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Bu işin sonu ne olacak ? Ticaret 
mukavelesi 

Tasarruf 
Haftası 

Avrupa haritası 
Yeni baştan 
Çizilecek mi? 
A Dün gelen Yunan murah- Bugün Başvekil Paşanın 'Vrupada teessüs eden harp 

•onu nizamını bozmak için uzun hasları neler istiyorlar? bir nutkile açılıyor 
:o.ınandanberi Almanya tarafın - Milli lktısat ve Tasarruf hafta -

Amerika - Japonya reka
beti müthiş bir şekil alıy~r 

ttt. Yapılmakta olan fili teşebbüs· sı bugün batlanuttır. Batvekil 
~l ~re nihayet ltalya açıktan açığa ismet Pata Hazretleri bugün An -
~tıhak etmittir • Almanya kara Halkevinde bir nutuk söyli· 
eıaay muahedesinin bozulması • yerek milli tasarrufun ehemmiye-
~ it" B 1 ıyor. İtalya ise Akvam ce - tinden bahsedeceklerdir. unu -
~iYeti misakının değiıtirilmesini, tuk radyo ile memleketin her tara 

d
a.ha. doğrusu Akvam Cemiyetin - fma netredilecektir. 
eki İdare meclisini kaldırarak bu Tasarruf haftası dolayısiyle §eh 

c:nıiyetin dört büyük devlet em - rimizde yapılan hazırlıklar 
rırıe •· ·ı · · · · k" h d l k ki d ycrı mesım ıslıyor 1 onun e- ün tamam anmıttır, so a ara 

efi de daha umumi surette harp tasarruf tiarları yazılı levhalar 
~tt.u muahedelerinin tadilinden asılmıştır. Tasarruf cemiyeti bu 
a.ıka. bir şey değildir. Hatta ltal • hafta münasebetiyle milli mahsul-

'/ b ticaret mGzaket'elerl için gelen 
Sa. u maksadına varabilmek için Yuaaıı heyeti azaaı lerimizden yemişlere ait günler 

()\'}ret Rusyayı da büyük devlet yapmıştır. Bugün "Fındık, ü • 
a f Yunanistanla aramızdaki yeni 1 atı ile dört devletin yanında züm günü,, adedilmiştir. 
nı k bir ticaret mukavelesi yapmak 
. ey i almasını, dörtler misakı ye· Tasarruf haftasında mektepler-

rı b için müzakereye memur edilen 
ile eşler misakı yapılmasını, de bu mevzua dair piyesler tem • 

A. murahhaslardan Yunan hariciye 
'Vrupa nizamı üzerinde beşler sil edilecek radyoda konferanslar 

d' k nezareti mukavelat dairesi müdü· ıre tuvarının kontrölcü alması • verilecektir. 
n ·ı rü M. Hacivasilyu ile Atina tica 1 1 eriye sürmektedir . Milli Sanayi Birliği umumi ka-

ret ve sanayi odası şube müdür • 
Almanya ile İtalyanın aldıkla - tibi Nazmi Nuri Bey bu akıaın lerinden M. Hriatides Atinadan 

tı bu sarih vaziyetlere karşı tabii Halkevinde, Meliha Avni Hanım 
şehrimize gelmişlerdir. Yunan 

en. çok alakadar olan devlet Fran· da radyoda birer konferansa ve· 
murahhasları perşembe akfamı 

k''. ile İngilteredir. Onun irin ef • l .. k receklerdir. Bundan başka bu haf 
3' Ankaraya gidecek er, muza ere 

llrı umurniyesinin en ziyade me • ta zarfında Rühsar ve Mediha 
:r~ ile takip ettiği şey bu iki (Devamı 4 Uncu aayrfada) Hanımhırla iktısat profesör mua -

tnenıleketin siyasetleridi. -- vini Muhlis Etem, Ticaret mekebi 
Şinıdiki halde İngilizler Alman Kemal Ahmedİ profesörlerinden Hakkı Nezihi ve 

ltıeaelesinde mütereddit görünü - du·· n go·· mdu·· k Mekki Sait Beyler tarafından rad 
Y()rlar. Daha ziyade Almanyanm yoda konfera slar verilecektir. 

rn~e~g~i;b~i~t~art~lu~;d~a~i~~~~n~d;e~A~k~v;•;m~~~~~~~~~~~~~~ Peq~egü~üiln~~~~ko~ 
~ en ~~f-ter~~1'll~ltliiilllllllillfliljitıl~.kmı 
tem yollardap tetkik etmekJe li iktısat ıhaJqunda kopferanslar 
nıefgul bulunuyorlar. verilecektjr. 

Gittikçe büyüyen iki filo yakında 
birbirlerine dokunacak hale gelecekler 

Tayyare taşıyan son sistem denizalll gemilerinden biri 

Vaşington konferansı büyük 
Okyar.:.e ta Amerika ile Japonya 
arasındaki deniz rekabetine niha
yet verdiği halde 12 sene sonra 
bu rekabet yeniden canlanmış bu
lunuyor. 

1921 de Amerika ile Japonya 
biribirine karşı büyük harp gemi
leri inşa ediyorlardı. 1933 te iki 
tarafta gene aynı şekilde hareket 
ediyor. Amerika bir taraftan eı-

ı Ocvnmı 4 llncD •:t,fadıl) 

Yangın tahkikatı devam ediyor 

icra Teşkilatı Yarın 
Tekrar işe Başlıyor 
Adliye teşkilatının muhtelif ı nasının icra teşkilatına tahsis edi-

yerl ı .. · t kil 
meai faaliyetine dün devam olun• İfİy)e u rafı mııJır. İcra teıkila .. 
muştur. tının çarşambadan itibaren esas· 

Tophanedeki eski müşirlik, lıca olarak çalışmağa başlıyabile-
Akvam Cemiyeti misakın1n 

~·~•larını değjştrimek, muahede .. 
~tın tadili itini cemiyet misakın· 
le l ayırmak istiyen ltalyanın ta
d p et;. karf1&mda iıe daha 2iya • 
e:.Fransı>: noktai nazarını iltizam 

. §İmdiki merkez kumandanlığı bi- ceği tahmin edilmektedir. Bu-

Atin ada 
bir hadise · 

1Yorlar. 

~ngilterenin P-..iı ıef iri plan 
d rd Tirel'in ıon günlerde Lon • 
\'taya. gidi§i ile lngilterenin k • 
8.nt Cemiyetinde mümeHjU }lıı1't· 

llan H d , f .. en erson un ranaız m" · 
~eıaiJi Pol Bopkur ile jıÖrU§m Jeri 
dep hu vaziyet ile müoaıeP,et~ar • 
ır • 

F ranıaya geJince, burada da fi· 
hmet Asım 

C Oenmı 4 Unr.U ,ayıfnda > 

Kemal Ahmedin tabutu 
başında 

Arkadaşımız Kemal Ahmedin 
cı ölüm haberini dün vermiştik. 

Uzun bir haıtalık devresinden 
s.onra ıon günlerini Cerrahpaşa 
hastanesinde geçiren Kemal Ah-

"Jı>\"tlmı 6 ln~j 1!9~ ıfnda) 

Tasarruf Haftası başlıyor 

,_ -Kocacığım Tasarruf H ftasında tamamile muktesit 
<tı:41ftta§a karar verdim, evde fazla masraf olmasın 
bi,. e ben lokantada yem k yiyeceaim, sana da evde 

tUrıu yemek verece§lm r .. 

Atina, 11 (Jiuıuıi) - Dün bu· 
rada VenizelieJler ile polisler ara· 
smda müe11if bir hi~i•e olmuş : 

Beklenen çareler 

Ceza - Hukuk - Ticaret 
ve icra işlerinde 

Avukat lrfau Emin 0 eylo 

nunla beraber, kati olarak bir 
şey söylenilememektedir. Bu ci· 
het hakkında, zamanı gelince ay 
rıca bir tebliğ neşrolunacaktır. 

tur, Venizeliatler, muharebeler 
' eöT.lerl (yanokl eayımızda) 

de telef olanların haJırasını taziz \..,_._ ____ , _______ ,_.. 

DUn verllen kararlar 
Mahkemelerde dün bazı ka -

rarlar verilmittir. Bu arada .dos
yası yanan ya.ralamaktan mevkuf 

c Ul'vnmı 4 ncU ıınyrfnda) 

için bir ayin tertip ehniıler ve bun 
da cümhuriyetçi fırkalar reisleri 
hazır bulunm~ulordır. Ayinden 
sQnra Venizelistler, nAmayiı yapa· 
rak jtıeçhul aaker abidesine bir çe
lenk koymoğa gitmitlerdir. 

fakat yolda kuvvetli bir zabıta 
müfrezesi flle~hul asekr Abidesine 
gitmekt n ~endilerini menetmek 
istemiş ve JUtlisler nümayişçiler Ü· 

zerine hücum ederek kendilerini 
lastik sopalarla dövmüt ve dağıt-
mııtır . 

Pjyango 
16 mcı tt•rtlp :i'Qn·nro piyangoaunun 

ikinci k1>,ldf'5l dUn ôflct1 n onra ba,ıanmı,. 

tır. Bu l•eşltlcnln " " btiyU}( ikramiyesi olan 

1 

) irml beş bin lira 6'782 nu~raya s;ıkmıttır • 

Ilıı biletin bir par~:ı ı Ü ktidarda Topta51 tll

tUn nm •lcl11rlnden Omer, Ihsan, Halli F.ten -

dU rıl :lir. p arl•ada, bllctıerinl Sen:l't ld -

IJC')lıı:ll''\ nlmııılnrdır. Uf!3ldeye bugUn öğ

fodrn sonm dıwıım edllN•cktır. 

l\nzunıın ıııırn rnların muntauım liste ı 

l J inci ayıfıımrıdııdır. 

1111ııııııııııunu11ııiııııı:ıı1111 11 ıııınııııı11111nıııııııııııuıııııııııııııııuııı 

~. M. Meclisinde 
Hayvan h1rsızllöının önUne 
geçlfmealne dair Ulyihanın 

1 

mUz:akeresl mUpakafalara 
yol açtı ••. 

- Ya1111 ' fpcl uyıfada -

. 
Kadınlar hangi ga~ta c(lziptir.? . 

Yediden yetmişe kadar! 
\ 

Şehir tiyatrosunda be on dakika .• 
. 

Bedia ve Şaziye Hanımlann sözleri - Rejisörün 
kürklü paltosu - Gazeteciler ve Şehir tiyatro~u 

Şaziye Kemal H. 

Bilmem siz de takip ettiniz mi? 
Bir kısım gazetelerde bazı neşri .. 
yat yapıldı? Darülbedayi artistle· 
rinin; rejİ!Örün kapısı yanındaki 

portmantoda asılı şapkasından, 

Bedia Ferdi H. 

paltosundan ve bastonundan bile 
ürktükleri ~C?vzuu behsedildi. Bir 
başka gazeteci bir fıkra yazdı. Ve, 
Darülbedayi artistine: 

( D U\1Jllll 8 inci :ı3 lflLdnJ 
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Günün siyase!! 

Belgratta 
Bulgar Kralının ve 

başvekilin ziyaretleri 
Belgrat, 11 (Avala ajansı): -

Bu sabah saat d<>kuzda kral Alek 
sandr ile kral Boris, Yugoslavya 

kraliçesi Marie, Bulgaristan krali· 
çesi Joana ve prens Giril beraJ:>er• 

lerinde maiyetleri olduğu halde 
Yugoslavya krallarının Belgrad 
civarında avlandıkları malikane • 
ye gitmişlerdir. 

Mü~arünileyhim öğleden sonra 
Belgrada döneceklerdir . 

Bulgar basvekili M. Muşanof , 
Yugoslavya başvekili M. Sreh -
kitch'i ziyaret etmiş ve müteaki • 
ben mwnaileyh ile birlikte lskop
çinaya gitmiş ve orada meclis re -
isi M. Koumanoudi tarafından ka
bul edilmi§tir. 

M. Muşanof, ayan meclisi reisi 
ile hariciye nazırı M. Yevtiçi de 
ziyaret etmiftir. 

Saat 13 te Yugoslavya başvekili 
ıBulgar başvekili M. Muşanofun 
§erefine bir öğle ziyafeti vermiş -
ıtir. 

Yugoslavya başvekili M. Sreh
kitche Bulgariıtanın Saint Alek -
sandr niıarunın büyük salihi ve ha 
riciye nuırı M. Y evtiviçe de mez· 
!kur nişanın birinci rütbesi veril -
miştir, 

Ziyaret, Yunanistanda 
ehemmiyetle takip ediliyor 

Atina, 11 (Hususi) - Bugün 
başvekilin daveti üzerine siyasi 
fırakalar rüesasından mürekkep 
olan kanunu esasi encümeni top

lanarak Balkanlardaki siyasi va
ziyeti tetkik edecektir. Tetkik e-' 

dilecek meseleler meyanında Yu· 
naniıtan ile Bulgaristan arasında· 
muallak meselelerin halli .için haf 
lıyan müzakerat meselesi de var
<lır. 

Sırbistan ile Bulgaristan ara • 
sında bir mukarenet temin etmek 
için aarfedilen gayretler, bilhassa 
Bulgar kralının Belgrada vuku 
bulan son seyahati burada büyük 

ibir merak ve alaka ile takip edil
mektedir .. 

Yunan - Bulgar müzakeratının 
tehiri meselesi de Bulgar kralının' 
Belgrada vaki olan ziyaretiyel a
lakadar addedilmektedir. 

Bura mahafilinin fikrine göre 
Bulgarlar, Belgrat müzakeratının 
neticesi anlaıılmadan evel Y u• 

naniıtanla anlatmak istemiyecek
lerdir • 

İzmirde şehitlere 
abide yapıldı 

İzmir, 11 (A A ) U • · . - mumı 

:Jiarpte düıman tayyareleri tara • 
fından bombalar!• 'Ve J.. . . 1. ... ...mır ı§ga ı 

eınasında muhtelif tarihlerd -
h• d'l e ıe 
it e ı en poliı memurla 

rımız na-
mına Ballıkuyuda Salihded e par -
kında İll§a edilmekte olan ab"d 
·1cm 1 d"I ' · 1 

e ı a e ı mıthr. 

Yeni Alman elçiai itimat 
mektubunu verdi 

Ankara, 11 (Hususi) - Yeni 
'.Alman elçisi M. Resenberg bu .. 
gün Reisicümhur Hazretleri tara-

