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Mecliste hararetli bir celse Romayı Ziyaret 
Devi t " d · v • k " k Duçe Litvi~of Yoldaşla e şurasının ver ıgı azaı arar- ne'ter konuşacak 9 

ları B. M. Meclisi bozabilir mi? Sovyel birliği hariciy: komise-

Bu bahis, uzun münakaşalara sebep oldu, bir aralık 
.\ bazı meb'uslar 

YliJc ~~~RA, 30 (Hususi) - Bü
kili 8 

1 
et Meclisi bugün reis ve-

salonu terketmek istediler 

. Ursa ...... b' . 
ıı)jı:;· •uc usu Esat Beyın re-

ıı:ıılllde t 1 
llıluı; op anmıştır. Afyon meb-

Quna' ·ı 
)'a Nu . eçı rniş olan doktor Zi -
ltn sorı Pa!anın tahlifi yapıldık -
tlluın n~~ hudut sahiller sıhhat u
tıuniylınudi.ir]üğüne, 933 bütçe ka-
6<>() bi e ~rfına mezuniyet verilen 
~•karı1n lıranın bir milyon liraya 
l'e "'kınasına dair layiha müzake-

8u abu} edilmittir. Yueaf Kemal B. Refik Şevket B. 

~ua~~dan sonra Maliye Vekili 
kır1 ırı ~,Abdülhalik Beyin, Çan -
takrir·' Usu sıfatiyle verdiği bir 
' ın rn ·· 
lll", uzakeresine başlanılmıJ-

lııun 
bu lak . llli.inakaşalara sebep olan 
!ley tırde, Mustafa Abdülhalik ' 
hk ~ l~ıuhaı encümeninin hafta • 
tı'Utta \l arreratı cetvelinde 15 sıra 
lltiiı._~alı ltararın umumi heyette 

rar komisyonuna müracaat etmiş • 
ler, fak at bu müracaatları reddo -
lunduğu gibi komisyonun bu hu -
sustaki kararı da Devlet Şiiraaın -
ca tasdik edilmittir. 

Alakadarlar bunun üzerine Bü
yük Millet Meclisine müracaat et
mişler, müracaatlarım tetkik eden 
arzuhal encümeni gerek motörün 
ve gerek içindeki efya bedelinin 
Rus emvalinden verilmesi lazım 
geldiğine karar vermiştir. 

Arzuhal encümeninin bu mazba 
tası hararetli bir münakqaya yol 
açtı. Takrir sahibi Abdülhalik 
Bey mazbatanın bir kere adliye 
encümeninde tetkiki ve eski 
kararın kati'yet kesbedip etmedi
ğinin ara§tırılmaaını istedi. 

MUnakata bafhyor 

1'dt~teıini teklif ediyordu. 
bi.r h. 'Ye encümeni de bu hususta ~natafa Aptillballk B. Mustafa Şeref B. 

.. ,.~b k t 

Söz alan Manisa mebusu Refik 
Şevket Bey ise Devlet Şurası ika -
rarlarının yeniden bir karara bağ
larunasının doğru olamıyacağı 
mütaleasında bulunarak itiraz et -
ti. Refik Bey fu fikri müdafaa e
diyordu: 

enculbe .ata hazırlamrştr. Arzuhal ade ara~ı veri mesine rağmen 
"'Q\ llın mevzuu bahis kararı kendilerine teslim edilmemiştir. 

'·~ı h l'u k e akkındaydı: Zararlar nı istiyen iki 
'it b·r tebaaarndan iki vatandqa vatandat 
~t;~~ ?notör Batumda müsadere Mal sahipleri bu vaziyet üzerine 

~emece i- zararlarının tazmini için tesbiti za 

~ sırrı olmalı mı ? 
Zührevi hastalıkla~ mütehassısı bir 

doktor fikrini söyliyor 
~<ihr • h 'lıı t evı astalıklar mütehas .. 

~İ: an.rnrnı§ bir doktor bize dedi 
ğmı söyledi. Bu bahis zaman za .. 
man ilim adamlarını meşgul eden 

I ......._ 'r bir bahistir. Ben de şahsen bu mev 
'llıı? dı'p sır~ı olmalı mı, olmama 1 zu etrafında epey uğra§tım. Size 

lltı.~. l' ~~e hır anket yapıyorau - bir hikaye olmuş bir vak'a anlata
tl>r ''l' 7 ıp ettim. Bir kadın dok - cağım. Tıp sırrı olmalı mı, olma-
1>lllı,...._ P

1 
sırrı hem olmalı, hem de .malı mı, hükmü siz veriniz. 

ti) •• ,, 1 ' d d' ·B. k 
~ 1"; ~ .,, e ı. ır er ek dok- Ve anlatmıya başladı: 
tı.tıi~e~~Yene odasının bir mabet Rus şehirlerinden birinde, çok 

~~"' fa ın~e olduğunu, orada dok- zengin bir banger vardı. Bn han . 
11"liktetedılen bir sırrın doktorla ger, değil sade o şehıin, biitiin 

ınezara girmesi icap etti • (Devamı 8 inci ıı:ıyıfnd:ı) 

"-~~bedlyet r.. O, biter tükenir 'ey de§ ildir, in•anın 
••ı ahnaz -y . 

'\ •tın Ok canım... Pek aıa ahr. Sen vereeiye aht ve· 
edin galiba .. 

.. Devlet Şurasınca alman kazai 
kararlar, alelumum mahkemelerin 

(Devamı 7 ln<'I aayıfada) 

Avrupanın en 
güzel kızı .• 

Evlenmek için san' atın
dan vazgeçiyor 

AYrapaıun en g6zel kızı sayalan 

Hedy Klesl er 

Son haberlere göre Avrupanın 
en güzel kızı sayılan bir aana't -
kar sinemayı ve şöhreti bırakarak 
evlen.meye karar vermiştir. 

Avrupamn en güzel kızı Hedy 
Kieslerdir. Kendisi henüz 19 yaş
larındadır. lki sen.e evvel onu bir 
terzihanede gören meşhur rej iıör 
profesör Reinhardt ona hayran 
hayran bakmış ve: 

- lşte Avrupanın en güzel kI 
zr! 

De mitti. 

Reinhardt, Hedy'7i keıfettik -
ten sonra onu bırakmadı. Ve aah-
neye aldı. • 

<Devamı 6 ıoca uşıfad&J. 

Roma ya giden Lltvlnof yolda, 

ri Litvinof yoldaş bir halyan ge -
misine binerek Romaya gelmekte
dir. Daha ev\ el, Sinyör Musolini • 
nin, Litvinof voldaşı Romaya ça • 
ğıran müstacel bir telgraf gönder
diği şayi ofnmştu .. 

Duçenin, Litvinof yoldaşla gö • 
rüşmek istedi ği n1P.beleler nedir?. 

Haber verildiğine göre iki taraf 
arasında konuşulacak en belli baş
lı mesele, silahları azaltma işini 
çıkmazdan kurtarmakbr. 

Duçe, Amerikayı da bu işle ala
dar etmek istemekte ise de Ame -
rika, dört devlet arasında yapıla • 
cak müzakerelere karışmamayı ve 
dört devletin aralarındaki ihti -
lafları bertaraf etmelerini bekle • 
meyi tercih etmektedir. Amerika, 
silahları az~ltma konferansı ile a-

(Devamı li inci s.-ıyıfnda) 

Hariciye vekili Belgrat 
seyahatinden döndü 

Yugoslavya Türk teb'asına tazminat 
olarak 17 milyon dinar verecek 

Hariciye Vekili Tevfik Rüttü 
Bey dün sabah saat 9,15 te semp. 
lon ekspresiyle Belgrattan lstan -
hula gelmiş, Sirkeci istasyonunda 
Madrit elçisi Şevki, vali muavini 
Ali Rıza, mübadele komisyonunda 
ki mürahhaslarımızdan Esat Bey
lerle ~efarctler erkanı ve diğer hir 
çok zevat tarafından karşılanmış, 
asker ve polis müfrezeleri tarafın 
dan selamlanmıştır. 

Vekil Bey istasyondan doğruca 

Tokatliyan oteline gitmiş, öğleden 

(Devamı ' UncU snyıfada) Hariciye vekili istasyonda 

Hayvan seı·gisi açıldı 
Cins tay sayısı her sene devamlı 

surette artmaktadır 

Sergi vali muavini Ali Riza Bey tarafından aCjıhrken ve 
•ergide gösterilen bir koçla bir tay 

- Yazıu üçüncü aayıfamızdaclır -





f§_ARETLER 
~vı r--··-·~·-~ a 1.nr~ler işliyor 

çun~ü nezle 
~ ~~vsiınindeyiz 
ıı' . ç gundur · . .. 
~ tyın b'r ... . rnısafır oldugu.m bir 

Hayvan sergisi dün merasimle açıldı 
r· " 

1 1!1gınde · . . · ''tı. b'ı acaıp seslerle ıslı-
r-.. r illaki · 
':ı-1.lnku b ne var. Acaip dedim. 
1 • u rn k' · tr'ken f .... a ınenın sabahları iş-
i k c.l:rult" ·· .. l t~n usunu duydukça ya • 
b lllatba d •ıınJ a a yazı masasının 
~ a uyu rtı. Çiink" tnuş kalmışım sanıyo-
bu b\1ık' u langır lungur isliyen 

.. ıne b' . 
'-'•kine .d,' ır eski zaman tabı 
..... sı ır S h . 
~t•rıda h * 

1
: - e. rın köşesinde bu-

b,,,n rn ~· a kıtap, mec.mua filan 
, O ~ ınelerden biri. 

~ ç gund·· 
aylına. 

1
• ur, ohyuna çalışıyor. 

I>·· ış 1Y.or. 
llşünüyorurn. 

-A, . 
''Yor'> caba bu makine neler ha • .. ,, 

- Belk· Oç .. 1 roman!. 
h!ltı. h &Undür geceli gündüzlü ça-
b· u illa} · 

Cins tay sayısı 

Dün Beşiktaşta has ahırlar bay
raklar ve def ne dallariyle süslen -
mişti. Dış kapının üzerindeki bir 
levha burada bir hayvan sergisinin 
açılacağı ve bu serginin cumartesi 
akşamına kadar devam edeceğini 

bildiriyordu. 
Saat ikiden !Onra bütün davet

liler sergi binasına gelmeğe başla
mışlardı. Bunlar arasında kolor
du kumandanı Şükrü Naili Paşa , 
Emniyet Müdürü Fehmi Bey, kol
ordu erkanı harbiye reisi, kolordu 
başbaytan miralay Mustafa Razi 
Bey Bakırköy ve Beykoz kayma -
kamları vardı. 

ır ro tıne böyle bereketli 
illan b ··-Bel ~sa.r mı?. Tam saat iki buçukta vali mu -

.. F'a.l<at kı ~ır mecmuadır. avini Ali Rıza Bey açış nutkunu 
tııl\ iiç §ehrın bir köşesinde üç söyliyerek kapıyı bağhyan kurde
i~ l!ıe &ece basılacak babaye - leyi kesti. Ali Rıza Bey bu nut

" crnua .._ b nerede?. kunda ezcümle serginin diğer se -
b· oe]k' 
lr ~Yd' 1• arn.me, tebareke falan nelere nazaran daha mükemmel 

h,ldir ır. belki de mızraklı ilmi- bir şekil aldığını, hayvan adedi -
Fa.kat . . nin gittikçe fazlalaştığını ve hay -

~J)çılar, hu~a ne ıhtıyaç var? Ki- van şekillerinin düzeldiğini söyle
li Ci.i .. ] n elınde en büyük istok, miştir. 
~i? ... er, ırıızraklılar filan değil 

1 
Sergiye bu sene 164 hayvan iş -

t· E:ier b'! . 1 tirak etmiştir. Bu adet geçen sene-
'rtı. 1 lllesem böyle diyece - lcre nazaran azdır. Fakat bu az -

~· ......... !le)k· 
'~de 1 de mektep kitabıdır. 

dtl\ bie~ ~ok sürümü olan şeyler -
il. 1'1 Od 
Çıld 1 b ur. Amma mektepler 

Milletler cemiyeti daimi 1 
mümessilimiz 

her sene devamlı surette artıyor 
hk yeni yapılan sergi nizamname-1 rı h<\iz hayvanlara rast gelineme· 
sinde kara sığırlarının sergiye it - miştir. 

hal edilmemesinden çıkmaktadır . Hayvan sahipleri ne diyor 
Serginin açılmasından bir kaç gün 1 Sergiyi gezen bir muharririmiz 
evvel baytarlardan müteşekkil bir muhtelif hayvan sahipleriyle ko -
jüri tarafından iştirak eden hay - nuşmuştur. Bunlar hayvan ha -
vanlar arasında bir seçme yapıl - kımının her şeyden ziyade bir pa
mıştır. ra ve bir merak meselesi olduğu -

Bu seçme neticesinde ayrılan nu söylemi~ler ve bu merakın git-
hayvanların sahiplerine yüksek ıs- tikçe inki~af ettiğini göı·düklerini 

lalı enciimeni tarafından tahsis e- de ilave etmişlerdir. Bilhassa cins 
dilen 3500 liralık para mükafatı tay adedi her sene devamlı surette 
dağıtılmıştır • artmaktadır. Memleketimizin muh 

Kazanan hayvanlar telif köşelerindeki sergilere iştirak 
eden bir meraklı İzmir ve Kırklar-

Kazanan hayvanlar aygırlar a -
rasında Burhaneddin Beyin hay -
vam birinciliği, Sırrı Beyinki ikin
ciliği kazanmıştır. Kısraklarda 

Prens AJi Haydar Beyinki birinci , 
Binbaşı Sami Beyle Şevket Beyin 
hayvanları ikinci gelmişlerdir • 

Taylarda Hamit Ali Beyle Ah
met Fikret Beyinkiler birinciliği 

Fahreddin Paşa, Hasan, Ser af ettin 
Ali, yüzbaşı Hüsnü ve Suphi Bey -
ferin hayvanları ikinciliği kazan -
mışlardır. 

Boğalar, koyunlar ve inekler ara 
sında birinciliği kazanacak şartla-

Firari Rumlara 
tazminat 

eli sergilerinde de aynı şeyle kar -
şılaştığım söylemiştir. 

Bu son zamanlarda hükumeti • 
miz tarafından gösterilen kolay -
hk ve alakanın bir neticesi olarak 
ve memnuniyetle telakki edilmek-
tedir. \ 

Hayvan sergisi cumartesi akşa· 
mı kapanacaktır. Temiz cinsli 
çok güzel hayvanları bir araya 
toplıyan sergi gezilmesi alakayı 
celbedecek bir yer, hayvan merak
lılarını bir araya toplıyan bir mer 
kez olmuştur. 

1 Ankara - Atina arasınd ~ 
telefon 

)' ~t,~•tlnıamış kitap kalmadı .. l Bern sefiri Cemal Hüsnü Beyin 
~llrn, he ta hem gözt:,mü uğu~tur- cemiyeti akvam nezdinde hükume 
''tıa lll de şu makinenin bol bol t'.mizi daimi surette temsil etme - Bu İş için lstanbulda bir 

r feyj bir öğreneyim, eledim. si kararlaştırılmıştır. Bu hususta büro kuruluyor 

Ankara ile Atina, Pire ve civa· 
rındaki şehirler arasında telefon 
muhaberesi başlamıştır. 

Üç dakıkalık mükaleme ücreti 
259 kuruştur. Ve akşam saat do -
kuzdan sonra da gece tarifesile 
156 kuru~ olarak tespit olunmuş • 

tur. 

lJıt .y. ,,,. .y. tanzim olunan kararname yüksek Yunan hükümeti, lstanbulda 
... a Çırağına söylüyor: tasdika iktiran etmiştir. Keyfiyet "' ~ emlak bırakarak Yunanistana ka .. 

l:tı\ 'f avileri bastık, bitirdik a - kendisine tebliğ olunacaktır 
t.'edi iki bin tane eksik diyor. 

f "eqh . ilbJe-.t-ı, • dedım, bunlar renkli re 
~ 'lsıyorlar 
<Jc:ıl'd • u-. 'l.J .... 

~\r b &la, dedim, kaç renge ka • 
1
• '

11Yorsun 'ı uz .. 
~tllk >' •tediğin kadar.. Biz altı 

•ı 'Pıyoruz. 
'8 .. 

İzmirde satış koopera
ratifleri yapılacak 

lzmirden gelen haberlere göre 
Eğe .mıntakasmın mühim mahsul -
leri için salı§ kooperatifleri yapı -
lacaktır. Bu kooperatiflere bü -
lün müstahsiller iştirak edeckelr -
dir. \...._ 

8
u. makineyle mi?. 

lk· u makineyle.. Müstahsillel'İn vazıyetten memnun 
)ı• 1 ada. k k v ~ ·~-~ be rn uca larmda yıgm, oldukları haber veriliyor. 

çan İstanbullu rumlara tazminat 
veril.mesi hakkında bir kanun pro 
jesi hazırlanmı~ ve mebusan mecli 

sine vermiştir. 

Bu kanun mücibince lstanbulda 
hususi bir büro teşkil edilecek mü
racaatlar buraya bildirilecektir. 
Büronun reisi muhtelit mübadele 

komisyonunun Yunan müşavirlerin 
den M. Pijoheon, azalar da M. 
Zaharyadis ve M. Bostancoğlu ola 

l~'ll~] Yaz bez parçalnrıyle gö - ..................... ,,. '""'""''"ıuuttııııııu•""uuıı ........ 111mınn1•111rım"'"'"'w•u•••• 
~tı)-er, makinenin yaruna yak - halinin fazlaca mendil ihtiyacı cakhr. 

fc.:.·:ordum: vardır. Bu nezle mevsiminde bir lstanbulda bıraktıkları emlak 
tt.., unlar ne!.. az iş yapacağımızı sanıyorum. E.. için tazminat isti yen firari rum -
•• ap Verdı' · v 1 · · b. · l .. l ·1 h b 

Aferin Narin lokantaya 
Beyoğlunda Parmakkapıda 

Narin loklantası sahibi Hasan B., 
İstanbul Halkcvlerine gönderdiği 

bir mektupla lokantalarında her 
gün öğleleri dört fakir talebeye 
meccanen yemek yedireceğini bil -
dirmi§tİr. Hilaliahmerin fakir ilk 
mektep talebelerine fazla yardım 
yapamadığı bu sıralarda Narin lo
kantasının bu şefkatli müracaatı 

takdir ve emsaline nümune olması 
temenni olunur . 

VAKJ1 l l.r.cı kanun 1933~ 

Garip bir vak'a 

Pençereden afyon koku
sunu ahnca uyumuş! 
Dün uyuşturucu maddeler in

h!s3rmın bulunduğu binada garip 
bir vaka olmu~tur. idare bürosu 
Bahçekapı:la dördüncü Vakıf ha• 
nın alt kat ~donundadır. Ayrıca 

Vakıf hanının bodrum katında te
sisat yapılarak afyonlarm buraya 
depo edilmesine başlanmıştır. 

Dün penceresi acık ltalan de • 
ponun önünde işsiz takımından bir 
adnm otumlUŞ, bir müddet sonra 
da uyumağn başlamıştır. 

Aradan saatler geçtiği halde u • 
yanmamış ve nihayet vazıyet ge -
lip geçenin dikkatini çektiği ~çin 
polise haber verılmıştır. 

Yapılan tahkikatta uyuyan a -
dc-.mm af yonlarm kokusile s<ı.rho§ 

ve sersem oldu~u anlaşılmıştır. 

Belediyede 

Gazi köprüsü projesi 
üzerinde 

Gazi köprüsünün inşaatı iç.in 
sene başında münakasa ilan edile
cektir. Dahiliye ve Nafia veka -
Jetleri mevcut proje üzeı-inde son 
tetkıkleri yapmakta ve belediye ile 
muhabere etmektedirler. Ala -
kadarlar, köprünün inşası için dört 
milyon lira sarf edileceği yolun • 
daki neşriyatı doğrn bulmamak -
tadırlar. Çünhü belediyenin şim 
di bu iş için bir buçuk milyon lira 
parası mevcuttur. lnşaat üç sene 
devnm edeceği ve .münakasa da 
altı ay süreceği için hu para o za .. 
mana kadar üç milyon lirayı bula .. 
caktır. Esasen köprünün keşif 
bedeli i.iç milyon liradan fazla de
ğ:ldir. 

