
Barslon hapisanesindeki 
nıahkiimlar kaçmıya 

muvaffak oldular 
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Milletler cemiyeti mühim 
bir buhran devresi 

geçirmektedir 
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Muhacirlerin ge
tirdikleri şeyler 

T Memleketimize hariçten gelen 
Urk muhacirlerinin gümrük mu 

~~e~elerini kolaylaıtırmak, milli 
uklltnet.çe ötedenberi kabul edil

lniı bir siyasettir. Bu maksatla 
tanıiın olunmuı bir de kanun 
~~drr ki bu kanun mucibince 
. \lrkiyeye gelecek her muh·acir a• 
ıle • b• 11 ev ve ticaret eıyasından bet 
h!n lira.ya kadar olan miktarı için 

1S hir resim vermez. 

k Bu kanunun muhacirler hak-

Doğrumu? 
Sırp - Bulgar anlaşması 
Yunanistana karşı imiş! 

Mecliste 
Divanı muhasebat reisli
ğine Seyfi Bey seçildi 
Ankara, 14 (A.A.) - B. M. 

Meclisi bugün reis vekili Refet Be 
yin riyasetinde toplanmııtır. Cel· 
senin açılmasını müteakip Kütah
ya mebusu Rasim ve Ordu mebu
su Recai Beylerin vefat ettikleri 
bildirilıniı ve hatıralarına hürme
ten bir dakıka susulmuştur. 

Bundan sonra orman kanunu 
muhtelit encümenine maliye, da
hiliye, adliye encümenlerinden iki 
ıer ve iskan kanunu layıhası muh 
telit encümenine ae sıhhiye encÜ· 
meninden üç aza seçilmesi kabul 
olunmu§tur. 

Tasarruf haftasının dördüncü günü 

Bugün talebe büyük bir 
geçit resmi yapacak 

Üniversite salonunda dün bir toplanh 
yapılarak konferanslar verildi 

lJ\da istihdaf ettiği yüksek yar· 
dıın maksadını bugün dahi terviç 
"e teyit etmemek mümkün değil -
dir. Ancak son hef, altı ay için:e ~ulgaristandan gelen bazı mu-
ltırler tarafından gümrüklerimi 

ı: fazla miktarda şekerler geti
~ılrneğe başlanmıştır ki bu hadise 
llterinde biraz durarak dü§Ünmek 
\re muhacirlere kolaylık göster
lllelc için kabul edilmit olan bir 
Uıulün suiistimal olunabilmesi ih· 
tirnaHerine karşı ciddi surette ted 
hir almak ta bir vazifedir. 

Bulgar krah Yugoslav krah Polis teıkilatı kanunun 39 un· 
cu maddesinde değişiklik yapıl-

Fi:Iıakiks Bulgaristanda top -
lıın !eker t~careti yapan bir Türk 
lUccarı olabilir. Bu tüccarın ma
lltıasmda külliyetli miktarda da 
t:'ctr bulunabilir. Bu tüccar Tür-

1>'tye muhaceret etmek isterse 
e, e§yasiyle beraber magazasm -
daJci depo §ekerlerini de tabii getir 
inek istiyecektir. Bunların kıy • 
llleti beş bin lira kadar tutan mik-
--.. .................. w.a: .......... ····-m•y• • 
caktır. Yalnız şu noktaya dikkat 
etnıelidir ki bu suretle bir muha 
tir tarafından memleketimize ge
r ·ı trı ecek şekerler Bulgaristanda e-

"-en gümrüklenmiş ve resim alın 
~~ olacağı için kilosu otuz kuruı 
b~ llfağı değildir. Bu takdirde 
~~ ınuhacirin getirebileceği §eker 

ılctarı en çok bir vagonu geçme
mek lazım gelir. 

Halbuki Bulgaristandan gelen 
§ekerler mağazalardan değil, doğ 
~dan doğruya şeker fabrikaların 
an transit fiatına (yani kilosu al

tt, }"edi kuruşa) alınmakta ve o 
'llretle gümrüklerimize getiril
~ektedir. Bunun için bir muha
cir heı bin lira hududu dahilinde 
0 j.ak üzere Bulgaristandan altı, 
~~ ı vagon şeker getirebilmekte -
b~r ki bu şeker gü.mrük resmine ta 

1 olmadığı için İstanbul piyasaft 
3
'llda en aşağı Jdlosu otuz dört, 

Mehmet Asım 
ı Ul'\.ıtmı 4 llnru "3),fada ı 

Bulgar kralı ile Bulgar batveki· 
linin Balgradı ziyaretleri,orada Yu 
goılav kralı ve Yugoslav başveki· 
lile yapılan görüşmeler Balkanlar 
da günün en mühim siyasi hadise· 
sini te~kil ediyor. 

Türlü türlü tefsir edilen bu gö· 
rü~melerin gaye ve mevzuu üze· 
rinde ileriye sürülen ihtimallerden 

< flfovıımı ı n nnrn uyıfııdR) 

Esrar ve 
afyon 

40 kilo esrarla beraber 
yakalanan Yakupla Hüseyin 

25 numaralı gümrük muhafaza 
motörü evelki gece sabaha kartı 
Salıpazarı önünden geçerken ba
lık tutar görünerek Halice doğru 
ve yavaş yavaş ilerliyen bir san -
daldan şüphelenmit ve sandalı çe 
virmitlerdir. Yapılan araştırma 

da 240 ayak kabı mantarı şeklin
de esrar bulunmuş tur. 40 kilo 

1 Dl'''ltmı ı llnC'll 11ayıfada) 

Tosya 
süsleni

yor 
Kastamonu 14 

(A.A.) - Tos· 
ya belediye me

clisi kasabada 
mevcut binala· 

rın cephelerini 
kireç sıva ile be 
yazlandırılma • 

, - Sahi mi söylUyorsunuz? akşam 
._e§ıne kalmak istemez misiniz ? 

sına karar ver • 
miş ve kararını 

marttan itiba -

ren tatbik ede · 
ceğini bildir -
mittir. 

~ - l!vet ciddT söylUyorum. Aktamlar1 
ftt•k az yemek yiyorum. Yarın ö§le ye· 

etine gelirim daha iyi r. 

. ması hakkındaki kanunun ikinci 
müzakeresi yapıldıktan sonra di -
vanı muhasebat reisliğine divanı 
muhasebat dördüncü daire reisi 
Seyfi ve birinci daire reisi Faik 
Beylerin namzet gösterildiğine 

dair bütçe ve maliye encümenleri 
mazbatası okunmuştur. 

Yapıhln intihabat neticesinde 
divanı muhasebat reisliğine 177 
reyle d!vanı muhasebat dördüncü 
daire reisi Seyfi Bey seçilmiştir. 

Bunu müteakip hükumet tara -
f ından imar veya resmi binalar 
yapmak için yıkılan binalara bu 
maksat icin hüklımetçe vazıyet e· 
.ıa~ı.._ :ıa,,...ıarın sahip erıne bina.-

'~ 9 tn .. J -J'flad• I 

Adliyede 
icra dairesi çalış

ını ya başladı 
Bütün icra teıkilatı, dünden iti· 

haren Tophanedeki eski askeri sa
nayi mektebi binasında faaliyete 
geçınittir. 

Dün bir çok kişi müracaatla it· 
}erini talube ba,Iaınıtlardır. Bina 
içerisinde ve önünde haylı kalaba
lık vardı. 

Ağır ceza mahkemesi, dört da· 
vaya, üçüncü ceza mahkemesi de 
on altı davaya bakmı§br. Bu da
valar, kısmen bazı cihetleri sorul
ması, kısmen yeniden hazırlık 
tahkrkatı yapılması için kalmıştır. 

Adliye sarayındaki yangın dola 
yısile ihmal noktasından hakların 
da tahkikat yapılarak tevkıf edi
lenlerden odabaşı Mehmet Efen
di, kefaletle serbest bırakılmasını 
istemişti. Henüz bir karar veril·
memiştir. 

Yangın yerinden dün gece du· 
man tütmüştür. Dün, ilk olarak 
yanan sol taraftaki kısmın enkazı 
arasından da duman çıkıyordu. 

Üah•eralte aaloaaada dilaldl toplaab 

Dün tasarruf ve iktııat hafta
ıının üçüncü günü idi. Bu müna
sebetle dün öğleden sonra yüksek 
ticaret ve iktısat mektebi alebesi 

- ismet Pat• nutkuna a&1lerkea 

tarafından üniversite konferans 
salonunda büyük bir toplantı ya• 
pılmıttır. 

(flenrm 10 anMJ saylfada} 

Kadınlar, hangi yaşta caziptir? 

Otuz beş yaşına kadar ! 
Sabiha hanım, eksikleri olmasa, kadınlanmız 

dünyanın en cazip kadınları olurlar, diyor .. 
Bir ıemaiye altında bet insan ! 
Kaldırımda ıakırdıyan yağmur, 

omuzlarımı vuruyor. 
:(. :(. 

Bizim gazetenin "Sohbetler,, 
muharriri izzet Oğlu, Sadrazam 
SaitPaıa kızı Suphiye Hanımefen· 
dinin adresini tarif ettikten sonra 
ellerini omuzlarıma bastırdı: 

- Amma, aç gözünü... Bahçe· 
yi geçerken hanımefendinin yara-

maz köpeğine paçanı 
gittin gürültüye!.. 

Tehlike! 

Hmrrrr!. 

verdin mi 

Küçük köpek bir iki kokladı, 
mokladı. Anlaşılan bu bir iki kok· 
layış yabancılığımı kestirmesine 
yetti; hırlıyor ..• Önümde, ardım -
da boyluyor, ileri geri gidiyor. Hü-

(f'lcvamı G inci DJ'lf&Cla) 

Fırtına Ve Yağmur ! 
Dün bir çok kazalar oldu, sandallar 

devrildi, üç kişi boğuldu . 
Her trafta yanar dağlar faaliyete geçti, İzlndada . 

gök yüzünde ateş dalgalan göründü 

Hafriyat daha yapılmadığı gibi 
sakat dıvarlar da yıkılmadığından, 
polisler dün de nöbet beklemiıler
dir. Yalnız, itfaiyenin daha faz f 
la beklemesine lüzum görülmemi§ ı lstanbulun dUnkü yağmurlu hali 
tir. Gelen haberler, havaların her başlıyan yağmur hiç dinmeden ak. 

Adliye için temelli bina tahsisi 1 tarafta bozuk ve fırtınalı gittiğini şama kadar bütün hız ile yağmıı, 
işi hakkında yeni bir şey yoktur. bildirmektedir. Karadenizde fır· bir çok yerleri su basmış, sokak ve 
Bu hususta müddeiumumiliğe teb· tına devam etmektedir. Dün şeh· caddelerden seller akmıştır. Bu iti· 
ligat yapılmamıştır. Bu işin önü- rimizde hava birdenbirre lodosla· barla yollarda yürümek bir aralık 
müzdeki hafta içinde halledilme · mı§, bazı feci kazalara sebep ol· bir haylı müşkülleşmiştir. 
ai, mubtemeldir. muıtur. Bundan batka aeceden (Dcvıuıu' Uncu ••yıtada). 



Ankar 
Dili Tetkik Cemiyetinden: 

Tµrk Dili Tetkik Cemiyeti u .. 
mumi merke~ heyeti bugün umu
mi ikatip İbrahim Necmi Beyin re 
i liği altında. topl nmı tır. Derl~ 
me kolu batı Naim Hazım ve neş
riyat kolu ba'ı Y akup Kadri Bey• 
ler yeni vaıif elerjne baılamış ve 
bugünkü toplantıda da bulunmuş 
lardır. 

Umumi merkez heyeti lf);34 
çalı§ma yılında takip edilecek baş 
lıca hedefleri müzakere Ue karar 
)aştımıı§, kitap taramalarının 

on 9azıyetinden malumat al rp.k 
~ı'karılacak tarama dergisinin h~
zrrlanması: ekillerini teşbit etınİ§ 
bu itin mümkün ol n en büyük 
?bukluğu ile başardması için tu .. 
tulaca'k yoUarı karar altına almış
tır. 

Tarama dergisi ve bundan son 
Gıkarılacak olan kar§ılıklar kla 

vuzu hazırlıklarına devam ile be
raber elde bulunan derleme fişle
rinin de ayrıca bir dergide topla .. 
narak ortaya konması için de ted 
bil'ler dil!üntilmü tür. 

Mecliste 
(lJ;ıs tarafı ı inci ll) ıf.ıııııza.ı ı 

ların yıktırıldığı araaların alı dı -
ğı tıni~lerı:le usulüne göre tespit e
dilmi§ olan kıymetleri ve o tarihte 
kıymetleri takdir ve tespit edilme
mit bulunanların pahi usul ve em 
ale tevfikan halen takdir edilecek 

o zamanki tahminleri üzerine tah
vil verilmesine dair kanunun birin 
ci müzakeresi :yapılarak kabul o
lunmu§tur. 

Meclis cumartesi günü topla
nacaktır. 

Yarın neler görüşülecek 
Ankara, 14 (Hususi) -· B. M. 

Meclisinin cumartesi günkü ruz .. 
nM'.ll~inde harice tütün ıatmak 

makaadiyJe bir limitet tirket te§

kiline dair olan layiha ile hizmet .. 
leri tıörülen pazı zevş.ta ~ayriıpen 

ul erilm~i hakkındaki layiha 
ve Tekirdağ mebu u Cemil Beyle 
arkadaşları tarafından aümrük 
tarife kanununa 2eyl edilmek üze 
re verilen kanuni teklif vardır. 

Y ~ni lsviçre Ciimhur Reisi 
Beme, 1 4(1\./\.) - Milli mec 

lis ile hükumetler aneclisi, heyeti 
umumiye halinde toplanarak 934 
seneıl için cümhur reisliğine, fe
aeral mecliıi Q:ta mdan M. Pilco
kolayı intihap etmiştir. 

Berlinin nüfusu 
Berlin, 14 (Volf ajanıi) 

Son istatistiklere na~aran ff erlin -
deki nüfus bir biripci !kanunda 
4.f 71.176 kişiden ibaret bulunı
mu§tuJ'. 

unan ticaret murahhas
ları Ankarada 

Ankara, 14 (A.A.) - Hükü· 
met ile ticaret muahedeıi akti için 
müzakerata memur edilen Yunan 
murahhas heyeti l>ugün tehrimize 
gelmiş, iktisat ve hariciye vekaleti 
erkanı tarafından kar ılanımttır. 

Başvekil ismet Paşa Hz. bu müna
sebetle bir çay ziyafetı verdiler 

Ankara, 14 (A.A.) - Hariciye ı etmişlerdir. 
Vekili T ~vfik Rü§lÜ Beyin J<eri· Akıam ıaat 17 de .B vekil Js. 
mesi Emel Hanımla hariciye me· met P a Hz. 1arllhndan An~ara 
ıqıı.1rJarmdan F tin Rii.ttü Beyin palasta mükellef bjr Çf y ziyafeti 
nikahları bugün belediye dairesin· :verilmiş :ve Reiaicümhur Hz. ıle 
de icra ~dHmi§tİr. ,Şabit olarak .ziyafete te§rif buyurmuılardır. 
Büyük Millet MeGliai Rei~j K zım Vekiller, bütün mebµslo.r, kor 
ıve Batvd<il 1 met P §a Hazreıleri diplomatik, hariciye erkanı, büyü~ 
bMlunuyorlardı. Reieicümhur Hz. mali mü.esseaeler müdürleri, mat· 
namına katibi umumi Rü en Epef buat erkanı ve ıaire bir ~~ zevat 
ba§yaver CeJ 1 ye kalemi m~bsus ta davetliler meyanınd.a idiler. 
müdürü Rıza Be1efendilerle bü- Gazi Hz. ilk dansı Em.el Hanım~ 
tün vekiller ve süfera heyetinin la oynnmı§lardır. Dnyet büyük pir 
duvayyeni Sov:yet RuıyJ;l büyük el· ı ne!e içinde g~ç vakte kn.dar de· 
~isi M. Suriç de Merasime jştirak vıun etmiıtir. 

Cenevre müessesesi ifli
sa doğru mu gidiyor ? 

"Milletler cemiyetinin buhran devresi 
geçirmekte olduğu inkar edilemez,, 

Londra, 14 (A.A.) - Millet
ler cemiyetine yardım birliği umu 
mi meclisinin bugün Lord Cecilin 
reisliği altında yaptığı toplantı a
çıldıktan biraz sonra. M. Eden 
ile M· AvP,nı>l, milletler cemiye
tine ıcrıüz.aberat lehinde bir hit.a.p 

ve davette bulunmuşlardır. 

.surette ve vakit geçirmeden azal• 
tıbn &ı. 

Milletler cemiy ti emrinde 
xabıta teşkilat. 

J,.ondra, 14 (!\.A,) - Avam 
kamarasında Jibeı·al ~ıi\dan M. 
M~_,.ı_.,..., • \ç.tler. ~e}'Tliy:etinin 

]ıimayesi altında beynelmilel bir 

M. Eden bu münasebetle de • zabıta kuvveti vücude 3etirilmeei 
lehinde bir takrjr vermiştir. 

miştir ki: 
Müzakere esnasında söz alan 

"Milletlerin, milletler ceıniye- hariciye müste§arı M. Eden, bil • 
tini tutmasının, Avrupada bey • hassa şunları söylemi,tir: 
nelmilel itimadı eski haline getir- "}JöyJe bjr kuvvet teşkili ancak 
mek için en tesirli çare olduğunµ 

1 
bütüp milletlerin silah kuvvetleri

durup dinlenmeden tekrar ve te- l ni h\lSÜn~ü C'!ViYec:JeJ) Hi1Ya iq• 
· k 1- ı· A 

1 

dirdikleri zaman imkan dahiline 
mın etme azım ge ır. vrupa-

nın ıki itimat duygu unun yeni• 

den canları.~asına büyük bir ihti-
yacı vardır.,, 

M. Avenol da şunları söylemit 
tir: 

"Milletler cemiyetinin bir buh 

ran devresi ge~irmekte olduğu in .. 

kar edilemez. Bununla beraber, 

ıvaziyet iimitıjz değildir. Jngiliz 

efkarı unı~miyesinin yardımın

dan emin olduğum için milletler 
cemiyetinin atiıine itimatla bakı· 
yorum.,, 

SilAhları bırakma me•elesi 

Londra, 14 (A.A.) -Milletler 
cemiyetine yardım birliğinin bu
günkü toplantııınd ıilahları a .. 
zaltma iti v~ Almanya hakkında 
kabul ettiği bjr karar ıurctinde bü 
tün milletler için tat·hik edilmek 
üzere u iki eıaıı havi bir proje 
üzerinde nlatma temini mak•a
dını gözeten İngiliz aiyaşetine da• 
ir hükumeıin hemen beyanatta 
bulunmasını istemi~tir. Bu iki e
sas şunlardır: 

girebilir. Bundan dolayı böyle 
bir teklif şimdi vakıtsızdır ve ar
zuya şayan değildir.,, 

M. Mander, takririni geri al• 

Menemen irticaının yıl 
dönümü 

İzmir, 14 (A.A.) - 23 Kanunu 
evvelde 1933 günü Menemen irti· 
cai badiseJinin dördüncü y,ddönü
mU münaaebetile yapılaca~ ihtifal 
için C. H. F. idare heyeti reiıi Ha
cim Muhiddin Beyin reisliği altın· 
da bir toplanh yapılmıtlır. 

Bu toplantıda o gün yapılacak 
ihtifal merasimin esaılı madde -
leri hakkında bir proğram tanzim 
edilmi tir. 

M. Musolini Avrupayı 
barıştıracak mıı ! 

Cenevre, 14 (A.A.) - Maurice 
Moret, gaıctte de Laus"nno' de fa· 
şiıt ltalyaya dair yazdıiı bir ma• 
kalede ltalyanın milletler ~emiye
tine dair olan teıebbü•iine temas 
ederek diyor ki: 

İtalya Hariciye müsteşarı 

1 - Almanya hakkında bugün 

memnu ol n her türlü ıilahların 

muayyen bir had ve niıbet dahi • 
Unde ortadan kaldrrılmaaı. 

"Musolini ltalyayı tcınsik ettik· 
ten sonra şimdi Avrupayı yepilet· 
tirmeği, teskin etmeği ve banttır· 
maiı düıünüy~r.,. 

Berlin, 14 (VoJf ajan ı) 
ltalyan hariciye müşteşarı M. Su
yjç, dün yanında İtalyan elçisi 
oldufu halde cümhur reisi 'V on 
Hinden~urg tarafından kabul ~ 
dilmiştir. 

2 - Silahlanma masraflarının 
tahdidi ve .silah kuvvetlerinin ne

zaret ve mürakabe altında olmak 
üzere fili muntazam ve mütemadi 

• 
Elerllndeki lngili;r: el5isi 

Londra, 14 (A.A.) ....- Berlinqe· 
'ki İngiliz elçiıi, buaün Londraya 
gelrniıtir. Bu akıam Sir John Si
mon ile görü§ecektir. 

Hapisanedeki 
mahkumlar kaçtı 

Bunlar müsellıih taarruzlarda 
adeta ihtisas peyda etmi§, birkaç 
defa mahkum plmu§ tehlikeli aa
hıkalılardır. 

Bu fjrl)r lJaberi Barcelonda bü 
yük bir heyecan uyandırmıştır. 

T~hkikat yapıJmaktadır. 
a 

tır. 

Lqndr•, J4 (A.A.) - Sir John 
Simon, bjrinci kanunun 21 inde 
Pariıe gidecek, ora.da hariciye na· 
zırı M. Paul Boncoyr ile görüşe

ce~tir. Bundan sonra Sir John 
Simonun Gapriye gideceği ve M. 
Musolini ile konuşacağı zannedi· 
liyor. 

Sovyet ha va kuvvetıerinin 
büyük ehemmiyeti 

Paris, 14 (A.A.) - Mebusan 
meclisi huiciye encümeninde iıa
hat veren hava işleri nazırı M. Pi· 
erre Cot, Sovyetler birliğinin ha
va kuvvetlerinin jki veya ' iiç ıene 
ye kadar lngilterenin yahut Fran
sanın hava kuvvetlerinden beş miı 
li fazlC\ olacağını söylemi~tir. 