fından kabul buyrul.muş, itimat 
mektubunu takdim etmittir. Nu -

tuk teati usulü bir teırinisaniden 
iti.haren kalktığı için Alman elçi· 

sinin l<abufü yeni merasime göre 
olmuş, nutuk söylcnilmemit tir. 

~~~ 4WWW2 

Lokarno 
Münakaşası · 

BsoN;ifA-ıJ~ıfLE:Rla 
B. M. Meclisinde dünkü müzakereler Bir zamandır İngiltere "lef~ 

sada Lokarno misakının kı~ 

Hayvan hırsızlığının önüne geçilme-
1 
~:k~:mo7~~:~0;~:~ u;::·~~:~ 

sine dair liyiha münakaşalara yol açtı ~:j~~~!1~~rn~.~;n~~=~:ı::1 
Ankara, 11 (A.A.) - B. M. 

M. bugün reis vekili Refet Beyin 
riyasetinde toplanmıştır. 

Celsenin açılmasını müteakip 
gümrük memurlarından bahıiş a -
lanlarla bunları veren gümrük 
komisyoncuları ve maiyetlerinde
ki adamlar hakkında yapılacak 
muameleye dair kanunun ikinci 
ınüzakereaine geçilmiştir. 

Ziya Gevher B. ( Çanakkale) 
kanunda mevzuu bahis memurlar 
dan bahti! alanlarla bunları ve -
renlerin ceza kanununun 220 ve 
222 inci madeleri hükümlerine ta· 
bi tutulmalarını iıtiyen bir tadil 
takriri vermiş ve bu husustaki nok 
tai nazarını izah eylemiştir. 

Bu takrir üzerine açılan müza .. 
kerede söz alan gümrük ve inhi -
aarlar vekili Rnna Bey müzakere 
mevzuu olan kanunun gümrük me 
murlarmdan vazifelerini sui is -
timal edenler hakkındaki 1920 
numaralı kanunun hükümlerini it 
marn etmekte olduğunu söyle.mi§ 
ve tamamen idari mahiyette bu .. 
lunduğunu ilave eylemiştir. 

Adliye encümeni mazbata mu
harriri Raif Bey, rüşvet ile bah
şiş arasındaki hukuki vaziyeti 
izah ederek devlet memurlariyle 
gümrük memurları arasında her. 
hangi bir fark aözetmit olmamak 
için encümenin mazbatasiyle tek
lif etmekte olduğu şekli tercih ey
lediğini söylemiştir. 

Raif Bey, Ziya Gevher Bey 
taraf mdan ileri sürülen tadil -
ıekline de lemaı ederek yeni ce
za kanununda yapılmak üzere o -
lan tadilat meyanında bu cihetin 
nazarı dikkate alınacağını ilave 
eylemit ve adliye encüttıeninin 
mazbatasının kabulünü istemiş • 
tir. 

CiümrUk işlerindeki 
gUc;IUkler 

Ahmet İhsan Bey {Giresun) 
gümrük işlerindeki güçlüklere te
mas etmiş ve her şeyden evel bu 
cihetin ıslah edilmesi lazım geldi
ği noktai nazarını ileri sürerek 
bu ıüçlükler halledilmedikçe ma
hiyeti itibariyle ister bahti§, ister 
rüşvet olsun gümrük memurları 
tarafından alınan paranın önüne 
geçmek imkanı yoktur, demiştir. 

Tahsin Bey (Aydın) Gümrük 
memurları tarafından bahtiş na .. 
miy)e alınan paranın halka ne ka
dar ağır bir yük tetkil ettiğini ve 
bunun bir an evel önüne geçilmesi 
lazım geldiğini ıöylemiıtir. 

Hacı Mehmet Bey (Kütahya) 
Kanunda zikredilen komisyoncu· 
lar]a bunların adamları arasına 
tüccarın da ithal olunma11 husu .. 
sunda ileri sürülen noktai nazara 

ittirak etmediğini ve tüccarın ma 
Jını muayyen bir ücret kartılığı 
olarak komiıyoncular vasıtaaiyle 
gümrükten çıkarmakta bulundu
ğunu, hu itibarla komisyoncular· 
la .. ilk gumr memurları arasında 
geçen her hangi bir muameleden 
dolayı onları mualep tutmanın 
doğru olmıyacağını söylemişıiı·. 
Ciümrükler vekilinin sözleri 

CilmrOk ve fnhisarlar vekili 
A.H Rana Bl!y tekrar kürsüye ıe. 

bu munaka§aya ııtırak ederek ~ 
misakın mahiyetini izah ec:lerı. 

lerek, mevzuu müzakere tadil sini debba~lar vasıtasiyle temin l 1 bi' maka e yazdı. Lokarno a eY .ı 
teklifi olmak icap ederken söz a - ettik.,, d b 1 çor e, ilhassa ngilterede en _1, 
lan hatipler tarafından müzakere Rasih Bey (Antalya) teklif e- söylenen söz, onun tek taraflı, O: 
nin umumi bir şekle getirildiğini dilen kanunun Türk viftçilerini maSJ, yani Fransa bir taarnıı• ~ 
kaydederek yanlıt hareket eden malından emin bir vazıyete geti- ı 1 d fa• eo rarsa ngi terenin onu mü a Al 
memurlar hakkında beyanı müta- ren bir kanun olduğunu söyliye • mesini istilzam ettiği halde '1r 

lea edilirken vazifesine ve vekar rek kanunun fevkalade olan ma - (lJS' mecburiyeti lngilterenin taar 
ve haysiyetine riayet ederek i!:. hiyeti nazarı dikkati celbetmi! F .-1• 

"l' uğraması takdirinde ran 
görenlerin bu yüzden müteessir ve bu kanun, hırsızları mahke - ki tbıl' yü ememesi idi. Londra ma 
olmamalarının da B. M. M. tara- meye veren değil toplıyan bir ka· d arı' atının bir kaçı bu esasa ar 
fından arzu edildiğine §Üphe edil nundur. Bu noktayı göz önünde k L t 'ıtet' ra okarno misakını ngı 
memesi lazım geldiğini söylemiş bulundurarak reylerimizi verme - için son derece tehlikeli görUYo'• 
ve ııümrük i,lerinde güçlüklerin liyiz.,, de.mittir. L k · k b t f •ttl'~ o arno mısa ını er ara .. 
kaldırılması yolunda vekaletin Celil fturl Bevln auali · d ı yı tasviye e iyorlardı. d 
çalı!omakta olduğunu kaydederek R 'h B b S l 1 r 1 

ası ey undan sonra tat - ir Osten yazdığı maka e e 
demi~tir ki: b'k l d h d b k .,,,r ı o un uğu ma aller e kanun- u no taya temas ederek c:e 

dan alınan müsbet neticelere mu- veriyor, ve bu meselenin ihmal c 
kabil tatbikatında tereddüt gös - lunmaclığını, fakat Fransad~ 
terilen yerlerde hırsızlsğın yarattı mukabil şerait istenmediii

01
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ğı emniyetsizlik havasından hah- çünkü mukabil şerait isteJilel1~ 
semit ve bu münuebele dairei İngiltere ve İtalyanm AvrUP~ it 
intihabiyeaindeki Elmalı kazaıına sulhun mesnedi olmak itibarı1 
ait görüşlerini anlatarak kanun haiz oldukları manevi nüfut "' 
layihası yerindedir ve tatbikatı prestiji borzacak mahiyette ol ' 
memlekette iyi tesir uyandıracak· duğunu söyledi. 

"Bu İfler yapılıncıya kadar va
ziyetleri takdir etmiyen bazı me • 
murlarm başkalarına el açma .. 
larına göz yumamayız. Bu itibar 
la bir taraftan da bu inzibati ted-
birleri alıyoruz . ,, 

Neticede müzakere kafi görü
lerek takrir reye konulmuş ve ka
bul edilmiştir. Kanun aynen ka
bul edilmiştir. 

Hayvan hırsızh§ıntn önüne 
ge~llmesl lc;ln .. 

Bundan sonra hayvan hırsızlı
ğının önüne geçilmesi hakkındaki 
kanunun bazı maddelerinin değiş 
tirilmesine ait kanunun müzakere 
sine geçilmiştir. Bu münasebetle 
söz alan Mehmet Bey (Samsun) 
müzakere edilen kanunun memle 
ket halkının dörtte üçünü teşkil 
eden çiftçilerimiz için olan büyük 
ehemmiyetini kaydederek ve ken
di intihap mıntakasına ait bazı 
intihalarından bahsetmiş ve ka -
nuna bir fıkra ilavesi için bir tak
rir vermiştir. 

Mehmet B. bu takririnde ça -
iman hayvan yirmi gün içinde bu 
lunarak sahibine verilmediği tak
dirde tayin olunacak bedelinin 
jandarma, nahiye müdürü, kay 
makam ve valinin maaşından ke
silerek ödenmesini teklif ediyor· 
du. 

Dahiliye vekili diyor ki : 

Dahiliye vekili Şükrü Kayto. B. 
hayvan hırsızlığının ötedenberi 
çiftçilerimizi yıldıran büyük bir 
dert olduğunu ve bunun başlıca 

sebebin.in de memleketimizin ge .. 
nit ve hayvan bakımı iıinin tulum 
lu olmamaıından ileri geldiğini 
söylemiş ve de.mittir ki: 

"- Hayvanlar memleketimi -
zin muhtelif mıntakalarında mera 
lara ve ormanlara başı boş olarak 
salıverilir. Müşteri çıktıkça bura 
lara gidil erek yakalanır. Ve satı
lır. Buralardan hayvan çalındığı 
vakit bunun farkına çok sonra 
varılır. 

Vekil bey bir taraftan bu hır .. 
ıızlığın feraitini ortadan kaldır -
mak lazım geldiğini işaret eyle -
miş ve bu yolda alınan idari ted .. 
birlere de temas ederek şöyle söy· 
lemiştir : 

"- Hepimizin gayesi bu gibi 
ıeylerin olmamaıı ve bunlara kar 
§ı tedbir alınmasıdır. Biz bu yol
da bir taraftan hu kanunu teklif 
ederken diier taraftan da çoban 
ve 11ğırtmaçların kefili olmasını 

da dütündük. Debağhanelere ge· 
len derilerin kimler tarafından 
ıatıldıfr hususunun tesbit edilme-

tır, demİ§tir. Fakat Sir Ostenin asıl izah e~ 
İsmail Bey (Sıvas) Çiftçi sı - tiği nokta, lngilterenin art' 

f atiyle kanundan alman iyi neti .. infirat siya.setini takip ede' 
' celeri şükranla kaydetmiştir. miycceğidir. Halbuki Lokart!D. 

Tahsin Bey {Aydın) kanunun yaseti taraftarlarıdır. infirat ·~ 
lehinde bulunmuş ve cezai hüküm yaseti taraftarlarıdır ? infirat 1 

lerinin arttırıLmasını İstemi! ve bu yaseti İse, imkanıızdır ve fr 
makıatla altı aylık tebit cezasının giltereye masuniyet lemin edeJ 
bir seneye çıkarılması için bir tak mahiyette de3ildir. Umumi h,d 
rir vermittir. bunun en canlı deliliydi. 

Beratı zimmet asıl olduğuna Sir Osten Çember!en !U ne~~ 
göre bunun teklif edilen kanunla ye varıyor: , 
nasıl telif edildiği ve layihada zik Garbi Avrupada vuku ~" 
redilen ıayiin ne olduğu hakkın- cak her hangi harp biitün ıııl~ 
da Celal Nuri Bey (Gelibolu) ta- tehlikeye koyar, lngilterenil'I 
rafından sorulan suale dahiliye tııadf menfaatlerini alt üst .1~ 
vekili Şükrü Kaya Bey cevap vere Lokarno muahedeıi mucıbtll" 
rek dem ittir ki: mütecavize karşı duracak ku~et' 

"- Şayiin nasıl olduğunu köy ler, böyle bir karbın vukuuns itti' 
lüler bilir. Çünkü köylü ıabahle kan vermiyor! 
yin kalktığı zaman sekiz ineğini Ö~ 
bulamadığı vakit bunun kim tara bu suretle sui istimal edilir dİ~ 
fından ne yapıldığını bilir. Be - şüphe edildiği zaman herh•11

1
, 

ratızimmet hırsızlıkta yoktur. Bir bir hükmün konulması imkitı 0 , 

cürüm yapmıştır. Hırsızın bun- madrğını ilave ederek "Fevk•ıı • 
dan kendisini kurtarmasr lizr.m • de kanunların fevkalade hilk:;, 
dır. Bu itte tebriei zimmet var - leri olur.,, demiştir. Bu me ... 
dır. Adalet bundan muhtel ola - üzerinde adliye ve dahiliye e?'ı: 
ma:ı.,, menleri mazbata muharrirler•>' fi 

Raıih Bey (Antalya) tekrar bazı hatipler arasında tarıı•~e fi 
söz alarak adliye encümeni maz- hukuki mahiyette olarak açı 'di 
hatasının üçüncü maddesinin so- müzakerede her iki taraf )<efl " 

nuna bir fıkra iliveıi hakkında noktai nazarını müelafaa eder;, 
bir teklif vermiş ve bu mesele ü • teklif in leh ve aleyhinde bulaJ 
zerinde noktai nazarını izah eyle- mu9lardır. o• 

miştir. Rasih Bey bu takririnde Müteakıben verilen takrirle~Jetl 
"Zabıt varakaları sahtelikleri id.. kunmuı ve reis Raf et Bey ._,ett,de 
dia ve iıbat edilmedikçe birinci izahatın meıeleyi kafi ~er~ey• 
maddede yazılı cezanın hükmü tavzih etmit olması itibarıyle. le• 
için muteber,, tutulmasını tekHf eti umumiyenin etrafından :;İl'" 
ediyordu. rar almasından evvel o~ . tir• 

Adliye encümeni mazbata mu- celseyi tatil ettiiini bildıroııf o•· 
harriri Raif Bey bu teklifin aley - ikinci celae açıldıiı sanı;:,. fe" 
hinde bulunnıut ve hunun ka • hiliye Vekili Şükrü Kayı. , 0 -

bulü takdirinde hakimin hakimlik çen müzakerelerin ıneteleıı•;ifİ11İ 
uf atından uzaklatarak memur hemmiyetini açıkça ~a·t~~i ., ... 
vaziyetine gireceğini söylemittir. iki encümen aruındakı 110 k 01ı111•· 

Takrir sahibi Rasih Bey, nok· zar farkında büyük bir far lt' bU 
tai nazarını müdafaa cdeHk tan- makla beraber küçük de ~ildl''i 
zim edilecek zabıt varakalarının farkın tamamen bert~raf dabili1e 
jandarma, nahiye müdürU, kay. için üçüncü maddenın fıııd•11 

k 1 f · ter• d'I· ma a.m ve va i tara ından yapıla· ve adliye encUmenlerı 1'i1' e ı 
cak mütemmim tahkikat ve müd- bir defa daha birlikte tel 90yle .. 

.. ıtıl 
deiumumtniıı ithamnameaiyle te .. mesinin muvafık olacag 
kemmül edeceğine göre böyle bir mittir . . er~dlbt 
zabıt Yarakasının herhangi bir Teklif kabul edihn1t 1 p •r.ti&P,,-

h. . ·· ere 1~ 
şa ıt yerme kaim olmasının tabil j günü toplanılmak uz 
olduğunu söylemi! §U ve bu veya nihayet verilmittir. 
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i
tse talebesi çoğa- Propaganda 
IYor bu iş zararlı Doğan Nadi Bey, "Cumhuriyet,. 

Sıhhat vekili şeh- Fuhuş nizamnamesinin tatbiki le bir Sırp gazetecinin, memleke. ' ola bilir ? limizi ziyareti esnasında, karşı • 
rimize geldi ı k lanmadı 'diye aleyhimizde neşri • 

)a; .• (j~ :rde talebe arttıkça artı _ Umum"ı ev er mınta ası yat yaptığım yazması üzerine, 
nıv Sıhhat ve içtimai muavenet ve· ~lllQ er$itede bazı şubeler lü· bu sütunda "iyi etmişiz, kendisi • 

1 
~nda kili doktor Refik Bey dün sabah tı! 8· b n çok fazla talebe ile do· • olacak? ne burada ziyafet çekilmedi diye, 
ır ak Ankaradan şehrimize gelmiştir. neresı F.ı_ tından çok iyi. yalnız bu tebepten aleyhimizde 
~at Mezuniyet almış olan Refik B. b ltrt). rnernleketin iş ve hayat ulunacak kadar hafif karakterli 
•tı tn'k dün bir muharririmize !Unları söy b '1'1 h'. Ya&1ndan bakılınca bu lcmiştin Fuhuş nizamnamesinin tatbiki 1 fikirleri ileri sürmektedir. Duy • ir gazeteciyi iyi varmışız da kar· 

ıl~ ı_ ıraz dikkatle ve korku d şılamamışız,, demiştim. 
d
. •lttıla __ ' .. ~· "- Uzun zamandanberi izin al için hazırlıklar yapan komisyon uğumuza göre komisyon bu mm- D ır, trıarnak mumkun degı] - k G oğan Nadi Bey, gene "Cum • t B k"l p H evvelki gün içtimamı aketmiştir. ta ayı alatada teşkil edecektir . ,.. mamış ım. aşve ı aşa az - huriyet,, te mukabele etti. Benim, 
"tçe

11 
retleri bunu nazarı dikkate alarak Nizamname vilayet merkezile Bu tercihin bir çok sebepleri ara-

dt f!a(ı d ••n; lstanbul liselerin • izinverdiler. Hasta değilim, sırf, kazalarda tatbikalile meşgul ol • sında bilhassa funlar ileri sürül - mevzuu yanlış anladığımı ... bu • 
)t Iİtdi eBn azla genç bakalorya son senelerin mesaisinden müte - mak üzere İstanbul sıhhiye müdü- mektedir. raya gelen bir gazeteciyi karşıla• 
(39) · unlardan ancak yüzde manın, benim bile ferden vazifem 

\ı .. k vellit yorgunlugwumu gı"dermek rü Ali Rıza Beyin riyasetinde sıh· 1 - Gal"'ta çok esk1'denber'ı fu-d, td .. aıanabildi. Bu neyi ifa . ... olduğunu söyledi ve dedi ki: 
. tr? B 'f d d . İ!;İn gczmeğe karar verdim. Muay- hiye, belediye ve emniyet müdür- huş mıntakası olarak tanınmıştır • Ilı-.,.. . u şunu ı a e e er: U - 1 .. w •• kA d .. ki b" k ''Selami Bey propağandanın hu 

·•ıte tah ·ı· . . yen bir seyahat proğramım yok - ugu er anın an mure cep ır 0 Bunun için uzun senelerdenberi .. "'·h sı ı yapmak ıstemıyen · t k'l 1 kt K · asırda zehirli gazlardan, tanklar • 
h Ut h tur mısyon eş 1 o unaca ır. omıs- inşa edilen evler, zührevi hastalık 

''ııd. k ayatını derin ilim ihtısa .,, b 1 d f ı· ı dan daha kuvvetli bir silah oldu • 
... aıa.n k · · d l Refik Beye,, mezuniyeti esna - yon ugün er e aa ıyete geçecc ( laı· talimatnamesinin emrettiği teş İ hl\ L· rna vazıyetın e o mı · N h' 1 d d b k · ğunu unutuyor galiba. stikballe • 
oır "ok · ) l I sında, Ziraat Vekili Muhlis Bey tır. a ıye er e e, u omısyo .. kilata maliktir. Bazı eksiklikler . -tı, .. ı ~ ınsan ar sene erini ise d h ı k 1 d'l rm, ziyafetlerin, te~>·yilerin mfma .. ~ı 

ı. 'lllollltınd h b vekalet edecektir. na yar ım eyet eri leş i e ı e - olsa da daha kolaylıkla tamam - · ~t .... a e a etmişlerdir. Bun· k · ve fa.vdası büviiktür.,, ı,._ ~·' lsa • b. - ce tır. lanabilir. " ~I - gı ır sene daha boşta ka Universitede T esçil ve muayeneden kaçak _ Doğan Nadi Beyin ilk yazısına 
Lb lrdır O · 't t h ·1· 2 - Burası limana yakındır. · k l\l il' · nıversı e a sı me ların fuhşu sanat ittihaz etmeleri- cevap venr en, gelen ecnebilere 
1 'Yeti ol b. k · Üniversite Doçentleri dün umu- Fuhuş mıntakası du··nyanın hemen · f ~t b ) nuyan ır ço ınsan - ne mani olunacaktır. - rnısa irperverlik gösterilmes} hu • 

h 
U unab'J' k" h ı· mi bir toplantı yaparak yeni sene her kısmında liman mmtakasında d k it 3.I ı ır ı ayatla, ame ı Rardevü evleri, komisyonun susun a i temennisine iştirak et -

bilitl~~da. pek ala muvaffak ola . mesaisi etrafında görüşmü§lerdir. müsaadesile muayyen mıntakalar- tesis edilir. Bunun makul sebep- tiğimizi söylemiştik. fakat her na 
Orhan Adil Bey isminde bir genç leri başlıca ı:.unlardır: ı "h I v b" • liu . da açılabilecek, bu evlere ancak - 'l' sı sa, ı ma e ugramış ır gazetecı 

d~tlc~1ilrın lise sıralarında sarfe _ hukuk fakültesi doçentliğine tayin hariçten erkekle beraber gelen ka A - Şehirliden ziyade burala- - Tekrar ediyorum- garda kar· 
tına b'erj seneler onların hayatla· edilmiştir. dınlar kabul edilecek, randevü ev• ra hariçten gelenler sık sık uğrar- şılanmadı diye aleyhimizde bulu· 
~tıiv ıt .Çey ilave cdemiyecektir. İ hrinde bunlardan başka kadın bu lar. Bunlarda ekseriya limana nacaksa, varsın bulunsun. Yalan .. 
iı.ııc. erııtc tahsilini tamamlamıya Ik mekteplerde Pazartesi lundurulmıyacaktır. yakın mıntakaları ikametgah it • cının mumu yatsıya kadar yanar •• 

lt}e n. hulamıyan, yahut üniversi- tatilleri Tek başına erkek misafir ka - tihaz ederler. Bir Sırp gazetecisi de bize darıl• 
f~ Rırtrıcğe muvaffak olamıyan Pazartesi günleri öğleden sonra bul etmek istiyen kadınlara, mua- B - Şehire gelen seyyahlar da· mış, tav,an dağa küsmüş te, da • 
irı,,~\lcnclerini lisede feda eden ilk mektepler tatil ediliyordu. yeneye tabi olmak şartile izin ve· hakolaylıkla buralara uğrarlar • ğın haberi olmamış .. Gene tekrar 