Edirnekapıda asri ahır 
Belediye Edirnekapıda asri bir 

ahır yaptırmıştır. İnşaatı bitmek 
üzere olan bu ahır yüz hayvan a -
lacak büyüklüktedir. Binanın ya 

nında 200 kişinin yatmasına mü • 
sait büyüklükte yerler de yaptml -
mı§tır. Buralarda belediye te -
mizlik işlerinin ameleleri yata • 
caklardır. 

YolJarı daimi amele 
tanıir edecek 

Tahsisat olmadığı için bu sene 
~ehrin bozuk yollarını tamir etmek 
mümkün olmıyordu. Kış ta gel
dikten sonra bu bozukluklar daha 

ziyadeleştiği için belediye yeni bir 
tedbir e.lmağa lüzum görmüş ve ......_ f • ger nez e mevsımı geçerse ızım arın muracaat arı e u üro ımeş -

ltı~tıdi) !le hunları basıyoruz, satış da hapı yutar. gul olacak, tapu idaresinin kayıt .. 
Sc:ıtd Yürüdüm ... Gene düşünüyo - ları üzerinde tetkıknt yapacaktır. 

Yıldız sarayında tamir belediye daimi amelesinin yol .. 

d·ı d • larda çalıştmlmalarını kayma • 
•ı Utn: ......_ B rum. Akıllı bir adamın elinde ki - Bu suretle 1600 rum müracaat 
Ct\> Ura.sı matbaa değil mi?. tap veya gazete basan makine etmiştir. 
" ap verdi· mendil fabr01kasına tıkır tıkır hiz· J,

1 
.......... l\.r • ı11ıutttctmmııısum.ıN1u111nuıutııımınuı1111Nnnaımuınuımuırıı111muımuııuıuuu1&1Ut 

ııı .,e ın · · r,b 'k unasebet hurasr men~ met ediyor. tap evinin ahçıya gönül ver -
bı) rı a.sı M Otu... . •• endile süs ya- Kitapçı dükkanı kebııbcınm eH- diği zamanda .muharrir ne yapa -

'• ~. ~ız ·ı ''le\>ıj~ gı er çekiyoruz. ne geçince gül gibi dolup boşalı - cak?. 
nezle mevsimidir. A - yor. Fakat makinenin mendile, ki .. Sadri Etem 

e ı.en aıre k 1 ki h'ld' . . 1 am ı ara ı ırmışlır. 
Yıldız sarayındaki merasim da· _ 

iresinin beynelmilel konferanslara nanın tamirine başlanmıştı. Ta• 
tahsis edilmesine bir müddet evel .mirat iki ay zarf mda bitecektir. 
karar verilmişti. Bu sebeple u - Merasim dairesinın gerek ıçınde ve 
zun müd.detlenberi bakımsızlık yü gerek dışında hiç bir değişiklik 
zünden harap bir hale gelen bubi- yapılmıyacakhr. 

Efendi Nasıl Görüyor? 

ttı;,.'k t)ehri ı::r d. . A • 

~.ı. O!-fc en ı, sılahları bırak- 1 ••••• Siyaset aleminde ne dala-
"tl · ran31 ge ·1 • h. l lltıs ne ıKı ay te tr vere eı·, <löndü anlayamıyorum • 

- • 1 . . . 
D<"hrl ıı;r. - .\ıl:dm, ıllploıııatl.ır açıl.tan 

a~ığa koıııı~ıııııkt.111 u :ıııdılar, biraz da ku -

lnktan kıılağn koıııı acnl.l:ır ••••• 

• • • • Açık balo yerine . • • • • 

•••• • lllnsl.t>li b ılı ~ np:ırnl>lnr, ynnf w. 

rılıı .ııılı~ nc:ıgııı ı,, .ıdl nml ırııı<l:l rnum uo .. 

<Ilı OJ llJIU O;\'lllJtıcaklıır •• 



Hariciye vekili Belgrat 
seyahatinden döndü 

( ______ G __ u_·_N ___ u_·_N ______ H __ A ___ s __ E __ ~ __ L __ E ___ R __ i __ ~ 

( l.Sıı,, tarafı l inci &ayıf:ımıxda > 

sonra şehirde bazı ziyaretlerde bu
lunmuştur. 

Tevfik Rüştü Bey bu akşamki 
trenle Ankarnya gidecektir. 

Hariciye vekilimizin 
beyan ati 

Tevfik Rüştü Bey, ken .. 
Clisini hudutta karşılıyan Bulgar 
gazetecilerine şu beyanatta bulun· 
muştur: 

"- Türkiye Belgratta Bulgaris 
tan aleyhine bir muahede imzala
mamıştır. Ancak Balltanlarda ta • 
kip ettiği an'anevi dostluk ve iti · 
mat siyasetini takip etmıştır. Bel
gratta imzaladığımız dostluk ve 
bitaraflık muahedesi kimsenin a • 
leyhine değildir. O, yalnız sulhün 
lehinedir. Biz, Belgrattaki muahe
deyi imzalamadan evvel Bulgar 
hükumetine bu muahedenin bir su 
retini verdik ve onu bu muahede -
den haberdar ettik. Bununla da 
Bulgaristana karşı olan dostluğu • 
muzu göstermiş olduk. 

Bizim harici siyasetimiz, Bal · 
kan devletleri arasında olan müna 
zaalardan istifade edip onları bi
ribirine düşman etmek değildir. 

Biz, bilakis Balkan devletleri ara• 
:sındaki ihtilafları bertaraf etmek 
istiyen bir siyaset takip etmekte -

yiz. Bu sulh siyasetimizi biz her 
yerde gösterdik. Dört Balkan dev 
letiniıı Bulgaristan aleyhinde bir 
misak aktedeceklerini şimdi siz 
gazetecilerden öğreniyorum. Tür-

kiye hiçbir zaman Balkan millet
leriyle böyle bir misak görüş.me -
mis ve görü~miyecektir de. Bu, 
Türkiyenin Balkanlarda takip et -
tiği &iyasete muhaliftir. Biz, Bal .. 

kanlardaki ihtilaflı meselelerin an 

nın bize dost olduğu kadar dos -
tuz.,, 

Emlak meselesi ne su
retle haltedildi ? 

Hariciye vekilimizin Belgratla 
Türk - Yugoslav misakmdan baş 
ka, senelerdenberi muallak kalan 
Yugoslavyadaki Türk emlaki hak
kında tanzim edilen itilafnameyi 
de imzaladığım yazmıştık. 

Balgrattan gelen müte~mim 

malumata göre Yugoslavya hükfr .. 
meti bu emlak için hükumetimiz 

vasıtasile, Türk malı sahiplerine 
17 milyon altın dinar, tediye 
edecektir. Hükumetimiz, Yugos· 

lavyadan alacağı bu paraları hak 
sahiplerine, istihkakları dairesinde 
tevzi edecektir. 

Yugoslavyada emlak ve arazi -
si bulunan Türk tabiiyetindeki 
Türklerin miktarı iki hin beş yüz 

kişiye baliğ olmaktadır. Bundan 
başka Balkan muharebesinden 

Adliyede 

Usküdar cinayeti 
Maznun barodan vekil 

tayinini istedi 
Üsküdarda kainpederi Zühtü 

Efendiyi öldüren İzzet Beyin mu -
hakemesine dün ağırcezada devam 
edilmiştir. ' 

Dünkü celsede müddeiumumi 
maznunun af kanunundan istifade 
etmek şartile ceza kanununun 449 
ucu maddesi ile cezalandırılması -
nı istemiştir. 

Maznun, ımüdafadan aciz bulun 
duğunu, vekil tutacak parası da 
olmadığından barodan vekil ta .. 
yinini istemiştir. 

Muhakeme 21 kanunuevvele 
kalmıştır. 

Davacılar on bin lira 
tazminat istediler 

Beşiktaşta Serencebey yoku • 
ıunda kaynanasının evinde otu -
ran Şerafettini öldürmekten suçlu 
Oımanın muhakemesine dün de .. 
vam edilmiştir. 

Müddeiumumi ceza kanunu • sonra memleketlerini terketmiye .. 
rek Üsküp, Manastır, Priştine gibi nun 448 inci maddesile cezalan -
şehirlerde kalan Türkler de var - dırılmasmı, davacılar 10 bin lira 

dır. 

Türk tebaası Türkler gibi bu 
Türkler de _şimdiye kadar emlak 
ve arazilerinden istifade edemi -
yorlardı. 

Yugoslavyadaki Türk emlak ve 
arazisi, ayrı ayrı iki türlü muame .. 
leye tabi olmaktadır. "Agrar,, ka· 
nununa tabi olan arazile, bu ka
nunun haricinde kalan arazi. 

Agrar kanununa tabi olan ara .. 
zi, Sırp köylülerine tevzi edilmiş 

olduğu cihetle, hak sahipleri ta· 
biatile bunlardan istifade edemi-

tazminat istemişlerdir. 
Muhakeme suçlunun sabıkası o.. 

lup olmadığının sorulmasına kal-
mıştır. 

Kaçak iskambil kağıtları 
Sim köyünde oturan Vasil Gri

midiı Efendinin evinde bulunan 
altı deste kaçak iskambil kağıdı 

yüzünden açılan davaya dün de .. 
vam edilmiştir. 

Maznun kağıtları oynamak için 
almadığını, Karnavalda elbise yap 
mak için kullanacak iken yaka • 
!andığını iddia etmiştir. 

Ticarette: 

Türk - Yunan ticaret mu
ahedesinin müddeti 

uzatıldı 

Ankara, 30 (A.A.) -Türkiye 
ile Yunanistanda mevcut olup ve 
müddeti bu akşam hitam bulacak 
olan muvakkat ticari itilafname 
bir kanunuevvel 933 tarihinden 
itibaren iki ay müddetle temdit e
dilmiştir • 

Ecnebi malı damgası 
meselesi 

Yerli malları (ecnebi malı) 

damgası altında satışa çıkaranlar 

hakkında ticaret odası komisyo -
nunun tahkikat yaptığını yazmış -
tık. Komisyo:ı:ı henüz vazifesini 
bitirememiştir. Sanayi müdürü ve 
komisyon azasından Refik Bey de 
bu mesele hakkında Ankarada ve
kaletten emri almakta olduğu için 
komisyon vazifesini ancak Refik 
Bey geldikten sonra bitirecektir. 

Viyanada bir sebze pa
zarı kuruluyor 

Viyana şehri antrepolar müdür
lüğü Viyanada beynelmilel meyva 
ve sebze alım satımı için santral 
veya pazar tesisine karar vermiş 
ve bu kararı da alakadar memle -
ketlerin Ticaret odalarına bildir -
mi~lerdir. 

Bu arada İstanbul Ticaret oda
sına da müracaat eden Viyanalı -
lar diyorlar ki: 

-1\fol sahiplerini memnun ede
cek şekilde hareket edeceği. Ev -
Yela taze meyva, sonra kuru mey
va ve nihayet sebze üzerine iş ya -
pacağız. 

Ticaret odası bu müracaatı ala
kadarlara tamim etmiştir • 

eak bir dostluk ve itimat havası yorlardı. Agrar kanunu haricin

içinde hallolunabileceğine kani - de kalan arazi ise vakıa serbestti .. 

Muhakeme şahitlerin celbi için 
ba~ka ~ir güne bırakılmıştır. 

Döviz kaçakçılığı 

İhracat yolları 
ihracat tacirlerinin kendileri ile 

klering mukavelesi yaptığımız 

memleketlere ihraç ettikleri mal -
lara ait pulları, gümrük ihracat 
beyannamelerinin gösterilmesi ü

zerine tediye edilmesi hakkınaal<i 
kati mecburiyetin kaldırılması ve 
gümrük beyannamesini tevdi ede -

miyen tüccara konişmento nüsha -
sı mukabilinde tediyat İcrası ka

rarlaştırılmış ve keyfiyet Cüm -
huriyet Merkez b~nkasmdan ban
ka şubP.lerine tebliğ edilmi~tir. 

lz. 

Nöyyi muahedesile Bulgarista
na verilen hakların istirdadı için 
hiçbir devlet Bulgaristanın aley .. 
hinde bulunamaz. Cemiyeti Ak -
vam, beynelmilel hakem mahke -

meleri Bulgaristana birer istinat 
:n.oktasıdırlar. Bulgaristan, Nöyyi 

muahedesile gaspedildiğını zan .. 
nettiei haklarını ancak buralar -
dan arıyabilir. Yoksa Türkiye 
Bule:ıristamn kabul ettiği Nöyyi 
muahedesine aleyhtar olamaz. 

Bugün Türkiyede hiçbir kimse 
Bulgaristan aleyhtarı değildir. Biz 

hepimiz Bulgar milletinin çalış -
kanlığına ve miHiyetperverliğine 

hayranız. Biz, Bulgar milletinin 
büyük bir kısmının Türkiyeye 

dost olduğunu da biliyoruz. Eğer 
bazı defa Türk matbuatında Bul· 

garistan aleyhinde yazılara tesa . 
düf edilirse bu, ancak Trakya ko-

mi tasının akılsız hareketlerinin 
bir aksülamelidir. Bu, hiçbir za .. 

' 

Fakat mal sahiplerinin bunlara 
tasarruf edebilmeleri için mahal .. 

linde tasarruflarım ispat etmeleri 
lazım ve bu da bir çok masraflara 
sebebiyet vermek itibarile çok 
güçtü. 

Belgratta imzalanan itilafna -
menin yalnız Türk tebaasına ait 

emlak ve araziye dair olduğu tah -
min edilmektedir. 

Teşekkür telgrafı 

Tevfik Rü~tü Bey, Yugoslavya 
topraklarından ayrılırken Hariciye 
nazırı M. Y evtiçe bir tlgraf gön -

dererek Yugoslavyada kendisine 
karşı gösterilen samimi hüsnü ka
bulden dolayı teşekkür etmiştir. 

Lindberg uçuyor 

Dün limanımızdan hareket eden 
Vaştayn vapuru yolcularından üç 
kitinin döviz kaçakçılığı yaptık -
ları anlaşılmıştır. Bunlardan 
Arakl Zirekyan Efendinin üze .. 
rinde 12 bin kaçak drahmi, iki 
bahçıvanın Üzerlerinde de bir mik 
tar Arnavut frangı ve Fransız altı
nı bulunmuş, müsaadesiz götürülen 
bu paralar müsadere edilmiştir. 

Bugün MELEK sinemasmda 

CiCi 
BERBER 

filminin Ru 11ca nüshası gösteril· 
mektedir. Ayrıca: saat 4,45 ve 
6,45 ıcans~arile gece 9,45 de fil. 

min birinci art:stlerinden: 
Portopraya, 30 (A.A. - Tay. 

yareci Lindberg, Bathörst'e müte- M e 11 ~ l ~ l ~ o Hl M ft ~ 
veccihen bu sabah mahalli saatle j f ·ı · ·· 1 k 1 h h r 1 m:n en guze ıar 1 arını sa .. 
7,30 da Portoprya ava ımanın · ı nede bizzat söyliyecektir. 
dan uçmuştur. \. '10547\ 

Mal ahrken ayağı kaydı 

Limanda bulunan ltalyan han -
dıralı f aba F aro vapurunda amele 

Halil güverteden mal alırken aya
ğı kaymış ve ambara düşerek ha -
cağı zedelenmiştir. 

Halil hastahaneye kaldırılmış -
lir. 

1 Kanun evvel 1918 

man Tüıki:tenin resmi siyaseti 
değildir. füı ancak şarki Tı·akya 1 
hakkında Bulgaristanda yazılan 
ve söylenen sözlere Türk matbua

tının bir cevabıd:r. Eğer Bulgaris
tanda şarki Trakya hakkında bu 

Mevsimin ikinci büyük muvaffakiycti ve tamamen 

Türkçe Sözlü Ve Şarkılı Zengin 

- "':ı.lt Halim \f' 'falfıt Pa~ll kllbinrletiniıı 

' Dh uıt Ali~·f' 'i!!\'l,l lınl•kınd~ \'l'rllrn takrir 

iir.crinc t.ıhkll\ııt krt\ ctmckto 0J:ı11 ml'cll.,ı 

CiCi BERBER 
mf'h'u an 1><·'.:'lnd ~ıııw ... ı diın l~·tıma l'tmio: , .<, 

"in"1i~·e l•adar l<ıtim:ı l'dllım zı·vlltın ifadıı.trnı 

tetkik ile l~tiğal l")leıni'jtlr. 

ı hugiinf' J,ndar ;ı,ı ı,:ıbiırn f'rlcftnrnın ı..urr lııl 

dawtle lfııdl'lcrlnr. nıiırıH·aat l."tmi.,tir. 1°ul· 

nır. Tıılrtt, Y.nver \t• Cemal Pn<:ıılıır firar l'l -yazılan ve söylenen sözler susarsa, 
Tür~iye matbuatında da bu yazı • 

lnr susacaktır. Ben her iki meın · 
lekc:tin menfaatine olarak bu ya~ı 

brm bir gün evvel gazete sütunla
.-tndan kaikmnsını samimiyetle ar· 
%U ediyorum. 

Ç f • til.l<'rlndcn hunlarm lfRdl'l<'rl bitt.ılbi i'>tima ok eğlenceli sahnelerle dolu, muazzam llm 
B U (i Ü " ı•dilcmf'mi~tir. :,Olmdl,:1r l;adar ler:t Julınan 

tr.tklkııttıuı i llhnı~ edildiğine ~öre harbın 

iPEK ve ELHAMR...4& :::,~:1·p::·~;:~:d:~"t:~::~;~1Ü :.t~ı:::::.:~~·la 
S i n E M A L A R 1 ti D A - ~ıatbuaı wüdiirl)l"tını.ırn teblit oıun -

Bugün ~aat 11 de her iki sinemada tenzilatlı matine vardır. mu tur: Dr.rsaacJctlP mümkün olup mi.itarc -
\.,_. _____________________ ıosn ____ .,/ lcename ahl•~mına tC'\·fikan mt·mlel>f'tlmlıl 

Biz, l3ulgaristana, Bulgarista • trrlwtmı-ıerı l<'ap edl'n Atmsnl a nı A\U,tıır-

Polis haberleri 

Maslak yoluııdB 
bir otomobil 

devrildi 
Osmanlı Bankası lzınir ' 11 

memurlarından Razi Osına~ 
evvelki gün 243 numaralı ol 
bili ile arkadaşlarından ~ 
Bey ve Rafia Hanımlarla lstı~ 
ye kadar bi rgezinti yapına1' 1 

mişlerdir • 
'd Mdı1.lak yolunu takiben gı 

ke:n yolda bulunan çukura oto 
bil birdenbire yuvarlanlllıştı.f· ~ 
tomobilin camı kırılmış Rafıa,~ 
nım da bir çok yerlerinderı 1 
lanmıştır. 

Kaynarken patladı 
~,s 

Çadırcılarda Yorgancı so ~ 
da 14 numaralı dükanda d 
cü çırağı Emin, tütya kayıı•t il• 
kaynar maddeye yaş tütya f 
etmiş bu da birdenbire patla~'~, 

Eminin eli ve ayak derileı'1 

milen yanmıştır. / 

------~-
Bizans imparator Iuğll~ 

hazinesi aranıyor! , 
l• 

Posta telgraf alelyesi usl•~ 
dan Mehmet Efendi iki akrll dt 
Maliye vakaletine müracaat e~ 

Edirnekapı haricinde Karll . 
çiftliğinde Yığınlepe ıne"~ ~ 
hafriyat yapmak istediklerİf11 

dırmışlar ve icap eden müs•' 
almışlardır. 

Dört beş gündenberi ~; 
memurlarından Husameitİfl 

ref aka tile hafrıyatı idare etıı1 • 

olan Mehmet Efendi ve ar1'1 ' 

ları burada Bizans imparl't 
ğunun hazinesini bulacaıcl' 
iddia etmektedirler. 