T oplJnh bittikten ıonra encü -
men azasından bir çoğu ileride 
bir taarruz vukuu halinde Fransa~ 
mn Moskova cihetinden gelecek 
bir müdafaa yardımından elde 
edebilecei'i f aideleri ehemmiyetle 
kaydetmi,lerdir. 

Para vermiyorlar! 
Yatington, 14 (A.A.) - Bel· 

çika ile Eıtonya vadesi yarın hu· 
lul edecek olan harp borçlL\rı tak
sitini ödeıniY.eceklerini bildirmİ§· 
terdir. 

~ 

Melih galip 
Dün gece yapJlan bo~S 
maçlarının neticeJerı 

·kl rnfıfO' Yunan yarı orta sı et ~8 fJ 
nu Riyodolos ile Galatas~r• sÇ 

boksör Melih Bey arasındakı 111dl 
.dün gece ,._pdmıttrr. Bu ,.r~~ 
diğer bazı maçlar da yapıhnış, ~i 

her lçvj ile Marks Araı~ıt~ı~· 
maçta Levi sayı hesabile gahP S 

mittir. ~t 
Deniz lise&inden Feth! fJe) 1 

Panayot ara~nndıı !Vap1lan N'e !tJıı· 
yadan !Ielen ~nkem Ren~ tarıfJ ~ 
dan idare edilen 6 ravutluk ro• 
Panayot sayı !heıabile kazanıııd 
tır. 

3 ·üncü müaabaka SeJanik t8ıı" 
' piyonu Angelidiı ile Galtatl 

raylı Enver Bey arasmda olırtııt; 
tur. Futbol antrenörü M. Padifıl 

'k' eı tarafından idare edilen ve J ıt 
dtıkıkadan 8 ravut olan bu rııBÇ 
çok heyecanlı .olmuıtur. Ço1' ' 
tılgan oynıyan Envere karşı J,.rı ' 
gelidis ring kurdu olduğu110 

göstermiı, mütemadiyen arka1ıl11 • 
dönmüı, neticede Enver eayı he6' 
bile galip gelmiştir. 

Yunanlı boksör maçın aontınd• 
Enveri üçer dakikadan 12 ravul' 
lık yeni bir maça davet etmi~tir• 

Yunan şampiyonu Riyodtılof 
ile Melih befİnci.müsabakllda k8~ 
şılaşmışlardır. Üçer dakikadaO lı 
ravut olan bu maç çok heyecafl 
olmuştur. iki boksör de fevliJj 
li.de döğüşmüşler, boksör Keı113 

Bey maçı çok güzel idare etCJİf 
tir. 

Mukavim görünen Yunanlı al' 
tmcı ravutta iki kere nakdavıı ol' 
muştur. Neticede Melih ıayı he' 
sabile galip ~etmiştir. 

ıvı. tsenes .t'arıste 

Bu ziyarete büyük bi1 

ehemmiyet veriliyor 
Paris, 14 (A.A.) - Çekotl~ 

vakya hariciye nazırı bugün pır!, 
se geldi. Öğleden sonra M. B0ç 

kurla görÜ!ecektir. .. ,o 
Fransız gazetelerine 90 

Je 
Pariı, 14 (A.A.) - Echo 

1
• 

Pariı gaz~eıi bugün Pariıe ıe eti 
meıi büy.ük bir tıli.ka ile be.kleJ1 rJ
Ç koılovakya hariciye nazın , 
B · · · · batııe enetın zıyarettnı mcv2uu ... 

. ""' d~rek Cekoılovakya devlet• t'ı• - . e 
kı.ıruluıunda ve milletler ceınıf f 
nin fo.aliyetinde mumaileyhi11 °ş,, 
nadııjı büyük rolleri hatırlalt•~t 
&onr" diyor ki: . fe"' 

"Bu ziyaretin ehemmiyeti ,o 
k l . d d" ç·· k .. M Titules a a e ır. un u . ele" 
ile görü§tükten sonra bura)'~ g 1'İi' 
M. Benes bugün tam manasıle ,ôı 
~ük itilaf devletleri namına 
ıöyliyecektir.,, 

Cenupta yakalanan 
kaçakçılar 

6irirt'
1 

Ankara, 14 (A.A.) - cerıtıP 
kanunun ikinci haftasında r 4.1 
hududunda beşi müsndeı11~~ ~,.· 
kaçakçı vakası olmuıtur· l olrY'"" 
kalarda biri ölü, biri yıır• 1 

I< f10.1 
21 kaça ~, 

üzere 78 kaçak~ıı 1 .. l< ka~S ' 
vanı, 1561 kilo gümr~ ııı ~cf" 
5623 kilo inhisar kaça:~jbrit i'U" 
ter sigara kağıdı ve 6 

tusu tutulmuştur. 

' -- . ,. Şfıtel 
Yüksek Asker• yii"" 

4 (HuıusO -: 8u11ii 
Ankara, 1 tel' ı ... 

• • cum"r '",. sek askerı şura batlı>'' 
ınutnt toplantılarına 

tır. 



/§~ETLER T ...... ·-··-·· 
asarruf siyaseti 
~e ismet Paşa 

~~e.t Paşa milli iktısat ve ta
dirdi: 11Yaaetini şöyle formüllen 

~'lliJii iktısat için e:sas, milli 
~ ~ ve iktısatta kanaatkarlık 
küıı fı nıü~ınadiyen ve nıUm . 
faal· Olduğu kadar azaltacak bir 
~y~~ SUretinde değil, bilfıkis 
lef ~olduğu kadar çok kudret 
had al nıuvazene dahilinde mü 
ıııe~e e ın~ebatmr temin edebil 
dil' SUretınde telakki olunmalr . . 

Şu bır· k · b' llıiıta aç satır, yepyem ır 

tir, ~tinin ölçüsünden bir örnek
ltrj ltıl §eflerin sözlerinde, şef .. 
b .. 1\ Yazılarında yeni bir üslubun 
'"ha" 

tin d.~1 .. danıgalamyorsa, şefle -
Qı' l.lfuncelerinde de fikrin yeni 

'ltıatiı·ın· .. J •• k" de" l ı gorememe : mu.m un 
ıı dır. 

•• 1(. 

lam 
tif ed et ~aşanın ~asa~rufu ta ... 
•iıt en cuınleleri hır kul ve bır 
hir ~rn halinde ifade edilebilen 
lil\ lreketin parçasıdır. Başveki
de~~luklarmda. sözlerinde deh .. 
b,11

11~· tnntananız fakat sisteme l hır görüş vardır. 
hir I asarrufu tarif eden cümleler 
di) t~ktna ,bir hırka ile hulasa e-

eoılen 'h . . de orta zaman zı nıyetm • 
l\ı: tı.e kdar uzaktır? İsmet paı;a
ı• tarif ettiği tasarrufla, orta 
kll~anın tasarruf fihri arasında 
dır~ arla filler kadar fark var-

Akay idaresinin alacağı 1 
vapurlar 

Akay idaresinin Adalar ve Ya
lova hattı için satın almak istedi .. 
ği iki vapurun evsafı tesbıt edıl -
mıştır. Bu hususta tetkikatta bu • 
lunan komisyonun verdiği rapor
da vapurların şimdikilerden bü • 
yük olması istenmıştır. Bu vapur -
Jar lstanbuldan Büyükadaya 35 · 
40 dakikada gidebileceklerdir. 

Rapor, iktısat vekaletine veril 

mııtır. 

Şehrin sıhhati 
Şehrin muhtelif semtlerinde 

ve mekteplerde görülen difteri 

dolayısıyle sıhhat müdürü Ali Rı· . 
za bey şunları söylemi!tir: 

"- Bazı mekteplerde difteri 
vak'aları görülmesi üzerine bu 

mekteplerin bütün talebelerine 
difteri aşm tatbikına baılanmış -
tır. 

Bu suretle hastalığın salgın 
halini almasının önüne geçilmi§ • 
tir. Vekaletten yeni atı getirilmiş 
tir. 

Umumiyetle lstanbulun sıhhi 
vaziyeti iyıdır. Mevsim icabı ola 
rak nezle fazladır. Fakat ehem

miyetli miktarda grip vak'ası yok 
tur. Fazla grip olduğu takdirde 
hastanelerin poliklinikleri bunu 

bize bildırırler. Halbuki bu hu -
susta sıhhiye müdürlüğüne hiç .. 

bir ~ırt&. zamanda tasarruf, yeni bir iş'ar yoktur. 
''ifte hnet meydana çıkarmadan __ .,. __ 
~i 

0 
n artmaz, dişten artar,, der- Kadıköy hattı 

~d rta. zamanda tasarruf yapan Şehir meclisi, Üsküdar tarm .. 
· ~~'!;· gıdaamdan keser, nefsini vaylarının Kadıköyüne uzatılma-i ''"• 1 -. ... ~-=1115111 Ua~uue JCIJ"K Q\!• lh ı~ın llKlilUC 11uu1.cıau:: llllllWll..,,. 

tUllın vurur, peyniri kavanozun üs sı hususunda şirkete müsaade 
a:den yalıyarak yedim sayar. vermişti. 
f~ece elindeki serveti muha .. Şirket, bir alman grupuyla an-
'" ederdi. laşarak lazım gelen malzemeyi 
ıarrkl'ta zamanın kafes ve çarşaf, :;ipariş etmıştır. Malzeme, iki a -
te ,. ' <:übbe ve gözünü ahre . ya kadar teslim edilecek, inşaata 

b. ~e"i-· 1 • ·k ı d 'lkb h d ır I · •uış o an mıstı ıayatıyle a ı a ar a b.-.şbnacaktır. 
0 

an tasarrufudur. 

liu}' .. k 
'•fi l.l teknik, ileri medeniyet 
ı-1 i ~rll\a giren insan toplulukla .. 

~lll t f . . ttıiih asarru muvazenelı hır 
ı tdet · ·ı · ·· b' h l{ett• eyı ı erı suren ır are -

ır. 

tam 
.._~. et paşanın tasarruf keli .. 
1 '"e " d. ~. '1 . J 1 ~ti er ıgı mana 1 erı ıam c-
hir ~ ?1edeniyet saflarına koşan 

l"cıller . .f d d' ın sıarını ı a e e ıyor. 

..........___ ~adri Etem 

Şehir tiyatrosunda 
Şehil' tiyatrosu bir haftaya ka

dar bu mevsimin ilk operetini tem 
sile başlıyacaktır. Provalara dün 

başlanmı,tır. Lüküs hayat ismin· 
deki bu operetin temsili esnasın • 
da Cemal Reşit Bey ile Ferdi Ştat 

ser Bey piyano çalacaklar ve ha· 
riçten toplamm 14 sanatkar da 
kendilerine refakat edeceklerdir. 

tı..Esnaiın temizliği Şehir bandosunun ıslahı 
tıhi •lli.ekçi, kasap, aşçı, sütçü Konservatuvar müşavir heyeti 
.._i~1.:•nafm kıyafet itibariy!e te- ı Şehir bandosunun ı::ılihı için çahş
lllU 1.~e dikkat etmedikleri görül.. ınnsına devam etmektedir. Al • 
t,ırur. Yeni belediye zabılası <lığımız malumata göre bando teş 
la:- ~3.lnanıesine bu hususta kayı.t kilatı kaldırılacak, yeı-ine şehir or· 

onacaktır. 1 kestrası te~kilatı yapılacaktır. 

• • Esef verıcı 

kaza 
Gazetemiz 

tahrir ailesi er
kanından de· 
ğerli arkadaşı

mız Ömer Rı· 

za Bey evelki 
gece esef veri~ 

ci bir kaza ge

çirmiştir. 

bir 

Bey matbaa - ömer Rıza Bey 
dan Kadıköyündeki evine döner
ken Kadıköyünde bir pastaneye 
uğramış, orada henüz layikiyle 
teıbit edilemiyen bir sebeple düş

müttür. 
Bu düşüş şidetlice olmuş ve 

sukut neticesinde arkadaş1mızın 

ayağının kemiği çatlamıştır. 
Ömer Rıza Bey, etraftan ye

tişenler tarafından kaldırılmış ve 
otomobile konularak Üsküdarda .. 
ki Zeynep Kamil hastanesine gö· 

türülmüttür. 
Memnuniyetle öğı·endiğimize 

göre arkadaşımızın geçirdiği ka • 
za tehlikeli değildir. Kısa bir te
daviden sonra tamam~n iyileşece
ği muhakkak görülüyor. 

Ömer Rıza Beye geç.miş olsun 
der, en ya.km bir zamanda ken 
diaini aramızda, sıhhat ve afi -
yet içinde ve işinin başında gör • 
meği dilerir:. 

Yerli malı ve 
ecnebi damgası 
Yerli mallar 'Ccnehi damğa ı 

vurarak satanlar hakkında tetki-

katta bulunan komisyon henüz va 

zifeaini bitirmemiştir. 

Komisyon son toplatısmda ec· 
nebi damgası vurularak satılan 

malların sürümü hakkında tetki • 
katta bulunmağa bir heyeti me -
mur etmişti. Heyet iki gündür 
yaptığı tetkikleri bitirmiştir .• 

Bu hususta verilen malumata 
göre, bir çok tacir malı döküm 
halinde ecnebi memleketleriden 
getirtmiılerdir. Bu mallar 1stan • 
bulda ufak imalathanelerde ku -
tulara doldurularak dağıtılmak .. 

tadır. 
Bundan başka bir çok tacirler 

de lstanbulda yaptıkları mallara 
ecnebi malı ismi vererek bu isim · 
den istifade etmektedirler. 

Heyet tetkikatını gösteren ra -
poru komisyona vermi~tir. 

Bu malların sürülüş "'e satılış 
tarzına göre kanuni hu:susta 
tetkikatta bulunmağa memur edi -
len heyet de aynı şekilde vazife • 
sini bitirmiş ve raporunu komisyo 

Ruslar Yunanistana 
buğday satıyorlar 

Sovyet Ruı hükumeti Y unanis .. 
tana buğday satmak için teşebbü .. 
satta bulunmu~tu. 

Bu teşebbüsler müsbet netice 
vermiş ve Ruslarla Yunanlılar ara 
sında müzakere başlamıştır. Öğ
rendiğimize göre Ruslar Yunanis
tana satacakları buğday mukabi .. 
!inde Yunanistandan Yunan malı 
alacaklardır. 

Bu maHar içinde üzüm, incir, 
tütün, hah mevcuttur. Müzake
re şimdiki halde intaç edilmiş de
ğildiı-. Ancak en·mühim esaslar
da anlaşma vardır. Rusların sata 
cakları buğdayın miktarı 250 mil 
yon drahmidir. 

Gayri meşru çocuğunu 
boğan ana 

Aydının Yenipazar nahiyesi ~ 
nin Çavdar köyünde Emir Ayşe 
hanım köy delikanlılarından biriy 
le sevişmiş ve bu sevişme netice .. 
sinde bir çocuk doğurmuştur. Ay 

şe H. bu gayrimeşru çocuğu kaba 
hatini:1 gizli kalmasını temin için 

boğmuş ve kuyuya atmış, fakat 
cinayet haber alınarak kendisi 
mahkemeye tevdi edilmişti. Ağır 

cezada yapılan bu muhakeme bit
mi~, Emir Ayşe hanım 25 sene 
hapse mahkum edilmiş, eczasının 

beş senesi affedilmiş, 20 sene 
mahpus kalmasına karar verilmiş 

tir. 

Sıhhat vekili T riyesteye 
hareket etti 

Sıhhat ve içtimai muavenet 
vekili doktor Refik Bey dün Tiri-

yesteye doğru yola çıkmış, nh· 

tımda vilayet ve sıhhiye müdüı lü
ğü erkaniyle dostları, birçok dok 

torlar tarafından uğurlanmıştır. 

Mezuniyet almış olan Refik Bey 
bir müddet Avrupada kalacaktır. 

Vapurcular arasında 
Vapurcuların Ankarada bulu .. 

nan murahhasları dün Ankara
dan şehrimize gelmişlerdir. 

Vapurcular yeni alınacak va .. 
purların 15 yaşından itibaren baş 

lamasını hükumetten istemişlerdi. 
Bu talep!eri hükumet tarafından 

muvafık görülmüştüı-. 

Ceviz fiOk fiatlar az 

Bu sene ceviz mahsulü dünya
da pek çoktur. Alıcılar az oldu -
ğu için ceviz fiatları düşmüştür. 

VAKi 

F 1 K R A 

Kemal Ahmet 
Dün gelen İstanbul gazeteleri 

"Kemal Ahmet" in ölümünü ha
ber verdiler. lstanbuldan ayrıl• 
dığım sıralarda lrnru ve yağız su
ratının altından konuşan bir hal 
diliyle "Ben artık ölüyorum,, de
diğini fark ettiğim bu otuzuna da 
ha yeni varmış kapı yoldaşının ö
lümli, sanki hiç. beklemediğim, 
hiç ummadığım bir habermiş gibi 
üzerimde üzüntülü, tasalı bir sar 
sıntı yaptı. 

Son senelerde, hele son aylar
da Kemal Ahmet, ağır ağır, bir 
az sonra denecek, biraz sonra 
sönecek hissini vererek konu§U -
yordu. Dişlerinin biribirine kilit· 
lenerek, hazan içinden tatmak 
istiyen isyanlara köstek olduğunu 
bilirim. 

Bir gün, kulağımla Cluymuf • 
tum; konuşuyorlardı.: "Kemal Ali 
mede taksitle bir elbise yapırdık; 
ben kefil oldum. Bilmem kefil 
olduğuma iyi ettim mi? Fakat ne 
yapacaksın, birader? Gazetede 
muhbir diye ltullanacağız; o peri
şan kıyafetiyle nereye gönderinin 
de kabul ederler?,, 

Meserret kahvesinde onun kah 
ve rengi, açlıktan ve hastalıktan 
sarıya dönerdi. Gene içinde gu
rur, daha içinde isyanı; fakat 
gittikçe iskeletinden bir parça ha
lini alan burnu ve dişleri gülüm
ser gibi dururdu. 

lstanbulun Babıali caddesind; 
bu yolda heder olanları, bozuk 
ı·akıları ve pis mezeleriyle ekseri· 
ya Sirkeci caddesi teselliye sava
şır. Kemal Ahmet te bu yolda 
bir teselli ararken zaten bozuk o
lan sıhhatini büsbütün ölüme ulaş .. 
hrdı. 

Ölüm, onu bundan birkaç ay 
evel: 

- Meşgulib1, başka vakit 
gelsin! Diye kapısından savan 
canciğer arkadaşından daha sami 
mi bir kavrayışla lcabul etti. 

Mehmet l'iurettin 

lstanbulun ticari vaziyeti . 

İstanbul mıntakası ticari ve 
iktısadi vazıyetini gösteren hafta 
lık rapor hazırlanarak dün iktısat 
vekili Celal Beye göndeı·ilmiştir. 

Raporda lstanhulun ithalat ve ih .. 
racat vazıyctleri rakamlara isti • 
nat ederek gösterilmektedir. 

:::··············································· ........ , m Ramazan Salı : 
fi~ gunu başlıyor ... 
iii ... 
!H Kanunuevvelin on dokuzuna 

İstanbul müftiliğbden: 

fü müsadif önümüzdeki Salı günü 
UlllHIHlll ını .tllllfllllUltUIJltlt11UtnıutmııtuıuutıunttlWdtlltlllllf uıt•ıflHIMUfl&Utfttll ••• 

na \•ermiştir. Komiıyon pazar m Ramazanı şerifin iptidası oldu-

günü tekrar toplanarak son kara • m ğu ilan olunur. .... 
k . ı :::::,:············--····································· rını verece tır. • ......... ::::::::::::::::::::::::::::::::::::.-:::::1::::::1 

DPHRi Efendi Nasıl Görüyor? 
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Muhacirlerin getir- Ticarette: 

dikleri şeyler Türk ticaret odaları 
IJaşmakalcden Ue1.:am kongreleri 

otuz be§ kuruş üzerinden satıla - 1934 senesi ortasında Ankarada 
caktır. Bu takdirde Bulgaristan- Türk ticaret odaları umumi kong· 
da be§ bin liraya alınmış olan şe- resi toplanacaktır. Bu kongreye 
ker üzerinden muhacir hesabına Türkiyenin her taraf daki bütün 
en ~ağı on beş, on altı bin Hra ticaret odaları i~lirak edecektir. 
bir kar temin edecektir. Bu kar Toplantıda ticaret odalarının 
ise hakikatte devletin gümrük va- vaziyetlerile ticaret odaları birliği 
ridatının o kadar eksilmesi de- teşkil için çalışılacaktır. 

rnektir. Ticaret mıntakaları müdürleri-
Bazı muhacirlerin hranıit fia.. nin ticaret odalarına göndermi~ 

tı üzerinden şeker getirmeleri me- olduğu tezkereye göre ticaret oda· 
selesinin gümrük varidahmızı ne sı bu kongreye iştirak için 1934 
kadar eksiltebileceğini tahmin et- senesi bütçesine bir masraf raka
mek kolaydır: Zira geçen beş al- mı da koyacaktır. 
tı ay zarfında bu suretle gümrük- htanbul ticaret odası ile lstan· 
Ietimize gelmiş olan şekerlerin bul mıntakasına dahil olan ticaret 
miktarı yüz küsur vagonu geç- · 3 odaları da bu emir üzerine 19 4 
miştir ki bunların gümrük resim• f bütçelerine bu hususta masra pa-
leri üç yüz bin lirayı bulmaktadır. 

rası koymu~lardır. 
Bir kere böyle bir yol açıldıktan 
sonra ileri de bunun ne kadar ge- Ticaret odalarının 
nişliyebileceği pek açıktır. Tah.. bütçeleri 
kikatımıza göre yalnız aon bir haf 1 b 1 t k t" t ·· • . stan u mm a ası ıcare mu -
ta ıçınde be§, on muhacir - her d .. 1 ..•.. 1 t b l taka• a d b" • ur ugu ı an u mın .,ın a -

ırı be§er, altışar vagon olmak h'l l t' t d l ·· d 
• . . .. . . ı ı o an ıcare o a arına gon er • 

şartıyle - gumruklerımızden d'ğ' L' • d k~ ı· 15 . ı ·ı 1oır emır e anunuevve ın 
gümrüksü:t şeker geçirmişlerdir. . k d 1934 b""t ı · · h 

v ıne a ar u çe erının azır-

Eger maksat hariçten gelen mu· 1 k ·· d ·ı · · b"ld" · anara gon erı meıını ı ırmıt· 
hacirlere maddi ıurette yardım et 

ti. 
mek ise bunu ıeker getiren ve ge-

Bu emir üzerine hazırlanan büt tirmiyen her muhacire müsavi ıu
rette tetmil etmek daha makul, 
"daha ziyade insani bir hareket o
lur zannındnyız. Mesela her mu
hacir aileye hükumet doğrudan 
doğruya nakden bin lira verebilir. 
~ e bu tarzda yardım şüphesiz da
ha faydalı netice verir. 