~"'-) kar bir mesleke girecekleri M "f d rilecektir. -c - Şehrin merkezidir. ediyorum; o gazeteciyi iyi etmi • 

-.. e i aarı mü üriyetinden gelen bir ~.. .... . ihtiyatlar kaz~nacakları · d Bu arada esas ve en mühim 3 - Galata semt itibariyle şiz ele kar~ılamamı~ız ... Bu tara • ... ·--r e.:nır e, pazartesi günü öğleden :ı 
likte llll\i seneleri boşuna sarfet - k l . .

1 
cihet, umumi evleri teşkil e:!ec~k bilhassa fuhuş mıntakasının tesis fın münakaşaya değeri olmadığı-

n •onr k . . . sonra me lep erın talı edilmiye - k d l K l k .. Çare ol • yaşama · ıçın yegane mınta ayı intihap meselesi gel - e i eceği emera tı ve etrafı aile- na anıım. 
ar k d rek talebnin konferans, mÜİamere ~\lh. a evlet kapısına baş mektedir. lerle meskun olmıyan kısımdır. Propağandaya gelince; biz, pro 

·1.1Yoriar ve temsil i1e meıgul olması bildi- B h k B d h • h l ki l d h. • u ususta omisyon bir karar u a zü revı asta ı ar ta i • pağan anın zehirli gazlardan. 
v rilmi~tir. , .;, 
4 

tlevet dairelerinde bunlarır vermiş olmamakla beraber "fuhş matnamesinin emrettiği şartlar • tanklardan daha kuvvetli bir silah 

~~J~Q.lo.r.:.-e c · ·· kül oluyor. mmtakası,, tayini etrafında bazı dan biridir. olduğunu unutmuyoruz. Yalnız 
~ ... _ece bedbin bir münevver züm İf.jki ,dUfmanlar1nın ziyafeti genç arkadaşımızla ihtilafımız, 
~"da ol içki dütmanları cemiyetinin Polis haberler-, Sı

0

Ja" h arama J cyor. propağandanın teklinde kalıyor. 
li~k· gençlik teşkilatı tarafından per • lııik~ ıın, avukat, hakim, hoca Dün şehrin muhtelif yerlerinde Propagandanın bir cinsi vardır, 

""-ı ''gittikçe artıyor. Ve hu şembe günü saat 16 da Tokatliyan Parmaklarını kaptırdı sil&h aranını~. Üsküdarda Hikmet paralıdır. Bu nevi propagandaya 
""' e'kler' ) da bir çay ziyafeti verilecektir. Fenerde Pazartesi pazarında E · d H H ·ı t' ld y k · ı d ı ""'•"~ ın namzet eri uzun za - mınönün e ünsü, üseyin ve ı l ıyacımız o uguna aı eği im. 
diy0tla~a. kalmak zaruretini hisse Ziyafete içki içmiyenler çağrıl- kasap Cemal dün sol elini et ma- Nuri isimlerinde dört kişinin üze- Türkiye apaçıktır. Cümhuriyetin 

Pek mışlardır. kineıine kaptırmış parmakları ke· rinde birer sustalı bıçak bulun _ on senelik faaliyeti frenk kafa • 

•~k lahç~Jc defa bu gençlerden yük silmiştir. muctur. sının havsalasını doldurup taşıra-
s ı· Avrupaya gidecek talebemiz :r k h •etıeı 1 ı bitirdikten sonra geçen ca ma iyettedir. Türkiyeyi ziya• 

1 
erd k Avrupa ve Ame'rı"kada okumak Dam aktararken düşen kadın F d ki d t z· .. d \ ı1, e i faaliyetine pisman 

0 
_ ın 1 1 a 0 uran ıyanın u - ret e en frenk tanınmışlarının. 

leı r~ tesad--f d . . •
8

. üzere açılan müaabakada kazanan Beyoğlunda Elmadağı çıkmazın zerinde de bir tabanca bulunmuş• devlet adamlarının. aklı bacında, 
l(ett u e ersmız. 1r mem 1 • :r b)İice e l'rıesleki hayata değil, sacle ta ebeler perşembe günü muhte - da 30 numaralı evde oturan Ma- tur. Hepsi yakalanmış, silahları dirayetli şahsiyetlerin aleyhimiz. 

liaeı/tet \'e nazari ilme hazırlıyan lif vasıtalar]a yola çıkacaklar - dam Agavni dün evinin kiremit - müsadere edilmiştir. de bulunduğunu işittik mi? .. 

bifd/ "e hatta orta mektepler ala dır. lerini aktarırken düşmüş, bir kolu Mandalin ~alarken tutuldu Hayır .... Buna rağmen, gene 

c R•ne y Id k . ~lerıe k Çoga ı ça bu gıbi neti - Mersin Aınerikan kollejinde kırılmıştır. Meşhur sabıkalılardan Emin, paralı propagandaya ihtiyaç gö • 
~~lır. ıı,,a'şılaşmak pek tabii ola. Hukuk fakült .. i mezunlarından Kaçak İçki Fenerde Dörtyol ağzında manav rülürae, paralı propagandacılara 
h ~\'\ter ır~as.ır memleketlerde mü- F .t l k d B Vahabın dükkan kepenklerı"nı' a • da fazla pohpoh değmez.. Parayı 
'\" ı o ... yr

1 
mem ı w erı s en er ey Mersin Ame • Yeniköyde ltalyan tebaasından v d""d··~·· l 

l ... 11l:ta.tt . b 
1 

nun arın çogu - rikan kolleji tarih muallimliğine ralamış mandalin çalarken yaka. eren, u ugu ça ar. 
~~kit ~de; ıf u amıyan gençler- tayin edilmittir. Jozefin köşkünde inhisar memur· lanmıştır. Propagandanın bir cinsi de pa· 
b ları tarafından araştırma yapılmış . • • . . . rasızdır. Ecnebi gazeteci, muhar· 

t ~l.ıl\a lllA • • • ıımu111 .. ıııııu11111U111t•ıu.--... ımt•-·11111ıııııuuumuıııuıı-11111nm- Bir dıkkatsızl ığın netıcesi / rir edip gelir karsı] d. 
~"ıia: ı· an

1 
olmak ıçın yegane ça yet itibariye} yükseltirken keyfi - 2 tişe metakıa konyağı, 7 şişe • • ~ arsın, gez ı • 

ı~İr llıühı~elerin yuttuğu gençlerin yet ve kemiyet itibariyle yüksek f ransız şarabı, 9 şişe vermut, 2 şi- d Bü~ükde;~ kibrit fabrikasın- rirs;, misafir edersin .. Fakat ge· 
.. . ırn k 1 k meslek mekteplerı"nı' çog-altmak en d' . lt l n ça ışan a ir, dikkatsizlikle e- ne oğan Nadi Bey arkadaşımı • 
"'tı11t ısmını mes e mektep ıe rumı ye ı şışe a yan şarabı ve tı \'ereb"I k b" . kestirme, en esaslı bı"r yoldur. linde taşıdığı bıçağı bacağına sap zın dediği gibi, bu istikballerin 
~ '-b' ı ece ır •! programı- ayrıca 200 kilo şarap bulunmuş, I T l k I ıp olmaktır. Liseleri keyfi. anmıştır. a lir hastahaneye a Selimi izzet 

Sadri Etem müsadere edilmitşir. dırılmıştır. (Uıttcn sayıfnJı t'c,·ırını7.) 

'I> 
'-. ~ri Efendi, şu adliye yan· 

1'1 '-tar nıethU&" Babıali yangını
l&ttı._ 

DEHRi Efendi Nasıl Görüyor? 

~ 

••.. O vakit te yangından son • ı .... Aylarca muhakeme edil • 

ra odacılar tevkif olunmuıtu. ...... mitlerdi •••• 

• • • • Niha~ et bir l>oç odııcı Uımnl ,.e 
te r~ ;:rilp!crlndcıı dolayı birer o) h:ıp ıı mah· 

kQm cdllınt,tı . Y11nı koca maııdB l•Uçücuk bJr 

fare doiurmu)t lL •• 

•••. Bana öyle geliyor ki bu de
fa gene öy~~ olacak. .. 

IJl'lırl l~frncJI - Olablllr, fuJ,ut bu defa 

od:ıcılarıJ:ıiı bıı~k:ı tt mi dalrC'IC'rdc>u mımıal 

ve odnn ohası da ho,·ulal':ıl •• 



~ 4 - V AKIT 12 l.nci l<lnun 1933 !!!!!!!!'!~""'""!"'!"'!!!!'!~~~~~~!!"""!'!!!"!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!~~~~!!!'!!!"1111ı11111'!!!!!!!''!"""'!!!!!!!!!!!"'""""'!!!!!!!!!!'!!~"!'!!!!!!!!!!!!1!~!"'!!!!'!""!!!!!!~~'!!'!'!~~~~~~~~~~....-

Yeni Türkiye ve 
Deyli Telgraf 

Deyli Telgraf gazetesi, yeni 
Türkiye hakkında hazırladığı 

haftalık sayıfaların ikincisini neş
retmiş bulunuyor. Bu sayıfada 

evvela mali si~·aselimizden, mem
leketimizde yapılan mali ıslahat 

tan, daha ıonra Türk milletini o -
kutmak için sarfolunan mesaiden 
ve Türk halıcılığının inkişafıntlan 
bahsolunmaktadır. 

Denize dUşen kayıkCjının 
cesedi dlin bulundu 

Dün sabah saat 11 de SaraybUt· 
nu önlerinde mavnacılar tarafın -
dan bir ceset görülmüş, zabıtaya 
haber verilerek çıkarılmıştır. 

T ah ki kat neticesinde cesedin , 
on beş gün evvel Bülent vapu
runa yolcu verirken denize düşüp 

kaybolan kaylkçı Mustafa olduğu 
anlaşılmış, gömülmesine mü&aade 
edilmiştir. 

Fazla sarhoş olmayınız 

Ali isminde birisi fazla sarhos 
ol8uğu halde so"kaklarda do)a~ır : 
ken yakalanmıştır. 

Gelenler, gidenler 

Nevyork Taymis gazetesinin 
tanınmış muharrirlerinden M. Sa
diston Frng şehrimize gelmi§ ve 

Ankaraya gitmiştır. Mumaileyh, 
yanında Anl:ara ve İstanbul fotog 
raflarını almak üzere bir de fo .. 
tografçı getirmiştir. 

1 KONFERANSLAR j 
Türk Tıp Cemiyetinden: 

hıtanbul üniversitesi kadın has-
talıkları ordinaryüsü profesör Li -
epmann bugün saat 18,30 da Bey· 

oğlunda Saka çıkma~ıiida Türk 
Tıp cemiyeti salotıuntla ''Gebeler
de röntgen teşhisinin ehemmiyeti,, 

mevzuu ile bir konferans verecek
tir. Meslektaşların teşrifi rica 
olunur. 

ıuın1111111ıırınıııı11111111ıııııııııı111uuııınnıııı111 1111nııııııııııı11111uıııı 
ve te§yilerin faydası büyük olmaz. 
lstanbulda caddesi olan Klod 
Farer dostumuzla, şehirleriınizde 
eski zaman şehzadeleri gibi ya
şayan Moris Bödel ve Pol ..Jeraldi 

cenapları da bu faydasızlığı bize 
göstermi§tir. Hayır, buraya: gelen 
ecnebilere misafirperverlik gös • 
termiyelim, demiyorum, f alfat 
bundan fayda beklemiyelim .. 

Benim anlaclığım propaganda -
nın nev~i bütiin bütün baska .. Ben 
bir propagandn vekaleti~e taraf -
tarrm. Bir ve"ralet, ki ecn~bi dili 
neşriyaiınr çoğaltsın.. Bugünkü 

Türkiyeyi, fikri ve sınai hareket -
leriyle harice aksettirsin. 1stan -
b~l~a, dirhemle levanta satan bir 
dulcanın resmini 1~ I 
ı Koyup a tına : 
stnnbulda bir büyücü, D' ... ıye ya· 

zan gazeteye mu1cabele t . e sın ve 
o gazetenin gülünr oldug~ 

:r unu mey 
dana vursun. Ecnebi büyu"k k·· ' ve u· 
çük merkezlerde konferanslal' 

verdirsin. Dünyanın dört bucağın
da çıkan lıigat ve ansiklopedi 
neşriyatiyle meşgul olsun, yazıl _ 

ması lazım gelen doğru malumatı 
göndersin, yanlışları tashih etsin. 

Yoksa, buraya gelen mösyöler, 
yunrurta değildir, ki ışığa tutalım 
dn, cılk mı, değil mi görelim, ka
vurıı değil, ki koklayıp kelek olup 
olmadığını anlayalım. 

Selami izzet 

Avrupa haritası 
Yeni baştan 
Çizilecek mi? 

1Jaşma1.alf d1en Ueı•am 

kirler az çok dağnık bir haldedir . 
Dün gene bu sütunlarda izah et · 
tiğimiz gibi Fransız harbiye na -
zırı Daladye doğrudan doğruya 

Almanlar ile görü~mek taraftarı 

olduğu halde radikal sosyalistle -
rin lideri l'e hariciye encümeni re· 
isi Heryo bu fikre aleyhtardır • 
Dün gelen en son haberlere göre 
bu aleyhtarlığını hariciye encüme
ninin son içtimaındn nçtkça söyle· 
miştir. 

Bununla betaöer encümen bu 
liususla liükumelin ne dilşüni.:Iü -
ğünü anlamak üzere hükumetten 
malümat isteihitşir. İtalyanın 
Akvam Cemiyeti misakını değiş -
tirmek teklifi karşısında dahi ge -
ne Fransızlar esas itibariyle cemi· 
yetin misakında değişiklik yap -
mak için müzakereye hazır olduk 
larını söylüyorlarsa ela küçük dev
letler arasındaki hukuk müsavatı 
esasının bozulması doğru olamı -
yacağını, bunun aksi iltizam edi • 
lirse Avrupa işlerinin çok tehlike· 
li bir sergüze~t yoluna gireceğini 
ileriye sürmektedir. 

Nitekim son gelen (Tan) gaze -

tesi hu hususta mütalea beyan 
etlerken şöyle diyor: 

"Romanya hariciye ·nazırı Ti -
tüleskonun Vat'Ştwadan başlıya -
rak Ankaraya kada1· yaptığı se -
yahatler ile Çekoslovakya harici -
ye nazırı M. Benes'in Paris seya
hat1 ve burada yaptığı ve yapaca-
ğı ınUlakatlar nazaı1 dikkata alın
mak lazımdır. Lehistan ve kü -
çük itilafın teşkil ettiği siyasi 
blok Ye Balkanlarda teşekkiil et -
mek üzere bulunan yeni blok -;;;u: 
tecavizin tarifi hakkındaki mu -
kavele sayesintfo Sovyet Rusya ile 
temin ettiği muzaheret ile her han 

gi bir şekilde blursa olsun yapıla: 
cak bir Avıupa direktuvarmm ve
sayetine tahammül edemez.,, 

Ticaret 
mukavelesi 

ı UJ.ş uırıırı ı ltıcı ııyırıtmwıa) 

Bu işin sonu ne 
olacak? 

Yangın tahkikatı 
devam ediyor 

(Uaş tarafı ~ lnd lial'ıfadaJ (Uaş tarafı ı IJıd ıfa~ıJ:ııJijitlll 
b k Y b k. h ·1 . . niledl 

le re derhal başlanılaciilltır • e çi us uf Ef ., ser est bırakıl- ~ w arp gemı erını Y~ ~ 
Murahaslardan M. Hacivasiİ- mış, öltlUrmekten stıçlu Şerafet- dıger taraftan yepyenı g 

yu dün kendisiyle görüıen bir mu tin Ef. nin serbest bırakılma iste- yapmaktadır. 
harriri.mize, mütehassıs sıfatiyle ği reddedilmi~tir. Japonya hükUmeti birk; 
geldiğini söyliyerek beyanatta bu.. Lalazar bostanında bahçıvan evel, bahriye bütçesi 48.7 
lunamıyacağmı bildirmiş, müza _ Murat Ef. yi öldürmekten suçlu İngiliz sterlinine çıkardı. 
k 

Kenan Ef. nin muhakemesine bu Japonyada 1935 senesi ıe 
ere mevzuu etrafında şu izi\hatı 'b 

vermekle iktifa etmiştir: gün devam olunacaktı. Fakat, yılı sayıldığı için, deniz 
1 

_ Türkiyeye gelmekte bin.iz yangından kurtarılan dosya için- larmı tamamlamak yolund• 
geçiktik. Bunun sechbi eski mu- deki evrak karma karışık oldu- yeşi yapacaktır 1 
kavelenin miiddetini uzaltmak ğundan, muhakemeye bunların 1935 senesinin tehlike yı 

·· · d tasnifinden sonra devam olunma- yılmasının sebebi, Jap011
• nicvzuu uzerın e ceı·eyan eclen 

muhaberedir. Türkiye nüküıneti Si kararlaştırılmıştır. o zaman milletler cenıiye 
bu mukavelenin alh ay uaha uza Yangın tahkikah kati surette çekilmiş olaı' 
tılriıasım istiyordu. Biz ise iki Adliye sarayı yangını tahkika- Milletler cemiyeti Japony•1~ 
ay uzamasına taraftardık. 1\luka- tına gelince, dün dava edilenle - nup denizinde bazı aad · 
vele, neticec1e, bir kantmuevel rin sorgusu tamamiyle bitmiştir. mandaıını vermişti. Onu~:'; 
933 ten 31 kfmunusani 93•1 e ka _ Sultanahmet birinci sulh ceza ler cemiyetinden çekilnıeıı 
dar uzatıldı. Bu seferki miizake mahkemesinin karariyle mevkuf ne bu adaların kime ait 

01
. f 

relerde 933 ınayı~mm dokuzunda bulunan vestiyer Etem, kapıcı nasıl idare edileceği meıelet' 
Atinada. Türkiye iktısat vekili Ahmet ve odabaşı Mehmet Ef. le.. niden mevzuu bahsolacak, 
Celal Bey tarafından imza edil _ rin, birinci istintak aairesinc~ için Japonya bu adaların eli. 
miş olan mukavelede lehimize ba tamamlanan sorgu neticesinde, çıkmaması için elinelen ıeltd' 
zr değişiklikler yapılmaı:-ını istiye- mevkuf kalmalarına karar veril - pacaklır. ~ 
ceğiz. Esaslar cvelki mukavele . miştir. Gene 1935 senesinde .,jl 
nin nyıu olacaktır. Yalnrz şenii_ Daire mUdUtU halOC.nda konferansı toplahacaktır. şı; 
tin lehimize olarak ıslahını iste _ talikllia.t den haber verildiğine göre Jıtlf 

Ayrıca daire müdürü Tevfik y.a bu konferansta deniz de•1'ı. ~ 
mektcyiz. E~asen iki hükumet a ,. Bey hakkında da, bunların amiri rıyle tamamiyle müsavi ol,., 
rasmda 931 senesinde aktedilmiş 
bir ticaret mukavelesi m~vcuttu. olduğu noktasından tahkikat ya - tiyecektir. 

pılmaktaaır. Tevfik Bey hakkın.. ,,!_ 
Fakat bu mukavele en ziyade mü- daki tahkikat, kendisi serbest 

0
_ Amerika ile Japonya ar0'/ saadeye mazhar devlet esa - büyük Okyanus uzanır. Bu . 1 

larak icra ediliyor. sına müstenit ve klasik şekilde bir D ·•ı · nusun g.enişliği 4.000 miJdıt·,., 
ün acı iyece yapılan muhtelif ~ 

mukavele idi. Bu mukaveleye ponya aa, Amerika da bu ı1 
işlerin tahkikatı arasında, Tahta- ' 

bağlr tarife listeleri de vardr. La yanusta ileri üssülbaliirler .J 
kaledeki fabrika yangını tahkika- ,.. 

kin hu mukavele artık kıymetini ti da vardır. Falirika sahihi Ha- etmek için bidbirleriyle d 

kaybetmiş bulunınaktadtr. Çünkü maktadırlar. yık Ef. ile Dav it, Mişon, İbrahim . İ 
hel' iki hiikfünet buhran dolayr - Ef. ler nakkında kendileri mev _ . A~e .. rık·a· nın . Pea.rl H;tj 
sivle ,gümıiiklerinde bazr tahdit - H b h ı K lif'· " kuf olaralC talikil<at yapılmasına avaı ussur a ır erı a. 1 ".ıJ 
ler yapmağa mecbur kalmışlardı. lüzum görülmüştür. yanın garbından 2 000 mıl ', 
Vazryct bu şekilde devarn ede . f d d' A · 1~ b 8'ı Tevkiflianeye esrar sokmağa ~ e .ır. . merıKa. u üs• I_ 
ıniy ccği için ç.eıı mayısta Ce- tetebBüs eden Seller lianımm ya.. l:nrl ı erud t n:>: ~~· 
liıl Beyle Numan Rifat Bey Ati - kalandığında~ bahsetmiştik. Rüş- kim etme.ktedir. Son zamıJl'f 
naya gelince yeni esa5lar dahilin vet vermek istediği iddiasiyle da Amerıka, Aluka yarııd •' 
de başka biı· ticaret mukavelesi · ;:ı k" d ı d:ıl tahkikat cereyan ediyor. sının cıvarınua ı a a arı 
yapıldr. O zamana kadar Yuna- f d k d · · t b H.,.f · t · I · 'k - • k e ere enız ıs atıyonu 
nistanm 'fürkiy·e ihracatı Türkiye "" r1ya ış erı gecı ece · · 1 

Y 
. . ıçın ça ıtmıştır • Jr 

nin Yunanistana: olan ihracatma angın yerınde hafrıyata bas- if"f, 
lamlmasının daha bir müddet ae... Amerikalılar bu adalarff-

nazaran p~"k azdı, :> 'k w• l l s h. d k" o:ecek olurlarsa Japonyay 
9 Mayıs mukavelesiyle; Yuna- cı ecegı an aşı ıyor. a a a ı :ıo 

k 1 ~ t · } "'.:.. · yaklaşmr~ olurlar. t'1 
Z d ( 

nistan, Türki.yevc ancak, Tüı·k ızgın ıgın at11amıy e 5cçmesın -
nnne iyoruz ki Tan) gazete- " ! " D'ğ t ft J .J ihracatmm yi.izde otuz be~i nisbe c en ve duvarların muayenesinden · er ara an apon1•• . if. 

sinin bu mütaleası manasını tef - tinde mal .o-öndcrncekti. Geri ka- evel bu i~e ba~lanamıyacaktır. yareleri ile tahtelbahirlet• "ii 
sil- ve izaha Jüzum bırakmıyncak ı-o D Al k I J-lolı"',, Ianmr döviz o]arak ödiyecektik. uvarların kısmen t~.melde sarsın as ·aya en ya ın o an 
kadar açıktır. Hulasa dört, bec - k d d ·• 1 h 1 t ~ :ı- Bumiııkü vazıyette hiz bunu 1rav- tı ile yı tlacak Clerecede sakntlan- o a us er azır amı' ır. 
büyük devletin bir araya toplana- o~ b • l d l a b ka J ı ~ , ri kafi <rÖrüvoıuz \'C hu ni~betin : mış o abileceği mülahaza e i j.. an aş apon ar cenu., ;' 
rak bütün Avrupa haritasını "'eni <:> • p l' l h · cJ rıntfa iıssülbafürl yapm § bd 

J arttnılmasmı istivoruz. yor· o ıs er, sa a cıvarın a .er · 
liaştan çizmeleri için hazırlan:nış Zirai mahsull~rinıiz Türkiye düıi de nöbe.t ~cklemi,Ierdir. Ge- nuyorlar. ~ .. 
