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d Alınan ya ile Fransa arasında 
~d.&n doğruya mi!zakere te

~hhüsleri çok ilerlemiş olmakla 
raber beynelmilel siyaset ile

'1iııJe büyük bir vuzuhsuzluk 
•ardır. F alat bu vuzuhsuzluk 
~anya ile Frarsanın vazıyetle
tınden ileri gelmiyor. Çünkü ge

a'elc Almanya, gerek F ran -
~ iıtediklerini çok açık söy 
UJor. Eğer Avrupada Alman 
)a ile Fransa kendi ba~ları
lla kalmıı olıalar iki tarafın iddi
alarını yanyana koyarak mütalea 
e~Ulek ve bu iki idJiadan hangi
•ın · • 111 muvaffakıyet §artlarını ha-
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I Ankara Mektubu \ 

Adliyede dünkü faaliyet 

Baronun teklifi 
Yanan dosyaların yeniden hazırlan

ması için, neler teklif edildi? 
Adliye teıkilitı, yerleıilen mu 

vakkat binalarda faaliyete dün 
devam etmittir. Serbest bırakıl
ma isteğiyle müracaatte bulunan 
bazı mevkuflar, dün serbest hıra 
kılmıtlardır. 

Muavinlerin Cjahtması 

Müddeiumumi muavinlerin· 
den bir kısmı, merkezlerde çalı
ıarak, oralardaki kaytların tesbi 
ti ve yanan dosyaların eski hale 
getirme işiyle mefgul olmuıla.r

dır. 
~ olduiuna kar&J' vermek daha 
~lay olurdu. Her iki tarafın id· 
diaları arasındaki zıddiyet ne ka
dar kuvvetli olursa olsun hadisele 
rin alacağı istikametin tayini bir 
de~ye kadar mümkün olabilir· 
di. 

) Yazan: Toplu iğne ( 
Fransız hava naz1rı M. Pi· ,_.11111ı11•1111ııı111ıllllhffl111111ııımıııı11111, 
erre Cot tayyareci elbisesile Fransız 
birer mutavaasıt devlet tavrını al-
mı' olmalarından ileri geliyor. 

Baro reisi Halil Hilmi L . İtalya haddızatında Almanya 
ile beraberdir. Fakat Mu11olini 

Ağır ceza mahkemelerinde dün 
dava görülmemittir. Bugün bazı 
davalara bakılacaktır. Bugün ü

Kabinesi yeniden sal- çüncü cezada bakılacak davalar,\ 
lanmıya başladı on yedi tanedir. enkaz çöküntüsü arasında devam 

Bugün beynelmilel siyaset i.le 
llrindeki vuzuhsuzluğa gelince, bu 
~~birleriyle diplomasi mücadele 
.... ınde olan Fransa ile Almanya 
'1aaına bir taraftan İtalya 
..... diler taraftan lngilterenin 
Iİnnit, adeta iki taraf arasında 

Alman davasını müdafaa için 
doğrudan dojruya Hitlerle birlik 
olduğunu söylemiyor. Almanya 
ile Fransa araaım bulmak için 
bir nevi ara bulucu rolünü takını-

Hlll duman ~ıkıyor ! b surette duman çıkmııtır. Y ~ 
Paris, (Huıusi) - Şotan kabi • Yanan adliye ıarayının enkazı gın sahası etrafıada polis memur-

neıi tarafmdan tanzim edilen ma· arasından birkaç gündür duman ları, daha nöbet bekliyorlar. 
li programda memur maatlarmın tütmüyordu. Fakat, aradan hay- Baronun tekllfl 
tenzili haklndaki altıncı maddeyi li zaman geçmit olmasına rağ- Hukuk ve ticaret davalarma 

Mehmet Asım ayan meclisi maliye encümeninin men, dün bilh•••a agwır ceza mah - ait olarak adliye sarayında yanan 
(Devaau • IDt'lD •yıla.da> 5 reye lcartı 23 reyle reddetmeai Ü kemeıi salonunun alt tarafındaki (Deftlm ıo _.. •Jdada~ 

zerine kabinenin mevkii yeniden 1---------------------------:.... .......___.~------------------------------~~---~ 
Yemen ile Necit harp etmilJorlar mı? 

ıarıılmııtrr .. Sai cenahın ıöaterdi· 
ği bu muhalefet, bir taraftan ma • 
atlardan yapılacak olan o ta.aarru 
fun haddi z~tmda bir teY ifade et 
memesiııdtn del.,, hrhlı ıe,._e 
melde .,_.._ clll• taraftaa(Tar 
dieu) nün son ıiyaal hadiseler üze 
rine tekrar it başına geçmek niye 

Hütleydeden Kahirede çıkan tinde olduğu suretinde de tefsir e· 
~lbeliğ) gazetesine verilen ma· dilmektedir. 
;:ı-ata ıöre alakadar olan ,ahıs lngilterenin Pariı sefiri Lord 
"' imam Yahyanın kuvvetleriyle (Tyrrel) hükUnıeti tarafından 
'1.ıik lbni11uudun askerleri ara • Londraya çainlmıfb. Orada Al • 
~a filen muharebe batladığına man - Fransız münaıebatı mü· 
"'lr çıkan haberlerin aslı yok . zakere edildikten sonra sefir ıe • 
~·iki taraf arasında henüz mu· çen gün Pariae avdet etmittir. 
d'9be olmamı,tır. Vaziyet şun - Fakat avdetinden sonra Harici· 

&a ibarettir: ye Nazırı (Boncour) u ziyaret et. 
Melik lbni11uut ordu kuman • memiıtir. Bundan anlqıldığma 

~ıılarını hududa gönderdiği için ~ nazaran (Tyrrel) lngiltereden 
.,,?tam Yahya buna karıı bir ted - ll)ı ~ Fransa için memnuniyet baht bir 

işleri 
--------------~-

1 n gi l terede n sonra Italya da hna 
kuvvetlerini artırmıya karar verdi 

Filo hall11de bir UM b ır olmak üzere kumandanlarını ..,,,.... 4' '--~ cevap getirem~mittir. 
b llduda göndermiş ve bu ıuretle / lik vazifesi hududu muhafazadan Fraıua hükUnıeti ıilihları bırak Silahsızlanma konferanımm karan geçenlerde gazetelerde o• 
~r hangi bir hadisenin vukuuna ibarettir. ma itlerindeki noktai nazarını ter toplanmaamdan sonra silahlanma kundu. 

rıı gelmek istemiştir. iki taraf • • • ketmek istemediğini qikir bir su· için yeniden verilen kararlar son Bu defa da ltalyanın, 1934--35 
-.lcer tahıidine devam ediyor. Mekkede çıkmakta olan Umul rette söylemekte olduğundan, in· günlerde bariz bir ıekilde göze senesi için hava kuvvetini aıtbr'. 
~ l'~htidat Midi - Necran hattı _Kura gazetesi de vaziyetten ay· giltere iıe bu meselelerde büabü • çarpıyor ve bilhaua hava kuvve· mak üzere verdiği bir karardan 

erınde yapılmaktadır. m ıekilde bahsederek iki taraf a· (Denim 
11 

1ne1 •J1fada> tine verilen ehemmiyet bunlarm İngilizce (Deyli Telgraf) ıazeteei 
b lırıam Yahya, askerlerinin her raaında muharebe vuku buldu- rHıtıllld_ımı _______ , en önünde geliyordu. rakamlarla bahsetmektedir. . 
-:-::i tecavüz hareketinde bulun· ğuna dair çıkan bütün haberlerin ' 'LJ diııel • • J İngilterenin bilhassa hava kuv· Bu habere göre, ltalya önümüz• 