Herhalde muhacirlerin eıyaıı
nı gümrüksüz olarak ithal edebil
meleri hakkındaki kanunun metni 
esaslı surette hükumetçe tetkik 
edilmek, hariçten dnhile Türk 
muhaceretini kolayla§tırmak hu -
ıusundaki esas maksadı muhaf a .. 
2a etmekle beraber kanun hükmü 
nün devlet hazine~i aleyhine sui 
istimal edilebilmesi ihtimalleri de 
göz Önüne alarak cap eden tedbir 
ler alınmak lazımdır. 

Mehmet Asım 

Selçuk kız san'at 
mektebindeki müsamere 

Dün Selçuk kız sanat mekte .. 
binde tasarruf ve iktısat haf tası 
mün sebetile güzel bir müsamere 
verilmi~tir. 

Müsamereye istiklal marşı ile 
ha,lanmış, talebeden Süheyla 
Asım hanım ta!arruf ve iktuat 
halrlıında bir ha::ıbihal yapmıJ, 
talebe hanımlar Aka Gündüz Be
yin "Arılar,, piyesini temsil etmiş 
ler ve bir monoloğ söylemişlerdir. 

Mektebin musiki muallimi İz· 
zct Nezih Beyin idares:ndeki ta
lebe hanımlardan müteşekkil dört 
sesli koro garp musikisinin gü• .. 
zcl parçalarını terennütn etmi~ler 
dir. Talebe hanımların müsame
resi eüzel ve muvaff kıyetli 0 }. 

muştur. 

Universiteye devam eden 
belediye memurları 

Belediye memurları arasında 
üniversiteye devam edenler var
dır. Belediye, memurların üni· 
veraitcye devam edip etmedikleri 
ni, sınıfları geçip geçmedikleri -
ni tahkika karar vermiştir. Sını• 
fı geçemiyenlerle devam etmiyen 
lerden devam müsaadesi geri alı• 
nacaktır. 

: ::: :: : : : :: : ::: : : : :: :: : :: : : : :: : :: :: : : : :: : :: ::::: ::: ; ::: : :: :: ,. .. 
:E Yurtta".. x 
~ ~ ~ 
:: Bugün cuma kumbarana faz- n 
i la para at. Cumartesi cloğruca ll 
gbankaya götür, yatır. ~ 
:: c. ti :: ~J. ı. ,.e T. 
fü::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::m:::-"·-:::-2-ı.-:ı: 

celer ticaret müdürlüğüne gön -
derilmeğe haJlanmıştır. 

İstanbul ticaret odaaı da 1934 
bütçeıini hazırlamıştır. Umumi he 
yette de görü üldükten sonra tas .. 
dik için vekalete gönderilecektir. 

Yeminli muhasipler 
iktisat vekaleti İstanbul ticaret 

odasına yazdığı bir tezkerede 
yeminli ekıper muhaıipler yetiş -
tirilmesini bildirmi,tı. Bu emır Ü • 

zerıne oda"l'.dtın: hc:ycti nıc:releyı 

tetkik etmiş ve bu hususta alaka -

dar olmak üzere Suat Kara Os 
man, Akif 1 Rıfkı Beylerden mü • · 
rekkep bir komisyon aeçmiştir. 

Komisyon şimdiye kadar muh -
telif muhasiplerle yaptığı temasta 
bu muhasipleri yeti~tirmek üzere 
bir araya getirmek için bir kanun 
çıkarmak lazım geldiğini anlamış-

tır . 

Bu husustaki fikrini de lstan -
bul ticaret odası idare hetine bil -
dirmiştir. 

Oda. idare heyeti pazartesi gü · 
nü komiıyonun raporunu tctkık 

edecek ve son kartırını vekalete 
bildirecektir. 

Acı bal 

Atina.drm İstanbul ticaret oda• 
sına bir mektup gelmiştir. Bu 
mektupta, Trabzondan ve hava -
liainde bir nevi acı bal yetiştiği 
yazılmakta ve bu acı baldan bir 
kaç kiloluk nümune gönderilmesi 
rica edilmektedir. 

Ticaret odası Trabzon ticaret 
odaıına müracaat ederek keyfiye 
ti bildirmiştir. 

Ticaret an&iklopedlsl 

hazırlandı 

lstanbul ticaret odası istihba -
rat ve tetkikat şubesi müdürü Hak 
kı Nezihi Bey "Ticaret ansiklope
disi,, ne.mında bir eser hazırlamış 
tır. 

Bu eserde İstanbulda ve bü .. 
tün Türkiyede kullanılan ikh$adi 
ve ticari ıstılahlar tesbit edilmi~ -
tir. 

Yumurta işleri 
Avrupada yumurta istihlak E:• 

<len memleketlerin mühim ticnrct 
merkezlerinde dondıuulmuş yu -
murtaların piyasaya çıkarılması 

Y'Umurta alan memleketlerin bu 

Muallimler 
kongresi 

Tazimat telgraflarına 
gelen cevaplar 

Bir kaç gün evvel toplanan Is· 
tanbul muallimler kongresi Gazi 
Hazretlerile, meclis reisi Kazım, 
Başvekil ismet Paşalara ve Maarif 
vekili Hikmet Beye tazim ve hür· 
met telgrafları çekmişti. 

Gazi Hazretlerine çekilen tel· 
graf surctile Gazi Hazretlerinin 
ve hükumet erkanımızın cevapları 
şunlardır: 

Reisicümhur Gazi Mustafa Ke· 
mal Hazretlerine 

"Birliklerinin yıllık kongresini 
yapan İstanbul muallimlerinin .:ö
niillerinde büyük Türk inkılabının 
yaratıcııına, yurdun yüce kurtarı
cısına ve baş muallimine kartı ya
şıyan sonsuz hürmet ve tazim duy
gularının kabul buyurulmasını en 
derin saygılanmla dilerim efen
dim hazretleri.,, 

İstanbul :.Muallimler Birliği kon
gl'e~ i reisi: H. ~lahir 
Mahir Bey: 

Muallimler birliği kongresi 
Reisi 

"C. Kongre münasebetile mu
allimlerin hakkımdaki duyguları
na tefekkür eder muvaffakiyetler 
dilerim.,, 

Reisicümhur 
Gazi Mustafa Kemal 

"Samimi duygularınıza teıek
kür eder, birliğe muvaffakıyetler 
dilerim efendim.,, 

Başvekil 

İsmet 

"Yıllık kongre münasebetile 
hakkımda izhar buyurulan hissi
vatıı. tes~kii ..eder: muvaffakıyet 

temenni lerimin arkadaşlara ibla
ğını rica ederim.,, 

Maarif Vekili 
Hikmet 

Konservatuvarda eski 
Türk eserleri 

Darülelhanın 18.ğvmdanberi kon 
servatuvarda eski Türk eserleri 
ve musikisi hakkında tetkikat yap 
malda olan alaturka musiki heye
ti birçok eserler toplamııtır. Birer 

sanatkar olan heyet azası 100 -
150 sene cvelinc ait tarihi eserleri 
verecekleri bir müsamerede çal -

rımya karar vermişlerdir. Müsame 
re hnzırlığına başlanmıştır. 
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E ırtına ve yağmur! Polis haberleri 

Hizmetçinin marife (Ha, la rafı ' IJıcJ Al) ıfaınııctaJ 

Kazalar ~unlardır: 
Samatyada oturan balıkçı Aııop 

ile Arıak dün ıabah yedide balık 
tutmak üzere bir sandala binmiş· 
ler ve denize açılmışlardır. Saat 
sekiz buçuğa doğru birdenbire çı· 
kan lodos f ırtınaıı bu iki balıkçı
nın sandallarını devirmiı, bir ok· 
ka kadar balık tutmu, olan iki ha 
lıkçı dalgalar araıında boğulmu~· 
lardır. Sandal ve ceıetler buluna· 
mamıttır. 

İkinci kaza da Haydarpaıa a
çıklarında olmu~tur. Pa.Ja lima
nından izzettin isminde biriıinin 

sandalına Hüseyin, Bahri, Ahmet 
isminde üç kiıi ile iki balıkçı bin
mişler ve balık tutmnk üzere sa
hilden açılmışlardır. 

Sandal akıntıya tutularak ya
vaı yavat Haydarpafa önlerine ka 
dar gelmiş ve bu esnada çıkan şid 
detli fırtına üzerine su almağa 
başlamıştır. Kayıkçı sandalı Pa
şa limanına çevirmek üzere uğra
şırken sandal devrilmiş, içindeki
ler denize dökülmüşlerdir. Bunlar 
dan Ahmet boğulmuş, diğerleri et
ra(tan yetişen motörler tarafından 
kurtarılmışlardır. 

Karadenizde bir kaza 
Bükreş, 14 (A.A.) - Dünden 

beri bütün memlekette bir kar fır• 
hnaıı hüküm sürüyor. Trenler 
büyük geçikmelerle iıliyor. Gaze
telerin aldıkları malumata göre 
Karadenizde zorlu bir fırtına var 
dır. İspanyol bandıralı "Zarosa 

" gaz vapuru lıtanbuldan 18 mil a• 
çıkta kara.ya vurınuş ve yükü zi -
yan olmuştur. Tayfa mahvolmuş 
saydığı ıemiyi terketmiıtir. 

Amerlkada elll kiti dondu 
Londra - Nevyorktan gelen 

haberlere göre Aı.norikada,,.iddet
li soğuklar ve kar fırtınaları hü· 
küm ıürüyor, elli kiti soğuktan 
donmuştur. Trenler güçlükle İş
liyor. 

İngiltere sahillerinde, bilhassa 
Manş denizinde müthiş bir fırtı -
na hüküm ıürüyor. Vapur sefer -
leri durmuştur. Bir çok vapur -
lardan haber yoktur. Bunlardan 
bir kısmının battığı anlaşılmak -
tadır. 

Yanardağlar faaliyette •• 
Dünyanın muhtelif yerlerinden 

gelen haberler henüz ıebebi teı· 
bit edilemiyen havai bazı hadise
ler üzerine dikkati celbetmekte .. 
dirler. Bu hadiselerin batında 
muhtelif yanar dağlarda görülen 
faaliyet geliyor. Meseli. Ha vay 
adalarında Loa yanar dağı otuz 
senedenberj miıli görülmemiş su
rette indifaa haılamış, halkı kor .. 
kutmuıtur. 

Nitanta§ı Hezaren apar, 
nında ıakin Suat hanımın it 
çiıi Zehra, hanunına ait bir 
to, bir rop, bir altın yüzük 
rak firar etmişse de yakalı 
tır. 

Aklında zorumu vsr 
Üıküdarda Devriye altı el 

sinde oturan manav Sabriyi 
kalılardan Salih evine çai1 

kahve içtikten sonra bıçağıı11 

kerek yaralamıf, üç ditini 
mıthr. Carih yakalanmıştır. 

Bir yatakla yorgan Y~~ 
Sirkecide Alemdar oteli ıı~1 

daki Erzurum kıraathan.e• 
garson Ramazanın yaktığı rııf 
galdan odasında yangın çık 
yatak ve yorgan tamamert yatı
lır. 

Esrar ve Af yo 
tUa, ıur:ıtı ı tııc• i ııayıfod4) 

tutan esrardan başka 15 kilo 
mac:=:ı halinde afyon bulun~~ 
tur. Sandalda bulunan Rizelı 
kup i1c Hasan esrar ve afyol11 

denize atmak iste.mişlerse de ~ 
vaffak olamamışlardır. iki 
çakçı ~orguya çekilince eırar~ 
Fenerde oturan mefhur esrar 
çakçılarmdan Rizeli kasap ~ 
metten aldıklarını söylemitler 
Bunun Üzerine gümrük ve P0 

memurları rnotörle Fenere ~i~ 
1er ve kasap Ahmedin yazih1~ 
sinde araştırma yapmışlardır· ~ 
rada da 18 torba icinde 23 lef 

~ ··ıf 
250 gra.m esrar bulunmu~, ınıl· 
dere edilmi~tir. Kendisi de yll~ 
lanmıstır. 

GÜmrük muhafaza meınurlf 
evelki gece Avrupaya eidec~k ~ 
lan trene binen Meli isminde 
... ..... -. 1 .... 1 . ..... ., .... , .................... & ...... •• ,, 

. .. d . 1 # 1P 
vız musaa esı a ınmamış ff 
Fransız frangı bulmutlardır. 
ralar müaadere edilmittir. ~ 

r Yıldızların kraliçesi 

li ı i o n. H o ru e ' 
Pek yakında 

Artistik' de 
Amerikada · ı · "lk JO~f 

tıl~utDô ... Dü~afüı 
\.-operetinde görünecektir. 

ipe~ ve f monırı 
sinemaları -~· 

1, .. . d' k ~ .. da ... etı 
ıugun; şım ıye · :ıu:ır \ 'UCU :. 111ıı 

len fil ınleriıı en muazzamı, dül1~ ~rıı 
8 nci ha rikası t:n sif cdılcıı rıunıı 

ııktedllt·n mlit:ırckc kllııurıucwclln on yedin - Bundan ba!ka 0 civarda bulu- T ürkçe ~özlü 

c·I glm!i hitam hıılul'nğııı d:ın, ııulb ıı.l,tl'dJlin- nan Kiana yanardağı ile lnnel ~ I~ n ~ ~ ~ n i 
c·l,l tı lm Cla r , nıutnrı·lrnniıı temdidi için Jtll!\f 

adalarında volkanlarda da fa -
l<nrnrgAhııın bir Almıııı he~·ptı giinıluilme1JI 

t:ıknrrlir etmi§tlr. aliyet görülmiye başlanmıştır. 1'
1111

ege ı,:cr 
hayrel \C dehşet lilııılni gv gs~ıfl 

- Arıın,uthığuıı nııh.tııkll bir hükumet Okyanuslarda deniz altında şid- . tf:ıb1 
ş:ıc:ık binlerce scvircivi ı ~ 011ııt ol:ı rıı l,; ~·cnldrn th.vıı 1 İ"iıı Arııa\lıt rn('Jı·.ıflll detlı" zelzeleler oldugvu da tesbı"t 1 ı"ı . I'ıı~111 • ' - ~ k:lfi ge ccck ıi r. iİ\"C tcn : tf:;.ıııı 

büyUI: bir fnnll~ ctlc ç.ılı;nınl• fndır. l t B' b k • h h d" 11 d ucuı _.,. o unmuı ur. ır at a ıanp a- a\ n ı leri. Uuıı;ün saat c ...... 
- Tnt.ınlu ahnll. l mnhnllelcrlııln "'rct'lerl ......... . ,.. dise de Amerikada şiddetli .................................... · h2""' 

t l'<'..'l\'Uzc karşı rııuh:ıfııaı mı temin ı~ın krn- Tam:ımcıı l 'rnnc:ızcl nus • 
kışın hüküm sürmesidir. Bir - · f( 

di ıırnlarrndu 1 aral.:oUıı r t~kil etmiştir. Bun- E 
lar niıhf.tıc dol<lJllctıklıı nlır. çok mütehassıslar şimdiye kadar M E L 

- Doktor llahnttın ş:ıı,ır Reylıı c\\l'lkl görülmiyen böyle deva.mlı hadi- .1 ektedir. 
1 siııcm :ısında ç,usı.rı 1ır107z ~ g Un Şişllda tC\ Jdf olunıltığıı rln1yet t>dlldifl se.erin sebebini araştırmakla meş a ~ 

Aııı.. - 1,ıı (.\ryamurd) g:ııeh•slııdc okıınmıı"tur. gı:ldu'"r :::;::=:==:::::;;::;;~:=-=~=-;-,:: .tO 
• . d.. gibi •ı İ' 

- ttıırır d r.\J('tlerile ooyııiml2dı tr.si ı mıı- Gök yüzünde ateş dalgaları leri fasılalarla gün u:ı da ( . 
ııusebct hulunmaM hascbllc '.IJlbltırn , .c f'Crıı- s l . h b 1 1 k 1 A zaman ef1 

on ge en yenı a er ere göre ı o ınu!tur. ynı dere' 
dııııızın ml'7.kfır d e\ letlrr ıubltuıı \"f' f'fr&dma h ret 1'' 

de geçen gün bütün (lsland) ada- ı land) adasında ara. a"' s•''· ınUtdmbllrn re mlsel!\mı Uıı etmelrrl hıırbl- b y " y 
y e ıwznrctınd"n kı p rdt•rılPro bllılirilnıi~tır. aı halkı büyük bir heyecan geçir- artmış, her tarafta ırdiseYe f1t 

mistir. (İsland) ın ,imal ve şima· lığı olmuı;tur. Bu ha. , 
~ ~ . · tır. ··/ 

mall~ra karşı alfıkasmı azaltmak· li şarki taraflarında bulunan yer- bir mana verıle~emı§ ·nde rf1~1 tadır. lerden adanın içerisine doğru bü- Şimal cumudıyeler: 'ie bı.J11,. 
Tiryeste ticaret mümeasilimiz yük ateı dalgaları ıelmekte oldu hi~ volkanlo.r bulund~~~ göri.ilı11 ~ 

·· d d" v • b" k d w d ·· ··ı ·· t•• G'' l · l"yc kadar mıs 1 ı ri t' gon er ıgz ır tez ere e yumur- gu sema a goru mut ur. un erce rm şımc ı ttil< e 
ta tacirlerinin ihtiyatlı buhınmala· ı dcv~m eden bu esrarengiz tabiat miş derecede f e~eran e 
rım tav:siye ctmekcdir. hadisesi esnasında gök yüzü gece min cdilmektedır. 
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~ ihtiya. l"' lk" .. Hem haydi diy,efün ki Margrit lfı J l • •• R k l • 
~r <>nu ::i::r :ae::ı ::iyo:,1:~~ sizin uğrunuza Dükle Konttan yüz aue erıne aore US QS er erı 

'tet davetini kabul edip, tiyat - çevjuin eğer bir &il» onU.r Margri ' 
~'ta. aitmek mecburiyetinde kaldı. tin bJJ münasebetini haber alırlar •• •• d b • t l 
k' lbİi ti:vC:trodan evine kadar ona .da, ye, een fa o diyecek olurlar da uç gun en erı aç l ar 
S~F~at etti. Birlikte içeri girdiler. Marırit sizi ter~ib ederse, bu. onun 
. ~ıın burada beklediğinızı bildiği taraından cidden .büyük, em
~·ln IContu fazla oturtmıyacak. Bü ;Jalıiz bir fedakarlık olur. Siz bu· 
l.ln hunlar tabii değil mi? Dükü na nıukabil höyle bir fedakarlık 
eıaaen kabul ediyorsunuz.. edebilir misiniz ve ıbu fedaki.rlığı
lı ._Evet ama Dük çok !htiyar, nı.z Margr:itin fedaki.rhğına e! ola 
~töritin metresiolmadığına emi bilir mi? Heyeainizi aldıktan son· 
~~· Hem insan hazan :bir münaae ra artık onu terketmek iıteyinçe 

tı hos görür de bir ikinciyi boş onun bu zal'ar ve ziyanını ne ile 
t" -~rıneı.. Bu kolaylık a§ağı yukarı fe nasıl ödeyebilirsiniz? Hiç bir 
~~ D . 

" 111 bir heıaptır. Bu hesaba ra- şeyle deiil .mi1 na .ervet temın 
ıı olan adam bir kat &§ağıda bu edecek muhitten sizin için uzakla 
ltıea]ef<ten menfaat temin eden in sacak, gençliğinin en güzel çağla• 
•anlara. benzer. rını size hasredecek ve nihayet u • 
. ._ Çok geri fikirleriniz var azi· nutulup gidecek, ya, bayağı bir a
ı~. Ne kadilr zengin, asil, ve :za- dam gibi hareket edecekıiniz, ma· 
tıf inıanlar gördüm ki size tavsi· zisini yüzüne vuracak, onu kendi
)'e ettiğim ıeyi hiç tıkılmadan, hiç nizden evvel ıterkeden erkekler gi
l)ıp görmeden yaptılar, bu ola - bi terkettiğinizi haykıracak ve onu 
'.'il !eyler. Nasıl isteniniz ki, Pa - muhakkak bir sefalete ahp gide -
~•İll ötekile beriklle yaııyan ıka - ceksiniz yeyahut namuıki.r ve dü· 

1nlar1 dört beş ki§İye metreslik rüst hareket edeceksiniz ondan ay 
~eden sürdükleri debdebeli ha· rılmamak iztırarını duyacak ve o 
)~tı ;dame edebilsinler? Margörit zaman da kendinizi bedbaht ede· 
tıbi Lir kadının masraflarına yeti- ceksiniz. Çünkü bu gibi rabıtalar 
~k kadar muazzam lliır servet gen~likte mazur görülür fakat ol· 
~cut değildir ve olamaz. Fran· gun bir adanıın ma1,:ereti yoktur. 
~e. beı yüz bin frank varidat mü Erkeğin son a'kı aile ve içtimai ae· 
~ hir servettir. Fakat lbeş yüz viye ihtırasıdır. Halbuki böyle ra· 
~eı !rank kifayet etmez. Seb~bini bıtalar bunun her ikisine de engel 
ltJt ~liyeyim. Bu servete ıahıp o· olur. Sözlerime inan dostum, her 
'b Lirinin, dörenli bir evj vardır, ıeye dejerini ver, kadınları oldu -

, arabası vardır, uıakları, avlan ğu ıibi kabul et :ve nihayet her ö -
lba tertibatı, bir çok ta doatları nüne çıkanla ya.şıyan bir kıza, her 
~-t~rr. Ekseriya ~vlidir. Çocu=~~rı •u.Ntle olursa olsun bordu kal• 

iirir, ıeyahate çıkabilir miyim hen ma. 