olan büyük siyaset planını fı'lı·yat l h h b k I J ·1 A L 'k n ı;iJ mahsullerinin aynı olduğu için hu re c er arısı .•t aza o maması, aponya ı e mcrı anı ' .ı_ç 
sahasında tahakkuk ettirmek k h d k 1- 1 '-' f ki h ı! 'k f do'Y., 0 malları ihrac cdemC\'İZ. Onun gere sa c:ı. a ı gasa: arın muna a rışı ı are.ıd!ti ı i tara ~, 
kaaar kolay olmıyacaktır. iciti biz dah:i zivade ~anavi mah zasi içiii konulan bu nöbet bekle- malarını biribirlerine tein•' jtı 

Mehmet Asım ~llatmı ihraç etmeği dlişünüyo me usulü, duvarların muayene .. biİecek Hale getirmekteelif· .,,;ıı 

1
. rnz. Meselfı cam uıamulfttı, su- siyle hafriyat yapıldıktan sonra suretle Vaşington muatlede•~,~ 
ş yasası hazırlanıyor I< ld ı ı.. Ok ~ ıtı11•,.. ni güb!·e, ziraat makineleri ihraç a ırı acaKtır. yanus üslerini çoga ·fijit'' 

Anicaradan gelen haberlere gö- edebiliriz. Binanın en son yanan kısmın - için koyduğu madde, keıidı " 

re ayın on beşinde ati iktısat mec- Müzakerelerin k:J.ımnu~ani 50 _ daki odunlar, dün de için için den yıkılmaktadır. ~ 
lisinde mühiiri iki k~nun Juyihası nuna kadar neticelct0ğini ümit c yanm:ş, devamlt surette duman Bu sene içinde iki taTııf do ,tıt' 
tetkik edilecektir. Bunlar iş ya· diyoruz. Yıl başı yh'rtula'.rmdan tütmii§tür. maları da en büyük ırnane+r 
sası ve orman kanunu layihasıdır. sonra, muka\·eleyi imza için, An lstantiul Postanesi yapmış bulunuyorlar. b•j,er• 

İş yasası dokuz parçnBan mü _ karaya gelcce1( olan iktısat nazı- İstanbul müddeiumumisi Ke - Dün Japonyadan gelen 1' 1'1 
rekkeptir ve iş kanun layihaşına rı :!\L Pezmazcğlu gel inciye ka - nan Bcyİe riıalilieme reisleri, dün lere göre, Japonlar g~Jec~ırie" · 
esas olacaktır. Yasadaki bazı dal' biz zemini hazırlamak eıne . kısmen adliyeye tahsisi mevzuu mevsiminde daha büyük r•"ı1' 
k 1. l · bahs:>lan İstanbul postanesini ralar yapacaklar ve ınarıe1"1,.1' • 
ayıtlara göre amelenin grev ynp ınc cyız . ., • .. 

ması yasaktır. Bununla beraber Yunan .murahhasları lstanbul: geimi§ler, müttefikan adliye için sahasr, cenup denizleri 
0 

ı d b 1 d ki . dd f d elveri§1i olduğu neticesine var.. t 
patronlar da grev yapamıyacaklar a u un u arı mü et zar ın a ır. 
dır. ticaret odası ve harici ticaret ofi- mış!ıırdır. =~~-----~~--

siyle temas edeceklerdir. Bugünyapı~~call toplanmalar zam olarnk toplanıyor· . 1tı;ı,ı' 
.Amele gündeliği, amele çalış - Bugün ögleden e.Y.el ağır ceza Arzuhalciler ve rn1.1•" :ıııJ.•I • 

ma ~aati katlin işçi, doC.um ı' ıı.lcri T 1 b d r .... · ·1 · ı.t. · t k'fh ;.r 1 .rf o ~ a e e arasın a e "~ 1 e .. cez~ ~~ıs ~:ı. ev .ı ~ne - Adliyenm yanınası, gibi d•"t· 
ve saire kül halinde çıkncak, iş T f dekı muddeıumtımıl.ık daıresın:le. cılarm 'ıı.iıii aksattığı tj# e, 
kanununda toplnnacnkbr. ıp akülte~i talebe cemiyeti .. ~ı d 1 k k . :ı- • 1 'rıe te• rı azalnrı dün Halkevinde toplana - ~g e en sonra ıu u_ ve tıcaret re- mual.iplerinin de 1~ erı dılda,e 

A?1e1e y~vmiyesini ve çalışma ıslerı dördün::ü vakıf Hanındaki mi~tir. Bunlar, yangı~J<t-d•'' 
saatıni tayin edecek olan lay'ıha • rak, cumn günü yapılacak Milli ticar t d;e _ı t l k d b 1 .-Jaıtı .. 
1 T T l b 

e o <Lsın::ra op anara , ava takip edecek iş u an• 
ar bu sene kanun h"l· ·· .. 1 ürk a e c birliği kongtesinde d 1 · d• u .munu a a - osya aTrnrn yanma-siyle ortaya lar. arlc•". 
ca~trr. hazır bulunacak murahhaslarını ıı 11

' " çıkan cezai ve hukuki vazıyetler Dün arzuhalctl~aa . yerle~_ 
Orman kanuna gelince b lA • seçmişlerdir h ' u .ıyı- ~~----~~~=._:.....;;.,........_ ...... -

aya göre herkes ormanda katiyat 1 tir. 
yapamıyacnktır. Kömu"r or ı E .. · 1 . A b 'k' I man ·.ncumen reıs en ve aza u ı ı 

arı ~yrılacaktır. Orman i~lcri ta· layiha üzerinde tetkiklerine de -
mamıyle devlet idaresine geçecek- , vam cdiyorla1'. 

t f d ·· ·· kl d · d k' esk• if e ra m a goruşece er ır. yanan bina önün e 1 ı-rı"'' ;-
Diğer taraftan bu itl~rin tel .. ne. ağaçlar altına ınıı,. J<İııete~.., 

kiki için baroca teşkil edilen dört lcemlelerini, daktilo. ııı:,ıııe" ı 
m~~z:ı.lıir komisyon da evelce tes - ni cct1rerek, az çok JŞ g 
hit ettiğimiz yazıhanede munta· ı kanını bulmuşlarchr· 



, • Vakıt'ın edebi tefrikası.. ,r ı ım 1illllilıUllillll\lli ffi!) UMUMJ 

at susa 4~~~ely~İı Ka~!~. I Teş 
eıcQndre Dumas /ils ıınmmııımıııımı· ıuıııııınııııınuımıııınııııııuınıınnıım Selami izzet lıın~~ınıınııııııııMlll~~IBm lll!llll !il~ 111. 111 nınııımlıı!Hl ıımınıı ITll~I 1111~" ~l,11 I~ ili ı ıR m m ılrmınııl lııl ııı ıı ı 111 ııl 

ğildir. VAKIT'ın yeni Tefrikası : 40 -12-
S....ı:ıahı iı Pt eyin saat beşte, gün ışı· 

rit d r~elerden süzülürken Margö. 
edı ki: 

Kendilerinden sakladıkları bu Aqlar Jan her' ı· beklenı·ıen gu··n 
hayatı kimbilir nasıl arzularlar. u~ 
Onun cazibeli olduğuna inanırlar, 

-c;· 
lctıa 1trneni rica edeceğim ıçın 
her Ura hakına, gitmen lazım. Dük 
'lll •ablh gelir. Uyur, diyecekler, 

parmaklıkların arasından kendile
rine esrarı faş edecek ilk seıi bek
lerler, ve esrarengiz örtünün bir 
ucunu kaldıracak olan eli takdiı 

ederler. 

aı~tzk qelmişti • 

llıl belki girip bekler. 
Mar ·· · • l.ld gorıtın başını avuçlarıma 

lıy~~; saçları, iki yanından çağ -
\>e u. Son bir defa daha öptüm 

•ordum: 

ce"': Seni bir daha ne vakit göre
ll•rn? 
-n· lUnd ınle, dedi, şöminenin üs-

t) 1_e duran şu yaldızlı anahtarı 
'l(ap l'ak 1Yt aç, anahtarı yerine hı -

Fakat bir fahişe tarafından 

cidden sevilmek, çok daha güç bir 
muvaffakiyettir. Onların ruhunu 
vücutlarını yıprandırmııtır, adale 
kalbi yakmıştır, sefahat hissi · 
yatı zehirlemiştir. Söylenilen söz 
leri, çok daha evvelden öjren -
mişlerdir, kullanılan usulleri bi • 
lirer, ilham ettikleri aşkı bile sat -
mışlardır. Onların sevaileri id -
man değil, meslektir. Onlar he · 
saplarile kendilerini, bir kızı an -
nesinin ve mektebin muhafaza et
tiğinden çok daha iyi muhafaza e· 
derler . 

Yanda bulunan Ömer Naci Bey sonra hududa doğru ilerlemeğe düğü mahalde behemehal bir Rus 
bu vaziyeti Erzuruma mükerreren başlamıştı. O suretle hareket olu · casusunun öbür tarafa bir haber 
anlatarak Kürdistanın merkezinde nuyordu ki bir sabl\h tafakla bera vermek üzere olduğuna derhal ka 
bir münasebetsizlik tahaddüsüne her birden bire huduttan içeriye naat getirerek onu yakalamak için 
meydan bnakmamak iç~n aşiretle giriliverecekti. Onun için son mer 1 hemen lazım gelen tertibatı almış· 
rin daha münasip mmtakalara tah hale geceliyin katedilecek ve Ruı lardı. Muhtelif noktalardan o tepe 
şitlerini üçüncü ordu kumandanı ların casus istihdam ettikleri tnh - ye çıkarılan bir kaç kiıi casusun 
izzet Paşadan rica etmi~ti. Netice· min olunduğundan, onlara görün· bulunduğu mahalli abloka altına 
de hu müstakil aşiret livasından meden ertesi sabah erkenden hu - ı alarak herifi ya ölü veya diri ola • 
bir şey istifade edilemiyeceği anla : dutta bulunulacaktı. Alınan emni· rak ellerine geçireceklerdi. 
şılmııtı. Maamafih, harbe girdiği- yet tertibatı sayesinde çetelerin işitilen yaygara 

enı· ~ git. Bugün sana mektupla 
ha ır rimi bildiririm, malum ya 

miz anlarda Van mmtakasındaki harekatından Rusların kolaylıkla Casusu tevkif için sevkedilen ef 

11
' körükörüne itaat edeceksin. 

çeteler Rusya dahiline giderekRus haberdar olamıyacakları ümit edi rat müfrezenin bulunduğu nokta· 
ordusunu epeyce oyalamağa mu - liyordu. dan ayrılalı on beş dakika bile geç 

hi - E'Vet, amma daha §İmdiden 
" tey istersem? 

vaffak olmuşlardı. fener memişti ki dağın tepesinden bir 
Yanıp sönen yaygara işitildi. Gelen sada bir er· 

Rıza Bey cephesi Muhıin Bey hakkındaki, alınan kek sesinden ziyade bir çocuk se • 
Erzurum cephesine nazaran Ri- karar mucibince son gece hududa sine benziyordu. Hakikaten bir 

-Ne? 

.._ Bu anahtarı bana bırak. 
d - Bunu hiç kimseye yapma · 
ırn. 

(DC\'llmı \'ar) 
za Bey cephesi büsbütün başka bir yaklatırken sahile doğru inen te- müddet sonra çete efradının sım 

sıkı kollarından tuttukları on beş, 
on altı yaşlarında bir ~ocuğu sü • 
rükliye sürükliye getirmekte ol • 
dukları görülmüştü. Dağın tepesin 
de bu çocuktan başka bir kimse
ye tesadüf edilememişti. işaretleri 
veren de o idi. Abasının içerisine 
takarak sakladığı bir elektrik fe • 
nerini fasılalarla yakıp söndürür • 
ken çete efradı birden bire üzeri • 
ne hücum ettikleri zaman çocuk 
korkusundan feryat etmeğe başla-

Beyoğl unda bir Güzellik vaziyette bulunuyordu. Çünkü bu pelerden birinde arada sırada u -
ed-· Benim için yap, çünkü yemin enstitüsü kısım harp bidayetinde Rus taar · zun ve kııa fasılalarla bir fenerin 
k erını, ki seni benim kadar hiç ruzuna maruz kalmamıştı. Onun yanıp sönmekte olduğunu görmüş 
•ına latanbulun, sıhhi ve asrt bir · R' B k"l · · k ·· G d 1 e sevmemiştir . içın ı.za ey teş ı ettığı çete uv tu. ece yarısın an ıonra ora ar -

b - Peki, al. Yalnız ~unu bil, ki güzelllk enatitüaüne ihtiyacı bu .. vetlerini istediği gibi kullanmağa da köylülerden birisinin dolaşma
iaut• anahtarı ancak ben istersem lunduğunu düıünen ve bunu te • muvaffak olmuştu. Karadeniz ha sı ve bahuıus elinde de feneri ol -

ıf..d min maksadiyle refikası Nevin ha d' · · ··t k h h · d•w• "d' h t ı d Oh ı "' e debilirsin. ııesını mu ea ıp ar e gır ıgı - ması varı ı a ır o amaz ı. a 
......, Niçin? mmla birlikte bir sene evel Al- miz hakkında Trabzon vilayetin- de fenerle dütmana İ§aret verili -

v manyaya giden merhum Şirketi d l l f b d y b d b' ...._ ~apının sürgüleri vardır. en ge en te gra name üzerine u yor u. c unu a yapan ır ca -
Hayriye müdürü Ali Beyin oilu l · h. h d k "d" - Fena yüreklisin. çete erın emen u udu geçere sus ı 1. 

S Methi Ali Bey bet on ıün evel R · . 
- Ürgüleri söktürürüm. us arazmne girme!f!rİ takarrür Müfrezeyi idare edenler o hava 
...._ O tahsilini bitirerek memlekete dön· t · t. ç t ı · ·k· k 

' 

emek beni biraz seviyor - e mıı 1
• e e erın taarruzu 1 1 no lide kendi te~kilatlarına mensup 

Urı? mü~ ve Beyoğlunda Galatasaray tadan bafhyacaktı. Muhsin Beyin 
d "N · G"' l hiç bir kimse bulunmadığını bil -B merkezi karşısın a evın uze kumandasındaki çete sahili taki -

lt, .._ unun nasıl olduğunu bilmi- lik enstitüsü,, ismiyle bir müesse _ diklerinden fener ziyasının görül- (Oeorarnı urJ 

tı l'\ttn e.nnna ı • · ben yürüyecek ve Kamil Beyin çe 
'l•"d" . d"' . 1 a şevıyorum. ıe vu" cude aetirmittir. memleke-"ı 11. teai ise biraz daha §arktan "Su!1nn 
ol" ı :ı-•m ı cıt; uykuauzıut<tan timizde ilk defa a~ılan bu müeaae 

\l}'orum. ;)" Selim,, dağını aıarak Rus toprak • 
ıe bütün asri vesaite maliktir. )arına girecekti. 

, Bir müddet daha birbirimize Müeneıenin açılma reımi mü -
ltıld k Teşkilatı mahsusaya mensup o-

y 
1 

tan sonra çıktım. nasebetiyle bu gece dokuzda Bey lanların aylardan heri beklemekte 
halt 01br tenhaydı. Koca şehir gv lunda Par.makkapıda Narin lo • 

4' \ı k oldukları gün artık gelmişti. Çete· 
ta 1• ,.._ Y udaydı. Bir kaç saat son- kantasında bir ziyafet verilecek ·-oa ler efradının sevin.cine payan yok 
ftıah 1 n gürültüsüyle dolacak olan ve akıam saat tekiz buçukta da tu. Herkes bir an evvel i görmek, 
}'o da lelerde tatlı bir serinlik esi- müeueıe gezilecektir. Bu müte - b ı b t u. ir faa iyet, ir muvaffakıyet gös 

Ban b Jebbis Türk gençlerini takdir eder termek için can atıyordu. Herfey 
billı • a., u uyuyan §ehire sahi - muvaffakıyetler temenni ederiz. mümkün olduğu kadar hazırlan • 
lalih aı~i geliyordu. Bugüne kadar r--------·----.... • mııtı. Memleket dahilinde yol ol -
I"t' 1.erıne imrendiklerimin isinı - Üzüm - Fındık " ıtı h madığından ve ahalisi de zaten at 
~klı~ atırlamağa çalıştım. Her Yurtta§! ve araba nedir bilmediğinden er -
~ a. gelenden daha mesut oldu Buııün ve bu gece evinde nıut zak ve cephane nakliyatı için husu 

ttıu anlıyordum. laka üzüm - fmdık ye. si tedbirler alınmıştı. Lazım olan 
lek · b' dan &e e.~12 ır genç kız tarafın • Kahvede, ga:ı:inoda, lokanta- eşyayı köylerden gelen )az kadm-

n.1 vı ınek, aşkın garip esrarı - da çay, kahve, gazoz, kompos- ları arkalarında taııyacaklardı. E 
1"1.1, ~na i.l.k def~ if§a etmek; doğ - to ve meyva yerine üzüm, fın .. sasen teıkilatı mahsusa işe batlı -
rı1t\ U guzel •bır şey, amma dünya dık iste ve ye. yalıdan beri kayıklarla gelen her 
htı tn basit şeyi .. Hücumuna alı - Bunlar büyük yurdunurt çok türlü eşya kadınların sırtında mu -
lih~ bir kalbe sahip olmak, is - kuvvetli, çok güzel yemişleri • ayyen mahallere naklettiriliyor • 
ele •ız açık bir ehire girmek dir. du. Bu kadınlar, arkalarına aldık-
'-il:ektir • Terbiye, vazife hissi, ~ · UU lkh•at ve tasarruf cemJyetl ları sandıkları ve yükleri en yük -

-i~k kuvvetli nöbetçilerdir. r sek tepelere kadar götürmek hu -
betçt •rıat ne kadar dikkatli iıö - Kumbara müsabakası susunda büyük bir meharet ve fe· 
bi.- olursa olsun, on altı yaJında Bugün milli iktısat Ye tasar- dakarlık gösteriyorlardı. 
aL. ldtnç kız aldanır, ona, sevdi • ruf cemiyetinin ku.mbl\ra müsa· 

... ltn b k b Çetelerin hududa hareketi 
l>tr:ıdi . ın ağzından, hilkat ilk afk a ası günüdür. Kum arası o 
olttı tıı verir ve bu pentler saf lup ta muhtevasını bankaya Çeteler tay:n edilen günde hu . 

a~ktan ~iyade ateıindir. bo~altanlarla hiç kumbarası ol- duda doğru hareket etmi§lerdi. Çe 

11, 11 
ır genç kız iyiliğe ne kadar i - mıyıp ta yeniden kumbara. alan teleri idare edenleı·e ve efrada son 1 

ltap;rıa, ~endini 0 kadar çabuk lar arasında Ziraat, lt, Adapa- talimat verilmitti. Eılihanın nevi-
kap~ltır, ~Jıka değilse bile, a~ka zar bankalariyle Esnaf banka lerinde ve bunlara ait olan cepha-
d,ll ~; ıçinde !Üphe olmadığın· sında 12/ 12/ 933 sabahın.dan nelerin tedariki hususunda müm -
be!' 'VYeti de yoktur ve yirmi 18/ 12/ 933 akşamına. kadar kün olan tey yapdmıı, bütün efrat 
iate l'a§ında bir erkek, ne zaman milli iktısat ve tasarruf cemiye- tamamile teılih edilmiıti. Tabii 
() it r~ ona kendini sevdirir. Ve bu tinin tertip ettiği müsabakada, kılık kıyafetleri birbirine uy mu -
~etı l 

1
8.t' doğrudur, ki bunun için birinciye, ikinciye ve üçüncü yordu. Baılarındaki kalpakların, 

~ ç 1ttdarı göz hapsinden kur - gelenlere mükafatlar verlecek- feslerin ve li.z batlıklarından tutu 

keı-~lar, onların önüne ıed çe • , __ ıi_r_. ---------·--....,; nuz, ayaklarındaki asker potinine 
'ttef ~. , Bu nefis ku§ları, çiçekle • ve çarığa varıncıya ikadar tarzı te· "-t e 'l>ıle zahmet etmedikleri ka • r' Yurtta§! Hemen kum baran - ""' lebbüsleri hiç bir suretle birbirine 
'1~ lfıapsedecek sevimli hiç bir daki paraları bankaya yatır. uymuyordu. 
telll e. l'oftttn., Bunun için mek· Yurtta§! Kum baran yoksa Muhıin Beyin çetesi sahili taki-
·~ır ~rı~. dtvııl'r kafi derecede yük· buk kumbara al. ben Hopaya vasıl olmu§ ve bir 

egıldir, ana kilidi sağlam de· ,...__M_ı_n-.ı,.ı.-1ı.;.;tı.;.••-.t ...... •.-•-••...,• ... •-.rr•a-.r_c..,•-.m_1 ... ~-.•t_ı__..1 mUddet orada istirahat ettikten 

Kemal Ahmedi dün gömdük 
(Ha, tıırafı ı lnrl sayıhımızo:ıı ı inci ilk mektep muall~mlerinden 

met, tıbbın deva bulamadığı bir Arif Bey, cenaze ile gelenlere ta 
dertle günden güne erimiş, iki ziyet ve mektep salonunda çay 
gün evel hayata veda etmiştir. ikram etmiştir. 

iyi, kıymetli arkadaşımızın Kemalin mezarına Nudiye 
cenazesi, saat 11,5 ta kendisini Hüseyin Hanım büyük ve kırmızı 
sevenlerin omuzlarında kaldırıl · çiçeklerden yapılmış bir çelenk 
mış, na.mazı Kocamustafapaşa koymuştur. Bu esnada Meki Sait 
camiinde kılındıktan sonra Mer- Bey matbuat cemiyeti namına Ke 
kez Efendi mezarlığına gömül- mal Ahmed in hayatını anlatmış .. 
müştür. 

Cenaze, hastaneden otobüsle 
çıkarılmış, diğer otobüs ve oto
mobillerle takip edilmiştir. Cena
ze merasimine meslektaşları, yük
sek ticaret mektebi mezunların .. 
dan bir kısmı ve talebe bulun
muştur. Cenaze Kocamustafapa
şa camiine götürüldüğü vakit 28 

tır. 

Meki Sait Beyden sonra yük • 
sek ticaret mektebi tnleheıi namı
na Nedim, yüksek ticaret mekte· 
mezunları cemiyetini Kemal Ah
metle beraber kurmuş olan ve ti• 
caret müdürlüğü şirketler komise 
ri Bahri Doğan Beyler birer hi
tabe söylemi§lerdir. 

Muharrir (Vii-NU) 
Bütün yazılarını bugünden itibaren 

TEŞKiLATl"I QErtiŞLETErt 
• 

A ER 
de YAZIYOR 

(Yüzü Yamalı Adam) 
ismindeki tefrikasını okuyun 

Haberin bir nüıhası 3 kuru,tur ve abone şeraiti şöyledir: 

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

130-375-700-1200 
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Bir telsiz şifre daha 
ele geçmişti 

N: 75 aldığı emir üzerine derhal icap eden yerlere 
mayn döşemiye başladı 

-3-

Bu düşünceleri bitirdiğim za -
man keşfettiğim ihtimalleri imi -
rime bildirmiştim. Oradan da hah 
riye istasyonları haberdar edil -