aları için kat'i emirler. ver. aalı olmadığını, bilikiı kral lbnia- ~ ~e ~ ~':_lm'; i vetine bir filo daha ilave etmek (Denim ıı 1aa1 _,,,..., 

~~~·~~~o~~~ ~md~ c~u1aa1~> e s--------------------------~ 
~~k!!!!!!"""ill~er~he~y~eti!'!!!!!!!!!. ~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! İ KUP() N ( 

I ANKARA, 19 (Hususi) - ~ rr.op~"A"l ~ 
cra vekilleri heyeti :1ctısadi prog- j·· ı ~ ~ ı .ı NIZ ··l 
l'aırun mi:zakcres~ne birkaç gün ~ u i • - - ... ~ 
'°lll'a devan etmeği kararlaıtıra- ı"~., 'd i Bu kup~lar size ~ 
j &k lllemlekdin yükıek menfaat- ı •. . - / = ;';VA K 'i T"ta; ~ 
eriai alakadar eden diğer bazı • • - - ğ 
~•zular üzerinde çalıımağa bat -# Birer hediye , ~ 
;"'."~tn-. Büyük Erkim Harbiye I #. # Birer H.;,ra Getirecek-==: __ =-__ ===~ 
ri eıaı mütir Fevzi Pata Hazretle .. .. 
ltı~irı Ye mHli müdafaa vekaleti # 11ı111111ınnıı11111ıınııı1111ıın11ı11111ııını1111111ııııı1111ııı111 

"•teıarlarının da iıtirakiyle dün Kupon/arımız =---==---=--=-
~1-h bir toplantı yapan Vekiller 
• eyeti bugün ıaat t'nda tekrar 
• ~~laoınıttır. Fevzi Pata Hazret Her GUn Gazetemizin =-ğ 
~l'il\i b . 't n ulunduklan bu içtima aa- KISmUrcU, oturdulu pan• -: Ba9lılının sa§ tarafında ~ 

°" iiçe kadar IÜl'müftiir. ..,_ whof dlln .. e" '-.. ~ 21 L 

HIWlabmer cemiyeti merkezinin üst ka • ı bej gün açık bulwıacaktır • 
tuada dlin bir sergi açılmıştır. HlllllabDM'r Resmimiz &ergide bir köte De BDIHü • 

Fakir Kadınlar )'urduna alt olan bu sergide· mer cemi)etı lııtanbul merkeı:l reiııi Ali ..._ 

lııl ltlemıl•, .ııııı11ıır •klmak&Mlr. llerP OD IQI ıöaterb'or. 
.... 



ayramına a ar 
netredilecek bu kupon· 
lartmızı kesip saklayınız 

Roma ve Berlin 
.. Devlet şurası kararları 

tadil edilemez mi? 
Romanya 
Kralı 

İtalya hari~iye müsteşan Bu meseleyi tetkik eden muhtelit encümen dün Memleketinin sulh fikrine 
görüşmeferı!lden memnun Başvekil Pş.nın da hazır bulunduğu bir toplantı yaptı bağlı olduğunu anlatıyor 

Berlm, (Deyli Telgraf) - hal- PAR1S, 19 (A. A.) - Havas 
ya hariciye müste§ntı Sinyor Su - ANKARA, l9 (Hususi) - J Hakkı Tarık Beyler söz aöyliye - ajanaı bildiriyor: Entn.nsijan ga-
viç Betlindeki ltalya _ Alınan Devlet Şurası kararlarının büyük rek noktai nazarlarını izah etmİf- 1 zeteainin muhabirine Bükreşte 
münasehatı üzerine lonuşmala - millet meclisince tetkik ve tadil e- lerdir . verdiği beyanatta kral Karol, Ro 

rmdan sonra Romaya hareket et - dilip edilmiyeceği meselesini mü· Yusuf Kemal ve Hakkı Tarık manyailm iktıtadi iDkitafmı gös-
mift.İr. zakereye memur muhtelit encü - temıİf, beynelmilel •aziyetin Ro-

Beyler teıkilatı esasiye kanunun-
ltalya hariciye müıteıarı vazi - men bugün saat on altıda toplan- manyamn ku~etlenmeaine 7apa-

daki ''idari dava,, tabiriyle Dev • 
yetten pek memnun görünmekte mıf, görüşmeler saat on dokuza cağı tesir üzerinde ıırar etmiftir. 
ve ıhenUz bir karar almmamıı ol· ~kadar sürmü~tür. let Şurasına müıtakil mahkeme Kral demİ.flİr iri: 
masma rağmen bu konuımarun iki ' Başvekil ismet Paşa Hazretle . vaziyeti gelip gelmediğinin bir ke- Bu sebeptendir ki memleket 
devlet ilitikleri hakkında çok fay- rinin de hazrr bulundukları bu re daha B. M. Meclisi umumi hey dünyanın refahı •e bizzat kendi-
dalı olacağını umrnaktadır. toplantıda Yusuf Kemal, Celal etinde tefsirini bir takrirle teklif sinin inkip.fı için Ye&ine zaman 

Di.er bir haber, lngiliz hariciye Nuri, Refik Şevket, Vasfi Raşit, etmiıler, bu takrir ekseriyetle ka- telakki ettiği ıulb fikrine samimi 
nazm Sir Con Simon'un Noeli Yusuf Ziya, Mustafa Şeref ve bul olunmuıtur. bir surette bailı kalmaktadır. 

Kapi adasında. aeçireceğini ve dö- Siyasi hadise!erin iktısadi ha-

nüşte ıtaıya baıvekmyıe müıa. - Köylerde satılan Yunan _ Bulgar diseıere bağlı ve ondan müteveı -
katta bulunacağını bildirmekte - lit olduğu artık hiçbir kimse için 
dir. tütünler müzakereleri sır değildir. 

Romada çıkan (Giornale D'lta- Bütün dünya fWlU iyice a.nla .. 
lia) aazetesi bu mükalemenin c. H. Fırkası grupunda Meselelerin etraflıca malıdır ki, refah Ye nizam için 
"Bundan on, on be~ gün evvel Sov dün bu mesele görüşüldü tetkiki zaruri görülüyor yeıine nizam memleketler arasın 
yet hariciye komiseri M. Litvinof· A k 

19 
(AA) _ c· h _ Paris, 19 (A.A.) - Atinadan daki mübadelelerin tanzmudır. 

le geçen konu§ma kadar mühim o- n ara, • ' um u bildi · o · Jktıaadi kalkınma1a hir de mini 
\a riyet Halk fırka11 grupu idare ı Hny r: b' h b' y . -:ır cağını,, kayddediyor. h t' .1 .... d 1 ususı ır mu a ır unams • olmı1acak olan bu tanzim qi is -

eye ı reıı gın en: . . 

M G h t ...... 1 d . tan ıle Bulgarııtan arumda bazı tihsal ile i.tih.Jik arasında &diline uahedelerin tasdiki rup eye ı og e en sonra re11 . . • . . 
k·ı· C .1 B . · 1..... d t ıhtılafları hal ıçın yapılan mü.za- bir münasebet teaiıini kolaylattı-

h kk d k. )" •h l ve ı ı emı eyın reıı ıgın e op . . . . a ın a 1 ayı a ar 1 k k"" l d t ı . h" kerelerm talık edılmıt oldujunu raca.k §ek.ilde idare edilmelıdır. 

Ankara, 19 (Hususi) - Tür
lciye - Romanya d9stluk, ade .. 
mi tecavüz, hakem ve uzlaşma 
muahedesiyle Türkiye - Yuna -
nistan snmim" an.aşma misakının 
tasdikine ve hudutlarda zuhur e
fdecek ihtil l flarm tetkik ve halli -
ne dair olan Tüı k - Sovyet muka 
velesinin altı ay daha uzatılma• 

ima dair prctokolun tasdiki hak -
landaki kanun layihaları· 8. M. 
Meclis1ne verilmiştir. 

Mütecavizin tarifi 

anara oy er e ıa ı an ın ııar b.ld' kt d' F l 
.... 1 . hakk d G . ot ı ırme e ır. akat bu it için de netice ham e-tutun erı m a azıa ep 

meb'usu Reıit Bey tarafından ve- Bulgar murahbuları buıün lerle deiil, fakat devamlı ve jnta .. 

rilen sual takriri üzerine müzake- Sofyaya döneceklerdir. cı bir sebat ile, tedricen ve müş-
Sebe,p nedir? terek sayretleTle ancak elde edi • re cereyan etti. 

G lnh l Ati.na, 19 (Atı'na .,·a-..·ı) lebilir. ümrük ve İsar ar vekilinin ·-
izahatı ve muhtelif hatiplerin bu Yunan ve Bulgar nıurahhasları.. Bundan ıon.ra Frama ile Ro-
mevzu üzerindeki mütaleatı din • raaında icra eCIUen mU:zakere1er manya mha.ebetin.den bah.ect~n 
)endi ve meselenin etraflıca tetki- eınaıında iki memleket ara11nda kral dem ittir ki: 

ki ile neticesini raporla grup hey
etine bildirmek üzere grup idare 
heyetince bir encümen tqkil · edil 
meıi kararlaıtırilarak müzakere -
ye nihayet verildi. 

Ziraat ve lktısat vekilleri 
lzmire gidecekler 

muallak bir halde bulunan mese- "Siya1i ve iktuadi tekamülü • 
lelerin hallini iıtihdaf eden bir müzü takip edenler Fransa nez -

dinde daima bUlduğumuz geni~ 

krediJi aörütmütlerdir. Bu yardı· 
mm kıymetini takdir edenlerin 
en birincili benim ve Fransa.ya 
kartı muhafaza ettiğim samimi 
bailaıutı IÖJ'lemek için bu fınat
tan Ptifade edebildiğimden mes -
udum. 

Bu memleketle olan münase -

omo r a e 1 

kongresinde görüşüld~ 
fmıir, 19 (A.A.) - Şelarill' 

deki ~diferciier 
a.ktedilen ltonf erans mesaisilli . 
tirmiftir. Demiryo1ları iJlerİI'. 
günden güne nezaket kespel 
f u sıra ela buna inzimam edea ok • 
yon rekabetine ani Olmak . 
bir kanun çıkarılması hususu 
hükv.metimizden temenniyaUa 
lunulma&ı ve bundan bajka t'. l 
dif er idarelerinin ye'kdiğerlerıY 
olan münasebetleri etrafmdn 
görüşmeler yapılmış ve hare) 
nizamnamesi mevaddı üzerine I 
zı ufak tefek noksanlıkların iı' 
si için demiryolları idaresinin ' 
nı hüsnü niyetle hareket etırıel 
lemenn;b r i lrnrarlntt•rıl1:1ı§tır. 

Türk-Bulgar 
Ticaret muahedesi 
yakında imza•an1yor 
Ankara., 19 (V AKJT) - r-· 

- Bulgar t~el muahedesi .,f 
.zakeratı .nelicdemnis ve BulSJ! 
aefirlneı, muahedeyi imz.ala~~ 
iç.in hiilalmeti tar.alından saJiJı 
yet verilm:ştir. Bir iki güne· ~S· 
dar muahede .imwanaukhr. 0 

muahede, iki memleket. ar~' 
ki miibadeley.i tevazün~: 
t.edir. İki memJei<d: ~lı' 
iluacat tica.reti fevkalade kola>' ' 
lafDlJ! .olacaktır. 

Yeni kazanç kanunc.ı 
A N K A. R A, 19 (Hususi) 

Orman -Ye ka:zanc kammları mel . .. , 
hsın bu roplantrıdcv e&inde _,,_ 

I 

Ukere edilecektir. Kazanç ]iao\l 
nu layihası ayrı bir encüme 
tetki.lc olunmaktadır .. Bu tiyi~ 
kış tatilinden önce ç.ıkarılnı~ 
bekleniyor. 

İspanyadan gelen mallİ' 
AN KARA, 19 (HutatH / 

İlpanya hükUmdi Türlôr~ 
ıönderilen mallara kartı ....,,-• 
tarife tatbik ettiğinden ı.paaf"'d 
dan gönderilen mallar için ~e ~ 
mi tarife tatbik edilmesi ......-

Ankara, 19 (Huıuıi) - Müte 
.:avizin tarifi hakkında memleke
timizle Sovyet Ruıya, Romanya, 
Çek0tlovakya, Yugoslavya ara -
smda 4 temmuz 1933 tarihinde 
Londarada imzalan mukavele • 
nin tasdikini hariciye encümeni 
kabul etmittir. 

Ankara, 19 (Huıuıi) - Ziraat 
vekili Muhliı Bey ıubatta lzmire 
ıiderek ofiı tetkilitı konıretini 
açacaktır .. 

itilafın ana hatları teshit edilmit 
tir. Bu meyanda. bir de ticaret 
mukavelenametinin akti Yardır. 

Bununla beraber muabedenin tan 
ziminde ıve bu meyanda her iki ta
raftan ileri ıürülen hususi meta
libatın tahmininde tesadüf olunan 
mütküli.t, muhtelif meselelerin 
her iki tarafça ayrı ayrı Ye etraf• 
irca tetkik edilmesi zaruridir. Bu 
sebepten dolayı müzakeratrn mu 
Ya'kbten tehirine lüzum görülnılif 
tür. Fakat iki heyet aruındaki 

temas bu heyetlerin reisleri yası• 
tatiyle idAme edilecektir. 

betimi:ı:i biz sadece .-aziyeti e- i lere bildirilmiştir . 

İzmirde avukatlar birliği 
kongresi toplanacak 
lzmri, 19 (A.A.) - İzmir ba

roıUb!rn teıe'bbiiıiyle §ehrimizde
bir avukatlar birliği kongreıinin 
yapılması takarrür etmittir. Bet 
kanunusanide yapılacak olan bu 
kongTeye Ankara barosundan işti 
r~k edec:eiine dair cevap gelmiş
t.r. 

Adliye sarayının yangını hasebiy
le çok metaul olan htanbul baro 
su da ıu Y•"•nlarda muvafakat ce· 
~~bı bek!emnelru-Af ir Konıre 
'tJn hazırlıklara del'am edilmekte 
dir. 

Şahsi ormanlar ne olacak? 
AN KARA, 19 (Huıuıt) _ 

Orman kanunu liyilıaıını tetkike 

lktııat V elcilinin de mütaha11ıs· 
lar ve Ziraat Bankası umum mü· 
dürüyle birlikte İzmire gitmesi 
muhtemetdir. 

Hariçten getirilecek 
benzinler 

Ankara, 19 (Huıuıi) - Hariç 