Kafkas cephesinde elde edilen 
ilk zaferden mütevellit büyük se • 
vince ve memnuniyete yağ ve bal 
katan bu ganaim derhal toplatıla· 
rak muayyen mahallere sevkedil • 

mişti. Kajıt ve kalem o kadar çok 
tu ki bunlar harbin sonuna kadar 
Trabzon ve ha valisinin kırtasiye 
ihtiyacını tatmin edebilmişti. Ame 

1ikan bakır şirketinin ünvanı olan 
(The Caucasus Copper Co.,Lmtd) 

bathklı kağıtlara hemen her yer • 
de tesadüf edilirdi. Bulunan dina· 

mit te ,çok ite yaramıftı. Bilahare 
Çanakkale muharebelerinde boğa 
zın müdafaası -:anasında bile bu 
dinamitten kullanılmıttı. 

Ki.mil Bey müfrezesinden (Mur 
gul) muzafferiyeti hakkında ge • 
len raporlar te,kilatı mahsusa ka -
rargi.hmda okunarak gönüllüler 
sevinirken deniz mıntakasının da· 
hi ilerlemekte olduğu ve bir !kaç ta 

esir aldığı bildiriliyordu. Bunun 
üzerine hemen Muhsin Beye gön
derilen bir emirde alınan esirlerin 
karargatıa yollanması istenilmi,ti. 
Bu maksatla da Muhsin Beyin bu 
lunduğu mahalle bir motör gönde 
rilmişti. Çünkü alman esirlerin. bir 
an evvel isticvap edilmesile Rus 
kıtaatının vaziyetine göre bunlar • 
dan alın&""•k ımatunıat, çetelerin 
ilerideki hattı 'hareketlerini tayine 
yarıyacaktı. 

'- huylardan vaz g~emez, çünkü 
;::! takdirde ya ifliı veya reza • 

ll'. 

it"- heıaba göre senede yüz bin 
Kadınlar, hangi yaşta caziptir? 

'-"la aenede bir kadına 
r ~tk elli bin franktan fazla ve -
~ltaoz, hatta bu bile çoktur. itte 
ll '-bepten ba,ka sevdalar kadı • 
~ft &enelik maşrafını tamamlar. 
lt lrgrit için daha kolay, o Allah· 
l}~ lci on milyon sahibi ihtiyar bir 
.. 
1
:iike dUıtü. Dükün karıll ile kızı 

Otuz beş yaşına kadar ! 
Sabiha hanım, eksikleri olmasa, kadınlarımız 

dünyanın en cazip kadınları olurlar, diyor •• 

(ISa, tara!• 1 inci anyıfamıı.dn) \ bir mevzu intihap etmitsiniz ki!. .. 
cum hareketleri yapıyor... lzzet Değil mi efendim?. Daha hafif sü 
Oğlunun sesi :kulağunda: jeler bulamaz mıydınız? •. Affını-

Q d··ı ~ U er. Zengin akrabaları 'Var. 
f '-'ttrit Dükten ıenede altmıt bin - Paçanı verdin mi, gittin gü• 
t ''l>lc alıyor. Ondan fazlasını ıs - rültüye ! 
•r:t ~ük reddeder, vermez. Yaimurdan buz kesilen ıslak 
d ıltııte yirmi otuz bin lira vari • parmaklarımı şaklattım: 
~1 oll\n gençler Margrit gibi bir - Ooh kuçu! {Hmrrr). Güzel 
tı lllın aııln olurlaraa, onun apar kuçu! (Hmrrrr). Şirin kuçu! 
l~"1ının kiraıile hizmetçilerinin (Hmrrr). 
I> :,} ... ını dahi veremiyeceklerini Bahçeyi geçtim, Mermer merdi· 

eJl ala bilirler. venler ..• 
it Unu bildiklerini ihsas etmez • - Sevimli kuçu! ( Hmrrr) .• 
b r, llılarnamazhktan gelirler ve Demir kapı .. Zil: 
k~ı~Otlerini aldıktan sonra da çe - - insaflı kuçu! (Hmrrr). 
• ıp "d tlı' gı erler. Her ihtiyacını te • Kapı açıldı: 

le •ıı edecek kadar gurur gösterir - - Hain ıkuçu ! 
lli~&e, •ersem gibi iflas ederler ve Kapı kapandı. Selimetteyim. 
hı ~et P•riste yüz bin frank borç - Suphiye Hanımefendi. .• 
c,ra. 1P Afrikanın bir köşesinde - Evdeler efendim ..• 
ka.~ \'erirler. Zanneder misiniz ki * * * 
lrr, ~huna mukabil minnettar ka - Şey efendim ... doğrusu ... iyi, 
k''h at'iyyen. Bilakis onunla be • ho~ amma, biraz yaramaz kuçu ..•• 
tıi ~ Yl.§arken fedakarlık ettiği - Efendim ... Maamafih en emin bir 
lt~ ~~lilc ziyanda olduğunu aöy - bekçi olduğunu da kabul etmek la· 
l'o' 11 bu teferruah çirkin bulu .. zım ...• 

~llııuz deiil mi?. Ellerimi uğuşturuyorum: 
cl'&t '-.leaef bunların hepsi doğru .. - Suphiye Hanımefendi. .. He .. 
~i tİctSıa ıevimli bir adamsınız, si- nüz sabah denilebilecek ıu saatte 
Qtekııdeıı ~verim. Yirmi senedir sizi iz'acımın asıl sebebi .......... . 
~~I e benkile dütüp kalkan ka -
~ •rla. Lir arada yaıarım, onla • 

'İıi"' ınar otdutdarını Lilirim. Ve 
,j.,, " de l>u kabil kızlardan birinin 

'C e•• 
aOaterdiği sözde muhabbete 

* * * - Anketlere cevap vermek hiç 
mütadım değildir ... Beni tahattur 
buyurduğunuza cidden mütetek • 
kirim, beyefendi... O kadar da güç 

za mağruren ...... 
Ben bu tabiri pek yadırgama· 

dım, etrafıma baktım: 
Mükellef, yaldızlı koltuklar .• 

- Affınıza mağruren cevap ver 
mekte itizar edeceğim ..• • 

Sükut .. 
Havai bahisler: 

- Eskişehirde altmıt ·seneden• 
beri görülmiyen soğuklar hüküm 
sürüyormuş .... 

- Ankara üç gündür dehıetli 

bir kı! içinde, kutupları andırıyor· 
muf .... 

- Öyle kasvetli, öyle sinirlendi· 
rici hava ki! 

- Böyle bir anda cevap vermek 
bilmem ki, nasıl olur? Bendeniz ... 

- Estağfurullah .... 
- Fikirlerimi yazıp gazetenize 

yollasam!.. Maamafih şimdi de 
bazı şeyler scylemek pek gayrı 
mümkün değil... Efendim, garplı· 
lara göre cazip kadın tipi başka, 
şarklılara göre cazip kadın tipi 
gene baJkadır. Şarkıların pek ca
zip buldukları kadınları garplılar 
çok defa manasız addederler, de· 
fil mi efendim?.~. Garplıların ca
zip dedikleri kadınları da hazan 
!•r1dılu soğuk buluyorlar... Ru; 

Sualler cevapsız kahyor ! gelen son raporlarda gerek sahil 

G .. d 'l l" mıntakasmda, gerekse Borçka ta• on erı en mo or gece yaruı-
d w d t f-L t · raflarında Ruslar şiddetli muka-na ogru av et etmıt ı. a..a ı .. 

· d b""t" t h' t l b b vemet göstermiye başlamışlardı. 
çın en u un eç ıza ıy e era er . 

l b. · k ç ~ l Yeni kuvvetler gönderilmedıkce ya nız ır esır çı mışh. agrı an -
t ·· t l h b daha ileriye gidilmesı kabil de .. ercuman vaaı asıy e emen u e -
sirin isticvabına batlamlmıştı. ğildi. 

F k t · ı k d. ıı... ·ıa· Rıza bey bu vaziyet karsısın -a n esır ya nız en ı 'Dl ı • . ~ . 
da Nail beyın Trabzonda tetkıl ğine da1r havadis verebiliyor, on

dan başka hiçbir fCY bilmiyordu. 
O civarda ne kadar asker bulun • 
duğuna, kimlerin kumanda etti -
ğine ve iaıelerinin nasıl olduğuna 
dair Rıza bey tarafından soru • 
lan sualler cevapıız ko.lıyordu. 

Maamafih, Ruı eıın ku • 
mandanlarının aciz ve §aşkın hal 
de olduklarını, ne yapacaklarım 
bilemediklerini ve bu vaziyet 
kar,ısında rus askerlerinin hep ge 
riye kaçmakta olduklarını anlata
bilmiıti. 

Ruı ukerinin if adeıine naza .. 
ran askerler üç gündenberi aç 
idiler. Arkalannda, kış olduiu 
halde, ince bir Ruı gömleğiyle 

bir pantalondan baıka bir ıey 

yoktu. Pantalonunu manevra 
kayı§ıylP. bağlnnıtlı. Pait >.i't harp 
eınaıında kaybettiğini söylüyor • 
du. Esirin çantası aşartırıldığı za
man içinden iki ka§ık kadar çay 
ve iki tane kesme şeker çıkmıştı. 
Çantada bundan batka yiyecek 
ve içecek namına hiçbir şey yok· 
tu. 

Bor-ska kasabası ahnıyor 

Taarruz batladığı zaman Rı -
za bey Viçeden tekrar Arhaviye 
gelmışh ve harekatı oradan ida .. 
re ediyordu. Hudut tabur kuman
danlığı da orada bulunuyordu. 
Kamil B. çetesi (Murgul) deki va· 
zifeıini bitirdikten ve alınan esir 
leri birkaç gün orada bekletip bi .. 
lahare Arhaviye gönderdikten son 
ra ileri hareketine devamla Rus -
larla müsademe ede ede (Borç • 
ka) kasabasını da zaptetmişti. 

Fakat çetelerin taarruzu daha i -
leriye gidemiyordu. Karargaha 

ettiği mevkuf in alayını bekliyor • 
du. Nail bey alayı ise bu esnada 
Trabzondan molörlere binmişti 
ve Arhaviye doğru geliyordu. Çe 
te efradı sanki hali harpte değil
miş de lsviç.re göllerinde tenezzü• 
he çıkmışlar gibi şarkılar söylü • 
yorlar, biribirleriyle şakalatarak 
vakit geçirmeye çah§ıyol'lardı. 

Motörlere eytişemiyen yelkenli 
kayıklar motörlere bağlanmııtı. 

Bunların birisi geride kalsa diğer
leri onu bekliyorlardı. Sonra hep 
birden gene yollarına devam edi-
yorlardı. 

T rabzondan hareket ettikten 
sonra üç gün gidılmıftı. Ortalık 
kararınca sahildeki konaklardan 
birinde gece geçiriliyor ve ertesi 
sabah gene yola çıkılıyordu. Nail 

bey çetesinin gelmekte olduğu ko 
naktan Arhavi karargahına tel • 
grafla bildiriliyordu. Artık Ar • 

haviye üç dört saat kalmıştı. U • 
zun bir yolculuktan sonra nihayet 
karargaha yaklaşılmakta oldu -

ğundan dolayı herkes seviniyor • 
du. Bu esnada nahiye merkezle -
rinden birinin önünden geçiliyor-

du. Birdenbire sahilden motörle • 
re doğru mendillerle iıaret veril• 
meye başlanmıştı. Motörlerdeki 

kumandanlar ve efrat kendileri -
ne selam veriliyor zannederek on 

lar da mendillerini çıkarıp salla• 
mıya ve mukabele etmiye batla • 
mışlardı. 

Fakat bu verilen iıaretler mo
törleri selamlamak için değil, on
ların büyük bir tehlikeye maruz 
kaldıklarını anlatmak içindi. 

(l>evıuru •ar) 

muhite, zamana göre değişen bir,. cazip görünebilir? 
telakki meselesidir ..•. Bendeniz.... - 20 ile 35 araaı, kadının cazip 

- Estağfurullah.. olabileceği yaıtır ... 
- Böyle görüyorum ... Güzell~k - Cazip görünmek bir kadının . 

telakkileri değişti. Şimdi artık bız elinde midir? 

de bile eski tipler cazip bulunmu· _ Bir dereceye kadar ..• ''Cazip 

yor... görüneceğim!,, diye gülünç olma· 

Düşünüyor: ma.k ıartile ... 
- Vallahi beyefendi... Detaşe - Siz garp kadınlarını mı, yok-

bir kaç kelime; bunları yazmak sa Türk kadınlannı mı daha çok 
doğru mu ya efendim? cazip buluyorsunuz efendim? 

Buna rağmen bahis daha derin- _ Türk kadınları yaratılış iti-
leşiyor .... • barile daha cazip geliyor bendeni· 

- Biz şarklılar, bilmem ki na· ze ... Yalnız, bazı noksanları olma• 
sıl diyeyim, biraz basit düşünü· sa!... 
rüz. Bir kadının cazip oluşu, hak· _ Ne gibi? 
l<ında cazip kadın hükmünü der· 
hal verebilmemiz J..-!fayet ediyor. 
Garplılar, Jarklılar gibi değil •.. On 
lar, "cazip,, diyebilecekleri kadın· 
da bir çok meziyet arıyorlar .... 

- Bir kadın her yaıta cazip o
labilir mi, hanımefendi? 

- lmki.nıız ... Gençlikteki cazi· 
be, ihtiyarlıkta nasıl olur? Değil 

mi efendim? 
- Ohalde bir kadın hangi yaşta 

- Fikir, görgü, terbiye ... Garp 
kadınlarındaki ıeviyei irfan kadm 

larımızda olsa, emin olunuz efen
dim, Türk kadınları dünyan!!! _!ID 
cazip mahlukları olurlar ... 

• 
Bir şemsiye altında he, insan! 

Kaldırımda ıakırdıyan yağmur o-
muzlarımı vuruyor ... 

Reıat ENiS 



Memleket Haberleri 

•• Çanakkaleden 

Balık esire .. 
Ur.küpten kaçan katil 

Bavulum, aletlerim, bütün teçhizatım, 
işe yarıyacak her şeyim yanımda 

hulasa 
idi 

lzmirde tutuldu 
-6-

Bu işi uzun uzadıya düşünme • 
dim. Söylediğim gibi Avrupayı 
görmemiıtim. Orasını da bir kere 
görmek hoş olacaktır, diyordum. 
Onun için çantamı alarak hemen 
yola çıktım. 

Londraya ayak bastığım zaman 
bana parayı gönderen adamı gi -
dip buldum. Vapur simsarı olan 
bu adam bana hemen ( Southam -
pton) a gitmemi söyledi. 

Oradan (Hamburg) a yolladı -
lar. Üç gün (Hamburg) ta kal -
dım. Sonra (Kiel) e gönderildim. 
Burada beni bir vapura bindirdi -
ler. Emin olunuz, bu vapura bin -
meden evvel rıhtımdan onu iyice 
tetkik ettim. 

gülmekte olduğunu farkettim. Ka 
maranın kapısını açınca içeride ı -
ki kişinin iskambil oynamakta ol -
duklarını gördüm. Adamlar bana 
baktılar, ben adamlara baktım, nı 
hayet kendimi takdim ederek (Nor 
folk) lu (Widefield) olduğumu 
söyledim. 

Bunu söyleyince adamlar iskam 
billeri bıraktılar. Birisi: "Ben 
(Sydney) li (Costello) yum!,, ve 
ikincisi de gülerek: "Ben de Nev • 
yorklu ( Courtney) in,, dedi. On
dan sonra üçümüz birden güldük. 

Beynelmilel şöhreti olan her dal 
gıç (Costello) ile (Courtney) ı ta· 
nır. Nasıl ki onlar da beni tanırlar. 
Bu suretle anladık ki dünyanın en 
meşhur dalgıçları bir vapurun ka· 
marasmda bulutmut oluyorlardı. 

Yol yapıldıktan 
sonra .• 

Ezine (Hususi) - Beynelmilel 
harp tarihinin sayfalarını şereflen 
diren tarihi Ganakkale şehri gün
den güne güzelleşmektedir. 

Dünya harbinde ateş sellerinin 
süpürdüğü viraneliklerde bugün 
yeni binalar yükselmektedir. 

Boğazdan geçen gemiler me • 
deniyet ışığı ile nurlanan parlak 
Çanakkaleyi görüyor. 

Çok zengin bir hinterlanda ma
lik olan Çanakkale, iç Anadoluya 
Çanakkale - Balıkesir büyük yo· 
lile bağlanmıştır. En son fenni 
tekamülata göre yapılan Çanak -
kale - Balıkesir şosasından aza • 
mi istifade etmemiz lazımdır. 

Bugün ilk yapılacak iş, bu çok 
mühim şosayı işlek vaziyete getir-

İzmirde Ürküplü Mehmet is -ı telgrafla İzmir müddeiumuıııil 
minde bir katil maznunu yakalan- b'ld' · · B iİ .. ne ı ırmıştır. u vazıyet 
mıştır. Urküpte iılediği bir katil . 1 . .. . ~ ..... 
S d 1 M h 

rıne, zmır muddcıumumıiıgı 
uçun an maznun o an e met 

cinayeti müteakip Ürküpten kaç~ rekete geçmiş ve katil mazıııl 
mış ve üç gün evel şehrimize ge- yakalanmıştır. Mehmet Dibe~ 
lerek bir köşede gizlenmeğe mu- şında Makına sokağında gizle' 

vaffak olmuştur. Ürküp müddei diği evde tevkif edilmiş ve urıı11 

umumiliği katil maznununun İz .. hapisaneye nakledilmiştir. I{ş 

mirde nerede gizlendiğini öğren- ti) maznunu bu günlerde ürk~ 
meğe muvaffak olmu ve vaziyeti ~önderileccktir. 

Kendir 
fabrikası 
Kastamonuda 
yapılacak 

Adana da 
Cinayet 

Bir ölü, bir ya
ralı var! Bindiğim sefine sağlam, güzel 

bir dalgıç vapuru idi. Ancak bu -
nu anladıktan sonra vapura ayak 
ibasmı§tım. Vapurdakiler beni bek 
liyorlamıış gibi görünüyorlardı. 
Kaptan geldi, elini uzattı ve nazik 
bir lisanla artık yola çıkabiliriz, 
dedi. 

Ertesi günü Norveç sahiline gel- K (H mektir, bu yoldan daimi münaka astamonu ususi) - Tür -
miştik. İkinci günü gene (Kiel) e k' d h 

Adanada br cinayet olmuş, b' 
kişi vücudunun muhtelif yerleri 

Tabii, bavulum, aletlerim, teç -
hizatrm, velhasıl işime yarıyabile
cek her şey beraberimde idi. O -
nun için istuyondan vapura bir 
sürü sandık.ve bavullar nakledil -
Mitti. Ben de bu müddet zarfında 
§ehri gezmiıtim. 

Akşam üstü vapur hareket etti. 
Sahilden biraz uzaklaıttktan son· 
ra kaptana yakla§arak dedim ki: 

- "Zannedersem artık mukave 
le yapmanın zamanı geldi. Sonra, 
bana nereye gittiğimizi ve ne iş 
göreceğimizi de bildirirseniz çok 
memnun olurum.,, 

İhtiyar kaptan koluma girdi, 
kabinesine götürdü ve dedi ki: 

- "Belki Amerikada işitmişsi • 
nizdir, son zamanlarda eski sefine 
ler araştırılmağa baılandı. Bunlar 
ekseriyetle umumi harp esnasında 
batan gemilerdir. Biz şimdi Fin -
landiya sahillerine gidiyoruz. 