mişti. 

Bunlar yapıldıktan sonra o gün 
lerde geçen hadiseler bütün te -
ferrüatile hatırımdadır. Çünkü bir 
birinin aynı olan o üç raporla a -
lakası olan her şeye dikkat etmiş· 
tim. Kendimi bir iz peşinde yürü -
yen avcıya benzetiyordum. Ele 
geçecek şikarın ne şekilde olaca -
ğını merak ediyordum. 

çin daha evvel o havaliye bir 
distroyer göndermiyeceklerinc 
şüphe yoktu. Bununla beraber 

(Orkney) adaların civarından ge 
çeceğini tahmin ettiğim büyük tn .. 
giliz sevkiyatının henüz yapılma -
mış oLmasına ve İngilizlerin daha 
emin olmak için geçilecek istika-

mette bir küçük kruvazör dolaştır 
dıklarına ve bu kruvazörün torpİ• 
le çarparak battığına da ihtimal 
veriyordum. Diyordum ki: İşte 
şimdi o mıntakada mayn bulun -
duğunu ve bizim oralara aralıkta 
mayn döktüğümüzü öğrendiler. 

Bundan sonra dikkat edecekler -• Evvela, yaptığım bu keşif ü -
zerine (N 75) deniz altı mani ge- dir !,, 
misinin kaptanı olan yüz başı Demek ki kapıma koyduğu.mu• 
,(Kurt Beitzen) e bir emir gön - zu ümit ettiğimiz büyük şikar ye· 
derilmişti. Bu emirde derhal ( Ork rine küçük bir fareden başka bir 
ney) adalarına giderek düşman şey tutamamıştık. 

telsizinde bildirilen yol üzerinde Onun için, ( Orkney) adaları
~a;~ dökmesi lazım geldiği bil • ı nın garbında 11000 tonluk (Ham 
dırılıyordu. (U 75) mayısın pıhire) namındaki büyük bir ln • 
yiımi dokuzuncu günü şimal isti- giliz kruvazörünün 650 kişilik mü 
kametinden (Orkney) adalarına rettabatile ve İngilterenin en mü
yaklaşarak sabahleyin saat altıda him adamı olan (Dond Kit .. 
emredilen noktaya vasıl olmuştu. chiner) ile birHkte battığı ve (Kit 

Üç saat zarfında, yani saat do- chner) in sular içinde boğulduğu .. 
kuza kadar 34 mayn dökülmüştü. nu haziranın altıncı günü haber 
Tahtelbahirden gelen haberde aldığım zaman ne kadar hayret et 
( Orkney) adalarının şimali şarki tiği.mi kimseye anlatamam!,, 
istikametinde dolaş.makta olduğu (Neumünster) deki büyük şif
bildiriliyordu. Bu tahtelbahir 1 re dairesinde çalışan Alman aske
hazirandR (Skagerrakf harp saha rinin izahatı burada hitam bulu .. 
smı geçtikten sonra (Helgoland) yor. Bundan anlaşıldığına göre 
adasındaki tahtelbahir limanına (Hampıhire) kruvazöründe Al -
vasıl olmuştu. man casusu falan yoktu, sefineyi 

Ha'liranın ikinci günü akşamı hatıran amil, doğru ve makul bir 
elime bir telsiz şifre daha geçmiş- surette yapılmış olan bir hesapla 
ti. Bu şifreyi hallettieim zaman çok işe yaramış olmasından iba -
fena halde ürkmüştüm. Adadaki retti. 
telgraf şeridini masamın üzerin • (llfovamı 9arl 

de yığılı duran yüzlerce şifre ara - ===== =-== =:.,.-:====== 
sından seçip almıştım. Bunlar he
nüz halledil.memişti ve cümlesi de 
hazırlanan (Skaperrak) muhare • 

. besine ait bulunuyordu. Onun için 
o telgrafnamelere bilhassa fevka . 
iade bir ehemmiyet veriyorduk. 

Diğetlerinin arasından seçip 
ald1ğım bsa ~ifrc küçUk bir sahil 
kruvazöründen geliyordu. Bu se .. 
fine evvela (505) imdat işareti 
vermişti ve sonra da (Orkney) 
adalarının garbında bir mayne 
çarptığını ve batmak üzere oldu -
ğu~'lu bildiriyordu. Çekilen telsiz 
İngilterenin şimalinde bulunan 
bir tel .. iz alıcı istasyonuna ait bu .. 
lun.uyordu. 

Yukarıda (!a bahsettiğim veç· 
hile, o günlerde bütün sai kuvve • 
timizi, bütün zeka ve dirayetimi -
zi ve kendi hususi fiki~lerimizı 
harp tarihinin kaydettiği yagane, 
ımsalsız ve en büyük denız muha
rebesine hasretmit olduğumuz • 
dan elimdeki telgrafnameyle u • 
zun müddet me§gul olmak ıçın 
çok vaktimiz yoktu. 

Bilahare, nöbetten çıkarak eve 
gittiğim zaman henüz o gün çıkar 
dığım işlerin tesiri altında bulunu 
yordum. Bundan dolayı hasıl olan 

Bir üfürükçü yakalandı 
Kahramanlar mahallesinde Se· 

limik sokağında oturan altmış ya
şında Usturumcalı Ali Efendin in 
üfürükçülük yaptığı zabıtaya ha -
heri verilmitşir. 

Zabıtaca yapılan araştırmada 

evde bir çok muskalar bulunmuş· 
tur. Bir kız da, Ali Efendiden 
para ile sevgi muskası aldığını 
söylemi!tİr. 

Ali Efendi adliyeye verilmiş 
ve verdiği ifadede kendisine iftira 
edildiğini söylemiştir. Tahkikata 
devam olunmaktadır. 

Bir hafta süren düğün 
Adananın Kamışlı köyünden 

Kamil ağanın oğlu Hasan Efendi 
ile Çağşırlı köyünden Ali Ağa -
nın kızı evlendirilmiş ve bir hafta 
süren bir düğün yapılmıştır. Dü
ğündeki davetliler üç bin kişiyi 
bulmuştur. 

Bu düğünde yapılan orta güreş 
leri İsahacılıdan Hüseyin, Eğria
ğaçtan Mahmut pehlivanlar ka -
zanmıf, baş güreşlerde dişi çürü • 
ğün oğlu Mehmet, İsahacılıdan 
Paşa pehlivanlar berabere kalmış 
lardır. 

asap gerginliği yüzünden uyuya- Güreşlerden sonra at yarışları 
maz bir hale gelmiştim. Onun i • yapılmış, Kargılıdan Ali ağanın 
çin yapmış olduğum keşfin bey - atı birinci, lrazın oğlu Ali ağanın 
hude çıktığını düşünmeğe fırsat atı ikinci gelmiştir. 
buTmuftum. Bir hafta süren bu büyük ve ka 

Jngilizlerin küçük bir sahil kru labalık düğünde tek bir vak'a ol· 
vazöriinün yolunu temin etmek i - mamıştır. 

Memleket Haberleri 

Kayseride 
Kadın kıyafeti 

değişiyor 
Kayseride Himmetdede nahi · 

yesinin Halk fırkası kongresinde 

~ 

Uzunköprüde yapılaJJ 
ve yapılmıyan işler 

Kasabanın imarı işi - Hükumet 
konağı ve elektrik 

müdür ve muallim beylerin irşa -
diyle nahiye köy kadınlarının bi- Uzunköprü, ( Hususi) buriyetindeyiz. Temel gibi :r 

f l d 1 k Vaktı. yle Denizli mebusu Maz·· -:eyler hüki1met konağını ça111 •• çimsiz kıya et er en sıyrı ara '.\' 1' p 
köylü kadınlara yakışacak asra uy har Müfit Beyin de kay • luğa doğru çekmemelidir.. eo c 

gun kıyafetle gezmeleri kararlaş· 
tırılmış ve kadınlarla nahiye halkı 
·bu kararı sevinçle karşılamıştır • 

Bu kararı beğenen herkes kıya
fetini düzeltmeğe başlamıştır. 

Tatlı tatlı konuşurken 
bıçaklara sarı!dılar 

İzmirde 1smetpaşa bedestenin
deki kahvede olduşça gürültülü 
bir hadise olmuş ve bir kişi yara -
lanmıştır. 

1smetpaşa bedestenindeki Kürt 
Necibin kahvesinde Bayburtlu 
Derviş oğlu Mustafa ve Malatyalı 
Ahmet oğlu Cemal oturup görüş -
meğe başlamışlardır. 

Bu iki arkadaşın eskiden beri 
araları açıkmış. Ağız kavgasiyle 
başlıyan münakaşa nihayet bıçak
ların çekilmesine kadar genişlemi~ 
tir. Muzaffer Cemali yaralamıştır. 

Bunları ayırmak için araya gi -
ren kahveci Necip te sol elinden 
hafifçe yaralanmıştır. 

Muzaffer adliyeye verilmiştir. 

Milli birlik 
lzmirde bu isimle yeni bir ga

zete neşredilmeğe başlanılmıştır . 
Arkadaşımızı tebrik eder, muvaf • 
fakıyetini dileriz . 

Kırklarelinde 
Olup bitenler 

Kırklareli (Hususi) - Diğer se 
nelere nazaran bu sene kış erken 
gelmiş navalar soğumuştur. Sabah 
tan akşam<. kadar bilafasıla yağan 
yağmur saat on dokuzdan itibaren 
kara çevirmiştir. Hayat geçen se· 
nelere nazaran çok durgun ve sö .. 
nüktür. Balolar başlamamıştır . 

Şehir sinema ve elektriğe mahrum 
olduğun.dan halkın yegane eğlene

cek yeri kahvelerdir. Gayyur vali 
miz Faik Beyin sayesinde sene so· 
nunda şehir elektrik ve sinemaya 
kavuşacak halk beş numara lamba· 
larm ışığından kurtulacaktır. Sine
manın sene başında ikmali düşünü 
lüyor. Memleketin yegane içtima 
yeri sinema olacağından resmi kü
şadı müteakip salonunda balo ve .. 
rilecektir. 

Trakya havalisini, bilhassa Kırk 
larelini Alpullu şeker fabrikası ih
ya etmiştir. Bu seneki pancar zi -
raatı diğer senelere nazaran birkaç 
misli fazla olduğundan fabrika bu 
kadar pancarı işliyebilmek için var 
kuvvetiyle çalışıyor. 

Kışın nakliyatın güçleşmesi, ve 
köylünün mağduriyetini mucip ol .. 
mamak için eldeki bütün pancar -
ları fabrika almıya karar vermiştir. 
Köylere yakın istasyonların muay . 
yen yerlerine silolar yapılarak pan 
carlar oralara nakil ve istif ediliyor 
Mümkün mertebe pancarın muha -
fazası için o muazzam yığınlar top 
raklarla örtülüyor. Yeni sene için 
ekilecek bancar tahdit edilmiştir. 

Hamit Celil 

makamlık yaptığı bu tarihi ka- başındaki belediye bahçesı " 
zanın iktisadi ve ticari vaziyeti nun etrafı dururken kasabanın 
pek büyüktür. Bu kazaya çok mü- ricinde hükumet konağını k: 
hacir gelmiş ve hala da gelmekte 1 makta bir mantık göremedim· t 

bulunmuş olduğundan ziraat ve bunu kaymakam Necmetin se. 
ticareti günden güne ilerlemekte • de söyledim; mumaileyh te fil<ı1 
dir. Bununla beraber geniş toprak mi tasdik ederek köprü başın• )d 

ları olan bu memleketin daha pek niden temelleri atacağını söyle . 
çok mühacire ihtiyacı olduğunu Öyle temenni ederim ki, Necıııeıv 
söylüyorlar. Bu topraklar çok ve - Beyin fikrini kimse celm,.sin! 
rimli olduğundan halk vasi mik - Elektrik meselesi de-acilen h•tle~ 
yasta pancar z;raatine ehemmiyet dilmelidir. Seker fabrikası uı1111 

vermişlerdir. Ve bu yüzden de müdürü Şefik Beyin bu işle J11ef1 
çok para kazanmışlardır. Öyle di· gul olacağını söylediler. Şefik~~ 
yorlar ki. Trakyanın en zengin ye· çok iyilik seven bir gençtir. E,gt. 
ri burasıdır. bu işi deriihte ederse altı ay •011 

imar işi 

Burada her ne yapılmış ise Maz 
har Müfit Beyin kaymakamlığı 

zamanında yapılmıştır. Belediye 
binasile saat, hastahane, mektep -

Ier, yollar, ve sair imaratm o za · 
man vücude geldiğini söylediler .. 
Bugün yarın kırk hane kadar mü -
hacir geleceğini işitim. Nüfus zi -
yadeleştikçe memleketin de o nis· 
bette umran kesbedeceğine şüphe 
yoktur. 

Olan ve olmayan şeyler 

Buranın ağır başlı ve çalı§kan 
bir kaymakamı vardır. Mülkiye -
den çıktıktan sonra Ankarada sta
jını yapmıttır. Burası ilk memuri· 
yetidir. Kazanın 59 köyü, 3 nahi
yesi, 40000 nüfusu vardır. Merkez 
de (1552) hanede (10600) nüfus 
sakindir. Altısı kasabada ve 36 sı 
köylerde 42 mektep yapılmıştır. 

Kasabada hamam ve eczahane de 
bulunur. 150 kadar da müsevi ha
nesi olduğunu söylediler. 

Kasaba çok bakımsız kalmıştır. 

itfaiyesi, elektriği ve hükumet ko· 
nağı yoktur. lokantaları otelleri in 
sanı tatmin edememektedir. Bun -
lar hep eski u~ulde köhne şeyler -
den ibarettir. Sokakları pistir. Bir 

rüzgar esince gözler kör olur, bir 
yağmur yağınca ortalık göl olur 
ve sokağa çıkıp ta gezmek zor o· 

lur ! Kasabanın en sevimli yeri 
köprübaşıdır. Fakat buralarda rüz 
garlı havalarda dolaşmağa gel -
mez ! Tozdan, gübreden insan göz 
açamaz! 

H UkQmet konağı ve elektrik 

Böyle meşhur ve mahsuldar bir 
kazanın merkezinde bir hükumet 
konağının ve çok mühim olan bir 
elektrik tesisatının bulunmaması 

büyük bir noksanlıktır. Hükumet 
konağı için halkın (10) bin lira 
taahhüt eylediğini, vilayet bütçe -
sine de (3) bin lira konacağını ve 

hükumet bütçesinden de (15) bin 
lira kadar yardım edileceğini işit· 
tim. Ancak bu konağın eski yerde 
yapılacağı hakkındaki habere çok 
teesüf eyledim. Sebep olarak ta o
rada eski temellerin mevcut olma
sı ileri sürülmektedir. Bir temel 
için eski yere avdet bugünün reji
mile de k".hm telif değiJd;r. Biz 
daima yenilikler göstermek mec -

ra uzun köprünün de elektrik 1111~ 
larına kavuşacağına şüphe yo~ 
tur. 

Hamam d' 
Kasabanın kenar taraflarıJI 

zararsız bir hamam vardır. Mii51' 

cir burasını pek ucuz tuttuğu ti 
rı' suyu da bedava olduğu halde ) 

kanma ücretini çok almaktadır ' 

Bilhassa burada odun pek ~ 
cuzdur. Sıhhat meselesiyle al~ 
sı olan şu hamamlar her yer' 
pahalıdır. Bugün her şey ucıı'~ 
fodığı halde, hamamla, otellet 
!"' ile kahv v e kund ....... '!..;.-~~ 
rı ve bir de lokantalar bir til'' 
ucuzlayamıyor.. ~ 

Belediyeler, insanların en ~-

" muhtaç oldukları bu maddeler 
zerinde biraz daha hassas da"tf 
salar halkın sevgisini daha ı:iY'' 
kazanmış olurlar! (! 

Kahve ve kundura boyaları 
den h rk paraya inmesin?. I 

Raqıo Kenti 

İzmir müzesi genişletilil. 
İzmir müzesinin genişletil~ı 

kararlaştırılmıştır. İzmir 111~ ~ 
eldeki asara dar geldiğinden 1'.~' 
ve İslam eserler Basmahane ' 1

,,. 

rmda Çayırlı bahcede müze tş 
1
• 

~ .. 
f ından tesellüm edilen Avanıe11 ~ 
ra kilisesine nakledilecek ve bcJ ~· 
lise Türk ve İslam asarıatika ti' 
zesi haline konulacaktır. jf, 

Bütün bu işlerin plan ve ket ite 
leri esasen bundan evvel t:ııı' eti 
Maarif Vekaleti tarafından ,cıbr .• 

• 1 

mahsusada gönderilmiş olan • ıı•' 
deleri koruma heyeti müteh•' fıı1 
arkeolog profesör Miltner tar• 

dan yapılmıştır. I , . e .. cJerı 
Vekaletten tahsisat gon b" 

cek ve havale alınır ahntıla:ı 
işlere başlanacaktır. etlİ 

Bundan baııka Tirede ktyır' bit 
~ d'"'er 

pek çok Türk eserlerile ıg 
çok asarıatika vardır. &it 

B 1 . . T' d bir depo un ar ıçın ıre e 
de müze yapılacaktır. 

1..,. d' o· r battı gır ır - ına ı&IYş 
lan )ı.n · • 

inşası kararlaştırı el" le D• 
. Jg ... ir ır ·• 

Aydın demıryolunun ... ·c1· le 01 

. f grı ır ·tı 
Aydın demiryolunun . etrelı 

- - • yüz kıloıJl rı' nar arasınc&akı l rııa•1 

l tına ın e-
kısmının dev etçe sa .. ı;li"er 

. . . ketle mu karar verı lrn1ş , şır 

ye başlamıştır. 



Ankaradaki Şiid maçları 
ve dedikodular 

• 

d'\Ankarada üç haftadır tekrar e- mucibince maçın tekrarına karar 
Y 1 en şild maçının neticelendiğini verdik. İkinci maçta ben buluna • 
k~~.1! fakat bu maçın Çankaya mamıştım.. Bu maçta halkın sa -
ii ?u tarafından protesto edildi • bayı işgal etmesi dolayısiyle ya • 
t ~1 de işaret etmiştik. Dün Anka· rım kalmış. Heyetimiz bu maçın 
ta.fan bu maç ve dedikoduları et- tekrarını gene müttefikan karar -

a. tnda şu tafsilatı aldık: 

1 

laştırdı. Esasen futbol federasyo • 

e :"-nkara _Üç haftadır tekrar nu da maçın seyircisiz olarak tek· 
dtlen şild maçlarının finalı fut • 1 rar edilmesini bize bildirmişti. 

boı heyetinin Çankayayı hükmen Maçı tekrar ettik. Ankara saha
:ağlup etmesi üzerine bu hafta sının açık bulunması seyircisiz oy· 

nkara gücü - Kırıkkale gücü namak imkanını vermedi. 
a.ra. d ı' ın a yapıldı. Maç Ankarada 
dtrtıdiye lmdar görülmemiş dere • 
ece s . A b. h . . d Y amımı ır ava ıçın e cere-

2 an etti. NeHcede Ankaragücü 
I :3 galip gelerek şild şampiyon· 
bUgunu kazandı . Kırıkkale gücü 

U •ene tescil edilmiş ve Ankara
tı.ın en yeni bir klübü bulunmuş ol
ttıa,ına rağmen az zaman zarfın -

dil çok büyük mevcudiyet göster • 
ın· ·ı 1! tı d maclarında Ankara şam • 
l>İYonu Gen~ler birliğini mağlUp 
tderek t f' · v as ıyesıne ugratmıf tı. 

le Q~ maçta da Kırıkkaleliler çok 
trı trııı ve düzgün bir oyun oyna -

ta~lar. ve biri~c~ devre~i 2-2 be· 
d erlıkle bıtrımşlerdır. ikinci 

t e\'rede Ankara güçlüler hasımla-
lrtJ.n Yorulmasına istifade ederek 
~~biyeli elde etmişlerdir. Müsa -
t adan sonra Ankaragüçlüler 

l'~~fından Zevk lokantasında Kı 

11 
• ale gücü §erefine bir ziyafet 

ert1ın· . B d ıştı. ' u suretle haf talar -
dan heri devam eden şild maçları 

a. neticelenmiş oluyor. 

Bizzat alakadar olarak sabanın 
etrafını askerle çevirttik ve halk 
tarafından her hangi bir hadiseye 
mani olduk. Fakat bu sefer de o • 
yuncular dövüştüler. Ve gene maç 
yarı da kaldı. Bu maçta Çanka -
yayı haksız gördük. Gerek ha • 
kem raporu -gerek sahada bulunan 
alAlidar ' Jtihıalattn ' raporları 
Çankayanın aleyhinedir. 

Bu maç hakkında Çankayanın 
hükmen mağlubiyetini kabul ede
rek final maçını ilan ettik. Maçın 
icra edileceği cuma günü saat 13-

te federasyondan bir telgraf al • 
drm. Sahaya gidiyordum.. Bu tel -
grafta federasyon Çankayanın 
hükmen mağlubiyetini soruyor ve 
federasyondan bir işar vaki olun -
cıya kadar final maçının yapılma· 
sını bildiriyordu. 

Fut bol heyeti azaları yalnız o 
işle meşgul olan ve başka vazife • 
leri bulunan şahıslar değillerdir •. 
O gün müsabaka hakkında hük • 

Bu mektubu yazan kim? 

lzmirliler 
~enerbahçeden 
cevap istiyorlar 
lzmirde yeni intişare başlryan 

"Milli Birlik,, refikimizin dün ge
len ilk sayısında şöyle bir yazı 

gördük. . 
"Geçenlerde lzmirspor ile F e • 

nerbahçe takımı karşılaştı. Belki 
bir .şanssızlık eseri olarak belki de 
haklı olarak lzmiıpor, F enerbah
çeye S-0 gibi, büyük bir farkla 
yenildi. 

Mağlubiyet neticesi çok ağır ol 
makla beraber, bir emrivakidi • 
lzmirspor namına acınacak bir 
haldi. Bu hadise böylece kapa • 
nıp gitmedi. ihtirasla gözleri kan 
lananlar, bu neticeyi istismar et • 
mekte gecikmediler. 

Bu vesileyle lzmiri, lzmirin ne· 
cip ve temiz halkını tahkire bile 
yeltendiler ... Hadiseyi anlatalım : 

Bir kaç gün evvel lzmirin spor 
muharrirlerinden Mehmet Ali be • 
ye "Eski bir sporcu, F enerbah -
çeli Kemal,, imzasını taşıyan bir 
mektup geldi. Bu mektup 
başından sonuna kadar Meh-
met Ali Beyi, İzmir sporculu • 
ğunu tahkir etmektedir. Hem de 
en ağır küfürler, en ağır ithamlar 
ve en galiz bir külhanbeyi lisani· 
le ... Mehmet Ali beyin şahsında 
bütün bir İzmir aençliğini tahkire 
yeltenen bu ""'F enerl>ahçeli Ke -
