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ille hikayesini okugacaksınız 

Nadi1 Şahı öldürenlerden ikisi 

io.ama, ikisi de müebbet küreğe 

mahkum edildiler 
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ihracat ticaretimizi 
teşkilitlandırmak 

lkt.ıat vekaleti bir taraftan 
lbillt aanayii planlathrmak için 
ç_alıtırken diğer taraftan ihracat 
~İm izi teıkilatlandırmak 
~diyle bir program hazır • 
-...ıctadır. Vekaletin bu husuı
'-ki faaliyetleri oldukça ilerle
llait, müıbet kararlar şeklini ala
~ dereceye gelmiştir. 

Bununla beraber iktıaat vekili 
~lil Bey ihracat işlerini t etkilat 
;"dınnak için dütündüğü proje· 
)i tİmdiki halde bir ur olarak 
"ıdıafaza ediyor. Bu proje hak
~& izahat iıtiyenlere daha bir 
llıaliddet aabrebnelerini söylüyor. 
<>.._ İçin ihracatın tetkilitlandı
l'th.aa11ndan bahıeden herkes bu
:- bir hatka tekil ve manada an
IJ'or. Bundan da ikide bir yalan 
)&nlıt bir takım pyialar çıkıyor. 

mizi koruyacak ve müıtahıillerin 
el emeklerini karıılıyacak ıuret • 
te teşkilitlandırılmaıına tetebbüı 
edilmesidir. Harici ticaretin tef
kilatlandırılmaıı tabiri ile ifade e-
dilen tedbirler henüz efkarı umu
mıyeye arzolunabilecek kadar 
kati bir ıekil ve mahiyet almamı§ 
olduğu için vekaletin bu huıusta 
şimdilik sükut etmesini tabii bul· 
mak lazım gelir. 

Hakikat halde müıtahsillerin 

aralarında kooperatif teıkilitlan 
yapmalarında fayda bulunduğu 

şüphesizdir. Fakat milli ihracat 
mallarımızın hariçte kıymetlenme 
si için ıadece bu teıkili.tların ki.
fi gelemiyeceği daha evel yapılan 
tecrübelerle anlatılmıftır. Onun 
için hükumet bunlardan b&fka 
bir takım tedbirler almağa hazır
lanmaktadır. Doğrudan doiruya 

müıtahıillere na·kdi yardım et
mek, ucuz faizle kredi bulmaları 
nı temin eylemek, müıtahıillerin 

hariçte fiat temevvüçlerini ıünü 

gününe takip edebilmeleri için hu 
suıi teıkilitlar vücude getirmek ... 
gibi ıeyler bu arada hatıra gelen 
tedbirlerdendir. 

Huliıa ihracata taalluk eden 

Naııl ki geçenlerde Ankara -
d.ıı lıtanbul gazetelerine heye
Caıılı haberler geldi: Londra tica
l'et llıüme11ili Kurtoğlu F ai.k Be -
)İaa iktıaat vekaletine mühim bir 
tfoje verdiii, bu projeye göre 
'-iiln Ye incir ihracatının bir el • 
4- idare edileceği, vekaletin de 
\._ fikre taraftar olduğu bildiri} -
' Diler taraftan harici ticareti 
'aiain devletleıtirilmeıi ihtimalle-
w..... il · ld b buaualarda milll maheullerimizin ·1111 enye ıürenler o uiu •i i 6-
~ •• ;"r;,. ,..,it.tsıı1'a111""; aras~ nefaıetini yükseltmek, müm}ıün 

.,.... 8Glt ltooperatifi lieilWınlı-lliiiii'N~.,~tueuiai:z n tjt ~ 
~cafmdan bahsedenler bulun- mek, ıene mümkün oldufu ka -
iL dar az maırafla müıtahsillerin e-

L_ ~diğimiz gibi bu türlü haber- linden müıterilerin eline geçir
~en hemen hiç biri doğru de- mek için bütün devlet vaııtalann-
~ir. Doiru olan ıey sadece Mehmet Aelm 
~ticaretin milli menfaatleri- (Deftım • a.ce ..,.,.._, 

Genç F armakoloğlar 

' 
il~ t'armakoloklar birliği dün 
~nele aenelik kongreıini 
~ittir. Kongrede bir senelik 

faaliyet raporu okunmuı, mealeki 
müzakerelerden sonra yeni idare 
heyeij intihap edilmittir. 

Hafta bitti 

Güzel vitrinli 
mağazalar 

1 Yeni kontenjan karar

Bugün seçilecek 

Ruhear nazmı nurl H. 
Tuarruf ve yerli malı haftaıı

DID buıün ıon günüdür. Cuma gü• 
nü yapılmaaı mukarrer iken hava 
nm bozukluiu dolayııiyle geri bı
rakılan ıeçit reımi, hava müsait 
oluna, buıün yapılac&kbr. Vit• 
rin müaabakaaı da bugündür. Jüri 
heyeti, yerli malım en güzel göı 
terir tarzda vitrin yapan mağaza
lan bupn aeçeceklerdir. Heyet, 
tehrin muhtelif mmtakalarmı do
lapcak, lıtanbulda, Beyotlun -
da, Kadıköyünde ve Haıköyde ol 
mak üzere en rüzel dört vitrini in 
tille.p e{l~ktir. Dün de hafta 
mfinaMHt 
beyle haıbihaller yapılmıt, taaaJ'lo 
ruf ve yerli malı mevzuu etrafın -
da Ruhsar Nazmi Nuri Hanım ta 
rafmdan radyoda bir konferanı 

verihnittir. 
Buıün bütün ilk mekteplerde 

tasarruf ve iktııat mevzuu üzerin
de tahrir müaabakaaı yapılacak 
18 talebeye mükifat, birincilere 
de birer ıandık üzüm, incir veri • 
lecektir. 

Sovyet konsolosu -----Yeni ManCjuri hUkOmetlne 
9lfahf bir nota verdi 

Moakova, 17 (A.A.) -Taı a • 
janıı bildiriyor: 

ka bul edildi • 
namesı 

Gümrüklerde bekliyen bir çok eşya 
serbestçe memlekete girebilecek 
Anka~a, 17 (Hususi) - Vekil ı mu~aveleleri mucibince döviz .i~ 

ler heyetı yeni kontenjan kararna temıyen memleketlerden 1 teırını 
mesini kabul etmittir. Kararname ıani 933 tarihinden evel gümrük
ıudur: lere gelmiş olan ve 14859 sayılı 

1 - 1 Teşrinisani 933 tarihin.. kararnameye bağlı umumi kon • 
den evel gümrüklere gelmit olup tenjan ve M listelerine dahil bu
ta 14859 sayılı ve 20 ağustos ta - lunan eşya klering mukavele
rihli kararnameye bağlı konten .. leri hükümleri dahilinde serbeıt -
jan liıtelerinde bulunmadığından çe ithal edilir. 
dolayı ithal edilemiyerek gümrük 3 - 1 T etriniaani 933 tarihin
ambarlarında kalan efya bir defa den evel gümrüklere gelmiş olan 
ya mahsus olmak üzere ithal olu- - tarifenin 203 üncü · maddeai 

dahil - tekerler bir defaya mahnur. 
2 - Arada mevcut klering (Devamı ıo uncu sayıfad&) 

~--~-------................................. ____ ~--~--
Kadın hangi yaşta caziptir? 

"Bana ait olmamak şartile 
h~r kadın her yaşta ... ,, 

.. Raşit Rıza Bey böyle diyor; Hazım Beyle Debıeli 
Recep böyle : düıünüyorlar 

Rafit Rıza Bey 

- Aklım hep provada... Hep 
rolde .. On ıekiz, yirmi sene -
dile kolay birader! - sahnede 
çalıf; iki ıenede operetçi ol çık 
itin içinden ..• 

Evelki gecenin yarııında, Da
rülbedayideki rolünü bitirir bitir
mez Şehzadebaşına Natidin ti-

Hazım Bey 

bir insan gibi, ıilkindi. Gözleri 
ni açtı. Avuçlarını göstererek 
fatkm bir tavır takındı. Kulağı • 
ma eğildi. Kelimeleri, cümleleri 
birbiri ardından sıraladı: 

- Bizim halkın zevkini bir 
Sovyetlerin Harbindeki ceneral 

konaoloau M. Slavoutzki, yeni 
Mançuri hükUmetinin diplomaıi 
ajanı M. Shiluipene tif ahi bir no· yatroıuna Karagöz oynatmağa ko 
ta vererek Şarki Çin demir yolları tan artistin üzerinde, yarım ya• 
idareıinin son zamanlardaki faa· I m~lak uykunun mahmurluğu var .. 

liyetinin itletme nizamnamesine ı Agır konuf uyor ··• 

türlü anlıyamadık gitti.. Daha 
geçenlerde en meşhur bir fikir pi
yeıi (Pergünt) tam kırk gün aah
nede kaldı. Pergüntü sahnemiz 
için pek ağır bulanlar, bir hafta · 
bile gösterileceğinde ümitsizliğe 
kapılanlar şaştılar. Birçoklan 
fikirlerini değiştirdi. Dediler ki: 

muhalif olduğunu, haydutların sık :t- • 11-

ıık yolları bozmakta, ıimendifer ı - Hazım Bey, acaba Lüküs 
memurlarını öldürmekte ve sair hayat tutulacak mı? 
bir takım cinayetleri irtikap et • Olduğu yerde dalıp giden ve 
mekte olduklarını bildirmiştir. ansızın enıesine soğuk su dökülen 

&i.eına ve tiyatro ~ar saat r'"•ıı1111ııııı1111111ııııı1tnuııııı11111nı1ıııı11111ıııtmıı 1111ııııııı11111ıııııı111111ırııııı1uııııı111111111 ıın 1ıııınııı 11, .. ---ı.ııı~lllllMll'ıll ........ ______ _ 

1 Kuponlarımızı Toplayınız t 

"Bizde de halkın tiyatro zevki te
kamül etmiştir. Artık en ağır fi
kir piyesleri bile hazmediliyor.,, 
Hayır efendim hayır.. Pergüt 
&ahnede kırk l'iİD kaldıysa, bunu 

(Denmf •• -- ~) 

11 de kapanacak 
~Dahiliye vekili, ıinema ve ti • 

01..-ın ıaat on birde, barların 
"-t 'it• l't • • 1 ıde behemehal kapanmala-

lçia karar almııtır. 

l.· bü1tyanın her tarafında bu gi
~ etJence yerleri herkeıin vak -

~ Yatıp uyumaıına imkan ve
~ •urette kapanır. Bizde si. -

't luın batlama vakti olan sa• 

' 
0
!"'a, birçok yerlerde tiyatro 

,.__alar bitmek üzeredir. 

a · ·ıı11111ıııtııı11111ıııııı111111ımıı111111ııııı111111ıımıı1111ııınıt ı111111ıınıı11111rııım1111111ıı• 1 · ~ 

( Vakıt'ın Bayram Hediyeleri· j 
Ramazanın birinci Sah gUnUnden itibaren 
ne,redece§lmlz kuponları toplayınız. 

(VAKiT) tan bu kuponlar &ize bayramda 

Birer Hatıra Birer 

HEDiYE GETİRECEK 
uıumııu111ıuıııı1111ıııııı111111ııt111111ı 

sonra 
l...uımııı1111ıı11ıııı11111ıttıııı11111ıııı1111111ıı11111ı111111ıııı111 111ııı11ıı11111ıııııı1111111ıttıııı11111ıttııı11111ııııııı111~ 

® 

Ben elimin c;ok bUyUk oldu§unu 
bilirim, daha bUyUk ta9h bir yUzUk llzıml 

U19111111QllHHUIQllNIUlllHIHIR-lftllllllll_l _______ l_I __ _ 

Kost bugün geliyor 
Yugoslavya tayyarecilerinden 

M. Vladmir Priaeeki evvelki ak • 
şam şehrimize selmit ve dün aaat 
on birde Y efUköyden kalkarak 
Mısıra uçmuttur. Tayyareci Vlad· 
mir, Mııırda yapılacak beynelmi • 
lel tayyare yarıtlarına girecek • 
tir. 

Fransız tayyarecilerinden M. 
F ost ta bu sabah Y eşilköye ıele • 
cektir. 



Nadir Şah 
öldürenler EsoN~HABE-RLER- Gümrük kanunu

nun bir maddesi 
. . 

- d'li 
İkisi idama, ötekiler mü

ebbet hapse mahkum 
Ankara, 17 (A .A.) - Efgan 

büyük elçiliğinden bize verilen 
malfunata göre, sabık Efgan kra
lı merhum Mehmet Nadir şah Hz. 
nin katili Abdülhalik ile şeriki cü· 
ı·ümleri Mahmut, ishak ve Abdül
hak namındaki eşhastan Abdul -
halik ile Mahmudun idamı ve ls • 
hak ile Abdullnhın müebbet ha -
piıleri !hakkındaki ıbidayet ve is • 
tinaf mahkemelerinin kararı ev • 
velki gün temyiz mahkemesince 
tasdik olunmuştur. 

Şükrü Kaya Beyin konferansı 36 ıncı maddenin ta 1 

teklif edildi 

illi bir dava karşısında bulunuyoruz. Devletimizin aldığı 
tedbirler milletimizi ileri milletler seviyesine çıkaracaktır 

ANKARA, 17 (Hususi) ; 
Hükumet, meclise 11 nisan 13 
tarihli gümrük kanununun 906 ~~ 
maralı kanunla değiştirilen 

01 
mcı maddesinin tadili hakkııt . Ankara, 17 (A.A.) - Milli j sı neticesi olarak kendi memleke~ 

iktısat ve tasarruf haftas.ı mü.~a .~ 1 lerind.e bile'. iç pa~~rlarım ke~dı 
sebetiyle dahiliye vekıli Şukru sanayı ve zıraatlerının mamulatı
Kaya Bey bu akşam Ankara rad.. na ve mahsulatına haaredebilmek 
yosunda şu konferansı vermiştir: kayguıu ile genit bir yerli malı 

yet vardır. Zaten, onun arkasın ·.tıt• 
meclise bir layiha teklif etını1 

dan ve çizdiği yoldan gitmek, Ga- 1 ef 
Bunan göre, gümrüklere ge erı 

1
• 

zi neslinin hem öz •eref i, ve hem d'lor 
~ yanın beyannameleri tescil e 1 

de vatani vazifesidir. 11 ·• urıt' 
ği zaman cari olan uıu e rus ~ 

Vatandatlar, tabi tutulacağını gösteren bu pl&' 

Hükümlerin temyiz mahkeme -
since tasdik edildiği gün galeya -
na gelen ve mahkeme önünde, cad 
delerde büyük bir kalabalık ha -
Iinde toplanan ahali maznunla -
rın her dördünün idamını müsir • 

Vatandaşlar, kullanma ve kullandırma hareke
yer yüzünde ıanayiin yeni bir ' ti başlamıtlır. Fakat, sanayi 

giditine ıahit oluyoruz. Sanayi memleketlerindeki yerli malı kul 
memleketleri ziraatle§meğe, zi - )anma hareketiyle Türkiye gibi 
raat memleketleri sanayileşmeğe yeni sanayileşen memleketlerdeki 
doğru gidiyorlar. yerli malı kullanma hareketi ara

Milletimizin devletin rehberli t 

k d kalkınması denin tatbikinde kontenjanla '\ 
ği ile, i tııatca a kaı yüzünden tereddütler hasıl o 
devletle millet arasında sıkı bir iş 

maktadır. 
birliğini icap ettirir. Bunun dip- . , 
diri ve yepyeni bir misalini !U haf Kanunda tescil tarihi esas itli 

B. · haz edilmiş olduğu halde bey&11 ' talar içinde görüyoruz. ır mı • o 
k d B b k namesini verip tescilini yaptır~. 

ren istemişler ve mahkemeden tev 
kifhaneye nakilleri esnasında ca· 
nileri bir çok def al ar hücum ile 
)inç etnıeğe kalkmışlardır. 

Polis halkın bu hücumlarının ö
nüne güçlükle geçebilmiş ve halk 
ancak mahkemenin kararı kendi
lerine anlatıldıktan sonra teskin 
edilebilmişler ve dağılmışlardır. 

Zamanımızın en dikkate değer 
hadisesi bence budur. Sanayi 
memleketleri ziraatleşiyorlar. 
Çünkü, yalnız kendi memleketle 
rinin ihtiyaçları için değil, yaban 
cı memleketlere ihracat yapmak 
maksadiyle kurdukları sanayi §U• 

heleri gittikçe pazarlarını kaybe
diyor da ondan. 

Büyük sanayi memleketlerin .. 
de, senelerdenberi müzmin bir 
halde devam eden ve son buhran
da artan işsizliğin normal zaman• 
ların avdetiyle ortadan kalkacağı 

Usulsüz tahakkuk ümitleri suya düıtüğü içindir ki, 
sanayi memleketlerinde ziraatleş-
me hareketi esaslı bir dava olarak 

Meclise bir layiha verildi ele alınmış bulunmaktadır. 
ANKARA, 17 (Hususi) - Ziraat ve ham madde memle • 

HükUmet, tahsisat harici teahhü • ketlerindeki sanayileşme hareke
de girişilmesinin ve tahakkuk ya · ti de yabancı pazar tabiiyetinden 
pılmaaının önünü almak için, mu - kurtularak milli iktıaat istiklali· 
hasebatı umumiye kanununa mü .. ni kurma savaşının bir neticeıidir. 
zeyyel olarak bir 'kanun layihasını Cihan iktısadiyatını ziraat 
meclise vermiştir. memleketleri ve sanayi memleket 

Buna göre kanunlara mevzu feri diye iki tip memlekete bölen 
istisnalar haricinde devlet namı • serbest mübadele rejimi, yer yü
na her hangi bir teahhüde girişil • :ıünde iktısaden ileri ve hakim, 
meden evvel tahakkuk memurları ve iktısaden geri ve tabi milletle-
0 sene bütçesindeki tahsisatın ki· rin aynı zamanda mevcut olmala
fayet edip etmiyeceğini tetkik e • rı sayesinde tutunabiliyordu. 
aerek amiri italara bildirecekler Mesela, pamuk yetiıtiren mem 

dir. leketlerin kendi pamuk ihtiyaçla-
Kifi miktarda tahsisat temin e· rını, pamuk yetiştirmiyen, fakat 

dilmedikçe taahhüt evrakı tan • pamuğu hariçten getirip mamul 
zim edilmiyecek ve mukavele ya· emtea haline sokan memleketler• 
pılmıyacaktır. Amiri itaya tahri.. den satın almamağa, ve kendi 
ren bildirilmesi ve ya tahsisat yok pamuklusunu bizzat kendi fahri -
ken mevcut gösterilmesi suretiyle kalarında dokumağa karar verdik 
tahakkukla taahhüde girişilirse ta- leri gün, bu müvazenenin bozul• 
bakkuk memuru mes'ul olacaktır. ması zaruridir. Bugün bu karar 
irahaisatm mevcut olmadığıma· verilmiştir. Buna pazarların İs· 
l'a§bımıya lüzum görmiyerek ya -

1 yanı diyorlar. Halbuki buna ben 
pılan taahhütlerden amiri italar, ce, pazarların isyanı değil, pazar 
itediyat yapılmışsa muhasibi mes • ların şuurlanmaları demek daha 
aıller müıtereken mes'ul tutula - doğru olur. 

taktır. Sürüm pazarlarının ıuurlanma 

Büyük 

sında, yıkılanla kurulan arasın .. 
daki büyük ayrılık vardır. Sana 
yi memleketlerindeki yerli malı 
hareketi pasiftir. Bizim memle -
ketteki yerli malı hareketi aktif .. 
tir. Orada, bir korunma ve tasfi
ye, burada bir kurma ve ilerleme 

sal: Ergani isti razı ır. u a ır if 
hattı milletin taıarrufu ile yapılı kimsenin kontenjan tatbikatı "f .. 

f ·ı E zünden ifraz suretiyle verdiği plıı· yor. Gene onun tasarru u 1 e r- }e' 

M·ı1 teakip beyannamelerin muarne ganiye varacaktır. ı et tasar• . .
1 

tı 
ruflarını küçük de olsa bu Ergani sinde asıl beyannamenm teıcı 
hattı istikrazına yatırmakla bir rihine mi, yoksa müfrez heye.il, 
taraftan parasını kirlr, faydalı, namenin tescili tarihine mi i]t.ib;: 

· edilmesi lazım geleceği ıek 111 vardır. emniyetli bir işletme temin etmış 
iki türlü kanaat bulunmaktadır· Onun için hakikaten milli, ha- oluyor, diğer taraftan da milli h h . . . tal' 

d lki ,ekilden er angısının . kikaten hayati bir dava karıısm- iktısadı kurma ve yapma avaarnı hı 
. 1 bakır yolu c•pheı'ınde de zafere biki halinde gümrük tabikı rnll da bulunduğumuzu iyıce an ama "" ııll 

iktıaadi mahzurlar doğuracağı 
mız lazımdır. Yerli malı kullan• götürüyor. >' 

'klA Bu ı'tı'barla Ergani bakır hattı laşıl.dığınd. an h.ükum_ et._çe buna aıl mak, milli iktısadımızın iıtı a.. 1 ha" 
tahvillerini almak her vatandaş ni hır sekti verılmesı uzumu lini bütünlüğünü kurmak ve yay.. • · · · d ı- ·h&)1 

mak için, her vatandatın bile bi için hem tedbirli bir İf, hem de olmuş, bunu teman ıçın e ayı 
•erefli bir borçtur. teklif etmiştr. le ve seve seve benimıemeıi lazım ::r ı d rıı· 

Milli tasarrufun manasını da Layihanın kabulü ha in e me f aelen bir vazıfedir. Devletimizin, k ·· h. uı 0 böyle anlamak icap eder. Yoksa le etin sanaynni ımayeye ma 
milli iktısadiyatımızı kurma ve ki · ı o • 

i•lemiyen itletilmiyen paralar, yeni tarife değişikli erıni rnn:; 
bütünleme huıusunda giriştiği ve ::r d k ·er' 

sahibi için, memleket için fayda Jide olmıyanlar için era ap t 
giri•eceg"'i teşebbüsler aldığı ve · ·b· 'kt d" t -· ede' 

::r değil, zarar verir etmesı gı ı ı ısa ı ve emın . 
alacag"' ı tedbirler, pek yakınde. v • 'd kt d d .... şlı Çiinkü saklanan paralar ekse • cegı varı at no asın an a 11 • 

memleketimizi ve milletimizi ileti f d ı Jd d·ı kt' riya zayi olur. ve daima milli a• ay a ar e e e ı ece ır. 
milletler seviyesne çıkaracak, ve lıt verit hacmini daraltır. Yapıl- Kanunun meriyete girdiği tııı.' 
Öncü millet olmak gibi tarihteki ma\.. • vl ... u c.. _, L-.&4. 1.; •• .,:~ .. _.!.L .. --~···--"1:7'' ·•1 .. _ ., . 1 l 

eski ve aiil rolüne kavu uracak- binlerce vatandaşımıza it· te te cak olan malların beyannameteıi 
tır. min ediyor. Aynı zamanda bu hat hangi tarihte tescil edilmiş olurf~ 

Büyük §efİn, vatandaşların ha.. yarın Erganiye vardığı gün de, olsun gümrükten çıktığı tarible 
tırlarmdaki fU direktiflerini tek - bakır gibi değerli bir cevher kıy- cari hükümlere tabi tutulacaktır' 
rar edelim: metlendirihniş, ve toprak altında Tadili teklif edilen 36 ıncı rııad' 

Siyasi ve askeri muzafferiyet kıymetsiz bir taş gibi yatan bir denin yeni şekli tudur: · 
ler ne kadar büyük olurıa olsun .. madenimiz daha cihan pazarların "Antrepoyla anbarlara gire_'1 
lar, iktısadi muzafferiyetlerle da değerini bulmuş olacaktır. her nevi eşya oralardan çıktı~: 
tetviç edilmezlerse, kazanılan En büyüğümüzden en küçüğü j zaman cari olan usulle rüsuma ta 
zaferler payidar olamaz. müze kadar, hepimizin gayretiy bidir. Muamelesi antrepo ile şll' 

Memleket ve istiklalin müdaf a ı~ ve muvaffakıyetle yakında ba- barların haricinde yapılan e~ya dı.ı 
ası için lazı.m olan bütün kuvvet- ıarılacağına emin olduğum bu hat aynı hükümlere bağlıdır. 
ler, iktısadiyatm inbisat ve inki.. için, bütün vatandaılarımı teb • Muvakkat madde _ Bu kanıl ' 
tafiyle mükemmel olabilir. rik etmeyi kendim için ıerefli ve nun hükmü gümrük elinde bulıs.' 