ten getirilecek benzinlerin ıayri 
safi ağrrlığı üzerinden istihlik res 
rni almmaaı bütün Türkiye güm -
rlik idarelerine tMllim edilmi§tİr. 

Yeni tayinler 
Ankara, 19 (HuıutO -Afyon 

tapu müdürlüiline M•niıa tapu 
müdürü Muıtafa, cYkaf umum 
müdürlüiü hukuk mu,avirlijine 
terfian muhabmat müdürü Siiley 
man, muhaknıat müdürlüğüne 
hukuk müıavir muaYini LUtfi Bey 
ler tayin olunmutlardır. 

memur muhtelit encümen buııun M. Hitlerın teklifleri 
toplanmııtır. Layiha üzerindeki p ~ nıs ıa ( ~ ~ ) M p 1 ~ , ,, ,... ,,.,,. - , o 
müzakereler ilerlemiı bulunmakta Bonkur, dün 6ileden tonra lnıit
dır. tere seflrini kabul etti. Sefir, Hit• 

Bir hektar mesahasında tapı.ılı.ı lerin sjlihlanma ~klifleri hakkın .. 
ormanların şahsi mülkiyette !kala- d~ ln.ailterenin dütüncelerini bil• 
cağı hakkında layihada mevcut dinH. 
tnaddeyi, encümen !lir h~arı be- M. Pol Bonkur, lnıiltere .efi • 
fe çıkarma~ surct:yle tadil etmiş - ı rini M. Benes ile yaptığı görüşme. 
IC. lerden ve alman kararlardan ha -

Yasak kalktı ama •. 
Amerikada Atılan içkiler 

eskisinden daha fena •. 
Nevyork, 19 (A.A.) -Anı.· 

rikada ~i yuajı kalclırddıktan 
beri piyuaya ye biJhuta Nevyork 
piyaıa•ına çıkarılAıı içkilerin dui 
4-12 t.rihinclen eyvel k~kçıla· 
rın satıkları iÇkilerclen henüz aşa • 
iıdır. 
Reımt makamJar bu husueta 

tahkikatla meııul olurken Worlcl 
ismindeki Nevyork ıQet.eıi tahlil· 
Ier yaptırmıt ve satılan bütün viı· 
kilerin titelfh' Gzerinde yazılı olu. 
malümaıa uyıuıı olmadığını, a,.. 
ğı cinı içkilnle brıtrk olduğu • 
nu tesbit ettirmittir. 

Bu aşağı cinı içkilerin kıymeti 
50 cont#t olduiu halde ' dolara 
ıatılm.Akt&dır. 

berdar •Ui. 
M. PQl Boııkw, bundan .onıa 

ltalyA sefirinı de kabul eder•k 
ayni gC:SrUımeler hakkında kendi
sine malumat verdi. 

•oUt maksatları idame cihetin -
den dejil, fakat bütün ..-illetlerin 
menfaati namına bütün blbimiz· 
le bailı olduğumuz sulh için bir 
zaman cihetinden görüyoruz. 

lngiliz mecl1sinde 
LONDRA, 19 (A. A.) - A

yam kamarasında M. Bmcni. bo
yarıeı maddeler kanun layiha11 -
ıun ;kinci kıraatinde, hazinenin 
18 - 12 tarihinde '/:l - 12 tart.. 
hinde kaltili tatbik emirnameler 
ne,rettilini bildinniJhr. Bu emır
nameler, gümrük resimlerinden 
muaf eıya JiMuinden boya mü • 
rekbbatmı çıkarmaktadır. 

Kanun u,m.., ikinci kıraatin 
Ü 72 ,.,. kartı 245 reyle kabul 
.dilmiftir. 

Otomoti 1 kanunu 
V AŞINGTON, 19 (A. A.) 

M. Rua~•lt, otomOWI kanununun 
J - 9 taribiıN kaclar uzatılması .. 
nı tan ip dmiftir. 

• 
Fransada bütçe mesele" 

PARlS, 19 (A . .A..) - H•"" 
aiansrndan~ 

Ayan, dün bütçe ka1kJnll1~ 
layihasının müzakeresine rapor d 

tör M. Renyenin okuduğu rapor 
dintemekle başladı. 

• ~ jıt 
M. Renye, bülç.e va;z;ıye~iJ' f,I 

kararıızlıima işlinat eden. ftl!.w 
ve tereddüt propaaanda.sı ıle ıır 
cadele lüzumunu teyjt etti. 

M. Renye, alhn jhracınıo ~ 
de seksen karşılığı mevcut o1- f 

frangın ilajlamhiına hiçbir 5~ 
retle tesir etmediğini ta,dik etti· t 

F rama bankasında ıne'~ 
altın miktan el'an 77 milyarı 

cavüz etmektedir. ··tıı 

Raportör, tam bir fek.ilde ~ııi 
çe muvazeneıinin .•ür~tle M':,,11 
lüzumunu kaydetti. Z1ra, ki" 'iJ 
Rni bqlangıcından i~~ ~ifl 
milyar kadar elde edebıbrıo ;ıtl' 
halkın itimadını kazanlDalı 
edecektir. ,., 

R e ı.1 
Hava tehlikeıi Bundan aonra M. enY 

1 tiP' 

1 nın her tiirlü inflati<>11 siYfl,e 
Dün tayyar• cemiyeti ıtanbul .:1L 

muhalif ol~:,ğunu bildin• .-.• -"" 
t"beıi ıpüdürij Üf.a&G f ehmi Bey ~ 
taraf mdan Galaıaıaray li&etinde M. Şotan, hükUmetin b&ı fi~ 
"Hava tehlikesi,, mevzulu bir kon tada ayanla tamamen ayıU 
feranı verilmittir. l de olduğunu bildirdi. 



'~. Kenarda bir talebe bi .. ! 
L_·. i var. Toplanan çocukların 
"'Qadayıaı on beJi geçmiyor. 

a bir koro teşkil etmit -
' .ayleniyorlar aklımda kalan 

"'-1"° f\lnlar: 
By Türk genci kanatlan 

kan~tıa~~oı .. ciha~ • 
0 

• 

ll~~~ü~ ~si;le . . 
·'llice dağlaı· inlesin! 
IJ.ı be.telenmit bir şiir, hatırlı• 
~. birkftç gündür muhtelif 

elerde basıldı. latanbul tay-
. ~iyeti reisi Hasan Fehmi 
"eteri. Şiirin edebiyat mü
" dine neler ifade etliği • 

teknik noksanları var 
Yok mu, hunları düşün-

.. ' •hile lüzum görmedim, 
' beni §İİrin tekniğinden, ka-

edeıs, tapon edebiyat kaidele • 
il daha üstün ve hiçbir ede

•t kaidesinin izah edemediği 
"1-diae ali.kalandırdı: 
d ti-.ı1 oldu da çocuklar toplan• 
. _,., bu nıuraları br ağızdan ken 
~dilerine söylediler, kendi 

, dilerine göre beste yaptılar ve 
ite &li.lca duydular? 
fl\'t21\\ kafiyesi yerinde nice 

'l. ciin 1edik ki, kimseciklerin 
kılını hile oynatmadı. Veznin 

fh...... d v 
.,,~.an yapama ıgını yapan 
-edir?. 

s,1Uyorum ki hüzün vermi· 
•e insanların hoşlandığı bir 

d'1\ duyarak bahsetmek der
le.irini çocuklarda göstereli. 

il~ Eelımi bey )irinde tay
en baluediyor. Tayyare bu 

. . çocuk için ideal bir alem .. 

it. Güzellerin güzeli tayyaredir. 
~eci olmak onun için iyi in

liizel insan, kuvvetli insan 
ır. · 

~kü hayatımızda atın ede -
''tıınıza nasıl girdiğini biliyo • 
: !~ün de tayyare edebiyata 

~""Ii bir mevzu olarak giriyor. 
ve.kıa bun.dc:ı on beş sene ka

• t e~e) merhum Ali Em iri efen• 
l: 

~ 
el tal~are bıtlltya ııuudundan murat, 

lııı, 
IQf Pacr reııulıı!Jıı.hı ·ıyıctn>~lt mhllr T. 

'ıt >tLıralarıyle ba!lıyan fenni 
l~l~ yazmııtı. Fakat onun di

~ "ttba.ttı. t fade ettiği mana 
\ ~.,lut) ve (llmihe.l) havasın .. 
\l. kanatlı bir melek gibi uçuyor-

'

'b•'ri Efendi ltalya başvekili 
~ :taınan hasından büyük i•· tiri . . ~ 

f\Jor .... 

Mühim bir şeker 
kaçakçı] ığı 
yapılmış 

İstanbul gümrük müdürlüğü 

mühim bir şeker kaçakçılığı tah .. 
kikatiyle meşguldür: Balkan mem 
leketlerinden şehrimize gelen mu 
hacirlerden her biri kanunen, beş 
bin lirayı geçmemek üzere eşyası· 
nı da berabeı· getirmek hakkını 
haizdi. Bir müddettenbedi bazı 
balkan devletleri milli paranın ha
rice çıkmasına izin vermemekte ve 
muhacirler ellerindeki parayı şe -
kere tahvil etmektedirler. Bunlar· 
beş bin lirayı geçmemek üzere 
şeker alıp memlekete getiriyorlar. 
Anlaşıldığına göre bazı şeker ta -
cirleri bu vaziyetten istifade et • 
meği düşünmüıler ve memlekete 
getirecekleri §ekerleri muhacirler 
vasıtasiyle gümrük resmi verme • 
den gctirtmeğe baılamı!lardır. 

Şimdiye kadar bu suretle mem· 
lekete giren gümrüksüz !ekerin 
miktarı 52 ton tutmaktadır. 

Ramazan mUnasebetile 

yapalan ihracat 

Ramazan münasebetiyle mem • 
leketimizden Tunus, Cezayir, 
Fas Surye gibi islim memleket-. , 
lerine ihracat yapılmaktadır. Ya -
pılacak ihracat, en çok marpuç, 
ağaç katı~, tahin, pastırma, gül -
yağı, güllaç gibi maddeler üzerin· 
de olmaktadır. 

Marsilyaya da on beş ton fasul

ya ihraç edilmiştir. 
Memleketimizden harice bira 

ihracatına da ba!lanmı!lır. Dün 
ilk defa Yafaya 2024 kilo bira 
gönderilmi!tir. 

Belediye bütçesi 
Belediye daimi enci:.~eni ::abah 

tan akşama kadar toplantı yap -
makta ve belediye reisi Muhiddin 
Bey bu toplantılara riyaset etmek· 
tedir. 

Daimi encümen yeni sene büt • 
cesini hazırlamakla meıguldür. 

Encümen bir milyon lirayı müte -
caviz açığı göz önünde tutarak 
bütçeyi tanzim etmektedir. 

Gelecek ay zarfında toplana • 
cak olan belediyeler kongresinde 
belediye varidatının arttırılması 

yolunda bir karar verilecek olur • 
sa bütçede \•aridat fazlasına gö -
re tadilat yapılacaktır. 

meleridir.' Madem ki çocuklar 
sevki tabiileriyle bunu bir marş 

.haline koydular. Temenni edelim 
ki bir bestekar da çıksın, bunu ni
zama uydursun. 

Saat 11 
Sinemacılar Dahi

liye vekaletine 
telgraf çektiler 
Sinema ve tiyatroların geceleri 

saat yirmi üçte kapanmaları hak
kında dahiliye vekaleti tarafın
dan çok isabetli bir karar veril
diğini yazmıştık. Dünkü sabah 
gazetelerinden biri bu kararın 
yanlış anla,ıldığmı ve bu vaziye
tin bertaraf olduğunu yazmıştı . 
Bizim öğrendiğimize göre ilk ka
rarda bir deği§iklik yapılmış veya 
karar yalnı§ anlaşılmış değildir. 
Sinema ve tiyatrolar geceleri saat 
23 te kapanmış olacaklardır. Dün, 
kaymakamlıklara bu hususta teh· 
ligat yapılmıştır. Esasen beledi -
ye zabıtası talimatnamesinde sine 
ma ve tiyatroların gece saat 23,30 
a kadar açık kalabilecekleri hak· 
kın.da bir madde bulunmakta ve 
fakat ciddi surette tatbik edilme
mekte idi. Dahiliye vekaletinin 
son kararı belediye mahafilinde 
de cok iyi karşılanmıştır. Bu su .. 
retl~; geceleri sabahın saat üç bu 

d "' l"b' t çuğuna ka ar ıcrayı u ıya :ı 

eden Sehzadeba~ı tiyatrolarının 
da sa~t on birde kapntılmaları 
mümkün olacaktır. 

Diğer taraftan sinema sahiple
ri, her nedense, bu kararı doğru 
bulmamaktadırlar. Sinemacılar 
dün telgrafla dahiliye vekaletine 
müracaat ederek kararın tadil o
lunmasını ve mÜddetin saat yir
mi dörde kadar uzatılmasını iste

mişlerdir. "Türkiye sinemacılar 
ve filmciler birliği,, reisi Kemal 
Bey tarafından ipek, Saray, Türk, 
Artslik, Melek, Elhamra, Şık, Al 
kazar, Alemdar, Hale, Milli, 
Yıldız ve Tan sinemaları namına 
gönderilen bu telgraf şudur: 

"Sinemaların gece oyunlarının 
saat yirmi üçe kadar bitirilmeleri 
hakkında tarafı devletinizden şeb 
ıimiz resmi makamlarına tebligat 

ynpıldığını gazetelerde okuyoruz. 
Resmi ve hususi işleri kanunla 

saat on sekizden itibaren tahdit 
eden bazr memleketlerde gerçi si

nema ve tiyatrolar temsi11erine er 
ken başlar, erken hitirirler. Fa
kat buna rağmen sinemalar hu 
memleketlerde bile gece seansla 
rını saat yirmi dörde kadar uzata 
bilmektedirler. 

Haddızatında. amme lıayat ve 
muaşeretini tanzim gibi yüksek 
bir göıi.iş mahsulü olan bu karar, 
piyasa \'C iş hayatı bu yolda tan
zim edilmemiş olan ve mağaza ve 
dükkanları saat yimıi, )'i11ni bire 

Efendi 

••• ,. Bu defa da eline baltayı 

almı~ Ccnevredeki Akvam Cemi .. 
yeti binaıını yıkmak istiyor •••• 

•••• Şimdiye kadar Avrupa iş • 
leri bu cemiyetle açıkça konu~ur · 
la.rken, kongreler ve konferanslar 
kurulurken ••• 

leri on para 
indirildi 

Elektrik tarife komisyonu yir • 
mi gün evvel toplanmış ekseriyet· 