mal Efendi kimdir?. 

F enerbahçede bir çok Kemal 

beyler vardır .. Bu gençlerin hiç 
birisinin böyle sinsi bir süikaıt 
yapmıyacağını biliyoruz. Bu ka· 
dar küçülebilen, bütün bir İzmir 
gençliğini bir düşman cephesi ad
dedecek kadar başı dönen bu a -
dam, ismini saklıyan ve ne Fener· 
bahçe ile ne de memlektle alakası 
olan bir sporcu taslağıdır. 

İzmir sporunu İzmir gençliğini 
çok müteessir eden bu tecavüz kar 
şısında F enerbahçe klübüne dü • 
şen vazife vardır. 

Islık değil alkış 

Spor meydanlarında 
görmek istediklerimiz .. 
Bütün hayat spordur; tayin edi

len hedef ve beklenilen mükafat 
için, yürünülen yolda oniuz omu • 
za yapılan bir yarıştır. Hepımız 

pek ala biliriz ki, mağlup olmak, 
kendisini mağlup ettirmek galip 

gelmekten dah'a zorlu bir iştir. O
nun için mağlup olan tarafın da ga 
lip gelen kadar takdir edilmeye de 
ğer olduğu unutulmamalıdır. 

nispetle bizde, bilhassa futbol o • 
yunlarında, ekseriyetle çok çirkin 
vaziyetler ihdas edilyor. 

Islık çalınması ve "yuha!,, diye 
bağrılmaaı nadirattan değildrr. Hal 
buki Avrupa oyuncuları galibiyet• 
}erinden dolayı mağrur olmazlar, 
galiple mağlup arasında derhal bir 
samimiyet hasıl olur, galip seyirci· 
ler tarafından alkışlanırken gider, 
rakibinin boynuna sarılır, elini ıı· 
kar, onu birkaç kelimeyle teselli • 
ye çalışır,. İngilizlerin bu gibi hare· 
ketleri ifade eden bir kelimeleri 
vardır: "Faimesı,,. Türkçesini 
bulmak müşkül olan bu kelime, ga 
libjn mağluba karşı yaptığı "doğru 
luk,, diye tercüme edilebilir. 

c: h" b' ~urasını ıç ır zaman unutma-
malıdır ki, rakibini takdir ve ona 
hürmet eden bir galip, ayni zaman
da kendisine de hürmet ediyor ve 
ettiriyor demektir. Bu sahnelere, 
galiple mağlup arasında oyunun 
neticesinde teessüs etmesi lazımge
len dostluk seyircilerin de iştırak • 
leri, her oyunun nezaket kaidele • 
rinden birisi olmak icap eder. Ga
lip alkışlanırken, mağlup taraf da, 
unutulmamalıdır. 

Gördüğünüz resimler, Sla-
1
. l l J:> • ..f' 
ıp e mağ up arasınClaki "fair-

neas,, i zaptetmeye muvaffak olan 
fotoğırafçıların şaheserleridir. Bun 
lard:.n birisinde koşu müsabaka • 
aında brrıncı gelenin rakibini na· 
sıl kucakladığım, ikincisinde meş· 
hur bir tenis şampiyonunun oyunu 
kazandıktan sonra alelacele tel cr
güyü atlıyarak rakibinin elini sık· 
mıya kottuğunu, ve nihayet üçün· 
cüsünde iki futbol kaptanının oyun 
bittikten sonra rekabet hissini bir 
tarafa bırakarak biribirlerine sarıl 
dıklarını görüyorsunuz. 

Bütün bu manzaralarda görülen 
güzel hareketler, cıvanmertlikler , 

Avrupadaki ıpor oyunlarına 

yahut Fransızların dediğı gibi tab 
leaular taklit edılmeye şayan de • 
ğil midir?. 

h Çdankaya klübü geçen hafta sa-
a aki .. "f hAd' d 

münü vermiş ve hükmünü il~n et· 
miş bulunmaları dolayısiyle mü • 
sabakaya da gelmeyebilirler. Nite
kim ayrı ayrı yerlerde bulunan ar· 
kadaşları bu dar zamanda topla • 
mak mümkün olamadı. 

O da, "Eski bir sporcu, Fener -
bahçeli Kemal, ,imzasının Fener • 
bahçe klübü ile hiç bir münaıe -
beti olmadığını ilan etmesidir. .. ................................................................ -·--· 

....... _ 
tn mueası a ıse en sonra 
ltl ağlup adedildiğinden mıntaka 
y erkez heyeti ve futbol federas -

t 
<>nu nezdinde itirazda bulunmus u. ~ 

~ . bot ıntaka merkez heyeti ve fut -
tn federasyonu hu haftaki final 
heaçı~ın tehirini Ankara futbol 
tn!etıne bildirdikleri halde bu 

\laabak l da. ha . anı~ yapı ması Ankara -
Ylı dedıkoduyu mucip oldu . 

da..\nkara futbol heyeti reisi Hi -
ke Yed~ ~ey rahatsız olduğundan 

n ısın k-ı d tef 
8 

e ve a et e en Orhan Şe-
k't d·· eye müracaatla bu hususta • 

u .. 
tef S tuncelerini sordu. Orhan Şe-
la.ra .~Y hana aynen aşağıda yazı-

,, curnleleri söyledi: 

?na~ Biliyorsunuz ki Ankara şild 
"e Çarı dolayısiyle Ankaragücü 
?na. ~-nkaya takımları arasındaki 
•iradç uç defa tekrar edildi. Birinci' 

eh •İy) ... avanın kararması dolayı -
J..te; ~akem oyunu tatil ettmişti .. 
~d etııniz federasyonla muhabere 

erek F. l F .. A. nm son kararı 

Esasen heyet reisimiz de hasta
lıktan kurtulmuştu. Onu da ha • 
berdar etmek lazımdı. Buna mu 
vaff ak olamadık. Ben de resen ka 
rar verip hakemi oyunu idat·eden 
menetmek selahiyetini kendimde 
göremedim. Müsabakada icra e -
dildi. Futbol federasyoun An • 
kara futbol heyetinin verdiği ka· 
rarı değiştirirse maç tekrar edilir, 
yoksa bazı gazetelerin bir kastı 
mahsusla yazdığı gibi f ederasyo -
nun emrine itaat etmemek batı -
rımdan bile geçmemiştir .,, 

Kendisine teşekkür ederek ay· 
rıldım. Filhakika cuma günü alı -
nan bir emir üzerine bu maçın 
tehiri çok fena olacaktı. Çünkü 
Kırıkkale gücü Ankaraya üç saat 
mesafeden gelmiş ve bu maç için 
hazırlanmıştı. Futbol heyeti bu 
hususta mazur aörüyoruz. 

E. Ci. 

F enerbahçeden İzmir gençliği 
namına bunu istiyoruz. Yakın • 
dan tanıdığımız F enerbahçenin 
bu cevabını sür'atle bekliyoruz.,, 

Istanbul muhteliti ne vakıt 
çahşmıya başhyacak ? 
İstanbul - lzınir muhtelit ta • 

kımlarını belki iki hafta sonra kar 
şı karşıya göreceğiz. lzmirden ge· 
len haberler İzmir muhtelitinin 
şimdiye kadar üç dört maç yaptı • 
ğını ve iyiden iyiye hazırlandığı • 
nı bildiriyor. Aynı takım bir kaç 
gün evvel (Altay) la yaptığı ma
çı büyük bir sayı farkiyle kazan.
mış bulunuyor. 

Görülüyor ki F enerbahçe -iz· 
mirspor maçının verdiği netice 
İzmirlileri İstanbul - İzmir muh· 
telit maçı için her zamankinden 
fazla çalıştırmaktadır. Bu itibarla 
karşımıza her vakitkinden da 
da çok "galibiyet,, için çalışa
cak bir lzmir takımı çıkacak de • 
mektir. Buna ltarfı biz ne yapı .. 

Geçen hafta içinde Londrada 
yapılan Avusturya - Arsenal ma 
çının 2 - 4 Arsenal lehine neti • 
celendiği malumdur. Bu maç et -
rafındaki hararetli dedikodular 

hala devam etmektedir. Resmi • 
miz bu maçta Avusturya kaleıl 
önünde alınmıştır.. Kalecinin gü• 
zel bir kurtarışını gösteriyor. 

yoruz, muhtelit~ n~ vakit çalıştır - ı F~t~ol heyetinin harekete geç • 
mıya başlıyacagız. , mesını temenni ederiz. 
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Kadınlar lıangi yaşta caziptir? r 
TAKVİM 

1 (ıı;,ııruı~uuınıwıa. Aptülhamidin Yaveri ınmıunım 

Yediden yetmişe kadar! Salı 
12 Ka.evel 

24 Şaban 
Gün Joğu$u 

Çarşamba 
13 Kl.evel 

25 Şaban 
l lzzef E F~~t Paf ~aı• 

(Bat tanıtı 1 lılcl aayıfada) 

- Korkma arkada§, sür elini ... 
Rejiat>r öcü değildir! 

Dedi. 

Saat ıs. 
'.Aylardan beri hazırlanan (neye 

liu ka.aar uzun acaba?) Lüküs ha· 
yat operetinin provasından kurtu· 
lan artistler, sesiz sadasız, istira -
hat salonuna geçiyorlar. Tıs yok ... 
Neye tıs yok? Dikkat ediyorum: 
Palto ve şapka portmantoda. Gaze 
tecinin cümlesi, gayri ihtiyari, ka • 
f amda çengelleniyor: 

- Korkma arkada~, sür elini .• 
Rejisör öcü değildir!.. 

* f: * 
- Canım efendim, reji&ör ne -

den öcü olsun?! .. Ben onun §ap -
kasından, pa1tosunClan, hatta ke:n -
dİsinden neye korkG'ur:n? .. Vc-zi • 
fesini hakkHc y:ıpa:ı :.ıt"ll ı~c. :!:~ı· 
mı? ~u nc:r:yr.h hiç te iyi karşıla· 
madık doğrusu ... Hem ıbiliyor mu· 
sunuz efendiciğim, Muhsin ne iyi, 
ne ıefkatli bir adamdır! .. Onun en 
çok kıymet verdiği şey: Disiplin! 
Yarsa disiplin, yoksa disiplin. Eh
hakkı da yok mu ya?!.. Onu bir 
gün DarUlbedayiden ayırınız. Şe• 
lıir tiyatrosunun yerinde yelleeerr 
eser ... 

Halide Hanım komışuyor. 
Bir başka artist: 
- Raşit Riza için yazılanlar da 

çirkin. ... Ratit eğer ilk temsilinde 
biraz muvaffak olmadıysa, müsa -
mahny la ikarıılanmadı değil miy
di?-. Ah bu gazeteciler ... Biraz ev 
vel göklere çıkardıklarını pek az 
sonra yerin dibine batırırlar. Bu 
tenkit yazısını yazan kimdir Allah 
atkma? 

Bu şu~l bana .. Vevabmı veriyo· 
rum: 
-Bir fantezi §İirler muharriri .... 
- Bravo! ... Cidden ık!.. Tiyat 

ro tenkidi ile fan tezi ıiir~ .. 
- Efendim nerdc, ben nerde ! 
Glilütmeler. 

Gelelim ankete: 
Şaziye Hanım ellerini uğuşturu

~or: 

- Vallahi Beyefendi, bilmem 
ki ne söyliyeyim?.. Kadın hangi 
yaşta caziptir?... Düşünmek li -
zım .... ,. Uzun uzun düşünmek la· 
:znn ... Anlıyorsunuz ya beyefendi, 
bir anda, ıhoppadan cevap verile • 
miyecek bir sual bu ... 

Israr ediyorum. 
- Doğruıunu iıteraeniı;, bence' 

bir kadın olgunlaşmak, cazibeleı· 
mek için tecrübe görmelidir. Di • 
ğer taraftan, ibedii güzelik itibari -
le kadın vücudunun inkitafı şüphe 
siz yaılıdadır. 

Şaziye Hanım cevapta mütered 
dit. 

- Yedisinden yetmişine 
dar ... 

- Anlamadım! 

ka .. 
GDn 1 ııtışt 
.Sab:ıll namazı 

O~le nım:ızı 
ikindi oamnzı 
l\lı;Şam namazı 

7,17 
16,41 

6,50 

12,fS 

14,Y.8 
16,4( 

1 ,'!O 
:;,3(1 

7,17 
iMi 
M:.ı 

12.os 

fj 

\.oııu uııuı~uuınıımıooııı:mıu~ınıu!ıııııı~ıını~~ooı:muını~~w~mııı~mı~wıı ıı 
- Evet ... Yedisinden yetmişine 

kadar, kendini beğendirebilen ka 
dın cazip kadındır. 

\" atsı namazı 
lm~al: 

- Biraz izah etmez misiniz? 'r'ılıngcçcn gUnlerı 3•7 

14.'.! 
16,41 

J • 20 
ll,30 

='4 
il' 

Bravu Paşa Hz., bu cevabı 
pek telaşla bekliyordum 

H H 1.. , .. Yılın lı:alan.. 19 - ayır.... em ne uzum var. L 
---.......-_J - 58 

Kısa sualinizin muhtaıar, müfit ISTArtBUL 
cevabı bu olabilir .... Değil mi? BELEDiYESi Rahataız olmazaanız Plevne 

hakkında bazı noktalar hakkın -Şehir Tiyatrosu Temsilleri 
da izahat ricaıında bulunacağım. 

Cevaplar pek muhtasar ... Fa· Bu akşam "ıııı 111111111111111 Evvelemirde en çok merakımı 
kat, hakikati söylemek lazım gelir saat 21 de mucip olan (Vidin) i terk ile 

se. hiç te "müfit., değil. .. Sessiz ko Beka" rlar 11111 Plevne üzerine hareketiniz kimin 
nuşan artistler, lafı mümkün oldu cebriyle olmuıtur?. 
ğu kadar kısa bitirmeğe uğraşıyor Yaıan: L. Ful- 111 

- Kimıenin dcjil.. vaziyetın 
lar. Bazıları da yan çizdi. Acaba da 111111111 emriyle .. 
neye?. Parmağımş şakağıma bas- - Bravo pata hazretleri .. Bu 
tırdrm. Dudaklarımı kıvırdım. Ba Türkçeye çeviren: M. Kemal Na- cevabı pek tclitla bekliyordum. 

§ımı salladım: bi Beyler 4 perde komedi Vaziyet, vakayi bundan daha bil· 
- Hımm ... Rejisörün portman· yük amir olamaz .. 

Muallim ve Talebe gecesi 
todaki kürklü paltosu!,.. Mademki jeneral Gorko Bal -

Reşat Enis · kanlara doğru sarkmı§, beheme ~ 
----------...----,.. ı ... •rİll••••-••••-.ıl hal müraıele hattı üzerine yürü -

Güreşler Denizyolları mek ıazımgeliyordu. 
ı ş L E y M E s i . Birkaç menbadan öğrendim 

Balkan ~ampiyonası ki, Nikboludan sarkan ICol, sizin ~ ı\centeleri: l\ar.ıköy - Köprül:ıa~t 
Asri sinemada Tel. 42362 _ Sirkeci MühUrdarz~Je piıtar ucunuza raseeldiği kasaba· 

Güre§ heyeti tertibiy~ainden: 1 fan Tele/on 2274-0 nın Plevne olduiuna kani olma -
ı - 1933 ikinci Balkan §ampi- A t } ) yıp; uçta bulunan Rua erkanı • 

yona111 için Tepebaımdaki Asri si- D a ya YO U harp zabiti kılavuzluk eden Bul. 
nema kiralanmııtır. Bu ıinema Ç kk l vapuru 13 bi· gara (Gryoyça) diye iddia etmiş. 

ana a e rı'ncı' 1-a· "UD B k h h dahilindeki koltuklar anfi oldu • " .. u pe mü im ata sebebiyle Ruı 
ğundan en arkadaki ıeyircilcr da- Çarşamba 1 O da Sirkeci Iar muharebe tertibatını gecele • 
hi maçın ıureti cereyanını kolay - rıhtammdın kalkacak gidiıte yin almıya muztar kalmı,lar. Bu 
lıkla takip edebileceklerdir. lzmir, Küllük, Bodrum, Fet• suretle zaman ve meydanı kaybe-

2 - Maçlara Rumen, Bulıar, biye, Antalya'ya. Oönüıte bun· derek çarnaçar erteıi ıabah har .. 
Yunan ve Yugoslavlar gelecekler- lara ilivoten Finike, Çanalc- betmitler ... 
dir. kale, Gelibolu'ya uğrayacak· - Efendrmız öyle olduğu biz 

3 - Rumenler kinunuevvelin tar. {6823) ce de tahakkuk etmittir. Gece sa-
19 unda Daçia vapuriyle, Yunan_ ••------------------1 baha kadar kimse uyku uyumadı. 
lılar konvansiyonel treniyle §Chri- zmir sür' at yolu ' Kazmayla' J<ür:ıt• iah~a'i e1J~ ·-
mize geleceklerdir. miyenler, hafta l>enaenız hile fe-

4 - Balkan misafirlerimiz T e _ Erzurum v~pu_ru 12 birin· ner tutarak (1) ıiperler vücuda 
cı kanun t' d'k pebatındaki Kontinantal otelinde ge ır 1 • 

ikamet edeceklerdir. SALI ıaat 11 de Galata Batarya mevzileri yaptık. Rus· 
5 - Bu maçlar jçin evvelden rıhtırnından kal!ucnk doğru lar uyudular. Eğer bir iki batarya-

satılacak numaralı koltuklar da h:mir'e gidecek ve dönecek· larını itletmit ol1alardı, mümkün 
hazırlanmaktadır. · tir. (6824) olup tahkimatnnızı yapamazdık. ,. 
1 

ı .ı 

[l lizalnrında yıldı?. işareu olanlar Uzer. 
!erinde I 1 1 el Unun mu:ımele olanlar· 
dır.] lhkıımlnr kopnnış fiyatlarını gösterir 

rtukut (SatuJ) 
----ı 

'---

ı * Londr& 69l!, -· 
• Nevyor~ 1;14, 00 
* Pnrl$ 167. 00 
• Mtıano 223, -
* nrut,el il . -

j * Atlnp ~4 50 
• C'cne\ re f:?4, -
* Sof) a 911, - • 

* J\rnsıcrdım 4, -

ı • Pr:ııı flit,. 
• Sıokho'm :l4, -

1 

• Vl)AOI ~3. --
• MaıJrlt ıs. -
* Hcrlln 51. - . 
• Vıııfova 2.ı, -· 
• f\udapeşt.. :ıo. -
• Blikreş 21. ~o 
• Belgm !i6, -
• Yo~ohama 43, -

* Altın !>~6. -
1 

• l\1ct lcllye ,:ı, -· 1 
• lhnknot 2~7. - r 

Çekler (kap. sa. 16) 
------- - ·-

Binaenaleyh hiçbir kıymeti har • 
Ayvalık yolu biye.miz olamazdı. Hasmın pek ka 

!abalık aüvari kıtaatı ric'atimizi 
Antalya vapuru l 3 birinci bir felakete sevkederdi. Çünkü 

KAoun 
ric'at edeceğ'imiz arazi süvari 

Çarşanba 19 da Sirkeci hareki.tına çok müsaitti. 
rıhtımıodan kalkacak gidi,te - Pa§a hazretleri, size göre 
Gelibolu, Çanakkale, Küçük· Ruslar harbin §U birıncı devresin-
kuyu, Altınoluk, Edremit, Bur· de en büyük hataları ne zaman 
haniye, AyYalığa , Dönüşte yaphlaı-?. 

bunlara ilaveten Boıcıadaya Gazi Osman Paşa bu sual üze-
uğrıyacaaktır. (6822) rine dediler kı: 
-------------•! - Bendenizm Vidinden Plev-

yo J U 1 neye vasıl olmaklığıma mani 0 1 .. Bartın 
BURSA v.ap~ru. !4 bi· 

rıncı kanun 

bildiler. Bunu ancak bir menııt11 

niyet tarif edebilir. 
Aklı batında kimıe bu nıu 

mayı halledemez. Hele aık• 
muhakeme edilemez. 

- Pek dojru.. Bu tef errii' 
bilmiyordum. Her iki muh•~e 
me de gün ıibi •tiki.r. Bazı eıe~ 
lerdc zatı alilerinin Plovnede üÇU 

cü büyük muharebeden sonra 11 

rarla kalmıt olduklarını tenkit io 
tiklerini gördüm. 

Bu tenkidatın ıızin aibi yük•~ 
bir kumandan tarafından da h 
h bulunduğu bence musaddaktıt· 
Niçin mevkiinizi tebdil huyu~ 
dığınızın esbabını sorabilir 1111 

yim? 
ı ... ,. Gazi Osman Paşa bu sua u 

rine: 
- Haımetpenah... dedi. Si•' 

bu büyük harbi anlatmağa meebtl' 
rum. Müıaade buyurunuz. 

İmparator Gazi Oıman Pati ' 
mn bu ıözlerini dinler dinlern••·" 

-- Rica ederim, rica ederiJll" 
dedi. Lutfen baılayını:z ... 

Oa.man Pata bunun üzerine r,e' 
binden bir çok notlar çıkardı. V' 
okum ağa baıladı: 

- Plevnenin önünde vuku bıJ' 
lan ilk müsademe Vidinden ı<I 

1 

det etmekte olan küçük Oım•ll~ 
aıkeri kıtaatı ile Ruıların ıağ t,1' 

nah kıtaatı arasında olmuf bir ti' 
sadüf harbi idi. 

Pişdarların başları küçük ~ 
müstahkem olmıyan plevne ıehtİ' 
nin ıokaklarında çarpıttılar. 

Niğbolu hücumundaki muvaf' 
fakiyeti üzerine Plevne cihetiıı' 
gönderilmiş olan bet inci pi yad' 
fırkasının birinci livası 20 teıO' 
muzda yürü.meğe başlamışlard~ .. 
Bu yol evvelce iıtiktaf ediJmiJ bif 
nahiye idi. İhtimamsız ve ihlİ • 
yataız idiler. 

Elinde harita olduğu halde b" 
kolun önünde yürüyen erkanı hı'" 
biye zabiti bir Bulgar caıusurı"" 
ihbarlarına itimat etmedi. 

Bunun üzerine Osmanlı pitcl'' 
larile müsademe edildi. 

lki pifdar arasındaki çarpıtdl' .,, 
dan sonra Ruslar yayıldılar , 

\ ~-muharebe tertibatı almak için rı 
ata ha,ladılar. devamı~ 

VAK 1 T 
I • ı.ondrıı t.90.- Stokholm 

• ~cV}Ork ı1,i490 Vl)ana 
:Uı3- ı 

4,'i6;'~' 

mamaları 18.zımgelirdi. Sonra da 
iki defa fasıl ayla bana imdat için 
asker ve erzak ile mühim.matın 
gelmesine mini olmaları da icap 
ederdi. Gilndellk, ~lya.sı Gazete dll 

Lı!tu bul Ankara Caddeal, V ilCTf 111' * l'ntls 12.06 + Madrlt 

1 
• Mlllııo .97 •• • Rcrlln 
• rrUhcl 3.40 \'ar~O\'B 

:;.~876 , ı 
l,9i9 
4,2'12 
3.6'l:!Ş 1 

Jeneral Strokof gibi dünyanın 
Telefon Numerelert: 
Yuı l§l•rl telefonu: 2t3i9 
idare telefonu : 243711 

- Fal<at .. Cazibenin psikolojik 
bir İ! olduğunu da unutmıyalım ... 
Bazıları zayif, nahif, haıta olan 
kadınlardan hoşlanır ... Bunlar na· 
zarında en cazip kadın tipi haıta 
k~dı~d~.r. Bir kısım erkekler aç 
gozludurler. Bu gibiler için her I 
yafta her kadın caziptir. 

• Atin~ s~.12·· Rudapeşıe 
* Gcncvrc V.4UO llUkrc~ 

orya 6,,552~ nct;roı 
* lımsıudanı 1.17şo rokoham. 

l'rag 15,Q.!- l\los~ova 

ESHAM 

7•J,1!.'l75 1 
34;nı; 

9.3950 
ı oas 5? 

~ - 1 

iş Bankası 
Anadolu 
Re)I 

9.05 Trrkos t6,75 I 
26.~0 Çimento as. t ı .95 
4,0S Cnyon Oey 20,90 " 

sır. llıyrlyc 