Milli kurtulut savaşında - llk çok zevkli bir borç bild:m. nan ve henüz resmi verilmeın 1 ~ 
hedef: Akdeniz - dediği gün, bü 1 Sözlerimi büy~k şefin çok gü- olan eşyaya da şamildir . 
tün milleti coşturan kumanda bu zel ve yükıek manalı muvaffakı· 
defa da, aynı katiyet ve iıabet - yet vadeden vecizeleriyle bitire • Jk d" 111 
le, Türk milletini iktısat savatı· yim: tısa 1 progra 
va sevkediyor. Orada olduğu gi "Bu vatan çocuklarımız, ve tc• 
bi burada da zafer muhakkak - runlarımız için cen.net yapılmıya , 
tır. Büyük şefin işaretiyle yürü .. layıktır. Bu da iktıaııdi faaliyet
mekte daima şaşmaz muvaffakı - le kaimdir.,, 

Yugoslavya fikri! 

Celal Bey bu hususta 
nediyor? 

ANKARA, 17 (Hususi) -: 
lktısat Vekili Celal Bey, veki

1
.1, 

be ne lP 
letçe hazırlanmıı olan § se kın· 
iktııadi ve sınai program hak 

Utinci derecedeki. imiri italarla 
muhuipler tahakkuk memurları 
tahsisat haricindeki tahakkukla 
tediyelerden dolayı mes'uliyetleri· 
ne ~vanı muhasebat hüküm ve • 
recektir. 

Biri•ci derecedeki amiri italar 
için de üç aylık raporlarla meclise 
malumat verecektir. 

Kral Aleksandr " Ben şimdi bunu temamile tehakkuk 
ettirm~ye çalışıyorum ,, diyor 

da dedi ki: J11 
• rogre. - 1ktısadi ve sınaı P k'Jle' 

hazırlandı ve tabedilerek ve .1ıter 
re tevzi edildi. Uk fırsatta vek•ğıf'IJ 
heyetinde tetkikine başlanacs .. 

11 
Zagrep, 17 (A.A.) - Yugos -

lavya ajansı bildiriyor: 
Tevfik Rüştü B.in teşekkürü Zagrep belediye reisinin nutku 

H'ariciye Vekili Tevfik Rüştü na cevap veren kral aşağıdaki hi· 
Beyefendi ile refikaları Makbule ta beyi irat etmiştir: 
Hanımefendi, Rüştü Paşa merhu • Burada aranızda ikametimden 
mun refikası Hanımefendi, oğul· büyük bir sevinç duymaktayım. 
tarı Fatin Beyin izdivaç merasimi ikamet etmekte zevk duyduğum 
münasebetiyle bir çok dostların • r:ı şehirde bundan yüz sene evel 
dun ve sevdiklerinden tebrik tel • büyük Yugoslav fikrine kuvvet 
gra.fları ve mektupları almışlı..r • ve ı·evaç verildi. Şimdi ben sizle
Ôır. rin yardımınızla vatanımızı müm• 

Bunlarw, a:;·rı ayrı cevap verme· kün olduğu kadar satvetli yap
~ imlr n bulamuchklanndan te· ınak için bu fikri temamiyle tahak 
tesekkiirlerinin lb1llğ ı~1a gazetemi- kuk ettirmeye uğratıyorum. Si;r... 
zi . tauit buy urmuşlnrdır. 1 ler, mesainİ7e dc""llın etmeli ve 

büyük milli adamlarımızın yolun
da sebat eyle.melisiniz. Bu büyük 
adamlar, milletimizin asırlardan 

beri takip etmekte olduğu ülküler 
için kardeşçesine uzlaıarak en bü 
yük fedakarlıklarda bulunmayı 

öğrenmitlerdir. 

Dün Yugoslav kralı Aleksandr 

Dördüncü daire reisliği 
Ankara, 17 (Hususi) - Diva

nı Muhasebat reisliğine intihap e• 
dilen Seyfi Beyden botalan dör· 
düncü daire reisliğine bir zatın 

tayini Divanı Muhasebatça meclis 
ten istenmitfo·. 

hazretlerinin doğum günü idi. Bu 
münasebetle dün ıehrimizde de 
bir ayin yapılmıttır. Yugoslav te 
baaıı evvela Galatadaki Sen Jorj 
kilisesindeki ayinde bulunduktan 
sonra on birde konııoloıluğa git .. 
mitler ve konsoloslukta yapılan 

merasimde hazır bulunmuşlardır. 

Erzincan ve Çankıra 
vallllkleri 

Ankara, 17 (Hususi) - Erzin
can valisi Muhtar Bey Çankıl'Iya, 
sabık Elaziz valisi Fahri Bey Er
zin.can valiliğine tayin edilmitler
dr. 

ı r1r1I .. . d. G . Hftzret e 
umıt e ıyorum. azı ğrf1ll 

vekiller heyetinde bulune.ct\ 111· 
l · rogr• gelince· Gazi Hazret en P .ı 1 r. , . 1 aktatı 

la yakından alakadar 0 ın d ek • 
• t e ec Vekiller heyetine rıyase 

lerini ümit ediyorum.,, -------------,. · arı Türk - Yunan uc 
münasebatı l'f'I 

•) - 'Yt.ıJl. 
Ankara, 17 (Hususı 13er1" 

. h . 1 Nuınatl dll· tıcaret eyetıy .e, 51 ıı 

riyasetinde~.i heyetimiz. arDr ~ii· 
d yo. • 

ki müzakerat devam e fı dn ııet,. 
b. h ft ze.r ın 

zakeratın ır a ~ kted;ı-. 
1 ~ · ·· 't edılmc ce enecegı uını 
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Ah E Mükemmel ınet Mi tat f. 
Ah Bir karar ~l met Mithat Efendi bundan 

~n ae~e evvel köküne kadar hal
~İtht\tı olan Darüşşaf akada öldü. 

'<>rı ll Efendinin Darüşşafakada 
iİld·tıefesini vermesi manasız de -
~· it, Ha.Ik arasından gelen, halk 

ırı •ö ı· . llt h Y 1Yen, halk için yazanın ge 
ftb~ '!kın arasında ölmesi çok 

•1dır. 

tir 41-net Mitat efendi muhar .. 
cı ' 4hınet Mitat efendi roman-
' F 4hınet Mitat efendi alimdi. 

Af ·t llca.t hunların üstünde Ahmet 
~] ll efendi bir halk adamı idi, 
d' ~ndı, ve kendini halka ver • 1

• }{ Ik a. ın hocası oldu. 

~ Jl.tl İlat efendi, batan bir ge -
t Ye d ... k .. l b' Qlh ' ogrna uzere o an ır sa• 
'1.~ll _alaca karanlığında genış 

kitlesine hitap etti. 

l ,.,t' İt.t efendi, bir kültür hare • 
"ın· 
ltıod ıra başındaydı. Bu kültür, 
il . ern tekniğe dayanan müspet 

~~n lciiltürü idi. Mithat efendi 
()ld il\'asında ne kadar muvaffak 

t tı, onu bilmiye imkan yoktur. 

11 '-•en Mitat efendiden, maarif 
b~la.tetlerin<len veya mes'ul ter -
t~e lntirlerinden :ıormıya cesa .. 
._. bulaınadığımız bir şey iste-
1~' h k a kırnız yoktur. 

,~uhakkak ki Mitat Efendi 
l~ Unat maarif bütçelerinin mem 
l_.tte ... d' "' · b' k "4.J .. ereme ıgmı ır urşun • 
"- ~Jll Ve bir tabaka kağıtla hal-

ıt 'irttı ... 
İtleyj okumaya sevketti. 

lf. "" "" '~İlt.t efendi roman yazdı , 
~~ 1 karakteri muhafaza etti. Ta• 
~ ~..,,u,, aynı secıyeyı mubatazct 
,, (Kırk 'ambar) ın gayesi hal-

kafaaınt doldurmaktı. • 

~~~ • efendiden bahseder • 
l>ilırım birçok münevverler: 

tep~) Edebiyatıcedidenin mek -
"-~de hala devam eden propa· d-., 

il) b, •. k " k 
'tt) . ougun u zev e nazaran e-
•i)~l'inin aldığı manzara dolayı .. 

t 0n~ yan bakacaklardır. 
~e debıyatıcedidenin köksüz 
~d '-lıelaiz çıt kırıldım, çetrefil 
~ '•trıa. mukabil o her §eye rağ -
kitılt hir devre hakim olmuş ve 

'>'e okuma zevkini vermiştir. 
~ita.t f d' . d · · ~i e en ının evrıne nı • 

tı.~ hükmettiğini anlamak için o
-~lt ],· çi ır parçasını zamanındaki 

~~ ~açin dili ile yazı yazan üs
il~ le tdan birinin bir satır yazısı 

llttılattırmak lcafidir. 

~1 ~İlhat efendi bir halk ada -
~~~ı, fa.kat halkın manasını ve
":l'I •~en, halkı idrak etmiyen ~e
c~ .. ~ırı çemberi içinde verebile • 

Gene kar 
v 

yagması muhtemel 
Dört gün süren lodos karayele çevirdi, l1ava soğudu 
Dört günden beri devam eden idi. Rüzgar şimalden esmiştir. 

lodos dün öğleye doğru karaye - Sürati saniyede 6 metre idi. Saat 

le çevirmiştir. yediye kadar yağan yağmur 26 mi 

Kandilli rasathanesinin verdi.. Iimetreye baliğ olmuştur. 
ği malumata göre, dün sabah ye· 
dide tazyik 755 milimetreye çık· 

mıştır. Hararet 6,5, en çok hara
ret 10, asgari hararet 5 derece 

Saat on dörtte tazyik 758 mili· 

metreye kadar yükselmiş, rüzgar 

saniyede sekiz metre süratl c şimal 

den esmiştir. Saat yediden 14 e 
ka dar 2 milimetre yağmur yağ

mıştır. Hava karayele çevirdiği 

için yağmur ihtimali azalmıştır. 

Buna mukabil havaların gittikçe 
soğuyacağı ümit edilebildiği gibi 
kar yağması da muhtemel görün• 
mektedir. 

lstanbulda hayat okuz yılda 
on misil pahalı aşmıştır 

İstanbul ticaret odası, lstanbu- de 3437 kuruş olmuştur. 

la ait geçinme indeksinin teşrini .. 
evele cetvelini de neşretmiştir. 

Ana, baba ile, biri bir buçuk, 
diğeri yedi ve üçüncüsü de on be§ 
yaşlarında üç çocuktan mürekkep 

orta halli bir aile nazarı itibara a
lınarak yapılan bu cetvele göre, 

böyle bir ailenin 1914 senesinde 

yiyecek ve içecek masrafı ayda 

426 kuruşken 1933 teşrini evelin 

Maarifte -Fazilet mükafatı alacak 
muallim 

Bu sene İstanbul ilk mektep 
muallimlerinden fazilet mükafatı· 
na layık olarak seçilenler dört ki

tldiı·. Mo.cu if müclüri,ycti hunların 
isimlerini maarif Tekaletine bildir 
miştir. Vekalet 4 muallimden bi • 
rini seçecektir. 

Muallim mektebi mezunlar1 
Muallim mektebi mezunların -

dan 33 muallim İstanbul maarif 

müdürlüğü kadrosuna verilmi§tir. 

Bunlardan yirmi üçü muhtelif ilk 

mekteplere yerleştirilmiştir. On 
muallim henüz açıktadır .. 

Liman teşkilatı 
İktisat vekaleti liman teşkilatın· 

da esaslı bir değişiklik yapmış, ti-

careti bahriye kontröl memurları· 
nı tamamile değittirmiştir. 

Bundan başka fen işleri azala
rı kısmen, muamelat şube kısım 
amirleri de gene tamamen değiş
tiriJmiştir. 

Liman reisleri arasında da de
ğişiklikler olmuştur. 

Değişiklikler Ankaradan dö -
nen deniz ticaret müdürü Münir 

Aynı aile, yakma, aydınlatma 
temizleme .maddeleri için bütçe • 

sinden ayda 104 kuruş ayırırken 

bugün 1083 kuruş ayırmağa mec-

bur kalmaktadır. Giyecek eşya ve 
ev eşyasına 252 kuruş harcarken 

bugün 2850 kuruş harcamaktadır. 

Ayda 150 kuruş ev kirası verir 
ken 25 lira vermeğe başlamıştır. 

Cigara, tütün, vesaiti na kliye 

C. H. F. Beylerbeyi 
9cağında 

Cümhuriyet Halk fırkası Beyler 
beyi ocağı senelik kongresi evvel
ki akşam yapılmıştır. Ocak ı·eisi 
Nedim Bey, senelik raporu oku -
duktan sonra ocağın yeni taleple -
ri tesbit i mi ' . tinahata s eçil· 
mittir. 

Riyasete ekseriyetle Nedim, ka· 
tipliğe Mazhar, muhasebeciliğe 
Sadri, azalıklara Baha ve Hikmet 
Beyler seçilmişlerdir. 

Halkevi temsil şubesinde 
Halkevi temsil şubesine devam 

eden 15 talebenin imtihanları ya
pılmış, 11 ri muvaffak olmuştur . 
Şubeye yeniden talebe kaydine 
başlanmıştır. Müdavim talebeler 
her hafta pazar günleri araların -
da müsahabeler yapmaktadır. 
Şimdiye kadar Şinasi Bey taı·a· 

fından Froydizim, Sadettin Bey 
taraf mdan Şeksper ve hay ah hak
kında müsahabeler yapılmıştır. 
Dün de Niyazi Bey tarafından 
şair Nedim hak,kmda bir konfc • 
rans verilmiş, müsahabe yapılmış
tır. Müsahabeden sonra şiirler o • 
kunmu!lur. 

ve sıhhat masrafları bir ayda 140 
kuruş tutaı-ken bugün aynı mas " 
raflar 1375 kuru! tutuyor. 

Ayni aile tasarruf veya sigorta 
için de 89 kuruı yerine 763 kuruş 
ayırıyor. 

Netice itibariyle 1914 senesin
de ayda 1161 kuruşla geçinebilen 
bu orta halli aile, 1933 senesinin 
teşrinievel aymda ancak 12008,5 
kuruşla yani 120 lira 8,5 kuru!la 
geçinebiliyor. 

Polis haberleri 

Bahçevan arabadan düştü 
Çekmeceli bahçıvan Bayram 

ağa evvelsi gün lstanbula biraz 
lahna, pırasa getirmiş, satmış , 
dün köye avdet için yola çıkmış -
tır. Topkapıdan sonra arabasının 

hayvanları birdenbire örkmüş, ge· 
mi azıya abnı§tır. Bahçıvan her 

ne kadar hayvanların dizginlerini 
kasmak istemişse de muvaffak ola 

mamış kendisi de aşağı yuvarlan· 
mıştır. 

Ağır surette mecruh olan Bay· 
ram hastahaneye kaldırılmıştır. 

Komşu malına hiyanet 
Bülbülderesinde 32 numaralı 

hanede sakin Kita dün ak§am e· 
vine gelip kapısını açınca, odası
nın allak bullak olduğunu, bir yor 
ganile çekmecesindeki paranın a· 
lmdığınr görmüş ve karakola mü
racaat etmiştir. 

Yapılan tahkikat neticesinde 
hırsızın aynı ev sakinlerinden 
Müslim olduğu anlaşılmış ve ya
kalanmıştır. 

Gelenler, Gidenler 

Köpüklü, sıcak bir kahve, 
demlenmiş kehribar gibi çay, az 
meze ile buzlu bir kadeh rakı, 
duble bir soğuk bira, insana yor· 
gunluk aldırır. Bunları içmek bir 
ihtiyaçtır. 

Bütün gün iş ve güçle uğraşan 
dımağlarr, günün didinmeleriyle 
üzülen beyinleri, tiyatroda veya 
sinemada dinlendirmek te bir ih
tiyaçtır. 

Bu güne kadar, bu en rır.eşru 
ihtiyacımız, sinema ve tiyatro 
saatlerinin münasebetsizliği yü· 
zünden, adeta lüks bir eğlence 

şe!tlinde sürüp gidiyordu. Sine ~ 
ma ve tiyatro, ihtiyaç şeklinden 

çıkmıştı. 

Sinemaya ve tiyatroya gitmeli 
külfetli bir eğlence olmuştu ve an 
cak uykudan, yani sıhhatten fe
dakarlık yapmak §arliyle tiyatro
ya ve sinemaya gidiliyordu. 

Dünyanın hiç bir yeri yoktur, 
ki sinemaları saat onda baılasm 
ve gece yarıııı bitsin. Çünkü sİ· 

nema ve tiyatro ihtiyacını gider
mek istiyen bir insan, saat on iki 
de oyundan çıkarsa, ancak birde 
evine gider, bir buçukta yatar, 
ikide uyur ve ertesi günü ya kalka· 
maz veya kalktığı zaman beyni 
yerinde olmaz. Çalışamaz. 

Sinema ve tiyatronun, her 
memlekette olduğu gibi, bizde 
de bir ihtiyaç olduğunu kabul et
mek ve bu ihtiyacı, külfetli bir 
eğlence şeklinden çıkarmak lazım 
dır. 

Bu iş oldu. 
Dahiliye vekaletinin vermiş oldu· 
ğu son kararı, bizim gibi, herkesin 
de memnuniyetle kar~ılamış oldu· 
ğuna şüphe yoktur. 

Şükrü Kaya Bey, sinema ve 
tiyatroların saat on birde ka • 
panmaları için kati emir verdi. 

Bu isabetli kararından dolayı 
dahiliye vekilimizi tebrik eder• 
ken, uyku:ıuz kalmadan, en met 
ru ihtiyacımızı giderebileceğimiz 
için de biribirimizi tebrik ederiz. 

Selimi izzet 

Matbuat balosu 
hazırlanıyor 

Gelecek ay verilecek matbuat 
balosu hazırlıkları ile meşgul bu • 
lunan tertip heyeti dün akşam 

Maksimde toplanmıştır. Balonun 
her zamankinden üstün olması 
için esaslı kararlar verilmiştir. 

Fethi Bey 

ti ta.ndırnanı verdi. 

Sadri Etem 
Necdet Bey tarafından dün sabah 
alakadarlara teblig edilmiştir. 

Le Mois mecmuası 
Heyeti vekile Fransızca 

Mois mecmuasının Tüı 1ciyeye 
halini menet.miştir. 

Mançester üniversitesi profe
sörlerinden M. Briban iki gün son

Le ra şehrimize gelecektir. M. Birhan 
it· I mekteplerimizde tetkikat yapa -

caktır. 

Bir rnüddettenberi rahatsız bu· 
luna n mefsuh serbest fırka lideri 
Fethi Beyin sıhhati iyiliğe yüz tut· 
muştur. 
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Hakimlerin dünkü toplantısı 

Yanan dosyaları yeniden 
kurmak için .. 

Yeni bir komisyon teşkil edildi- Yeni icra daire
sinin alt kısmını sel bash - Postaneyi Adliyeye 

tahsis ihtimali, kuvvetlendi 

Adliye ıarayındaki yangında, 
dava. doayalarının yanması üzer~ 
ne, vazıyeti tekrar yoluna koy -
mak için ne gibi tedbirler almabi .. 
lcceğini görüşmek üzere, ticaret 
ve hukuk reisleriyle azaları, dün 
saat on dörtte dördüncü vakıf ha 
nmda ticaret odası salonunda 
ikinci toplantılarını yapmı§lardır. 

Dünkü toplantıya baro birinci 
reisi Halil Hi!.mi, ikinci reiıi 
Mekki Hikmet, avukat Necati ve 
Hamdi Halim Beyler de iştirak 
etmişler, baroca teşkil edilen ti
caret, hukuk, ceza, icra müza .. 
hir komisyonlarınca yapılan tet -
kikat neticelerinin birlettirilerek 
bir rapor halinde adliye vekaleti· 
ne gönderildiğini anlatmışlar, bu 
raporun bir suretini vermi9ler -
'dir. 