le elektrik kilovatının on yedi ku· 
ruştan on altı kuruş otuz paraya 
indirilmesine karar vermişti. Ko
misyon tenzilatın kanunuevvel ha 
şından itibaren tatbik edilmesi la· 
zım geldiğini şart koşmuştur. Ra -
por halinde Ankaraya gönderilen 
bu karar Nafia Vekaletince tetkik 
edilmi~tir. Vekaletin tasdik kara -
rı dün Ankaradan belediyeye gel· 
miştir. Bugünlerde elektrik şirke
tine tebliğ edilecektir. Tarife ko • 
misyonu tenzilatın eyliil, teşrini -
evvel, teşrinisani aylarına da şa
mil bulunması lazım geleceği hak 
kında da bir karar vermiş,' vekalet 
bu kararı da kabul etmiştir. 

Elektrik şirketi kilovat başına 
10 para olan ve üç aydan beri a· 
lınmakta olan fazla paraları müş· 
terilere hesaplarına mahsup sure -
tiyle iade edecektir. Elektrik üc -
retinin inmesi tı·amvay ücretlerine 
de tesir edecektiı·. 

Sütçüler cemiyetinde 

Sütçüler cemiyeti idare heyeti 
intihabı bugün yapılacaktır. 

Yokohama sergisi i~in 

Yokohamada hazırlanan tica -
ret sergisi için İstanbul ticaret o • 
dası delaletiyle memleketimizden 
de nümuneler istenilmiştir. 

Yuna nhlar ingiltereye 
tUtün satacaklar 

Haber verildiğine göre Yunan -
lılar lngiltereye tütün satmak için 
Londraya bir heyet göndermişler· 
dir. 

1trumıın.ıttuttfUllflftftlllfttıUU1UWIMUJUtlllllllllNllOUIUlllllllDllUtftllJlitHfmlltlT!llH1llltt 

kaclaı açık bulundurulan şehrimiz 
de i~limai itiya\larn uygun olma 
dığı cihetle halkımızın ekseriyeti 
ni geceleı i sinemalara gelememek 
ıztırarında hırakacak Ye hundan 
buhran sıkıntıları içinde çırpman 
ticarctimfz son derece müteessir 
Ye sinemalardan muhtelif şekiller 
de yüz binlerce lim alan devlet 
hazinesi de mutazarr:ır olacaktrr. 

lşleı·in korkunç bir sukuta uğ
radığı bilhassa bu mevsim içinde 
böyle bir kararın tatbiki ticareti 
mizi t..1.maıniylc felce uğratacağın 
dan sc1111ayclerimizin heder ve 
ailelerimizin perişan olmasına ka
il olmıyacağı hiç şüphe etmediği 
ıniz asil sefkat ve temiz adalet his 
lcrinize iltica ederek gece oyunla 
nmn viı1ni cföı·de kadar devamına 
müsa;ıde buyurulmasmı istirham 
eyleriz ,efendim .• , 

••.. Bunclan sonra artık itleri 
el altından yapalım, diyor. 

Yunus Nadi Bey, ortaya, dört 
başı mamur bir geçim meselesi at 
tı. 

hmir ticaret odası, 3 çocuklu 
bir ailenin geçinmek için ayda 
kaç liraya ihtiyacı olabileceğini 

hesaplamış ve 94 lira ile geçinebi 
leceklerinde karar kılmış. 

Yunus Nadi Bey, İzmir ticaret 
odasının bu hesabını yanlış bulu
yor, böyle bir aileye ayda 94 lira 
çoktur, ortalık ucuzdur, daha da 
azla geçinebilir diyor. 

"Haber., refikımızda Vala Nu
rettin, Yunus Nadi Beyin bu id
diasına Koskocaman: "Tok, açın 
halinden ne anlar?,, ha§lığiylc hü
cuma geçti. ''Yunus Nadi Bey, 
zatı aliniz günde 22 kuruşla do
yar mısınız?,, sualiyle söze giri
şip, 3 çocuklu bir ailenin 94 lira 
ile de geçinemiyeceğini ileri sü~ 
dü. 

Ben hesap i~lerinden pek çakmam 
amma, 3 çocuklu bir ail~ babası 
olmam, beni bu mesele ile yakın 
dan alakadar etti. 

Biran düşündüm: Acaba İzmir 
ticaret odası, hesabında haklı 

mıdır? 

Evvela, bu noktayı tetkik et
mek lazımdı. Bu da benim için 
güç değildi. Şairin': 

lnan, nefsimde tecrübemle 
söylerim sana ..• 

Dediği gibi, İzmir ticaret oda 
sına kati cevap verecektim ve Va• 
la Nurettinle birlik olup Yunus 
Nadi Beye: 

- 3 çocuklu bir aile ayda 94 
lira ile geçinemez! diyecektim. 

Fakat derhal bu cevaptan vaz· 
geçtim. Nasıl vazgeçmem. ki 

Bu cevabımı okuyacak olan 
çoluk çocuk, benden fazla para 
istiyecekler: "Sen ağzınla ve ka· 
leminle söylüyorsun, biz hu ka -
dar para ile nasıl geçinelim?,, di
ye fer yada başlıyacaklardı. 

Bu meselede, Yunus Nadi Bey 
le birlik olmak çok daha akıl karı 
idi. 

Sohbetlere şöyle ba,hyacak
tım: 

"Yunus Nadi Beyin hakkı var 
3 çocuklu bir aileye ayda 94 lira 
çoktur .... ,. 

Fakat gene düşündüm ve yaz .. 
dıklarımı derhal sildi.m. Hayır, 
Yunus Nadi Beyle de birlik ola • 
mazdım. 3 çocuklu bir aileye nY
da 94 lira çoktur, demek: "Benim 
aylığım fazladır, lUtfen biraz in
diriniz,, demek olacaktı. 

Bu münakaşaya karı!maktan 

vazgeçtim; bu hususta ben bir şey 
diyemem. 

Do:-hrl Eren."- - Kurt ılumnnlı lıavııyı .,._ 

ver ılı'rlı•r doğrudur. l\lusnllnl de nı;ık baTads 

çok u~ıttl. •·aknt t•llııe hlr il\' gcçlreıuedL 

~lmdJ artık ortulığuı bulanmaııını isti~ or, 
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Güreş Umumi evler mıntakası 

nerede olacak ? 
Zi?lırcvi ha•tahklarla mücade- evler bulunan mıntakamn cadde-

Ha~makalrdt'n IJ 11«u11° 

Balkan güreşçil eril yor. Bilhassa Almanyanın ak-
b - 1. orlar vam cemiyeti karşısındaki talebi-
ugun ge ıy . ni takviye ederek Fransa nezdin-

tayyare filolarına niıbetle bet~ 
li artmış olacaktır. Onun.~ 

herhangi bir tecavüz ihti.nıal•; 
!\ısında Moskovanın müzahet 'ıl 
den istifade edebiliriz.,, deıo' le komisyonu azaları tesbit ediJ .. 

mİ§ ve ilk toplaruna günü karar -
Iaş.cıışt,r. Komisyon sıhhıye mü .. 
dürli Ali Rıza Beyin riyasetinde 
tc-planacaktır. Emniyet müdürü 
F chmi, beiediye baş nıüf ettiıi 
Tevfik, be?edh e zührevi haıta -
lıl~I:ır müdürü Ziy::., emniyet mü 
düriyeti ahlak z11bıtası bat memu
ru Mc:har Beyler de komisyona 
i~tirak edecekltrdir. 

ye nazır sokaklarının demir kapı
larla kapatılmasını düıünenlerin 

de bulunduğunu duyduk. Bunun 
ne derece doğru olduğu, pertem .. 
be günü toplanacak olan kcımiı -
yonun vereceği karardan anlaşı

lacaktır. 

1 - lkinci Balkan güreş şampı- de hususi teşebbüslerde bulunu
yonasına dahil olan milletler bu -
gün şehrimize gelecklerinden ge • 
rek Sirkeci garında ve gerek Ga -
lata rıhtımında miıafirlerimize 

merasim yapılacaktır. 

Komisyon ilk 1§ olar:ık umumi 
evler mmtakasmı tesbit edecektir. 
Aldığn.ıız muliimala göre bu hu
susta kati bir karar verilmit olma 
makla beraber bazı tasavvurlar 
vardır. Alakadarlar şimdiye ka
dar mnmi evler bulunan mmtaka
Iarda tetkikatta bulunmuş, vazi " 
yetleri tesbit etmişlerdir. Tetkik
lerin verdiği son neticelere göre 
Ziba sokağı ile Galata umumi ev" 
ler için mıntaka olabilecek uygun 
lukta<lır. Bununla beraber bu ev
lerin umumi caddelerden uzak bu 
lunması icap ettiği noktasmdan 
Ziba sokağının daha r.ıuvafık o!
duğu düşünülüyor. Fakat bu so
kağın şehir nüfuıunun mütekasif 
bulunduğu muhitlerden uzak kal 
ması bu hususta kati bir karar ve
rilmesine mani teşkil etmiştir. Ga
latanın da umumi caddeye yakın 
olması umumi evler mmtakası ol
ması hususunda mani teşkil et
mektedir. Bu arada ~imdi umumi 

Rumeli hisarı ocağı 
kongresi 

C. H. F. P..umeli hisan ocağının 
senelik kongreıi inhisarlar idaresi 
memurlarından Süleyman Beyin 
riyaseti altında yapılmı§tır. Kon
grede ocağın senelik mesaisi ve 
hesabatı hakkında raporlar oku • 
narak ocak taraf mdan köye müfit 

Uzun ıenelerden beri alıtılan mu 
bitlerden umumi kadınların uzak 
lattırılmasmın bütün şiddetiyle 

takip edilmesine rağmen gizli 
fuh§a yol açacağı enditesi dolayı
siyle umumi evler mıntakaaımn 
gene bu iki mıntakadan birisinde 
kınulacaiı tahmin ediliyor. 

Komisyon bu itten sonra da 
nizamnamenin diğer maddeleri • 
nin tatbikine geçecektir. Bu arada 
umumi kadınları namuıa davet 
faslı gelmektedir. 

Umumı kadın olduğuna nadim 
olmuş olanlar, komisyonun yapı
lacak tetebbüsiyle buralardan alı 
nacak, kendilerine bireri§ temin 
edilecektir. 

Talimatname tatbik sahasına. 

konduktan sonra sokaklarda hiç 
bir umumi kadın dolaşamıyacak
tır. Bar ve gazinolarda da umu
mi kadınlar çalı,a.mıyacaklardır. 

Umumi evlerin önünde kırmızı fe 
ner yakılmıyacak, birinci kat cam 
ları buzlu olacaktır. Bundan baş 
ka hiç bir kadın umumi evlerin ö.. 
nünde durarak müfteri çağırmı

yacaktrr. 

Hasan Fehmi Beyin 
. . 

cenaze merasımı 
Vefatını evvelki gün teessürle 

haber verdiğimiz Kastamonu 

meb'usu Hasan Fehmi Beyin ce

naze merasimi dün yapılmı§tır. 

Cenaz~ saat on bir buçukta, mer • 

bumun Fatihte Park yanındnki e-

eserler vücude getirildiği, genç- : vinden kaldırılarak Edirnekapı 

lik te§kilatınm terakki ve inkita • 1 mezarlığına defnedilmiştir. Me -

fma çalı§ıldığı ve sayısı azanın ge rasimde ıehrimizdeki meb'u:>lar

çen seneye nisbeten daha bir miı dan bir çoğu, C. H. Fırkası latan

li arttırıldığı görülerek ocağın bu bul idare heyeti reisi Cevdet Ke • 
kıymettar mesaisi şükranla karşı-
'&nmtftır, Bundan sonra yeni he 
Yetin intihabına geçilerek (Süley• 
man, Mahmut, Sait, Edip, doktor 

Necmettin Beyler) ittifakla seçil
mi§. Avni, Süleyman Beyler ay• 
l'ıca da ocak mümessili intihap e
ÜiJmişlerdir. 1934 senesine ait 

dil<'lder de konuşularak köyün 
mi;l~·em ihtiyaçları tesbit edilmiş 

ve yüksek kongreye arzedil.mek ü
:"<'re m~alip listesine derçolun 

n·u~t~r. Yeni heyete muvaffakı

Y"lb ::" t~:nenni edilerek güzel his-
1c.- v.: htibr.hırla kongre bitmiş -
t~r. 

rim, Vali muavini Ali Rıza, Hu • 

kuk f akülteıi dölcanı Asım Beyler 
Ferik Galip Paıa, fen fakültesi dö
kanı Ali Yaver Bey, merhumun 
oğullarının arkadaşlarından bir 
çok doktorlar, hkeri tıbbiye, mü
hendis mektepleriyle hukuk fakül 

teıi ve İnkılap liaeıi talebeleri bu
lunmutlardrr. Cenaze bir müddet 

sonra Ayancığa nakledilerek aile 
kabristanına defnedilmiştir. 

Merhumun oğulları Tıp fakülte
si doçentlerinden Edip, doktor 

Muhit, Hukuk fakültesinden Re • 
cep,, Sıddık, Bekam, kimya şube • 

2 - Yugoslav ve Bulgarları ge· 
tirecek konvanıiyonel treni saat 
10,22 de Sirkeci garında buluna • 

caktır. 
3 - Biletleri evvelden gönderi

len fakat gelip gelmiyecekleri he· 
nüz meşkuk bulu~an Rumenlerin 
Dacia vapuru saat 16 da, Yunan· 
lıların bindikleri Romanya vapu -
ru saat 16,5 da Galata rıhtımına 

yanaşacaklar dır. 
4 - Misafirlerimizin kafileleri 

kendilerine tahsis edilen Tepeba
ıındaki Kontinantal otelinde ika· 
met edeceklerdir. 

5 - Bu akşam saat 21,5 da ay
nı otelde bütün milletlerin i§tira -
kiyle ikinci Balkan kongresi akt -
edilecektir. 

6 - Tepe başı Asri sinemasın • 
daki numaralı koltukları bugün -
den itibaren kapattırmak mümkün 
dür. 

Dünya kupası ve biz 