Trım\·ay 

ı . Şark Del. ı,50 ! 

Perşembe 19 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacak. Gidişte 

Akçaşehir, Erekli, Zonguldak, 

Bartın. Arnasra, Kurucaşile, 
Cide'ye. Dönüşte Kurucaıile, 
Amasra'ya uiumıyacaktır. 

(683 l) 

Karadeniz 
Sür'at Yolu 

G··ı l vapuru 14 
u cema Birinci Kanun 

en methur süvari kumandanların
dan birmm kumandasındaki 36 
ıncı güzide süvari alayı o açık 
zeminde 8 ve bir defasında 10 bin 
oküz ve manda arabasının teşkil 

1 ettiği kafilelerı düıününüz. 
Öyle kafileler ki, muhaf azala· 

rı birer zayıf piyade livaaıy]e beş 
on jandarmaya tevdi edılmış. Her 
noktası zayıf ve müdafaadan a .. 
cız. Paldır küldür bize naı_ıl gele-

rctırraı adreaı: fıta.ııbul - .,,.ı<J1 
Po.ta kutıuru No. &e 

Abone bedelleri: tıl 
TUrldye _.lU" 

Seoell': 
6 aylık 
S aylık 
1 aylık 

UO<l iv. r,00 
7~0 • 
100 • 
HiO • 

ıt50 • 
800 • 
900 • 

illn Ucrellerı· ... ------ _.,, 
l'll'arl lllnJarın llln ıablldcruıclS tJI 

~edia Hanım da orada.... Öyle 
anlıyorum ki, Lükü11 lıayattaki ro -
lü -bermutat- genç kız rolü -
dür ... Fevkalade neşeli, l<elimeleri 
ağzında eziyor, büzüyor, uzatı -
yor .... Soruyorum: 

- Sizce kadın ....... 
- Hangi ya~ta mı daha çok ca· 

ziptir? 
- Evet ... 

U. Sigorta 
1 Bomontı 

48,50 flalya 2,20 ! 

11.40 Şarl.: m. ccz.a 2,35 j 
=o.- * Telefon ı ı .:-s --

istikrazlar tahviller 

1933 da. •~ı. Q~.:50 ı:ıettrlk 
lstJkrazld:ı. 53,SO Tram\'llY 
Serle O.yol 2,45 Ergani 
n. t\luvnh. ~3.0(1 Rıhtım 

51,30 

O:',!'iO , 
1R.- ' 

Gtimriıkltr 2.35 • Audohı ı 
il 1928 ~lü. A. l\,20 • Anadolu il 

il 
4Plı) j 
45,50 

Bı~dat. 9,- * A l\11hnes(t1 ... --- - ., -----
ıl2,!0 ' 1 .. 

Perşembe '20 de Galata nh

tımından kalkacak. Gidiıte 
lnebolu, Samıun, Ordu, Gi-

reson, Trabzon, Rıze, Hopa' 
ya. Dönüşte bunlara ilaveten 

Pazar, Pulatane'ye uğraya· 
yacaktır. (6832) 

ınJ !!O kUTU<}tAD bıttlıır. lllı •aftlf~ 

( 1) 1807 de Y cna muharebesi kurusa kıuıaı çıtıar otete _,. 
mı~1lk. ruJ•. dc•arnh U~o vııtt 

gecesi Napol.von sabaha kadar Q ı 
oyrı tf'nr.lh\t vıırdır . flll• 

linde fener Ye na &'lhrasma hn ~ 1 uı•ıomı "~"tı"•n bir uıın ıo ınar•ıt 
taryalannr isal edecek olan yola KU ilk tllnlar: " 

çalışması gibi. o sayede Yena ım IJlr defaaı xoiiu ö"ei;; tıU UÇ o::cut· 
zaf f Cl'İ\"etinI kazandı. Birkaç gün ı ·!Ort lıefUI '10 H 011 C:ell\91 100 k rP,. 

" . d d B" "k Uc aylık lift.o •erenler1o bir ı.ıetaJll ,,,, 
sonra Berlın Pots anı a uyu . ' nendir. Dört Ntm ı:e~n ıı&DlarUI 
Frcdıiğin mezarı iizerinde sulh ıatrrtan ~, kuru~ıan betaP e41ıtı· """' 
ahtnamesini imzalamıştı. 



lstanbulluların taham
mül derecesi Milfoner kadınlar, paralarile 

lliı t 
1-ıiJ te ltanhullular çok müteham • 
~·f°k •ahırlı insanlarız, müte 
\tli.... 1 

.ve sabırlı yerine dayanıklı 
..... eıı . k 

h, .. , 1 
81 ullanacağmı ama, da· 

~~ l ~· • 
dıır. 'k• •Yınce akla sağlam kun • .. , l .. 
~ 1 uç sene yırtılmıyan ku • 
Çiıı 0~~ ~ire gibi §eyler geldiği i • 
"•tztı elııneyi yazmağa kalemim 
b 'Yor So h' 'k' .. d tt'ı · nra, ır ı ı gun en · 

Re· l,ta.nb Ç•rtnekte olduğumuz ratıp 
llt~le ul havasına karşı içimizde 
ht k.,"le, soğuk algınlığına ve gri • 
ltıı 11:. tfı dayanabilen pek çok ola · ..... ,~ . 
•t.ııı • gı ı;in bi:.-1<-re- dayamklı in· 

tr d 
~~tır t:ılek pek doğru olamıya -

01\~n .. 
Iİ!!ıeı . •çın tahammül ve sahrr ke 

'tttrı~'?de ~~~alrm. Esasen hah -
iıı aib· ııtedıgım meseleleri oldu -
Sıklr~ .. k::ıhul etmek ve hiç sesini 
ht.ııı.rn.:--ınak ancak sabır ve ta • 
tltıtnı u.~e ~elilet edebilir. Mesela 
lUııeıe u.st.u hınca hınç dolu olan 
k..ıllı hızı tıkarlar. Nuhu Nebiden 
bi~i ~ olan hu nakliye vasıtasile 
llınt ala.tadan Beyoğluna çıkar • 

arına tah "l d . 
Şirk . "' ammu e erız. 

. etın '-. k d" ' . 'iıa.t • K;:ırı a ım maKıne te-
~ ~rıı kirnbilir §İmdiye kadar 

~ ere a . . - . h ' , 
e> !:~•.. ınortı Pttıgı l\lr ~ gene 
1'tc

3
j 1\tılı kayışta :nat ve ısrar et -

S. ne ka . . . k 
1 ..ı_ tfı tesımızı çı armayız. 

• 'l{et b · 
ki elek 1.raz fedakarlık yaparak i· 
bat lrıfr nıotörü getirirse ve ara 

lrı elek 'ki .. 'ıı k lrı e cer ettırırse her 
lıırıa O!>ın.-k tehlikesine maruz bu -
~ ~ 0 knra kayıfa canım.Jzı tes • 
~ ~,Lttıekten nihayet kurtulabile • 

ı"en b . t k . . " ,
1 

• unu ıs eme ıçın agzı -
~, ~bde açm:ıyı~. Arabanın önün 
~~ tan frenciye: "Canım sana 

ilet! ,, diyip içeriye gireriz. 
't·· 

t,k ~ne)den çıkıp ta Beyoğluna a· 

~lcl\t~stğ~mız zaman hava açıksa 
tilıt• ' 'itddetli bir yağmur ve 
İçirıe'~h İse bir sanayi merkezinin 
dı.llı alınış gibi maden kömürü 
illak~tılarile karşılaşırız. Tünelin 
~llt 111

e dairesinden çıkan bu yağ
deri a "e dumana da "eyvallah!,, 
lrigjı. Şehrin tam ortasında, elek· 
dc\'·'tl dev adımlarile ilerlediği ·bu 
.ı •rde h· 
~İ>'e • ıç böyle şey olur mu? 
'-'cı. '0~ak hatırımıza bile gel -
~~ , • Ç:.ınkü son derecede müte -
-~llfl 1 ve sabırlıyızdır. 
· ~eleı· 
'tte 1 Un lı-amvay arabalarına bu 
'tb 11ta.nbulluların tahammül ve 

ıra 
tc.;ı rı emsalsiz denilecek dere· 

'4e rk 
tııı111 k~ &ektir. Tramvay arabala-
~ •fayetsizliğinden dolayı so 
•U,.,;:1°r~ıarında beklemek, koyun 
1 '\C er1 • 
ı._. t k nıo vapur anba,·larma tık-

)cl\ h· hın istif edilmesine benzi -
~'kı ır §ekil ve tarzda "men7.ili 
i ut a . .. 1 k 
t~ l'b·'' erışmege ça ışma vesa 
~l,~ ı, teferruattan bildiğim nok 
Ç~ttlc·~eakut geçmek istiyorum. 
~ u tahammül ve sabır noktai 
ı '°•llda 'h .. l b. "h "'~ n cı an§umu ır §O ret 
l'-1,~aları lazım uelen lstanbul 
~ı.:: hunlara da ses çıkarmıya • 
d~· il uluviyetle kabul edilmeli
, .. haetınek istediğim nokta, 
t'll l.y •rabalarmda bilhassa kı· 

• 'O'" "'l' ti tuk: Ve ratıp günlerde tram 
~ı,; d:hnin halkın sıhhatini bile 
'det, h •kkate almıyacak ve onu 
~~ b er an ölüm tehlikesine ma· 
'liıı· •takacak kadar kendi menfa· 
~.I\ ~.~Özettiğine de 1stan~ullula • 
h~t t <>z: Yurnnıalarıdır. Dünyanın 

l.taf d "-~ ın a ve 'bilhassa kışın, a -
~'t9) tn aitliği istikametteki kapı 
ll'-'tıı))'en •çılınaz. Onun için ka · 

0rt.ıına kpaklı bir göz açıl-

ne yaparlar? maaı hava cereY.anına ve bu da 
türlü türlü hastalıklara sebep o -
lur. 

Y olcularm sıhhati ve dolayııile 
hayatı mevzuu bahsolan böyle fev \ 
kalide mühim olduğu kadar halli 
de gayet basit görünen bu mesele
nin kat'i surette halledilememeıi 
şirketin menfaatini gözetmesin
den ileri geldiğine şüphe yoktur. 
Çünkü şirket ön kapının daima ki 
litli bulunacağını §iddetle emretse 
halk kapıyı kıracak değil ya? Fa-

Kimi • 
ış hayatına atılıyor, kimi siyasetle uğraşıyor, 

kimi koca ve unvan satın alıyor ! 

k at hayır, şirket bu emri veremez, 
zira başka bir nakil vasıta bula -
madığından dolayı verilen son ka 
rara bilaf ına hi.la ön peranada 
tıkılan halkın bilet alıp almadığı • 
nı kontrol memuru sonra nasıl an 
lıyabilir? 

Geçenlerde denildi ki her ne ka 
dar ön kapının kapanmasına ka -
rar verilmis ise de tramvay araba· 
la.rının kafi gelmemesi yüzünden 
hasıl olan fazla izdiham arabala • 
ra girip çıkılmasını güçlettirdiği i
çin arabaların adedi fazlalatıncı -
ya kadar ön kapının kapanması 

mümkün olmıyacaktır. Böyle bir 
karar kadar feci bir şey tasavvur 
edilemez. Arabaların adedi az di~ 
ye halk öksürük taksırıktan, has -
talıktan kurtulmasın mı? Şayet a • 

Leydi Astor ve Mis Bronda 
Eskiden kadınların servetleri.. cazip bir kadındır. Esas itibariy her şeyden fazla musiki meraklı· 

ne erkekler hakim olurlardı. Bu le Amerikalı olan Leydi Astor, sıdır. Merakı o kadar kuvvetli • 
gün kadınlar, hu hususla da er - Londraya geldiği zaman bütün dir ki Çin musikisi hakkında ma• 
keklerin kontrolünden kurtulmuş gözleri kamaştırmıştı. lumat alabilmek için çinceyi öğ • 
bulunuyorlar. Onun için kadın lngilterenin. gene en me~hur renmiştir. 

milyonerler servetlerini istedikle· milyonerlerinden olan Leydi Yu- Bir aralık gazeteler bu genç 
ri gibi kullanıyor. İstedikleri yol le sporculukla tanınmıştır. Onun kızın milyonlarından o kadar 
da harcediyorlar. yatı bütün dünyayı dolaşır, du .. bahsetti ki kendisi şu sözleri söy· 

rabalar kafi gelmiyorsa yeni ara - Son ikhsadi buhranın birçok 
balar gelinciye kadar otobüs işle • servetleri m.ahvet.mesinden evel 
tilsin ! İnsanlar soğuk alıp hayat • ı Amerikada 74 milyoner kadın var 
larını tehlikeye koyacakları yerde 
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dı. 29 u kocaHzdı ve ikisinin 5 
varsın şirket zarar etsin! milyon dolardan fazla yıllık iral-

Zannetmem ki bir insanın haya ları vardı. , 

tını bin tramvay arabası veyahut lngilterenin en zengin kadın -
,.yüz bin liı-alık ıirket zararile satın ları Leydi A.aıor. edi Ronda, 
almak kabil olabilsin! Şayet tirke Leydi Yule, Mis Hutlcn dur. Bun 
tin imtiyazı otobüs i,letilmesine ların her biri dakika başında iki 

müsaade etmiyorsa, şirket kendisi şilin, senede 50.000 <ıltın kaza • 
otobüs işletsin. İzdihamdan mes'· nırlar. 
ul olan halk değil ki o hayatını fe 
da etsin de şirket kazanmakta her 
devam olsun! 

işte lalanbullular bütün bunları 
bildikleri halde gene hiç seslerini 
çıkarmazlar, hastalanıp yatarlar 
da ağızlarını bile açmazlar, çünkü 
onlar çok mütehammil ve sabırlı
dırlar. 

Milyonerlerin asıl kuvveti, 
iratların.m çokluğunda değil, ser .. 
maye üzerindeki tahakkümlerin -
dedir. 

lngilterenin en zengin kadınla 
rından biri olduğunu söylediği

miz Leydi Ronda 26 kumpan -
yanın müdürüdür. Sanayiin, ti
caretin her tiirlüsiyle meşcrul olan 
hq kumpanyaların birçok gazet~
leri de vardır. 

rur ve her hafta yatına 1500 ster- lemişti: ı 

lin sarfeder. "Gazeteler ~ervetimden o ka • 
Onun diğer bir merakı yarış a- dar bahsediyor ki her gün binler-

tr beslemektir. ce izdivaç teklifiyle kar131laşma-
Diğer bir milyoner kadın da mak, her gi.in servetimden babs~ 

Mis Bilrhara Hutton dur. Geçen .. dildiğini görmemek için evlenme
lerde Gürcü bir prense varan Mis ğe mecbur olacağnn.,, 

f Askerf Fabrikalar Hanları J 

86 kalem 
•• 

Çeliğin ihale 
nü hakkında ; 

gu-

1 LAN 
Galatada Bosfor hanında 12 

numaralı yazıhanede nakliye va-
purları işletmek ile müştağil 
Mahmut Liltfi Beyin alacak· 
lılariyle kongordato akleylemek 
üzere vuku bulan talebi İstanbul 
icra dairesi tetkik merciince na • 
zarı itibare alınarak borçluya iki 
ay mühlet verilmiş olduğundan 
mumaileyh Mahmut Lütfi Beyden 
matlubu olan alacaklıların icra 
ve iflas kanununun 292 inci mad
desi mucibince tarihi Handan iti-

Kapalı zarf suretiyle münkasa • 

sının 1-2-934 tarihinde yapıla • 

cağı ilan edilen yukarıdaki malze

menin ilanı Cümhuriyet ve Vakıl 

gazetelerinde geç neşredildiği ci -
haren 20 gün içinde alacakları• 

betle ihalesi gene kapalı zarf su· nı bilcümle vesaiki ile İstanbulda Daha yazılacak sayfalar dolusu 
fecaatler vardır. Mesela Ankara -
daki telefon ücretleri İstanbul üc -
retlcrine nazaran yüzde kırktan 

fazla ucuz olduğu halde İstanbul· 
luların, abone adetleri daha çok 
olduğundan dolayı daha ehven fi. 
atla telefon kullanmaları lazım ge 

lirken, senelerdenberi telefon şir • 
ketini de bol bol para vererek zen 
gin ederler de hık bile demezler. 
Çünkü onların tahamül ve sabır -
larının hududu yoktur. 

retiyl.. 3- 2-934 tarihiııde saat Bahçekapısında birinci vakıf ha • 
Leydi Ronda erkek kafalı bir 14 te yapılzcaktır. Alakadaranın nında 50 numaı·ada mukim komi 

kadın sayılır. Babasr onu erkek malumu olmak üzere ilan olunur • ser ve avukat Fahrettin Beye 
bir evlat gibi yetiştirmiş ve i§lcri- bildirerek kaydettirmeleri ve hila 

(6788) 

İstanbullular kuzu gibidirler. 
Kırk seneden beri her sabah Ka • 
dıköy ve Haydarpatadan gelip 
köprüye yanatan vapurlardan ko· 
yun ıürüsü gibi çıkarılırlar da bu· 
na karşı hiç bir şikjyet feryatları 
işitilmiı midir? On beş dakika zar 
f ında Haydarpafadan köprüye ka 
dar gelirler, sonra iskelenin otuz 
kırk metrelik dar geçidini asgari 
beş dakikada aheste aheste geçme 
ğe mecbur olurlar da bir parçacık 
olsun asabiyet eseri gösterirler 
mi? Tabii göstermezler, çünkü Is· 
tanbullular tahammül ve sabır va-

ni ona idare ettiregelmiştir. En 
genç yaşmdanberi milyonlarla oy 

nıyan bu kadın, kadın hakları -
nrn en kuvvetli müdafilerinden bi 
riydi. 

Leydi Astor da, milyoner nr
kadaıı gibi kadın haklarının ate~ .. 
li müdafiidir. Altı çocuk valdesi 
olan Leydi Aı;tor, İngiltere a· 
vam kamarasına giren ilk kadın
dır. 1926 da mebus seçilen Ley· 
di, intihap dairesine hala hakim • 
dir. 

Gençliğinde çok güzel bir kız 
olan Leydi Astor bugün de çok 

zaman işi dedikodu mevzuu hari· 
cine çıkarmak icap ederdi. Halbu· 
ki benim bu gazetedeki vazifem 

hergün bir dedikodu yazmaktan 
ibarettir. Onun için şehir işlerinde 

ki tahammülümüzün ve sabrımı -
sıflarının canlı timsalidirler.' zın derecesini tayin etmeği karile· 

Sabır ve tahammülümüzün bir rime bırakmağa mecbur oluyo -
de !ehir idareciliği noktai nazarın I rum. 
dan tetkiki lazım gelirdi. Ancak a \ Dedikoducu 

50 Ton Hususi 
pilatinen saçı: 
Yukarıdaki malzeme kapalı 

zarf suretiyle 7 2 934 tarihinde 

saat 14 te ihalesi icra edilecektir. 

T aliplerin şartname için her gün 

öğleden sonra münakasaya girmek 

için de o gün teminat "ve teklifat,, 

ile müracaatları. (6717) (10174) 

1068 ton La ve 
Marin kömürü 
Yukarıdaki malzeme kapalı 

zarf suretiyle 30-12-933 tari · 

hinde saat 14 te ihalesi icra edile-, 

cektir. Taliplerin şartname için 
1 

her gün öğleden sonra münakasa· : 

ya girmek için de o gün teminat 

(ve teklif at ile) müracaatları • 

~6768) , (10347) 

fına hareket edenlerin kongorda-
to müzakeresinden hariç bırakıla· 
cakları ilan olunur. 
(10934) Komiser Fahri 

Kiralık 
O DAL.AR 

Ankara caddesinde 
nzatbaamız ittisalinde 

Orhan Bey hanında 
ki r a l ı k o da l a r 
var d ı r . Ta l i p 
olanlar V AKIT 
idaresine miira
caat edebilirler. 
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v O gece .iç~n ve filmin gö~düğü J Diye sordu. Tecüman: 
ragbetten ıstıfade ederek fıatJar - Evet, Macar:stan !~foreti 
iki miGlne ç.ıkar~lmı.§Q. 8und.;w l.eı~am. AnJ,ooJ Se_ny#i .. 
dolayı sinemayı dolduranlar Be· - Mijşerrcf d.ıfum, f k.at ıumş· 
yoğlunun en kibar l<.adınları ~e mıyprµz. Ben. b'raz c"'k;yjm ve mü 
aileleriydi. Ancak foGa fiatlar,ı te~idim. fn.ı1::ız scfoıcti l:nçkati 
pcJc paha:lı olduğunda., siı;_ıema - bj S. Ger.den .. ~. 
nrn başlamaşına on dakika. kala- f;on ;derece Jıez.akeUe el rı!p~tı · 
ya kadar yalmz dört loca bo~ ıkaj lru·. Mndam .&n beşım !I Hıyara~ 
mıştı. Başlarken onlar da doldu. M. Geni.eni ~c~amf~dı. Q ~aman 
Birinci kısmın ortnşma doğru .M.a- M. Cerden kayıp ls,üpe ile n!aka -
car Jerıeümanmın arkasmdak) le- d»r o•.ı::oı)·.a b.n,şla,dı, Me..de,m ve 
cay:a kibar ve orta :yaşlı bir ;zat kocasına ıher tarafı sıra ile ve itina 
girdj. Arkaşmda pşağı ~ardı. U-
şak ıocanın ge.risine oturdu, 

Kibar zat locam,l) önünde, par 
dösüsünü çıkara,l'.nk yerlegiJ).c..c bir 
da!kika iğildi. Perdeyi iyi görel).).e
dığını a.nlıyarak yandaki focnda -
ki terc~na~ 

- Affedersiniz efendim. aca • 
ba refikanız madn.m biraz daha 
ark:ı.ya çekilmelerini rica edebi -
1. • • ? 
ır mıyım .. 

Dedi. Çok nazjk ve gayet iyj 
fransızca konuşuyordu, tercüma
nın kansı v.aziyetini ,değı~tırdı. O 
zaman kibar z:ıt teşekkürler etti. 

Bırmci kısım bitti. Macar ter-

ile n.ramolan i zun geld'ğini söyH 
yerek bjrıer birer ü~crlerİ;oİ, yerle· 
ri, her şeyi eratlı. Sonra: 

- A.!:,a:ba, dedi. Gcklf ğiniz za -
a:Jkı>.JJ muhakkak üstünüz de mi 
idj? 

Kadın kat'i bir ifadeyle teyit et· 
ı;, KQAa!ı: 

- Ben biraz §ilpheliyim. Belki 
yplda bir yankesici}·e çarptırdık. 

Kailın §iddetle reddetti: 

- Kat'iyycn, dedi. Biraz evvel 
ku1ağımda idi. Hatta birinci kısım 
dan sonra kulağımda olduğuna o 
kadar eminim ki. .. 

cümanm locasında filmin methi 
yapılırken kibar zat arkada otu • tı: 

M. Gerden hemen ayağa kalk-

ran uşağına fransızca: - O halde, dedi. Derhal polise 
- Hüseyin, dedi. Bana çikola haber vermeliyiz. Tahkikat yap · 

ta ahr mısın?. sın ... 

Uşak gitti, çikolatayı getirdi. Loca kapısının önünden geçen 
1kıncık ısmm sonuna kadar kibar sinema memurunu !rağırdı. Asıl a· 
zat ç..ikolata yemekle meşgul oldu. lakadarların rızasını bile beklemi· 
Ancak diğer kısımla üç.üncü kı- ycrek: 

nm arasındaki beş dakika - Çabuk, dedi. Hemen polise 
Teneffüs esnasında Macar baş • haber veriniz. Gelsinler, burada 

katibinin locası birdenbire karı~ • bir hırsızlık oldu. 
tı. Güzel kadın farkında değildi. Macar tercümanı bu alakaya 
Fakat kocası birdenbire: minnet ve şükranla mukabele etti. 

- Hani senin küpelerin Lüsi - Biraz sonra polis gelmişti. Polise 