Komisyon teşkili 

ilk toplantıda, ikinci ticaret 
reisi Turhan Beyin. hazırladığı bir 
proje, müzakere mevzuu olmuş 

ve tetkik edilmek üzere, çoialtı· 
larak dağıtılması, ikinci toplan
tıdn buna ilave edilecek fikirlerin 
de teııbiti kararlaştırılmıilı· Dün
kü müzakere esnaşında, bu proje
etraf mda söz söylenilmi,, bu ara 
de birinci ticaret reisi Memduh 
Beyle diğer bazı hazır bulunan
lar, fikirlerini izah etmi!lerdir. 
Birinci hukuk reisi Süphi Bey de 
hazırladığı bir projeyi vermif, ne 
ticede bir komisyon tetkil edil
mi~tir. 

Dördüncü hukuk reiıi irfan ve 
ikinci ticaret azasından İsmail 
Hakkı Beyler, bu komisyona da
hildir. Baroya mensup bir zat ta, 
komisyonun toplantılarında aami 
olarak hazır bulunacaktır. 

dar iıtifa edemez. Ancak, inza .. 
bat komisyonu kuuiyle değiştiri 
le bilir.,, 
. Faaliyet tarzı etrafında bazı 

şekiller teshil edildikten sonra, 
deliller, ihtiyati tedbirler, zaman 
geçmesi, harçlar bahislerinde dü 
şünülen şeyler izah olun.makta, 
meriyeti reımi bir senede bağlı o
lan akitlerin, bu akitlerden mü .. 
tecellit davaların, ancak senetle 
rin ait oldukları makamlardan 
musaddak suretlerinin mahkeme 
ye gösterilmesiyle ispata kabil ol
duğu kaydedilerek diğer hususla
ra dair bazı yollar gösterilmekte, 
ihtiyati tedbir bahsinde föyle de
nilmektedir: 

Üç cihet hakkında 
"Bu kanunun neşrinden evel 

mevzu ihtiyati tedbirler ve haciz .. 
ler, kanunun neşrinden sonra on 
beş gün müddetle olduğu gibi ka
lir. Bu gibi tedbirde haczin tem• 
dit ve ya fekki, tarafların daveti 
üzerine mahkemece verilecek ka
rarla olur.,, 

Zaman geçmesi bahsinde de, 
"Yangın tarihinden. itibaren ka -
nunun neşrini takip eden on beş 

gün nihayetine kadar zaman geç· 
mesi ve hakkın düımesi müddet
leri durur. Bu hükmün, icra iti .. 
razlarına, medeni kanun, borç
lar klUlunu, ticaret kanunu ve hu· 
ıusi kanunlarda yazılı hususi ınuö 
detlerin hepsine tatbiki mümkün· 
dür.,, denilmekt«:dir. 

Harçlar bahsine ıelince, hu ba 
hiıtc de şu esas teklif edilmekte .. 
dir: 

"Yangından evclki zamana ait 
olup yanıım tarihine kadar cere
yan eden muamelelerin tekrar te
sisine müteallik bütün tebliğler 

masrafları harçlar, noter ücret -

ihracat ticaretimizi 
teşkilatlandırmak 

IJaşmakalc:deıı IJet·am 

dan istifadeye çalışılacaktır. 
Fakat esas maksat ihracat mal 

larımızın kıymetlenmesi olduğu 
için hükumetin müdahalesi sa -
dece bugünkü istihsal ve ihraç un .. 
sulrarını kuvvetlendirmekten iba
ret olacaktır. Tabii herhangi bir 
cins ihracat ticaretinin bir elden 
idaresi mevzuu bahsolmıyacaktır. 
Bugün ihracat işleriyle meşgul O• 

lan bütün rnüe5seseler gene faali
yetlerinde serbestçe devam ede .. 
ceklerdir. 

Mehmet Asım 

Muallimler ortakhğı 
kooperatifi 

lstanbul muallimler ortaklığı 
kooperatif şirketinden: Şirketi -
mizin tescil ve ilam ile kati tetek
külü zımnında hissedarlar heyeti 
umum iyesi, 1934 senesi ikincikıi
nun ayının 4 üne müsadif perşem• 
be giinü saat 16 da İstanbul Halk 
evi binasında inikat edeceğinden 
ortakların hnzır bulunması rica 

olunur. 
Ruzn.a.mei müzakerat: idare 

meclisi intihabı, murakıp intihabı, 
hesap ve idare vaziyetlerinin tet
kik ve müzakeresi. 

Rayiştag yangını muha
kemesi bitti 

Berlin, 17 (A.A.) - Volf ajan· 
sı bildiriyor: Rayiştağ kundakçı· 
ları davası bitmiştir. Van Der 
Lubbe, kendisini müdafaa için söz 
söylemek hakkından vazgeçmiş· 
tir. Dimill'of, sonu gelmiyen bir 
müdafaa serdetmiştir. Bu mü • 
dafaaname komünist fırkasının 

hakiki bir. oro.!!1·amıdır. Mütt81' • ..

lerden Popoff ve Tancff, Bulgar· 
ca birer beyanname okumuşlardır, 

Bir tercüman hu beyannameleri 
ciimle cümle tercüme etmiştir. 

Torgler evvela avukatına teşek· 
kür etmiş ve Rayiştağ yangını me· 
selesinde kendisinin tamamen ma~ 
sum olduğunu söylemiştir. 

Mahkeme karanm 23 kanunµ • 
evvel cumartesi günü sabahleyin 
saat dokuzda bildirecektir. 

Beş yıllık 

Iktısadi programda 
neler var? 

lktısat vekaletinin hazırladığı rekse ~imdiden sonra vücud• el 

be§ yıllık iktısadi program, vekil • tirilecek eşyaya ait sanayi ~u 
ler heyetinde müzakere edilmek · seselerinin istifade edeceklerı 
tedir. lktısadi program, ticari ve afiyetler ile mevaddı iptidaİ1e,ı 
sınai kısımlara ayrılmaktadır. teleri hakkında da hükümler" 

d k l 
dır. , 

Programın için e i esas ar ~un yı 
lardır: . Bu hükümlerle mevcut :aJ1~ct1 

istifade edecekleri muaf ıyel 
Büyük ihracat mallarımıza ait . b h d ti be" ıeıı' 

nıs et ve u u arının :r 1, 
münasebetlerin teskilatlandırıl • . d • . . k tte te 

~ çın egışmıyece sure ~I 
ması. Bu teşkilatlandırma, ihraç ff': 

esnasında fiatlarda vukun gelen edilmesi ve bu sanayiden 111~J 
tenzilatı karşıhyacak ve bunların dı iptidaiyelerini dahilden ~e ti 
müstahsilin menfaatini koruyacak ecleceklerin bu müddetin hıt~" 
şekilde ve icap ederse, hükumet da buna imkan bu!~bilınelerı 
tarafından naklen yardım edil • tedbirler düşünülmektedir. ~ 
mek suretiyle yapılacaktır. Efrat tarafından yeniden "'rt 

h da getirilecek sanayie muaf 'ı Büyük ihracat mallarımız, er d 
türlü hileden masun olarak ve verebilmek için ~u. ıa~ayi~n ; 
Türk mallarının hakiki nef aaetini ziyade mevaddı ıphdaıyeıı 111 J 
hariçte tanıttıracak şekilde stan • leketlc mevcut veya kabili ted 
dardize edilecek ve bu hususta ge· snnayi şubelerinden olma•• ~ 
niş teşkilat ve teşebbüslere girişi • dema esaslı bir prensip olac• 

lecektir. 

Ticaret ofisi; hariç memleket ~ 
lerle olan iktısadi münasbetleri • 
mizi gerek reldim ve gerekıe için· 
de yıı.şııdığımız devrin bütün ta • 
havülatı noktasından her türlü ha· 
reketleri en ınodern tarzda ve en 
seri şekilde takip etmek üzere mcr 
kezde geniş teşkilatlı bir harici 
ticaret ofisi vücude getirilecektir. 

iş hareketlerini ve cemiyeti ak
vama girmemiz dolaysiyle beynel· 
milel noktadan Türk devletinin ta· 
ahhüt ettiği beynelmilel meıaiye 

müteallik harekatı yakından takip 
etmek üzer bir · a bürosu ihdas o· 
lunacalCtrr. 

Memleketimizin iktısadi hare· 
kederine mühim bir iktuat nok · 
tası olan ıirketler, sigortalar, bit.n• 
kalar, kooperatifler sahasında dev 
Jet murakabe8ini daha yakından 
takip etmek üzere bir şekle sokula 
cak ve ayni zamanda bu dört çeşit 
teşekkülün faaliyetleri esaslı su · 
rette takip edilecektir. 

Gayri mübadille' 
Kongrenin tekrar topl.t 

oıasını istiyorla~ I 
Gayri mübndillerin ellerınd f 

bonoların emlak mukabilinde lO 
1 

!anmadıkça. hükumetin yeni ~ 
tevziine taraftar olmadığı, ~~ 
vekaletince de lstanbuldakı '( 
komisyonuna bu yolda tebV 
yapıldığı yanh~trr. 

Maliye vekaletince latanbııl; 
ki satış komisyonuna bu tır 
l." L • ~ Ll" " 1 11......, 

·~ M~za~e~:-il~ -s.atıla-::1"1' 
sahipleri çıktığn · da nadirdir• ., 

Şimdiye kadar se.tılan on~~ 
lerce emlakten ancak yiiıdo ~ ıt 
nin sahibi çıkmış, bu da eıaf~ 
sir edecek bir vaziyet ihdCll • 

miştir. ı 

b
. ~,, 

Gayri mübadillerden ır ; 
Komisyon, her gtin ı~bahları 

toplanarak, birkaç gün içinde tet
kik ve telif itini bitirecektir. Ko
misyona ikinci ticaret ve birinci hu 
kuk reiıılerinin projelerinden baş· 
ha, baronun projesi de veril.mi~ 
bulunuyor. Komfoyon, bunlar -
dan b11şka umumi iki toplantıda 
ha~ır bulunanlar tarl\f ından tifa .. 
hi olnr.:ılc ileri sürülen teklifleri 
de teabit ederek, toplu ve mufas
& l bir proje h:ı2ırlıyacnktrr. Top .. 
lu ve mufassal proje, yapılacak 
üçüncü umumi toplantJdn tasvip 
edi~dihtcn sanr~, adliye vekale -
tine gönderilecektir. 

ler i ve sair bütün masraflar, ya • 1 =::;=::===;:::::=::::;;:=~====~=:;:: 
Kredi hareketleri geçen sene ka 

bul edilen ve memlel':etin ödünç 
para işleri kanunu ve halk banka· 
sı kanunları ile devletin küçük kre 
diyi tanzim hususunda aldığı ka · 
nuni t~dbirlcri . t>n kısa Zt\ım·.nda 
ve en modern t~kilde t~hal,kuk 

ettirecek surette tnnzim r~dil~c.C'k 

ve bu suretlebir taraftan tde(,Hik 
mücadele edilirken diğer tnraf td.n 
da esasları hazırlanan l !alk ban -
kası teşkilatı bir t1n evvel fiile ko· 
nulacaktır. 

mımn şon haıiyet hakkında~-~ 
yet idare heyetinin alikad~t J 
iıahqt vermesi icin ko111renın1'I-" 
rcı.r toplanması fikrinde old\I 

Bzzı esaslar 

lkinci ticnrct m:lhkemesi reiıi 
Turhan B~yin hazırladığı proje .. 
ele, dava dosyalo.rının yeniden te 
sisi için her mahkemede bir tesis 
bürosu bulunması, bu büroların 
sulh işlerinde o davaya bakan 
sulh hakimiyle baro inz.ıbat mecli 
ı;inin seçeceği avukattan ve asliye 
mahkemelerinde o mahkeme rei
&inin inha edeceği aza ile baro in .. 
zıba.t meclisinin seçeceği avukat
tan teşkil etmesi teklif olunuyor. 
Bu projedeki diğer bazı eıaslar, 
hulasa olarak, §unlardır: 

"Baro kanununun meriyete gir· 
ı 

diğinin mahkemeye tebliği tari-
hinden itibaren mahkemenin itan 
üzerne üç gün zarfında azasını 
seçerek, mahkemeye bildirir. Ko 
misyon azalığını kabul eden avu
kat, vazifesinin nihayetine ka -

rrm harca tabidir.,, 

Bina işi 
Yeni bina yapılmcıya kadar 

adliyeye tahsis edilecek bina i~i, 

henüz halledilmemiştir. 
En kuvvetli ihti.mal olarak, h

tanbul postanesi binasının tah,iıi 
mevzuu bahistir. Hatta, bu bina
nın iki katının tahıisi muhakkak, 
hepsinin tahsisi de kuvvetle muh
temel olduğu söyleniliyor. 

Yalnız postanenin en üst katın 
daki lstern kablo şirketinin hı.ılun 
duğu kısmın tah&isi biraz güç gö
rülmekte, buradaki techiı;atm 
baıka bir binaya nakli masrafh o
lacağından bahsedilmektedir. Bu .. 
nunla beraber, bu kısmın başka 
yere nakli meselesi, postanenin 
adliyeye tahsisine başlıca bir ma
ni sayılmıyor. Çünkü, adliyece 
bu kısmın olduğu gibi kalmasının 
ve f e.aliyetine devam etmesinin, 
diğer kısımlara yerle§ecek adliye 
teıkilatının işini akıatmıyacağı 

kanaati, alakadar yüksek maka
ma bildirilmiştir. 

Dün bir refikımız, harbiye mek 
tebinin bulunduğu binanın adliye 
ye en elverişli bina olduğuna ka
naat getirildiğini yazıyordu. Bi .. 
zim öğrendiğirnize göre, ortada 
böyle bir tasavvur bile yoktur. 

İstanbul müddeiumumisi Ke
nan, C. H . F. vilayet idare heyeti 

reisi Cevdet Kerim ve baro reısı 
Halil Hilmi Beyler, dün postane .. 
binasiyle eski düyunu umumiye 
binesmı gezmişlerdir. 

Sel basması 

İcra teşkilatınm içinde fal\liyc-
te ee~tiği Tophanedeki :ıanayı 
mektebi binasının alt kısmını, 
dün ak!:amki şiddetli yağmur es· 
nasında sel basmıştır. Faknt, dos 
yalar ü:ıt katta buiunduğundaıı, 

sel basması dolayısiyle dar.."?la -
mı1tır. 

Dünkü faaliyet 
Adliye teşkilatı için, dün def

ter, kağıt ve mümasili bazı lü
zumlu şeyler satın alınmıştır. 

Adliye matbuat tetkik bürcsu, 
şimdiki halde tevkifhanenin miid
deiumumiliğc ayrılım kısmında, 
ilenat dairesi de hapisanede çalı .. 
~ıyor. 

Dün muhtelif mahkemelerde 
bazı davalara bakılmıştır. Alay 
köşkünde yerleşen lııtnnbul beşin .. , 

ci hukuk mahkemesi, bir müddet ı 
tenberi islerin tetkikine başlamış
tı. Dün °ilk defa olarnk muh:ıkeı 1 

me görmüş ve bir çok dava rüyet 
etmiştir. 

lktısat veknl~ti iktısa.di cephe
den aldığı büyük tedbirlerin sey· 
rini yakından takip etmek ve teş· 
kilatınm faaliyetini murakabe al· 
tında tutmak üzere bir teftiş hey· 
eti kadrosu vücuda getirecektir. 

Bundan başka programın sana· 
yi kısmında gerek mevcut ve ge· 

şöylenmekte idi, j 
Dün yaptığımız temaslar '·~i( 

mübadillerin ekııerisinip bu ''·f 
ge olduğunu gÖf;tcrmittir. Cedll it' 
idare heyetine mensup r;evat .~ 
konı.renin §İmdilik topl•"7..,,. 
hakkında plınını§ bir karar 0 

dığını sö)•lcme~tcdirler, 
• 

• 4 ·tt• 
Besim Bey Ankaraya ~,1, 

Marif vekaleti teftiş heye~~ fi' 
.. . ~ katiıır• 

si ve Universıte umumı . fi' 
'l ;~tır· sim Bey Ankaraya gı nt •f if 

.. rnaar• sim Bey üniversite ve 
5 

el' 
• L ~ l ti teJJ'l1' lerı hakkında veY.e. e e ftt' Jel 

mek üzere Ankarada bir ha 
dar kalacaktır. .,-

hey•· 
Sevenlere, sevilenlere ve aıkı, onun hasretini, zevk "e 

canını tanıyanlara ittihaf edılen en büyük fıla> 

Aşk fır ınası 
Oynıyanlar · , Y ES 

GARRY COOPER - HELEN HA .
1 

bilir· 
tesadüf edı.e bu güzellikte bir filme $rnede bir defa 

Fransızca sözlü Paramount filmidir. 

•••••• 

Yangın tahkikah M 
1 

k 
Adliye sarayının yanması tnh Çarşamba •• •. • • e e 

klllratma dün de devam olunmuı -\tl 155; 
tur. Şnhit!er dinleniliyor. f.------------------• 
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llıı~tirn, fakat o gece çektiğim ıs- cevap olarak: Kontla sana ihanet ç l • J l h d t f b 
lıtabın yanında, onlar hiçti. etmiyorum, seninle konta ihanet ete er, ıanuarma ar, u u a ur .. 

- 14 - ediyorum, diyebilirdi. Bu zihni -

1 Evime gelince çocuk gibi ağ- yetle kadınlar birçok e~~.eğin ları şa.şkzn bı•r hal' Je ı•dı•ıer 
il.!nıya baıladım. Hayatında bir Bir ara, o kızın bana ettıgı ye· U j 

kere olsun ihanet görmemi°Ş er - minleri düşünüyor, mektubumu ha 
kek Yoktur ve her erkek çekilen fif buluyor, benim aşkım kadar ıa 
ıatrrahı bilir. mimi bir aıkla alay eden o kadını 

1-lümınanın verdirdiği kararlar ı lazım geldiği kadar tahkir edecek 
"ardır, ki insan onları tutabilece- kelime kullanmadığıma kani olu· 
ğ.ını sanır. Ben de derhal Margö- j yorum. Sonra, o mektubu bile yaz 
tıtle her türlü münasebeti kesme dığıma pişman oluyordum. Evine 
Ye karar verdim. Sabırsızlıkla sa gitmeliydim, onu ağlatmalıydım 1 

bahı bekliyordum. Biletimi ala .. onun göz ya!larını seyredip keyif 
Ci\k, babamla kız kardeşımın ya - lenmeliydim. 
nına gidecektim. Bu çifte aşktan Sabırsızlıkla cevabını bekliyor 
emindim ve onlar bana ihanet et• dum göstereceği mazareti merak 
'll . , 
eılerdı. ediyordum. 

Ama, Margöril, neden gittiği- Jozef geldi. 
illi bilsin istiyordum. Yalnız met• - Ne haber? dedim. 
tesini sevmiyen erkekler, bir şey _ Madam henüz uyuyordu. U· 
Yazmadan onu terkederler. 1 yanır uyanmaz mektubu verecek-

Zihnimde yirmi mektup tasar- ler. Eğer cevap verirse getirecek· 
ladını. ler. 

Her fahişe gibi bir fahişeye Uyuyordu! 
Çattnıştım. Ona fazla bir şiriyet Yirmi defa mektubu geri aldırt· 
"errnıştım. Beni mektep talebesi mak iatedim. Fakat her seferin -
~·erine koymuş ve ihanet etmek de: 
tçin tahkir addedilecek kadar ha· _ Belki de vermişlerdir, diyor· 
tiı bir kurnazlık yapmıştı, bu mey dum, pişman olduğumu zannede· 
danJaydı. cek. 

İzzeti nefsim galebe çaldı. Bu Bana cevap vereceği aaat yak· 
kadını, ıstırnbımr gösterme - l ıaştıkça, yazdığıma sahiden piş • 
den terketmek lazımdı. Gözlerim man oluyordum. 
de hiddet ve acı yaşlarla, şunları 
~azdım: 

Saat on, on bir, öğle oldu. 
Öğle üstü, sanki hiç bir şey yok 

"Azizim Margörit , k muş gibi randevüye gitme ar •• 
"Dünkü rahatsızlrg-mızın e • d B · k d ı zusuna ü tüm. enı ıı an e -

..... ' · L• 1 ,. --···-L--- ·-b~"d•· - :--: ....... ,... mır mengeuede~ kurtulmak iç'n 
lerim. Saat on ır e sızı yokla • _ . . d 
dım he ·· 1 d - .. . ne yapacagımı bılmıyor um. , nuz ge me ıgınızı soyledı . - - · · 
lcr Kont G b d l'hl' . lntızarın uyandırdıgı batıl ıh· · ... en en ta ı ıymış, j . _ 
Si.inku·· b d b ' l katlar vardır. Bıraz sokaga çıkar-o en en ıraz sonra ge -
di ve sah h d" d .. d h" l" k sam, avdette cevap bulacakmışım a ın or un e a a çı .. , 
tttamışh. gibi geldi. Sabırsızlıkla beklenen 

"Size sık nt ) h" k t ' cevaplar ekseriya insan evde yok· , ı ı ı ır aç saa ge -
Sİrtt - ff d"l . ken gelir. ıgım ıcın a ımı ı er ve sıze 
borçlu old~ğum mes'ut dakikala .. Yemek yemek bahanesile çık· 
ı·r .. .. ld k 1 hm Oıtnrum o u ça unutmıyacağı - · 
'111 tekrar ederim. Her zamanki gibi F oy kahvesi· 

''Bugün sizi tekrar yoldıyabi • 
lird' ım ama, babamın yanma git-
rtlek istiyorum. 
. "Aziz Margörit, gidiyorum. Si 

ıı, İstediğim gibi sevebilecek ka· 
dar zengm değılım. Sizi, sızın iste 
dığınız gibi sevebilecek kadar da 
fakir değılrm. Bunun için unuta -
lırn. Siz esasen lakayt olduğunuz 
bir · · b b' ısmı, en de, imkansızlaşan 
ır t1aadeti unutalım. 

nde yemek yiyecek yerde, Pole -
Ruayale gidip yemek istedim. Ve 

Anten sokağından geçtim. Uzak· 
lan her gördüğüm kadını bana ce 
vap getiren Nanin zannediyordum. 

Anten sokağından geçerken kim
seye rasgelmedim. Pale - Ruaya 
le geldim, Verye'ye girdim. Gar • 
son istediğini yedirdi, daha doğru 
su istediğini getirdi, çünkü yemi· 
yordum. 