Hazinenin burada bulun ~ 
elyevm Darülacezede bulol'lt' 
ihtiyardan öğrenmişlerdir. ,r 

h . ,• , 
Rivayete gö....:"'bu ı tıyıı ~,~ 

tile or~Jn dolaşmakta ve '( l 
maktayken iki İtalyana r" ,ıı 
miş .... İtalyanlar burada bir~~ 
ne aradıklarını söylemişler fe ~ 
d .. d d . ·,ıe 
ısın en yar ım rıca etnııs şP 

B .. . .h . b ttalf unun uzenne ı tıyar u . ı 

larla birleşmiş ve arazı st'h1~ 
olan dört Arna vuttan aıılll~ ~ 
1 • • ' A r,.ıf' 
arını temın etmıstır. ~ ı 

. ' başlandıktan bir müddet sofl~f 
ralarmda kavga cıkmıs ve . ıi 

• • ~I~ 
sebeple saraya kadar akıet el 
Saray hafriyatta devam edilJ1'1 

mani olmuştur. b 

B d .h . a\lct un nn sonra 1 tıyaı· ~ .p 
1' ' 

çok defalar orada hafriyl'lt ~ef, 
mağa teşebbüs etmişse de .. ~-1 
parasızlık yüzünden yüz i.islil 
mıstır. ,,ıı . ır 

. urt11 ~' Mehmet Efendinm yaP ··ı 
olduğu son haf riyal ta he11 ı.J ı ~ıf 

. Yatıı• , 
netıce vermemiştir. • e~ 

· tır· 1 

su yoluna tesadüf editırııŞ t•ıf 
nunla beraber alnkadarlar ıeı/ 
f d k 

. . ,01 ,,~ 
ın an atıyetle hır şeY h·r o 

b. şe 1 t 
memektedir. Eski ır bi' t ', 
İstanbulun her köşesi~1deJl 1ı;r1'1e 
çıkması ihtimal dahilınde bıf'el , 

mektedir. Bu itibarla rJe s' ı,e 
fendinin ne neticeye yarPct' 
nüz kestirilememektedir. / 

1 " ı1rtJrf ur! 
1 ·· ı•' ~ .. .rıı tehatısıııııı ııwınlelwt rrıııı rr J 

t'I ıl" .. l"diliııciyo lilldar. itıUluıCJ ı;ıı . 11& ,..ıı 
ırrl jjOI --L'' 

~:ılmğa tılmıar.,,.dı.rı ve gcet' JllO"'r· ,t 
•onra dıı;ıırıda bııhmmanı:.ıl.!lrı IP''fl' 

ıı!ırıı 
ahire nmkteT.ııı>İntlau olrtı:tld·' 

olunur , 
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Benzettiğine zahip oldı-, başı- Locadan çıkacağım esnada Prü VAKIT'ın yeni Tefrikası : 29 

"' ~::i~~i~çıldı. d.n_· 't;::n:~~ geldi. Almanlar tarafından 1 rabzona qön· 
M:ırg"' · . . 

ılü orıtı hyatrolarda çok gör j Baktı.m. J •ı l'_J f. • ·~ tl • 
~i rn, .OYnanan oyunu seyrettiğini Margöritin arkasında yetmiş.. uerl en ı-ıoca e .nın nıarı e erı 

ç RÖrtnedinı. 1 lik bir ihtiyar oturuyordu. Ona şe-
~ Oynanan oyunla ben de alaka· ker verdi, Margörit gülümsiyerek 
,,ar 01rnuyordunı hep o'1a bakı -· yemeğe ba§ladı, sonra ona doğrn 
ıordu ' . 
et :n. Fak<:.t balcığımı da belli uzandı: 
hlen:ıey ı "1 · · · ? e ça .. ış::yordum. ster mısınız . ,, 
ICarsıs d k Demek ister gibi işaret etti. ka.d
1 
.. 

1 
·. ın a i locada oturan bir 

Al a Prüdans: 
ttdak· ı~aretleştığını gördüm. Lo 
"trd l bu kndınla hususiyetim - Hayır! işareti verdi. 

t. Margöı-it dükle konuşmıya baş-
0 k d ladı. 

liıt ol:. ın,. eski bir fahişeydi . Ar .. .• , k Bütün bunlar çocukluk gibi gö· 
ltta... a ıstemiş, .muvaffak ola· ... ,, p ri.inür; fakat o kadına ait olan 
larııdtkl arisin şık muhitlerinde her şey aklımda; ondan bahseder .. 
tj,.. llrı olduğuna güvenerek 
-ret ken aklımda olanları anlatmadan 

tı. e ntılrnış terziliğe başlamış-
geçemıyorum. 

Gastona beraber gideceğimizi 
d l'daroörı"tl .. .. k . . 

.... •
1 

.Q e goruşme ıçın on .. .... st f :ıöyledim. 
la.raf 

1 
adeyi düşündüm, benim Kabul etli. 

le " una baktığı bir ıırada, elim· 
•e göJ:.. I O da kalktı, Prüdansın locası-
D·· urn c selam verdi.m. na çıkmak üzere yürüdük. Kapı -

U§Ünd ·· w.. ld b . l 
••rıı ... ugum 0 u. em oca - nm önünde durduk. Dükle Margö .. 

Çagırdı. 

l'a ll' erıinin ismi Prüdansti. Kırk 
f arınd . . 

Ahı a, şışman hır kadındı. 
~alnı lldan laf almak için sözü u .. 
rtıeye'Ya, doksan dereden su getir· 
obe hacet yoktu. Esasen benim 
'b,,it~~ek istediğim şey de pek 

ı. 

Mar ·· · 1 1 r,d gorıt e i!aret eşliği bir sı-
l •ordum: 

-~· •\trnc bakıyorsunuz? .. 
-. Margörit Gotyeye .. 
:: l'arıır mısınız?. 

~ollı E:'let, hem müşterim, hem 
fuındur. 

l'o' Anten sokağındY mı oturu .. 
tılllluz?. 

t\ıtt ..._ 7 numarada. T ualet odası
'' k Penceresi, benim odamla kar

ll)ıyadır. 

llt, Çok •evimli kadındır diyor-

......... s· 
ız tanımıyor musunu::::?. 

dirtı~ Hayır, ama tanımak ister .. 

I~ ..._ isterseniz buraya çağıra .. 

..._ liayır, ben.i ona götürün. 

..._Evine mi?. 

rit gidiyorlardı. 
O ihtiyarın yerinde olmak için 

ömrümün on senesini fedaya ha
zırdım. 

Sokakta arabaya bindiler ve 
dört nala uzaklaştılar. 

Prüdansm locasına girdik. 
Perde kapanınca hep çıktık, 

bir arabaya binip Anten sokağı 7 
numaraya gittik. Prüdans eve gir
memizi teklif etti. Derhal kabul 
eltim. 

Margörite yaklaşıyordum. Sözü 
dönüp dola§tırıp ona intikal ettir• 
dinı. 

Prüdansa sordum: 
- lhliyar dük şimdi Margöri-

tin evinde midir?. 
- Zannetmem. 
Gaston dedi ki: 
-Yalnızsa canı sık1lll". 

( Orvıımı nır) 

mayı 

Ziyaret 
ı ı~. ı, ııır- . ı ı tnrı ı1:ıylfam11cısıl 

-..... Ev t 
B e · lakadar olmak için Sovyet birliği 

.._ u daha güç. ile Japonyanın da bu işe iştirak 
.._Neden?. 
.._ Ç etmelerini şart ko§maktadır. 

li), h' iinkü onu himaye eden ih- Bunun sebebi Amerika teslihat 
..:_~·dük var, çok kıskanç. programının Avrupadan fazla Ja-
1> ırnaye tabiri de güzel! ponya ile alakadar olmasıdır. 

rudans tekrar etti: Bundan başka Sovyet Rusya , 
lar1~ Evet, himaye ediyor; ara - , Avrupalı olduğu kadar Asyalı bir 

ll a başka bir münasebet yok. devlet olduğu için onun teslihat 
l'İ~:~~~? sonra Prüdans, Margö" programı Avrupa devletlerini ala
~ . u nasıl tanıdığını anlattı: kadar ettiği gibi Japonyayı da ala 

dırn ki: kadar etmektedir. 
- Onu . . . 1 l . -. n ıçın mı ya mz ge mış. Sinyör Musolini bu işin biribi -

E"et. rine bu derece karışık olduğunu 
.._ f>ei•' • k' .. .. -. O .ı, evıne ırn goturecek?. diğer devlet siyasilerinden daha 
-.. l) evvel kavramış bulunuyor . 
._ Be_ımek gelip alacak!. Son zamanlarcla İngilizler tara· 
, ırazdan pelir. fından teklif olunan asıl misak 

.. Pek' · . .. .. _ . ı, ya sızı bc'l 1,ot ..Jrec~k? 
liıç kimae 

..._Ben ·· .. · · _ Kotureyım. 

t~.,d Arna ıiz yalnız dP.V'i1 ıiııiz, 
...._ ~12 Var galiba. 

.ı~'tnİ L - • • ..... .. ..._ A Z ucı·ao,.,:- gotururuz. 
..._ 

1 
~kadaşınız kimdir?. 

tlltı-... Yl, "eki 'bir aJamdır Siz"ı 
~e.kl . 
_ p Ul n:ü:enef <.ıur. 

d t-fr ·T' b Öf.d·· .. t. a, 1! perdecl"n sonra 
S>t:'lof \llı::\lfr hcrabP.r g\ :Ie~·iz, son 

ttyf COiHyvrum 
L " · Ö J ' rı,~ Y eyac gidip to?"!fadatıma 

r vere:-t.ft. 
-. 01!.!r. 

projesi yeniden mevzuu lıahsol .. 
makta ve bilhassa bu projenin bi
rinci kısrmndııkj maddeler dikkati 
çekmektedir . 

Bu maddeler İngiltere, Ameri -
ka, Fransa, Almanya, İtalya, Ja -
pon~ a ve Sovyet Rusyanın çalış -
malannı birleştirmelerine yol açı-

' yo:-c:u. 
Sinyor Musolini dörtler misakının 

geni~letilr""les;ne de tuaftar bulun
maktadır. Bu suretle Rusya, Ja
ponya ve Amerikanın da bu misa· 
k" İ§tirak etmeleri ihtimali pek za 
yif değildir. 

Almanların da, sefarette yerleş

mis kendilerine mahsus bir teşki -
~ ı 

lalı mahsusası vardı. Almanhğa 

hizmet etmek, Almanlık için pro· 
paganda yapmak ve şark memle -
ketlerini Alman nüfuzu altına al -
mak gayesini takip eden bu Alman 
teşkilatı harice karşı kendisini bir 
cemiyet halinde göstcriyordu.Trab 
zona gelen hoca efendi i şte bu ce -
miyet tarafından oraya gönderil -
mişti. Hocanın yanında pek çok pa 
ra bulunuyor ve bunu öteye beriye 
dağıtarak adam kazanmağa çah§ı
yordu. Bu adamlar hoca ile bera -
her Rus hududuna gidecekler, hu
dut ahalisini de ayaklandıracaklar 
ve hudut boyunda çıkardıkları ha
diselerle Türkiyenin harbe i§tiraki 
ni tesria çalışacaklardı. 

Almanya Türkiyenin bir an ev -
vel harbe girmesini ~iddetle arzu 
ettiğinden buna muvaffak olmak 
için elinden geldiği kadar çalışı -
yordu. Trabzona gelen hoca efen -
dinin buna muvaffak olamıyacağı 
aşikar ise de, :;efaretlerdeki cemi 
yet onun kalabalık ağızla söyledik 
}erine ve yaptığı vaadlerine inana· 
rak hocanın cebini doldurup Trab 
zona göndermişti. 

Eğer lstanbula dönmezse 

Hoca efendinin ne maksatla 
Trabzonn geldiği anlatılır anbşıl

maz onun T rabzonclaki tahrikatı -
na derhal bir nihayet verdirilmişti. 
Bu maksatla hoca bir gün teşkilatı 
mahsusaya mensup zevat tarafın -
dan kliibe " davet,, edilmiş, orada 
kendisine Trabzonda Is:alamıyaca
ğı sureti münasebede anlatılmış ve 
hemen İstanbula avdet etmezse a
kıbetinin fona olacağı bildirilmiş· 
ti. 

Hoca Efendi lstanbuldan gelir -
ken kendisi için güzel bir at ta ge
tirmişti. Bu ata binerek hazan şe -
ıoq ıGuıed ·np.ıo.(ıs-eıop ;}PU!5! .l!l{ 

olduğundan bir de seyıs 

tedarik etmişti . Velhasıl 

hocanm keyfi pek yerinde idi. Fa.
kat teşldlatı mahsusa tarafından 
gelen bu tepeden İnme tehdit kar
şısında puslayı !aşınvernıişti. Na -
sıl şaşırmasın ki, o gün klüpte vu .. 
ku bulan "mülakat,, tan sonra 
kendisini tekrar Trabzon sokakla
rında gördüğü zaman cebinde bir 
miktar yol parasından başka her 
şeyini kaybetmiş bir halde görü -
yordu. Çünkü gerek o güzel atı, 

gerekse "memleket uğuruna sarf 
edeceği paraları,, teşkilatı mahsu
samn daha ziyade i şine yarıyaca
ğı için, Trabzondaki "mamülkünü 
vatanın müdafaası iç in oraya hibe 
eylemiş,, bulunuyordu. 

Maamafih, bu hoca efendi lstan 
buia avdetinden sonra az zaman 
zarfında kendisini tekrar toplama· 
ğa muvaffak olmuştu. Bir kere bö· 
rek, baklavanın lezzetini aldıktan 
sonra onun arkasını bırakmamak 

hoca efendinin şanından olduğun
dan bizim hoca da Trabzondan 
piripak avdetini müteakip hemen 
Alınan sefaretine müracaatla ba
şından geçen macerayı kendi kafa 
sına göre yana yalcıla anlatmıştı. 

Şayet Türkleri bir an evvel iıarbe 

sokmağa muvaffak olamadıysa ka 
bahat kendisinin değil, onu dımdız 
lak Trabzon sokaklarında bırakı · 
veren teşkilat mahsusanın idi! 

Baklava tepsisinin başında 

Hoca efendi bu suretle sef ar el 
nezdinde kendisini her türlü fırsat 
tan ibra ettirdikten sonra yeni bak 
lava tepsisinin başına geçmek za -
manının geldiğini anlıyarak demiş 

ti ki: 

Hoca efendi cübbesinin etekleri 
n i toplayıp ta işe başlayıncıya ka -
dar Rus toplarının (Solina) dan 
gelip geçtiğini ve dritnota yerleşti .. 
rildiğini veyahut hocanın, paraları 
ceplerine yerleştirdikten sonra, bu 
işle meşgul olmak zahmetini ihti -
yar elmeğe bile lüzum gör:nedii?i -
ni yazma~n hacet var mı? 

ikinci hadise 

Bu hoca efendi vakasından' son 
"-işte maatteessüf Trabzon i - ra Trabzonda geçen ikinci bir ha

şimiz suya düştü. Fakat ben size dise de şu idi: 
baska sahalarda da hizmet edebi - ı Bir gün Trabzondaki Alman kon 
Jirim. Mesela Romanyadaki Türk- solosu vali Cemal Azmi Beyi ziya
ler nezdinde çok nüfuzum vardır. ret ederek A 1-nan şifresinin İngiliz 
Bilhassa (Solina) İslamları beni ler tarafından çalınmasından dola 
çok severler, onlara her istediğimi yı Trabzon telgrafhanesine gelen 
yaptırtabilirdim.,, bütün telgraf muhaberatının ı·esmi 

Hocanın bu teklifi üzerine sefa- veya gayri resmi olsun, muvakkat 
retteki cemiyetin istihbarat şubesi bir zaman için mühürlenerek mu -
erkanı kulaklarını çıkartmışlardı. hafaza edilmesini ve bahusus leş • 
(Solina) diyince akıllarına derhal kilalı mahsusa namına gelen tel -
mühim bir mesele gelmişti: Rus - grafnamelerin de kısa bir müddet 
Iarm Karaclenizde inşa ettikleri bi r hıfzedilerek mürselünileyhlerineve 
dritnot için Fransaya sipariş edil -1 rilmesini rica etmişti. Konsolos bu 
miş olan büyük çaptaki topların ricasını bir kaç defa, ve adeta ısrar 
yakında (Sülina) dan geçerek va- derecesinde, tekrar ettiği için ka • 
purla Rusyaya nakledileceği Al - bul ettirmeğe de muvaffak olmuş
manya sefaretine haber verilmişti. tu. 

Bu topların nakline ve Rusyaya Alman şifresinin İngilizler tara
geçmesine mani olmak çok mühim fından çalınması ile telgraf muha -
idi. Topların (Solina) dan .geçer - beratımızın tevkifi arasında hiç bir 
ken imhası kabil olursa, Rus drit - münasebet olamıyacağı ve Alman 
notu bütün umumi harp esnasında konsolosunun belki bir çaresini bu 
muattal kalacak, hiç bir işe yaramı 

lup bu müddet zarfında telgraf 
yacaktı. 

muhaberalımızı tetkik ettireceği ve 
Onun için hoca efendi (Solina) ya çaldıracağı düşünülerek bu tev

dan bahsedince hatıra bu mesele kif emri az zaman sonra kaldırıl • 
gelmi~ti. Bittabi, bu i!Je meşgul o -

lup olamıyacağı kendisine soruldu 
ğu zaman hoca efendi kendine: 

- İşte börek baklava tepsileri 
gene fırından çıkıyor! , , diye düşü
nerek bu işe dair uzun uzadıya ver 
diği izahat sayesinde bu defa her -
halde muvaffak olacağı hakkında 
sefaret nezdinde gene bir kanaat 
husule getirmekte gecikmemişti . 
Velhasıl, hoca efendi Trabzonda 
ceplerini boşalttıktan bir müddet 
sonra, tekrar İşini uydurarak lstan
buldan Romanyaya müteveccihen 
hareket eylemişti. 

mışh . 

Riza Bey (Arhavi) ye hareket 
etmeden evvel Trabzonda vukua 
gelen üçüncü bir hadise de Rizede 
bulunanRus konsolosunun bir müd 
detten beri Trabzona gelerek ora-

da ikamet etmeğe başlaması idi. 
Bu tebdili mevki etmenin bir se -
bebe istinat ettiği nazarı dikkate a 
lınarak Rize Rus konsolosu takip 
olunuyordu. Zannediliyordu ki Ri
ze konsolosu Trabzon Rus konso -
loshanesincle biriken evrakı Rusya 
ya götürmeğe memur edilecekti. 

1 " " ' 'Hl1• •'H r) 

A vrupanın en güzel kızı 
( lSa1 tnrurı ı hırı ım~ ıranıı:ıoa) 

Reinhardt'm haklı olduğu çar
çabuk anlaşıldı. Çünkü Hedy gü
zel olduktan başka zeki idi. Hedy 
bir müddet çalıştıktan sonra Çe . 
koslovak bir kumpanya onu Esta
sy yani "İstiğrak,, adlı eserde ça
lışmak için aldı. 

Hedy, mevzuu ulvi bir aşk oian 
bu eserde ievkalacle büyük bir 
muvaffakıyet kazandı. Eser, Prağ 
da birka~ kere gösterilmiş, büyiik 

lan ve gene Znharof gibi bu işle 
meşgul olduğundan hiç bahsetmi· 
yen, onun gibi nadiren görülebi -
len bu genç, Hedyye birdenbire 
tutulmuş ve çok geçmeden ikisi 
arasında aşk başlamıştı. 

Fotoğrafı hiçbir yerde çıkını • 
yan Mandel Hedy'yi görüp sev • 
dikten sonra onunla evlenmeye 
karar verdi. Fakat izdivacın şartı, 
sahneyi ve sinemayı bırakmak ve 
bir daha fotoğrafını çıkarmamak-

bir rağbet görmüş, daha sonra Vi· tı. 
yanaya geçmiş ve bütün Avrupayı Bu şartı kabul ettikten sonra 

Mandel, karısının yer yüzündeki 
bütün fotoğraflarını toplamıya 

başladı. 

dolaşmıştır. 

Hedy daha sonra Viyana tiyat~ 
rosunda çalı~tı ve bütün Viyanayı 
cezbetti. 