1atanbul 19 (A.A.) - Futbol 

f edcrasyonundan: Türk milli ta • 
kımımn dünya kupası musaba ,. 
kalarına iştiraki ittifakça taıvip 

edilmiıtir. 

Futbol 
lstanbul Futbol heyeti riyasetin. 

den: 
22 - 12 - 1933 cuma günü ya· 

pılacak müıabakalar: 

Takıim sahasında: Saha komi· 
seri Necmi Bey. 

Beşiktaş - Beykoz B. takımla
rı saat 11. Hikem Cafer Bey. 
Kasımpaşa - T opkapı 1 inci 

takımları saat 12,45 hakem Rüş
tü Bey. 

Fener bahçe sahasında: Saha 
komiseri Muılih Bey. 

Vefa - Kumkapı - lıtanbul· 
spor B. takımları. Saat 1 l. Hakem 
M. Reşat Bey. 

Beylerbeyi - Hilal 1. inci ta • 
kımlan, saat 12,45. Hikem Ke -
mal Halim Bey. 

Vefa - Kumkapr - lıtanbulspor 
1 inci takımları, saat 14,30. Ha -
kem Adil Giray Bey. 

Beşiktaş Şeref sahasında: Sa • 
ha komi•eri Selahattin Bey. 

Kasımpaşa - T opkapı B. ta • 
kımlan, hakem Halit Bey. Saat 
10. 

Vefa - Kumkapı - Galatasa -
ray genç takımlar, hakem Ahmet 
Adem Bey. Saat 11,15 

Fener bahçe - Kasımpaşa genç 
takımlar, hakem Halit Bey. Saat 
12,30. 

yor. 
Halbuki lngilterenin vazıyeti 

böyle değildir. Makdonald hüku 
meli Almanya ile Fransa arasında 
mutavassıt olmakla beraber ken-
di rey ve kararını gizlememekte
dir. Daha doğrusu şu veya bu me 
selede İngiliz hükUmetinin Alman 
yaya mı, yoksa Fran.saya mı hak 
verdiğini anlamak mümkün de • 
ğildir. Yalnız Almanyanın silah
lanmak meıelesindeki talebini ter 
viç eder gibi görünmektedir. 

1~te beynelmilel siyaset şaha .. 
tındaki vuzuhsuzluk İngilizlerde 

göze çarpan bu mütereddit vazı .. 
yetin neticesidir. 

İngiltere hükumeti bir tarafı 

Almanya, İtalya, Macariıtanda, 
ikinci tarafı Fransa ile küçük iti
laf devletleri ve Lehistandan 
teşekkül eden davacılara karşı az 
çok bitaraf bir hakem vazıyeti ta
kınmakla beraber henüz açıkça 

bir karar vermemiştir. Şimdiki 

halde İngiltere her iki tarafın id
dialarını ve müdafaalarını diplo
masi yolundan tahkik etmekte
dir. Ve bir gün her hangi şekil
de bir karar vermek lazmı geldiği 
zaman iki taraftan birinin davası 
nı kendi üzerine almamağa dik • 
kat edecektir. Nitekim daha ~im 
diden İngiltere kabinesi çinde Av

rupa işlerinden ayrılmak, daha 
doğruıu birihirleriyle anlaşamı "' 
yan Almanlarla Fransızları ken -
di taraflariyle batbaşa bırakmak 

Görülen cereyan efkar odıiff 
İngiltere Fransız davasına 

dım etmese bile Fransa bugiill~ 
rr.u~ olduğu siyasetten ayrılJll_., 
caktır. Bu maksatla en son~ 

lere kadar baş vuracaktır. Sj 
barin siyaset aleminin manı 
hakikaten meraklı bir saflıt! 
girmiştir. 

ffUJUUllrııtllHUIHUIUHtlftfflJIHIAmmJlfUlllUMIMIUllllfUHAİt ... 

irtişa tahkikatının neti 
Ankara, - İrtişa tahkikat 

arkası alınmış ve bu işte isi~ 
mevzuu bahis vatanda~ların 
muhakemeleri hakındaki teıt'İ 
mahkemesinin son kararına te 1 
kan adliye ceza reisinden ııı"; 
ağır ceza reisi tarafından d• 
dik edilmek suretile kat'iyef ~; 
bedecektir. 

I 

Galatasaray m ~dürliif; 
Galatasaray müdürü Tevfik_,,, 

vekalet emrine alınmış. yeri fi 
mektebin eski müdürlerinde~ dİ 
eski darülfünun müderrislerı~Hlf 
Behçet Bey tayin oluıun\J~l{ 
Behçet Bey yeni vazifesine b•F 
mışlır. .. ,t' 

Maarif vekaleti umumi .rıııı~ 
ti§lerinden Reşat Nuri BeYı ,/ 
müdür Tevfik Bey hakkınd• if 
kikat yapmak için vekaletten 1, 
almış ve tahkikata ba1lann!" ' 
~at Nuri Bey tahkikatı bir k• "/ 
de bitirerek raporunu ve~ 

lehinde bir cereyan batl~m.~ştı~.' gönderecektir. ~ 
Fransızlar bu vazıyetı gorduk- ("'"'"' HHUUıımnıııu11111ıM•-•""'nv•ınnııu- 1 

leri için mev7uu bahsolan mesele 15 Yll Evelkl VAICI 
lerde sadece ' lngilterenin muave- , HIUlllHHIHtftlllUU!IUDIUIHHllUmıınmmtıllnlWll JQ ,, 

20 Kanunevel 1;#f · netine istinl\. t edemiyorlar. Etraf I - tuur as!•ert •rl Merııtnl t~gııl e 
tan kendi davalarını takvive ede-; dir. ,,rt' 
cek kuvvetler arıyorlar. Bunun _ l!all~ ,:ıpmt:ırının yarından ıı~..1' · 
içindir hi Pol Bonkur bugünlerde "l'~·rüscfrrlr.rinl tatil ı~ccrğt ve kuııtr.-fı!' 
gayet mühim bir seyahate çık- ııın l•eyflyetı hlıMımetc hlldlrdi~I hallf

1 

mak üzeredir. (Varşo\·a) ile be~ 
raber küçük itilaf devletlerinin 
merkezlerini ziyaret edecektir. 

ıı~·or. 1~ 
- sr•hrPnıaıwtiıu• C't>mil ı>a,ıı r:t' • .J • 1'fll" 

kadar İ!>t:ınbııl v:ıl i 1 Yusuf 7.iyu n "f ' 
l'll~cr:,ur. _; 

Hattn (Moskova) ya bile uğrıya- _ ~JUM eddcleri sanwre ;rae ~ ./ 
cağı söylenz_nektcdir. işte lam dnn ıı~rcttlkll'rl nınk:ılit dola~ı~11~ 
böy!q b ir zamr.r.da Fransa meclisi :;-:ızetell'rin d l\'11111 harbe t e•.-dl oıuıı / 

meh\1S3D hariciye encümeninde kar.ır ,.-runııstır. Haber nldığtıuıı-el. 
Fransız nazırlarından olup bir bu gazctelerdı•n :;\lonitor Oriyant:ıl : •• l 
müddet evel Moskovaya gidip gel ııı:erin mct:ıtebntr), ,Jurnal Dor,-aıt -;il, 

K b poli ~ memurları), Yukıt g:ı·l.l't('ıd (f\t.cll.J 
mi• elan M. Pier ot eyanalta 

T Z•' knstlmlz il<''!) ynzı!ıınnd:ın do1Ji~1 
bulurı:nuştur: / 

hnrbe verilnılJlerıllr . '! 
"Rusyanın tayyare kuvveti üç - :\Jn:ırlf nazırı n11.a Te\ cıı: 81

1
/ 

sene içinde o derecede inki§af c:le Guıntıı!lllray <ıu!tnnMrıt 7l)nretın tetf ' 

cektir ki Fransa ile İngilterenin hulunmu.5tur. , Herkes ; Bu akşam 

Sevimli L 1 L 1 A N H A R V E Y' i 

A;:::~:~· Çıldırtan Dudak)aJ' 
ilk komedisinde nazarı takdirle seyretmek uz:t'~ 
ARTiSTİK SİNEMASINlr• sinden Şevket Beylerle kızı Mc..ğ• 

bute Hanım kendilerine teessür • Yeni ölçüler 
~ b d . . leı·ini bildiren ve cenaze mcı-asi -
~e ıe a~m an ıt:ıbarcn tutbik . . . 
. . .. .. . I mıne J§hrak edenlere teşekkür et-

T opkapı - lstanbulspor genç 
takım!ar. Ahmet Adem Bey. Saat '----~---
13,45. 

Ga!a mis:rnı eresine ~idecekt r . 
ilaveten: F O X J O U R N A 

edılccch ) cnı olçulerle t•mdi kul • mektedirler. Voleybol r 
lnmlmakh olan ölçüleriıı muka • 1 BU AKŞAM 

M E L E K Sinemasında htanbul mmtakası Voleybol, 
ycs.:li 1-·ir Jis~e:.:nin belediyece ho.· ·-1-- 1 ki Ba•ketbol lıeyetı.nden·. 

, _ .. . ra.{ ça ışaca nrdır. Memurlar .. 
zı:-1~1,nıgmı dun yazmıştık. Bu lıs· f b·· .. d'.kkA l w ittifaka dahil olan klüplerimi •

1 

' b b' b l k• ı utun u an '1' ı, magazaları do-
tcır-nn .. s · ·' t:.ne ası nc:ı ~ır. 1 zı' de Voleybol Basketbol b. · 

w ~ l~an.k sene başından evvel eıki n · ırın · 
d l 1 

ciliklerine iştiraklerini tem~n için ı O:ı belediye rec:r...tru a ö çü · i'lçüleY"in yenileriyle değiştir~lme· 
ı fiki•tür tı:ınzinıi 21- 12- 1933 

lcr rnüfct~:~ hğn:• len irr.•il"!:ın edil· si icl'lp ettiğini teblig~ etmektedir. 
per!embe •aat (17,30) a t ehir e -

~i~k:::-dir. U..ınlard:-:.n beşi muvaf- Halka konferans verilmekten vaz dilmiştir. 
f~ olı.:.ığu,ıdan öl,..ü!cr kontı·ol gesilmiştir. Lüzum gö

0

rülüne yeni I~tirak edecek klüplerimizin ta
rccr.nrb~unn tayjn cclilmişlcl'<lir · ölçülerin dt:ğiştiği halka. da~ul çal ı yin olunan gün ve saatte mıntalı:a 
Di~ı;;r b~ş memur dn muavin ofa - dınI~rak ilô.n edilecektir. merkezindeki heyetimize selahi -

Büyüt< Sinema Müsameresi olarak rncv•irıtl" 

Aş K büFkıRŞTiiN A~l!. 
ilave ola rak : Paramount Gazetes. Fıyat'arda ıam J0 

Biletlerin:zi erkenden aldırın. T efefcn : 408'1~ 5 &.. ı 1' .:1 ı·ı , 
._ teb 1 

yetnameli birer murahhas gönder ı lmybcdecek~cri katiyetle 
mclcri, aksi takdirde haklarını lunur. 
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l(aıınemv;;iıı Kadllll Teşkilitı Mahsusa 
Yazan ferceme 9dea 

41J\endre Dumas /ils 8ıuııımııııuııımuııımamııı•--11• Sel8.mi izzet , ı ıınnnıııınııııı~ilnıııınııııınııımnıınınıınmınııınmıııuıııııoomnıınıımiıım•11111mım ııooııım•ı~ ~ ıı • 
, Rilirainiz. intan ka't'i kararı Az daha Prüdansın gırtlağına 
<ıııi:na geciJ-tirir. Evimde otura - ~anlacaktım. 

VAKIT'ın yeni Tefrikası : 48 

;•Yordum, Margôrite gidemiyor • Bir çeyrek ıonra evime dön -
Util. Ôna yakınla§ma~a teşebbüs düm, Margörite yazdım: 

Rus donanması fırsat buldukça 
Trabzon önüne torpil döküqordu ett' t nn. Eğer muvaffak olursam, "Dün yazdıiı ınektuba pitm•n 

~düfe h:ıf ian:ırak, izzeti nef _ olan biri, eier affederseniz ya-
'lt!ıi kurtancaktım. rın gidecek, 1&at kaçta önünüzde 
. Saat c!olruzdu. Prudanıa gitt .. diz çöküp af talep edebileceğini Suyun üzerinde köprü olmadı -
lira, Sabah sabah neye geldiğimi .oruyor. ğından ıahilden ıahile gene oka -

batacağını seyretmeye hazırlanr .. 
yordu. 

işi iyice bilmiyen bir kimse tara • 
fından döküldüğü için, hatlarını 
denizin s!\lhından dışarıya çıkar· 
mıtlar: 

lordu. "Sizi ne zaman yalnız bulabili - yıklar vasıtaıile geçilebiliyordu. Fakat Rıza beyle maiyetinin 
ve (Hopa) ahalisinin o günkü se 
vinçleri hoıa çık.mıftı. Çünkü bü
tün gün beklendiği halde Rus 
gambotu görünmemitti. Bu hal er 
teıi günü de devam etmitti. Bu • 
nun üzerine herkes Rusların tor
pil döküldüğünü haber aldıkları
na, gece gelip onları topladıkları

2 lir? Malümya, itiraflar tahit huzu Kamil ve Nail Beyin müfrezele 
.. •JaretMnıin sebebini as.ıkça 

•oy}e w d d. runda yapılmaz .. ,, ri Çoruh nehrini geçebilmek için lllege cesaret e eme ım. 
B b ·de Zarfı derhal Jozefe verdim. O bu kayıklardan iki tanesini birbi -

"- Biz buradayız, sakın ha 
y&.nımıza yaklaşmayınız.!,. diye 
feryat edip duruyorlardı. Ruslar 
bu f eryadr i~itmeıeler bile Batum 
tepelerine yerleştirmif olacakları 
rasıtlarının dürbünleriyle torpil .. 
leri her halde görüyorlardı. 

L • aLıa ıı ceğ;mi, posta ara-
... lrlcl bul k • k götürüp bizzat Margörite verdi.. rine bağlıyarak bir nevi sal vücu -el a yfllr ma ıçin er en .. 
.._ ıokağa çıktığımı .t>yledim. Margörit sonra cevabını vereceği• de getirmeğe ve bu sallarla ağırlık 
l>..ti ki: ni ıöyledi. larını kartı tarafa geçirmeğe mu -

Yemek yemek üzere biraz dı- vaff ak olmuşlardı. Kayıkları kul · 
şarı çıktım. Saat on birde henüz }anmak kolay değildi. Onları ida
cevap alamamıştım. re edebilmek için (Çoruh) suyu -

Artık fazla muztarip olmamağa nun süratini ve nehrin kıvrıntıları· 
ve ertesi günü hareket etmeğe ka- m bilmek lazım geliyordu. Onun 
rar verdim. ı için kayıkların idaresini mutlaka 

Bu karanmdan sonra uyuyamı· yerli kayıkçılar becerebiliyorlar -