''Benim hiç itime yaramıyan, Gayri ihtiyari gözüm saate ta-
fakat, dünkü gibi sık sık hastalaR kılıyordu. 
nırsanız, işinize yarıyacak. olan Margöritten bir mektup bula· 
anahtarlarınızı gönderiyorum.,. cağıma katiyen emin olarak eve 

.. Görüyorsunuz ya, mektubu döndüm. 
~Ustah bir ima ile bitirmekten 1 Kapıcı mektup almamıştı. Ümi· 
endımı alamadım. Bu da, ne ka- I dim uşağımdaydı. Jozef, ben git· 

dar aşık olduğuma delildi. tim gideli kimseyi görmemişti. 
Bu mektubu on kere tekrar Eğer Margörit cevap verecek 

t~krar okudum, Margöriti nnütees olsaydı, çoktan verirdi. 

kı ır edeceğini düşünerek biraz sÜ• Bunun üzerine yazdığım ııı.eyle-
Q b 3' 

... n uldum. Saat sekizde uşa - re bütün bütün teesaüf etmeğe 
Ra \'erdim. Götürmesini söyledim. başladım. Hiç bir şey yazmama· 
. - Cevabım bekliyecek mi .. lıydım. Randevüye gitmediğimi 

>'tın?. görünce, neden gelmediğimi sora-
. - Eğer cevap bekliyecek mi- caktr, ben de söyliyecektim. O da 

SIQİ••? d' l L. ·1 • ... · ıye sorar arsa, uı mıyo .. bir mazeret bulacaktı. Benim de 
tuı:n der ve beklersin. istediğim buydu. Ne söylene söy 

Cevap verir ümidine kapılı - lesin, inanacaktım. Onu bir daha 
~Ordum. görememektense, her şeye razıy • 

Zayıf ve biçare mahluklarız. dım. 
U§ağım avdet edinceye kadar Bir aralık kalkıp bizzat gelir 

~1.11>1nıp durdum. Margöritin ken diye düşündüm. Saatler geçti, gel
ınj hana Termesini düşünüyor, medi • 

lle hakta ona böyle küstahça mek .. (Ocvumı \Rr) 

Ruslar (Murgul) ü terkederek 
ç. ... kildikten sonra oradaki ahali 
n:rihirine gırmı~ti. Kurtarılan 
~nemleketi paylaşamamaya kal -
lcı~mışlardı. Kafalar o kadar kı· 
.zı~mıştı ki, nihayet ne sana kal -
sın ne bana! diye kasabayı ateşe 
v~rmişlerdi. Bu yangında maatte 
essüf en evvel madeni müzesiyle 
talebeyi madenciliğe ahştırmıya 
nfahsus olan mektebin binası yan 
nuştı. Kasabanın yandığını gören 
köylüler, Rusların orasını tekrar 
zaptettikleri zannına düşerek pa .. 
nik hnlinde kaçışmıya başlamış -
lar ve Arhaviye kadar da gelerek 
taarruzumuzun durduğu hakkın • 
da şayialar çıkmıya sebep olmuş-

lardı. 

Nail bey Trabzondan getirdi .. 
ği çetesiyle cepheye hareket et -
mİ§ olmakla beraber, onun o mm 
takada kumandanlığa göz dikme• 
ıi Rıza beyle arasının açılmasına 
sebebiyet vermişti. Esasen o za -
manlarda garbi Kafkas ya cepheai 
kumandanlığı meselesi halledil .. 
mediği için vaziyet karışıkh. O -
rada bulunan muhtelif kuvvetler 

. için bir kumandan tayin edilme • 
mitti. Çeteler, jandarmalar, hu
dut taburları oldukça şaşkın bir 
1ıaldeydi. Arkada§ı Nt\il beyin 
Trabzondan getirmi~ olduğu kuv 
vetten cesaret alarak o cepheyi 

benimsemeye kalkışması üzeri1'e 
Rıza bey nim resmi bir istifa 
vererek çekilmek istemişti. Uk 
muzafferiyeti o kazandıktan ve 

ilk hamlede birçok esir almıya, ga 
naim elde etmeye ve oldukça da 
ilerlemeye muvaffak olduktan 
sonra gelip batka birisinin o mu
vaff akıyetlere sahip çıkmasına ra 
zı olamıyordu. 

Onun için bu meseleyi kökün
den halletmek ve cephe için la • 
zım olan eksiklikleri tama.mla -
mak üzere Trabzona gitmeye ka· 
rar vermiş ve yanına İstanbul ka
tibi mestullerinden birisini ala .. 
rak (Arhavi) den hareket etmişti. 
Rıza hey daha Trabzona varma -
dan Rizede bir müddet tevakkuf 
la oradan lstanbulla muhabere 

etmiş ve gerek harbiye nezareti 
gerekse daha bazı zevatla anlaş .. 
mıya muvaffak olmuştu, Bu an -
laşmalar neticesinde Rıza hey 

kendisini Trabzonda, Laziatanda, 
ve İHal mıntakaları olan Artvin 
ile B:ıtum arasındaki cephede hu 
lunan bütün kuvvetlerin kuman • 
danlığına tayin ettirmeye muvaf
fak olmuştu. 

Bu iti bitirdikten sonra Trab· 
.zona muvasalatla orada evvela 
cephedeki kıtaatm sıhhiye itleriy 
le meşgul olmuştu. Cephede işe 
yarıyabilecek bir doktor yoktu. 
O esnada, tıbbiye mektebinin son 
iki sınıfından kırk efendi seçile
rek Kafkas cephesinde sıhhiye 

hldematında kullanılmak üzere 
Trabzona sevkedilmişlerdi. Bu 
efendilerden dört tanesi Rı· 
za Bey cephesinde çalıımağı 

tercih etmişlerdi. Bu dar 
arkadaştan bir tanesi ahiren 

istifa eden maarif vekili R.eşit. j c~lı.k y~pan N~cl hey isminde biri
Galip beyefendiydi. Bu tıhhıyelı sını Rıze teşkılatını nezarete me-
efendiler bütün muharebe esna • ~nur elmşti. Rize ve civarı ahalisi 
sında cansiperane çalışmışlar, bü ve köylüleri ilk muzafferiyet ha
yük fedakarlıklar göstermişler, berlerini işittiklerinden Rıza be • 
ekseriya dü!manın kurşun yağ - y1n etrafını sarmışlardı. Kaaaba -
muru altında en ileri hatlara ka • nın eşrafı da dahil olduğu halde 
dar sokularak yaralılarımızı top- herkes teşkilatı mahsusaya gir • 
layıp onların sargılarını sarmak • mek istiyordu. Fakat, askerliği o
tan geri durmamışlardı. lan kimseler teşkilata alınamıya• 

Bununla doktor işi bitmiş de - cağından ve sinni küçük olanlar 
ğildi. Rıza bey Trabzon valisi ise işe yaramıyacağmdan Rize • 
Cemal Azmi beyi kandırarak vi .. den hiçbir kimae te~kilata alın • 
layet sertabibini kendi cephesine mamışlı. Birçoklarının adeta yal
almıştı. Bundan ba~ka lstanbula varmalarına hile ehemmiyet veril 
da telgraf çekerek acil ameliyat - memişti. Çünkü hunların kısmı a
lan yapabilecek bir operatörün zamı yapılacak ganaimden isti • 
gönderilmesini rica etmişti. lstan- fade etmek maksadiyle çetelere 
buldan gelen cevapta Fransada kaydolunmak istiyordu. 
tahsil etmiş olan doktor binbaşı Ml\~afih, Rıza hey ilk mu • 
Tevfik beyin operatör tayin edil- zafferiyeti ile o havalide çok şöh
diği ve tayin emrinin de kendi • ret kazanını! olduğu için Rizede 
sine bildirilmiş olduğu iş'ar edil - ahaliye bir konferans vermesi ve 
mi,ti. Bu suretle Rıza bey cephe • bunun üzerine iane toplanmaaı 
sindeki sıhhiye işlerini kabil ol - teklif olunmuştu. Rıza hey hu tek 
duğu kadar halletmiş bulunuyor.. lifi kabul etmişi. Konferans Ri • 
du. zedeki büyük bir kahvehanede 

Bundan sonra müfrezelerin verilecekti. Ahali o kahvehaneye 
teçhizi, teslihi ve iaşesi meselesi toplanmıfh. Tam konferansa baş
kahyordu. Rıza bey bu işlerle de !anılacağı esnada (Hacı) iaminde 
meşgul olarak miktarı kafi silah, bir adam kahvehaneden içeriye 
bomba, elbise, erzak ve saireaini girmişti. Bu Hacı Rizede mil1i a· 
tedarik etmişti. Hareketinden ev jansın bültenlerini satardı, fakat 
vel Trabzon eşrafından Mustafa son günlerde ajanlıktan çıkarıl -
Ruhi beyi de aevk memuru tayin mışh. Bundan dolayı muğber olan 
etmişti. Muatafa hey, Rıza bey Hacı halk memnuniyet içersinde 
cephesine yapılacak olan her tür- konferans dinlemek üzereyken, 
lü sevkiyatın bir intizam daire " içeriye girerek bir felaket habe • 
sinde icrasına nezaret edecekti. ri vermişti: 

Rıza - Nail ihtilafı bu işler - Hemşeriler, demişti, Ruslar 
bittikten ve Rıza bey bütün teşki· Karadenh:de Reşitpaşa vapurunu 
latı eline aldıktan sonra tama - batırdılar. İçinde bulunanları da 
miyle halledilmiş oluyordu. Artık esir aldılar.,, 
bütün cephe Rıza beyin kat'i ku • Bunu söyliyerek milli ajansın 
mandası altındaydı. Bu itler yolu- o hadiseye dair çektiği telgrafı 
na konduktan sonra Rıza bey u .. hainane bir tavırla ahaliye oku -
zun müddet Trabzonda kalmak yunca herkesin neşesi birdenbire 
istemiyerek Rize tarikiyle cephe- kırılmıştı. Konferans tatil edil • 
ye avdet etmek üzere yanında ge mi ti. Rıza bey de kızarak çekilip 
ne katibi mes'ul olduğu halde gitmiş ve iane toplanmasından da 
Trahzondan ayrılmıştı. sarfınazar olunmuştu. 

Rizeye muvasalatında gazete• ıDcvamı var> 

Tayyareci Lindberg 
seyahatini· bitirdi 

Miami, 17 (A.A.) - Altı saat 
33 dakikada 900 mil yapıp gelen 
Lindberg, karısiyle beraber 3 kı • 
ta üzerinde yapmış olduğu 28,000 
millik seyahatine nihayet vermiş • 

tir. 
9 Tem muzda başlıyan hu seya

hat gayet muntazam olmustur. ve 
yakın bir istikbalde kıtalar ara • 
sındn bir çok hava hatları yapıla -
bileceğini ümit ettirecek mahiyet • 
te hakiki, fenni bir hava tecrübesi 
olmuştur. 

Lindberg muvasalatının haber 
verilmesini ve l'Cımi merasim ya -
pılmamasını istemiş olmakla be • 
raber, kendileri Miamide hararet
li bir şeklide karşılanmışlardır • 

Lindberg elinden geldiği kadar 
gazeteciler ve fotoğraf çılarm el • 
lerinden kurtulmnğa çalışmış ve 

gün1 .•. rn. muameleai yapıldıktan 

sonra otomobille meçhul bir iati • 

kamete gitmiştir. 

Yeni İspanya kabinesi 
MADRlT, 17 (A. A.) -Te • 

şekkül eden yeni kabinede şu ze

vat vardır: 

Başvekil M. Lerroux, hariciye 

nazırı M. Pita Romero, Harbiye 

nazırı M. Darrios, bahriye nazırı 

M. Rocra, dahiliye nazırı M. Ri .. 
co Avello, maliye nazırı M. Lara, 
İt nazırı M. Eatabella. 

M. Lerroux, M. Rocha, M. La• 

ra ve Esta~ella radikal fırkasın • 

dan, M. Remero cü.mhuriyetçt 

fırkadandır. M. Avella müstakil. 
dir, 
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Geminin gövdesini kese- Milista Mardin de 
rek altınları arıyacaktık Sıtma mücadelesi, Orta mektebe 

katip lazım işimizi muvaffakıyetle bitirdiğimizden 
dolayı sevinmekte iken oksijen 

bıçakları birdenbire sönüverdi 

Bir saat 
le denizin 

-9-
Pandulu gibi böy
altında sallanmak 

bir dalgıcın maruz kalabileceği en 
can sıkıcı bir şeydir. Başından 
geçmiyenler bunun ne demek ol • 
duğunu bilemezler. 

Bu sallantı bir saat kadar de • 
vam ettikten sonra bizi vapurdan 
içeriye aldılar. Ondan sonra (De
komresyon) kamarası denilen oda 
ya tıktılar. Burada hava tazyıkı 
ayar edile edile bizi gene normal 
havayı teneffüs etmeğe alıştırdı • 
lar. Bu iş bitip te başlıklarımız 
çıkarılınca aşağıdaki vaziyeti kap 
tana anlatmağa başladık. 

O oldukça memnun gibi görün
dü. Onun içini sıkn rüzgar ve fır -
tına idi.Çünkü fırtına bu esnada 
o kadar artmıttı ki demirleri ala· 
rak tekrar (Stromness) e ilticaya 
mecbur olmuştu. 

Bütün bir gün limanda bekle · 
.elik. Gene bir takım adamların 
:rıhtım üzerinde toplandıklarını ve 
"acaba bu gemi ne yapıyor?.,, di -
ye biribirleriyle konuştuklarını u· 
2aktan seyrettik. 

Deniz biraz sükUnet bulunca 
tekrar limanı ter kettik. Fakat 
§üı,~li gAJ.:J:µP.e11 gelen dalgalar ge· 
mimjzi ~lduk_ça sallamakta de -
vam ediyordu. (Hampshire) in 
yattığı noktaya geldiğimiz zaman 
gece olmuştu. Fırtına da kesilmiş· 
ti. . 

(Costello) ile beraber tekrar 
G.almak için hazırlandık. Bu sefer 
geminin gövdesini keserek altın 

ları arıyacaktık. Okşijen şişeleri 
ve tatbiki hava hortumları, k~rma 
karışık bir halde güverte üzerin· 
de duruyordu. Mürettebat buyük 
siperlikleri sürükliyerek getirdiler. 
Bu siperlikler oh.nadan denizin di 
binde okşijenle demir kesmek ka
hil değildir. Bu hazırlıkları bi
tirdikten sonra denizin dibine in· 
dik. 

Denizin altında suların cereya· 
m henüz l·esilmemi,ti. Bir müddet 
gene ileri geri atılarak bir şey ya· 
pamadık. Nihayet sefinenin göv • 
desine yaklaşarak güç bela orada 
tutunabildik. 

Siperlikleri işletmeğe başladık. 
Tazyik edilen hava suyun içinde 
müthiş bir surette çnlış:yordu. Si" 
perliklerin altında hava ile dolu 
bir yer açılmıştı. Aradan yaı ını 
saat geçmeden (Hampahire) nin 
kalın çelik zırhlarını kesmeğe mu
vaffak olmuştuk. İşimizi muvaf. 
fakıyetle bitirdiğimizden dolayı 
sevinmekteyken ok~ijen bıçakları 
birdenbire sönüverdi. 

Siperlikler de pandül gibi sal • 
lanmağa başladı. 

Demek ki denizin üstü gene 
çalkalanıyordu. Bundan dolayı 

tazyiki hava hortumları da alabil· 
diğine sallanmağa başlamış ve si
perlikleri harekete getirmişti. Bu· 
nun üzerine havanın açtığı boşluk 
lar gene su ile dolmuş ve okşijen 
aletlerini söndürmüştü. Onun için 

kesme aletlerini tekrar yerlerine 
götürdük. Fakat okşijenler henüz 

tekrar yanmışken müthiş bir kuv· 
vet beni çalışmakta olduğum yer· 
den sürükliyerek aldı. Ben suyun 
içinde muallakta asılı kaldım. E • 
!imdeki büyük çelik tırnaklarla se· 
finenin gövdesine tutunmağa ça -
lıştım, fakat çamura batan o tır • 
naklar celik gövdeyi bir türlü ya -
kalıya~adı. Gene suyun içinde i
leri geri sallanmağa başladım. 

Giyindiğimiz dalgıç teçhizatı 

0 kadar mükemmeldi ki kolları • 
mız, ellerimiz, bacaklarımız v~ 

ayaklarımız hep çelikten idi. Her 
bir el ve ayak parmağımız, alet 

idi. 
Bunlar o kadar mahirane bir 

surette imal edilmişti ki, insan ya
pısı imiş gibi istediğımız tarzda 
onları kolaylıkla kullanabiliyor • 
duk. Yalnız ağırlık veren bir şey 
varsa, o da arkamızda taşıdığı • 
mızokşijen aletiydi. 

Bundan sonra çok zorlu gün • 
ler geçirdik. Dört gün mü, bet 
gün mü kaldık, iyice hatırlıyamı
yorum. Her halde o günler (Ham· 
pshire) nin gövdesi içinde kalan 
altınları çıkarmak için o belalı yer 
de bir sene kalmış kadar uzun gel 
di. 

Aynı zamanda yaptıiımız İJ 

tehlikeli de idi. Hiç durmadanoe
vam eden fırtına işimizi son dere· 
ce güçleştiriyordu. Denizin di
bine kadar nüfuz eden dalgalar 

azan (Costello) ile beni birbiri -
mize carpıyordu. Her bir çarpıt · 
mada kalbimin durduğunu hisse· 
diyordum. Çünkü sarsıntıdan ha • 
va hortumları parçalabilirdi, biz 
de hemen öbür dünyayı boylar • 
dık ! Bir aralık, hava hortumları, 
bizi tutan halatlar falan hep birbi
rine karışmıştı. Hepsi birden a • 
rap saçına dönmüştü. Bu hali gö· 
rünce yukarıya bizi çekmeleri için 
i§aret verdim. Fakat işaretin an • 
laşılacağına ümidim kalmamıştı. 

Hakikaten işaret anlaşılamadı. 
Çünkü işaret halatı da diğerlerine 
karışmıştı. Telefona gelince bu 
da arlık vazifesini göremiyordu. 
Fakat vapurun güvertesinde kalan 

dalgıç arkadaşımız bizim aşağıda 
berbat bir vaziyette olduğumuzu 
derhal anlamış ve bizi kendiliğin· 
den yukarıya çekmişti. Beni vapu 

ra aldıkları zaman başım aşağıda 
ve ayaklarım yukrıda bir vaziyet
te idim. Mütemdiyen de arkada
şım ( Costello) ile çarpışıyorduk. 
Artık hortumlardan hava da nü • 
fuz etmediğinden yarı baygın bir 
hale gelmiştim. Nihayet, son da
kikada bizim dalgıç vapurunun 
teknesine çarparak büsbütün ken· 
dimden geçmiştim. 

(Devamı var) 

Kadınlar birliğinde 
Kadınlar birliği idare heyeti 

dün toplanmış, yakında verilmi • 
ye başlanacak konferans ve kon • 
serlerin programını hazırlamaya 
başlamıştır. Birlik hu sene balo 
vermiyecektir. Yalnız şubatta bir 
çaylı dans verilecek, hasılata fakir 
çocuklara sarf edilecektir. 

zeytin ve fırka 
Milas, ı 7 (A.A.) - Milasın elli 

beş köyünde sıtma mücadelesi ya • 
pılmaktadır. Mücadeleden çok 
iyi neticeler alınmış, sıtma tabri • 
batının önüne geçilmiştir. 

Sıtmablar zindeleşmiş, çalışma 

kabiliyetleri artmıştır. Yakın· 

da mücadele heyetinin bir mü · 
hendisi gelerek bu civardaki ha -
taklıkların kurutulması için la • 
zım gelen tedbirleri alacaktır. 

Milas, 17 (A.A.) - Bu sene 
zeytin mahsulü çok iyidir. Mah· 
sul bilhassa Kocaorman mıntaka -
sında çok bereketlidir. Bu seneki 
mahsul bir buçuk milyon tahmin 
ediliyor. 

istihsal oluan yağların üçte iki· 
ıi Milas sabunhanelerinde sarfe • 
diliyor. Milaata bir milyon kilo 
kadar sabun imal olunmaktadır . 
Sabunları İstanbul, · Karadeniz, 
Mersin ve Antalya havalisine 
gönderilmesine başlanmıştır . 

Milisın bu seneki hububat is · 
tihsaliti şudur: 

600 bin okka kadarı, 400 bin ok 
ka arpa, o miktarda yulaf, 6 bin 
okka kumdarı. Şimdiye kadar 300 
bin okka tütün satılmıttır. Buse· 
neki tütün rekoltesi 800 bin okka· 
dır. 

Milaı, 17 (A.A.)" - C. H. Fır· 
kası ocak ikongresi bitmiştir. ikin· 
ci kanunun birinde kaza kongresi 
yapılacaktır. Bu kongrelerde 
halkın ihtiyaçları ve temennileri 
tes ıt edilmı!tır. 

l:Sorulu satıcılar 
lzmirde bazı satıcıların sokak

ta borular çalarak halkı rahatsız 

ettikleri zabıtanın nazarı dikkati
ni celbetmiıtir. 

Boru çalan satıcılar hakkında 
takibat yapılmaktadır. 

Kastamonuda kendir ve 
keten fabrikası 

Kastamonu - Vilayetimiz dün 
yanın en iyi kendir yetiştiren bir 
memleketidir. Memleketimizde 
yapılan büyük sanayi fabrikaların 
dan kendir ve keten sanayii fab -
rikasının Kastamonuda kurulması 
için hükumet merkezinde teşeb • 
büsatta bulunmak üzere bir heyet 
seçilmiıtir. 

Dört kişiden mürekkep olan bu 
heyetin Ankaradaki teşebbüsleri 
müspet netice vermiş, kendir ve 
keten sanayii fabrikasının Kasta • 
monuda kurulması takarrür et • 
miştir. 

Kastomonu halihazırda senede 
bir milyon kilo kendir bir buçuk 
milyon kilo da urgan ve moytabi· 
ye ihraç etmektedir. 

Fabrika yapıldığı takdirde Kas 
tamonuda kendir, kenevir ve ke • 
ten istihsali dört beş misli aı·ta • 
caktır. 

Gebzede vurulan domuzlar 

Mardinde yeni aCillan orta 
mektep ve talebesi 

Mardin, (Hususi) - Muallim 
azalığından dolayı, altı sene ev -
vel ilga edilmiş olan orta mekte • 
bin tekrar tesisi Mardine taze bir 
hayat verdi. Büyük cümhuriyet 
bayramında yapılan resmi küşadı 
her sınıf halka minnet ve şükran -
lar ve nihayetsiz sevinç veren bu 
irfan ocağına, devam eden talebe
nin sayısı iki yüzü geçti. Bu mü • 
him rakam, Mardin vilayeti hal • 
kının tahsile ne kadar susamış ol· 
duğunun yarlak bir delilidir. 