Ona alaka duyan gend~rd2n 
biri Hritz M<\ndeldi. Bazil Zaha -
rof gibi silah ticaretiyle meşgul o· 

Bütün bu fotoğrafları toplamı· 
ya imkan yoksa da Hedynin bu!IL 
d:ın sonra bir kimse ne yüzünü, 
ne de fotoğrafım görecektir. 
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Mecliste- hararetli bir celse ~~ın P!.8 rtc~·,,__ 
Devlet şiirasının verdiği kazai karar- Mektepliler şampiyonası 

Iarı B M Meclisi boza bilir mi ? Dün Galatasaray - Vefa, Darüşşafaka-lstikltıl 
• • • mektep takımları karşılaştılar 

Bu bahis, uzun münakaşalara sebep oldu, bir aralık 
bazı meb'uslar salonu terketmek istediler 

<ısaa ta 
kar l rafı ı inci aay1famıı.aaı nin tefsirine yol açar. Öyle mü -
liıi ar arı gibi, Büyük Millet Mec - zakere etmek lazımdır. 
böyle t~~afından nakzedilemez, Refik Şevket Bey verdiği ce -
tıunu ır şey teşkilatı esasiye ka - vapta avukatlık bahsini tazeledi . 
Mev na muhalif bir hareket olur. Dedi ki: 
'- ıuu hah· l d ·ı 1 ı<;atar d •s mese e e verı en - Avukatlık mesleğiyle bu me-
tardır a. bu sıfatla verilmi~ bir ka- seleyi uzattığımı söylediler.Hukuk 

Bin~ I tahsili görmemiş olan Reşit Bey 
h ena. eyh h 1 ·· · b h k u &el~h. arzu a encumenı a sa arışması karşısında bir a -
ğitıj b"a] ~Yetini neye istinat ettirdi vukatın bahsa karışması hakkı 

1 dırrn r .. . b ta11 al~ k c ı, encumenın maz a- değil midir?. 
hilh a adar ihtisasencümenleri ve 
. aasa teşkWt . .. Hukukçu saUihiyeti 

nı la a ı esasıye encume-
A. rafından tetki kolunmalıdır.,, Bu cevap Malatya meb'usu Re -

ha ~~uhaı encümeni mazbata mu- şit ve Isparta meb'usu İbrahim 
lle t't~i lstanbul mebusu Ziyaettin 1 Beyleri kürsiye getirdi. Reşit Bey 
Yay u fikri kabul etmiyordu. Be- kendisinin mahkemelerde azalık 

ııt llleb .... · h l k 
tın k Usu Ihsan Bey bu kara- ethgını atır attı tan sonra: 
lu aza.i mi yoksa idari mi oldu - "- Ben on dört yıldır inkılap 
~ nu sordu. mektebinde okuyorum. Hukukçu 
~"let ŞQ k olmamak demek mecliste söz söy-

li rası ararını mec· 1 1 d ... 1d. 
s tetk"k d b-ı· . ? ememe c ~gı ı.,, 

ı e e ı 1r mı 
Z1\, Dedi, alkıslandı. İbrahim (İs -,, aetr ~ 
"-I> ın Bey: parta) Bey ise: 

tarla evlet Şurasının verdiği ka- "- Belki hukuk tahsilimiz yok-
ttr dre trı~clisi aliye karşı değil, eli- tur. Bu gibi işlerin hepsi adli -
S~ "aıre k d B . . .Uran arşı ır. unun ıçın yeci zevata münhasır kalsaydı ya-
d ın Verd• ... k "d Ak 
it, t .. ıgı nrar 1 arı arar- pılacak işleri Refik Sevket Be 

lahi- ncuınen bunları tetkike se - yapar bitirirdi Ben de. Rec."t B Y 
d' •~tlard M b k b l ' · -:rı ey 
ılrnelid· ır. . az ata a u e - gibi bu meclisin 14 senelik bir ta-
Sö ır.,, dedı. }ebesiyim. 

">· ~ala d... b" b' ,, <.ıya t . n ıger ır me us ta D d" 
e tın B e ı. 

tttj, \l .. eyin mütaleasım teyit Refik Şevket Bey sözünün yan -
'' e §oy le söyledi: 

~U~l Refik Şevket Beyin beyanı lış anlaşıldığını söyliyerek özür 
dit eası avukatlık zihniyetiyle - diledi. Burdur mebusu Mustafa 
l · D Şeı·ef Bey küraiye geldi. Arkadaş-
t\j.., evaire göre Şurayı Dev -

ı ., k larının idari gördükleri meseleyi ıt't ararı esastır. Meclisi aliye 
v, ~'dkati mahiyeti haiz değildir . tetkik etmek lazım geldiğini, ida -
S 

1 ar~ k 1 d ri mi, yoksa kazai mi oldug00 unu a .Qt 1 arar ar ır. Arkadaşım 
\, 'n D ı t" T k raştırmak icap ettiğini söyledi. "'l' ev e ın ür iye cümhuri-
•ol'~eJ~trıına icrayı karar ettiğini Hükumet ile fertler mü .. 
'tijtk~ıler. Bütün devairin kararı nasebetlerinin tarihçesini yaptı ve 
~İl trı~Ye cümhuriyeti namına de _ ve istİ§are uzvu olarak kurulan 
~ıdir?. Devlet Şurasına devletle fertler a-

~Uıı latya mebusu Reşit Bey sö _ rasındaki ihtilaflarda nasıl kaza 
d1~1: C\\P\ıkatlık noktasından başla- hakkı verildiğini anlattı. Daavi 
~ dan bu ·· ·· k dairesinin verdig~ i kararın kazaAı ''lıll k soz muna aşa so -
d'tt ~·adar temas edilen noktalar- olduğunu, bozulmaması icap et -
l' ır oldu. tiği ınütaleasını ileriye sürdü . 

ahai (A 
l>'ttt.) n ydın), lbrahim (Is - Meselenin encümende tet-
dııı,r 

1
heyler de bu fikirde bulun kiki mümkün .• 

'~tdU.: brahim Bey şu fikri ileriye Meselenin teşkilatı esasiye ve 
•ı 

• "- ?·· k" adl,ye encümenleri azasından mü
'daı~r ur ıyede yegane hakinı, rekkp bir muhtelit encümen tara -
1'~ ~ ın tecellisinde en büyük var- fmdan tetkikini teklif etti. 
bıı ..... eciiatir. Refik Şevket Bey 
t' ·•ıeseı . Hakkı Tarık Bey (Giresun) söz-
ıy0rla.r1ae~· ayrıca halletmek is - ferine iki zıt tesir altında bulundu-
~tl ır teklif yapsınlar. ğunu söylemekle başladı. Tarık 
" llye Vekili ku""rsUde B d b { U ey e u meselenin encümende 

di fik:~f. Kemal Bey kürsüye gel - tetkikine taraftardı. Diyordu, ki: 
•nı söyl d" " N' h -.....: çok .~ .ı: . . .. - ıza~na~~' arzu alencüme 

ltle"~u b ınuh1m hır meıeleyı nın.ın vazıfesını gösterirken 
~i lla~ \l • ahsettiniz. Bütün huku - Devlet Şurasına verilecek bir ar -
ijrk t:rı~e!er ibir şey söyliyebilir. zuhalı alıp ait olduğu makama 

~iı~ fkılatı e · · b" · ~· ld .. l i\lı . saııyesı ızım teş - vermegı ve a ıgı cevabı da ruz _ 
;tind:sasıyemizdir. Onun hüküm 1 namesine koymağı amirdir . 

~ eıkila~ı :aşk~ hüküm :._er~meAyiz, Buı:~ bakılınca ~u k~bil kararları 
b '~a'i fa. aasıyede te§rıı, ıcraı ve encumende tt>tkık mumkün olur . 
e"le~ Şa~lları ayrı ayrı fasıllardır. Sonra Şilranm müstakil mahkeme

~\tıtur ~rarı da icra faslına kon· ler tabiri d~hilinde olup olmadığı 
~~•ad unda kanun vazıının bir da, gö1·ülüyor ki bir tetkik mevzu· 

A 
1

Y0 kmud ·' · M ı· · b'l .. . l "C.a.b b ln • • e&ur. ec ısın yapa ı ecegı şey e· 
Ilı... a u t~rl ·· ik l · · ·· d d " l ~ ·• l'lika'k . u arar arı ıcra - rı gosteren ma e ceza arın affı, 
'ı:~i '" :hır teıekkülünden da- tahfifi, teciıi gibi kararlar,, tabi -
~? 8~tnek iltizam olunmu! olma riyle biter. Buradaki "gibi, tadat 
,"-._;,;:.ıe alelade ~kseriyet• maksadiyle mi konmuştur, yoksa 

~~ltlYetl aınaz. Geniş ve vasi bunlara benzer hadiselerde de 
"'lileltle eryolmadıkça bir karar karar veremk hakkı meclisin mi· 

z. oksa teşkilatı esasiye dir?. 

Meclis geniş salahiyetini tahdit 
etmemişti. Yalnız vazife tevziedil
miştir. Bunlar tetkik edilmeli -
dir. Hususiyle adaletsizliğini gör
düğü ceza kararlarını afla, tahfif
le, tecille düzeltmek hakkını al -
mış olan meclis, hukuki mevzu -
larda böyle adaletsizliklere lakayt 
kalamaz. Meclis adli hatalar gör
mü~tür, düzelmiştir. Bir fakir ada
mın sığındığı bir evi kendisinden 
haksız yere almak o adamı üç yıl 
hapse atmaktan daha hafif hadise 
değildir. 

Böyle bir vaziyette meclis belki 
kendi namına vazife yapan bir te
şekkiilün bu hatasını kendisi ta -
mir için bir başka tedbir düşüne -
cek. fakat lakayt kal.mıyacaktır. 

Bundan sonra Mükerrem (Is • 
parla), Mustafa Şeref (Burdur) 
Beylerin verdikleri ve meselenin 
teşkilat esasiye ve adliye encümen 
!erinden mürekkep muhtelit bir 
encümene sevkını teklif eden tak
rirleri okundu. 

Tekirdağ mebusu Celal Nuri 
Bey meselenin encümene havale 
edilecek mahiyette olmadığını, 
işin vazıh bulunduğunu söyliye -
rek: 

- Eğer Mustafa Şeref Bey teş· 
kilatı esasiye kanununu layikile o
kumuş olsalardı meselenin encü
mene havalesine lüzum görmez• 
lerdi. Dedi. 

Mustafa Şeref Bey protesto 
ediyor 

Mustafa Şeref Bey cevap vere· 
rek şöyle söyledi: 

- Celal Nuri Bey teşkilatı e -
sasiye kanununu okumadığımı söy 
lediler. Kendilerini şiddetle pro • 
testo ederim. Ben teşkilatı esa -
siye kanununu ders olarak 
okutmuşumdur. Teşkilatı esasiye 
kanununun kabulü sıralarında 

mazbata muharriri olmak demek 
kanunu yalnız kendisinin bilmesi 
der.ıe!-: ~eğildir. 

Celal Nuri Hey cevap verdi : 

"- Üstadın hiddetine, protes -
tosuna hayret etim. Teşkilatı esa -
ıiye kanununun kabulü sıraların -
da mazbata muharriri bendim. Fa
kat monopoldan bahsetmedim. 
Ben, adliye encümeninin bu işle a 
lakası yoktur, demek istedim. Ha
kikaten adliye encümeninin, da -
hiliye t:ncümeninin bu işle hiç ala
kası yoktur. Daha iyisi sıhhıye en -
cümenine havale edelim!. 

Mustafa Abdülhalik Bey söz al
dı: 

- Ortada halli icap eden bir 
mesele vardır. Adliye encümenine 
gitmesi lazımdır. Dedi. 

Maliye Vekilini tenkit 
Ali Saip Bey: 
- Maliye Vekili Beyefendi ha

zine aleyhinde bir mesele bulun -
duğu için takrir vermişler ve tak -
rirlerini hakikaten müdafaa ediyor 
lar Lehte bir mesele olsaydı takrir 
vermezlerdi. Şurayı devletin ka • 
rar verdiği bir iıi milli emlak mü
dürü bizzat gittiğim halde kabul et 
memiştir •. Bu iş Rumeli mühacir· 
lerinden yüzbaşı Salim ağa deni -

Dün güzel bir maç yapan Darüşşafaka mektep takımı 

İstanbul ve Kabataş liselerinin 
teşebbüsile mektep takımları ara -
sında futbol maçlarına geçen haf -
ta başlanmış, İstanbul - Kabataş 
lisesi takımları, antrenör Mister 
Pödifutun idaresi altında ilk maçı 
yapmışlardı. Bu maçı İstanbul 

lisesi 3 - 2 kazanmıştı. 

Dün maçlara devam edilmiş, 

Galatasaray - Vefa, Darüşşafaka 
- istiklal liseleri takımları karşı .. 
laşmışlarchr. 

du. Sayılar Mustafa, Danyal ve 
Fazıl tarafşndan yapılmıştır. 

Darüşşafaka - İstiklal takım -
ları maçını ise Hikmet Bey idare 
etmiştir. Darüşşafaka takımı 

Sıtkı , Salih, Sadi, Semih, Cenani, 
Latif, Rıza, Ali Muhiddin, Nev .. 
zat, Suat, İhsan Beylerden kurul • 
muştu. 

Maç Darüşşafakalıların haki -
miyeti altında cereyan etti. Rıza 

bir sayı çıkardı. 

Hakem Mithat Beyin idare et .. ikinci devre de aynı şartlar al • 
tiği Galatasaray - Vefa maçı tında devam etti. Darüşşafakalılar 
1 - 3 Galatasaraylılar tarafından Sedadm ayağile bir sayı daha çı • 
kazanılmıştır. Birinci takımda 1 kararak maçı 2 - O bitirdiler. 

oynıyan Danyal, Kadri, Fazıl ve Gençlere muvaffakıyet ve bu 
Kemal Şefik Beyleri de ihtiva e - güzel spor hareketinin aynı inti -
den Galatasaray takımı f aikıyetine zamla devamını temenni ediyo -
nazaran haylı kuvvetli görünüyor· ruz . 

Avusturya ile 
berabere 

Iskoçya takımları 
kaldılar 

GLASKOV, 29 (A. A.) - A- ı lıların ise daha artist oldukları gö
vusturya milli takımı bugün 62 rülüyordu. Birinci devre her iki 

bin kişiden mürekkep büyük bir 1 tarafın yaptığı birer col!e müsavi 
seyirci kütlesi huzurunda İskoçya bir netice verdi. 

takımı ile milli müsabakasını yap· İkinci devrede lskoçyalılar ga 
mıştır. lskoçyalıların Viyanada libiyeti temin et.mek için çok ça • 

uğradıkları büyük mağlubiyetten lıştılar. Fakat Avusturyalıların 
sonra pek ziyade ehemmiyetle ha- kuvvetli müdafaası bu gayı·etin 

zırlandıkları bu müsabakayı kendi netice vermesine müsait olmuyor
topraklarmda, kendi seyircileri hu du. 
zurunda kazanacakları muhakkak 
sayılmaktaydı. 

Müsabaka iki tarafın mütema
di akınları arasında cereyan etme 

ye başlarken lskoçyalılarm top 
kontrölünde daha metin, Viyana .. 

Nihayet her iki taraf muhacim· 
leri birer gol daha kaydederek o-

yunu bitirdiler ve İngiltere spor 
tarihinde mühim bir hadise teşkil 
edecek olan Avusturya - lskoçya 
maçı 2 - 2 beraberlikle bitti. 

············································~·············································· 
len bir zatın i~idir. Aldığı yerin 
eski sahibinin borcu kendisinden 

isteniliyor. Şurayı Devlet hakkını 

tanıyor. Maliye takibatına devam 
ediyor. 

Maliye Vekili bu tenkide şöyle 

cevap verdi: 

- Böyle birşey ola.maz. Veka
let, Şurayı devletin hiç bir kararı
nı kabul etmemezlik edemez. Saip 
Beyefendi bunu bana gelip söyli· 

yebilirlerdi. BiJnu yapan memur 

hakkında takıbat yapardım. 

Dedi. Ali Saip Bey mukabele 
etti: 

- Hakıkat meydandadır. Tah
kikı kolaydır. Maliye vekili bey 

benden, kendilerini neden mallı -
matlar etmediğimi soruyorlar. Bu 

zat vekalete bir çok defa müraca • 

mak istenildi. Refık Sevket Bev .. -
ekseriyet olmadığını iddia etti. 

Reis ekseriyet olduğu için cel • 
seyi açtığını ve takriri 

koyabileceğini, icabında 

reye 

tayini 

esamiye müracaat edilebileceğini 

söyledi. Bu esnada mebuslardan 

bir kısmı salonu terketmek iste • 
diler. 

Gümü~hane mebusu Hasan Feh-

mi Bey kürsüye geldi, 
bir sesle: 

heyecanlı 

"- On üç senedir bu meclis in• 
kıta müzakereye sebebiyet ver -

memiştir. Ekseriyet vardır. Ni • 

sabı ekseriyet bile olsa mesele tali
h karara alınabilir. Dedi. 

Bunun üzerine takrir reye konul 

du ve kabul edildi. Bu suretle 

at etmi~tir. Müteaddit istidalar meselenin adliye encümenine ve • 

ver.miştir. Bilmeleri lazımdı. De _ rilmesi kabui edilmiş oldu. 

di. Meclis cumartesi günü topla • 
Bundan sonra takrir reye kon- nacaktır~ 
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ıp sıı·rı o ma~ı mı ? 
Zi~hrcvi hastalıklar mütehassısı bir 

<toktor fikrini söyliyor 

TAKVİM 
Cuma Cumartesi 

1 Ki.evci 2 Ki.evel 
13 Şaban 14 Şaban 
Gun doguşu •.03 ;,os 
GOn 1 aıışı 16,H 16.4 1 
~:ıbah nanıaz, 6,50 6,SU 
OJ:lc n:ımaz.ı 12.02 12,0J 

'!/"rnnıınıı~nınıınmnu Aptüllıamidin Yaveri nııllllllftllllft 
··~ KEÇECi ZADE 

1
; lzze P şand 

<füı§ tanıtı 1 ınct sayırad.:ıJ l Delikanlı birdenbire kompar -

Rusyarun en büyük bankalarından ytımandaki dilber kadı~ı h~tr~fadı. .\L:şanı nanıaı 16,42 16.1 1 Bu olu şey degv ı·ı, dı·yor-
birini işletiyordu. Zengin bange - J umruklarım sıktr. .Dışl.ermı !f1 - \"aısı namaz.ı ı ,19 ı ,ıQ 
rin Lüsyen isminde çok gu .. zel ,· cırdattr .. s.oıwa, derın bır Y .. eı_s.ıe lnısa\: :-.1') :ı,.?I 

1 11 k f l t D \'ılın ;:eçen J.?ilnlerı S3t :ıJ~ 

1 i nd ı namazı 1 4.~C) 14,21! 

vetişgin bir lazr bulunduğunu da rn a11 ı ı tara ına sar< r. uşun Yılın L:alan •• 35 s-ı d 1 d • ı ' 
kay~edelim. Bir gün, bir tesadüf, dü. Göz~~~in~~ önUnde tap~1·cası - L _________ _J u, o rşey eg"" 1 •• ( 
b'ankruun genç ve değer1i miifettis an scvdıgı guzel, masum .nı.şanlısı ISTANBUL BELEDiYESi 

leiinden biriyle gihel Lüsyeni ka;· vd~rdı: So11:11b·,~, kal~mpekdermtı~ dhe
1
·. Şehir Tıyalrosu Temsilleri _ 47 _ . lar .. B:-:;; beraber .. Geriye ~~ 

~ıla"tmh. lki geı:ç birib' ·l . . ıyesı, e ı m ıra ıyme ın e H T 1 l l . ~. H ·1 ··t -adw-
-

11 
eı1nı ks' onlaı· sı·ı)an·ı:: ı:: bes·n·n nlt··1 Gündüz matine iııı lll\11111'''''' op ar atı ıyor, tane er geçıycr.. cegız. . acı ı e mu e... ..., beğe!ldHer ve sev<liler. J eneviyev a .. 1~ _ .. • •• :. :. u 1 1 15 d k ~ 

d l · saat c Müthiş bir kanlı kıyamet.. Sesler harp vaziyetini tetkik edere ti' 
ismini ta§ıyan delikanlr resmen ur ugu.. k suvare b k ı rıll 

Ç l 1 kt a şam 111111 birbirine karışıyor. Koşuşmalar it rarlar veriyor ve bu arar a kıza talip oldu. lhtiyar bangeıin 1 < ıraca · 1•• •• saat 21 de 1 d k 
bu ,gence karşı ötedenbeıi bir te - Doktor, ~lıye haykırdı, Lus 

1 

j miyor .. Rusça emirler birbirini ta- , hakkukuna intizar ediyor u ' 

,·eccühi.i Ya~dr. Mösyö Jenerviye, yenle evl.enem~y:ceksen~.' .? ~alde Güneş 111 
kip ediyor... :t- :r. :t-

çok halUk, çok namuslu, bilgili bana zehır Yeı1nız .. Öldurunuz be- Batarken nnnm Biz ç~dırın içinde tirtir titriyor·! Muharebe gittikçe şiddeti~ 
bir delikanlıydı. Hanger bu talebi ni.. Y ıuan: Gerbardt Hauptmann duk. Bıraz sonra muharebe artık yordu. Eserlerini de yakınd•0 1'İ" 
memmınivetle ka1;.;ıladr. V c karar Doktor pi~kincli. Şimdiye lrndar Türkçeye çevıren : Seniha ıyiden iyi~e başlamış.t. Kıyamet ko rüyorduk. Birkaç gülle çad. 1~1 • .il 