Orada harp esnasında bir çok 
Alman tahtelbahirleri batmııtı. 
Onları çıkaracağız. Çıkaracağı -
mız her bir tahtelbahir için Al -
man hükumeti bize büyük bir mü 
kafat verecektir.,, 

Bunun üzerine kaptan benimle 
bir mukavele yaptı, ne istedimse 
hepsini kabul etti. Emin olunuz, 
az bir şey istememistim 

~ . 
Dalgıç vapuru İngiliz bayragını 

hamil idi. Onun için Al:nan tahtel 
bahirlerini aramağa gittiğimize 
pek inanmamıştım. Böyle bir işi 
becermek için benim gibi bir ada • 
mı Amerikanın (Norfolk) şehrin. 
den kaldırıp, Londraya, oradan 
(Southampton)a, oradan (Ham • 
burg) a (Kiel) e göndermek mi la 
zımdı? Fakat bu işlerde benim tec 
rübem vardır. Batan gemileri çı -
karmak işi gariptir ve her yerde 
türlü türlü usuller tatbik edilir. 

leyi temin etmek ve iki vilayetin ıye a ilinde yapılacak büyük 
dönmüş bulunuyorduk. Bu oyuna f b 'k ı müşterek ihtiyaçlarını bu yoldan a rı a ar meyanında bulunan 
evvela ben kızdım. Gidip (Court - k d' k yapmak için hükumetimizin yük - en ır ve eten sanayii fabrika • 
ney) i buldum. ikimiz dertletme - sek himmetlerini dileriz. sının dünyanın en birinci kendiri-
ğe başladık. Sonra beraberce (Cos Bu himmet, derhal Balıkesir- ni yetiştiren bir muhiti olan Kas .. 
teli) ya gittik. (Curtney) onunla Çanakkale kara postasını ihdas tamonuda yapılmasını temenni et 
konuttu. (Courtney) mükemmel etmekle kabil olacaktır. Posta mek üzere dört kişilik bir heyet 
bir adamdır, saçları bol ve siyah, kamyonları her gün yolcu ve tüc- bir haftadanberi Ankarada bulun 
gözleri parlak ve kara, heyeti u - car efyası nakline batlıyacaklar maktadır. Kastamonu heyetinin 
mumiyesi f evkalide iyi bir arka - ve ilk senelerde ve belki de ilk ay· alakadar makamat nezdinde vaki 
da~tır. Bunu ilk nazarda anlamıt- larda yapmaları muhtemel zarar- ıstirhamlannın ehemmiyetle naza 
tım. lara mukabil bunlara verilen pos·, rı itibara alındığını ve fabrikanın 

İkimiz de (Costello) nun kartı· ta nakliye ücreti prim yerine ge- Kasta.monuya yapılacağına dair 
sında konu§urken en akdlrmızın, çecektir. Bu auretle Balıkesir, kuvvetli ihtimaller mevcut bulun 
en akıllı aeğilıe bile en salCınımi- Ça;ııı&ı....ı..; :ıı. nul • .J..-imi bir ir- clugunu haber alC!ilC. 

zin (Costello) olduğunu anladım. tibat baılıyacalCtır. ~ Hali hazırua senevi l:iır mı yon 

Binaenaleyh onunla konu•makta Bugün mevcut olan Edremit - kilo kendir ve bir buçuk milyon 
bir mana vardı. ~ Ayvalık ~ostası kaldırılarak Ed - kilo urgan ve muytabiye ihracatı 

(Courtney) ona dertlerimizi dök remit - Balıkesir yolile, Biga - yapan ve senevi üç milyon kiloya 
meğe başlıyarak aldatılmamıza ta Lapseki postası kaldırılarak Biga yakın kendir istihsal eden Kasta .. 
hammül etmememiz lazım geldi • - Çan yolile Balıkesir postasına monuda kendir fabrikası yapıldı
ğini söyledi ve bunun ne demek iltihak ederek Çanakkaleye bağla ğı takdirde Kastamonunun iktısa
olduğunu ondan sordu. (Costello) nır. Bu bağlanış Edremit, Balıke· di, sınai ve zirai sahada inkişafa 
ikimizi de yukardan aıağı bir süz- sir, Balye ve Biga ile Çanakkale mazhar olacağını şüphesiz gören 
dükten sonra dedi ki: araaında daimi bir münasebeti do- halk bilhassa zürra sevinç içinde-

- "Biliyorsunuz ki siz her biri· ğurur. 
niz mesleğimizden neler biliyorsa Ticari temaslar artar ve bu su· 
nız ben de onu biliyorum. Doğru retle Balıkesir ve civarı bütün ih-
mu ?,, racat malları için Çanakkale gibi 

- "Evet, doğrudur.,, çok müsait bir transit merkezine 
- "O halde size söylüyorum, ulaıır. 

ben her şeyi biliyorum, iıler yolun Bu ıekilde hem Çanakkale li · 
dadır. Fakat bu hususta fazla söz mamndan azami istifade temin e· 
söyliyemem.,, dilir, hem de Balıkesir ve Çanak· 

( Courtney) cevap verdi: kale vilayetinin çok zengin mah-
- ''Öyle ise her şey yolunda de sullerinin dış piyasalara sevki u

mektir. Fazla gezevelik etmeğe cuzlaşır ve kolaylaıır. 
lüzum yok!,, Bütün Avrupa memleketlerine 

Bu mükalemeden sonra bir müd gidip gelen, Karadenize işliyen ec
det geminin içinde dolaştık. Bir • nebi vapurları yolları üzerine ras-

den bire şimal denizinde bulundu lıyan Çanakkaleden hiç vakit zayi 
ğumuzu anladık. Sonra §İmale doğ etmiyerek ucuz ve çabuk mal ala· 

ru döndük. Deniz artmağa bafla. bilirler. 

dı. Nihayet (Orkney) adalarile Dışa mal satmak ihtiyacını en 
karşılaştık. Pek berbat bir vaziyet fazla duyduğumuz bu yıllarda bu 

dir. 

Eskişehirde KapJangı su
yu şehire akıtılacak 
Eskişehir belediye reisi Kamil 

Bey şehirin su· ihtiyacını halle mu· 
vaffak olmuştur. Yapılan tetkik

lerden ve keşiflerden sonra sertlik 
derecesi 2 olan Kaplıca suyunun 
şehire akıtılması kararlaştırılmı§ -
tır. Suyun akıtılması ve istikşaf ı 
da ihale edilmiştir. 

Bu teşebbüs Gazı Hazretlerinin 
ırade ve işaretlerile vücut bulduğu 
için suya - Gazi Suyu - ismi ve

rilmiştir. Tesisata ve akıtılma a· 
meliyesine ilk baharda başlana
caktır. 

···························································· te idik. itin süratle ve ehemmiyetle nazarı .f:.:························································:: 
Yurttaş.. i: 

Kaptan ve muavinile dostluk dikkate alınmasını Başvekil ismet ~~ Bugün ve bu gecemiz Malat· H 
peyda ettiğim için uykuda olma - Paşa Hazretlerile iktisat ve Nafia :: k · · · A f :: :: ya ayısısı ve yıntap ıstığı :: 
dıkça kaptan gemisinde bulunu - Vekili Beyefendilerden rica ede • •· ·· · l B •• . :: gun ve gecemız o sun. ugün ve :: 
yordum. Her ne kadar vapurumuz rız. U bu gece bunları evlerimizde ço- !i 

den yaralanmıştır. 
Sarı Y akup mahallesinde o 

ran İsmail oğlu §oför Abdülk• 
dir Mahmut paşa hanında Adi 
lin kahvesinde oturmakta ik~ 
Yortan mahallesinde oturınakt' 
olan lbrahim oğlu Veli oraya 1 
liyor ve biraz sonra da rakı içtıı' 
ğe başlıyorlar. Kafaları adaııı•' 
kıllı tütsüliyen ve sonradan gele~ 
bu üç kafadar rakıları bitirdiktell 
sonra dışarıya çıkıyorlar. Şofôt 
Abdülkadir ile bunlar arasınd1 

bir Japka satın alıp verme mesel 
· -, -- .,1..... ll:> .t -·- ----- - • , , •• 1 1 .. -

dir de dışarı çıkıyor ve bu üç kaP 
darla karşılaşarak dil münakaş/. 
başlıyor. Bu sırada İshak ;/ 
Mahmut bıçağını çekerek Aba~\· 
kadire sallıyor ve göğsüne saP\1' 
yor. Abdülkadir bıçağı yer1e' 
mez yere düşüyor. Ve MahmudıJ~ 
salladığı ikinci bıçak ta tam Ab ' 
dülkadirin yanında bulunma1't1 

olan Velinin sağ memesi üzeri11~ 
derin bir surette saplanıyor. ve

11 

de can acısiyle bıçağını çekere~ 
Abdülkadiri arkasından ve üç 1e' 
rinden yaralıyor. 

Hadise yerine yetişen mahalle 
bekçisi yaralıları karakola ve ot' 

~ dan da memleket hastanesine g 

türülüyor ve Veli hiç bir ifade "~.~ 
meden hastanede ölüyor. Abd0 

kadirin yaraları hafif olduğund•11 

sarılarak hastaneden karakola il' 
de edilmiş ve Mahmutla Abdürr'' 
zak yakalanmış ve müddei ut11ıJ' 
mi baş muavini Halit ve adli k•; 
sım reisi birinci komiser Şükr ~ 
Beyler meseleye vazıyet edere 
tahkikata başlamışlardır. , 

Velinin lazım gelen muayene'' 
nr' yapılıp raporu alındıktan so 

.. ··1 . • . ·1 . t'r 5ı1~ gomu .mesıne ızın verı mış ı . r 
lular cümhuriyet müddeiuınurı11 1 

ğine teslim edilmişlerdir. 

Bir otobüs hendeğe 
devrildi , 

çok sağlam ise de Atlas Okyanu - --------------

1

-

1 

ii luk ve çocuğumuzla yiyelim. ~~ 
sunda tutunacak vaziyette değildi - ,~elenler, Gidenler :: Her ahpabımıza bunu tavsiye j~ 

Bursadan 23 yolcu ile har~d"e· 
İ d. . J ' ed~n şoför smail Efen ı~ın d' Bir vapuru denizin dibinden çı· 

karmağa giden adamın riayet ede 
ceği en birinci kaide, kendisinden 
evvel başkasının o işe tevessül et· 
memesi için ağzını tutmaktır. 

Gemi mükemmel surette damet • - ~~edelim. Sevgili yurdumuzun bu ii 
meğe başlamıştı. Fazla olarak bir ispanyanın İstanbul ikinci kon i! güzel yemişleri bundan sonra ~~ 
de el ile tutulacak kadar kesif bir solosluğuna tayin edilmi~ olan M. ~~ ziyafetlerimizin ikramı olsun. ii 
sis ortalığı kaplamıştı. Vicente Aparicio şehrimize gel • g Bu günkü cumamızın şen ~~ 

resındeki otobüs Yal ova cıvarıJ1 I• 
bir hendeğe yuvarlanmıştır. Y 0 

culardan ekserisi yaralanmıştır• 

Kaptan ile işim bitiği zaman o 
f)eni l>tnat kamaraya kadar ge -
tirdi. Orada kapının önünde ken· 
disinden ayrılırken bıyık altmdan 

İhtiyar kaptan muavinine dedi miıtir. ii saa~lerini hu yemişlerle geçişti· =:.i=:=.= 

ki: ~.d. ? -- ·- =·=.=.==: relım. ·.:=: mu ı ım. . Burası bu mevsimde 
- "Bu İ!e ba,!amanın mevsimi fır M. ı. •e T. c. 

olmadığını her vakit s6ylemiyor tmalıdır.,, (De-rıtmı nr) :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Hopada orta mektel' e 
Hopada orta mektep açıl1111Ş.~. 

yüz on talebe mektebe kaydedı ~· 
miştir. Orta mektebin aç1lırıt1 _ 
Hopanın büyi.il: bir ihtiyacını te 
mni etmiştir. 
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Nf; Tipte Bir Kadındı? -Tabii Olmıyan Ruhi Bazı Hususi
Yetleri vardı - "ilahi Kadın'' ın Bu Rolü Niçin Seçtiği 

Hakkında Bir Şey Söylenilmiyor ..• 
"l K 1. · K . t' "1 . ıveç ra ıçesı rıs ın,,..... -thi Kadın,, ın taç giydiği filmin, 

cıolivudda "Metro - Goldvin -
Mayer,, studyolarında çevrilmesi 
devanı ediyor. Bu film, Greta Gar· 
honun daha gösterilmeden her yer 
de en ziyade alaka uyandıran fil
ttıi olarak kaydedilebilir. Öyle ha· 
raretli bir alaka ki ....... 

Bu filme büyük bir ehemmiyet 
"eren Greta Garbo birlikte ça .. 
1•tacağı kimselerin çoğunu kendi· 
'İ •eçnıiıtir. Teknik itlerin en te
ferrüata ait kısımlarile uğraıanla· 
~~ varmcıya kadar .....• Filmin re
~~Örij Ruhen Mamulyan'dır. "lli· 

1 kadın,, la filmde oynıyan bat 
erkek rolünde de Con Cilbert. ...... 
~eı Yazık, ki b(l!ta Klak Gabi ol -
uğu halde bir kaç artist dütünül

d'·L Uıuen sonra, - her nedense -
Con Cilbertin filmde rol alması 
tibi hir isabetaizlık V&1'. 

Bazı 'muhitlerde Greta Garbo -
llttn rakibesi sayılan Marlen Dit -
tinin "Rusya imparatorçicesi ikin 
~i katerin rolünde bulunduğu 
rilmi çevırmesı ae, evam safha -
•ındadır. Birinin kraliçe rolünde 
bulunduğu bir film çevirmesi ka -
rarlattmlınca, diğerinin de böy -
1~ bir film çevirmesine karar ve -
li\,... t' E b. h b .. . -..ış ı. n ıon ır a ere gore, . 
~1~di de birbirlerine rakip sayılan 1 Greta Garbonun Şimdi Çevlrdi§I FllmC:le Yeni Bir Pozu 
ı,:~ki ~ethur :1ldızm.bi~.a~a~~.o- oldukça çirkin, hem hayli cazip o-, pi te~il etmek istemesinin sebe -
}' k fılm çevırmelerı dutunulu - , lan bu kadının, tabii olmıyan ru- bi nedır? Bu hususta bir §ey ıöy -
... 

0
1lnut. İfte yepyeni ve kayde de - hi bazı hususiyetleri bulunduğu lenilmiyor. Ancak, tipin bu te -

&~r bir haber,... neticesine varmışlardır. Bunun en mayül huıuıiyetinin filmde pek o 

Burada Greta Garbonun her ta- kuvvetli delili olarak ta, Ebba kadar barizlettirilmediği, bu ta .. 
;~Fta alaka ile beklenen en yeni Sparre isminde şarıam, zarif bir ~ii ol~ıy:'"~ ~~i tem~yülün ima 
ılıninde temsil ettiği kraliçeden kızı yanında pek teklif ıizçe bulun ıle geçııtırıldıgı tahmın olunuyor· 

bC\haed .... 1 k l' . K . durması çoban Trubadur kıya • Sonra, oldukça çirkin kraliçeyi . ecegız. sveç ra ıçeıı rıı· ' ' G G b .. · · ... · 
tın, n 1 b' k d d ? B t 'h" fetine girerek ona •arkı söyleme • reta ar oman guzelleştırdıgı de 

ası ır a ın ı. u arı ı -s hakk k .. ··1·· k 'd 
li1>' ıi, çalgı çalması ve önünde diz mu a goru uyor. Ma yaJ a 
.ı •n tavsifi, "Erkek tipinde ka - t ·1 tt' .... tipin h · f d · 
~•n d K b' çöküp buket vermesi, ileri sürü - emsı e ıgı çe re 1 a esme 

,, ır. urıun atan, ata ınen, l k özetilme · ·· Ord d h k d . b uygun u g sıne musame -
u a, askerler arasında dolatan lüyor. Tari in ay ettıği u va - h d ag""rur yıld .. "e l . a e en m ız, musame -
<>n ar gıbi baştan ayağa kadar ziyete ilave edilen gene tarihi ka • has h dudunu k d d it 

~ırh . ının u o a ar ara • 
gıyen kadın...... yitlere müstenit hususlardan biri k' b I k k 

kraliçenin, erkek tavrı alması .. 
llın, böyle giyinip böyle yaşama -
'
1nrn ıebebi ne idi? Bunu gerek 

?Qüverrihler, gerek ruhiyatçılar 
C\rathnnıılar ve Kristinin, hem 

mış, ı u uygun u pe azmıf .... 
de, kumanda vermeğe alıtmış o - Bununla beraber, yeni filmin -
lan madeni sesli kraliçenin, Ebba de "llahi Kadın,, ı gene farkedi -
Sparreye söz söylerken sesinin de· lecek derecede başkalaşmıt göre -
ğiıtiği, yumuşadığı, tatlılaştığıdır. ceğimiz, Holivuddan akseden ha

"llahi Kadın,, ın bilhassa bu ti· herler arasındadır. 

ııııınrı...-rt1111 Yeni Birkaç Filme Dair ıru~.---ı 
f'J konrad Vaydin timdi çevirdiği 
~1trı, "Vilhelm Tel,, dir. Mevzuu 
Şuma~ ediplerinden Fridrih Fon 
. lerın sahne eserinden alınan 

fılırı ..... 
l 1'onrad Vayd, bu filmde Ges • 
e: rolündedir. laviçrede zulmile 

11
• lfa. dehıet saçan vali .... Bu vali 

d •n etnrile çocuğunun başına koy -
\' ttğu elmayı attığı okla dütüren 
~ ni~ayet bir geçit yerinde valiyi 
h' oldüren Vilhelm Tel rolünü 

;a11 da, .Ranı Mardır. 
ttı h arihin bu meıhur vak' aıının, 

\1 te!em tabiat manzaralan or -

tasında çok mükemmel olarak çev 1 haberi müjdeliyen telgrafı alır al
rilmesine çalııılıyor. Bazı Alman maz, film çevirme işinin en hara· 
film münekiktleri, bu iki büyük retli safhasında olmasına rağmen, 
rolün bu artistlere temsil ettirilme hemen karısının yanına gitmişti. 
sinin ı>ek isabetli olduğunu, ikisi - Budapcştede bir müddet beraber 
nin de tipleri çok uygunlukla be - kaldıktan sonra, tekrar Münibe 
nimsediklerini yazıyorlar. dönmi.4~tür. 

9<> <><> 
Gustav Fröhli§, durmadan film 

çeviriyor, denileiblir. Şimdi Münib 
te "Şikago firarileri,, isimli bir 
film çevirmekle me§guldür. 

Kar11ı Gitta Alparın bir kaç ay 
sonra anne olacağından bahsetmit 
tik. Guıtav Fröhlit, kar11mdan bu 

Lüsi Engilitin yeni filmlerinden 

olan "Soğuk duran kız,, filmi, Al 

manyada tutmuştur. 

Bu film, bir komedi filmidir. 

Jakop Tidke, Juliyus Falkenştayn, 

Kurt Vesperman, filmdeki erkek 

-- --™ 

l !Bu df4ta: 
ııı 11111 11ıııı11ıın11ııııı111111ııııı1u11nııııı11111ıııt• -

Gösterilen Filmler 
·llnı-"'ınını 111 ıffi~~ Hangileri ? 

Bu hafta "Artistik sinemasın· f "Adalar çiçeği,, ismi altında ...... 
" B b' da gene Anni Ondra görülecek. Oynıyanlar, Marta Eggert, e ı 

Bu sevimli, şen yıldız, her tarafta Grey, lvan Petroviç, E.Verebes ve 
olduğu gibi burada da o kadar tenor H. Fidesser ....... 
hoşa gidiyor, ki ... ,. Sık sık onun <>9 
çevirdiği filmler getiriliyor. En Meraklı romanlar yazan Edgar 
çok film çeviren yıldızlardan biri Vallasın verdiği fikir üzerine vü -
olan Anni Ondranm ........ Yeni gös cuda getirilen "King - Kong,, 
terilen filmi "Matmazel Hof.. filminin F ransızçası "Melek,, te, 
man,, ....... "Alayın Kızı,,, "Çapkın Türkçesi "ipek,, te .... ve "Elham -
Kız,, dan sonra, bu mevsimde ge· ra,, da .... Üç sinemada da aynı 

len üçüncü filmi..... .. Ata filın .• 

<>• 
Paul Abrahamın bestelediği 

"Havay çiç~ği,, opereti, bu hafta 
hem sahnede, hem perde üzerin -
de ...... Opereti lda Ruskanın pri 
madonnası bulunduğu Viyana ope 
ret trupu "Fransız Tiyatrosu,, nda 
oynarken, "Saray,, sinemasında 

da operetin filmi gösteriliyor. Film 

~ dlaf,ta: 
ııı111111ııııı111111ıllllll1tıııflllll111111ııııııı1111ııı111ıııı1111ııı 

Dehtet if ad esile hayret uyan -
dırıcı olmak .. Olmıyacak şeylerin 
olmuş gibi gösterilmesi .. Bu may • 
munlu filmin yapılış gayesi, bu .... 
"Türk,, te "Baltalı cellat,, var. Oy
nıyanlar, Edvard Robinson ve Lo· 
retta Yung ...... "Asri,, de "lstan • 
buldan geçerken,, ..... Oynıyanlar, 

Duğlas Fer banksın oğlu ve Nansi 
Karol.. .... 

Gösterilen Filmler 
--ınmooınlll UJillllllillimın11ıınl Nasıldır? 

Kısmen geçen haftanın, kısmen 
bu haftanın filmi olan "Türk,, si· 
nemaaınd:ıki "Baltalı cellat,, fil -
minde, mevzuun kuruluğunu, can 

ııkıcılığını tamamile gidermek 
için, çok mükemmel teknik ve tem 
sil lazımdı. Filmde, bu iki cihet -

ten çok mükemmel oluş vaziyeti 
yoktur. Bu itibarla, bu iki kat 

korkunç isimli film, ne pek iyi, ne 
pek fena ..... Orta kıymette bir film 
dir. 

Aynı sinemada daha evvel gös· 
terilen "Kadınlar, ne isterler?,, fil 

mi, Gustav Fröhlişin en iyi oyna
dığı bir film olmamakla beraber, 

hoş zaman geçirtici filmler arasın· 
da yer tutacak bir kıymettedir • 

<>+ 
"İpek,, te gösterilen "incili ka· 

dm,, filminde, Brigitte Helm, "Va

lensiya yıldızı,, filmindekinden da 

ha ziyade rolünü benimsemit ola
rak oynuyor. Sadece bir mace
ra, pek az da sevgi mevzulu olan 
bu filmde, bütün yük onun üzerin 

dedır. Yukarda işaret ettiğimiz 
daha evvelki filminde olduğu gi
bi, rolünü yadırgamış olarak oy
nasaydı, bu film, tarzında mevcut 

kıymetinden çok şey kaybedecek· 
' ti! 

<><> 
"Melek,, te gösterilen F ranziı

ka Galin filmi, daha evvel çevir· 

diği iki filmin çeşnisindedir. 
"V 'k "P 'k dak' eronı a,, ve aprı a,, ı e-

ti Pavl Hörbigerle o, hep aynı tarz 
da ....•.• 

Bu oynayıı tarzı ho§a gitmiyor 

artistler. Rejisör, Kari Böse ....... 

Lüsi Engliş, bu sene bir kaç film 
çevirmiştir. Bu yıldız, bilhaasa Al
manyada hoıa ıidiyor. ~ 

mu? Bilakis! Fakat, çeşni değişti· 
rilmiyecek olursa, seyirciler, artık 
kanıkaamıı vazıyette kalarak, git
gide daha az zevk alacaklar. E
sasen, galiba bu, biraz da düşünü• 
lerek, bu sefer aralarına Söke Za· 
kal girmiş...... Holivuda çağrılan 
Franziska Gale, orada Pavl Hör• 
bigerin yerine başka bir eş bulun
masının da, çeıniyi değiştirmeğe 
yaraması, muhtemeldir . 

<><> 
"Saray,, da gösterilen "Doktor 

Mabüzün vasiyetnamesi,, filmin -
de, Frits Langın rejiıörlüğünün 
tesiri barizdir. Rudolf Klayn -
Roggenin kuvvetli temsili de göze 
çarpıyor. Tea fon Harbu, senaryo· 
yu ustalıklı hazırlamıştır. 