. - BSyJe ıüzel bir havada Pa-
liıten kt .. . . l'I 1" • • çı ıgınız ıçın ta ı ı ısınız. 

8en&mle alay ediyor diye yüzü
'9 baklnn. 

G•yet ciddiydi. 
Geıae ciddr ciddi sordu: 

1 
- Margörite veda edecek mi -

' llia? . . 
- Hayır ••• 

- iyi ediyorsun. 
-Acaba? 
- Tabii. Hademki onunla mü-

"'-e'betinizi k stiniz, neden gide
eeksiniz? 

.._Demek biliyorsun.uz? 
-.Mektubunuzu gö&tertli. 
- ~e dedi? 

tı· - Dedi ki: "Azizim Prüdans, 
~ llnaye ettiğin zat hiç nazik bir a
~ttn değil; böyle mektuplar akıl-

n ~irilir, fakat yazılmaz.,, 
- --Sunu nasıl söyledi? 

.......... uU1ere ~, e ilave etti: "E
~e ilri defa yemek yedi, iadei 
:zıyarete bile ge1medi.,, 

işte mektubumun ve kıskançlı -
lıının yGptığı tesir. Aşkımın guru
~ beni fena halde mahcup etti •• 

-Dün gece ne yaptı?. 
.._ Operaya gitti. 
.._ Biliyorum, sonra? .. 
.._ EYe geldi yemek yedi .. 
-Yalnız mı?. 
.._ Galiba kont ..... G ile .. 

. Benim çekilip gitmem, Margö -
l'ı~n hiç bir §eyini değiştirmemi§ .. 

fte hunun çin bazıları: 
.. .._ Sizi sevmeyen kadım hiç dü

llhıtnemeliydiniz, derler .. 

ebti bir gülümseyişle: 
1't! - Ala, dedim, ben gittim diye 
Ilı atgöritin müteessir olmadığına 

etl:ıcıuu oldum. 

- Hakkı da var •. Siz yapılma· .. ı· , 
''fl il2:J~, geleni yaplmız. Ondan 
. ~ ltl~!:ul daYrandınız. Çünkü 

&ı~ı f • d h . • evıy~u u. ep ıızdeu bahse • 
Q~Yord 5· · ~ " u. l.?.m ugrunuza delijikle,· 
"nr.;~biJ= • ,. . "ı .. 
d - Mademki beni seviyor. Ne -

<!.~ I .A j " •7 · -~·aı, verme ! •• 

~8i ... ! ~~'.melde hata ettiğini 
:rı . • Kadınlar hazan kendi!eri-

c ?İl1.net c • ·ı · ·· ' d uı mcsıne musaac.e e -
tı~t1er. r ak~t zzetinefislerinin kr
d r:&aıına razı ol:una"Zlar_. Bir L:a -
~~: 'lııe!re~i olduğlı bir adamın, 
t(' ne sebeple olursa olsun, iki 
\tn ~on k a· . . b ~:t~ • r~ en r.sını rrakmasını 

e •• 'lrnef•ine yedirmez. Ben Mar • 
~()..: . 

·•h ta ·· ·· d • '" nrrm, oJur e s12e cevap 
"n:t ·~ ... 
...._ Ö.tlc7ae ben l)e yapayım?. 

11, -- li:-;. Si:ıi W'utur, ıiz de onu 
Qtatı.ırau n· .. . . . d 1 

~'1 ! nuz. rrıumm:ro nn ma· 
~'~ızolmu. 

<li;- Pclti, ,.. tek:ar yn:rarclıı af 
ertem?, 

na zahip olmuıtu. Bazı kimseler Nihayet, üçüncü günü rus gam 
de ruı casuslarının torpil dökül .. botu uzaktan görünmüştü. Bunu 
düğünü Ruslara haber verdikleri- ilk gören yanındakine, o da diğer-
ne inanmak istiyorlardı. lerine haber verdiğinden bir anda 

Blşları denize çıkmış herkes geminin nasıl berhava ~ 

yacağımı anladım, sandıklarımı dı. torpiller lacağını seyretmek için gizlene • 
(Hopa) önünde ufuklara doğ- cek bir yer aramak üzere koşu§ • 

ru uzanıp giden Karadenizin ka- maya baılamışh. Fakat bu faali
ra sularına bir kere dikkatle ba- yet ancak birkaç dakika kadar de 
kan olsa idi, Rusların neden dola vam edebilmiıti. Çünkü arası çok 
yı iki üç gündenberi o civara geçmeden bir gambotun arkasın
yaklaşmadıklarını anlamakta güç dan daha üç geminin gelmekte 
lük çekmezdi. O zaman "casus - olduğu görülmüş ve bu da (Ho -
lar haber verdi!,, gibi dedikodu .. pa) halkını bir an için büyük bir 
ların ortaya çıkmasına ela hacet telaşe düıürmek için kafi gelmit

yerle§tİrmeğe başladım. Maradidinin zaptı pek kolay ola
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Bir saatten beri, Jozefle bera
ber eşyalarımı yerleştiriyorduk, ki 
hızlı hızlı kapı çalındı, 

Jozef sordu: 
- Açayım mı?. 

- Açınız, dedim. 
Bu saatte kim gelebilirdi?. 

Margörit olacağına ihtimal vermi· 
yordum. 

Jozef;. . f 
- tkı kadın geldı, dedi 

Prüdansın &esini tanıdım 
- Bi:aiZ-'Arman. 
Odadan çıktım .. 
Prüdans ayakta, salonun eşya -

larına bakıyordu. Margörit bir ka· 
napeye oturmuş düşünüyordu. 

Girdim, ona doğru yürüdüm, 
önünde diz çöktüm, iki elini tut -
tum: Pardon! dedim .. 

Alnımdan öptü: 
- Sizi bu üçüncü affeditim, 

dedi. 
- Yarın gidecektim .. 

- Benim buraya gelmem, ka -
rarınızı neden değittirtti? Buraya 
Paristen gitmeyesiniz diye gelme
dim. Geldim, çünkü bütün gün si-

ze cevap verecek vakit bulama • 
dım ve sizin de dargın olduğumu 
zannetmenizi istemedim. Prüdans 
da ge!diğimi istemiyordu. Sizi 

belki rahatsız edeceğimi söylüyor· 
du ... 

- Siz mi heni rahatsız edecek
siniz!. Beni nasıl rahatsız edebi • 
lirsiniz?. 

U)eftmı •ar> 

Gümrük tarifesi kanu
nunda tadil projesi 

Gümrük tarif esi kanununda 
yapılacak tadilat projesini hazırla 
mak üzere Sanayi birliiinde toP" 
Ianan komiteler itlerini bitirerek 
•hazırladıkları raporları hirliie 
tevdi etmektedirler. 

Bu cümleden olan demir l&D&

yii grupu da ıümrük tarifeıinde 
kendi f ubelerinin himayeıi için 
istedik~eri tadilat projeıini hazırlı 
yarak birliğe vermişlerdir. Demir 
sanayicilerinin tadilinı arzu ettık
lerr maddeler 16 yı aeçmektedir 
Diğer grupların raporları alındık
tan ıonra kinunuaani .sonunda u
mumi tadil projeıi ait olduğu ma 

mamıtlı· Ruslar burada epeyce 
mukavemet gösterdikten sonra ge 
ri çekilmişlerdi. Hatta epeyce za
yiat ta vermiılerdi. Rus ordusu ö · 

Iülerini defnetmiyor, fakat mey -
danda da bırakmıyordu. Ölüler 
toplanıyor ve kıtaat ile beraber gi 
den bir nevi fırın içine konularak 
yakılıyordu. Bundan dolayı düt -
manın verdiği zayiat belli olamı • 
yordu. 

kalmazdı. C;;ünkü (Hopa) açıkla - ti. 
rında fırsat kollıyan torpiller, o 

Polis haberleri 

Cinayet mi, 
kaza mı? 

Maradidinin zaptından sonra Rı
za Bey karargahı Borçkada kur 
mağa karay ıvermitti. Onun için 
maiyetile birlikte hudut taburu -
nun katırlanna binerek (ArhaYi) 

Sarıyer av mücadele memuru 
den ayrılmı!h. Maiyeti dediğimiz Sefer Bey bir kazaya kurban git-
zevat katibi mes'ullerden yanında 

miştir. Sarıyer jandarma kuman 
kalan bir tanesi ile Viçe eşrafın • 

danhğınca yapılan tahkikata göre 
dan Besim Efendi idi. Diğer kiti - bir ay evvel bu mmtakaya tayin 
bi meı'ullerden Etem Bey (Mur - edilen Sefer Bey geçen cuma günü 
gul) a ve Ferit Bey ise Borçkaya 
k 

civar köylülerin iştirakiyle bir sü-
aymakam tayin edilmişlerdi . 

rek avı tertip etmiştir. Demirci, 
Hopayı topa tutan gambot Uskumru, Filyos köylülerinin bu-

Arhaviden yola çıkan bu üç ka- lunduğu bu av çok zevkli ve heye
tır süvar akşam üstü ancak (Ho . canlı geçmif, avcılar Marmaracık 
pa) ya vaııl olabilmişti. (Hopa) deresinde avlanmıtlardrr. Akta -
kaymakamı burada gördüklerine ma doğru köylüler dönerlerken a
ve itittiklerine dair Rıza B. le ar• ralarında mücadele memuru Sefer 
k!ldaılarına malUınat vermiıti. O Beyin bulunmadığını görmütler , 
esnada (Hopa) lıların vaziyeti ga- etrafı araıtırmıılaraa da kendisini 
yet tehlikeli idi. Çünkü (Hopa) bulamamıılardır. 

Batuma çok yakın olduğundan Ba Bunun üzerine köylüler Sarıyer 
tumda bulunan iki bacalı er.ki bir jandarma kumandanlığını haber
Rus ganbotu hergün ve her gece dar etmiıler, erteai gün de sabah
gelip (Hopa) yı topa tutuyordu. tan akşama kadar arqtırma ya
Kaaaba ahaliıi de dağlara kaçma- pılmış nihayet Sefer Beyin cesedi 
ia mecbur oluyordu. T eıkilatı Marmaracık deresinin bir kö,esin· 
mahsu1&nın kendine mabauı bir bulunmuıtur. Göğsünde üç yara 
letkilit olduğunu ve herkesin ka • bulunan Sefer Beyin yanındaki 
f uına buyuruk hareket ettiğini i1- çiftesinde atılmıf iki fi.tek vardL 
pat eden atide nakledeceğimiz bir Sefer Beyin cesedi dün murga kal
tedoir ile bu bombardımanın önü- dırılmıştır. 
ne eeçilmek istenmiıti: Sefer Beyle avda bulunanlar 

Ruı donanmuı o zamanlarda sorguya çekilmektedir. Sefer 
fırsat buldukça gelip Trabzon ö.. Beyin bir cinayete mi, yoksa bir 
nüne torpil döküyordu. Trabzon kazaya mı kurban gittiği ehemr:ıi
vali~i bu torpilleri toplattırmııtı. yelli bir surette tahkik edilmektc
Bu suretle elde edilen torpiller it- dir. 
ten anlıyan bir gemiciye ( !) veri- Sahte bonolar yapmış 
lerek (Hopa) ya gönderilmit ve Üç ay evvel Mahmutpatada bir 
orada denize clökülmütşü. Kayma d""kki ı b u n açDllf o an ir mUJevi Sul 
kam bunu Rıza beyle arkada•la • tan b d h :ı amamın a mu telif müeue -
rma anlatırken seviniyor ve Ruı- aelerden dört bin liralık kadar 
lara iyi bir oyun oynanacaaını l ı t • ma a mıı, zmirli bir tüccarın 
töylüyordu. imzuiyle bonolar vermiftir. Sah 

Erteıi 14bah kalkıldığı zaman te bono tanzmi eden yabud· aka
herkei endite ve telaı içinde de• Janmıt hakk d 1 u_•k taı Yb _ 
"'ld. B'l k' h , ın a amu a aş 
aı ı. ı i ıs a ali Rus ganbotu - lanmııtır. 

IJ -~elenler, Gidenler 

İki gün evvel Ankaraya gitmiş 
olan Üniversite emini Neşet Ö -
mer Bey dün dönmüttür. 

Çay ziyafeti 

İstanbul kız lisesinin on dört se· 
nedenberi mezun olan talebelerini 

biribirlerine tanıştırmak için ya -
kında bir çay ziyafeti verilecek • 
tir. 

alacak yüzünden kavga etmitler , 
Kadri Osmanı bıçakla yaralamıt • 
tır. Yaralı hastahaneye kaldırıl • 
mıt~ır. 

Çarpan yUk arabası 

Fındıklıda manav Alinin kızı 
Perihana Ömerin idareıindeki 
yük arabaıı çarpmııtır. Ömer ya • 
kalanmı§hr. 

Zabıtanın muvaffakıyetl 

Taksimde Misk sokağında olu· 
ran Vahram Efendin in tramvay 
içinde Y ankesecilik ıuretiyle 1000 

lirası çalınmı§h. Zabıtanın ııkı ta• 
kibi neliceıinde yankeaeciliği ya -

pan Ali Rıza yakalanmıf, 1000 li
ra tamamen geri alınmıthr. 

Bir kalp 10 kuruşluk 
Edirnekapı - Sirkeci hattında 

itliyen 130 numaralı tramvay ara· 

basında yolculardan bir hanımın 

verdiği 10 kurutluk kalp olduğu 
anlaşılmıttır. Hanım, parayı kim 
den aldığını habrlıyamamııtır. 
Tahkikata ba-tlanmıttır. 

Heeap meaele•inden kavga 
Sirkecide Trakya birahaneıin • 

de rakı içen manav Hüseyin, Ha-

- S:ı!n"'.l h:ı, ~im'kü "ffeder. . Scnmb:ra t:ıkclim cclilecelctir. 
nun (Hopa) önüne geldiği zaman ~} Alacak yUzUnden 
torpillerden birisine nasıl çarpıp Calatada Arap Kadri iie Gaman 

lil, Hilmi isminde üç arkadaş ara· 

smda hesap meseleıinden kavia 

çıkmış, Halil Hüseyinin cebinden 
zorla 21 Jiraımı gıupetmiıtiı·. Ha· 
lil yakalanmııtır • • 
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Sefinenin gövdesi içinde 

kıyamet kopuyordu .. 
- 11 - çabalıya çabalıya benim bulundu-

Bu kazayı atlattıktan sonra bir ğum yere avdet etti. ikimizde bi -