• · öv le kac. hadisc\,·lc karşılasrn$tr !... T- R k d O b D"'" 1aştırdr. Liisyeni bu delikanlıya ve " " ~ :1 Bedri. 5 perde puyor.. a uscu cıvarın an s- kaç noktasından delmiş, 111• w1 
Sakin bir sesle, delikanlıyı teselli d - b t 1 b•,,.... recekti; onu !)50 frank aylıkla han U M U M A man pazarına ogru a arya arı - liyen nöbetçilerden biri de , 
etti ve anlattı ki, iic. dört sene süre ı ~ t · · d b k k f' kanın Sipariş ŞUbesi p1i;--!·irJiiiTilrtP r-----:"":.~-~------~~,. mız orta ıgı a eş ıçın e ıra ıyor. yerinden kurşunla vuru)ara .~ .. tf 

geçirecekti. ~pı~rh ı: ı:.1 ... r, c:ll; cek ciddi, muntazam bir tedaviyle IJ 1 çok geçmeden piyade ateşleri de dırm ve çadırla beraber blY 
b• JJ • 1 , . d k. k . hastalığı geçirmek kabildir. Ve, bi B Q R S A b .. t · rd Ordula hemen k 

1 ın ... · l ı e ı a ·ı::::ıyon aş gos erıyo u. r Hacının üzerine yı ı mı"h· ... ... · ' ·'- · ...... ~ Jahare evlenebilir de.. ::r .. ~ 
aa, faziletli damada kaympedeıin ll lııalnrında yıldız i~arcri olanlar üzer· hemen süngü süngüye gelecek. h at&r-
naçiz bir hedhresı· olacaktı. Nü,: an l\1ö yö J eneı·viye o geceyi so - leı inde 30 il ci teşrin muamele olanlar· A l A t l h A Artık sabır ve ta aınll1 --' 

" kak]arda geçirdi. Sabah karanlık- I J ı 1 k r ı ·· · nası rnavu 0 an ve er r • kalmadı. Bir kart vizit üzeriıı• • , yapıldı. Tam o sırada mösyö Jc - - ı ı < ır. faksın ar ·apanış ıyat :ınnı gosterır navut gibi pek cesur olan hacı bu k l · l b. k kel'ııne 1• 
larma kadar dolaştı. İçinde, iyi ve sun a emıy e ır ac . 

nerviyeye kısa bir seyahat görün- köti:i iki his, S.:'latlerce biribirleıi . Nukut (Satlş) sefer cesaretini kaybetmişti. Asil ;,P nöbetciJerden birine verd•~ 
aü. Bu, teftiş vazifesinin icap et l bir asker çehresinden akan soğuk y ~ t b ki d.k 1-'"· 
t . a·~· h t . \T 1 le pençe eşti: • arım saa e e l •• ,.J 
ır ıgı son seya atı. e o, m se- terlerini silerek mütemadıyen: M"' h. b' h u··rultit"" Has~:tlığmı gizli tutup evlen- saat... ut ış ır arp g -,_ yahatten dfüıcr dönmez sipaıiş şu 

b ıneli miydi; yoksa, Lüsyene ve - Bu olur şey değiJ.. Diyordu. içinde, ba~ımızın üzerinden - -" esi müdUrlliğLinü deruhte edecek, ........ 
Clilber Lüsyenle evlenecekti. bangerc itiraf mı etmeliydi.. Olur şey değil.. Şu kumandan pa - ler yağarken geçen yarını ._s~ 

Hastahg~ mı gizli tutuıJ evlen • c:.anın bizi elçiliğe göndermesine d k ld g~ n ancak .,... Yol bavulunu hazırladı. Bir ::r ne eme 0 u u u f 
tı diği takirde, güzel, masum Lüsye ne buyurursunuz? bir faciayı ya,amış olanlar ,ıt 

·ene atladı. Hava çok güzeldi. ni kiı-letecekti. ...,onra, doğacak Hem de bize daima bir baba b l' 
Latif, ılık bir bahar giiniiydü. Ti- çocukları, bu kötü derdin izini ta- muamelesi yapan, baba şefkati ile ya i ır. ~ 
ı en, yeşillikler arasında, alabil Yarım saat bekledikten ..... t' 

şıyacaklar, sakat, iğrenç birer mah kollarını açan o paşadan bu iş na b' b . . b' d ~ r. diğine uzanıyordu. Delikanlı ha - llık olacaklardı. İtiraftan da ut..-ı- ır ara a sesının ıze ogrU t:1' 
zan l·oı111>aı·tıı11an · ~· .... r.ondra 700,7.:'> "tokholm 2.83- sıl sudur eder?. laotmakta olduğunu işittik. ti• ~ · m penceı c~ın · nıyordu. Bunu Lüsyene nasıl anla ; :'\cvyort cı.7390 Viyana 4.~n; :ı 
den dışa;·ıyı seyrediyor, Ye daha tacaktı?. * Parı~ 12_06 • Madrlr s.:-:6~.so Hem de bak, Ruslar bizi bütün 
çok, yamnda taı:;ıdığı kitapların . Biı· aralık, ani bir kararla, ban- * i\111Ano 8.98 • • Rerlln ı,9777 bütün unuttular galiba.. Burada 

ya: 

elan bhini okuyordu. Vagonda on- gerin evine doğruldu. Her şeyi iti- 4 ~:~::cı 8~:~~c~ ~:~~~ve~ıe .~.~:;.1; bizim Arnavut kardeşler .. Hani ya 
dan başka kimse yoktu. raf edecekti. Fakat.. Ne ~are ki, * Genem 2.4380 B ü l.:reş i'J,0~7j Salih Sarım paşa ·fırkasının arna· 

- Gidiyoruz ... dedim .. 
Hacı büyük bir tevekküllel 
- Ölüme galiba... .,/. 

Ara istusyonlarclan birinden, koca bina, karanlık ve sessizlik • ~~~1)~~rnıa ııı 6~'.~~;; ~.~1~~~1111113 ~:.;:~ vutları beni burada süngüleyecek-
kompartrınana bil' yolcu bindi. Bu, içindeydi. Herkes uyuyordu. l_ P _r~ ___ _ ıs,ss- - ~osko~a ıos8 51' ler, barsaklarımı dökecekler. Bu 

(0t-va"'1 

gerçe•Kten ı;rüzel, pek genç bir ka· Günler geçti. Sipads şubesi mü - olur mu?. Arnavutlar bir bafka 
dmdı. Her nedense, delikanlının dürü Jenel'viyeylc, bangeıin güzel ''====E===S=H=A==M=--=~ =.;;;·-~·~ Arnavudu süngüliyecekler .. Bu a-

VAK 1 T 
tam karşısında yer almayı, biı· baş kızı Liisyen, muhteşem bir düğün ı. iş Ranı.ası 9.65 • Tcrı.:os ~6.7~ 1 lur mu .. · Hem de yanlışlıkla .. ,, 
l ı d t t ·ı tt' I* :\nadolu 27.60 • (ımento as 11.95 rn rnnape c o mımya er<:ı 1 e ı. le evlendiler. Bir sene sonra, bir ı ncıı 3,50 Cnyon ney. ~o.9o : 

UllndeJlX, ~tyut Ouet• ,1 
!ııtanbul Ankara Cadd~I. VAKlT f' 

Telefon Numaraları: 

Yolculuk srrasmda im:anfar biıi . çocuk bile dünyaya geldi. sır. ı-ıa}·rt)e ıs. ~art nc:ı. ı,so • 
birleriyle çok çabuk do~t olurlar. Çocugu-n <logu-şundan hir hafta ı Tram\'ııy '4s.so Balya 2,20 

Muharebe pek şiddetle başlan 
mı§ olduğundan Ruslar bizi adeta 
unutmuş oldular. Çadırdan çıkıp 

bir tarafa gitmek hakikaten müm

Yazı l~lerl telefonu: 2'3Tt 
ldnro telefonu : 2•379 

l"elgrar adresi: latan~! - ·ıJJIJ' 
Posta kutu81J No. te K. l '} - : U. SlgOrtd ı 1,40 Sarlı: m. CC7.3 2.35 

tiçii ( bir vesı e. jki yabancı gen- sonra ihtiyar doktor Nikolanm 
1

, Aomontı ;ıl,- reıeron ı3.-
ci biribiıiyle konuşturdu. Çok geç- muayenehanesine sapa sağlam, 
meclen ahbaplık hasıl oldu. Deli genç, sıhhatli bir köylü kadını gh·-.:;:_.. ~- i.:.:.;s::t:.:.:·~~;.:.;r=a~~~-• . ....:~::;..~;:_;;_-~-....:;t~c:::h;;.__;:v=il=l::;;:e;;::r= , 

·-------=- =-~=~=· =.,,==-=-:=·--=-1- ll mün değil.. 

kanlı, gayı·i ihtiyari, şu ciimleyi di. .N"eşeliydi. Gülüyordu: Dört köşesine birer nöbetçi dik 
mişler. Halbuki yavaş yavaş kula· 
ğıma gelen seslerden hücumlara 
mukabil olan emareler pek iyi iş:
tiliyor. 

~neıt'· 

ti aylık 

3 aylık 

ı aylık 

Türkiye 
HOO !<J'. 
750 • 

mırıldandı: - 1\lösyi3 doktor, lUtfen mua . 
- Matmazel siz hana bir ta - yene ediniz heni .. Sıhhatli miyim, 

mdrğrmı hatırlatryorsunuz ! yoksa değil miyim'? 

Genç kadın gi.ildU = Nikola onun dediğini yaptr. 
...._ Şimdi ebeveynlerinin çift - Genç kadın güründiiğü gibi sapa 

liğine gitmekte olduğum nişanlı . sağlamdı: sıhhatliydi. 
mı ne kadar andrnyorsunuz?. - O halde bana sıhhatli oldu 

Hava çok güzeldi. Ilık, latif ğunm dair bir de rapor yazınız M. 
bir bahar havasıydı. Ve, belki ha- doktor .. 
vanm suçu, konuşmakla başlıyan 
kı&1. dostluk, iki t..1rafm <la elinde 
olmadan çok başka bir safhaJ'a dö 
l ... üldü. 

Diğ·er bir istasycnd-- gpı · c 1-., 
• ..., .. to"" l\c.ı 

dm veda etti. Pek az fasılayla, de
likanlı ineceği i::tasvona vClr.Jr. 

lşler uzamıştı. Jeıv~rviye tf1ltı 
dönemmişti. Syanatin iiçuııcü h1f· 
tasında, delikanlı, Yücudw1..ın bıı 
yerinde bir sivilce peydahlandrf;ı 
m gördii. Kopardı. Yuvm·lak ~e -
kilde, srynğa benzer bir yar~cık 
meydana çd\tı. Ne olabilir<li '?. Faz 
la dlişiiı~ff edi. Fa!mt, .vesveseli 
genç, se~~ıhntini bitiıir bitiıınez, 
bir zclıidi h:!Et:ılıklar doktorunu 
ziyart~ti ,.c keııdisin! muayene et · 
ti11uoY.i .ic ihmal etm~~li. Duktor, 
N:kol; ismini t..'1şıy::ı.n ihtiyar bir 
ad?.::ndr. Ka(·Ük yaranın muayene 

bJa sür<lÜ. V .. ömr'inde bir ke-
19 Mf" ynml?~H)"'lll. muktedir dok· 
tor, öer~ıal teşhisini lrnydu: Fren 
gı. 

Nikola, köylii kadmdan, rapom 
niçin istedığım sordu. Genç ka -
dm ayni n!:!şcyle, .gülerek anlattı. 
O anlatırken, doktor renkten ren-
ge giriyor, sararıyor, moranyor, 
ter döhiiyordu: Genç, sıhhatli ka 
dm. raporu, .Jenerviye ailesinin 
yeni doğan çocuğuna ~üt nine ola
bilmek icin istivonlu Ve mösyö 
Nikola, rlaha iki gün evvel hir 
muayene yapmış, doğan çocuğun 
tabanlannda gördüğü lekelerle, 
babasının mel'tınderdini taşıdığı · 
nı anlamıştı. . imdi hu . apa sağ 
lam kadın, bu frengili çocuğa me
me verecekti. 

Doktor, köyli.i kaclmı uzun tt • 

znn caydırmıya çalıştı. Genç ka 
dm hep: 

- Neden?. 
Diye soruyor ve Nikola bunun 

ebebini hir tfü·lii söyliyemiyordu. 
Kadın ısrar ediyordu: 

- Ben evliyim. Çocuğum da 
var .. !~iz kocanun, çocuğumun aç 

* 193J da ı c. 94.~~ l~lcl.::trl1' -
400 • 
150 • 

lstllmızlılı. 53,5:> Tram"ay 51,30 

~Hk l>.~·o1 ~.45 E q~aıı ı 97",30 

• (), :\luı·ah . f3 .0<ı H1htım 111, -

C:llmrııklcı 2.35 * An:ıdolıı 1 4 ı 80 
1928 ;\1iı. A :., ıw • Anadolu 11 4 ,81J 1 

ilfin Ucretleri· _ ;__ 

Ruslar pek açıkta oldukları i
çin vaziyetleri çok fena .. Osmanlı 

kalmaması için Jenenriye ailesine ordusu çok iyi bir mevkidedir. 
süt nine olmam lazım!.. 

na~dat. 9.- * ı\ :\1 Umessll s ı.w ' 
L.. - - - -- - -- .....ı 

flcarı lllnJarıu llAn •hUeferlJI,. ;1 
mi :so kuruıtan hatlar. Ull _..ı.fed' 
kurulj8 kadar çıkar. ~ 

U•lyUk, tııı.I:\. dPvamlı llllo .ueaJ.,. 
o~ rı ~nz111t vordır fi' 

l<eımıl llllnların bir eatın 10 l(OtOf 
· Tabiye usulüne daha elverişli Ve, en sonunda, doktor çaresız ;1 

v \T 1 ··t·· l olma51 için Ru!larm daha geriye t\UçDk ilanlar: ,,_ 
ka}dıgım anladı. e )U un sırrı 0- ıfü defası °30 iki oenuu ~ U\: oe ""ti' 

çekilmesi lazımdır. Bu takdirde dört ı~fası 7:1 ve on defaaı ıOO ııu _-·.A' na açtı: b _..,....., 
izim vaziyetımız ne olacak?.. Oc: aylık uaa vereoıerın bir def... t-' 

- Kendini, kocam, çocuğ·unu K l O l 1 m··th.ış . .,~ n•!lr r>ı>rı ı1stırı ı:ec;ım uAcı~~~" a ıraman sman ı ar u . _ · 
dUtıiin ! ı ~lltırllln ıı-o kuruııtıuı h~ ~ 

bir savletle Rusları geriye atacak·<·' + :::::---- ·I 

l 
. lh)cc

1
1di. ı1rnylii ka<lmky,1·u·ı b~yg1

1:m Ed J d . ,., .. . deıJ• 
)il' a e rnnapcye ~'I I 111IŞ, 111 1 • irne vi ayeti aımı encumenın 
~·ordu: Sıhhatli l<adm, üç gündür, lı•''"' 
Jenel'vi:ve ailesinde süt nineydi. Mıntaka sanat mektebi için münakasaya çıkarılan 17 ,--
Frengili çocuğa meme emdiriyor keresteye talip çıkrnadığınc.'.an rni"nalıasası 3 · lı · 933 paı•~toll" 
tlu. nüne bua~ı'mıştır, Tal p'erin o gün saat 15 şe kadar di~S) 

Hemen ertesi gün, köyfü ka - rı!e Vı avet daimi encümenine müracaatları . 1 ..... ~ 
dın, nıiicldeiuınuıniliğe bir istida ................................................................................. ~ııir'fl 
Yerdi. Doktor Nikolanm sözlcrinP !iğe müracaat etti. Tıp :m1nı if~a Mütehassıs doktorun bı 
istinaden Jcne!·viye<len 30 hin ettiği için doklonııı aleyhine dava burada bitiyor. .. ıı•''"' 
frank tazminat istedi. at;tı. Bu, merak ve alalrn gören, Doktor Nikola. köylo der1'ıı'' 

Hadise koca şehinlc pek ~ahuk 1 mahkeme salonuna görülmemiş Jenerviyenin sırrını iha e afi '~ 
duyuldu. Dallandı, hudaklandr. bir kalabalık toplıyan nadir dava- ı sırf zavallı kadını kurt•~.t'tıl'. 
Zenoin hanrrer, faziletli damadını hırdan hirivdi. 1htivar doktoı· maz sünüyorclu. f C\kat bu sırrr 1 ,/1 tt" b ~ ... .. ' .. • e1 

reddetti. Zavallı <lelik:ınh Li.i$yen- ntın sandalyesine oturmuştu. Ne 1 :;i beri tarafta koca bir aı t' 
siz iıısiz ve aksiyonsuz hir halde tice alrndı. Doktor 1\ikolanın iki tr. .rf" 

' . . h k··ııı ., ... 
maznun iskemlesine oturdu \•e sene müddetle ınrnıyenehane~inin Şimdi biz de. ü u 

1
: 

mahkum oldu. seddine karar \'eı'ilcli. Bu ceza O· okuvucula.nmıza bırakıyof11 tıP ', 
Jenerviyeyi felakete süıiikli na pek dokundu ve ihtiyar Niko - Bu olmuş vak'aya g8r:.h; 

yen doktor Nikola idi. Delikanlr la, hu acı felakete katlanamadr. rı olmalı mı, yoksa olın• 
müthiş bir hınçla, ınü<ldeiunıumi- Bir giin, ansızın öldü gitti.. dır?. 
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se:'dOU'!:'ll k I ((0 ÖÜNY A HABERLERi 0] 
yanın en a ı sız - . -

kadını imişim ! F ennın kudreti dünyanın en yüksek 
''Bizi~ bey, kendi odasından başka tepesine de boyun eğdirdi ! 
. evın hiç bir tarafını 'bilmez,, 

. \ <.§hca bi. l - . ·----
~den Sok ~. lanımcfendi kendi -1 rım, ondan sonra beye: "Haydi fi-
rl Uıı \Qun u ~·l..lr olan zı:wcindcn lanca terziye g- it te ölçü ver, prova 
~u : Zadıya l)ikfı.yct edivor - yaptı r,, derim. Ekseriya terziye de ,, . 
d l)Ünn b . gitme'Z, zorla götürürüm. 
1tl olmaz ~n:•n kadar akılsız ka- ı Bir gün daha yeni evli iken ken

tıit~ıc mi : vırnde kadın mıyım, j d isinden bana bir tarak almasını 
~İ)'I ıırn bilme B. · B 1 · · · Ç · k " - k d e hiç m. ız1m ey rıca etmıştım . un u taragım ı -
~~ti kı~e .. !gu} olr.-ıaz. Evlenel i- nlmışlı, Boğaziçinde sayfiyede otu 

!lil\ olıurı I .. ene geçtiği halde bir 

1 

ruyorduk. Bir tarak için İstanbula 
tlıl\u · töıın: 1~ Verişle meşgul oldu- kadar inmek istemedim. Akşam 
tt, Y~j evi dun. Kazancından bi - üstü bey bana nasıl bir tarak getir- Himal3ya eteklerinde bir gezinti 
!ı l ne a'tYırd w h b b - . . . h . . 
11 

Yl1ta tes}i .7 ıgım er ay a l se egcnırsın:z ; anıya şu ışporta-

11' hiç kat m etler. Ondan sonra 1 )a rda demirden mi, alüminyumdan 
a,tka b• ışınaz. 1 mı, neden olduğunu bilmediğim 

~k, )'en· ır eve nakledecek olur _ tert \'e kırılmaz taraklar vardır, 

Dünyanın en yüksek tepesi, Hi- lamak mümkündü. Hazırlıklarsa çoğu, Evrcstlen bile daha yiiksPK 
malayanın Everst şahikasıdır. Fa - epeyi bir zaman sürecekti. görünüyordu. Bu bir galeti riiyet 
kat bu tepenin dünyadaki en yük- Nihayet hazırlıklar başladı. Ve hfı.disesi idi. 