yen? M. Gerden, uşağı Hü~eyin vasıta -

Demişti. Kadın ellerini kulakla- sile meseleyi anlattı. Sonra gene 
nna götürüp tc pırlanta küplerin· kendiıi: 

den ese,r olmadığını anlayınca fa· - Bu vaziyette, dedi. En çok 
"iırdL Yerleri, üstünü başını, çan . şüpheli vaziyette bulunan biziz. 
tasını nraşbrdı. Bulamayınca ağ - Ben meslektaşım riza göstermese 
lıyacak gibi oldu. Acı acı şikayete bile locamızcla ve üzerimizde ta • 
başladı. harriyat yapılmasını kendim talep 

Tcn:ümao ıüpheli bir nazarla 
arkalarındaki locaya bakh.Çcn.bcr 
gözlük!ü, tivri kır sakallı, kibar 
zat ta i::tifha.mkar ve endişeli ken 
disin .... bakıyor, maamafih çikolata 
sını ağzında emiyordu. T ercüma • 
nın bir l:.,.ç kere kendisine bakma 
sın~an, elrdı ~ramasmdan hatta 
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iten :li loca:mın yerine bile bak -
mak istemesinden cesaret nldı : 

- Anı.ba bir \ey mi kaybettiniz 
.. "? motyo .. 

D;yc ::ord~. Tercüman: 
-- E·•<>t ı: n' k" · f • • , •h ttamın upest... · a · 

knt nnd olur? Biraz evvel kula • 
ğmda idi. 

Nazik ve kibar zat onları araştır 
mnlarm:ı terl:cc!erek ba~ını cevir • 
di, Iaknyllane halkı süzmey~ dal . 
dı. Uşağına: 

- Çok knlabal:k ! Dedi. Acnba 
her gece bö}te midir? 

Ve uşağı ile konuşarak Macar 
tercümanın telaşile hiç alakadar 
değil iken bir ara tercümanın ka -

rısma: 

- Acaba sefarethanede mi hı -

ı·akbn? 

Demesine kulnk kabarttı. Loca· 

ediyorum. 
Hüseyin polise gerek yandaki lo 

canın, gerek efendisinin ht:viyet!e 
rını bildirmişti. Polis bir 
kere mal sahiplerini din· 
lemiye lüzum P.ördü. O sı-... 
rnda film de üçüncü krnma ba~-
lamışh. J\.iac:ır "'c Franr.ız sefareti 
mensup!arı koridor:ı çıktılar. M. 
Arnol mütcka!t mcslckkşın:I~n 
bin <lcfa ra.hat!iız c · mnmasmı lo • 

' 
casma geçınc~ini rica etti. F e.ke t 
M. Gcrden m'itc1I0-ıadiren: 

- Hayır, bizim dn 1nhkilf" tn da 
hil olmamızı istiyorum. u~ulen ı:o 
lis bizi de aramalıdır. 

M. Arnt.>liin belki ha ~;k~ter. bin 
kere ısrarına ra:imen M. C: "'r-len 
po!is reernuruna lcca 1armı. lirtlr~·i 
nj basJarını antt~ı: 

- Çünkü, diyordu. Madam l:i· 
zim locamıza ç.ok yakındı, evvela 
bizim alda gelmemiz laz·,:ndır. 

Göz Hekimi 

suıe ·mu rı1rU 
(Babıali) Ankara cad
desi No·60 Tel : 22566 
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'\luı a ıa \ılı !..ahi 't.>ılıt 'I d n ız ~ı 4 4~:- 678 l l 

Hazine Tahville r i~ 

l)cruhıı: t"dilrn t'\ntkı rıakıirt· 
aı ~ılıf,ı ı, 1 ;58 ' 4.8.!'6:1. 

Tedevüldeki Banknotlar: 

1 ~c:ıııhte edilen .c\ r:ıl\ı nııb Iİ) c l ~ 158 7 48 563 -
Kanunun () \C 8 ıncı madde-
krine ıc,·fil,:ın \aki ıeıli)ııı 

Dcrµı,ıe ecJıJen ,:vraııı nah.•ıyı: 

1.:ı 'ilyı:si .... 
rı ()(ıl 927.()7 h:u;-ılJ.~ı ıamamen altın olarak 

teJavülc \azc.:iilen .......... .. 

Mevduat: 
Türk liraşı 

f ) O\ İZ 

... .......... ........... ti 

6 088 563.-

152 060.QOO -

8.688.000.- t60748cd 

18 98~.871.~7 
7 !'76 020 12 l\ıını•nun 't' " İN'I ma l 

lelcrint" ıt'' lılıaıı qıJ..ı ıcdipı • o 6& ,:: ıı.3 - l i52 OöO 000 00 

26 :;:;9 gıt 

~.1.J 7ö s9 
CU~ıden: 

~enedaı ................... .. 
Aı:ıın\t l hıuhte edilen eHahı 
ı:ıhHlıi!f nakthe hrşılı~ı (iıi· 

'lari kı) rlll·tle) .............. .. 

F,,ı:}lıım 'r Talı\ ilı\t ............. .. 

L .'i948:-0l 27 

• 27.12.'i 8~5 -
•. J.5.l5 235 .21 

Alhn ve döviz Uz erin e a vans .............. . 

His ede• ler .................................................. .. 
Muhtelif 

Yek On 

44 cc-

• 

.,.u h lelit ...................................................... . 

~4 609 761 48 

42.4228f 
ı 

4.500 000.00 
ı~ 789 602 .. 9 '~ 

YekOn ~ 
245.83'3 393.00 

2 Mart 1933 l~rihinden itibaren : 

Iskonto haddi C}o 5 1/2 - Altın jjzerine avıos % 4 1/'l 

,1 

Tt:J Q K iYE 

Z:IRAAT 
BA:NKA51 



. . r::-ı:-- ,;;;::r-;r-- ----- * -

iiıllıkü Keşidede Kazarııa JNum lar 
Bcyazıtta Okçular Başında Yeni ikbal Gişesi Sahibi M. Bahri Bey ve yine Beyazıt ve Fatihteki itimat 

Bürhanettin Gişeleri Listemizdeki Numaraların lkramigelerini Verirler. 

No: 
3 
43 
70 

152 
165 
279 
306 
323 
330 
359 
391 
441 
517 
641 
709 
724 
771 
777 
793 
821 
840 
883 
903 
942 
976 
988 

1004 
41 
91 

179 
ıso 
233 
241 
250 
257 
269 
283 
415 
432 
434 
470 
509 
518 
556 
673 
734 
745 
754 
773 
779 
955 

20os 
133 
153 
180 
309 
328 
330 
336 
403 
609 
621 
649 
679 
687 
714 
775 
788 
867 
955 
972 

Lira 
150 

30 
50 
30 
50 

500 
30 
50 
50 
30 
50 
50 
30 
50 

500 
30 
30 
50 
50 
30 
50 
50 
50 
50 
50 
30 

100 
50 
50 

100 
50 
30 

100 
30 

500 
30 
30 
30 
30 
30 

100 
30 
30 
30 
50 
30 
50 
30 
30 

500 
50 

150 
30 
50 
30 
50 
50 
30 

150 
30 
50 

150 
30 
30 
50 
30 
50 
30 
30 
50 

500 

No: 
3070 

74 
103 
196 
217 
224 
255 
256 
289 
343 
341 
416 
429 
474 
500 
544 
596 
608 
662 
729 
774 
792 
822 
920 
971 

4055 
60 

109 
127 
172 
367 
441 
460 
560 
579 
591 
596 
636 
674 
708 
743 
796 
803 
890 
967 
973 
991 

5028 
53 
67 
69 
77 

102 
116 
132 
175 
186 
192 
337 
341 
363 
370 
392 
436 
459 
467 
496 
576 
593 
677 . 

Lira 
50 
30 

100 
30 
30 
30 
30 
50 

100 
100 
50 
50 
50 
30 
50 

150 
30 
30 
50 
30 
50 
30 
50 
50 
30 

500 
100 
30 
30 
30 
30 
30 
50 

150 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
ôO 
30 
30 

100 
50 
30 
30 
50 
30 
30 
50 
30 

150 
30 

100 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

150 
30 
30 
50 
50 
50 
30 

No: 
690 
730 
893 
939 
992 

6015 
39 

105 
126 
203 
255 
284 
299 
325 
363 
445 
577 
595 
607 
628 
670 
736 
782 
808 
810 
845 
846 
865 
966 
987 

7033 
132 
159 
164 
173 
174 
203 
348 
402 
420 
431 
50%" 
537 
592 
615 
672 
695 
788 
808 
814 
817 
869 
923 
948 
964 

8024 
124 
139 
166 
194 
201 
234 
238 
348 
395 
445 
491 
52 4 
530 
598 

Lira 
30 
30 
30 
30 
50 
50 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

150 
50 
30 
30 
30 
30 
30 

25000 
30 
50 

500 
30 
50 
50 
50 

150 
30 
50 

1000 
30 
50 
30 
30 
30 
50 
30 

500 
30 
50 
30 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
30 

500 
100 
30 
30 

100 
30 
30 

100 
50 
30 
50 
30 
30 
50 
50 
50 
50 

No: 
637 
663 
670 
681 
694 
734 
819 
969 

9042 
61 

128 
62 

153 
202 
207 
222 

255 
262 
268 
277 
289 
298 
324 
350 
371 
439 
492 
564 
577 
660 
671 
680 
848 
913 
953 
979 

10004 
32 
44 
88 
97 

108 
112 
173 
211 
215 
220 
242 
286 
305 
318 
336 
348 
435 
488 
511 
551 
602 
616 
695 
698 
733 
744 
756 
791 
808 
881 
902 
902 
967 

Demir yolları ilanları 1 
Pil idaremize ait bir tarak makinui ile iki çamur dubası 31/12/933 

lar günü saat 15 de bilmüzayede satılacaktır. 
d Şartname tedarik etmek ve izabat almak isteyenlerin Hay· 
•rpaıa işletme Müfettişliğine müracaatları. (6801) 

Lira 
30 
30 

100 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
50 
30 
30 
50 
50 
30 · 
30 
30 
50 

150 
50 
30 
30 
50 
30 
30 
30 

150 
50 

100 
30 
50 

150 
50 
30 
50 

500 
30 
30 
30 
50 
50 

150 
30 
50 
30 
50 
50 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
50 

100 
50 
30 
50 

100 
30 
30 
50 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
50 

No: 
975 
999 
998 

11005 
171 
203 
224 
243 
254 
323 
379 
397 
443 
476 
481 
502 
509 
519 
521 
536 
619 
661 
680 
696 
722 
728 
775 
781 
799 
817 
837 

16054 
848 

12018 
66 

117 
185 
247 
307 
317 
365 
371 
401 
487 
510 
523 
596 
624 
655 
658 
737 
813 
839 
949 

!3073 
120 

135 
160 
184 
238 
JJ7 
:-~20 

324 
325 
377 
392 
401 
412 
429 
475 

Lira \ 100 
30 
30 
30 
30 

100 
30 

150 
30 
50 
50 
50 
30 

100 
50 
50 
30 

100 
30 
50 
30 
50 
30 

100 
150 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
50 
30 
30 
30 
30 

100 
30 
30 
30 
50 
30 
50 

100 
30 
50 
50 
30 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
50 
30 
50 
50 

150 
30 
30 

150 
150 

50 
50 

No: 
539 
729 
735 
800 
818 
911 
912 
915 
938 

14027 
31 

119 
144 
161 
222 
295 
304 
309 
312 
316 
380 
425 
477 
399 
490 
491 
499 
532 
633 
694 
699 
740 
757 
793 
812 
831 
868 
906 
932 

15073 
155 
198 
224 
256 
258 
260 
301 
316 
321 
358 
385 
434 
439 
449 
482 
493 
537 
566 
675 
688 
774 
841 
891 
909 
919 
928 
969 
63 

130 
220 
267 

Vapurculuk 
Türk Anonim Şirketi 

Istanbul Acentalığı 
Liman han, l elcfon: 22925 

TRABZON YOLU 
l Memur ve müstahdemlerimiz için bir sene zarianda yaptırı· 
,•ca.k resmi elbisenin kapalı zarfla münakasası 27 . 12 . 933 çar. 
t:~ba gUnü saat 15 de An~ara'da idare Merkezinde yapılacak· Millet vapuru 12 Birinci kanun 
lll~· l<uınat nücıuncleri Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Müdür sala gilnü Galata rıhtı:nından 
d Uudc Ankara'da Malzeme D.ıiresinde görülebilir. Tafsilat Hay saat 20 de kalkarak gidişte: 
ıe::raıa ve Ankara veznelerinde beşer liraya satı!an fartname· Zonguldak , lnebolu , Sinop 

I e Yazılıdır. (6712) Samsun, Fatsa, Giresun Vak· 

Lira 
30 
50 
30 
30 
50 
30 

100 
50 
50 

500 
30 
30 

100 
30 
30 

150 
30 
30 
30 

1000 
30 
50 
30 

500 
30 

150 
50 

100 
50 

100 
50 

100 
50 

150 
50 
30 
30 
30 

100 
30 
50 

100 
30 
30 

100 
100 

30 
50 
50 
50 
50 
50 
30 
50 
30 
30 
50 
30 
50 
30 
50 
50 
30 
50 
30 
30 

100 
30 
30 
50 

100 

No: 
276 
298 
308 
310 
332 
335 
362 
445 
459 
518 
579 
585 
742 
747 
766 
854 
878 
893 
949 
950 
999 

!1002 
16 
24 

120 
140 
170 
188 
198 
348 
353 
363 
383 
412 
413 
421 
430 
563 
606 
620 
633 
775 
777 
779 
796 
824 
842 
935 
992 

18127 
13.e 
169 
203 
264 
328 
362 
380 
412 
427 
459 
482 
539 
563 
570 
606 
608 
650 
652 
683 
685 
696 

Lira 
50 
30 
30 
30 
50 
30 
50 
30 
50 
50 
30 
50 

100 
50 
50 
50 
50 
30 
30 
50 
50 
50 
30 
30 
30 
50 
30 
30 
50 
30 
50 
30 
50 

100 
50 

500 
30 

150 
100 
50 
30 
30 
30 
30 
30 

150 
30 
30 
30 
30 
50 

100 
30 

100 
30 
30 
50 

100 
50 
30 
50 
50 

150 
30 
30 
30 
50 

100 
500 
30 
30 

No: 
701 
708 
815 
816 
849 
937 

19031 
217 
317 
330 
369 
456 
488 
497 
530 
543 
602 
625 
762 
859 
908 
917 
932 
971 

20009 
67 

136 
150 
172 
341 
397 
401 
427 
438 
456 
516 
525 
541 
552 
566 
617 
674 
721 
758 
785 
786 
806 
857 
893 
945 
984 

21027 
46 

171 
201 
203 
265 
273 
275 
347 
416 
421 
436 
460 
463 
477 
677 
718 
723 
743 
76 8 

Lira 
500 
30 

150 
50 

100 
30 
30 
30 
30 
30 

100 
30 
30 
30 

150 
50 

150 
50 
50 

1000 
50 
50 

100 
50 
50 
30 
30 
50 
30 
30 

1000 
30 

100 
50 
50 
30 

100 
30 
30 

500 
30 
30 

100 
50 
50 
50 
30 
30 

500 
30 
30 
50 
50 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
50 
30 
50 
30 
30 
30 

100 
150 

50 
50 
30 
30 

No: 
772 
817 
902 
917 
932 
945 

22005 
8 

16 
86 

222 
282 
373 
470 
506 
515 
533 
545 
623 
666 
697 
778 
882 
899 
918 

23005 
21 
23 
31 
57 
64 

115 
119 
120 
175 
201 
309 
387 
392 
398 
404 
448 
519 
524 
533 
555 
690 
737 
808 
813 
884 
925 
966 

24136 
139 
180 
190 
224 
250 
281 
466 
512 
530 
651 
656 
738 
752 
820 
855 
904 
962 

Lira 
50 
50 

500 
30 

, 30 
30 
30 
50 
30 
30 
30 

100 
150 
30 
30 
30 
30 

100 
30 
30 
30 
30 
50 

100 
30 
30 
30 

150 
50 
30 
30 
30 

100 
50 
30 
30 

100 
50 
30 
50 
50 
30 
30 

500 
100 
30 
50 
50 

100 
500 

30 
30 
30 
30 
30 
50 
50 
30 
30 
30 
50 
30 
30 
30 

100 
30 

100 
100 
30 
30 

500 

Adalar sulh mahkemesinden: :::::::::::::::::::::::::::::ı::• ... ••:u:ım=ı• ........ 8 
Kınalı adada Tekin sokağın. il O Ek ...... Ş ···:·f .... g 

daki hanede vefatiyle terekesine ti r · rem en H 
vaz'ıyet edilmiş olan madam Pc- fi fıp fakilltesl 2 inci dahiliye doçHtı~~ 
kinenin uhdesinde bulunan Bey- !! Dahili hast~lıvlar mütehassısı i~ 
oğlunda Feriköyünde Bilezikçi so ~ An~ara_dakı muayenehanesini ~i 
kağında iki tarafı ifrazen uhdesin H Cagalogfu Orban Bey aparta- g 
de ipka eylediği mahal ve bir il manı 6 numaraya nakletmiıtir. ii 
tarafı Avanak bahçesi ve ta.rafı Ü Tel. 20389 ii 

b .. B'l 'k · n •• ra n ı ezı çı "ok .. · ı hd t ••••••••••••···•··••··•••••·••••••••••••• •• " agı ı e ma u ......................................... :::::::•:=11:1 

sabıkan 96 hal~n 92 numara ile ması 28 kanunuevel 933 tarihine 
murakkam ve arzı 4 metre 75 1 •• d'f b .. .. . . musa ı perşem e gunu saat 14 
santımetre ve tJlü yani derinliği . 

i""'········· f k b. T b R D 
i 3 ....... K: ...... Q~ .. ··········1 :~~~\!1~a!:~!:.nzi1~:1:~~~ , :ü;ı." ;, •• ;:, :·;~~ •• :::Y~~.m!· 

22 t l . 
1 

ten 15 e kadar ıcra kılınacağın· 
ı me re o up mmayse mec.muu . 
tapu senedinde muharrer bulun dan talıp olanların ve daha fazla 

: 'atın 1 • : ı ne ve orduva uörıyacakhr. 
·~ 8 ma ı,omisvonu ilanları : 1 934 . · l'> 'il•........... .. : - cumartesı güniı' saat ,._ __________ _ 

..lYl. l\ıJ. 'r ........... ••••••••••n•••••••H••-.•n• • • • 1• 
Yonu . S,ıtına1ma Komıs- 10,30 dadır. Talıplerın pazar - ıvı. v. Satınalma komisuonun 

ndan · 1 .... · t• k · · t · · _, ;ı- .. .. · . . . ıga ış ıra ıçın ayın edıJen da hazır bulunma1arı . 
c., d ıhtiyati ıçın 73 ak - f g\.in ve saacie Ankaraôa M. ~ \$4231, \tfi94; 

duğu veçhile 180 ziradan iba- malumat almk İıtiyenlerin yüzde 

ret beher ziraı dörder liradan 720 yedi bı.:çux pey kçesiyle 928134 
lira kıymetindeki arsanın birinci numara ile yevmi ve vakti mezkur 
ot arttırmada kıymeti muhnmme - da Adalar sulh mahkemesine mü-

ı ·nc:y ı i.rniuıaaığmaan ii<inc~ arctır ı Tacaı.nı~r: ilan olunur (10935) 



~anayi istiklalin anahtarıdır . 

• 
Yabancı malınuan i y i malı, 
Yabancı malından ucuz malı 

BA 
Fabrikaları Verir 

Yeli Ma lar Pazarı · 
ANKARA - JS1ANBUL - BEYOGLU - SAMSUN 

~ Bugünden itibaren Bir Hafta ~ 

Ağrıları ve so~~k-algınlıgını .... geçirecek 
bir ilaç isterken, daima bu sözleri ha
tırlayınız ~ Alacağınız mal, hakiki olmalı. 

israrıa tJlSPİR • 
2 ve 20 komprımelık ambalaılarda bulunur. 

~-
Ambalajlarda ve kompri· :M·:J/~~~ 
melerin üzerinde EB "/~ıt .. 
markasının mutlaka ~ 
bulunmasına dik- ~ 
kat ediniz 1 ~m~Dt: 

ı 

Emniyet işleri umum müdürlüğündetı• 
1 - Zabita memurlarımn elbise ve kaputları için imal etti• 

rilecek üç muhtelif cins kumaşa ait minakasa 26 - 11 • 933 tarr 
hinden itibaren 20 gün müddetle temdit edilmiştir. 

2 - ihale 16 Birinci kanun cumartesi günü saat 15 de 
Umum Müdürlük mubayaa komisyonunda icra edilecektir. 

3 - Şartnamede bazı lüzumlu tad.lat icra edileceğinde' 
istekliler her gün müracatla yeni tadilatı öğrenebilirler. . 

4 - Taliplerin muayyen olan gün Ve! saatte Emniyet itlet' 

Umum Müdürlüğü Mubayyat komisyonuna müracaat etmeleri. 
{6649) 

T e n z i ı at lstanl>ril üniversitesi MÜ' 
---------------

1 bayaat komisyonundan: 

Yüzde 
~ --, _, '':""' ' . 

': ....... ~. , •• • • il • ., 

Kumbaranızı 

Kumbaranız yoksa .• 
Bu hafta içinde muhakkak bir kumbara 
alarak para biriktirmeye baılayımz .• 
Gelecek sene tasarruf haftası za
manında sizin de kUfiük bir ser· 
may~niz birikmiş olur. 

. l.' . . . -
I I • 1 

Sahibl: MEHMET ASDS 

Zafiyeti umumiye, iştah 
sızlık ye kuv'f'etıizlilC ha 
llhnda bliylik faide v 

teairi ılrülen 

' 

ı. 

V .& O: 1 T llatııaaaı - btanboJ 

1 - Bcyazatta Istanbul Üniversitesi merkez binasının ark•

sında bulunan Su motörü mahalline yapılacak yeni bina. 

2 - Beyazatta Istanbul Üniversitesi binası arkasında buld" 
nan Su kulesinden Teşrih ve Ensaç binasına souk su isalesi. 

3 - Yukarda ayrı ayrı yazalı işler ayrı ayrı olarak paıaf"' 
lakla müoakaaaya konulmuştur. 

4 - Souk su teıisataoa yapmaya talip olanlardan bu gibi ;r 
leri yaptığını isbat edenler münakasaya dahil olabilirJer. 

5 - Motor mahalline yapılacak binaya talip olanların ıııi
mar veya mühendis olduklarına dair komisyona kanaat babı •W' 

saik ibraz etmeleri lazımdır. 

6 - Talipler yukarda yazılı işlerin şartnamelerini koıni•Y00 

kitabetine müracaatla tetkik edebilirler. 

1 - Talipler teklif edecekleri fiyatların % 7,5 uğu ni5be

tinde teminatı muvakkate vereceklerdir. 
8 - Talipler 13 - l:t • 933 çarşamba günü saat on ldörtt• 

lstanbul Üniversitesi Mübayaat Komisyonunda hazır buluoınal~;·,· 

----------------------------------~ 
inhisarlar U. Müdürlüğü 

Alım, Sahm Komisyonu ilanları 
'fa· 

Pazarhkla (3000) kilo yerli malı üıtübü satın alınacaktır·. ~jı 
1. 1 . ü t . .. d"k l iJ'a ittır• 
ıp erıı:~ n mune ve şar nameyı gor u ten sonra pazar ıb te•İ 

etmek üzere % 7,5 teminatlarile birlikte 18- 12 · 933 paıar , .. .. ,.c 
günü saat 14 de Galata'da Alım, Satım Komisyonuoa ııı06774) atları. ( 