<>O-
Marsel Şantal, "Artistik,, te 

gösterilen "Aşk kurbanı,, filmin -
de, her filmindeki tesirine ne bir 
şey katıyor, ne de bu tesirden bir 
şey eksiltiyor. O, şimdi de her za· 
manki gibi,....... manalı ve artist . 
kadın ..... 

Fransız ediplerinden Gi dö Mo
pasanın bir hikayesinden mülhem 
olarak yapılan bu filmin en muvaf 
fakiyetli ciheti Marsel Şantalin 
temsilidir. 

r1nı~ lllli111ll 111 mı m m~ ıı~ 

Müslüman 
Yıldızlar 
Bir Avrupa Gaze
tesinin Feriha Ve 
Melek Hanımlara 
Dair YAZI S l 

YARIN 
ı~ li!llilll'ııooın ınım ı ı ı 
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Yazan : Octav Mirbo 
- .Aınan Allahım! ... Aman Al· ı - Nefeste alıyo't' ima ... Ölmüı 

lahım ! ... imdat .... imdat.. galiba ... 
Ve Möıyö Rodige birdenbire aç Ve l>u ölüm kelimesi ağızdan a· 

hğı kap~ınnn önünde, saçı başı ğıza yayıltyordu. 
birbirine karıımış, gözleri dört a • Kolları sıvalı, önü meşin göğüs· 
çılmı§, auaa hırı, gerilmi kolları lüklü demirci usta:sına benziyen 
bava.da bağ_trıyordu: bir adam yaklaştı, baktı: 

- Aman Allahnn .... Aman Al • - Kımıldıyacak ... Kımıldadı ... 
labun." lmdat .. lmdat.. Kımıldıyor. 

Mutat olan gezinti saati idi Onu - Madeınki kımıldıyor, ölme· 
bu halde görmek herkesi şaşırttı. miş demektir ... ~el'irsemze ... 
Küçük mahallede biran için hayat - Hayır hayır, arka:sına •ıır:u .. 
dttrmuş gibi oldu. Müliim nir ha - nuz ... 
dise oluyordu. Het zaman aal<in Goğüst:lk'lü adam tekrar ... 
uslu akıllı evinden çıJıı:an hesaplı .......... Gözleri k.ıttıılclıyor .. Evet e • 
adım atan Mösyö Rodige l>ugun vet kımddıyoı-... 
gayri tabii hareleetler yaparak, ka- - Oyl~ ise gOtürelim ... 
PI!Inın önünde tepinip inliyordu. - Evet, t:vin~ götürelim ... 

Yavaş yavaş Mösyö Rodige'nin - Yotağmu yalr:~lım ... 
etrafında halle biti ·::i" -:e baı;ic.dı. - Dokt·ır. dokttJr .. Çabuk bir 
Mösyö cwige bneırmakt:ı devatıı doktor ... 
edinyordu. Kolları tüylu ad~ yerinden 

_ Aman Allah ... Aman Alla . kaldırdı, kucağına aldı. 
- Ne kadar da ağ11mıJ dedi •. hım! ... 

Ve her aman Allahtan sonra 
gözleri daha fazla büyüyor, aöğ • 
ü biraz daha kabarıyor, dudak • 

ları biraz daha büzülüyordu. 
- Ne var, ne var .. . Ne oldunuz 

Mösyö Rodige? Hasta mısımz, ne 
t>ldunuz?. 

- Aman Allah, aman Allah .. 
İmdat ... Şey ... Şey ... imdat.. 

Bu uı feryat l>ütün mahalleyi 
velveleye verdi, ağızdan ağıza, ku 
laktan kulağa, kapı kapı dolaştı. 

- Ne var, ne var? .. Ne olmuş di 
ye herkes birbirine ıoruyordu. 

Birisi sordu: 
- At canbazı kunıpanyası mı 

geliybr? .. 
Biri daha sordu: 
- Yangın mı var? Nerede? 

Herkes evinden fırlamış göğe 
'bakıyordu: 

- Neden ilf aiyenin borusu du
yulmuyor? Neden kilisenin çanı 
çalmıyor, neden ateş duman gö • 
rünmüyor? 

Sebebini bilnliyctrk, bir suru 
halk Mösyö Rodigenin kapısına 
toplanmı§tı. 

Kurağında çocuklu bir adam: 

- Görmüyor musunuz, çıldır • 
mış, dedi. 

Derhal sesler duyuldu: 
- Çıldırmış, deli var ... Yaklaş· 

mayınız, ısırır ... 
- Gömlek giydirmeli ... Yaklaş 

mayın. 

. -.- Haydi jandarmaya haber ve· 
rınız ... 

K~balık gittikçe artıyor, deli, 
çıldımıış sözleri ağızdan ağıza ya· 
yılıyordu: 

Yeni gelenler oruyorlardı: 
-Deli kim ... Kim çıldırdı? 
- Görmüyor musunuz? Mösyö 

Rodig~: 

- işte ağzı köpürüyor ... Yak • 
laşmıyan ve Mösyö Rodige inim, 
inim inliyordu: 

- "Ah benim aziz dostlarım ... 

Halk b ftna toplanmıfb .. 
- KonuşuyOT, ıusunuz. 

- Konuıtu, ne söylüyor? Susu· 
nuz dinliyelim, ne ıöylüyor?. 

- Aman Allahım, aman Alla • 
hım. 

Gözlerini açtı ve hayretle etrafı 
na toplanan kalabalığa baktı. 

Göğüalüklü adam: 
- Hastasınız Mösyö Rodige ... 

Sizi evinize götürelim, yatağınıza 
yatıralım •.. 

- Hayır, hayır .. lıtemiyorum ... 
Beni burada bırakınız. 

Di!l ri birDirine vuruyordu. Y.ü 

zü korkudan takallüs etmişti. 
- Beni burada bırakınız... O • 

dama gitmek, yatağıma yatmak is 
temiyorum, aidip bakın, bakın ba 
kalım hala yaşıyor mu? 

- Ben size çıldırdı demedim 
mi? 1ıte deli oldu .. 

Adam eve doğru ilerledi. Bir 
kaç dakika sonra, gözleri yerin • 
den fırlamış. Aptallaşmış, sel"sem· 
lemi bir halde: 

- imdat ... imdat .. Katil var ... 
Ölmüş diyerek avdet etti. 

- Kim ölmüş? ... 
- Madam Rodige. 

- Madam Rodige mi?. 
- Evet, Mösyö Rodige öldür • 

müş .... 

- Evet ... Kaskatı ol mu§, kafa -
aı kanıyor .. . 

- imdat ... Katil var ... 
- Gidin jandarmaları ııetirin. 

- Belediye müdürü nerede? O 
nu da çağırın ... 

- Eve gidip bakalım.. Öldür • 
müş, kask h kesilmiı. 

- Ne iyi adamdı, ne terbiyeli 
adamdı .... 

- Kocaıını döverdi biliyor mu 
ıunuz? .. 

- Ona yalnız kemik yalatırdı ... 
- Kuru tahtada yatırırdı ... 

- Bir gün yüzünü kaynar ıu ile 
haşlamıştı. 

7,17 7,18 
16,41 16.41 
6~0 b,So 

12,08 12.-09 
14.? 14.~ 
16,41 16,41 
ııı.~o 1 s. :!I) 
~,30 5.J( 

349 :ıso 
(7 16 

]_ RADYO [ 
Bugün 

1 S •r A N 8 U L -: 

12,SO - JS,30 Türk~·o plıık rı~ırlyatt. 

11,SO - 18,SO gramofon. 18,30 - 19,SO or

k tra. JtJ,80 - %1 Ban.nnı.tr b l etı. 21 -

21,SO gramofon. 21,&0 ajtın~, 11ant. 

ANKARA:-
12,30 - 18,IO gramofon. 18 - 18,40 Ek· 

rcnı Z..cld llrş tarafm4 n k~man. 18,tO -

10,lö frıınım:cn dl'H. lt,15 - 20 ıramofon. 

20 ajan,. 

VIYA!llAı 611.1 m. -
12,IO plak. 18 koııaer. H,10 - 16 kouer. 

16,30 ençllk ati, koıı r. 20 konter. 21,U 

alma.uca komec'll. 23,40 konst'ir. 

BOKREŞ. 1114.ı m. -
l8 ptsk. 1',UI lıiflf ımalJd. 18 radyo Ol'• 

k tnsı. 21 senfonik konser. 21,80 kon rld 

devamı. 

VARŞOVAı l&ll an. -
16,40 oda muslkl 1. 18,15 pl;>ano, '1 DlU• 

Udyo d.ıılr ~hbet. 2ı,115 Putonya uvalııirr. 

28,40 damı. 

BELORADı 481 m. -
l!radyo orkestrnsr. 18,85 mu iki. n plAk. 

:?O pıak. 20,80 kem n. 21 muslkl. 28 raıl70 

orkıtrur. 

ROMA ı cu.ı m. -
14 kon r. 17 kon er. ıo,ıı pl&k. '1,40 plak 

<ıanU. 22,IO Bnıno Btırllllnln "Emlral,, blmll 

operası. 

PARI : d8.J m. -

:?t,SO operet. 2.f,BO eon habt"rlr. 

BELEDiYESi 

Şehir Tiyatrosu Temıilleri 

G~:~:z 1 s~~ne iı 111111111111111 
Akşam suvarc 

1111111 
saat 21 de 

Bekarlar "' 
Yazand~· Ful· mmm 
Türkçeye çeviren: M. Kemal Na· 

bi Beyler 4 perde komedi 

U M U M A 
Lüküs Hayat operetinin bilet· 

leri şimdiden gişede satılmak
tadır. 

kan içinde .. Zavallı kadm ... 

- Aımalr, asmalı ... Evet asma• 

lı. 
Diye her taraftan setler yükse • 

liyordu. 

Bu şırada Möıyö Rodige kapı • 
nın yanma büzülmüt bir paket gi· 
bi sinmitti. Batını kaldırdı: 

Ben değilim ... O ... O birdenbire 
ocağa düştü ... Ben değilim ... 

Sesler: 

- Evet, evet .. O .. Biz gördük. 
Başı kanıyor .. Kaskatı kesilmif. 

- Niçin ben öldüreyim. Aman 
Alla hım. ..- --..,_ 

Eski ahbaplarım ... Ben .... ,, - Katil var ... Katil var.. Batçavuı: 
Ve olduğu yere çöktü. Halk kor 

kudan etrafına yarım daire çizip, 
geriledi, boğuk bir feryat duyul • 
du. 

Mösyö Rodiııe, ırtüstü yatmıt 

kımıldamıyordu: .. r 

Biri sordu: 
-Öldü mü? 
!JiAeri cevap verdi .• 
- C8rmüyor musun ölmüş. .• , 
--Canım baksanıza, ölmüş mü? 

Kalabalık ziyadele,iyordu. Me· - Susunuz dedi. 
raklılar etrafını sarmıştı: Halka doğru döndü: 

- Ne var, öldürdü diyorlar.. - Susunuz, haydi gidiniz ... Bu 
Doğru mu? rada ne İ§iniz var? 

- işte jandarmalar... Ve jandarmalara dönerek: 
Jandarmalar geldi. Ba§çavuı - Vak'ayı tesbit edelim .. Dok· 

&ordu? tor çağırın ..• Müstantiii çağırın, 
- Kim ölmüş, kim öldürmüı? tesbit edelim. 

Bütün halk Mösyö Rodigeyi gös Ve kocaman elini Mösyö Rodi • 
teriyordu. l genin omuzuna koyarak: 

- iste kat;l.,. Öld;;,.müş, Y.!\faın - Sizi tevkif ediyorum. dedi. 

-60-
Sağa, sola kaçmağa hazırlanan a· 
damlar •• Gözler dönmüı •. Üst ba§ 
peripn .. 

Bu esnada bilmem ne oldu. Bir 
SCI yükıeJdi. 

- Ric'at için emir var .. Hay -
di .. haydi .• 

Zabıt ve rabıt .. askeri disiplin 
hepsi biribirine gndı. Yaralılar 

yaralarının sarılma&ını bekleme • 
den kaçmıya batladılar. 

Askerin bu heyecanı kartıaın-
4a ahali de heyecanlandı. Artık 
tam bir panik kartısrndaydık. Ne 
olacaktı?. 

Aklımıza bir fey ıelmiyordu. 
Nihayet tabancamı çektim. Diğer 
zabitlere de emir vererek kaçan• 
Jarın üzerine ateıe baıladım. Bu 
tiddetli vaziyet kartıaında birkaç 
kiti durdurabildik .. Ama .. 

Allah harp eınaıında böyle 
feci bir manzarayı göıtermekten 
muhafaza huyunun ••• ,, 

Oıman pafa bu satırları oku • 
duktan ıonra biraz durdu. Ve 
titrek bir ıeale ıözlerine devam 
etti: 

- Bu ikinci Plevne muharebe 
•i pek müthiı olmuftu. Ancak sü· 
varimiz az olduiu ıçın bunları ta 
kip edememııtık. Plevnede hare
ketaiz kalmayı ter.cih lhirm bu• 

"nl r. öyl " un 
sonlarına doğru bir taarruz hare
keti yaprıııya karar verdik. Bu 
karardan makıadımı:z düımanı 
vurmaktı. Bunda da muvaffak ol 
duk. 

Maamafih bizim bu hareketi • 
mizi sonra bir kumandan şöyle 

tenkit etmııtı.,, 
Osman pa§a kğıtlarının ara• 

sından notlarını okumıya başladı: 
11

- Plevnede kendısının ter • 
kedilmit olduğunu anlıyan Os -
man pa§a ağustos sonlarına doğru 
bir taarruz hareketine karar 
verdi. Fakat ayın 31 inde mağlGp 
olduğu için taarruz fikrinden 
kat'i şekılde vazgeçti ve bu keli .. 
meyi unuttu. 

Bundan fazla olarak o ırrada 
Skobelef ve İrtinski tarafından 
Lofçanrn zapt ve istil&11 1 Şıpka 
ordusuyla olan hafif rabıtaya 

balta vuruldu. 
Maamafih bundan sonra Plev 

nenin müthis harpleri her iki ta -
rafı büsbütün coşturdu. Top, tii .. 

fek, mermiler, süngü ve göğüs mu 
harebeleri birbirini takip etti. 

Buıünlerde Türk askerlerinin 
kahramanlığı, diliverlığı hakkın
da söylenecek söz yoktur. Gün· 
ler uzadıkça sabır arttı. Sabır 
arttıkça kahramanlık f azlala§tı. 
Hepsi birer aslan yavrusu olarak 
Türk namusunu kurtardılar. Yal
ıuz günler uzadıkça muvaffakı • 
yet ihtimali azalıyor gibiydi. Os
man paşanın tevakkufu iltizam e 
derek taarruza kalkı§ma.ması ı·us 

or.-lusu kumandanlığının ekmeği· 
ne yağ sürmek gibi oluyordu. 

Grandük Nikolanın erkanı 

harbiyesi Plevnenin birinci ve i
kınci galibiyetinden sonra Türk • 
lerin hiçbir harekete geçmediğini 
görünce çok sevindiler .. 

aşaa111 

paşanın Plevne içinde dört tır'.I 
tan kuşatılmış olması zafer tear 
ziıini Ruslar tarafına mey) ettir' 
l"'Jisti. 

~ Maamaf ih aradan birkaç s! 
geçtiği halde ne Türkler ve ne dt 
Ruslar yerlerinden kımıldıyabil' 
dBer •. 

Bunun ıebebi vardı: 
Jeneral Fridner ve Şilder ~ 

dc:ı-ner Çarviçin fark cenah ıni.if' 
r zeıi gibi, cenah müfrezeleri' 
nın rolünü harfiyyen yap.madıl•f 
Osman pata üıerine taarruz et ' 
mek yanlıtlrğını yaptılar. H•I· 
buki Ruslar için Ple,.nedeki O•' 
man paıadan kurtulmalarının b9f 
ka çaı·eleri vardı. Eğer Ruslar ıs' 
rarla hücum ederek Osman pat8' 

yı mukavemete mecbur et· 

memiş olsaydılar, ve müdaf•' 
mevkiinde kalsaydılar Ple\'ıte 
melhamesi olamazdı. 

Ruslar, şu halde yalnız kutıtl' 
ma hareketini bitirmek istiyor ' 
lardr. Bu ise beyhude idi. Rusfşf 
yok yere dehşet ve tehevvür gös' 
termiye devam ettiler. 

T oplarmı bilhassa soldaki 1t! 
şil dağlar üzerine iddetle kulllll\ 

·ıe dılar. Osman pa,ayı manevra ı 
değil ,kuvvetle devirmek istiyor ' 
)ardı. Fakat Rusların genç ve et 
sur jeneralleri feci vaziyete 1diiŞ' 

. ' muş er ı. e e h zhne er pe 
kanlı olmuı tu. 22 bin askerle~ 
muharebeden hariç kalmıftı. 

Skoloyef ordusunda mevcı.ıl' 
tan yüzde kırkı telef ol.mutlu. &" 
müthi, harpler bilhaua to~ıl 
harpleri neticesinde Rus ordıJ511 

kamilen mahvoluyordu.,, 
ı Urvarnı var! 

r 
BORSA 

[1 liınl:ırında yıldız l~areti olanlar üzer' 
ferinde 141 ci kAnun mmımele olanllf'r 
dır. l lbkamlıır kııpanış fiyatlnnnı ırö~ 
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~ediAodu 

lıısan çocukla maymun 
çocuk arasında .•. 

Atnerikada yapılan garip bir tecrübenin ver
diği netice ve insanlığın hali 

11~81.Uıdan binlerce sene evvel ya · 
~~11 bir Mısır hükümdarı ilk in • 
ktıfltın konuşmuş olduğu lisanı 
~e ;.bııek merakına düşmüş ve 
it l\ 1 kendine demiş ki: "Yeni do
~ bir Çocuk hiç bir insanla te -
llJc elJneıse, elbette ağzından bir 
~?rt kelimeler, sadalar çıkara -
ol ır. Bu sadalar tetkik edilecek 

lir,, .. 1. d . 
•t l • a ımler bu sadalar an ın -

tı lr 'lk Çık ın ı lisanlarını meydana 
it dl~l\kta güçlük çekmiyecek • 

t ırl b .,, 
'4ıı ll ıtıaksatla, hükümdarın arzu· 
it ll ~erine getirmek için yeni do 
il, ~ır erkek çocuk bir di~i keçi 
~· ~aber bir yere kapatılıyor. 
lı~ hır kimsenin o civarda dola -
P.f .. e11 konuşmaması emrediliyor. 
~Uru~ ıa.manla çocuk keçi süt 
1% etlın himayesinde büyüyor ve 
~!et konuşmağa da başlıyor. 

tİd' lVtrdaki bekçiler kota koşa 
h,bl> Mısır hükümdarını bundan 

111 erdar ediyorlar. Hükümdar he 
~ trı Çocuğun bulunduğu yere şi • 

I> etli" Ç uk h''k" d ·· du.... ,,or. oc u um arı gor· 
lll 2a uu , M d' l°• h man: nıee... ee: . .,, ı. 

d~ .•iıımağa haşlıyor. Hüküm • 
di ;.ıle &limleri bu kelimeyi ne ken 
ltr' '•anlarma, ne de komşu millet 
i.·,1

". '&anına benzete bildikleri için 
'I il ıs' t 1l'lden çıkamıyorlar. 
~ik·aki Mısır tarihinden kalma bu 
~l •Yeye o zamanın kadim Yunan 
~~1 l:Ülmüşlermiş. Bugi.in biz de 
11..~~nnı. 61 lll51l a::ın 
ı""'ka bir fey olmaması lazım ge • 
ı"' bu hikayeyi size bugün o masa 
~ hınziyen bir hakikati, zamanı -
t\\~da. geçen ve Mısır hiikümdarı
\'ilk~rübesine benziyen atideki 
lcd· ')ı anlatmak maksadile nak -

li'ol'\ı 
1\ ı: 

tirıd lllerikanın (lndianopolis) şeh
f>t:feki Clndiana) üniversitesinde 
"eıo dek. r olan M. N. Kellog} ismin 

'Yot.
1 t)j~in bir oğlu dünyaya geli-

I . 3llııni (Donald) koyuyor. 
l Çıllde d W A 1 ' 
ıı111 yaşa ıgımız a emm meç· 
til\ 

00ktalarını araşlırmağa, her i
'ttlei:n derin no.ktasına .kadar eriş
'iir Çalışan hır Amerıkalı profe· 

lltı h. 
)l ır oğlu olursa ondan ne 

aartı\a.ıını beklersiniz? Profesör 
•~t~nun viyak viyak bağırdığım 
~U~·t\ce aklına (Darvin) in teka • 
b lt ted o A • • o 

1:111 rıcı nazarıyesı gehyor. 

~'fı~ıa.riyeyi tecrübe elmeğe kal
ttıltı;r. ~ğlunu alıyor ve ayni za · 
~il.il a dunyaya gelen bir dişi ~ay 
~I> Ya\'rusu ile birlikte bir yere 
"ttj;~or, Maymuna da (Gua) ismi 
d, t~l'or. iki mahluk ta ayni tarz-

1Yd' • 
ili) 1rıliyor, ayni tarzda besle-
bit!'° \'e terbiye ediliyor. ikisi de 
~n b· 

l'~d, .. ır çayırlığa çıkarılıyor, o· 
lj) itıneşlenirierken tetkik edi . 

Ot'1'e b.. h 
~~ utün areketleri munta • 
1'~1~'~ d~ft.ere geçiriliyor. Bu su -
~ ... f b er ıkısinde ne gibi fikri in -
tQtiiJ enzerlikleri veya farkları 
t ece'" rı._l\ .

1 
gı anlaşılmak isteniyor. 

bi.- f'k1 
: hayvan arasında adeta 

' 
1 

tı müsabaka açılıyor. İn • 
l"-~çOcukla. maymun çocuk on al· 
'~a) 'Yhk olunca profesör (Kel -
~ 1'ttaymun çocuğun insan ço -

~ok ileri gitmİ§ olduğunu 
1~~l\ Sa 18.rtlyor. (Cua) 16 aylık 
\lllı, h kelımeyi bilakayıt ve şart 

' ilmek istidadını gösteriyor. 