Ilı) 1 evj a b 1 d b' l · 'ı>a rıyan , k ira pazarlığı ana on ar an ır tane a ıp gelır -

~~. ~~, nakliye arabalarım tu _ me sin mi? Kendisine fena halde 
, an Y • k d . ı~. Ji ' A enı eve yerleşen lıep ız ım ve: 

sek lepe olduğu ancak 1852 sene - tayyareler yeni sefere göre teçhiz (32.000) kadem yiikselmiştik Fo 
sinde anla~ıldı. O zamandanberi edildi . Bunlar esas itibariyle mitral toğraf makinelerini işletmek za -
insanları en çok cezbeden zevkler- yöz ve sair teslihat ile mücehhez manr gelmişti. Everst şahikası altr
den biri, bu tepeyi de çiğnemek ve olduğu halde bu teslihat her taraf mızda jdi. Hilkatin ba.~langıcm -

ı,ıerıe ltı ~tta bizim hey 0 Jcadar bu -" Ayol ben senden saçımı ta-
lrllt.ca;1 eıeul olmaz ki yeni eve ta- ramak için bir tarak istedim, at ka-
~ ~ l"lltı .• w • t d. k. 1 

rı Ye • eun kendisine : "Bu _ şagı ıs eme 1m ı .,, 
hıd nı eve . D' b v k f d"-· v ,~r. Aksam geçıyoruz, adresimiz ... ~ye da!ırarfa 

1 
ge ır ıgı taragı 

·,, .L • • craya gelmeği unut yuz ur..e ogru ır attım. a ~r,.ın 
'• ey,. k ' Y a lmz, yalan söylemiyeyim, kırk 
., __ • :rl ip .d 
\k._'ı t~ltı .gı er ve ev değiştirdi- senede yalnız bir defa bana bir 
._ ~ ia· an Yaptığı yegane kül fet çift iskarpin getirmişti. O akşam 
~)'ı~ b~ıltıden dönii~tc yeni evi a- eve geldiği zaman iskarpinleri ha

~ '"de ~aktan ibaret kalır. Ona na uzattı ve: 
~t Odl t ~ ~Uğu gibi yeni evde de - "Al ~u iskarpinleri giy! ,, de
~rk~ teld~· •ıs ederim. Bey ak~am di. Evvela çok sevindim ve beni bir 
'lt, O !h ıe.rnan doğru odasına defa olsun hatırladığına memnun 
~ tıya ke"den başka b ir eve taşı _ oldum. Fakat sonradan anladım ki 
'"İn h~dilr !•endi odasından bas bana o hediyeyi getirdiği gün bir 
k. ıc b·ı.. · · b"I • k d l . k d ""q · • ycrmı ı mez. ar a aşına rast ge mış, o ar a aşı 

~llt~d: hir evde senelerce otur _ ha remine iskarpin alacakmış, bi -
d~' ~ t da acaba şu ev nası l şey :zim beyle beraber kunduracı dük' -
L o"i' 0~as1 vardır, hanım nasıl kanma. gitmişler. Arkadaşı iskar -
~tt dıye k p in sec .. erken bizim beyi de teşvik l at ınera etmemiş ve bir 
it, 'lırı e · · · · d 1 e tmis · vın ıçmı o aşmamış . · · 
8~l'i - " Sen de hanımına bir çift is-

~~-~ tı '"deki mevcudiyeti an _ karp in alsana!,, demiş, bizim bey 

d~ ~'tıı~rrı. Üstü rakı tepsisi vakit d e arkadaşına karşı mahcup düş -
'i' tıırı d d men k · · b ·· · d · ~ · ı ~ a o asına götürülme _ ıe ıçın ana o gun getır ıgı 
~ 1 '-th . ı . 1 . 1 v ~il -an hissedT T 

1 
1s <arpın erı a maga mecbur olmuş 

ı.,_ ~l 1 ır. am saat a . ' 

~"'I'," lepaisinin odad l yoksa benı hatırladığından dola -
1 o'k a o masım d ... . 11 ... sa altıyı b' d k· ı yı eg ı . L. '. ·•111
1 

ır a ı { C\ gece 

'

:"ld 1 açarak· T . d. Bütün arkadaşlarımın kocaları 
., d· · epsım nere e h l 
.,.' 1Ye bagw ırır O .. . ı arem erine ne hediyeler, ne elmas 
., t • nun uzerıne l I 

t., ePai yukar k J ar alır ardı! Arkadaşlarımla bu _ 
'ltç k ıya cı arı ır. 

lt cün bil- . . lu~tukça onlar kendilerine getiri -
~h. lley mıyorum kı len hcd' l l ·· ... ·· .. 1 d I "~ l· fu v b . . ıye er e ogunur er, urur ar 
~ lllt eya u yemek pıssın . 

~t ~~ .. lrzuda buluns n N ~ . dı . Ben ıse, aptal kadın, bütün genç 
on·. u • e P ı - 1. - . . h. b. 

1 l'i Une ne kon ıgımı, ıç ır teşekkür ve memnu-
ıı~ .l't k ursa onu yer . d 

b.. . ta. ıdan 
50 

• t d" w. · myet eseri gorem en, beye hizmet 

~
~St ... nra ıs e ıg ı şey ki . . 

. Yogurttan ·b tt• etme e geçırdıkten sonra, şimdi 
~. •ttı b ı nre ır. d 'h . 1 ... 
~""- ey a~a w k . . c ı tıyar ıgırnda tam rahat edece-
~ ~q ~ • l' gı yu arı yr .·mı se- w• b. 

l'fılld rı lllüteka"tf B .. dd gım ır zamanda, çocuk gibi hal -
~- · l h· ı ı r. u mu et ı t k b · . d .~,t.. ıç bir .. ' d" k .. er ~ man eyın peşın en koşmak \ ···•ı k gun gı ıp te aut l b" ... 
t • ~ endisi l a ve ona ır çocuga bakar gibi bak ,,•tta a mamı§tır. Kar - ·ki h 
J • Yağmu d d ır..a a a ır zam'4nımı tamamlama-
qı.. •ı ,.ı_ r a çamur a so - w 1 

· ıı b· c~ta . ' ga ça ısıyorum. 
~ it •ii .. . ınalıyeye kadar gi - w ~ 
t
. te ı 

1 
ru ınsanlar a d Dogrusu, gene tekrar edeyim 

1tı Q~"ı· ra sm a saat B d" ' 
-'· "'· 'Yen ve sıram 1. t b 1 en unranın en akılsız kadını i _ 
'iL ... ,,1 ge ıp e e- · . b 

\'\~t k rıı alan daim b . A 

1 

mı~ım, ey de benim gibi bir koca-
l\ ul a enım. ' l" t " ..... d d l 

t
. tı ... k u, bir defa d "d' ya ( uş U[!Un en c ayı dünyanın 
ı~ ·•• a sen gı ıp , 1 ... . d . 

n ~~ ..... endin r..lsan l 1 H ' ı en mes ut e r <cgı ır .. , 
~ıı ·•tı? 8 , ne o ur. ıç 

•ı~ı Yat .ılrnuş benim gibi b ir Kı° b d b b l 
'~tit •er: o ned\.!n zahr .. ıet etsin ! 1 u a a om a ar 
~i ~u~ heden be ri karı koca ol - ı H a vana, 30 ( A.A.) - Dün ak -
t~;·~~ h alde bir gün &Örr.ıedirn ı şam Havana sokaklarında üç bom
l\1~•i11 d ey ha;,1a ufak bir hediye ha patlamıştır. Polis müdürlüğü 
'-· ıbtiy e l-atrrırnı alsın! En kü • ekisperlcrinden biri yaralanmış _ 

'
-"1~ :ıcıını b'I ~er· 1 e ben kendim te- lır. 
~d on. Elb· · 

~· ~tlrn h ısernı , çamaşırımı, 
L. 1~ tı. 1 ep kend ' t • ·k 

F ransa ~efiri umuma hitaben 

onun sırlarını ortaya dökmektir. edildi. clanhcri, biı· kimsenin görmediği 

Dağların bu erişilmez tepelerini Tayyarelerin yükseleceği mesa _ bir manzarayı göriiyorduk. 
tayyare ile keşfetmek fikri yeni de fe 33,000 kademdi. Çünkü bu sa _ .Jianzaranm haşmetini, azameti 
ğildir. Nice yıllar evvel Sules Vene yede zirveden 4,000 kadem d a ha ni k'll'İf için kelime bulamıyorum. 
bu mevzu ile oynamış, ona dair e- yükseğe çıkmak mümkün olacak - Bir lahza i~in, olduğum yerde, şaş 
serler yazmıştı! tr, fakat ilim adamları bu mesafe- kın şa~kın kaldım. Fakat bu bir 

Daha sonra Ceneral Bruce, bu den daha fazla yükselmek lazım lfthza içinde t~yyaremiz 1500 ka
zirveye yükselmek istiyenlerin tay geldiğini ve 2,300 kadem daha al- dem kadm a.lçaldı. Rüzgarla mü • 
yareden de istifade edebilecekleri- mak icap ettiğini anlattılar. Ona ca<lcle ede ede tekrar yükseldik ve 
ni düşünerek tayyareyi yardımcı o göre tertibat alındı. Daha sonra e- şahikanın en sivri ucu etrafında du 
larak kullanmak istedi. ı k la~.tık. Üzeı·ı·ı11ı'ze l)u1·aıı1 buram . e trik tesisaı ehemmiyet peyda e t · • 

Daha sonra Alan Colbam mese- kar yag~ı \·ordu. Biz müt"ıı1:1 dı·,reıı 
l d 

ti. Çünkü ancak bu tesisatın mü - - .ı '"' ·• .ı 
eyi aha umumi bir noktai nazar- re::;im alıyorduk. 

d d kemmeliyeti sayesinde pilot ile -
an üşünüp bir plan hazırlamışsa müşahidin hayatını kurtarmak Saat 11,25 te Lalbolu'ya jndjği-

da kutupları keşfetmek, Atlas Ok- mümkün olurdu. Aksi takdirde miz zaman hir hadise zevkimizi 
yanusunu geçmek teşebbüsleri in- bunlar da, taşıdıkları bütün alat bozdu. Fotoğraf makinelerimiz -

dsanları daha fazla meşgul ettiğin- ve edevat ta donar, ve bütün sefer den bazılarının aldığı resimler çok 
en bu i~ ger.i kalmıştı. akamete uğrardı. Fotogwraf maki - donuktu. l\fanzal'a, bütlin fütişam 
Ancak 1932 senesinin Nisanın -

da İngiliz kaymakamı Blaker tay- nelerinin donmasına mani olmak ve kemaliyle göıiinmiiyordu. Fa • 
için de tertibat alındı. kat nldığrmız resimlerden 33 inin 

yare ile Everst şahikasının üzerin- · H eyet bütün b~ tertibatı aldık - ıyi olması, bizi müteselli etti. 
de dolaşılabileceğini anlıyarak 
bundan coğrafyaca fevkalade isti- ta n sonra hazırlıklarının hepsini Asıl hedefimizi henüz tahakkük 

f d 1 
bir gemiye yükliverek H indistana ettirememiş, ilim namına ifa ede _ 

a e er temin edilebileceğine ka - .7 
· ld yolhdı ve Keraciden trenle ccğimiz hizmeti, henüz tamamla _ 

nı o u. Bu iJi yapmak için tayya -
Purnea 'ya hareket e tti. Purnea Ne manııştık. 

renin bir pilot, bir müşahit ve bir 
&ürü fotoğraf. teçhizatı lasıması i _ pal mihraceliğinin serhaddinde - Onun için Nisanın 19 uncu gü _ 

d . d B · 
1 

~ dir. Ve eskiden muhtec:em bi r ~e - nü, tekrar uc.tuk. 2-1,000 kadeııı cap e ıyor u. rısto tayyare şir - ::t ::t 

ketinin yaptığı Pegasus tayyaresi hirdi. Purnea Nepal dağlarından yükseklikte hava rasatlaıı yaptık • 
bunu temin etmekte idi. altmış mil mesafede olduğu için EYerst'in etrafını keşfettik. Yeni _ 

Blaker bu işi yapmak hususunda heyete mükemmel bir karargah teş den fotoğraflar aldık. Bizi en çok 

miralay Etertonla uyu~tu. Fakat kil ediyordu. endişeye düşliren nokta bu fotoğ -
ortada siyasi, mali bir takım müş- Heyet buradan uçuş tecrübeleri l'aflarm fena çıkma. ı ihtimali idi. 
küller vardı. yapıyor, havanın vaziyetini t etkik Fakat aşağı indiğimiz zaman bü _ 

H · ı · b ediyor ve son ihtiyaç larını tamam- tün endı' ~eıe · 1 • be " f 1 l ıma ayanın u en yüksek zir _ - ., rıı ıız r L-c'll'a o c u. 
vesine varabilmek için ya Nepa l' _ lıyordu. Çektiğimiz bi.itiin film mükeınnwl-
den yahut Tibetten uçmak gerekti. Arada b ir Lakım arızaları yen - di. Fotoğraf makinelerimiz muza.f 
Tibetten uçmak imkansızdı. Çün - m ek ve makine le rin uğrad ı ğı bir fer olmuş, ve Everst şahika51 ilmin 
kü burası Lamalal'ln teokratik ida- takım ımkatlıkl arı tamir etmek i - sa\"] rıtinc boyun eğmişti! 
resi a.lt.nda idi. Bunlarsa böyle bir cap ciliği için asıl büyiik uçuş an -
teklifi kabul edemezlerdi. cak 1933 senesinin 3 nisanında ya 

N pılabildi . 
epal hükumeti mümanaat et -

m d . F k ·ı Heyet sa bahleyin 8,25 te hare -ez ı. a at onun mt u·acesini d e 
ikna etmek için işin ciddi olduğu _ ke t etti. 
nu gö:;termck gerekti. Nihayet bu- T a yyarelerin birini ida re eden 
na imkan hasıl oldu. Ve bu sırada kaymakam Ela ker ihtisaslarını şu 
Lord Olydesale de heyete iltiha k şekilde anlatıyor: 
etti. "Hazırlrğ·m1a a it hiitiin endişele-

Mali müşküller d e kolnylıkln ri unutmuştuk. Ben adeta istiğrak i 
bertaraf edildi. Çünkü Ledi Mons <;inde idim. Dir clakik1 cv\·el zih _ 
ton heyete yardım etti ve l azım 0 _ ninıden bin bir mesele geçiyordu. 
lan masrafları verdi. Bunların hepsi de zail oldu. Her ta 

Bütün bu r.ıüşküllcri hallettik _ rafa ln~ktım. H~rşey mükemmeldi. 

ten sonra yeni bir mü~:tü l dalın Hir kaç dakika sonm ~arka doğ
çıktı: Zam &.n ve mevsim meselesi! nı ~eksen mi l nıe~afecle karlr bir şa 
Bu sefer iç.in en m ükemmel mev . hika gördüm. Burası Kinçin Junga 

sim Te~rinievvel ve Teşrinisani a y zi ı ·\·csi idi. Denizin en temiz mavi
!an idi. Cünkü Eylulc kadar müte- liğinc kar-?ı, bu bembeyaz tepe bir 

Büyük bir yangın 
Strasburg, 30 ( A.A.) _ Alman 

1:1ültcci a ilelerinin tekmil eşya _ 
sıyle, vagonla r dolusu buğdayın 
ve sair emteay ı muhtevi büyük ah
şap mebaniden müteşekkil ve bir 
nakliye şirket ine a it Austerlitz li
manındaki bir ardiyeden bu sabah 
6,30 tla yangın çıkmıştır. Daha 
sonra, iki cesim kömür deposuna 
sirayet eden ateş beş milyon fran
gi m i.itcca viz z iyan tevlit etmiştir. 

İsviçre hükumeti reisinin 
kız ı evlendi 

Bern, 30 (A.A.) - Bu sabah 

11ilt • ou 
1

et; . ım . eoarı e - \•ak! olan beyanatında vaziyetin 
\:_,0'>~:ı 1.:ks·i~71Y.C'~muş gibi üs - güçlüğüne rağmen. sükununu mu· 
~~. A ,_ c, tnı de ben ta - ha f az etmesini Küba halkına tav 
l"11l L rKasına · d · ... · ıb· . ' 'Q!1l'ıa.s gıy ıg ı e ı - • sıyc etmiştir. 

n:ıa di yağmurlar yağar ve ortalığı tezat tL~şkil ediyordu. 
sıs1er kaplar. Kanunuevvel ve san i ' 'Bir lilhza sonra EYerst ile kar
de tekrar yağmurlar yağar. Yağ - şda~tık. Tepede buzlardan ehraın

saat 11 de, T rinite ka tolik kilise . 
sinde, Jsviçre hükumet reisin in lu 
zı Matmazel Melli Şulte l s ile Por -
tek izin sabık Bern elçisinin oğlu 
M. Vasko c~~ Kuevedonun evlen -
me merasimi icra edi lmist ir ~l _rnr ben ahrı t • • B b lıtuın m, e:-:zıyı u eyanat efkarı umumyice 

' Pa'!arlı f . ben y .. 1pa - 1 hüsnü tela kki edilmiş tir . 

mur ve sis ise fotoğrafç ılığ ın en l :ı r vard ı. 

müthi~ dü~me nlarıdır. Halbuki mn Biz yükseldikçe gönli.\ğümüz te
ccrayı, ancak Kanunusa nide hazır- peler çoğalıyordu. Bunların bir 

Genç evliler hemen Por~ckize 
hareke t ed eceklerdir. 
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DL OK HOLMES'ell 
KAR Ş 1 

:RSEN LÜPEN!j1 

ll~llillll~ll'" 
VA~IT tefrikası rtumara: 29 

Holmes için Fransız hırsızının· mek için ve hemen hemen bir iki 
tertibatına mani olmak değil, va - defa kabul etmişti, gayesi para vur 
kıf olmak lazımdı. Vasiyetnameyi mak, hatta mümkün olduğu kadar 
elde etmek için başka çare yoktu. kimseye zarar vermeksizin hırsız -
Binaenaleyh Lüpenin manifaturacı lık etmek istiyen bir adamdı. O hal 
Leonida ile olan münasebetini o -

' 
de? Bu meş'um sokakta oturan bir 
doktor var. Lüpen bu doktoru sev
gilisine gösteriyor ... Holmes kendi 
kendine: 

nunla ne derece müşterek hareket 
ettiğini iyice lesbit ettikten, Suadi 
yecleki evi neden yaktığını, anla -
dıktan sonra bir de Antuvanet va 
sıtasile yeni bir hırsızlığını yaka -
larsa o zaman bunlara ait vesikala 
rı doğrudan doğruya Lüpenin önü 
ne koyar; etrafına zabıtayı toplar. 
Vasiyetname için sıkıştırabilirdi. 

- 81.ı Matmazel Antuvanetin va 
ziyeti de garip! .. Zengince olduğu· 
na ~üphe edi1enıiyecek bir adamın 
kızı .. Lüpeni sevmiş, onun hırsızlı
ğım da biliyor. Buna rağmen ona 

alet oluyor. Acaba hunun babasile 
de görülecek ba21 hesaplar var mı? Sıra Servilerden sapan sokağı 

takip ederek tekrar caddeye çıktığı 
halde ne Lüpeni, ne de Antuvane
ti bulamadı. Onlar başka bir yol -
dan gitmiş olacaklardı. Fakat tam 
caddeden tekrar Taksime doğru 
yürürken arkadan bir a

0

dam omu -
zuna dokundu: 

- Bakaana, benimle beraber 
biraz gelir misin? 

Dedi ve kuşağını gösterdi. Hol
mes bir polisle karşılaştığını anla
dı. Güldü. Maamafih hemen orada 
ayak üstünde mesele halledilemez
di. Taksim merkezine kadar gitti. 
Onu bir odada biraz beklettiler. 
Merkez memurunun odasında iki 
misafir vardı. Onlar gidince memu 
run yanına aldılar. Merkez memu
ru Holinesin hüviyetini öğrenince: 

- Sizin lstanbulda bulunduğu
nuzu ve Lüpeni takip ettiğinizi bi -
liyoruz. Görü§tüğüme çok memnun 
oldum. Eğer size yardım edebilir -
sek bahtiyar oluruz. 

Dedi. Holmes bu nezaketten son 
derece memnun olduğunu söyliye· 
rek kendisinin bir polisin şüphesini 
nasıl tahrik ettiğini sordu. Merkez 
memuru: 

- Bulunduğunuz sokağı hafta
lardan beri tarassut altında tutuyo
ruz. Kıyafetiniz memurumuzun 
şüphesini uyandınmı olacak. 

Ferah apartımanmda tamir işi -
ne başladığı zaman daha Matma -
zel Antuvanet evine dönmemişti. 

Fakat Mösyö Simon kalkmış, giyin 
miş, telefonlu salonda gazete oku
maya başlamıştı. 