Mektep, şimdilik yalnız bir mü· 
dür muavını tarafından mu-

r: J:.'_)t -"l.:ı; •• --. 

ediliyor amma; teşkilatın noksan· 
lığı ve bilhassa mektebin tek bir 
katibi bulunmaması; gayretli, 
çalışkan müdür vekili muavin Fa· 
zıl Nerim Beyi çok meşgul ediyor. 
idare ve yazı işlerinin istilzam et
tirdiği bu fartı mesai; muavin Fa· 
zıl Beyin kendi uhtesinde bulunan 
derslere muntazaman devamına 

mani oluyor. 
Maarif Vekaletinin, bu mekte· 

bin kadrosuna bu senelik hiç ol · 
mazsa bir katip ilavesi lazımdır. 

K~mil VPhbi 

ipek Hanım aşıkını 
öldürtmüş 

lzmirin T epeköyünde son za -
manlard& herkesi alakadar eden 
bir dedikodu vardır. Bu dediko
duya inanmak lazım gelirse Tepe 
köyünden Ali efendi isminde biri 
aynı köyden İpek hanım i!minde 
bir kadınla alakadarmış. Kadın 

güzelmiş ve evli imiş. 
İpek hanımla alakadar olan A

li biı-kaç gün evel civardaki or· 
manlardan birisine odun kesmeğe 
gitmiştir. Ali işiyle meşgul iken 
birdenbire üç ki~inin hi1cumuna 
uğramıştır. Ali, hiit:;um edenlerin 
yanında İpek hammı aörünce bü
yük bir hayrete dii~müştür. 

Üç kişi b;rden Alinin üzerine 
saldırmıştır, bu vaziyet karşısın • 

Gebze, - Kış mevsiminin geli- da Ali kendisini müdafaa için e
şi ile av işleri ziyadeleşmiştir . 1 lindeki desteresini kullanmı-ştır. 

Mücadele memurunun nezaretiyle ı Bu müsaraa bir müddet devam et 
civar köylerde yapılan sürek av • tikten sonra Ali, mütecavizleri ya 
larında her hafta epeyce domuz ralamış, fakat biraz soma kendisi 
vurulmaktadır. Bu avlarda köy- de takattan düşmüştür. Müteca· 
lü; domuzların zararından kur - vizler. Aliyi ellerini ve ayaklarını 
tulduktan başka kilosunun 35 ku· iple bağladıktan sonra tabanca ve 
ruş gibi iyi bir fiat satmak suretiy balta ile öldürmüşlerdir. 
le de kazanç elde etmetkedir. Adliye, İpek hanımı, Süley
Mevsim bidayetinden bugüne ka • man, Ali ve Hasan isminde üç 
dar 31 domuz vurulmuttur. kiıiyi maznun sıfatiyle yakala • 

Barda 
Mesture H. nasıl 

öldürüldü? 
Ankarada merkez barında k_,.. 

lı bir vak'a olmuştur. Şo~ör. Nif: 
yazi Efendiyle arkadaşı Fıkrı E. t 
gece merkez barına gitmişler, 

numaralı locaya oturmuşlardır. 

Niyazi bardaki kızlardan Met' 
ture ha . .nımı locasına çağırmıştır ' 
Bu suretle. hep birden yemeğe, ~· 
meğe, eğlenmeye başlamışlardır ' 

Niyazi Mesture Hanımın her İl' 
tediğini fazlasiyle ısmarlamış, f•' 
kat sabaha doğru barın kapaıuli' 
zamanı yaklaştığı zaman öniiO~ 
hesap pusulasını getirdikleri vakit 
borcunu ödikten sonra hemen ı-· 
bancasını çıkarmış ve ateş etınİf • 
tir. 

Tabancadan çıkan kurşun Niy•• 
zi Efendinin karşısında bulun.SS 
Mesture Hanımın ağzından gir • 
miş, ensesinden çıkmıştır. Mesture 
hanım ağır yaralı olarak kaldırıl• 
dığı hastahanede ölmüştür. Niy• • 
zı: 

- Kazaen yaptım... Eliındell 
bir kaza çıktı, demektedir .. 

Sıvasta yeni birgazete 
Sıvas, (Hususi) - Şehrimi:ıde 

bir kanunusaniden itibaren (Vol· 
kan) adiyle haftalık bir gazete iıl 
tişare başlıyacakhr. 

Çerkesköyünde elektri1' 
T ekirdağının Saray kazasııı' 

;;~ t!;i·:~;;::~ıİ~-:~·kt~~:·i~ n:hf 
ye belediyesinin alacağı imti~ 
üzerine yapmak istediği elektr;) 
işine ait evrak alakadar makaıısl• 
ra gönderilm:stir 

Ziraat bankası buğd,a)' 

satın alıyor 
1 Sıvas, (Hususi) - Geçen Y1 

olduğu gibi bu yıl da ziraat ball • 
kası buğday al.mağa devam edi • 
yor. Son senelerde mübayaıaU 
ilerlettiği gibi Sıvasa tabi Şark•f • 
la kazasında da alışına devaıtl e
diyor. Ziraat bankası burad•: 
şimdiye kadar üç milyon kilo bU 
day almıştır. 

Aydındaki incir müstah
silleri nasıl top:andı? . 

. h yeti C. H. F. Aydın ıdare e k; 
reisi Etem Kadri Beyden şu 111e 

tubu aldık: . . ., 
Aydında incir müıtahsillerın• 

.... Jileler, 
yaptığı toplantı ve goruş 

1
, , 

d fır~• 
bazı gazeteler tarafın an h•• 
nın sevk ve idaresiyle yapılan k 
ı·eketler şeklinde telakki ediJere 

o suretle neşredil.miş. 
. d fırk•' 

Kooperatıfler hakkın a J1" 

k . . - . f k rograııı• 
nın ta ıp ethgı ır a P • J.Y" 
da münrleriç olan istikaınettır. Jı•• 
dmcla yapılan toplantı ile fırp .. 

· to mn alakası müstahsillerın . ti 
' danı• 

lantıları icin fırka salonun .• ı·· 
· · rz~ p 

fade etmek hususundakt a ttir· 
rım yerine getirmekten ibare 

Tavzih olunur. 

mıştır. d ~er 
. d' ka ar 

Tahkikatın ş1.m ıye bi aıtl 
d . - · · ·1 · ayetin sebe ı.. ıgı netıce ı e cın . bir af"' 
laşılamamı,tır. Cinayetın. l dijl 

h . 1 ış en 
kin ve intikam ıraıy e 
tahmin edilmektedir. 
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Memleketıni Maişet 

Medarı Ziyaret 
Mahkeme bitmişti. Heyet 

müzakereye çekildi ve kara· 
rını ' tebliğ etti. Otomobil yü· 
zünden şahadet parmağı kı· 
rılan Fatma kadına şoför 300 
lira zarar ve ziyanı manevi 
verecekti. 

Fakat Fatma kadın ho· 
murdanıyordu. Reis seslendi: 
~ - Daha ne istiyorsun, bri 
parmağın için 300 lira ala· 
caksın, az mı? 

Mercan ağa efendisi küçük 
beye cografya dersi verirken 
kulak kesiliyor, haritada bü
tün memleketleri gösterirken 
sıra kendi memleketine ne va
kit gelecek diye bakıyordu. 
Nihayet beyefendi, haritanın 
üstünde bir noktayı işaret e

derek: 

= 
'il 
il • ~ - işte, dedi, burası da Ha· 

beşiştan ! a 
= 

Mercan ders bittikten 

- Tam işime gideceğim sırada 
~a:Un gülüyor. 

Fatma kadın baJını salla· 
dı: 

sonra beyefendinin işaret et· 
tiği noktanın önünde, harita· 
nın karşısında durdu: ' ( Bey- Evet, ne istedim oldu. Hatta 

kü~üklüğümde annem başımı tararken 
'' Yarabbi beni şu sa~lardan kurtar ! ,, 
diye dua ederdim51 o da oldu! 

- Hele şükür! dedi. Öl· 
b - Tesadüf •• Seni ozaman sevmiye 
~thyorum da •• 

- Elbette az reis bey .. Ben 
ahçılıkla geçiniyorum ve ye· 
meklerin tadına bu kırılan meden evvel memleketimi bir ~ 
parmaeımla bakıyordum. 

jiıı '•• ı 1t•f141""'4w:ııı"""11f!IN1ttıııttt1nn111111ııııı111111ıı11nı1111111ıııı111111ııınıı11111ıııı 
kere daha gördüm. 
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Açlık ve namaz 
d Adamcağızın biri sabah erken · 
Sen ahbaplarından birine gider. 
~~ah kahvaltısı edecekler, diye 

1.e ler, bekler. Kendisine çay fi -
'ti~ahve bile ikram edilmez. 

l' ile olur, ev sahibi içeriye gi -
er y _ d • arım saat sonra agzını şapır-

) ltar~~ içeriye gelir. Misafir öğle 
~egıne davet edilmez. Artık 
'1 ... t~ı ıil çalmıya baılıyan zavallı 
"tl!nür, taşınır, bir seccade ister: 
~ ._ Öğle namazını §Uracıkta kılı 

tl'iın ! 
ller S d · h' · · · ~ . . ecca eyı ızmetçı getırın 

t'ii elıne alır, odanın sağına götü -

~r, ı~luna götürür, ortasına geti
~i·B1~ türlü yerleıtiremez. Ev sa-

l cıgarasıru tüttürürken: 

,.- Birader, ne uğraşıyorsun? 
1~~~afa yayıver, namazını kıl! 

ıyınce misafir mırıldanır: 
~Ben namaz kılarken yemek 
~ ~ !kurarsanız mani olmıya -
' dıye münasip ibir yer arıyo • 

da.... 

/Jı,. tanıdık Hanım 
tartı içinde bir tesadüf: 

'iaı ...._ Affederıiniz hanımefendi, 
,~ IDÜferref oldum sanıyo • 

'1'l ._ ftabrlamıyor musunuz? Ev 
~ tUn aizi Beyoğlunda tokat • 
~ Hüseyin Beyin karısıyım .. 

---·~lll!lllııııııııııımıırııımıııııııım:ıuıııııııımııııu~ıımımım ~ 

JJakla falı 1 
1 .. Eski zamanın falcıları ma -1 
lr.'Urı. Sokaktan geçerek çığlık j' 

Otelde 

- Acaba karyolaDız Htl•m mı? 
- Neden •ordunuz? 
-U,.kum Çokajar6.lır da •• 

Mazeret 
Hafif meşrep bir kadın .bir sa

bah karanlığı yolun ortasında sar· 

hoı ve bitkin bir halde yakalanır. 
Merkezden kendisini pek iyi tanı• 
dıkları için sıgaya çekilir: 

- Dün gece neredeydin? 
- Bilmem ... 

- Annenin evinde miydin? 
- Pek farkında değilim .. Am -

ma belki ... 

- Kimler vardı o evde? 
- Hiç hatırlamıyorum. 

- Nasıl hatırlamıyorsun .. Se • 
nin gibi kadınlar her şeyi hatırlar. 

- Senin gibi bir adamın kar • 

şısında ben benim gibi bir kadın 
olamıyorum ki.. 

Pastırma 
cıparan: ~ 

jj Hoca sevdiği talebesinden biri-
b - Falcı •. Fal bakar. Niyete 1 ni kaldırdı: 
a.k-..ı.. . ~ -Söyle bakayım yavrum, bize 
l>iy b - . 1 . k . 1 h e agıran çıngene erı ım ekmeği temin eden mahsulün ismi 

ıır"t.tıramaz. Bunlardan biri, ibir d' ? 
'"tl l ne ır .. ~ orta yaşlı bir zatın falına 1 _ Ekmekçi efendim .. 
töı IJor_du.. Bakla, bir seyahat e - yok canım, buğdaydır. ya 

terdı. Çıngene karısı· ili . _ . . • . ~ pastırmayı temın eden hayvanın 
~.. Efendı, dedı, sana hır yol ~ ı'smı" ? 
~o .. e •• 
t. tlinüyor. Deniz aşırı, uzunca ~ Qır l . s - Ahmet Cemal... 
c:h Yo ••• Yanında sarışın hırka· f _ o da kim?. 
ll n da var. Beraber gidiyorsu ~ 
llt.. !J - Babam ... 

ı\! - Sarıtın kadın uzunca boy· \ Bir takas 
mu? ~ Emrazı zührevi ye ve efrenciye 

- Evet, uzunca boylu... J doktorlarından birine malum so -
t'ı-:-- EY\'ah ... Karım olacak. Ba \ ' kaklardan birinde sakin bir ma • t: ~ak, sana beş kuruş daha ve ( dam müracaat etti. kendini mua • 
l l'ıın, bir çaresini bul. Bakla· e yene ettirdi. Çıkarken: 
ltır, y · · d -· · H el y· 't · k d d kt ? I'&, erını egıştır. anım bu- ~ - ızı enız ne a ar o or •. 

da 1taTsm. j diye sordu: 

ıııınııtııııııııuıııımıııın ı ~ - Üç lira .• 
- Ala .. Demek ödettı1<. 

Parlak bir eser 
Muhterm romancı şehir son ro· 

mamndan bahsederken: 
- Bu eserim harukulade oldu. 

Hiç bir münekkit bir tek kelime 
yazamadı. 

Dedi. Dinliyenlerden biri: 
- Nezaketlerinden! 
Diye mukabele etti. 

Sari hastalık 
Doktor Şinaai Mümtaz Bey ö

tedenberi haatahktan çok korkan, 
fevkalade titiz, fevkalade temiz 
bir zattı. Bir hastaya çağrıldtğı 
zaman evela hastalığın cinsini so· 
rar: 

- Ne bileyim, bunuııL.Siz• anlıya· 

cakaınız! 

Cevabını alınca: 

- Tifo, Çiçek, Verem falan ol· 

masın da ... 
Diye merakla tekrar sorardı. 

Böyle hastalıklara pek nadir gi -

der, gidince antiseptik pek tür -
lü tedbiri alırdı. Hele hastalık 

galopan verem, boğmaca falinşa 
Şinasi Bey bin dereden su getirir, 
gitmek istemezdi. 

Bir gece yarısı onu uyandırdı· 
lar, bir hastaya götürdüler. Hasta 
nın merdivenden düıerek ayağı 
kırıldığını evvelden öğrenmişti. 

Ayağını sardı, bir takım yağlar, 
pomata)ar tavsiye etti. Sonra oda
dan çıktı. Fakat tam merdivenleri 
inerken karanlıkta boşa bastı, te· 
kerlendi, ayağı kırıldı. 

Hastanede ayılıp ayağının kı
rıldığını farkedince son defa mu
ayene ettiği hasta gözünün önüne 
gelince: 

- Demek, bu da sari imi§! De· 
di. 

- Demin bizim Hanıma 
meslektaşım diyen kadını 

tan 1r mısınız? 

- Evet, aıittenin biridir. 

Sar tevdii 

- Cemli enin ba11 na gelenleri 
•6ylerlm amma kim•eye aiSyleml· 
yecej'lne yemin etaıellaln. Çünkü 
bana da yemin ettJrdller. 

Ne~eli günler 
Hakkı Beyin sevgili zevcesiy

di. ikametgahına teşyi olunuyor· 

du. Cenazede Hakkı Beyin bazı 
dostları ve tabii bütün düşmanları 

vardı. Fakat şiddetli bir yağmur 

herkesi sırılsıklam ediyordu. Bir 
ara Hakkı Bey arkadaşlarından 

birinin koluna girerek: 

- Görüyor musun birader, ben 
bu kadını aldım alalı hiç bir neşe
li günüm yağmursuz, çamursuz 
geçmemiştir. 

Kemanla piyano .• 

iç çamaşırları 
Sinemadan geldikleri zaman 

hanım gördüğü kadınların yeni ve 

şık elbiselerile mukayese yaparak 

kendi halinden şikayet ediyordu .. 

Kocasına: 

- Bak, dedi. Şu manto artık 

gelecek sene rengi atacak, bak şu 

ıapkama .. Modası çoktan geçmi§ .. 

Bey hiç sesini çıkarmıyordu . Ni· 

hayet soyunmağa başladılar. Ha· 

mm iç çamaşırlarını göstermeğe 

başladı: 

- Hele bunların artık giyilecek 

hali kalmadı. Maamafih bana ne!. 

Gören arkadaşların beni değ il, se· 
ni ayıplıyorlar. 

Senede bir! 
Salim Efendi fanilasını deği§· 

tiriyordu. Kirlisini çıkarmak güç 

olmadı, çünkü zaten parçalanmış

tı. Fakat temizi bir türlü girmi· 

yordu. Kolundaki dikiş dar ge· 

liyordu. Fanila boğazında takıl· 

mı§, kalmıştı. Karısına bağırdı: 

- Yahu, boğuluyorum. Bunu 

ne diye bu kadar dar diktin bil • 

mem ki! Her sene böyle yaparsın. 

Hala alışamadın, gitti. 

u ırııııınn 11111111 ıtıııuımıı ıımııımıııııı ııı ıo 

Nadir Bey yolda giderken ar · E k 
kadaşına: vlenme ve aşk 

- Allaha bin şükür ediyorum, 1 . _ ~ektep arkada§ı Feride gel· 
birader! dedi. Bizim karı iyi ki ' dıgı zaman Nahide ağlıyordu. 
kemana merak etmiş ya piyanoya Hem de iki gözü iki çeıme .. F e· 
merak sarıverseydi, ne haltede · ride şaşırdı. Hemen yanma ko§· 

cektim. ' tu: 
- Neden, farkı ne? ~ - Ne var Nahideciğim, ne· 

- Farkı mı? Pek çok ... Kafası E en ag ıyorsun. e d wı ? 1 
kızınca kemanı tutup pencereden f Diye sordu. Nahide hınçkı· 
atıyor, yenisi alınıncı:a kadar ka· l ~ rıkları arasında: _ 
fam dinleniyor. Ya pıyano olsay- f - Cemal bana ne dese bege· 

d 
t 1 nirsin? 

ı ... fff 
~ - Ne dedi? 

Son nefesinde 1 - Haydi, artık evlenelim, de· i 
Merhum ayaşlardan birini son ıl mez mi? f 

günlerde bir doktor ahpabı ziyare f - Bundan ne çıkar? 
te gelmiş. O halinde, hastanın baş IJ - Ne mi çı~ar ... . Sa~ki bun· \ 
ucunda koca bir şişe rakı görünce ' dan n_e .çıkacagını bılmıyormuş· 1 
parmağı ağzında kalmış: ~ sun gıbı yapma ... 

) 
- Vallahi bilmiyorum. Söyle 

- Aman mirim, bu kadar rakı· bakayım. 
yı içecek misin? , ~ B · 1 l k · E 

Ayaş başını çevirip şişeyi görün 
ce gülmüş: 

- Yok canım, hepsi o kadar o· 
lur mu? Daha dolapta da iki şişe 
var .. 

Jğ - enım e ev enme ısteme· 

~ si, artık heni sevmemeğe karar l 
1 vermesindPn ileri geliyor. De· ~ 
· ek ki ha5ka bir metresi var .. 



::- =---= ;, Vakıt'ın Edebi Hikayesf2 =8::: E Er . 
oo oo TAKViM 

W1 m tın Pazartesi Sah 

Mllelllfl ı N•kledeo 1 

Georges Duhamel :::::..-=-===-:=:::::===::-:. S e la m i J z z e t 
(DUnkU sayımızdan devam) 

Cenabı hakkın mahsus bir lilt-

odanın camları zangırda -
makta devam ederdi. Bazan, iki 
balta darbesi arasında nefesle -
nen oduncu gibi, uzun gece orta• 
sında, harp de durur gibi olurdu. 

18 Ki.evci 19 Ki.evet 
30 Şaban 1 Ramaıan 
CUn doğusu 7,20 :-.~ 
CDn 1 ~ tı sı l Cı,H 16 42 
Sabıılı namaıı 6,50 G.51.1 
Öğle namazı 12.10 ı:ı.ıu 
hindi nanıaı.ı 14.30 14,30 
Akşını namaıı 

\"atsr nama1ı 
lmsıı.: 
\'ılın geçen ı;D nlerı 

Yılın kalan • 

16.42 
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352 
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!i.JJ 
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KEÇECİ ZADE 

izzet Faat Paşanıll 
-._ HA1/RALARJ J 
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Osman Paşa - lşte böyle oldu, beşe 
karşı bir nisbette harbe mecbur olduk! 

- 83 -

fu ile, Rövo, babasının kendisini 
görmeye gelmediğini hiç farket .. 
medi; fakat daha sonraları, bu 
!§ayanı dikkat devreyi itaret için, 
~Uzel sözler bulmıya başladı. Me
sela eski bir şeyden bahsederken: 
''Babamın beni görmeye geleceği 
Mralardaydr ... , ,derdi. 

O 2nman, derin sessizlikte ga
rip bir heyecanla uyanırlar, hiç 
bir şey duyulmadığı sıralarda, mu 
harebeJe nele:- olup bittiğini dü .. 
şünürlerdi. 

1 R A D Y Q ıı- - Dü,man mahbus olduğu ye· 
~l=~ ..;;...= --==========;:;.!.!..::.- ri terkederek taarruz edecek mi? 

mi meydan muharebesi kazanıl• 
mış olmasına bedeldir. Her hal· 
de namı aliniz bizim memlekette, 
bet yaşındaki çocuklardan itiba • 
ren bütün milletin ağzındadır. Rövo !Imartılmıştı. Sigarası 

eksik olmaz, al"'kadaşsız kalmaz .. 
.U. Sevinçle: "Bu hastanın göz -
C!eki benim!, ,diye gülerdi. Rövo 
tnü§külpesent değildi. Koltuk değ 
neklerine dayanarak gelen Tarri
nam görünce, kahkahayı atardı: 

- İşte beni ziyarete gelen bi .. 
ri daha. Diyorum ya, ben buranın 
~özdeıiyim ! 

Tarrb::ına da, R<froya yat:tık
ları amcli.:atı y.:.pmışlardı. Dizde 
yapılan güç bir ameliyattı. Tarri• 
Haıun ameliyatı muvaffak olmuş
tu ,Rövonunki pek olmamııtı. 
"K 1 · an meıe eıı ... ,. 

Rövo'nun ameliyattan hatırın
da bir söz kalmıştı : "Dizi kuru -
muştu,, T arrissana bakİyor, na .. 
kahat devresinde olanla kendini 
mukayese ediyor ve ~u neticeye 
vanyordu: 

- ikimiz de kuruduk; yalnız 
ben.ün karı bana ihanet ediyor. 
Hem ben çok daha fazla çalış -
hm. 