Zeki olan Matmazel (Gua) bire· 
lektrik prizinin önüne götürüle • 
rek: "Şu düğmeye bas!,, denildiği 
vakit o düğmeye basmasını bili • 
yor. Ona: "Şimdi oyuncağını alıp 
sakhyacağım !,, denilince hemen o 
yuncağını kapıp kaçıyor ve bir ye 
re saklıyor. 

Profesörün mahtumu ise böyle 
vaziyetler karşısında alık alık ha • 
kınmaktan başka bir §ey yapamı
yor. Onun anlıyabildiği kelimeler 
39 adedini geçemiyor ve ancak iki 
ay sonra maymun arkada~ma yeti 
sebiliyor. Fakat (Gua) daha ziya· 
de insanlığa yakışacak bir tarzda 
hareket ediyor, verilen yemekleri 
insan gibi yiyor, eline verilen ka· 
şığı usulü dairesinde tutuyor ve 
bilhassa yemek havlusu boynuna 
bağlanmadıkça yemeğini yemi -
yor. 

(Donald) yalnız bırakıldığı za· 
man avaz avaz ha.ykırmağa batlı· 
yor, halbuki {Gua) yalnız kalınca 
civardaki bekçi kadının kulübesi -
ne gidiyor, kulübenin içine girip 
çıkan olursa bunu haber vermek 
için kendisine mahıus bir takım 

sadalar çıkarıyor. 
Bir zaman sonra tabii profesö • 

rün oğlu daha çabuk inkişaf edi • 
yor, konuşmağa başlıyor. Halbuki 
maymun yavrusu bunu bir türlü 
beceremiyor. Profesör bu İ§e çok 
iizülüyor. Çünkü hayvanın insan • 
<Jan dalla çabuk ilıki!af ettifini ve 
fakat her ne olıa gene hayvan kal
dığım anlıyor. İnsan çocuğu iıe 

yava~ yav8.! -başka türlü ıöyle • 
nemez- insan oluyor. 

İnsan çocuk ile hayvan çocuk a
rasında açılan bu müsabakada bir 
de hayvan çocuktaki fıtri zekanın 
daha kuvvetli olduğu anlatılıyor. 

Maymun yavrusu profesörü koru· 
yor ve onu herkesten kıskanıyor. 

Kendisine zehir verildiği zaman 
ağzına almıyor. Profesörün oğlu · 
na bir tabak zehir verildiği zaman 
onu çocuk ağzına doğru götürü • 
yor, halbuki maymun yavrusu ta -
bağı eliyle iterek yaklaştırmak bi· 
le istemiyor. 

18 ay devam eden bu tecrübe ve 
mukayese büyük bir dikkat ve cid 
diyet içinde yapılıyor. Profesör o • 

lan bir babanın, yeni doğan oğlu • 
nu her köylünün bildiği: "Hayvan 
hayvandır,, insan insandır!,, düs -
turunu bir kere daha anlamak için 
böyle bir tecrübeye alet etmesine 
hiç bir kimse gülmüyor. 

Galiba kadim Yunanlıların is • 
tihza ettiği ve binlerce sene evvel 
ya~ıyan Mısır hükümdarının dev • 
rinden beri çok ileri gidemedik! 

Dedikoducu 

Kumarda kaybedince 
kavga 

Dün öğleden sonra Küçükpa -
zarda, 56 numaralı Haıamn kah
vesine Bıdık Sadıkla, Adıyaman 
Şakir gelmişler ve 11 i bir man· 
da gözüne (25 kuruş) altmış altı 
oynamıya başlamı§lardır. Sadığa 

şansı yardım etmemiş. Böyle a -
çıktan 25 kuruşun cebinden çık • 
ması işine gelmiyen Sadık Şakir
le kavga etmiye baılaımııtır .. Po
lis gelmiş, kumar oynıyanları •e 
clık!arından yakalanmışlardır. 

insanlar 150 sene evvel hava muha
rebelerini nasıl tasavvur ediyorlardı 

1 Kanunusani 1783 senesinde, 
bundan tam 150 sene evvel, (Char 
les) isminde bir Fransız Paristen 
ilk defa balonla uçmağa muvaffak 
olmuştu. On binlerce kişi bu ha· 
diseye şahitti. Baloncu gökte kü 
çücük bir nokta halinde kalıncıya 
kadar yükselmiş ve nihayet 3500 
metre irtifaa çıktıktan sonra tek • 
rar yere inmeğe muvaffak olmu~ • 
tu. Bu sahneyi seyreden kadınla 
rın çoğu, balon bulutlar arasında 
kaybolunca, korkularından düşüp 
bayılmışlardı. 

(Mongolfier) biraderlerin imal 
ettikleri balon ise 6 haziran 1783 
de, altı ay sonra ilk uçuşunu kra
lın huzurunda ve 130.000 kişi ö· 
nünde yapmıştı. 

O tarihlerde bütün dünya bu 
uçma hadisesile meşgul olmağa 

batlamıştı. Tabii herkes işi, haya· 
linde büyültüyor, küçücük balon· 
lara binen insanların memleketten 
memlekete ve evden eve misafirli
ğe gidebileceğini zan ve tahmin e· 
diyordu. O zamanlarda böyle 

düşüncelerin doğurduğu bir çok 
karikatürler vardır. Bunların için
de, günün meselesi olmak itibari
le, bundan 150 sene evvel müstak 
bel bir hava muharebesinin nasıl 
tasavvur edilmi§ olduğunu göste· 
ren bir karikatürü neırediyoruz. 

Çocukların uçurtma müsabakast • 
na benziyen o zamanki tasavvuT 
ile bugünkü müthiş hava aletleri 
birbirile mukayese edilirse fenni 
terakkilerin ne büyük adımlarla 
ileriJemekte olduğu kolayca anla· 
şılır . 

Bir kadını zorla öpmek yüzünden .. 
k d• • ı· 1 d' M ,. ...., ~ Paris - ·(People) Paris mahke- f bu yüzden en ısıne ame ıyat ya - te ır. 

melerinin iki senedenberi rüyet et· pılır. Harbiye nezareti de verdiği ce· 
tikleri bir dava nihayet devlet şu· Madam Trinder bu hadise üze· vapta, güzel bir kadını öpmenin 
raaına geçmiş ve uzun tetkıkler· l'İne Fransa harbiye nezareti aley· nefere tevdi olunan vazifeler ara
den sonra kuara bağlanmı§ bulu· hine dava açarak, tedavi ücreti ve sında bulunmadığını, onun için bu 
nuyor. Bu karara göre üniformalı manevi zarar ve ziyan olarak 1000 hadiseden yalnız kendisinin me-
bir nefer, bir kadını arzusu hilafı· frank iıtedi ! su) olduğunu beyan ediyordu. 
na öpecek olursa, harbiye ne· Bütün muhakeme derecelerin- Harbiye nezareti, hu hadisenin 
zareti onun bu hareketinden mesul den geçen dava tam iki sene sür- teekrrürüne mani olmak için ayrı 
tutulmaz. dü. Kah lehte, kah aleyhte hüküm- bir nöbetçi koyduğunu da ilave et· 

Hadisenin aslı şudur: fer verildi. Nihayet Fransa devlet mekteydi. 
Bir gün Apaş namında bir as - şurası karar verdi. Şurayı devletin verdiği cevap 

ker, Sensir mektebinin avlusunda Müddei madam, mevzuu hah • pek uzundur, neticede harbiye ne
dilber bir kadına tesadüf eder ve solan neferin vazife başında bu • zaretinin cevabı makul ve meşru 
kadını zorla öper .. Madam Trio • lunduğu, üniformasını giydiği, bi • görülmekte ve kadının talebi red· 
der ismini taşıyan bu kadın, aske • naenaleylı irtikap ettiği gayri meş dolunmaktadır. Yalnız askerin 
re mukavemet ettiği için mukave - ru hareketten dolayı mesul tutul · şahsından tazminat talep edilece• 
mel esnasında kolu zedelenir. Ve ması lazım geldiğini beyan etmel' '' t<-srih etl'liyor. 

Kaybolan Bir Kıt'a Aranıyor 
Dünya kıt'alarının birinin kay 

bolduğu ötedenberi söylenir ve 

kaybolan kıt'alara muhtelif isim-

llk defa olarak yakında bu kı 

ta aranacaktır. Bu kıt' ayı aramak 

la me§gul olacak Jon Muasey he-
ler takılır. Kimine göre bu kıt'a • yetine Mısır hükumeti de yardım 
nın adı Semuria, kimine göre edecektir. 

Gonduana dır. insanın yer yüzünde ya§amasın-
Guya bu kıt'a Hint Okyanusu dan çok zaman evvel kaybolan b· ı 

nun diplerine batmış. kıtanm Afrika ile Asyayı bitişt' · 

diği tahmin olunuyor ve Hindis -
tan ile Afrikada ayni hayvanların 
bulunması bu tahmini takviye edi 
yor. 

Hint Okyanusunun derinlikle• 
rinde neler bulunduğu malum ol • 
madığından heyetin tetkikatından 

· · "'l·ii.k istifadeler temin oluna 

- -
Kadınlara müjde: Zanmet çek

meden güzelleşebilecekler ! 
Liverpol - Burada bir dokto • 

run yaptığı tecrübeler neticesinde 
kadınların boyunu uzatmak, ye -
mekleri kısmadan inceltmek, göz· 
lerini parıl parıl parlatmak, di • 
mağlarına açıklık vermek, hare · 
ketlerini zarifle§tirmek mümkün 
olduğu anlafılmı~lır. 

Kadınlar bütün bu özledikleri 
şeylere nail olmaları için fazla bir 
kuvvet ıarfelmelerine, yahut bir 
takım eziyetlere boyun eğmeleri • 
ne lüzum yoktur. Bilakis fen, bü · 
tün i~leri son derece kolaylıkla 

yapmaktadır. Hatta fen atletlerin 
zahmet sarf ede ede yaptıkların • 
dan daha alasını başarıyor ve at . 

Jetlerden biri de fennin bu muvaf· 
fakıyetlerinden istifadeye koş · 
muş bulunuyor. 

Bu atlet Ginger Horandır. Ho
ran son zamanlarda şişmanlama · 
ğa ve ağırlaşmağa başlamış, yakın 
da mühim bir maça İ§tirak edece· 
ği için asıl kendi ağırlığını bulma· 
sı icap etmiştir. 

Horan buradaki fizyoterapi mü· 

essesesine girmiş ve bir saat için • 
de istediği ağırlığa dönmiiştür. 

Horanın gördüğü tedavi saye • 
sinde midesinin adaleleri kuvvet 
bulmuş, göğsü genişlemiş, gözleri 

parlaklaşmış ve kendisi eskisine 
nisbetle daha. fazla süratle söz söy 
ler, daha sürntle hareket eder ol -
muflur. 

Doktorla::-, kadınların da bu te • 
davi usulünden istifade ederek 
her özlediklerine nail olacaklarını 
söylüyorlar. 
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(liaı: tarata ı ıncı ııa)ıturwr.cıaı Bulg r başvekilinin aözlerl 
birisi de Bulgaristan ve Yugoslav· Belgrat, 14 (A.A.) - Bulgar 
ya arasında hudutların yeniden tet bas vekili M. Mu~anof, buradan ha 
kikı b:ıhsidir. Malum olduğu ü- reketinden evvel Yugoılavya mat· 
zere Nöyyi müahedesinin 27 inci buatına şu beyanatta bulunmuş • 
mad'lesi Bulgaristan arazisinden tur: 

- Bu mu?. diye sordu. j için kafidir. 
- Evet, sinemada Macar &e• - Ne yapmıya? .. 

bir kısmının, Bilhassa Çaribrog ha "Bulgar hükümdarlarının Bel -
valisinin Yugoslavyaya terkini a· grata yaptıkları ziyaretten her iki 

• mirdi. Müahede mücibince bu a- memleket için de iyi neticeler bek 
razinin Yugoslavya tarafından iş· liyorum. Bunun içindir ki bu zi • 
gali Bulgaristanda büyük bir tesir yaret Bulgar milleti tarafından 
uyandırmıştı. ileri sürülen ihti - memnuniyetle ve hakiki bir se -
mal, bu arazinin bir barı~ma ni - vinçle karşılanmıştır. Bu kanunu • 
şanesi olar~k Yugoıla~y.a tarafın - ı evvel gününün iki memleket mü • 
dan Bulgarıstana terkıdır. nasebatında yeni bir devre için 

fareli tercümanının yanındaki lo- - Sizi tevkif elmiye .. 
cada oturan adam budur. - Naııl olur?. Ne hakk"i"mz 

Sivil Arsen Lüpene döndü, var?. Hangi cürümle ve hangi ka 
franıızea: rara iıtinaden beni tevkife kal • 

- Siz kendinizi F ran11z ıef a- kııacaknınız?. Sanırım ki Türkiye 
reti .sabık katibi diye satan Ar • de hakinı olan kanunlar var, de-
sen Lüpenıiniz ! ğil mi?. 

Arsen Lüpen bu ıuale birden· - Bu aktam Macar sefareti 
bire cevap vermedi. Şerlok Hol - tercümanının l<arıımdan küpeyi 
me&e döndü: siz çaldınız ve küpe şimdi sizin 

- Doıtum, dedi. Gene batıma yanınızdadır. 

ne belfüır çıkardınız?. Ne ağır cü· Arsen Lüpen durdu, Şer lok 
rümlerle beni itham etmek iıti - Holmesin yüzüne baktı. Hala so-
yorsunuz?. ğukkanlılığım bırakmamıştı. Ha· 

Journal des Debats gazetesinin hareket noktası olacağını ve ara -
son sayılarından birinde çıkan bir larında dostluk ve iyi komşuluğa 
makalede bundan bahsedilirken kartı dikilen maniaları izale ede -
Bulgarislanm Makedonya üzerin· ceğini ümit ederim. Hariciye na -
deki her türlü emellerinden vaz - zırı M. y evtiçle yapmış olduğu -
geçmesi mukabilinde bir kısım a · muz mükalemelerden sonra neş • 
razinin Bulgariıtana terki ıurelile rolunan resmi tebliğ bu yolda me 
Bossiliegrad havalisinde hududun sut bir mülakattır.,. 

Şerlok Holmes içeriye girmiş, la alay ediyordu: tashih olunacağı ima edilmekte • Bulgar gazeteleri ne 
dir. Maamafih makale sahibi, yazıyorlar ? kapıyı kapamı§h. Kaşlarını çat -

tı: 

- Size sorulan suale 
veriniz. 

Arsen Lüpen güldü: 

cevap 

- Aman, ne kadar haşin ve 
korkunç bir adamsınız. Sizin bu 
gece ya Pariste. yahut Manş deni 
zinde olacağınızı sanıyordum. Ge 
en İstanbul dasınız! 

- Sonra birden ıivil memura 
döndü: 

- Evet, Araen Lüpenim, fa• 
kat Mösyö Gerdenin isminden is
tifade ettığımı size kim söylediy 
ise yalan söylemit olacak. Biraz 
evv.el sinemada tahkikat yapan 
galiba bu memur efendiydi. ken -
diıine kendımı bu suretle tanıtıp 
tanıtmadığrmı sordunuz mu?. 

t....... Buna lüzum görmüyorum. 
Sizin Arsen Lüpen olmanız bizim 

- Ah üstadım, beni ne müş -
kül vaziyetlere bırakıyorsunuz. A 
caba sizinle uyuşmak ve sizin e
linizden kurtulmak için bir çare 
bulabilecek miyim?. 

Şerlok Holmes he.men cevap 
verdi: 

- Benim değil, kanunun elin• 
den kurtulmak heı· zaman sizin e
linizdedir. 

Arsen Lüpen şeytanatkrane 

güidü: 
- Vasiyetnameden bahsetmek 

iıtiyecekıiniz. Fakat vasiyetname 
yanımda yok ki! .. 

İngilizce konuştukları içfn me 
murlar onların ne konu!!luklarını 
anlamıyor, Şerlok Holmesin kü -
penin yerini bulmak için Arsen 
Lüpeni tehdit 

dı. 
C0el"amı ı-ar) 

Sof yada bu hususta dola!an riva - Sof ya, 14 (Bulgar ajansı) 
yellerin Belgratta teyit edilmemiş Gazeteler kral ve kraliçenin Bel· 
olduğunu da ilave ediyor. grat seyahati hakkında memnun 

Bulgar çiftçi fırkası erkanından 
ve eski nazırlardan Kosto T odo • 

bir eda ile mütalealar serdetmek-

tedirler. 
Muhalefet gazetelerinden Slo

vo, politikalarının istikametinde 
mühim bir dönemeç kaydeden Bal 
kanların iki lıli.v devletinin uzlaş· 
ma yolunda ilk adımı atmış olduk· 
larmı yazmaktadır. 

Filhakika bu ilk adımlardan son 
ra bir takım müşküller başgöster -
miştir. Fakat kıymetli hiç bir 
şey müşkülatsız vücuda getirile -
mez. Bu müşkülatı iktiham et -
mek için heyecana kapılmak de • 
ğil, maziden ders almak ve bu müş 
külatın zamanla izale edilebilece -
ğini göz önünde tutma ıcap eder. 

Tasarruf h~ftasının dördüncü günü 

rof ise kendi fırkasının organi o • 
lan gazetelerden birinde yazdığı 
bir makalede ortaya büsbütün ga· 
rip bir iddia atmıştır. Şimdiki 
Bulgar hükumetine muhalif olan 
Kosto T odorof bir Y ugoıla v -
Bulgar anlaımaııı için kararla,Ştı · 
rılacak esasın ancak Yunan Make 
donyasile Yunan Trakyasmm zap· 
lı yolundaki Bulgarlar tarafından 
yapılacak teşebüslere, Sırp Make· 
donyası üzerindeki Bulgar emel • 
lerinin terki mukabilinde, Yugos • 
la.vyanm müzaheret edeceğine da 
ir knt'i bli vadohıb1 eceğini id ~ 
etmektedir. Aynı zatın ididasına 

göre, Yugoslavya bu yolda küçük 
itilafın da müzaheretini temin et
meği teahhüt edecektir. 

Mir gazetesinde saDık nazır -
lardan M. Mayarof, Belgratta Yu 
goslavya ve Bulgari&tan kralları -
nın iradetmiş oldukları nutukların 

çok derin kardeşlik ve dostluk his 
lerile meşbu olduğunu ve Bulga -
rlarla Yu~oslavların hakiki his · 
)erini ifade etmekte bulunduğunu 
yazmaktadır. 

Toplantıda memleketin ileri ge 
len adıımlan ile yüksek mektep 
talebeleri hazır bulunmuttur. 

Salon yerli malının ehemmiye
tine dair güzel vecizeleri ta!tyan 
levhalarla süslenmiıti. 

Saat tam ikide kürsüye gelen 
ticaret mektebi talebe murahhası 
Ekrem Celal Bey toplan -
tıya müsaade edenlere te-
şekkür ettikten sonra toplantı

nın maksadını anlatmı~ ve demit
tir ki: 

- Geııç ve dinç. Tiirkiycmiz 
cihanşümul inkılap içinde iktrsa 
di inkılD.ba Iavik olduğu ehemmi
yeti Yeımektetlir. En'"' büyük inkı 
lap iktrsacli inkılaptır. · 

Ekrem Celal Bey bundan son
ra iktısadi vazıyetler hakkında 
ma 1 amat verm:ş ve nihayet yerini 
iktısnt p:-cfcsörü Zühtü Beye hı· 
rakmı§tır. 

Zühtü Bey yerli malının kıyme 
tinden, ehemmiyetinden, iktı -
sadi vazıyetinden bahsederek yer 
li malının mukaddes mefhumlar .. 
dan olduğunu söylemiş ve: 

- Bu mukaddes mefhumun 
kaqrsında eğilerek raşeler duyu
yorum.,, 

Dc.miştir. 

Zühtü Bey bundan sonra 1928 
senesinde yerli malı fikrinin na .. 
sıl kuvvet bulduğunu anlatrnı§ 

ve yerli malı tarihi hakkında ma
IUmat ver,miştir. 

1324 senesinde istihlaki milli 
iyetinin uıl kurulduğunu, fa. 

kat kapitülasyonlar karşısında 

bunda .ıiçin muvaffak olunamadı 
ğ:m 11zı;n uzadıya anlatarak Baş-

Gazi Hz. nin teşek
kiirleri 

Ani.ara, 11 (A. \.) - r.ıyu,.r.tı di:nlııır u

munıi kAtıpllğhıdcn: 

Jtr.iı;;lr.Umhıır llnzretı ri taı.arrur hurtuın· 

nın ıir~lnd• n ütıirU ıjll<~l< \O ııyıınıl< 

duygulu halkımızın milli lstlhs:ıli koruma Yo 

tıı.omrrut yolıındald 'l'rimll çalışnı:ısındıın 

çok SC\'lnç du~ maktndırlıır. 

Dıı ve lif> ile h:ıklıırmda gü terllr.n gUzl'l 

duygulara tese!•kUrlrrlnln 'u mııvıılfnklyet 

dlleklPrlnln Jletilmt•Mlne An:ıdohı uj:m ı,ııı 

Yunan gazeteleri bu havadis -
ten teessüfle bahsetmekte ve yeni 
Türk - Yunan misakının, Trak • 
ya hududunun emniyeti hususun • 
da çok kıymetli ve sağlam bir te • 
minat teşkil ettiğini ilave etmek -
tedirler. Esasen Romanya hari -
ciye nazırı M. Titülesko ile Çe -
koslovakya hariciye nazırı M. Be -
nesin, son günlerdeki görü§mc • 
leri d_olayısile gnzetelere söyle -
dikleri sözler ve küçük itilafın 

tavı;lt bııyurma11lıırllır. 