Banyo dairesinde bir adamın 
meşgul olduğunu duyunca kalktr, 
değneğine dayanarak geldi. Banyo 
daki bozukluğu Holmese sordu. 
Holmes kemali hürmetle izahat 
verdi. Bugün bitmezse yarın behe
mehal tamir edileceğini söyledi ve 
Mösyö Gerdenin yüzüne dikkatle 
baktı. 

Bu şayanı hürmet bir ihtiyardı. 
Beyaz ve taranmış saçlı, sakallı, 
beyaz bıyıkları itina ile kıvrılmış, 
uzun boylu gözlüklü bir Fransız 
kibarı .... 

Holmesin düzgün Fransızca ko
nuşmasından memnun oldu. İsmi -
ni sordu. Holmes: 

- Ben bir Rusum; ismim Alek
sidir. Memleketimizde fabrikam 
vardı. ihtilalde kaçmaya mecbur 
oldunı, lstanbula geldim. Elimden 
daha bir çok işler gelir ... 

Mösyö Gerden gazetesine devam 
etti. Holmes bu zatın kızının hare
katından mes'ul olmadığına kana -
at getirmişti ve bu evde yapılacak 
iş Matmazel Antuvanetin odasını 

Holmes tarassut sebebini merak araştırmak olduğuna karar vermiş 
etti. }Çendisine izahat verilip veri _ ti. 
lemiyeceğini sordu. Merkez mcmu Hizmetçilerden biri vasıtasile o-
ru: 

- Bu sokalcta, dedi. Hemen iki 
senedenberi bir takım insanlar, ka 
dınlar, ~ocuklar kayboluyor, üçü • 

nün cesedi sokak ortasında bulun
du. Diğerlerinin ne olduğu malum 
değildir. On dört insandan eser 
yok.~ On sekiz yaşında bir deli kan 
lı daha üç gece evvel sıra serviler -
de evinden çıkmış, bu sokaktan 
geçmiı ve bir daha görünmemi~. 
Sokak adeta herkesin uğursuz k;r 
kunç bir batakhane saydığı bi~ yer 

oldu. Bunlardan malumatınız yok 
mu idi? 

- Hayır, ilk defa sizden işitiyo
rum, 

- Bense sizi orada görmüs ol _ 
malanna ve kı}'afetir.ize bakarak 
bu cinayetlerle alakadar olduğunu 
za hükmetmiştim. 

daya kadar gitti. Kalörifer boru -
larını tetkik ediyordu. Hizmetçi o
nun radyatör önünde yerleştiğini 
ve belki uzun müddet kalkmıyaca
ğmı görerek açıkta kıymetli bir~ey 
olup olnıadığrnı, tuvalet masası -
mn, komodinin gözlerini tetkik et 
ti. Sonra Holmesi bıraktı, itine git
ti. Bu zarif genç kız yatak odasın
da Holmes etrafına bakındı: 

Bir karyola, gaı·dırop, komodin, 
ortada dört köşe bir masa, yanın -
da küçük bir yazı masası: .. 

lki kapı da açıktı. Holmes bir 
bahane ile birer omuz vurarak ka -

pıları itti, sonra yazı masasının iis
tünü, çekmecesini araştırdı. Boş 
kağıtlar, zarflar, Matmazel Antu -
vanete mektep arkadaşlarından, 

akrabasından gelen me!duplar, bu 
meyand._ hiç yüz balamıyan ve se
nelerden beri inkisara u~ramakkn 
şikayet e:len bir aşıkın mektubu 
vardı. 

O VAKiT 
Gazete, Matbaa, Kütüpao<Z 

- --- - - - - ,t 
füı.vesi vardır Memleketin iç ~ · 

............... -
eden GAZETE - l\Iem1cketin iç ,.e dıı:-mdan 

gelen bütün haberleri muntazam smettc Ye ga -
vet c:ahuk olarak verir. Her gün, 12 - 16 sayıfa 
olarak tıkar, haftada bir clefa aynca 
16 sayıfaltl~ muhtelif bahi:31ere taalllık eden 
yazıları ve hazan bütün bir hikayeyi ihtiva 

b . ı · · .. d ı·ı·lc"ri ıııe dışrndaki muha ır crının gon .~r: ı ' ·$'"i ,, 
tuplarr muntazaman neşreder. ~Iuhıın vak · ·e. 
hadisatı en çabuk vasıtalarla 

tiştirir. 

1 ·ına' okuyucu aı · 

MATBAA - Temiz, nct;;;;~:;-:--::-:-V-A;;; YURDU" her yerden çold,~ 
tırmak icin matbaamıza müracaat ediniz. Basıb- cuz vapmaktadII'. Sipari~lcr<le buhıı11?~ı ıı.' 
cak kitaı;Iaıınızı, yapılacak cetvel i~lerinizi, mak- evYe"ı matbaamızdan i~lcrimiz hakkında fı~ 
buzlannızı, faturalarınızı ve baskıya ait her işi - mak alakaclarl:mn menfaatleri icabıdır. 

--------- ·df 
KÜT Ü P AN E - Maarif Vekaletinin; lerimize bildiriyoruz. \.ilayet merkezlerııı ~-

o l t l k 1 . 1 . . ı .. si vlc bütiin ilmi ve edebi neşriuatı, Lise, ruı me i: cp ar7.u edenler oraca ·i )ayı erıınız, vasıuı· · djfl 
- " l aı·ıı kitaplarile ilk mekteplerin tarihleri ve diğer mü - zalar ve nahiyelerde bultınanJar da c Oı-,- bl, 

elliflerin eserleri ki.itüpanemizde satılmaktadır. doğruya müracaatla bu kitapları tedarik ede 
.Mektep kitaplarına ait listeyi eYvelcc fiat-

}ariylc ne~retmi~tik. Bugün diğer eserleri kari - lirler. 
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" 

Kit11brıı adı 

Adı-rn Oğlu 

,\ldı Sı-lim 

.\rmorıi 

A 

.tUilcllif 

Ru<;en E5rl'f 

.\bdullı1h C:e\'!lı-t 

<'l'n1t :"ılı"fl1duh 

-
ı-·ıatı 

ızo 

ıs;; 

80 

.. .'\'>ık «:ı rip :ur. \.'f'k:\l!'tf 12,.; 

" 
A,ık Kı>rem ~lf. \ 'eki&lcti J:?,11 

" Avrupa <'otratyn~ı :"ıI:1<·it 175 

,, .\vrup:. ('otrar_, a'lı :"ıla<-it 17S 

,. .h· ruııa. F:dı-blyatı Tarihi Yıısuf l;lı•rll ı;; 

,, A lıtftk Trrl>I~ ı·~i Hüsı·~ in C'uhit SO 

B 
,, Sadd~ttin :Siizlıl't ıss 

,. Cc>~·1ız zamb:ıklar 

ınemkketir.de ,\Ji lln~ dur 

All Rl'!Jaa 

,. nu~iınkli Almırn~·a !5clim Sırrı ·H> 

,. Bul~arh,tancla lla.arlf Ali lfa)·dilr 100 

., BiiJül.: Türk LQgatl cUtU I Uüııe-

yill Kizmı 

,. Bıiyük Türk Ugatl (;llUi J Hiise -

yin IC!7.ım 

,, Bü;\iil .. Türk Lfıgntl Ciltli 2 Hü~ 

700 

5,)0 

yln Kılzım 700 

,, BÜ~ ük TUrk LOgut! Z Bü'>t'Jin Kı\-

c 
,,Cihan Tarihi 

" ('ih~n tarihi (be-.ı.) 1 

,, Cihan &arlhl (m in) 1 

,, Cihan tarihi 2 

,. ('!han tarilTI 41lt•z 22 

,, Cihan tarihi (m~ln) 2 

,, Cihan tarthl S 

" ('ihun turihl (1><'7) S 

,, Cilınn tarihi (m~ln 8 

ç 

znn 

''ela 

Yel~ 

Yeis 

Yt'fı 

l "t•b 

\'elli 

\ "l'l'I 

\ 'els 

., Çoı·ııl• balnmı Dr. Rr~lt Gnllp 

,. (,'ocıık bukımı lbrnhiııı Alıidtin 

,. Çocuklar hııl;;kınd;\ 

no;;ri fiklrlı•r Hıhwl·ln Cahlt 

170 

2f5 

liO 

20~ 

22,) 

18S 

2l0 

12,S 

ıoo 

9:; 

,. ('ocuğım bcdtnl terbtycsl ,\JI Ha~dar300 

,. Çomğun p-ıifrn!ojlııl lfli"eylıı Cahit ı.~3 

,, ot·ııJ;. ruhu t. Alaf'ddiıı 13.> 

,, Çucııldarıı tf'gımni df'r .. ıcrı 

,, Danın 

., U~ııi 1;:151rı 

D 
Dr. G:ıltp ,\ta 

Falih ı:ınu 

21 

230 

,. Dh·:ını \'uhyn 

,, 
Yahya 20 

I ~lükrimin 

Halil TOO 

,, Diiwli hlAmiye Tttrihi Hıılil Etthrm 2H> 

. E 
,, Eli~lı-rl Tt"hbcr1 hmafl lfokl<ı 
,, ı;ııop;.: ,\il ( 'anip 

,, l~\ ti~·<' ç,.ı.•tıı lif',\ uhatnamr.ııı 

,, F,, liya Çı•l"bl St') 'ahuınam" 

nn Kili .. li nırııt 

80 

ı:;o 

----==== 
"ınıf f\ltııbııı adı Fiatı 

.. llamnwr tarihi \'IH Ata :;o 
100 

" 

., İld Can :rold:ı,ı 

Umin J;:ı)·meti 

ı 

,, tıım ,.,. far:11.lsc 

,, tınla LCıq-aU 

" 
,, Uiııı ve diıı 

K 
., Knptan J\lago 

.. 

Hüst'.) iıı ('ahit 

Mı>fhart't Nazmi 6;; 

Salih Z4•ki 

l:'i.tlilı 1,('l•i 

1'U. \ ' tkAIPtl 

30 

ı ıo 

J\luc;t:ıfa KQ 

Halil F.tt•nı ,)0 

,, 1'.itubl'll'r İsmail llal>Ju 330 

,. l(ıtabı Dl'ılr Korknt Muallim Hifıı.t 19 1 
,, Kııml:ırdı\ fll'llk n~ unl:ırı Hilmi 30 

,, Iiüçül< Erkrlılt.r 

,. l\.ülhanl Etlipll'r 

., I\litahJ·n ljt"hri 

" I ... 'lmartiıı 

L 

M 
,. ~lctrt> mmlü 

,. Mikclanj 

., llllnıar Sinan 

,, ;\lufıt .. oı.ıl mu<1ikl 

nıuarlyatr 

~fı-fbar1>t Nıızmi 1 J;; 

Fıı71ı ~erip ~.> 

ı,mail lfakkı ı.:>o 

Ahmet Refik 

Dr. Refot 

~nmık hmıtil 

Ahııı1:t lluhtar 

50 

12 

120 

,, )luhaınl1'J('ılin hayatı 

,, '.\Iuh:ır"~ ga:t.ları 

l{t_..,ııt 1'' ori 

Dr. l:f•ft>t 

'?001 
130 

ıo 

,. )knakıbı llünt•n Nan İlıııükmiıı :'ti. 

ICc>m:ıl iO 

,, lUim:ıri tarihi l Celı\1 l'~'!at J 00 

,. Mtıf&b;>ı&.l Türk ta.rilıi 1 .;enıscttln TIO 

,, .Wufa!!ıııol Türk turilıl \/ Şi'msı:·ttln ı.;o 

,. lltı,.ikl tıırlhl \' ,\ . l\lııhtar 18.> 

,, !\fuslkl tarihi il A . .'\lııhtar 200 

,, 1''amılt Krmal 

" 1'·ııpolyorı 

,, .Nebatlar Ali'mi 

,. ~lımi 

,. Notlar 

,, Otello 

., Osmanlı tarihi 

,, l'aııtör 

,, l'r.ıtaı:-oJi tarihi 

,. P<·~taloa.I 

,. l'ikrlktilıur 

N 
Ali l'.:krcm 30 

220 

İbrahim Uaf,kı 116 

lihl Cenu.l 12 

o 
Dr. Rt'lrt s:; 

!\I. Ari! w N Asım ı 00 

p 
Dr. Calip A t:ı. 

l':ıfl Atuf 

30 

;o 
. Dr. H:ırıı Fil<rrt 20 

220 

R 
,. n!!!tlmll HarltuJık 

,, n~,,imli Haritıılı 

s 
., ~:ıra~ lnrıl11 nıN• nurılrır 

,. S"çm~ ~·azıl:ır 

,, Sıhhat Tarihi 

Fn zl ı ~ rciıl !!il 

1\1 f. \'!'lciılı•ti !iO 

\ 'ahit 00 .. ~Vft'I ~Phri il. Nafiz \"f' 1. Huldu l 110 

F 
•• l<'r;ll\'ilZ Pdı•IJİ)ıtll :\ntolojbl 1 nf'

~l\f Nuri 

.. Fr:ı11<117. rdı•biynh Antoloji.,i 2 Rı> • 

pı~~~~~~~~·m 

~ut .Surl 

" Fr:ııı.,u. Nl!'hi.nıtı, Antolojisi 3 Hf' • 

•nt l'iurl 
,. r·rııııi Ziraat 

H 
,. H alk ~ilrlı•rinin '"kll 

n• ııeıi Tallh 

7.3 

~o 

300 

M. Kemal Beyin Eseri ' 

Tiyatro 
Yeni c;ıkb, Fiatr 25 kuru~ 

toptan ve perakende 1 
sabş merkezi 

:-iııııf Kltabm ııdı 

ş 
,, !';':ırkın ~ııı .. :ıl ı\mılan 

T ..... ıııı 
,, Tl'rbl) ı·,·i 0)1ııılar Ja7ıll'I· 

11 
,. Tı•)rih 'ı• Fiı:I,\ olujl 11.ıruıı ıır:[ll 
,, Timurun Tüniil;f\fı )fıı~tııfıı r::.ftl1'1 

Tnhf ·i hatt:ıt in tlıniilf'ınin j\f. f\' ~ 
" 

Türk tıırlhl Xll ,. 
Tiirl< tıırlhil 1 Hlz~'l ,rı;ıır ıı 

", .• ıı~ ,, Tiirl• ı,iirlı•ri {'iiz: 1 )fııhnıııt 

., 

" 
:'fıılııJlllt ·' 'l'iirk ~iirl<•ri Giir: il •' 

11 
>' 

'fit'•'" 
~ ,, 'l"urJ;; ı:-lirll·rl Cüı.: ili l\lrıhntllt 

11 
J{Cfl ~ 

ı 
., Tiirl, lU!'d<'rıiyt't Tarihi (Cilt) I~ 11 

·ı· ~, J 
Zl~u G6' 17 

ı--ıııl 
,, Türk F.:dı•bi~ ııtı tarihi I 
,, Türk (Hüıı) ~Ioı.:-nl t:ırihi \ 'Jff 

1 
J 

J\ru:.t:ıfa ı:oıııı:1 I 
~fi" 

,, Tiırk Tnbam•t t:ırlhi O!lrmııı > 

,, '.Fürk ı .. tıı.ı.-ıı .lllir.shlUnl •tr~~ 
Oeı-dcf. f\ 

,, Tl•rblyc n• Tl•dri;, tarihi ı 1 ~ ,,,,,.: 
ıııı'~ d , ' Tı•rhi\·c ve kdrl" tarihi 2 Or. J . ı-rF"',; 

,. Ttırk eılt'bi)ıth ,\ııtolojiııi ,\il i::,ı? 
" Tiirk ~airlt•ri C'ii7; 1 :\l:ıhnıut J\C ~I~ 
,. Tlirk ')ıtlth•ri <·üz: 'f ~Juhmııt Jiı·~ı 1~ 
., Türk ... :ıirlni t·ıiz: 3 'lahımıt Ji~ .~" . ı~ ~ 
,, Tlirklye İkfbat tarihi ~ıc-11111•'1 ,. '" 

. ~· ; 
" Tttrlhl lshi.m \'I HüSC) in c.ııııı• 
,, Tarihi ı ... rnrıı \'il lliı"e' iıı cıı ~ 1~ 

- cıı" ~ 
,, Tarihi l:ııl!'ım \'111 ım f') lı• ısıt 1 

ı . . cıı ı" ,, Tarihi sllm ıx Hıı~yııı ~ı 

,, Tarihi bl:\ııı X Hııs<.'~ iıı ( 

v ~ 

,. \ 'klor Hıigo Jtırahlnı ,\Jftctfill 

y 
,, Yıııııın ı•ılt-hi.utı ta • ~· 1 

rihi ı .. mıııı lf•lı 

z 1 ~ 
.Ilı" j ('.ifil' 

Haydar Rıfat BeyiJl 
eserleri 

,\yııi llakl:ır 

~lira., ~fı'.St"lı•lcrl 

Şt•rhli oorrl:ır ı,nnnnıı 

Bol'j(Wil' [ıl<'nıl 

SoQ l'tiı.m 

B ol1c\ Jl,lik, dö ~loıızl 

Uiiltiıoııln r, Mal>~ ıt\'ı·I 

Vf'r .. ay MPşlıur f:ırllıı;i l.oıh lı:' 

Ui!nı ırl• :"i:ı~ıı duştli? 

'fı•ınmuz 1911 

ili< A-ıl;, Turı:-ı•niı•f 

iklimin, .\. !\lonn·a 
so,.,\ ali z ııı 

Tarih tı-1 .. <'ft'~l, (lıı.,fn\' lu f;oıt 

1!; 

11! 

ıf' 
6a!lııbadc>lıııe' t, 'J'ıılslo) .ı.I 6D 
Oliilcr t• \ inin halırnl.ırı, J);1!1:ı~t!~ 
H rp \ "a tan l(·in: 

flpp llfil!Pt )Çin! 

('iııııfc>t ve Cı•za 

Leııiııiıı hıı)·atı 

Holmes, maksadının Lüpenin i _ 
zini bulmak oldu~unu ve tesadü _ 
fen buradan geçtiğini sövledi ve 
memura le~ekkür ederek veda etti. " 

Hııkilrnt rom:ıııı 
VAK/1 YURDU./ 

Sı•rma.n~. 1\. J\Jark!!ıluıı trlhlS 

Zihni iki senedeıı beri devam e -

elen cinayetlerle meşgul idi. Lüpen !Edirne 
de iki senedenlıeri 1stanbulda idi. 
Acaba 11ra se;vileröeki s-okakta mı 
oturuyordu? Fakat A~·sen I ü.~en 
dnayeti, ancak nefsini müdafaa et 1 

vilayeti daimi encümeninden 
Edirne memleket hastanesi için münakasaya çıkarılan 146 

kalem i!aça istenen bedel fa~la göriildü~ünden mürıa1<asası 
3 · 12 - 933 pazar gün'ine b•rakılmıştır. Taliplerin o ıün saat 15 
şe kadar vilayet daimi encümenine müracaatlan. (6647) 

11: 
: lstanbul üniversitesi rektörlüğün~~~ 

Yabancı bir dil bildiklerine dair beyanname dolduran S!oııiJ 
Üniversite talebes·nin imtihanları 7 /Kanunuevvel perşembe ehe°'' 
saat (15) te ls1anbul Lisesinde yapılacaktır. Alikadarlar~664JJ miyet'e teblığ o'unur. 



............. ._._ 

1CARABlGA YOLU 

n 5
aadet vapuru 2 birinci ka· 

T
un Cuınartesi günü saat 18 de 
0Phan h C'd· e rı hnundan kalkacak. 
' t§te. T k' d -k:rd k · e _ır agı, Marmara, 

reft e ' Ka_rabıga. Dönütte: Mü
~. Tekırdağa uğrıyacaktır. 

BARTIN YOLU 
Bartın 2 b' . . k" vapuru ırmcı a .. 

llun Curnart . .. .. 18 d " eaı gunu saat e 
'-ıllata h 
,..,, rı tımından kalkacak. 
\ı'd' 

' I§ Ve dön.ütte Ereğli Zon· 
8Uldak B ' 
Yl k • artın, Amasraya uğrı

ca br. 