Bu, Rövo'nun aile 
ve eski devirlerdeki 
CJair yegane imasıydı. 

hususatına 

faaliyetine 

Hem doğrusu~u isterseniz bü
tün bunları düşünmeye ne lüzum 
vardı?. in.sanın tek bacakla gai
lesi az mı?. Zaten kendi~ini tu .. 
tamayıp yatağı kirletmiyor mu?. 
Ye Rövo sigarasını yakıp: 

- Güzel kokuyor, derdi, gali
ba. sen yaptm Sandrap?. 

Saııdrap olacaktı ... Çünkü çok 
tandır kendi kokusunu almıyan 
Rövo, bazan başkalarının koku .. 
sundan rahatsız oluyordu. 

Ak§Mnları ,her biri, gece yol
culuğuna hazırlanıyorlardı. Rövo 
muzonun kalçalarına bir şırınga 

yapılıyordu. Römuzo terli bir cen 
nete giriyor ve hararetin gösterdi· 

Geç kalkan, pis, tembel bir ev 
kadınına benziyen kış şafağı ni -
hayet sökerdi. Haıta bakıcılar or 
talığı silerlerdi. Yağ kokan gece 
kandilini üflerlerdi. Ondan sonra 
hastaların tualeti, pansımanın bü .. 
tün acıları, rüyaları başlardı. 

Ar.ada sırada, günün meşguli
yeti arasında, kapı azametle açı • 
hr, bir jeneralle yaverler görü -
nürdü. Burunlarına çarpan sert 
kokularıyle bir müddet etikte du· 
ralarlar, sonra girip yaralıların 
kimler olduğunu sorarlardı. Dok
tor, kulağına usulca bir şey söy .. 
ler ve jeneral sadece: 

-Ya! öyle mi? .. çok ili!. der 
di. 

Onlar gidince, Rövo muhak -
kak: 

- Bu jeneral buraya gelince, 
muhakkak beni ziyaret eder, onu 
iyi tanıyorum, derdi. 

Ondan aonra bütün gün konu• 
şulacak seramye çıkardı. 

Birçok da kaymakam gelirdi. 
Duvara asılan kağıtlara bakarlar: 
"V ' . · l ay vay .... nehce er çok iyi!,, 
derlerdi. 

Bir gün içlerinden biri Mer1i
ye baktı. Koca göbekli, sivri be .. 
yaz sakallı, çok nİ!anlı, kanlı en
seli koca bir doktordu. İyi, mer • 
hametli bir insana benziyordu. 
Sahiden de; dedi ki: 

- Biçare adam! Siz bir tasav
vur edin, ya ·bu benim başıma 
gelseydi! 

Ve çok def al ar kimseler ama 
hiç kimseler gelmezdi. Ve ' gün, 
yemekte verilen et gibi. kücük kü .. 
çük lokmalara bölünü~dü.~ 

Bir gün bir hadise oldu: Merli 
Rontgene götürüldü. Geldiği za-
man memnundu: 

ği §eyleri hiç kimseye anlatamı -
yordu. Meriye koca bir maşraba 
ıhlamur getiriyorlardı. Elini uza
tınca alıyordu. Sandrap son siga• 

rasını içiyor, Rövo yastığını isti - tı: 
yordu. Bu, böğrüne dayadıkları 
bir yığın pamuktu. Rövo ancak 

- Hiç değilse insanın canı 8 .. 

cımıyor !. 

Başka bir gün de Rövonun 
bacağını kestiler. 

Kabul etmi~ ve mırıldanmr~ _ 

- Şu bacağı ımuhaf aza için 
elimden geleni yaptım ... Ne yapa• 
hm, kısmet değilmiş .. Haydi... bun dan sonra: "Ey ihvan işte ol· 

du, haydi allan selamet versin 

de~dj. ve ağır, korkunç bir uyku;~ 
da.ardı. Orasına burasına tuzak -
lar kurulmuş bir orınand,.. l . . ....ymıs ar 
gıb1, hcrbiri kösesinde ay ·b. 

• ı rı ır 

rüya peşine takılırdı. 

Zihinler boşlukta kanat çırpar 
ken, dört vücut kr.-nıldamadan 
durdu ve onlara küçük bir kandil 
ışık verirdi. Pabucunu sürüyerek 

gezen bir gece bekçisi, kapıdan 

başını uzatıp muztarip dört nefes 
alış görünce, Römüzonun apacık 

duran fersiz gözleriyle göz göze 
gelince, bu uzanmış in.san yığını· 
na bakınca, kazı:ya uğramış bir 
gemi. enkazını hatırlar ve deniz 
iiıtünde, muztarip dört vücudu 
sürükliyen Lir salı görür gibi o -
lurdü. 

Muharebenin gürültüsünden, 

Bir kere daha güldü. Rövonun 
o gün güldüğü gibi kimse gülme
di ve gülemiyecektir de! 

Bacağını kestiler. Fransanın 
en saf kanı bir kere daha aktı. 
Fakat bu kan bir süthane gibi 
bembeyaz dört duvar arasında ak 
lığı için kimsenin haberi olmadı. 

Rövo gene kapısının arkasına 
yatırıldı . Bir çocuk gibi uyandı ve 
dedi ki: 

- Bu bacakla baııma bela ge 
tirdiler! 

. ~övo oldukça İyi bir gece ge • 
çırdı. Ertesi sabah madam Bogan 
odnya girdiğı za.man her zaman
ki gibi: 

- Madam Bogan ,rahat uyu• 
dum! dedi. 

Bunu dedi, sonra başm.ı yana 
iğdi, yavaş yavaş ağzını açh ve 

BugUn Yoksa rene kalacak mı? 
l S TA~ BUL-: J 

17,SO -18 rramofon. 18 - 18,SO ilerle • 

mı, olanlara mahsus }"ran<;ızca den. 18,SO -, 

18,4G Aliye ı-;ıat Hanım tarafından konfe • 

ran.18,fG - JD,SO Mlhılr Nureddin Bey ,..car

ka.dnJlım ID.SO - lf),4:S Ahmet Şll.krü Bey 

tarnrınclıııı kontuanıı. 19,U - 2l (Bedayll 

muııtkl) hı~~·t>tl. 21 - 21,SO ;ramoton. 

21,SO - 28 Kemal :Niyaıl B<-y \"e arka -

da&larr. 

ANKARA: -

12,80 - IS,SO rramofoıı.18 -18,4.'> alatur• 

ka 11a:r:. 18,15 - 19,20 dnn . • 19,tO - 20 ala· 

ttırka &az. 20 ajanıı. 

\!ll'ANAı 018.1 m. -

1 ı.ıo - 1.'S pli\k. 16,.>0 ~·t>nl plAklar.1'7,SO 

gentllk aaatı. 19,35 Rl,ard Yarnerln (Tan -

hoyzcr) operıı•ı. 

BUDAPEı,TEı 15110.15 m. -
J'1 kadın aantl. 18 plAk. 20,SO opera. Per

de nralarında hnbl"rl<.>r. Sonra danı hanlan. 

8UKKEŞ· SIH.2 DL -

18 radyo orke.truı. 19,16 orkestra kotı· 

M'rlnln de,·a.ını. 20 pllk. 21 oda. nmılkltl. 

21,'5 )(adam Sll\·l Sekoıaııu Huınlta ıarkı 

5ÖylUyor. 22,llS piyano. 2S Rumen havalan • 

VAqOVAı 1411 11L -

H,03 piyano. 17,M keman. Kolet FFranz 

tarafmdan. 18,80 ıarkılar, kadın seai. 21 or

kestra. 22,15 (Olaf TrlgavnTon) BlyiJtnso -

nan dranu. Bt'ste rrtgln. 

BELQRAJ>ı Ul m. -

%0 ııet1. 20,80 konferanı. U,10 plAkla mub 

tt'Hf besteler. 21,SO tiyatro. 

BOHAı HU m. -
1'7,80 ro<>nl• s:uıtl. 18,SO piyano. 21,tO h&-• 

rır mu iki, ohbrt. 22,:>5 odn. musikisi, ıonra. 

dan5, 

PARIS: 8!8.! m. -

21 pl!iltla arkı. 2'?, 13 hab~rler, plAkla cu 

bant ha\·aları. 22,80 tflt>nce. 23,20 yıldıı.Ja.r, 

ınrkı Miylüyorlar. 

VAK 1 T 
OllndeUk, sıyut Guet• 

lat&nbul AJ:tkarı Caddesi. VAKft JUrdu 

Telefon Numaralar.: 
Yazı lşlert ~eıeronu: ı43it 

ldare telefonu : 24378 

l'ılrr at adresı: latan b~I - ·.ı A Kn 
Poeta kutuıu No. '41 

~bone bedellerh 
rorırıye Ecnebi 

Seneli': HOO r<r. 2700 KJ. 
IS aylık 700 • HM 
a aylık •OO • 800 
1 aylık 150 .. !00 

!IA!!_Ucretlerl: 
nc-..ırt llllnların llAo "'abUelerlııde ,uıll· 

mi SO kuruııao bHtlar. Ull aabltf'de !60 

kurup kftdın cık.ar. 

UUytlk, rıuJa, devamlı tlln ırerrnll!re -.it 

a,Yrı lf'nzllıl1 •ardır . 

ttrımıf lllnlum bir aatırı 10 V'lıruttur 

t(li~Uk lllnfar: 
Bir detaaı :ıo tk1 detıuıı ~o Uç aeıası ~ 

JOrt <.etuı 7~ ve on de!ası 100 kuruştur. 
Uç aylık U4.tı •erenlerin bir detuı mecca· 
nendir Dört satın geçen 111.nlarıo fAzıı 

utırla.n bq kuruıta.ı:ı hesap edWr. 

mesele çıkarmadan öldü. 
Madam Bogan haykırdı: 

- Zavallı Rövo ! .. öldü. 
Alnından öptü ve derhal teç·• 

hiz ve tekfinine batladı. Günler 
uzundu. Yakıt kaybetmemeliydi. 

Madam Bogan Rövoyu giydi • 
riyor ve tatlı tatlı homurdanıyor
du. Çü:ıkü cesedi giydirmek ko .. 
lay değıldr. 

Römüzo, Merli, Sandrap bir 
şey söylemiyorlardı. Top ateşin -
den sarstlan camlarda yağmur 
damlalan akıyordu. 

- BiTTi -

Evet ... Şüphesiz kurtulmak 
için ıon bir taarruz hareketi yap
mo.ğa kalkııacak.. Lakin neden 
aonra ... Oıman pa,anın kafesten 
çıkması, ıon derece kuvvetsiz 
olduğu zemana tesadüf edecek. 

Bu mücadele Plevnenin muka
vemeti, yiyecek, içecek ile mü
himmat bitinciye kadar devam et
ti. 

Türklerin Plevnede yaptıkları 
tabye tatbikatı ve tertibatı dünya
run aakert tarihinde harikulade o• 
larak geçecektir. 

Ben bir dü,man olarak §Unu 
ıöyliyeyim, Plevne kahramanları
nın hatıraları çok mukaddestir. 
Onlar vatan vazifelerini çok gü· 
zel yaptılar.,, Gazi Oıman pafa 
bunları anlattıktan ıonra: 

- Şimdi, dedi, zatı hatmetpe
nahilerine daha vazıh tekilde bun 
ları anlabilirim. 

Maldmdur ki bir aralık bu tür· 
lü tenkitleri kendimde yaptım. 
Plevnede durmak istemedim ve 
Lofçaya sarktım. Fakat harbin 
batındanberi Şipka boğazına sap-

lanmış kalmıt olan Balkan ordu .. 
Iarrmızın kumattdanı Süleyman 
pa§a o manevrada kendinin ikti -

dar ve nüfuzdan düıebileceği mü 
lihazaır et.mit. PleYneye avdet 
ıçın saraydaki taraftarları • 

na kıyameti kopartmıt. F elike
timi mucip olan Plevneye avdeti
me muvaffak oldu. 

Bu it, İ!te bu hareket nihai 
zaferi elimizden °aldı. Bütün har 
bin her cephesine tesir etti. Üç 

büyük ordumuz Mehmet Ali , 
Ahmet Eyüp, Tuna Süleyman 

pata, Şipka1 bendeniz, Plevne -
de müttefik kalarak mütterek bir 
hedefe hizmetten kendimizi uzak 
tuttuk. 

işte vazıyet böyle oldu. Beşe 
karşı bir nisbelte harbe mecbur 
kaldık. 

- Buna batlıca sebep olanla• 
rı aormuyorum. Sizi mütkül bir 

mevkide bırakmamak için. Fa -
kat burada zatıalilerinden rica e .. 

deceğim bir iki nokta daha kal
dı. 

Bu hatalara ıevkedenlerin ıan 
ati harbe vukufu olmadığı o ıı • 
ralarda tebeyyün etmedi mi? 

- Etti.. Hatta en büyük ku
mandanımız çok müteeaair oldu. 

Fakat İ§ iıten geçmitti. Bu f ela· 
keti; bu fırsatları dütündükça fU 

ihtiyar günlerimde ne derece bir 
ıztırap içinde bulunduğumu tah
min edemezıiniz? 

- Vicdanınız, kalbiniz müs· 
terih olıun. Maddi neticelerin 

mesulü siz değilsiniz. Maneviyatı 
ma gelince ordunuzun, ıanlı ıan 

- Haşmetpenah .. müsaade bll 
yurun ... O bendenizin naçiz iı • 
mim değil, milletimin büyük na· 
mıdır. 1 

- Mahviyet göatermeyinİtı 
pek maruf bir Türk kadar nıef • 
huraunuz. Tarihe yaldızlı hurufat 
la geçtiniz. Bütün kitaplard• 
Plevnede Türklerin vazettikleri 
meydan muharebesi tahkimat u " 
sulleri artık namınıza kaydolun • 
muştur. 

Yalnız kitaplarda bir meıele 
daha var ki, onunla zatıaliniz teJJ 
kit ediliyorsunuz?. 

Kat'i neticeyi almak içİll 
Rusları niçin takip etmediniz? 

Buna kartı vakıa müdafaan11 

süvarinin az olmasıdır. Fakat rıı• 
aafenin azlığına yani 50 kiloaıel" 
re olduğuna göre orada ıcvkül' 
ceyfi takibe lüzum olmayıp tabİ
yevi takibin kafi olduğunu iddi1 

ediyorlar. 

- Evet ... Hatmetpenah .• Hıı' 
zuru imparatorilerinde tercüm.ı'' 
Jıkla mü~erref olan (beni göıtel' 
dj) bu izzet bey de bana dai'
onu söyler durur. 

- Daima mazhar olduğum tf 
veccühlerinden cesaret al~ 
çok kıymetli derslerinden iıtif• • 
de maksadiyle ırk &1k bu taldJ' 
meseleaini açmak cesaretinde bd
lunuyorum. 

İmparator - Evet; evet.. Sil 
yeni genç ıüvari zabitleri böyle • 
dir. Daima takip, daima j}erİ··· 
Fakat mümkün mü? .. Değil oıi?·• 
Oraıını dütünmezler .. Bir rh•a)'t" 
te göre zatı kumandanilerinin e • 
saı manevrasına 1stanbulda bir 
tura, bir mecliı, hatta ıivil heyet 
ler ve şeyler müdahale ederler "' 
miı .. Bu ne dereceye kadar ger ' 
çektir. Bunu bana söylemek lat "' 
funda bulunur muaunuz?. 

Çünküt bütün harbin ah"ali 
umumiyesi üzerine yapılan tesir 
ve tazyik ondan tezahür edecel<• 
tir. 

Oaman pa§a - Mesleğim ;ktı" 
zasr böyle siyasi dedikodular!• 
. . l ıelf h ga etmem. Bu sebepten ar 
debileceğim hususat ve malilfl1at 

hiçbir kıymeti haiz olamaz. Biıı• 
' na l~yh mazeretimin kabulünü Jce 
m:\!ı ihtiramla istirham ederİJ!'I• 

(De'-anu , .• ,) 

-~ 
ISTANBUL BELEDiYESI 

Şehir Tiyatrosu Teınsilleri 
Birinci defa olarak yarınki 

salı günli a~şamı 

saat 'll de ııı lflllllllllllll 

Lüküs 
Hayat L 

111111111 eüyük opereti 
Yazan: Ekreaı ve Ce111•I ~r 

caimızın tarihini hüyüklilğünü 
muhafaza ettiniz. Yaptığınız yir 

· şit Bey!er. 
UMUMA 



~ 
Sakallı kadına hicviye 

Ya git, kapan 
ya eline al 

manastıra, 

ustura! 
~~nlerde "VAKiT,, gazete -
~hır karikatür inti!aT etti. 
'-- ~, •e kıllı kadınlara ait o .. 
"ç karikatür kadınların kısa 
~Yalıdanberi vücutlrmdaki 
~ ij• .de artacağını iddia eden 
lıir "d ~ııı ortaya koyduğu yeni 

1 dıaya istinat ediyordu. 

~ ltaırikaten, "Her §eye bir yer, 
~ere bir tey,, kaidesince ye -
~ olınıyan herbir §ey çirkin 
ttıt ~zara irae eder. Kadınla .. 
~ Nı~~deki fazla tüyler d~ ~! 
~ ·Dünyanın en tımarık hır ıtı-'la.n moda bile kadınların 
' fazla tüyü yakıştırmıya ce 
\it edememıttır. Yoksa böyle 

)İiı~~ çıkabilseydi,. A mutlaka 
~l tuy çıkaracak ılaçlar da 

0111nurdu. 