ıuıııııııııııııııınıııııııııııııııııııırııııınıııımıııııııııırıııııııııııııııııııııiı mevcut Statükosun muhaf aza&ına 
vekil İsmet Paşanın nuktuna işa. ne kadar bağlı olduklarını göste • 
ret etmiı ve: ren beynnatları, eski Bulgar na -

- Yerli malı milli terbiye me- zınnın ileriye sürdüğü iddianın 
selesi dil'.. Yerli malı Yatanın lıir sadece bir hayal m<lhsulü olduğu -
cüz'i.idür. Yerli malı vatandır. nu ıspata kafi gelir. 
Ve mukaddestir. Kurban olayım BeJgrattan hareket 
ona .. Yerli mala ..... demiştir. Belgrat, 14 (Avala ajansı) 

Zühtü Beyin konferansı alkış· Bulgar hüki.imdarları ve maiyet 
lar arasında bitmi§tir. erkanı dün Belgrattan hareket et-

~~şam dörtte radyo~a Halclcı 1 mişlerdir. İdasyonda kral ve kra· 
Nezıhı Bey tarafı~da~ mılli tanar- liçe Prens Paul ve Prenıea Olga 
ruf ve iktısada daır hır konferans tarafından sclümlanmı~lardır. 
verilmiştir. 

Bugün öğleyin Bayuzıttan iti • 
haren Taksime kadar devam el

mek üzere bir geçit resmi yapıla
cak ve hava süzel olduğu lakdir
dP. tayy~re ile hediyeler atılnceb 
tır. 

ilk mekteplerde 

İsta&yonun hda mahzus &alo
nun :la Bul!!ur kralı Yugos'avya 
başvekili, haric'yc nazırı ve diğer 
hü!.:ume. crkfını ile vcciala~:nı;lır. 
Maiye~ kıtaatı s~raydan istasyona 
kadar olan yolun iki tarafında 
sıralan:ırak resmi ::ehimı ifa et -
mişlerdir. 

Tasarruf ve yerli malı haftası Sofyad~ 
münasebetiyle bütün ilk mektep· Sofya, 14 (A.A.) - Bulgar hü-
ler~e müaa~ereler, konferanslar ı kümdaı-ları ile yan!nl'lndaki zevat 
verılmektedır. Aynı zamanda eğ dün akşam Be!grattan Sofyaya 
lenceler de tertip olunma.ktaclır. gelmişlerdir. 
Yusuf Kemal Beyin nutl:u 

Ankara, 14 (Hususi) - !ktiı;ı.\l 
ve tasarruf haftasının dördiincii 
yıldönümü münasebctile bu::ün Si-

nop mebusu Yucuf Kemal Bey An
kara radyosunda bir konfeı-ans 
vermiştir. 

İki kral, kardeşçe münasebet -
ler tesisi için halisane müzakere -
ler yapılmasına kapıları ardına ka 
dar açan yeni bir ıiyasetin temel • 
!erini atmışlardır. Zuhur edebile -
cek manialar, iyi niyetle izale edi -
le bilecektir. 

Aynı gazete başka bir maka · 
lesinde Be:gratta hükümdarların 
mülakatlarını müteakip neşredil -
miş resmi tebliğin muhteviyatı do
layısile memnuniyet izhar etmek
te ve Yugoslav - Bulgar dostlu· 
ğunun sulh için mübrem bir za
ruret olduğu mütaleasında bulun· 
makta ve başvekili bu eserinden 
dolayı tebrik eylemektedir. 

Müstakil Dmevnik gazetesi, 
kralların nutu~ları hakkında tef -
siratta bnlunar:ık şöyle diyor: 

"Hali h3.zırda mevcut nizamı 

te.rsin etmek siyasetine mukabil 
salim ve nisfet esaıına müstenit 
bir ıiyaset ileri ıürüyoruz.,, 

Nir.1 resmi La Bu!ı;arie gazc -
tesi, kralların nutuklarm:lan mü -
tevellit memnuniyetini izhar et · 
tih:ten sonra şöyle diyor: 

"Gerek krallar ve gerek millet
ler fikirlerini söylediler, fakat her 
iki taraf yalnız aklıselimin sesini 
işitl~rdi. Uzlaşma formülünü bul· 
mak devlet adamlarına terettüp 
eden bir vazifedir. Yapılması 

icap eden iş güçtür. Ancak bun
dan böyle elle temas edilebilecek 
derecede müsbet ~cnivet olması la 
:um g~lcn Bulçar - Yugoslav vi· 

' 
' fakı yolundaki maniaların. ç ~ 

luğu nisbetinde görülecek ıt 

refli olacaktır .. ,, , 

Tan'ın bir maka!eS~ 
Paris, 14 (A.A) - Hav•5 

smdan: ~ 
"Tan,, gazetesi Belgrat -

çe,, başlığı altında neşrettiği 
yazııında diyor ki: 

1. es 
"Bulgar Kral ve Kra ıç 

Belgrata gitmeleri, M. Bene~~ 
M. Titüleıkonun Kosiçede go 
meleri merkezi ve şarki Avrıı,1 
vaziyetin inkişafı için muhtel~ 
retlerle fakat ayni derecede e 
miyeti haizdir. d 

"Sofya ile Belgrat arnsıf\ 
yakla~mada bilhassa dikkate 
yan olan cihet yalnız iki rne~ 
kete münhasır kalacak ve b'. 
mahdut bir şekil aldığı tak~~ 
diğer Balkan devletleri ale) \ı 
müteveccih olabilecek bir ıııt 
ma zemmı arayıp hazırlııııt• 
mevzuu bahsolmadığı noktll51 

Bugünkü yeni siyaset AvrııP0 

cenubu şarki mıntakasının hef 
•k rafında -her devlet kendi h3 

yetini tamam ile muhafaza el 

şartile- karşılıklı bir ani'! 
maksadını gözeten gayretlere 1 

nal etmektedir. bl 
"Falan bloka karşı falan 

teşkili gibi bir ıey düşünülııt011; Avrupanın cenubu şarki kıırıt' , 
yaşıyan ve büyük nüfuzların t~~ 
rinden kurtulmak istiyen biJ~ 
-müşterek menfaatlerini k01'1' 
mak için- bir araya topla ~ 
maksadile Balkanlardaki uııııı 
vaziyetin müstakar bir hale get 

1 
mesine mütesanit surette çaJı§1" 
isteniyor. . 1 

Diğer taraftan Benes - Tıt~ 
ko onuema ından eonra. clo, tf, 

~ o 
cut muahedelerin araziye ve ' 
duda ait maddelerinin değit1 ı • 
mesine filen ı:emin hazırlaıııP ( 
çin Milletler Cemiyetinin a)ti.lt\~ 
dilmesi bazı hükumet merkeı~e t.J 

de hala dü~ünülüyorsa Le~1' ı 
ve Küçük ltilaf ın -varlıkları~ 
istiklallerini korumak için-

11
• 

le bir teşebbüse bütün kuvYetle ı' 
le karşı durncaklarından şüphe 
dilmemelidir.,, ~r 

Tan, yazısına şöyle nihayet 
miştir: ~I 

"M. Benes aramıza karı§ııı~diJı 
Pol Bonkur -evvelce bildirıl h'I 
üzere- Var~ova ve Prag ae~' d' 
lerini yapınca Avrupa siyaseU1' ,-1 

hiç kimsenin kulak asmamak dıi 
hiçe sayma.le vaziyetinde olnı• 1~ 
bazı amiller bulunduğu ihtil"" 

anlasılncaktrr... __., 

Haseki hastanesinde d' 
Hasekki hastanesinin yarı•" 1 

bulunan iki ev belediyece saU1' dl 
h ta11e 

lmmışlır. Bu evlerde as . ti~ 
~ece nöbetçisi doktorlarla 3515 ı.şl 

B 
tle I' 

lar yatac~klardır. u sure lrı'rt 
tanede 20 kişilik daha yer aÇJ d' 

. yanı fi 
olacaktır. Ha' T'\ltı ,( 

1.., RUkrc$ • ~;r.ı r 
yapılmakta ol rıcı~raı 34 ~9so 
nihayetine kr 1 'oı.ohaıra 1~ 50 

"(ly J;.O\a 

Eir tramvay Kaıa9' rJt~ 
Giimrük' mütekaitlerindeJ1 k"pr 

mel Muharrem Ef. ye Bahçe db'' 
Y ar .. ' da 1798 numaralı tramva &fi" 
8 )tll1 

ıı çarp.mrş, başından yar 
tır. Yarası hafiftir. 

1 p1 t1 
Fransız memur arı ·fşt 
n1aaşlarından te~1bıı',.~ 

Paris, 14 (A.A.) - l~ )<il' 
.... rn• ı 1" 

meclisinin kabul ettıgı 'f t 1' 
kınma projesinden tevkı a ol'" 

karı .. ,,., 
nız 12.000 :ranktan yu clı.J· l''. 
maaşlo.ra şamil bulunu:0~1 17iitiJ-' 
l. .. . b tcvk1fa 
ıye encurocm u . 

·ı t-iıı.hl"• memurh:u·a. te~nıı c ... 'S 



lriralık1 
ODALAR 

Ankara cadde$inde 
lllatbaamız ittüalinde 

Orlıan Bey hanında 
kiralık odalar 
\'ardır. Talip 
olanlar V AKIT 
idaresine müra
caat edebilirler. 

• ' 

Münir Nurettin'in 
Üç yeni plağı 

FE Bir kış gecesi .7 3 Şişlide kaldım 
Nereden sevdim 

FE 74 Şafak taçla~ 
Yandım Emınem 

F E 75 Heybeli ıarkısı 
Ômrünı s~ni sevmcklr 

h~i~inin ~eni 

tz 

PLAKLARINDA 
10709 

Vcipurculuk 
.TUrk Anonim Şirketi 
lstanbul Acentalığı 

liman han, relefon: 22925 

.........._~--------------------BARTIN YOLU 

Bartın vapuru 16 birinci ka· 
11Ua cumartesi saat 19 da Sir· 
k~ci rıhtımından kalkara" gi
dıt ve dönüşte Eregli, Zon
"'1dak, Barhn, Ameıraya uğ
'•Yıcaktır. 

Göz Hekimi 

~üleynı nr ·l]~rü 
(Babıali) Ankara cad
desi No·60 Tel: 22566 

Eskişehir $eker Fabrikası 
Fabrikamızın şekerleri 1000 kilodan az olmamak şartile her isteyene sattlmaktadır. 

Fiatlarımız : Fabrikada teslim şartile sandıkta 
40. Çuvalda Kristal toz şekerin kilosu 

küp şekerin kilosu 
37 kuruştur. 

Fabrika depoıundan itibaren bütün masarif ve sigorta ve mu'uliyct münhasıran mütteriye aittir. Nakliye fabrikamızca ya
pılabilir. Gaaderilecek mal fabrika tarafından miiştcri hesabına sigorta ettirilir. Bedelin yüzde yirmi beşi s iparişle peşinen ve 
mütebaki yBzde yet111İf beşi ile diğer masrafJar hamule senedi mukabilinde ödt-nmek üzere sipari1ler derhal gönderilir. 

Sipariş bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyaridir. En az beş vagon veya daha 
fazla mikdarda alan müşterilere tenzilat yapılır. 

Adres : Eskişehir şeker fabrikası s; Telgraf adresi: Eskişehir Şeker 

Tl:JRKiVE 

Z:IR~~T 
, BAN~~51 --

\ 

\ 
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: ~ 
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,. .................. .. 
Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri . l\arakö,• - Köprü~aşı 
f el. 42362 - Sirkeci Mühürdarzade 

ı•-• ilan Telefon 22740 ---

lmroz yolu 
U G U R v_ap~ru !5 bi· 

rıncı kanun 

Cuma 15 de Galata rıb
hmandan kalkacak gidişte Ge· 
libolu, Lapseki, Çanakkale, 
Imroz'a. Dönüşte bunlara ifa· 
veten Şarköy'e uğrıyacak-

tır. {6878) 

Karadeniz yolu 
VAT AN va_puru 16 birinci 

Kanun 

Gumartesi 20 de Galata 
rıhtımandan kdkacak gidişte 
loeboJu, Sinop, Samıun, Gi
reson, Trabzon, Rize, Hopa'ya. 
Dönüitc bunlara ilaveten Pa· 
zar, Sürmene, Fatsa, Ünye'ye 
uirayacaktır. (6879) 

Ayvalık sür'at 
Yolu 

B dl vapuru 16 bi· 
an rma rinci kanun 

Cumartesi 17 de Sirkeci 
rıhtımından kalkac ak. Gidişte 
Gelibolu, Çanakkale, Bozca· 

1 

ada, Edremit, Ayvalık, Dikili, 
lzmir'e. Dönüşte Gelibolu 'ya 

\ uğramıyacakhr. (6908) 

Karabiga yolu 
Nilüfer vapuru 16 

Birinci Kanun 
Cumartesi 20 de Sirkeci 11h
hmından kalkacak. Gidiıtc 
TeKirdağ, Marmara, Erdek, 
Karabiga'ya. Dönüşte Müref
te, Tekirdağ'a uğrayacaktır. 

(6909) 

-

·DAOA 
BiRiKTiREN 
RA~T-t;Ot;Q 

..._____~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~--~~~~~-:-~~~~~------~-.-. s -~evlet Dem lr yolları ilailın ııar. j / j l•tanbul Evkaf ~Ud~rlü!lü il~nl~rı .. 

DOKTOR 

Hafız Cemal 
DahiJi haıtalık1ar mütehassısı 

b,t~ letbıye e .. için pazarlıkla satın ,.hnacak olan E'ektrik malze- 16 ve 20/KAnunuevvel/933: Tarıhlermde Kadıkoy, Uıkudar, Bo· 
t n bir " I v K - · · d A do'u cib•ti. 

Cuma pazardan başka günlerde 
sabahları (9 - 11) Beyoğlu -
Taksim - Altın bakkal numara 2 '-dt .. :rayır ıgı, Demir, Cam, ntasiye ve saire gibi 83) kalem guıçın e na "" 

,!l!nE>s)p"";~ı 17 ve 21 · Tarihlerinde Be~·oğlu ve Boğnın Telefon: 42519 öğleden sonra saat 
.. '4L\;uf cşyamn 20/12/33 çarşanba günii saat 11 ce paıar:ığı ,, " . . . . (6 2,5) İstanbul Divanyolu nu-

Yap ı Rumclı cıhetı. 1 
acaktar. isteyenlerin mezkur saatte mağaı.a)·a müracaatla 18 ve 23 . E · -- .. S it nahmct Beya .. ıt, A'-· mara 118 Telefon: 22398 per•em-tah . .. ,. . 1lınonu, u a , ~ K ::s 

· rıren tcklifde bulu omaları ve mağ; z 1 dabiHnde asılı listede saray. be günleri sabahleyin Beyoğlunda 
oc, i... tı• 1 . . .. t• · ı . .. . k 9 24 d F 'h Ed k. k l k "k t Ah d f k 
1
. "T""re ı ma zeme ıçm nurr.une ge ırı mesı ve m.munes:z te - 1 ve " ,. : rariblerin e atı , irnekapı, Eyüp. ı ış 1 ı ame ga ın a u ara 
'~erin kabut edilmeyecegi ilin olunur. 16900) Top~apı, Yedıku\e. meccanen. 

I<iralık Kağir Hane ve Dükkan 
Befiktaş Akar atı V a~f;yc idaresinden: 8etikta~ta akaretler

~ 25,26,30,41,91 numaralı hanelerle 7,19,24 numaralı dükkin1ar 

er •ne müddetle kiraya veriJcceğinden 29- Tqrinisani • 933 
~binden itibaren yirmi gün müddetle mluyedeye çıkanlmııtır. 

•tip olanların Kanunucnelin yirminci Çarıamba g{mü saat on 

Yukarıda gösterilen s~mtlerdeki cova :-nii şeri C~ye hizaf arın· r:=:::::::=::::::::::::::::-.r.:::::::::::::.-:=::::=p 

daki gaoıerdc: ıeveıım tevzi edilecejinden h~dem~i hıy:ıtın tat- ~ Dr. Ekrem Şerif li 
bik mühürlerıle saat dörde kadar Y cnicami levazım an barına - : ''r: Tıp fakGltc•I 2 iaci dahli ye doçenti d 
müracaatları . (68B3) i~ Dahili hastah\,lar mütehassısı ~~ 

•••• 1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 ••••••••••••••••••••• 1. :: A L d k" h . . :: 
s: nm;ara a ı muayene ancsmı :: 

üçe kadar mahalli mez\.urda 54 numarada mütevelli kavmakam· li Cağaloğlu Orhan Bey aparh- si 
r. .z 

lığına ve yevmi mezkürun saat on üçünden on beşine kadar Is g manı 6 numaraya nakletmiştir. iS 
tanbul Evkaf müdüriyetinde idare Encümenine müracaat etme- fi Tel. 20389 ff 
lcri (6S83) n •· : :: : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : ::: : : : : : :: ::::::::::::::: :=::=== 
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Fabrikaları 

I 

·ten z i 1 at 
•• 
Uç gün kaldı, 

Acele ediniz ! 
• r zarı 

(staobul: Babçekapı 
caddesi 1 

Ankara: Çocuk Sarayı 
caddesi 

Beyoğlu: istiklal cad. Samsun: Bankalar cad. 

• 

Kumbaranızı 

içinde kaç kuruş bulunursa bulunsun, 
mutlaka bu hafta içinde, iŞ BANKASINA 
gidip boşaltınız... Milli Serveti yükseltmiş / ~
olacaksınız !.. 

Kumbaranız yoksa .• 
Bu hafta içinde muhakkak bir kumbara 
alarak para biriktirmeye başlayınız.. • 

Gelecek sene tasarruf haftası za
manında sizin de kUçiJk bir ser· 
mayeniz birikmiş olur. 

• . . "1.-.. . 

ZAYi MÜHÜR 
)lühUrümU zayi ettlf lm, yenisini lmzdırdı· 

tun tçlD eaklslnla hllkmii k.ıılmadıfmı llAn 

ed<'rla 

şorayı Evkaf azruımdan Hasan Sabri Bey 

;aevces! Zehra. 

ZAYi CÜZDAN ve MÜHÜR 

Samatya mal müdürlüğünden 

almakta olduğum maatın cüzda • 

nını ve onunla beraber mührümü 
zaY.İ ettim. Y eniıini çıkaracağım· 

dan eskilerin hükmü yoktur. 
Hacı Ahmet ağa kızı Fahriye 

tnıttn1UUunmn1111111111ımutıımmamıuııuU1111nuııı111mıınımııııemı muu1111uımıımıu 

Sahibi : MEIL\IET ASIM 

Neşriyat f\tüdilrll : ildik ı\hmct 

VA K 1 T Mtıtbaaaı - btanbuJ 

Biliimum Sandalcı ve 
Motörcü Esnafının 
nazarı dikkatine: 

Istanbul Gümrük Baş Müdürlüğündeıı: 
1 - 14730 No. lu icra Vekilleri kararma ba1h Istanbul Li· 

mana nizamnamesinin 50 inci maddesine göre ecnebi vapurlardan 
yolcu ahnalarJna müsaaCle o.un_ilc:ak sanda cı ve mo rcUlc!i ile 
satacı kayıklarının gümrük salonuna kayc!o:unarak vesika atma" 
ları lazımdır. 

2 - Salona kaydolmak Ye vesika a tmak için şu~lar yapı' 
lacakhr: 

A "Kullanacağı sarıda! veya motörün sağlam ve bunlart 
kullana bileceğine dair Deniz Ticaret Müdürlüğünden. 

B 11Bu işte çahşmasından mahzur olmadığına dair Istanb~ 
Emniyet Müdürlüğünden . 

C 0 Hüsnübal sahibi alduğuna dair oturduğu mahalleden. 
D 41Kaçak işlerinde geçmişi olmadığına dair gümrük Muh•" 

faza Haş Müdürlüğünden. 
E "Bulaşık hastalığı olmadığı ve bu işi yapmağa kudreti 

olduğuna dair sıhhiyeden alacakları vesi kaları nihayet 12 • l • 934 
akşamına kadat Galata Gümrük Salon Müdürlüğüne getirenler 
salona kaydolu.nacaklardır. Bu tarihe kadar vesikalarım getireıııİ' 
yenlerin kaydı yapılmıyacak ve böyle salona kay ıtlı olmada~ 
vapurlara yolcu almak için gidenlere müsaade olunmıyacağı gibi 
ele geçenler de kanuni takibata uğrıyacaklardır. 

3 - Istanbu\ limanı nizamnamesinin 57 ve 41 inci madde" 
lerine göre salona lcayıth olan sandalcı ve r.:olörcülerden bat• 
kalarının Galata ve Istanbul gümrük mıntakası olan rıhtnnların• 
yolcu, eşya almak veya çıkarmak için yaoaşmal:ın ve salon• 
kayıtlı olsun veya olmasın sandalcı ve molörcülerin şehrin her 
hangi bir iskelesinden alacaklan yo'.cu ve eşyayı bu rıhtun!ar• 
çıkarmalara yasaktır. 

tarafıodatl 
tara fındall 

. e 
iskelesıP 

Ancak: Şehir yo'cularile eşyaları Istanbul rıhtımı 
Sirkecide araba vapur iskelesine ve Galata rıhlımı 
Karaköy köşesindeki iskele ile Tophanede sandal 
çıkanlacaktır. 

4 - Salona mukayyet sandalcı ve motörcüler diğerlerinde" 
tefrik edilmek üzere salon Müdürlüğünde örneği a sılı fors\! 

taşıyacaktır. 
..ııa' 

5 - Her vapura gidecek sandal ve motör mıktarını ınu k 
vebe ve sıra ~özedilmek ıartı ile salon müdürü tayin ed~e 
forslara verir. (6~ 

Marmara üssübahri kumandanlığı 
Satınalma komisyonundarı ; 

20,000 kilo pirinç, 16/Kanunuevvel/933 saat 
1~t 

A k • 'ht• . . l 1 • .. k d yerilen fıs s erı ı ıyacı ıçın yapı an a enı muoa asasın a . rıclt 

muvafık bulunmıyan yukarda nevi mı\dan yazılı f'rzak hııası t•• 

gösterilen tarih ve saatte pazarlıkla mübayaa edil eceğin!~l7) 
liplerin lııhitteki Komiıyona mUracaatları ilin olunur. ( 