müddet d.:.ha bekledik. Nihayet raz daha geriye giderek başka bir 
eski yerimize giderek orada demir yol aradık. 
ledik. Deni~in yüzünde çeıit çe- Sanki etrafımızı bir takım ha -
şit şeyler yüzüyordu. Tahta parça- yaller kaplamıştı! Şekillerini, bi -
lar, yan parçalanmış bir tahlisi· çimlerini tayin edemediğimiz bir 
ye sand~lı ve eşya enkazı dalgalar sürü eşya hiç bir ses çıkarmadan 
üzerinde raksediyordu, bu da gelip geçiyordu. Uzun müddet ara 
(1-Jarnpsh!rt:.) nin aılaınakıllı her- drktan sonra bir kapı bulduk. Bu
i ıva e.:lihniş olduğunu ısı.at edi • radan daha ileriye gidilebileceği -
yvrdu. ne kanaat getirdik. Fakat kapı ki -

fü.ı sefer fa7la ü.ı::it ve arzu ile litli idi. Ü'lu elimdeki aletlerle aç· 
dolu o11luğunı•·z hcılcle (Costello) mağa muvaffak oldum. 
mdresi olt.rl..r. Bu kapıyı açbiYrmız zaman gör-

". e ben hazırlandı~ :le'lizin di düğümüz şeyleri h·ç bir zaman u -
l:::ine indik. o .. ada Vop1:run gövde- 1 nutamıyacağım. Projektörleri tu -
sinde büy~k bir rah•ıe a~ılmış ;.:>l • 1 tunca geniş bir meydan karşısında 
duğunu gördük. Kendi kendime olduğumuzu görmüştük .. Bu ma -
sevinmeğe ba!ladım, ç.i.Ankü artık hallin neresi olduğunu bilemiyo -
işin kolaylaştığını ve tehlikelerin rum, çünkü bunu düşünmek kat'iy 
nılatddığım z~nnediyordum. yen hatırıma gelmedi. Yalnız, ka -

Fakat iş zannettiğim kad~r ko • pıyı açınca deniz dibinde bir su ce 
h:.y değildi. Çünkü açılan büyük reyanı hasıl oldu. içeriden dışarı
rahnenin önünde bir taraftan öbür ya su çıkmağa başladı. Biraz son
taraf.ı bir sürü gemi makaraları ra kapıdan bir asker cesedi yavaş 
sallanıy~rdu. Bunların her an bi - yavaş önümüzden geçip gitti. 
z~m hava borusuna ve diğer halat O gün için yaptığımız ve gördü
larımıza takılmaları ihtimali var · ğümüz şeyler kafi idi. Sefinenin 
dı. Fakat biz bu tehlikeyi göze al- gövdesini terkederek kendimizi 
dırarak vapurun içine girdik. Ta" yukarıya çektirdik. 
bii herabe.rimize projektörler de Bunu takip eden yedi gün zar -
almıştık. fmda yirmi altı defa ayni suretle 
Şimdi top bataryalarından biri • denizin dibine indik. Bazan (Cour 

sinin güvertesinde bulunuyorduk. tney) ide beraberimize aldık. Her 
Son tarafımda büyük toplardan defasında hayatımızı büyük tehli
biris başını denizin sathına doğru kelere maruz bırakarak yirmi altı 
yükseltmiş olduğu halde duruyor· defa da kaptan kamarasının yolu· 
du. Topun cesim borusu olduğu nu takip ettik. O mahal ile hariç a 
yerde sarsılıyordu. İhtimal ki to - rasına ipler gererek altın sandrk -
pun istinat ettiği temel infilak ne· larına giden yolu tayin ettik. Her 
tice~inde bozulmuştu. Bu top tutu def asında top ve makine enkaz ile 
namıyarak üzerime düşse idi, a• dolu olan o geniş mahalden geç · 
caba ne olurr.lum ! tik. Buradan geçen yol bizim için 

( Cos.teilo) ve ben yan yana du • en tehlikeli bir yol idi. Çünkü o 
ruyord·ık. Müştereken vaziyetimi- enkaz her an üzerimize yıkılarak 
zi tayine çalışıyorduk. Sefinenin bizi derhal öldürebilirdi. 
gövdesi içinde kıyamet kopuyor - c Df'vnmı varl 

du. Arada sırada, infilak neticesi 
olarak, çelik lavha parçaları yer -
lerinden kopup içeriye doğru dü • 
şüyordu. Bir defa bir mermi, bir 
defa lbir torpil yanımızdan geçip 
gidiyordu. Bir aralık ta bir piyano 
nun bana sürtünerek denizin üstü
ne doğru çıkmağa çalıştğını gör -
düın. Bulunduğumuz tehlikeli mev 
ki yarı karanlık bir yeşilliğe bü -
rünmüş gibi idi. Aradan on daki -
ka geçtikten sonra sefine hafifçe 
sarsıldı. Mutlaka bir tarafında bir 
infilak daha olmuştu. Fakat biz ar 
tı~ bu gibi şeylere ehemmiyet ver
mıyor ve işimize devam ediyor -
duk. 

( C?s~ello) mağruk sefinenin pla 
n~11~ .yıce ezberlemişti. O önden 
gıdıy-cr, ben de onu takip ediyor • 
dum. Maksadımı.l kaptan kamara 
smı bulmaktı, çünkü altınların o -
rad~ mahfuz olduğunu biliyorduk. 

Nıhaye.t bir merdiven keşfettik. 
Bu rnerdıven henüz sağlamdı. O • 
nunla yukarı kata çıkıldığından 
kaptan kamarasına gidiyor demek 
ti. Evvela (Costello) çıktı. Fakat 
merdivenin yarısına çıkmışken ü • 
zerine bir sürü şeyler hücum etti. 
Bunların içinde top mermileri de 
vardı. Arkadaşım bir an için ha • 
yat iJe ölüm arasında çalkandı. 
Ben onun kurtulacağından ümidi· 
mi kesmiştim. Çünkü üzerine yük
lenen §eyler dalgıç cihazını sıkıştı 
rıyor ve hava borusunu da eziyor
du. 'Fakat tali bu sefer de yard ı 
etti. Arkadaşım o ağır parçaların 
a.-umdan ıryrılarak suyun içinde 

~ersinde 
Bir por taKatcıhk şirketi 

kuruluyor 
Mersinde ehemmiyetli miktarda 

portakal mahsulü elde edlidiği 

halde şimdiye kadar portakal 
üzerine muamele yapan bir iki 
tüccar aralarında bir anlaşma ya
parak portakalları ucuz fiata al -
makta, bu yüzden portakal müs -
tahsilleri mallarının değer fiatla
rını el de edememekte idiler. 

Müstahsiller aralarında şirket 
kurmıya ve Ankara, lzmir, lstan
bulda ela birer şube açmıya karar 
vermişlerdir. 

Mersinde portakalcılığın da in· 
kiıafını temin edecek olan bu §ir
ketin bir an evvel faaliyete geç -
mesi bekleniyor. 

Kızı kıskandılar 
Aydının Köşk nahiyesine bağlı 

Koçak köyünde terzilik eden F e
ri de isimli güzel bir kıza köy deli 
kanlılarından bir çoğu talip ol• 
lnU§, kız bunların hiç biriyle ev
lenmemiş ve Erzurumdan gelip 
Koçakta yerleşen bir çobanla ni
şanlanmıştır. Bunun üzerine köy 
delikanlıları kızmışlar, içlerinden 
Fehmi isminde biri, Feri deye so
kakta raatgelmi! ve kendisini bı
çaklamıştır. 

Feridenin yaraları ağırdır, dü 
ğün geri kalmıştır. Fehmi tutulup 
adliyeye verilmiıtir. 

MEMLEKET Haberleri 

Çorlu' da \ lpsala halkı ne istiyor? 
Tasarruf Haftası Mahkeme, hapisane, pancar ekmek 

nasıl geçti ? için izin, mektep, eczane 

Çorluda Yerli mallar sergisi 
ve tezahürat 

Çorlu, (Hususi) - Çorluda ta • 
sarruf haftası çok iyi karşılanmış 
kaza dahilinde çay ve kahve sa -
tılmamış, yerli yemişler kullanıl -
mıştır. 

Köylerde muallimler tarafın • 
dan birer konferans verilmiıtir • 
Merkezde, kahvelerde ve meydan 
larda ı.·e sinemada gene muallim • 
ler tarafından taşar.rufa ait bir 
çok konferanslar verilmiştir. 

Tasarruf haftası münasebetiyle 
kaza kaymakamı Tevfik Beyin 
himmeti ile bir yerli mallar sergisi 
açılmıştır. Bu sergiyi köylüler 
de dahil olduğu halde iki günde 
2800 kişi gezmiştir. 

Çorluda kahvelerde kahve yeri -
ne incir ve üzüm verilmektedir. 
Bu suretle memleket malı daha 
ziyade satılmıştır. 

Halkın yerli mallarına karşı 

rağbetini arttırmak elindeki para· 
sını başkalarına vermemek ve 
memleket dahilinde bıraktırmak 

için icap eden nutuklardan halk 
pek fazlasiyle müstefit olmuşlar -
dır. 

Düzcede fırıncılar 
grev yaptı 

Düzcede fırıncılar ekmek çı
karmamışlardır ve çıkarmamakta 
devam etmektedirler. Bu hal kar 

şısında belediye de un tedarik e .. 
dememiştir. Çünkü varidatı bu 
gibi ani hadiseleri karşılamıya ka 
fi gelmemektedir. Hadisenin se
bebi şudur: Belediye ekmeğe 
beş kuruş narh koymuştur. Piyasa 

ya çıkarılan ve fırıncılara çuvalı 

450 kuruştan verilen unun fiatı da 
kırılmıştır. Fakat fırıncılar, bu 
fiat üzerinden kafi miktar un bu
lamamıya başlamışlar; derken, 

perşembe günü un fiatı çuval ba
şına 50 kuruş zam görmüştür. Bu 
vazıyet karşısında fırıncılar da 
ekmek yapmamışlardır. Beledi • 
ye, vaziyeti düzeltmiye uğraşmak 
tadır. Hadiseye sebebiyet veren
ler hakkında da takibat yapılamk 
tadır. Meıele adliyeye intikal et• 
mittir. 

İpsala, (Hususi) - (İpsala) ka 
zası Yunan hududu üzerinde ge • 
niş ve bereketli toprakları olan 
bir yerdir. Bütün nüfusu (14000) 
dir. (lbriktepe) adında bir nihai ye 
ıi ve (23) köyü vardır. Kaza mer
kezinde (500) ev ve (2000) ahali 
bulunmaktadır. Çok eski zaman -
lardan kalma iki harap hamam -
dan da anlaşılıyor ki burası vakti
le mamur bir yermiş! Çarşısı şöyle 
böyledir. (4) fırın, (4) k~hveha -
ne, (2) süt imalathanesi, bir mey -
hane, 2 kasap, bir fenni mezbaha 
ve bir de güzel dispanser, bakkal 
ve manifatura dükkanları varsa 
da ~czahane yoktur. Merkezde bir 
ve köylerde 17 mektep açılmıştır. 
Suyu havası çok iyidir. Sıtma vesa 
ir hastalığın olmadığını söyledi · 
ler. 

Su basması ve sazhklar 
Buranın toprakları çok verimli 

olduğundan her çeşitten mahsulat 
yetişmektedir. Yalnız, Meriç ve Er 
gene nehirlerinin taşmasile arazi· 
yi su bastığından dolayı ziraat e -
dilememekte ve her tarafta müt • 
hiş bir saz ve kamış ormanları pey 
da olmaktadır. Bu sazlardan ha -
sırlar yapıldığından civaı· memle -
ketlere ziyade miktarda kesilip gö 
türülmekte ve bir taraftan da kö • 
künü kaldırmak için haftalarca a
teş verilerek yakılmakta ise de ge 
ne başa çıkılamamaktaôır. Sazlar 
dört metre yüksekliğinde ve bir 
buçuk santim kalınlığında' oldu -
ğunaan içinde sürülei-Ie valişi liay 
vanlar barınmaktadırlar. Bu arazi 
nin şeker kamışı ve pancar zeriya 
tı için çok elverişli olduğunu anlat 
maktadırlar. 

Kazanın zenginliği 

lpsalamn topraklarında her cins 
ten hububat ve susam hasıl olur. 
En meşhur olarak gayet nefis bal 
ve yağ yetişir. Burası bilhassa ko • 
yun ve sığır hayvanatının çokluğu 
ile şöhret almıştır. Bunlar külliyet 
li miktarda Yunanistana ihraç o • 
lunmaktadırlar. İstanbul cihetinde 
de krema, kaşar peyniri, tavuk, yu 
murta, kaz, hin<li ve tenekelerle 
yağlar mütemadiyen sevkolunmak 
tadır. 

Kasaba, Merice bir saat mesa · 
fededir. Herköye telefonlar yapıl
mış, (lbriktepe) ye kadar tesviyei 
türabiye ikmal olunmuş ve Keşa -
na doğru yapılmakta olan yolun 
yarısı bitmiştir. 

Burada vukuat namına hjç bir 
şey yoktur. Halk çok temizdir.Sar 
hoşluk, kumar ve fuhşiyata asla 
tesadüf olunamamaktadır. Ahali 
si halis muhlis Türktür. 

Köylerde Serez ve Drama muha 
cirleri iskan olunmuştur. 

yet gösterdiler. Ben onlarla bir 
ha oğul gibi konuştum. Onlar beO 
den bazı şeyler yazmakhğımı ri 
ettiler. Kahvenin hasır döşeli pe 
kesine oturarak kulağımı onl 
verdim, dinledim: 

1 - Burada bir mahkemei atli 
ye olmadığından davalarımızı gö 
mek için Keşana kadar gidiyorll 
Onun için burada da bir mahke 
menin teşkilini rica ediyoruz. 