ı..., B...ıunıa beraber, dünyanın 
~etinde ve her zaman fazla 
lit. ~~ınlara tesadüf edilmi! .. 
t'tt ıçelerden tutunuz da, sa
~ lıalayıklarına varın.caya ka .. 
'~ların bin türlü çeşitlerine 
~ ben kendi hesabıma !İmdiye 
~İt tr lle~r duymuş ve işitmiıim
~~~ . gibi ka ... dınlar tabiatın 
k ilerıne yaptıgı zorbalığa kar 
.-._ ~a bıçaklarıyle mücat!ele .. 
~ li kalamazlar. Meıhur Al -
~~İri (Heine) bıyıklı ve sa .. 
ltrt .~kadın hakkında yazdığı 

~yesinde der ki: 

~ a ait kapan manastıra, 
la a.I eline bir ustura!,, 

~lflpokrat), bütün tabiplerin 
l\ ı ~lan bu eski Yunan dokto
~~ınde yaşamı, olan bir ra
\\ \.:. lll~leket halkının geçirece
~-bır felaketi yüzünde saka) 
lae..~ auretiyle evvelinden ha .. 
'~rmiı. Meşhur papalar -
~ ~k (Gegoire) ın anlattığı 
ltıta 'llta..ran ölen kocası için ma .. 
'ı..ttuğu za.manda bir kadının 
' de gayet sert bir sakal çık
~·· Katolik dinine ait olan 
dtdiJeıı hurafelerde evliyadan ad· 
hf kadınların sakalı ve hı -
~il! Olduğundan bahsedilir. Bazı 
d, -:erde asılı duran levhalarda 

dllll Yle mukaddes tanılan ka .. 
diftı 'rııı ıakallı olarak gösteril -
)'d eti nadirattan değildir. En zi 
~ teaa~üf edilen ıaka11ı kadın 
~ e~Iayadan. (K~~ernüs) ün 
ltt· dır. Katolık dınmde dertli· 

~tabip d~ye tanı~~n b.u kadını 
ı_ ~I ZO~la ıste~edıgi .bır. adam
'endar~c~km1f, bu ızdıvaçfan 
~lınak ıçın allahtan yüzünde 
' çdanaıını dilemiş, allah da 

ile ._:uasını kabul ederek yüzün· 
~,al çrkartmı;mış. Bunun ü -
~ (Kümernüs) de allaha 
~fi .;rzı tük.ran etmek için bü .. 

' Yatını ıbadete hasretmiı. 
~ ~lrrsa onun için koskoca 
lrt)._ 1 de Yapılacak başka bir is 

!)ordu!. ~ 

~<lene evliyadan addedilen bir 
~kızı olan (Wilgefertis) de, 
.. ~ ••nuı kendisinden soğuma
)\~ &ilahtan kendisini çirkin 
~ lllı niyaz etmiş, allah da 
'"'d '-lcaı vermiş. O da hayatını 
L..~le a • k 1. 1ıııır.~"""tlll· .eçırere ev ıya sırasına Si: lf. Bugün bile birçok 
'-ı, lcetlerde (Wilgefortis) e j. 

edilen kiliseler vardır. Bu 

kilis~lerin en kıymettar ziynetle
ri (Wilgefortis) i uzun bir sakal .. 
la gösteren heykeller ve tasvirler
dir . . 

Sakallı kadınlar hikayesi ya) .. 
nız dini hurafelere münhasır de -
ğildir. Tarih dahi birçok meıhur 
sakallı kadınlar kaydeder. Bun • 
}ardan birisi (Rusinovka) dır. Bu 
kadın Lehistan hükumetine kartı 
isyan etmiıti. Kendisi "sakallı i
si kadın,, yadedilirdi. (Rusinov • 
ka} 1505 senesinde tevkif edil -
miş ve üzerindeki erkek elbisesi, 
çizmeleri, mahmuzları ve kılıcı 

ile beraber ipe çekilmi,ti. 

1489 senesinde Avusturya a~ 
tidüşealerinden birisinin sarayın
da ya~amıt olan Belçikalı (Anto
nia) isminde bir kız da 18 ya,ın
dan itibaren sakal çrkarmıya bat 
lamış ve az zaman zarfında uzun 
bir sakala malik olmuıtu. Zama• 
nında sakalı ile töhret kazanmı' 
olan bu kızın büyük bir reasam 
tarafından yapılmıt olan resmi bu 
güne kadar muhafaza edilmittir. 

Geçen aırın ortalarına doğru 

bütün Avrupayı dola,mıt olan 
(Lefort) isminde meşhur bir 
Fransız kadının pasaportunda a
lameti farika olarak tunlar yazılı 
bulunuyordu. Kestane renginde 
büyük bıyık ve sakal!,, 

(Lefort) bir kadından ziyade 
güzel bir erkeie benziyordu. 

Viyananın (Prater) den.ilen 
meşhur eğlence yerinde son yir • 
ml otuz seneye varmcaya ka~ar 
en şişman kadınlarla sakallı ve 
bıyıklı kadınlar teıhir edilirdi. 
Sakallı kadınlar arasında (Min -
na Robert) isminde birisi 1867 

senesinde Viyananın o mesire ma 
hallinde yüz binlerce kiti tarafın .. 
dan seyredilrr · (Minna) nın 
sakalı dokuz pus uzunluğunda . . 
ımı§. 

Görülüyor ki, tarihte ismi ge
çen sakallı ve bıyıklı kadınlar ek· 
sik değildir. Onun için, ,ayet a -
Jimlerden birisinin iddıa ettığı 

gibi, kadınlar kısa saç taııdıkları 
için sakal bıyık koyuvermeğe 

başlıyacaklana müteselli olsun • 
lar, onlar yer yüzünde gezen di -
ğer sakallı ve bıyıklı kadınlardan 
addedilmiyeceklerdir. 

Dedikoducu 

Bir muharrir yandı 
NEVYORK, 17 (A. A.) 

Muharrir Lui Vana, evinde diri 
diri yanmıstır. Muharrir elinde 
yanmı! bir sigara olduğu halde 
uyuya k=tlmıştı. 

Hukuk talebesinin 
kongresi 

Hukuk Talebesi Cemiyetinden: 
Cemiyetimizin senelik kongresi 
20 12 933 çartamba günü saat 
14 te halkevinde toplanacaktır. 

Aza arkadatlarımızın gelmeleri 
lüzumu ehemmiyetle rica olunur. 

Fırka kongreleri 
C. H. F. Hocapaşa semt ocağın 

dan: Ocağımızın senelik toplan -
tısı 18/ 12/ 1933 pazartesi günü 
saat 18 de Ankara caddesi 57 nu
maralı fırka nahiye merkezinde 
yapılacaiından ocak arkadaıları
nın gelmeleri rica olunur. 

Dünya Haberleri 

Londranın 
Ayasofyası 
Yıkılmak tehlikesi mi 

geçiriyor? 
Londranın A

yasofyası mesa
besinde olan 
(Sen pol) kili -
sesinin yıkılma 

tehlikesi geçir .. 
diğine dair iki 
meşhur mühen -
disin telkini ü • 
zerine parlamen
to da bir takrir 
verildiğini 1n -
giliz gazeteleri 
yazıyor. 

Verilen takı·ir, kilise etrafın -
da bir (korunma mıntakası) ih -
dasına dairdir. 

Temeli sarsacak, toprağın mu -
kavemet ve müvazenesinde her 
hangi bir halel uyandıracak te -
sirlerin önüne geçmeği istemekte
dir. 

Kilisenin ve alelumum yüksek ve 
eski binaların muhitine münasip 
dütmiyecek zararlı, sarsıcı hafri
yat yapılmakta ve yapılar kurul -
makta idi • 

Derhal bunun önüne geçilecektir. 
Aynı zamanda caddeden geçen 

tramvay ve ağır nakil vasıtaları • 
nın da husule getirdiği ihtizazdan 
korumak üzere kiliseye, tesisat 
yapılması dü~ünülmektedir. 

Polis otomoilblerinde 
Avrupada, polis otomobilleri

ne alıcı ve verici radyo cihazı kon 
muıtu. Sokak nibnayiflerinde Ye 

su basma vakalarında f evkalide 
yararlığı görülen bu otomobille .. 
rin adedi bütün Avrupa merkez
lerinde arttırılmaktadır. 

Son günlerde Pariı polisi, dört 
be§ furgona da telsiz koymuftur. 
Bundan böyle, gece devriyesine 
çıkacak polis otcımobillerinde de 
telsiz bulundurulacaktır. 

Polis müdüriyeti, posta, tele • 
fon, telgraf nezaretiyle anlaş -
mıt ve radyo konserlerini ihlal et· 
miyecek bir tulu mevç intihap et
mi,tir. 

Bağdattan Şama .. 
Bağdatla Şam arasında işle • 

mek üzere yeni otobüsler yapıl -
mıştır. Bu otobüslerin motörleri 
385 beygir kuvvetindedir. Uzun 
lukları 23 metredir. Yolcuların 

her türlü isbabı istirahatı temin e• 
dilmiştir. Otobüsler 38 kişi ala -
caklar ve Bağdat - Şam yolunu 
24 saatte katedeceklerdir. 

Yakın zamana kadar Bağdat .. 
tan Şama Mezopotamyanın büyük 
şehirlerinde gidilir ve yolculuk 
20 -24 gün sürerdi. 

Yeni nakliye vasıtaları günü 
saate indirmiş oluyorlar. 

Lehistandaki büyük kaza 
VARŞOVA, 17 (A. A.) -

Dün Pozman civarında olan bü -
yük bir tren kazasında devrilen 
vagonlardan çoğunun kaldırılma
sı mütkül olduğundan vagonlar -
dan kıymetli parçaların kaldırı • 
larak geri kalan kısımların yak -
tırılmasına karar verilmişti. Ya .. 
nan vagon!nrdan yükselen alevle 
rin manzarası müessirdi. Bu ka -
za Polonyada olan tren kazaları• 
nın en büyüğüdür. 74 kiti ölü ve 
yaralı vardır. 

•• 
Omrünüzde hiç yüzü-

nüzü ütülettiniz mi? 
Hayır mı? öyle ise durmadan güzellik 

enstitüsüne gidiniz! 

nevin gUzelllk enstitUsU mUtehassıs ve artistleri 

Avrupada güzellik enstitüleri - bunlardan bizim için en dikkate 
nin rolü pek mühimdir. lnıan ze- değeri yüzün ütülenmesi idi. Biz 
kası tabiat zekası ile bir araya ütünün yalnız elbise ve çamaıır • 
geli~ce bir harıka doğuyor. Bu iti- 'ı ları ütülemek için ite yaradığını 
barla tabiatın verdiği tabii güzel - zannederken fen bunu insan sima
likle kanaat etmiyen Avrupalı ka- sına da tatbik etmi§. Yağmurdan 
dınlar insan elinin ve fennin yar - berbat ve esasen ütüsüz olan pan· 
dımına koşuyorlar. Güzelliklerine talonlarımız bize gülüyordu. 
·bir kat daha güzellik katıyorlar .• Lida Hanım izahat verdi: 

Avrupanın küçük bir ıehri bile - Bu ütü, elektrik harareti ile 
bütün asri vesait ve teıkilatına cildi yumuşatır. hüceyreler açılır • 
malik bir güzellik enstitüsüne ma- Ondan sonra sürülen kremlerle 
lik bulunurken 1atanbul gibi bin yüz beslenir. 
bir çeşit kadın güzelliğini nefsin· - Kremleriniz Avrupa malı 
de toplanmış bir şehirde de böyle mıdır Madam Lida? .. 
bir müeaaese kurmak iatiyen bir - Hayır mösyö. Biz imkan da
müteıebbiı karı koca sırf bu mak- bilinde olan her şeyi kendimiz ya
sat için Almanyaya gitmişler, Ber· pıyoruz. Kremler, pudralar, ko • 
lin güzellik enstitüsünde tahsille • lonyalar, lüsyonlar hepsi Methi 
rini yapmışlar ve memlekete dö- Bey tarafından yapılıyor. 
nerek faaliyete geçmişlerdir. Madam Lida muhtelif Avrupa 

"' "' 1(. güzellik enstitülerinde ve hayli 
Galatasaray polis merkezinin zamandanberi de İstanbulda ça • 

karıısındaki bina. Binanın pence- lışan bir güzellik mütehassısıdır. 
resinde kübik bir tablo: Sinyorina Dezi isminde de kıymet 

"Nevin güzellik enstitüsü,, • li bir asistanı var. 

Dar bir merdivenden çıktım. - Madam takma kirpikleriniz 
Kapıda güzel bir hanım bekliyor.. var mı?. 

- Gazeteci değil mi Mösyö?. - Benim mi?. 
- Evet Matmazel.. - Hayır, müe11esenin. 
- Buyurun arkadatlarınız da - Olmaz olur mu?. Şimdiye ka 

geldi. dar hanımlar bunu elde etmek için 

Salona girdim. Şitman ve sevim güçlük çekerdi. 
li bir zat kartıladı: - Bir takma kirpik kaç gün de-

B V·1· b vam ediyor .. - en ı ı, uyurun ... 
Vili İstanbul hanımlannın ya - - Onbe§, yirmi gün gidçr möı· 

hancısı bir sima değildir. Seneler· yö .. 
dir kadın ve erkek berberliği edi - Zeki Cemal söze karııtı: 

l - Madam Lida, takma burun 
yor. Şimdi de Nevin enstitüsü i e 

b
. 

1
. . yok mu?. 

mesai ır ığı yapıyor. 
Bir kahkaha arasında gözler 

Yukarı salondayım. Elektriğin T evfiğe döndü. Madam Lida bir 
göz kamaştırıcı aydınlığı içinde 

şey anlamadı. Fakat anlayan an • 
ins:ın cidden kendisinin bir gü -

lamı§ ve Tevfik: 
zellik kar•ısında bulunduğunu his-

'S' - Burada da mı münasebetsiz· 
sediyor. l~te müeaaesenin müdire· 

lik yahu!. Diye latifelere, latife
si ve güzellik mütahassısı Pertev 

ler karıştırmıftı .. 
Pa§a kerimesi Nevin Hanım ve 
zevci Methi Bey ve i§te bizim ga -
zeteci arkada!lar. Sadri Etem ve 
Cemal Nadir, gazetecilerin güzeli 
Tevfiği aralarına almıtlar. güzel -
liğine güzellik katmak için mü -
essese san'atkarlarından Madam 
Lidaya sualler ıoruyorlar. Tevfik 
memnun .. 

Methi Bey bir matmazelin yü -
zünde tecrübe yapıyor. Muhtelif 
ameliye, muhtelif kremler, elek • 
trik masajları ve saire.. Fakat 

Bir güzellik enstitüsündeki mev 
zu ne olabilir. Tabii yalnız güzel -
lik bahsi. Sadri Eetm (V AKIT) 
gazetesinin kadın yatının cazibe
si hakkındaki anketi kaçırır mı ? • 

Methi Beye hemen bir sual sor
du: 

- Methi Bey. Siz bir güzellik 
mütahaasıs111nız. Kadınlar hanp 
yaşta dı.ıha caziptir?. 

Herkeste bir sükut. Cemal Na-



KA 

RSEN 

VAKiT tefrikası 

- Bütün bunlar taliminden 
foaret.se bizi tt<İ saattir İioşuna 
me,gul ettiğiniz gibi yenitlen 
me§gul etmenize meyclan •ereme· 
yız. 

Ve telefonu açtı. Macar sefa -
retini buldu, tercümanı istedi: 

- .Affeaersiniz mösyö, acaoa 
kaybolan ltüpenizde kaç pırlanta 
taş vardı. Taşlar ne §eltildeydi?. 

T elefontla §U cevapları aldı! 
- Küpeler el şeklindey8i, i " 

kişer tane pulanta ta~ları vardı. 
o zaman teşekkür eaerek. telefo
nu hapıyan merkez memuru: 

- Mösyö Holmesin liakkı •ar. 
Bu küpeler çalınan l·üpeler Cle • 
ğilfür. 

Sonra Holnıese itizar etti: 
ernur küçele:i altlı, muaye

r.e e~ti. btih~~ ve şüpheyle: 
- Btr.vo rnföyö Holmes ! de· 

m. 
• q Qhmttr 11 111 ~t ıtltt"'IUtfllltllHlmll .. t1tt!llllDftll"tHlt:.l'Uh*Utfftft• 

dir Cfsiz karikatürlerı iç· h yeni 
m~vzu;ar arar E,-!bi gözlüğünün al· 
tmthn etrafı süzüyor. 

Methi Bey: 
- Beyefendi, sualiniz çok mü· 

him. Fakat bu ICaclar Hanım ara· 
sın da cevap vermek güç değil mi? 

- Fakat bir mütehassıs için her 
halde değil ... 

Nevin Hanım söze karışlı: 
- Beyefendi kadın, kadındır . 

Her Yaıta güzel ve caziptir. 
- Fakat efendim bunu bir ka -

$.im olarak söylemeyin, l>ir gü:zel
ik mütehassısı olarak.. 

- O lialde yirmi betten, kırl< 
ya ına kadar, değil mi Methi?. 

- Evet karıcığım, ona şüphe 
Yok .. 

M&syö Vili şen kahkahasiyle 
salonu inletti ye: 

- Kadın her zaman yaılandığı 
zaman bile güzeldir, caziptir. Şu 

şartla ki güzellik enstitüsüne srl<, 
sık uğramayı ihmal etmemelidir • 

Madnm Lida: 
- -Şark kadınları, bilhassa ls · 

tanbul hanımları çok güzeldir .. 
Yalnız güzellikleri fıı.zla devam 
etmiyor .. Bu da hr.r halde fenni 
usul!erin az bilinme!i'nden olsa 

, 1 Kadın hangi yaşta e. . , 7 
R Ş l 

LÜ 
1 cazıptır . 

ı Uıı:, ~ırııfı ı inci :ı) ıludıı) 

ı hoklrnbazlığınn borçlu .. Işık, 8e 
kor.. La.mbalar ansızın yanıp sö 
nüyor... Kuyruklu, boynuzlu a • 
caip cin!er, periler, ejderhalar, 

Numara: 44 sihirli bir muzil:in düzenine uya-
. rak rak5ediyor... Seyreden halk 

Holmes hıddelten l:>eml>cyaz f il b.. y ld -
ı~ . . . a a ıyor ta ıı... c, ne o ugunu 

olmuştu. rıiç liır şey söylemıyor - l 1 t b"t" · F 
i~ A an atn:ıaan oy ın ı verıyor... a-

<1u. emürlarla b raoer içerıye l l k 1 1 h ı k b ı -. mt, ısı · ve c e ~or on a üZ ı~ı-
merlee.ı memurunun oClaslna gır • .: . 1 k' t · · b k' E nm uzermCie ı esın a ı... r • 
di. Merlte:z memurü: tl!si. gün. ilk rastladığı dostuna 

_ Ne oldu ile yaptınız?. 11 ı 
' h b&!b.r ~'ıra l:a andıra an ~ tıycr: 

Diye sorunca: siYil memur er o·· b" - un gece !i' cyun seyret 
şeyi iptilJasından sonuna kadar 

tim, t!c-:ı"'e gitsin! ... 
anlattı. Hölmes, yakası kaUük, ağ _ Pclt mi güz?ldi? 
zinda piposu, götleri Dir nt>ktaya _ Ar-1r.n cfE!ndim aman! 
fü){i!.-:ni' lielfüyortlu. Hikaye bi - C ... d' b ? - anım .. ey ı u oyun. 
lince soze karı~tı: _ Scy .. Ve!lahi ben ele ne ol-

- Sefaret tercümanı ve karı- 1 - . l d A · clus•lmll a ıyama ra. ma, gıt 
i . 1 ·1 . ? u s gılu er mı.. "'.. ~ı .. ı~ 

5or muL ....... 
- Evet. Simdi gitiler. Telefon 

edereK liendısmı teltrar merkeze 
davet etmeli ve küpeleri teslim 
elmeliyi:z ... Fal<at, l:Jü 1füpeler siz 
de nasil liu1unuyor Mösyö Hbl -
me ?. 

Holmes soğukkanlı ve ciddi: 

- Gayet basit ... Llipen daha 
locada otUnıtlten ltenfüsmın la .. 

kip edıİdığını sezdi. Yanındaki a
dama Sile liu f irlt:ınela oluşunu 
lJelli etmedi. Onü sa•dı, sonra o
tomobile bindi: lsmını çaldığı a
damın evine gitti : Hiunetçiden 
alelade bir lfüpe ist di. Hizmetçi 
ona şu "Karlman,, dan iki lira -
ya satilan küpeleri getirdi. Son
ra hiç arkasına liakmadan takip 
olunduğundan asla şüpheye düş 
memİf bir adam tavrıyle otele 
geldi, l>iz içeriye girince ne lfa .. 
clar lakayttı ... Her ş~yi biliyordu. 

Hakiki küpeler çoktan yerini 

bulmuftu. Taklitler üstünde zu -
hur etseydi ne olacalftı?. Hiç ... 
F alfat üstü aranırken benim kar • 
yola üstünde duran pardösümün 
yakasına bunları ili~tirdi. 

Sivil memur haytetle sordu: 
- Gördünüz de bize o sırada 

neden söylemediniz?. 

~ ::. ::. 

Hazım Bey - Kadın on seJ-i .. 
zinden yirmi beşine kadar cazip
tir bence .... 

Ben - Niçin on sekizinden 
yirmi be!İne ha dar? 

Hazım Bey - Niçin ımi? Sin• 
nim birnz geciktiği için.. Eh, o
lu:r: beşimize vardık birader ... Yaş 
]anmanın bunda tesiri var mu .. 

hakkak ... 
Ben - Size göre cazip kadın 

nasıl olİnah? 
Hazım Bey - Cazip kadın, gü 

zel konu~masmı bilen bir kadın -
dır ... Sonra ......... 

Cümle yarım kaldı. Raşit Rıza 
Bey masamıza yaklaşıyor ... 

Raşit Rıza Bey - · Merhaba 

üstat! 
Hazım Bey - Merhaba üstat! 
Tahclim ret.mi. 

Raşit Rıza B. - Siyasi müla

kat mı? 
Hazım Bey - (Gülerek) yok 

he kuzum! Laterna nasıl çalını -
yor, onu soruyor bana ... 

Raşit Rıza Bey - Kalı kah 
kah ... Nerede o eski laternacılar, 
Nerrrrrreileeeee !.... Haan? ... de-
-·ı . ? H · 1 - Hayır, görmctli.m, talimin ~· mı. mı ..... 

Hazım Bey - (Anket cevabı ediyorum. 
(İJf'\'nmı \"nr) na devt.mla) evet... Güzel giyin

mes!ni bilen bir kadın da cazip· 

Y • k t • k i tir .... 
eni 00 eD)3D a- a~it Rıza Bey - (Ellerini o-

r arna mesİ ğu:turarak) Soyur-nasım bilme .. 
sin, zararı yok.. Sopnız biz, de
- ·ı ·1 H ?l_ı 1 ( ı:.ıl) :urrıfı 1 inci s:ı,\ ıfatl:ı l ~ı mı .... aa. -un. 

Hnzım Bey - King Kong gi· gere!c. su:; olmak üzere s!!rhes~çe ithal e" 
Vili, tekrar evet, evet diye tas· d'l" ı .r. 

K:.rarname yannlti (bugünkii) 
dik ederke:ı müessesenin tam 
bir avul~atı olduğunu gösteriyor -
d '.'\.' ı ı_. ı reu:ıi ceri-1~ ile r.eşr~dilccektir: u. ı:.unun ~ oeraber hnKlı idi de .. 

>1- zt. zt. Gi.imrii!der umum r.lüdürlü~ü ka-

~u·e ,il. ' k' · rarnameniıt sureti tatbiki haklan· '' SS1;;secıe ı zıyaretten sonra 
gaz<:teciie~· Beyoğlunda .Narin lo- da bir talimalname hnzıriamı~tı:-. 
kar~a.-;m :ia!<i z · y~f ete davet ecf:I • Yarın gümrükle~·e tebliğ edile -

b.' ı. 

Rnşit Rıza Bey - King Kong 

cibi ! 
E-:n - Hazım Bey, siz cazibe-

yi p.::nıl tarif eôiyor~unuz? 

Haz-."ll Bey - Y oldn c,iderken 
lfıletlayin b ir kadın eörürsünüz. 
Bu h~dın, cin.ha ilk cakışta, bir 

m·~. C vahtc kadnr güzellik cektir. Taliınatn.-.:l!cyc göre, A .. 
b başl:a •fülü t:ödinür gözi:nüze .... 

ahsine ctı.ir tatlı mu·· .. ai.ıabelerı' vusturya, Mr.car:::::m men~eli mal y 
" Düncr ba.:arsmız. ürür:;ünüz. 

arasında yenilmiş, içilmiştir. lar bu memleketlerle ayrı mukn - Mrh:ıyyelcnizdc hep 0 kadın var-