1 L A N 

iu ldstanbul 1 inci İflas Memurlu-
n an: 

oturŞitlide Hanımoğlu sokağında 
tity ~~kta, tuğlacı Mihalaki So .. 
27 a. 1 Ef. nin iflasına ve iflasın 
ta.af~ l J - 933 tarihinde açılıp 
tıa ~Yenin adi ~ekilde yapılmaaı -

arar verilmit olduğundan: 

\>e 
1
.-:- Müflisten alacağı olanların 

1• •ıtıhkak iddiasında bulunan • 
... tın 1 
iland' &c~klarını ve istihkaklarını 
da· an hır ay içinde birinci iflas 

trea· 
\'e d •ne gelerek kaydettirmeleri 
l&ı 

1
elillerini (senet ve defter hu -

aa.da •tı ve saire) asıl veya mu -

ti,:~ su.r~tlerini tevdi eylemele. 
ıuı· Hılafına hareket cezai me· 

lYeti ın .. t l . l k ·· t\l''fl• us e zım o ma uzere 
u ıa· 

det . _ın borçlularının aynı müd -
tı lÇtrıde kendilerini ve borçla • 

tıı h 'ld ttı,Ua 1 irmeleri. 3 - Müflisin 
, tını her ne sıfatla olursa ol -
IJn ellerinde bulunduranların o 
~alJa .. · d k' h ki h ~ I r uzerın e ı a arı ma fuz 
da t\lak §artile bunları aynı müd -
tt .. 

l:ıl 1 •çınde daire emrine tevdi et • 
e er· 

~ ı ve etmezlerse makbul ma -
Ctet} . b J 

&!J}' erı u unmadıkça cezai me -
b~~ete uğrayacakları ve ruçhan 

~ arından mahrum kalacakları .. ,l; 9 - 12 - 933 tarihine mü • 

lll ıf Cumartesi günü saat 14de a -

v .. C'kldarın ilk içtimaa gelmeleri 
" ın ··fı 1 u is ile müıterek borçlu o -

~:~~~.r Ve kefillerinin ve borcunu te 
l')l ul eden sair kimselerin toplan 

il:da. bulunmağa hakları olduğu 
~ur. (10542) 

1 L A N 

ttJ İıtanbul 6 mcı İcra memurlu .. 
lldan: 

Sey --1 '()k k og u Parmak - kapı Telgraf 
L ' Garaj ittisalinde 35 No: lu Qall d . 
Ilı~~ e tnukim iken ikametgahı 
'l "'ul kalmı~ olan lskeçeli Ha-

l\ •ah · tıır •ır. F.fenrliye: Ref ael Ven .. 
a efe d' ~· n ıy~ reasn tanzim edil -

,'! lened •. t 'd b o,,tı e ~uı enı en orcunu::: 
!le 900 lıranm tahsili için ili . 

11 1'01..ın t hl' t .. · · · ~?-tı • • ı e ıga uzerıne ıtıra .. 
~h ~:'e lrlevcut olriıamaundan do -
~ >:oğlunda Katip Muıtaf a 

~~ Pıahallesinde Telgraf ı-:> _ 

~ a 35 No: lu haneniz haciı 
~~~~ 7 -:- 11 - 933 T. de üç. 
~.,_ 1 eltlı vuk-Jf marifetile va .. 

"İler~e takdiri kıymeti icra etti -

ltt,t f4lr. ~. 6580 lira kıy: • 
ttı dır adılnı,, olduğu malu • 

l ~u~ ola.&!c . 'fl4 K \:3 .. ve ıcra ı a:; • nun 
. un~.i m ·dd • . . d 
'tJ..ı c esıne :;.tına en 
-nı~ •ıtbıt Tanık.ıurnı gelip gör -

lt~ı:~~~<; tiı' ay müddetle ilanen 
•.,ı ~yfi~·et oluntn'. :(374) 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından : 
Geliri 'tamamen Ergani Demir yolunun inşasına tahsis olunan ikramiyeli % 5 faizli 1933 istikra11nın 4.000.000 - liralık 

ikinci kısmını tefkil eden 118,, tertibi tahvillerinin kayıt muamelesine 9 - Kanunuevvel· 193:i de başlanacak 11-Kanunusani·1934 
de nihayet verilecektir. 

Bu istikrazan A. tertibi hamillerinin, "8., tertibinden aynı numaraları alabilmek için, 9 ·Kanunuevvel - 1933 tarihinden 13· 
Kanunuevvel - 1933 akşamına kadar evvelce "A,, tertibi tahvillerini hangi bankalardan almışlar ise yine o bankalara müracaat 
etmeleri Jiıımdır. 

14 · Kanunuevvel - 1933 tarihinden 11 - Kanunusani - 1934 tarihine kadar olan müddet zarfındaki satışlar umuma tahsis 
olunmuştur. 

Beheri yirmi lira itibari kıymetteki 118" tertibi tahvillerin on dokuz lira fii ihracına müterakim kupon faizi olarak yetmiş 
kuru, zam olunmu,tur. Bu suretle yeni tertip tahviller on dokuz lira yetmiş kuruş üzerinden satılacaktır. 

Bu tertibe iştiri!< adilebilmeıi, beheri yirmi liralık tahvil için berveçhi peşin 19,70 lira verilmesine ve mukabilinde Maliye 
Vekili ile Cumhuriyet Merkez Bankasının selıibiyettar imzalarını ta7tyan muvakkat m:ıkbuzun alınnusana mütevekkıftır. 

Kayıt muameleleri bankamız dahi dahil olduğu halde Emlak ve Eytam, iş, Ü.i'tlanlı, Sümer, Ziraat Bankalarının Türkiyede 
ki bilumum şubelerile Istanbul ve lzmirdeki dığer bankalar tarafmdan yapılacaktır. 

Emlak ve Eytam, iş, Osmanlı, Sümer, Ziraat Banl<aları şubeleri beber tahvil için "5., lirası peşin alınmak mütebakisi üç ay 
ve üç taksitte tahsil olunmak üzere taksitli satış tcshilatı göstereceklerdir. (6616) 

=-----•s_ta_n_bu_ı_E_vk_a.f __ M_U_d_u_rı_u_ğu_· _i_ıa_n_ıa_rı ___ , lıstanbul Tramvay şirketi evkat tarifesi 
Müddeti icarı 

1 Şehremininde Denizaptal, tramvay cad

desinde 340 · 298 No. Dükkan. 
934 Mayıs gaye· 1933 senesi 1 inci Kanun birinden 

sine kadar 
2 - Bahçekapıda dördüncü vakıfbanının ıemin 935 mayıs ,, 

katında 8 - 1 No. Mağaza 
3 - Beyaııt tramvay caddesinde Simkeşhane 935 ,, 

altında 101 • 95 No. Dükkan 
4 - Beyoğ-:U Hüıeyina&"a, Yenişehirde 58 No. 

dükkan ve üstünde oda 
5 - Mercanda, Tığcılarda 92 No. dükkln 
6 - Zindankapıda Ahıçelebi, Buğdaycı çık· 

mazında 8 No. dükkan 
7 - Boğaziçindc Büyükdere caddesinde 54 

No. dükkan 
8 - Çakmakçılarda Valide hanında birinci 

kemerde 9 No. oda 
9 - Zindankapıda Ahıçelebi mahallesinde. 

Yarım han üst katında 5 No. oda 
1 O - Kasım paşada Camiikebir mahallesinde 

Türabi baba sokağında 7 No. ahır. 
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Balada muharrer emlik hizalarında gösterilen müddetlerle 

kiraya verileceğinden müzayedeye vazolunmuştur. Taliplerin 
4 • 12 · 933 pazartesi günü saat on beşe kada Evkaf Müdürlü-
ğünde Vakıf akarlar kalemine müracaatları. (6218) 

Devlet. Demir yolları ilanları 

ldatemiz ihtiyacı için pazarlıkla satın alınacak o!an E'e!<trik 
malıemes!, hırdavat, sıhhi edevat, cam, matbaa kağıt ve boyası, 
kağıt arabası ve saire gibi (41) kalem muhtelıf eşyanın 6. 12. 33 
ça~ıanba fÜDÜ saat 11 de pazarlığı yapılacaktır. isteyenlerin 
mezkur saatte mağazamıza müracaatla tahriren teklifde hulunma· 
lan YC mağaza dahilinde asılı listede ( X) işaretli malzeme için 
nümune gelirilmeai ve nümunesiz !ekliflerin kabui edil 1 cveceği 
ifln olunur. (6637) 

itibaren ilanı ahire kadar muteberdir 

No. 

.... -41')1 ... 
C/ll 
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41) 
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ı/t4 
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4J c:o 

·;;; 
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~ 
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Fasıla ilk Son 

HUDUT HAREKET dakika hareket hareket 

10 ş· l' T'' 1 f Şişliden - Tünele 
---•-ş_ı_-__ u_n_e __ l Tünelden • Şiıliye 

12 H b. F t'h (Harbiyeden - Fatihe 
ar ıye - a ı l F 'h H b' atı ten • ar ıyeye 

15 T k · s· k . (Taksimden - Sirkeciye 
a sım - ır ecı \ s· k 'd T k . 

ır ecı en • a sıme 

16 M k B t 
f Maçkadan - Beyazıda 

aç a - eyazı l M k Beyazıttan - aç aya 

M k E • .. .. { Maçkadan • E. Önüne 
_-__ aç ...... a_-;:,_m_ın_o_n_u E. Önünden • Maçkaya 

17 Şişli - Sirkeci 
f Şişliden • Sirkeciye 
\Sirkeciden • Şi!liye 

T k · Ak {Taksimden - Aksaraya 
- a 11m - ıaray Ak d T k • saray an - a ııme 

B t (Kurtuluştan - Beyazıta 
19 Kurtuluş - ey..!!!..l Beyazıttan • Kurtuluta 

. .. .. ( Kurtulu§tan • E. Önüne 
- Kurtulu,-Emınonu l E.Önünden - Kurtuluşa 

rB. Taştan - Bebeğe 
,, • E. Önüne 

22 Bebek - Emi~ l Bebekten • ., 
Eminönünden • Bebeğe 
Bebekten • B. Taşa 

( Ortaköyden· Aksaraya 
23 Ortaköy - Aks~l Aksaraydan. Ortaköye 

34 Beşiktaş - Fatih 
f Beşiktaştan • Fatihe 
l Fathiten • B. Ta~a 

( A. saraydan • T. kapıya 

3? T k s· k : T. kapıdan - Sirkeciye 
- op apı - ır ec.

1 
s· k . d T k 
ır ecı en • . apıya 

T. kapıdan • Aksaraya 

J Aksa raydan- Y. kuleye 
33 Y edikule - Sirkeci Y · kuleden - Sirkeciye l Sirkeciden . Y. kuleye 

Y. kuleden • Aksaraya 

f Aksaraydnn- E. kapıya 
37 Eclirnekapı . Sirkeci E. kapıdan - Sirkeciye l Sirkeciden · E. l<apıya 

E. kapıdan - Akaaraya 

saat saat 

3. 7 6.10 244.4200 
6.30 '}, . 

5 10 
7.04 1.00 

- 6.20 24.16 

8 7.30 19.00 
9 7.50 19.25 

5-13 6.15 24.00 
21 6.57 24.40 

9 7.10 19.45 
19 6.40 20.15 

7 7.04 19.31 
9 7.36 20.03 

12 7.00 19.10 
25 7.37 19.47 

7-15 6.00 23.50 
21 6.45 24.35 

10 7.05 19.30 
21 6.30 20.02 

6.08 
8 6.20 
16 6.30 23.27 
25 6.40 24.00 

24.42 

11 6.30 19.10 
15 7.14 19.54 

8-14 7.00 19.38 
17 7.42 20.20 

7 6.05 
14 6.20 23.00 
20 6.51 23.30 

24.00 

7 5.56 - . 
14 6.15 23.01 
21 6.48 23.35 

24 05 

6 5.52 
12 6.15 23.12 
19 6.44 2t40 

24.08 

Haşiye: Hir araba saat 1,20 Kara köyden Bebeğe gidecektir. 

Marmara Üssübahri kumandanlığı 
Satınalma komisyonundan : 

:l0,000 Kılo zeytin aleni miinakasa 18/Kanunuevvel/933 saat 1 O da 

10,000 ,, zeytin ynğı aleni münakas'l 18/Kanunuevvel/933 sa· 

at 14 de 

Deniz efradına liiıumu olan yukarda adları yazalı erzakın 

münal<asaları sıralarında yazı!ı tarih ve saatlerde lzmitte kuman

danlık satınalma lrnmis}·onunda yapılacaktır. Şartnameler komİs· 

yondan ve lstanbulda bulunan Deniz Levazım satınalma komi .. 
yonundan alınabilir. isteklilerin % 7,5 nisbetindeki teminata mu-
vakkate ile komisyona müracaatları i!an olunur. (6511) 
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Emlak ve Eytam, iş, Sümer, Osmanlı ve Ziraat Bankalarından: 
1 Geliri tamamen Ergani Demiryolunun inşasına tahsis olunan ikramiyeli % S faizlı 19 33 istikrazının 41000,0001 - lirahk iki!JCİ kısmını teşkil eden (B) tertibi tab· 
~ villerinin kayıt muamelelerine 9 Kanunuevvel 1933 de başlanacak 11 Kanunusani 1934 de nihayet verilecektir. • 
~ Bu istikrazm (A) tertibi hamillerinin, sahibi bulundukları tahvillerin (B) tertibine, iştiraklerini temin edebilmek üzere 9 Kinunuevvelden 13 Kanunuevvel akşaoıı-
- na kadarki ilk beı gün bu kabil iştirak taleplerine tahsis edilmiştir. 

Bu müddet zarfında ı A) tertibi hamilleri tahvillerini enelce aldıkları Bankalara ibraz ile ayna numaralı tahvilin IB) tertibi tahvillerini talep edebilecektir. 
14 Kanunuevvel 1933 tarihinden itibaren satışlar umuma ıerbesçe yapılacaktır. 

~= Beheri '.lO lira itibari kıymette ki (B) tertibi tahvillerin fii ihracı A) tertibi kayıt muamelesi ile (B) tertibi kayıt tarihi arasındaki müddetin faizi nazarı itibara 
~ alınarak 19,70 lira olarak tesbit edilmiştir. 

Yeni tahviller 19,70 liranın def'aten ve peşinen tediyesi şartile satılır. Ancak halkımızın bu istikraza iştiraklerini temin edebilmek üze:e Bankalar aşa~ıdaki şart· 
laT dairesinde tesbilat göstermeğe amadedirler. 

l - Peşinen beş Jira tedi} e edilmek ~ar tile kayda iştirak olunabilecektir. 
_ '/. - Tnbvil bedellerinin bakiyesini teşkil eden on beş lira üç ay ve üç taksitte tahsil olunacaktır. Bu suretle tahvillere fii ihracına nazaran otuz kuruş fazla te· il diye edilmiş eulunacaktır, ki bu da Bankaların bu muanıeleden dolayı alacakları faizi tetkil edecektir. (66l3) 
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Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri : Karaköy - Köprübaşı 
Tel. 42362 - irkecı MühürJ:n tadr 

1 Tan Telefon 22740 --ııı 

İmroz Postası 
U gv u r vapuru A 1 Bırinc . 

kanun 

C 15 de idare rıh
Uma tımmdan kalka · 

caktır. (6592J 

Karadeniz postası 
Ank vapuru 2 Birinci 

ara kanun 

Cumartesi 18dcGalata rıh
tımından kalkacak gidişte ine· 

bolu, Sinop, Samsun, Gireson 1 

Trabzon, Rize, Hopa'ya dö

nüşte bunlara ilaveten Pazar, 

Sürmene, Fatsa, Ünye'ye uğ-
rayacaktır. (6596) 

Mersin postası 
K vapuru 3 Birinci ki 

onya nun 

Pazar 10 da Sirkeci rıhh · 
mmdan kalkacak gidişte Ça 

nakkale, lzmir, Küllük , Eod· 

rum, Rodos, Marmaris, Dal

yan, F etbiye, Kalkan, Ka,, 

Fiaike, Antalya, Alanya, Mcr

sin'e dönüşte bunlara ilaveten 

Taşucu, Anamur, Kutadası, 

Gelibolu'ya uğrayacaktır. 

(6621) 

1 LAN 

İstanbul 6 ıncı icra dairesin -

den: Bir borçtan dolayı mahçuz 

7 kalem muhtelif ebatta kereste 

ve 1 adet maa teferruat motör. Ka
nur.uevvelin 4 üncü pazartesi günü 

saat 9 dan 12 ye kadar Cihalide 

48 No: lu kereste deposunda bil .. 

müzayede paraya çevirileceği ilan 
olunur. (10508) 

. 

T~RKiVE 

llRAAT 
BANKA51 

·DARA 
BiRiKTiREN 
RAı-tAT-b Oi;Q 

Kiralı1' 
ODALAıı 

Ankara caddesinde 
matbaamız ittisalinde 

Orhan Bey hanında 
kiralık o da la 1 

vardır. TaliP 
o~anlar V AKI1 
idaresine müra
caat edebilirler• 

/i 
:·---········································· i 
1 3 K O 1 
~ Sacınal:a Komi; yonu ilA:Jan _..,.1 
: -. ··•····· ......................................... ,ıl' 

Ankara Merkez Ku~ O' 
danhğı Satınalma KoınısY 
nundan: ,. 

Bin yüz otuz ton lava11' ıı· 
rin kömürü kapalı zarf ıı:e· 
lile münakasaya konul~~ 
tur. İhalesi 12 Kanunue" • 
933 Salı günü saat 14 dü~:ır 

Sartnamesini görmek U t' 
re Fındıklıda Üçüncü l{ol~i· 
du Satınalma komisyonu ~e 
yasetine müracaatları . t~ 
ihale günü vaktinde dahı ııt• 
miuat ve teklif mektupla~ 
makbuz mukabilinde Ank tıt' 
l\lerkez Kumandanlığı sat•ııt 
alma komisyonu riyase 1 

vermeleri. (3385) (6417) 

Göz Hekimi 

8üleynı on ~ü~r~ 
(Babıiili) Ankara ca~ 
desi No. 60 Tel : 225 
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=m B .. .. k T .. . Hafız Cemal Hakimligv inden : 
~~ uyu ayyare Piyangosu im D:thili hastalıklar mütehassısı 
:fil 16 m: lıtanbul inhisarlar Baş Müdüriyetine izafeten Avu',at Vb.r•; i!fi • lnCI tertip 2. İDCİ keşide m~ Cuma pazardan başka günlerde him Ihsan Bey tarafından Hacı Ahmet zade Nafız Bey aleyh•~ .. 
iHi m~ sabahları (9 - 11) Beyoğlu - 23 lira 3 l kuruşun tahsili hakkında ikame olunan davanın 020.C" 

~::; 17 Kanunuevvel 1933 dedir ifü Taksim - Altın bakkal numara 2 deialeyhin ikametgabımn meçhuliyeti dolayısile ilanen tebliği ', .. 
:~H B •• •• k • k • (25) ~Hi Telefon: 42519 öğleden sonra saat rası suretile meblağı milddeabihin tahsiline karar verilmif bu tıeit 
füi uyu ) ramıye :m (6 2 5) t -ı. b ı o· ı re Baş katip ihbarnamesinin ber sabık ilanen tebligwi kar•:,',. !ftİ m: , s~an u ıvanyo u nu· ., 
§.fi
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1 
• d ~.·s_=;_;~.· mara 118 Telefon: 22398 perşem· olmuş bulunduğundan sekiz gün zarfında turuliu temyize oıbliğ°İ 

li caat olunmadığı takdirde hüküm ~esbi kat'iyet edeceği te
4
) 

m. j ı ... ıra ) r. ·: .. ·:.·.: .. ·:. be günleri sabahleyin Beyoğlunda k k . J k (664 ~ ... ma a mını1 aım o ma üzere ilin olunur. 
im • mi ki kışlık ikametgahında fukara d ıı: 
!~Bu keşıdede ayrıca 10.000, 4.000, 3.000 liralık m~ meccanen. Edirne vilayeti daimi encümenin :,. 
füi ·1t • 20 000 · / k b · '-~ :m Keıan memleket hastanesi için münakasaya çıkarılan 9t ,,,, aı ramıye ~ . fıra ı ır müııc.U.çat vardır. i.·.;i,i. Sahıbı: l\IEHl\IET Asnı •• 11•• 

1
4 lem alitı tıbbiyeye istenen bedel fazla görüldüğünden oıu ,,t 

., 
Neırlyat MüdUrU: ,..,ik Ahmet 3 1 "/. 933 b k T İİJ1 f 

-······························ .. ·····•··••·· .••.•.•.•• sası - · pazar gününe ıra ılmıştır. aliplerin o g6646) •••-••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••ı·•••••::::::::::::::•::r::: V A K 1 T M tb l t bul J 5 k d V 'I d ' ( .-=:::-.:::::::=::::::::::::::::::::::::::: :::.:1:::::::::1::2:::: ••• :: ~ aaaa - • an şe a ar 1 iyet aımi encümenine müracaatları. 