Müesı;e3er:.in en hayırlı işlerin - vekler olduğur..dan kararname • dır. Telmır döner bak~rsımz. 

den bir' <le harice bir çok paramı· den istifade edemiyeceklcrdir. Bir ikinci rastlc.yışınızde, mecbur 
zı :;ürüfdiyen tuvalet leva 1.1 

zımını, o:ul':mnuz pe-:inucn sü:riir. cnme -
pudra, ruj, makiyaj ve saire krem H • • d ·ı 
J ı arICIY e e ğc.. Bu ta,!mth mtt;nr.tız mı 
eri yüz üsyonlarını, aa.ç boyala - var? Çeken r.cdir? Ona "Cazi • 
larım imal etmesidir. T • J 

ayın er be,, admı veriyornz rma, bu "Ca-
M..iessesznin ayrıca bir de ban zibe., der.en ne:;ne nasıl ~eydir? 

yo d::.iresi var. Burası kendini Ar.kara, 17 (Hususi) - Ber - Canlı rAu, canııız mt? Yenir mi, 
zayıfla!mak istiycn veya sıhhi bir lin elçilik müsteşarlığına merkez· yenmez mi? Çok, ama çok gii~el 
ban), almak isti yen hanımlar den Feridun Cemal, Hamburg kadınlar vardır. Uğurlarında bir 
için .. Yakında gelecek olan alet - konsolosu Şerif merkeze, yerine çok kim:;eler nblb:-mı o~·na•ır!ar, 
)erle güneş tedavisi de yapılabile- Viyana müsteşarı Kemal Az!z, O vaka çı ·o.rırlar.. Ama bı-.na vız 
tek. Esmerlemek ist;yen hanını • desa konsolosluğuna merkezden gelir. Eaznn, ben',m ukhmı çe • 
ar elektrik ziyası ile bunu temin Rauf, Ba"ri muavin kon!olcsu len lcat!ırlr.r da lırr.kalarına hiç 

eceklcrdir. Vahit merkeze, yerine Halep tesir yapmaz.. Y nni demek is~i -
lstsnlnıla böyle faydalı bir mü- ., konsolosu Atıf, Halep konsolos- yorum ki, her m ke.:<e röre bir 

cıaese ka:::andıran genç san'atkar· luğuna merkezden Celalettin, Bey caz;heH h:.dm tiri vardır ... 
ları tcb·ik edcr:z. M. M. ler nakil ve tayin edilmişlerdir. 1 Ben - Hazım Beye en çok 

Afrikada senelerce yapılan araştırnıatla 

En eski 
·skeleti 

bir • 
ınsan 

undu! 
Bulan alimin, bu hususta anlattık/arı 

• . . ıcitleil' 
En eski insanların nerede, ne önünde bir ınsan ıskeleti fe 

zaman, nasıl yaşadıkları, Öu saHa- di. 1e~ 
d 1 b .. t .. ·1·;;.ı..: B ,_, .. ·· ti k da ef a araştırma ar yapan u un a lm· u gorun ~ arşısm , ,,·•' 
l . ~ . •. 1 ~: ..:ı d ~ l . . . ~ d ı; J-l•) en enemmıyet e a akaCJar e en goz erı:nıze ınanaıua •~· .~ 

l ac3) 
bir meseledir. Bu alimlerden Al- iskeletleri, malum o mıyan 1 t1' 

1 · rs:ı1 

manyada büyük l>ir şöliret sahibi biçimli hayvan iskelet en a 1 sr 
olan Profesör Dr. Hans Rek, en da bir insan iskel~ti b~lunsun·d( 
eski insanların izini Dulmuş tur. viç, ümit, tereddüt, dıkk~t,. gil1 t 

Bu profesör, seıielerdenlicri Af· ret ... Bütün bunlar gözler~~ıtdl· 
rikada, eskiden Almanların müs - nünde şekillenen iskelet ıçtn 

temlekesi bulunan Olôovayda Yanıma bu işlerde ınüteli•5rf. 
bazı arkadaşları ile birlikte haf - olan Manjonga isminde bir )'e , 

riyal yapıyordu. Afrikanın şark yi almıştım. Bu adam, benil11 ti 
kısmında, Sererigeti çölünün yan rifime uygun hareltetle, ihtisssıtl~ 
tarafında, insan uğrağı olmıyan ifadesi olan alışkanlığı göıterert;~ 
bir uçurum kenarında yapılan haf iskeleli meharetle yerinden o~l' 
riynt, önce en eslH zatnana ait E f •~ k arr.ll tı. tra mı Kazıyara , P ~ 

bazı liayvan iskeletlerinin bulun- madan yerinden çıkardı. ·) 
masiyle neticelenmiştir. b kl b' 'b' • }jitİf' Bu aca arı ırı ınne . e 

Şimdiye kadar malum olmıyan kolları gövdesine yapışık, ljırgf 
acayip biçimli hayvanların izini öaşı üzerinde ve omuzları ·~Ç 

bulmaktan fevkalade memnun ka rilek iskelet, acaba hak~' 
lan profesör, araştırma gülfetine ten en eski insanlar ~ı 
karşı bu neticeyi bile kafi görür - birine mi aitti?. yoksa, aı ~ 
ken, hafriyat biraz daha derinleş - yeni zamarılarda oraya ge1ert~· 
tirilince bir insan iskeletiyle kar • ··1 ·· b' · · k l t' kar~151 

o muş ır ınsanın ıs c e ı 

şılaşmış ve memnunyeti bir kat da mı bulunuyorduk?. ·ti~ 

daha artmıştır. Bunu, mutlaka anlamak, '. i~ 
P f .. k' d , ı· . . d b• • •J1 ıÇ ro esor, en es ı zaman a ya - mes u ıyetını uyan oır ıns .. 

şayan hayvanlar arasında bu en mutlaka lazımdı. , ., 
eski insan iskeletini nasıl buldu - !iyice tetkiKal yaptık. Bo 1,6 
ğunu ve oradan nasıl çıkarttırdığı- keletin en eski zamanda yafşf fi 
nı, verdiği bir konferansta ~öyle hayvan iskeletlerinin bulund~jll 
anlatmı~tır tabaka içinde yattığı nelice'';r 
-Toprağı kazarken, bir kısmı vardık. Arlık ~üphemiz tarniliı 

meydana s:ıkınca, evvela bunu .da le ortadan kalkmı~tı. ~ .. il' 
bir hayvan iskeleti sandık. Fakat , Bu kısalmış ve küçil \!~ 
parçalanmaması için bin bir iti - vaziyette, dizleri bükük, 1<0 ~ • 
nayla hareket ederek, etrafım ta - kısık yatan iskelet, ilim iç.in e 
mamiyle açar açmaz, gözlerimizin salsiz bir hazinedir! • 

hangi milletin kadını cazip geli • 
yor? 

Hazm1 Bey - Milletlerin ka -
dınlariyle hiç alakam yok ... En , 
cazip kadın, milletimin kadını • l 
dır, bana kalırsa... Benim yedi
ğimi yer... Benim içtiğimi içer ... 
Ben1m yaşadığ•.m yerde yaşar ... 

Ben - En cazip sinama e.rtisti, 
sizce? 

lfazım Bey - Brigit Helm ! 

Raşit Rıza Bey bir ayda yirmi 
liralık c!el;trik yakmış ... 

Hazım Bey - Anlaşılıycr, Üt· 

tat, içimizde en çok elektrik sar
f eden s~nsin.. Y n, en az yaknn? 

Raı.it Rıza Bey - Hnyır .. En 
az yakan değil, hiç yakmıyan? 

Hazım Iley - O kim? 
Raşit Rı7.a Bey - Vasfi .... 
Hazım Bey - Ne yapıycr? 
Raşit Rıza Bey - Komşusur. .. 

dan çalıyor! .. 
:t- :ıç. "" 

Ben - Ankctimin sualini bir 
de "Debrcli Recep) ten sor-:pak 
İstiyo;·ur.ı, I-laz:m Bey ne 

. ? 
nız. 

l • c.er:;1 -

1 lazım Bey - (Bir n11dn Del:
rcli Recc:bin rah:ıiyetinc bürüne -
rek) Ermwutlar butun kuvvetini 
ustr.clı bi herntndı De breli P eceı:; .. 
len aliyorimi~.. Onun için kac.lin
lar bahsi açıldığı zeman, ~i.'zi.iniJn 
önünde biı· taraftan namus. bir 
l:ırnfmtlan ta;;nnra cluriyorimiş .. 

.y. 

Ben - Raşit Rıza Bey ya s!
zin fikriniz? 

Raşit Rıza Bey - Kendime ait 

olmamak şartiyle, 

yaşta caziptir! , 
(Hazım Bey ve ben gü]i..İfti10 

ruz.) .. . . 
Sesler: 

Şarkı, muzilt. 

Prova. 

Lüküs hı:ı.yat yatın 
IF 

gece bıı§ 

yor! a;:1•!J 
Reşat E'"'' 

.;.....;.:.:...;--.-----------~-
Mecburi deniz yolları 

tesbit ediliyor ·ııde 
lktis3t vekaleti 934. sen~1

1

1,,1• 
ynpılması mecburi denız Y J(' 

L. "k· .. t : d ·ııa·n edece f 
nı ır ı ı gune K& ar . Jlıif 

tir. Bu ilandan sonra denıt Y0
• ıctJ 

ir.lelmc idaresile vapurculuk '1~·1 tı• ~ ··ıe• 
ti muralihasları l:iu yollar u 

khırdıt• de hat taksimatı yapaca 
keirıı" 

Yeni seneye ait hal ta h faı"' 
tıntla da eski nisbetler ınu a de • 
edilecektir. Yani, seferl~re~3pııt 
niz i~letme~i yüzde yetınıf, rıit ~ 
culuk şirketi de yüzde oto~ 
betlerile iştirak edeceklerdır· aşf 

. e Jcıı 
Y o.lnız 1 kiınunubant)' ııt 

. Mahill • 
deniz yol latı işletmes~ 1 .,a.pll' 
Şevl<et, Ereğli ve Gelıbo·u tııt<di'' 
hırını servise sokamadığı terJrılı1 

.... · st;et · 
de bu yüztle 30 ve ıO nı . iW 

}i. e bır 
vapurculuk şirketi le ın t 

1 ış ır· 
puvan srlncz-ğı anlaşı rrı fııt 

tıırt' 
Al ~ ı d mnhntnlar .. el~' a.:a Clr ··ne 1' .. 

dan bu vapurların ° gı.ı . ıet• 
. . ceJ..tlerı 

servise girip gırcınt}'e 
kik edilmektedir. 



Denizyolları T~R.KiYE 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••-••••n•••ı•-..-.... . . 
i 3. K. O. 1 

IŞLETMESi 
Acenteleri: Karaköy - Köprübaşı 

'tel. 42862 - Sirkeci MühUrdaıtadt
Hao Telefon 22740 __ .. I 

llRAAT 
i .Satınalma Komisyonu ııanlan i . . . ···································-·····--···-·-··· M. 1\1. Vekaleti Satmalma 
Komisyonundan: 

l\1 uhafız alayı ihtiyacı için 
Ankara'da yaptın1acak üç 
ı>avyon kaııah zarfla müna
kasaya konmuştur. ihalesi 
25/.12/933 Pazartesi gunu 
saat 11 dedir. Taliplerin şart
name ve keşifleri görmek ü
zere her gün ve münakasaya 
iştirak için de o giin ve saa
tinde teklif ve teminat mek
tuplarile Ankara'da lU. l\f. 
Vekaleti Satınalma Komisyo
nuna müracaatları. (6665) 

Karadeniz yolu BANKA51 
EGE vapuru 19 birinci 

Kanun 

Salı 20 de Galata nhtım1ndan 
kalkacak gidişte Zonguldak, 
Inebolu, Sinop, Samsun, Fatsa, 
Gireson, Vakfıkebir, Trabzon, 
Riıe'ye. Dönüıte bunlara ili
Teten Sürmene, Ordu'ya uğ· 
rayacaktır. (6920J 

lzmir sür'at 
postası 

vapuru ·~s 
ANKARA birincı kanun 

Pazartesi 16 da Gatata rıh· 
lıaundan kalkacak doğru iz. 
IUİr'e gidecek ve dönecektir. 

(6921) 
------------------------------· 
Ayvalık Yolu 
MERSİN vapuru 18 

Birinci Kanun 

Pazartesi 19 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacak gidiş ve 
rlönüşte Gelibolu, Çanakkale, 
Küçükkuyu, Altınoluk, Edre· 
ınit, Burhaniye Ayvalığa uğ-
rıyacaktır. (6922) --
lskenderiye yolu 
JZMİR vapuru 19 birinci 

kanun 

Salı l 1 de Galata rıhtımın· 
dan kalkacak doğru İzmir, 
Pire, lskenderiye'yc gidecek· 
tir. (6919) 
-----------------------~---
Bandırma yolu 
Adnan v~pu .. ru 19 Birin· 

cı kanun 

Salı 20 de idare rıhtımından 
kalkacaklar. <6918\ 

Antalya yolu 

, 

,- 1934 ECE MUHTIRASI ~ 
Antalya vapuru ıo birirıci 1 lşlerin :zde intizam ve sür'ah temin eder. Bir çok faideli ve 

kanun lüzumlu malümat, ayrıca muhtıraya ilave edilmiştir. 
Çarşanba 10 da Sirkeci Deposu: Ankara caddesi 111 No. Afitap mağazası Mehmet Sadık 
tıbtımından kalkacak gidişte iilı••••••••••••••••- (11114) 
lımir, KUllük, Podrum, Fethi· G 
Ye, Antalya'ya. Dönüşte bun· aziantep Viliyeti Def-
lara ilaveten Finike, Çanaİi.· 

~~:.~e•, •G•e•li•bo•lu•'y•a •u•ğlııİr~ıli~;İm~ili~~--&ı tef darlığın dan : 
Dilber zade kardeşler 1 Maballrsi So!•ağı Cins · No. Sahibi evveli Müştemelatı Hududu 
lllüessesatı tuhafiye Türk Yahni Dem·rci Han 13 Kürkçivan Han · Tahtani 23 sa. ayyüş ba· 

çarşısı na oda l ahır cı vakıf O.ve 
Anonim şirketinden : 
9 Eylul 933 tarihli heyeti umu .. 

tniyede şirket sermayesinin tezyi

dine karar veriLmiştir. Eski hisse 

darlardan tezyit edilen işbu. serma 

Yeye iştirak suretiyle hakkı rüç .. 

hanlarını kullanmak istiyenlerin 

ıs gün zarfında şirketin merkezi

ne tnüracaatları ilan olunur. 
(11145) 

Beyoğlu dördüncü sulh hukuk 
tnahkTesinden: 

~ Pangaltıda Hamam civarında 
Ua ıokağında 17 numaralı hane~ 

de aakin iken vefat eden Bedros 

~Utadyen efendinin Osmanlı ban 
kasında merhun tahvilatına mah .. 
eınece vaziyet edilmiştir: llan 

ta ·h· rı ınden itibaren alacakh ve ve 
'"ece'klilerin ve sair alakası olanla 
tın BiR ay ve mirasçıların ÜC 
ly Zarfında Beyoğlu dördüncÜ 
•ulh hukuk mahkeme~ine müraca 
C\tla.l'r lfümmu ilan olunur. (11138) 

fev1<ani 43 
oda 

kısmen buğ

day arasası 
çı~<mazı 23 ila 
1 l No.lu buğ· 
day anbarla· 
rı ve bu ;.day 
arasaaı cad· 
desi So. ay-
yüş bacı va
kıf dükkanı 

\'e boyacı ca· 
1 w 

mı so .<agı ar. 
Fethiye med· 
res~:>İ ve me· 
zarlık öoü ta· 
rı < ve 1 - 15 
No. lu dük· 
kanlar. 

Evvelce Müikiyeti idarei hususiye namına ihale edılm ış iken 
taahhüdünü ita etmediğınden kanuoun 8 inci maddesi mucibince 
ihalesi fesh edilmiş olan yukarda evsafı yazılı lcürkçü hanınm 

mülkiyetı yine eski ~eraite göre bedeli 8 senede ve 8 ta~sitte 

ödenmek şartile 31/JL/933 tarihine müsadıf pızar günü slat 14 
de ihale edilmek üzere yeniden kapalı zarf usulile müzayedeye 
çıkarı!mıştır. Talip olanların 11n 7,5 pey akça'armı vefa banka 
mektubile teklifnamelerini muhtevi kapalı zarfı hamil o'arak Ga· 
ıiantep Deft~rdarhğmda müteşekkil sa hı komisyonuna mü raca at 
eylemeleri ilA:ı olunur. l6938) 

(3415) 

Kiralık 
ODALAR 

Ankara caddesinde 
matbaamız ittisalinde 

Orhan Bey hanında 
kiralık odalar 
var d ı r. Ta 1 i p 
olanlar V AKIT 
idaresine müra
caat edebilirler. 

İstanbul asliye mahkemesi al
....... ;;J. tıncı hukuk dairesinden: 

kara 'nın·'ert . büyük 

K.ita·p,:··gazete .'v~ > 
.. Kırl;isiye ~ağa;z~sı ; 

. " ..... • . 

. :··. A k·B''A •·•···· 
~ .. ·.-+.·~··"'~ ·'" '~· ,,. ,,. .. ~ ... '·· ..... ,··.--~ 
; · .. · Ki tip evi ·ve ırk.ırtasiyeci!ik · . 
~.. ' ·' ~ • • . • ...... ,..> 

:·. < -~- Anar artalar cadd~ıi ·'" · r . . . . 
· · Tdrton: 3377 · · 

;.>:. ' . ~'' ' . 

'.· Her lisanda . gazete .; ~. 
~·: ·_'.:. mecm}Ja · v~ kitap ,_., . 
1-'~·~-'.~- f(. '~ ' ,;J~'../r . ' ·: . ' . . 1. ' 

.... J:.ler nevi kırtasiye eşyan 
. :~ -"~e.ın~ .. ~~ep)e.vazımı 

. ._: -~er t.ü~lü . Fot~~ra.f .. 
. .. . ~evaz~f~.,m~JJ?eler ı. • 

. · v~ amatör İfleri · .. , . . . ·, . . . . . 
;, . Etem. Pcrte.v .. ıfıjy~h . · •· : 
,. . •. ' • .... . ~· ...... ~t, . ~: .... ; \~; . 

t ·. ··Kütahya çinileri..' '· :.. ... 
• • 1 - ~ !' • 

Bayazıtta Mercan ağa mahal 
lesinde örücüler çamamı sokağın
da 9 numaralı hanede mukim Ali 
Efendiye: 

Hoca pa§ada Orhaniye cadde
sinde Süleyman Bey apartmanın
da 7 numarada mukim Pakize ha 
mm tarafından aleyhinize açılan 
boşanma ve nafaka davasında ika 
mt"tgahmızın meçhuliyeti haıebiy 
le arzuhalin 15 gün müddetle ila~ 
nen tebliğine karar verilerek ar-
2uhi'\lin sureti mahkeme divanha· 
nesine talik kılınmııtır. Tarihj 
ilandan itibaren 15 gün zarfında 
ar'tt•hale cevap vermediğiniz tak 
dirde tahkikata gıyabınızda de
vam olunacağı tebliğ makamına 
kaim olmak üzere ilin olunur. 

'(11144) 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::n::::::::::::t 

M Dr. Ekrem Şerif 

1
:: Tıp fakültesi 2 inci dahllye doç~ntt 

Dahili hastahYlar mütehassısı 
Ankaradaki muayenehaneıini 

:~ Cağaloğlu Orhan Bey aparh· ı· 
f~ manı 6 numaraya nakletmiştir. 
H Tel. 20389 .. ··············································u .. ~ 
K;d·~~-·bi;i"iği~d~kf ··dersler 

Kadın Birliği katibi umumili • 
ğinden: 

Kadın birliğinin hanımlara 
mahsus olan meccani lisan dersle 
ri devam ediyor. 

Üsküdar hukuk hakimliğin· Fransızca denini Galatataray 
den: yüksek aınıflar Fransızca mual-

Mehmet efendinin Üsküdarda )imleri tarafından verilmektedir. 
Tabaklar mahallesinde balcı yoku Ders günleri pazar, çarşamba 
şunda 3 numaralı hanede sakin olup saat 4 ten 6 ya kadardır. 
Halime hanım aleyhine açtığı tes- Almanca dersi büyük mektep
cili akit davasından dolayı Hali .. lerimizde Almanca ders tedrisi 
me hanımın ikametgahmın meç - etmekte bulunan pek muktedir 
hul ~ldu~u anla~ıldığında~ il~nen 1 bir Alman muallim tarafından ıe 
teblıgat terasına karar verılmış ve nelerdenberi muvaffakıyetle d~ 
1 1 / 934 pazartesi günü saat 10 vam et.mektedir. 
da mahkemeye gelmek iizere ya• Ders günleri cumartesi, çar-
zılan davetiye mahkeme divanha şamba saat 4 ten 6 ya kadarc'ır. 
nesine talik kılınmıı olduğundan İngilizce deni Kollej muallim• 
mumaileyhanın yevmi mezkurda lerinden bir Amerikalı muallim 
mahke;:neye gelmesi ve aksi halde hanım tarafından verilmektedir. 
icabı kanunisi ifa edileceği ilan Ders günleri salı, cumartesi sa-
olunur. (9712) at 4 ten 6 ya kadardır. 



Ticaret ve sanayi müzesi müdOrlUöOnden: 
Yurdumuzun mahsullerini, madenlerini ve mamulitını tanımak 

için Sultanahmette Ticaret ve Sanayi mUzeıini gezioiz. 
(6964) 

Sıhhat ve içtimai muavenet vekaleti 
Hudut ve sahiller sıhhat umum 

müdürlüğünden : 
Umum müdürlük ve mülhakatı için 97 kalem evrakı matbua 

tabettirilecektir. Şartnameyi görmek isteyenler Ankara'da Hudut 

ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü ayniyat muhasibi meı'ellü· 
güne ve Istanbul'da Galata'da Istanbul limanı sahil sıhhiye mer· 

kezi baştabipliğine müracaatları luımdır. ihale 30 · Kinunuev· 

vel- 933 cumartesi günü saat on dörtte lıtanbul Limanı sahil 

sıhhiye merkezi baştabipJiğindeki mübayaat komisyonunda yapı· 
lacaktır. (6765) 

Vapurculuk 
Türk Anonim Şirketi 

Istanbul Acentalığı 
Liman han, l elefon : 22925 

Bandırma Yolu 

Kemal vapuru 18 birinci ki· 
nun pazartesi günü saat 20 
de Topaoe rıhtımından kalka· 
rak Bandırma1a gidecek ve 
gelecektir. 

Göz Hekimi 

Dr. Süleyman Şükrü 
( Babıdli ) Ankara cadde~i No. 60 

Telefon : 22566 

Salılbt: MEBllET ASIM 

Neartyaı MUdllrih Betik AJımet 

V A it 1 T Matbaau - lat.anbul 

SUMER BANK 
Yerli Mallar Pazarında 

yapılan 

a z IAlın bagla 
Son Günüdür 

lstanbul : Bahçekapı caddesi 
heyoğtu: lstikla. caddeıı 

QO Ankara: 
f)O Samsun: 

Çocukaarayı caddesi 
Bankalar caddesi 

. . : : . . . - ~ ~: . 

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 baılayınız •. 

Gelecek sene tasarruf haftası za
manında sizin de kU~ük bir ser· 
mayeniz birikmif olur. 

Nümunesi meYcut bilet tor· 
balarmdan 200 adedi pazar 
lıkla yaptırılacaktır. isteklileri 
her gün saat 10 dan 12 ye 
kadar levazım müdiriyetine 
gelmeleri. 

Eskişehir ek Fabrikası 

Hafız Cemal 
Dahili hastalıklar n,"tehassısı 

Cuma pazardan başka günlerd 
sabahları (9 - 11) Beyoğlu _ 
Taksim - Altın bakkal numara 2 
Telefon: 42519 öğleden sonra saat 
( 6 2,5) lstanbul Divanyolu nu· 
mara 118 Telefon: 22398 perşem. 

be günleri sabahleyin Beyoğlunda 
Ki kı~lık ikametgahında fukara 
meccanen. 

Fabrikamızın 9ekerleri 1000 kilodan az olmamak şartile her isteyene sablmaktad1r. 

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

küp şekerin kilosu 
37 kuruştur. 

Fabrika deposundan itibaren bütün masarif ye sigorta ve mes'uliyet münhasıran müft~riye aittir. Nakliye fa!>rikamııca ya; 
pılabilir. Gönderilecek mal fabrika tarafından möşteri hesabına ıigorta ettirilir. Becelin yüzde yirmi beşi siparişle peşinen • 
mütebaki yüzde yetmiş beşi ile diğer masraflar hamule senedi mukabilinde ödenmek iizere siparişler derhal gönderilir. • 

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