2 - Yol parasından veya baık 
bir sebepten hapsi lazım gelenle 
gene oraya kadar götürülüyorlar 
Çünkü bir hapishanemiz yoktur 
Onun için bir hapishane de istiY 
ruz. 

3 - Arazimiz pancar zeriyatı 
çok müsaittir. Hatta burada bifı 
şeker ve ispirto fabrikalan ya" 
pılmış olsa yalnız bizim pancarlı: 
rımız kifayet eder ve başka yerler 
den pancar almağa lüzum k-1 " 
maz. Biz fabrika istemiyoruz; f•• 
kat, Alpullu fabrikası diğer kaz•• 
lar gibi bize de pancar ekmeğe ıııii 
saade etsin! .. Her kaza ve her kö1 
pancardan zengin oldular, bizleı' 
uzaktan bakıyoruz! 

4 - Tahsisatı verilmiş oJşıJ 
mektebimizin bir an evvel yapıl • 
masını istirham ediyoruz. Kasab' 
içinde tahsil çağında ( 500) çocU • 
ğuınuz vardır. Buradaki (6) nıu .. 
allim ancak (80) ·çocukla uğrat•• 
yorlar. Mektep dardır. ikinci bit 
mektel:ie çok tuzum vardır. Me~' 
cut mektebimiz ise çok fon....ı .... I!' 

5 - Eczahanemiz olmadığıll' 
dan ilaç almak için diğer kazal•' 
ra koşuyoruz. Bu yüzden çektikll' 
rimizi Allah bilir. Bir hamam 11 

bir otelimiz de yoktur Bunl-" 
kim yapacaktır? Kaymakamııııtl 
çok çalışkandır. Onun sayesind' 
eczahane ile hamam ve otele b~ 
çare bulunabilirse de diğerleri1" 
hükfunetimizden bekliyoruz. 

6 - Nefsi İpsalanın (300) bi1 

dönüm arazisini su basıyor. Setlt 
ve kanallar yapılmadıkça biz bıı 
topraklardan istifade edemiyorııf' 
Topraklarımız o kadar verimlidi' 
ki eğer bir sene 3u basmazsa eı&e 
edilecek mahsulat bir evi beş se111 

besler! 
Ben halkın aşağı yukarı ne de • 

mek istediklerini yukarıya ye.Z • . 
dım. Bunların hepsi de lazımh şe1 
lerdir. Her bir maddenin ait ol.~ 
duldarı daireler bunları nazarı dı 
kate alarak üzerinde işlerler•' 
muhterem lpsalalılar ebediyyeıı 

. 1 ki . d' k• mınnettar o acn ar ve otım ıye ,. ... , 
dar hiç bir hükumetin yapınadıl 
bu lutuflar karsısında sevinçterio· 
d d ••Y•• b .. kl•r en ugun ve ayram yapac.-
dır. 

Burada bir de gümri!k teşkilatı Fakır ÇOCUK ı ara yardJıt1 
yapılmıştır. Ali Bey nammda gay- iç n bir fır sat ib 
yur bir müdürle 8 muhafız mev - Zevk sahibi zarif insanlarıJ1 tli" 
cuttur. Edeköyden (Enez) e ka - ti yacını tatmin etmek üzere, d•P 
dar olan mmtakanın muhafazası m:ıyei etfal cemiyeti tarafın h• 
bunlara verilmi~tir. Kaçakçılık ve lüks tebrik ve telgı·af kağıtları kli 
uygunsuzluk kat'iyyen yoktur.Sey zırlattırılmıştır. üç, dört reJ1}1et 
fi Paşa müdür Ha!an Bey burala - 1 ve resimli olan bu kağıtları.. , 
ra gelerek teşkilatı gözden geçir - telgraf merkez:nde bulınak rrı&J~r 
mişlerdir. kündür. Hasılatı tamamen f• • 

Halkın dilekleri ve k imsesiz çocukların bakıtrı~:J.. 
Buraya şimdiye kadar bir gaze tahsis edilen bu kağıtlarda~ ıııJt' 

teci uğramadığından ahali beni lanmak bir kaç vatan çocu~uıtı et 
görünce etrafımı aldılar ve hak • hayatmı kurtarmak için yar 

1 

kımda çok büyük sevgi ve samimi- mek demektir . 

• 



s,u.e: 
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Kadınlar, Nereye? 
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Erkek, kadının peşinden gelecek yerde, 
kadın, neden erkeğin peşine dü~sün ! 

Yorucu spor yapan kadınlar, bir koşu s1rasında 
1 

kadının sporla uğrafması le- 1 "Kadınlar, nereye?. Erkekler-
hinde ve aleyhinde, dünyanın her le yarı§a girifmiş, alabildiğine 
l&rafın.da muhtelif düşünceler ko§uyorsunuz. Nereye .. Ve niçin? 
-.-.r. Bunlardan, bu sayıfada za _ Bunu ne suretle izah edeceksiniz? 
illan zaman bahsetmiştik. Lehin .. Böyle erkekler gibi harekete ne-
de 1 d d - d den lüzum görüyorsunuz?. o anların batın a ogru an 
d Kadın ve erkek arasındaki 0 iruya her nevi sporla uğraşan 
L farklar, ne de olsa ancak bazı sa-qdınlar geliyor. Sonra, onlara 
h h,. larda bir dereceye kadar orta• 
hak veren, kadınla erkeği her sa- dan kalkabilir. Büsbütün farksız. 
ada farksız sayan erkekler .. A .. I ak . kA d N 1 ··m 

le . om , ım ansız ır. ası mu -
Yhte bulunanlar da narın, za- k.. l k. k - · kkate · un o ur ı, er egın meşe 

l'l~. 1~adınlarla erkek .. kadın farkı 1 tahammül kabiliyeti kadından da 
~U.ahazasını benimsiyen erkek - ha fazladır. Erkek vücudunun te

er... şekküllatı, yaradılıştan daha aağ· 
!~ununla beraber, kadının spor lamdır. Erkekle kadın, yan yana 

lll uğraşmasının aleyhinde bulu • kotarlarken kadın, her halde da • 
11•nlar da, onların kayıtsız ,şart - ha çabuk kesilir, nefes nefese bir 
•ıı bu iti bırakmaları fikrini ilti· halde yarı yolda kalır. Erkek, ön-
1&ın etmiyorlar. Umumiyetle, ka - de oktarken, ... kadın, arkada sen
drnrn yorucu sporlarla uğraşarak delemeye hatlar! Neden böyle ol 
~cutlarını harap etmelerine mu .. sun?. Erkek, öteden beri olduiu 
'-ız bulunuyorlar. Kadının met - gibi kadının peşinden gelecek 
hl olacağı spor tarzlarını tahdit, yerde, kadın, n.eden erkeğin pe -
Onlara mutedil bedeni hareketler şi~ düıaün ! Bu vaziyetin zoraki 
ta:niye ediyorlar. olarak değitmesine çalıtmanm 

Kadının yorucu sporlarla uğ • manası ne?. Kadına en samımı, 
l'afmaaı aleyhindeki neşriyatın, en dostça tavsiye, spor sahasın • 
'-sılaya uğrasa bile, arkası kesil - da olsun erkekleşerek çirkinleş -
'-'iyor. işte ,bu hususta bir Avru.. mek için uğraşmaktan vazgeçme
ıa.. razeteıinde çıkan yeni bir yazı sini tavsiye olabilir ... Ve olmalı -
dllıı birkaç satır:. dır!,, 

Değişen Saç Rengi ! 
ICa.dınlar, modaya tabi olarak §İmdiye kadar hiç olmıyan bir şey 

"çlarının rengini değiştirmek, aa- değildir. Şiddetli bir korku, derin 
tı, Yahut açık sarı ve son zaman - bir teeasür neticesinde, ıaçın kıa -
'-a.c1a olduğu gibi beyaza yakın ı men yahut tamamile ağardığının 
>'~ınak için, türlü türlü çarelere misalleri vardır. Hatta, İngiltere • 
~ vurur, muhtelif sun'i vasıtalar de, Kraliçe Elizabetin istirkap ede 
d'n iıtifade yolunu ararlar. rek başını kestirdiği Mari Stuvart 

Saç rengi değişmesi, hazan da m, başı kesilmek üzere hazırlanan 
kendiliğinden olur mu? Bu sual, yüksek yere çıkar çıkmaz, birden
birdenbire tuhaf geliyor. Fakat, İ§ bire saçlarının ağarıverdiğine da-
te cevabı: ir, tarihte kayıt vardır. 

İtalyada T orino ve Milano ara
•rnda.ki Biyella şehrinde kurulu 
bir lbenıucat fabrikasında çalı§an ' 
it.dm itçilerden yirmi beş :Yatın · 
da Evelina Sinyorelli, son günle"" 
de YUkarda işaret etiğimiz §ekil -
de hiç bir çareye bat vurmadan, 
'açının renginin değiştiğini gör • 
1'ıüttür. 

l Saçları, koyu kestane rengi o • 
lln bu kadının saçları, bir gece i • 
~~riı~nde açık sarı olmuştur. Sebe 

ı, kınıyevi bir esasa bağlanmak -
~· lece yatarken tömine içinde 
tılunan bir miktar kömürün alev 

~le.,, yanmaıı sırasında, bunun te • 
••rile ıaçın renk değiftirdiği anla· 
~1.~ntaktadır,. Ayni gece, kt..ndiıini 
~lltür çarptığı, baygın bir halde 

rt&rıldığı da, bu kanaati teyit 
hllu kaydediliyor • 
. lir insanın, yirmi dört ıaat içe· 
~e aaçmm rengi deiitmnl. Ellfl tık ..... 

~a1J'!_q~ 
i~ri Şapka 

==·===·=== 
Nasıl moda oldu? 

Yana doğru iğri şapka modaıı, 
neden, naııl çıktı? Hali değitmi • 
yen bu modanın başlangıç esaıını 
merak etmez misiniz? .. Merak e -
denler, bu yazıyı okurlar! 

Rivayete göre, Parisli bir moda 
mütahasaısı, Pariste oturarak yeni 
bir şapka modası icat edemiyece
ği neticesine varmış. Herhangi bir 
yerde göreceği herhangi bir şey • 
den mülhem olarak yeni bir moda 
ortaya koyabilmek niyetile, kısa 

bir ıeyahat yapmağa karar ver -
miş. Kararını, tatbik etmiş. 

Parisli moda mütahasaısı, Fran· 
sanın muhtelif şehirlerinde, köyle-
11inde bir hayli dolaşmıt. Fakat, 
bir türlü muvafık bir §ey bulama· 
mıf. Bulamadıkça da, bulmak hu • 
susundaki ısrarı artnııf. Nihayet, 
seyahat sahasını genişletmeğe ka
rar vererek, Belçikaya, oradan da 

Yana do§ru l§rl fapka 
modellerinden biri 

F elemenge gitmif. 
F elemenkte dolaştığı ıırada, köy
lü kadınların başlarına geçirdik • 
leri mahalli tarzda şamkapardan 
ilham almağa çalıtırken, gene bir 
Felemenk köylüsünün fapkasın -
dan, fakat bir kadının değil, erke 
ğin mahalli tarzda olmıyan genit 
kenarlı hasır 9apkasından ilham 
almış. Ata binmiş olarak bir yelde 
ğirmeni yolunu takip eden bu köy 
lü, hasır şapkasını günetin doğdu
ğu tarafa doğru iyice iğ erek, ade
ta bir yanağını tama.mile kapatmış 
bulunuyormuf .... 

işte, bu erkek köylünün tapka -
aını giyiş tarzı, yana doğru iğri ka 
dın §apkJ\larmın ilk örneği olmut. 
Ne kadear basit, değil mi? 

.Aloda,: 

Paristen Berlinel 
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Modayı mahallileştiren Almanlar, Berlini 
dünya moda merkezi haline getiriyorlar! 

Otedenberi moda.dan bahsedi
lince, hatıra ön.ce Paris gelir. Pa· 
ris modası şapka, Paris modası 

elbise, .... Hulasa, bir Paris moda
sıdır gider. Bütün modellerde, 
Pariste ortaya konulan modeller 
olmak vasfı araştırılır. 

Paris modasına, Pariste orta• 
ya konulan modellere olan bu ip
tila derecesinde bağlılığın sonu 

hiç gelmiyecek zann.olunuyordu. 
Viyana modası, Paris modasına 

kar§ı en kuvvetli rakip mevkiinde 

bulunuyor, sonra Londra, daha 
sonra Berlin ve Nevyork geliyor, 
fakat Paris, daima baştaki mev • 
ki ini mu haf aza ediyordu. 

Bir aralık, Pariste yerleşmiş o-
lan methur moda müesseselerin • 
den en mühimlerinin Londraya 
nakletmeyi düşündükleri şayiası 

ortaya çıktı. Bu suretle, Parisin 

moda sahasındaki mevkii sarsıla
cak ve Viyanadan son.ra gelen 
Londra, onu da atlıyarak, Parisin 
yerine geçecekti. Moda muhitle • 
rinde aşağı yukası bu zan 
vardı. Ancak, tahmin edildiği gibi 
esaslı bir tekilde nakiller olmadı. 
Yalnız Parisin bazı mühim moda 
müeaaeseleri, Londrada tubeler 
açmakla, yahut mevcut şubelerini 
kuvvetlendirmekle iktifa ettiler. 
Paria, gene eski mevkiinde kal -
dı. 

Bununla beraber, vaziyet, büs 
bütün halledilmemıştı. Yukarda 
işaret ettiğimiz diğer moda mer • 

kezleri, umumi telakkiye göre 
dünyanın tek moda merkezi olan 
Parisin yerine geçmek için dur-

Fıkralar 
Erkek, kadına hayranlığını şu 

sözlerle ifade etti: 
- Ah, ne kadar güzel, ne ka• 

dar cazipsiniz?. 
Kadın, komplimandan müstağ 

ni bir tavırla, o.muz silkti: 
- Güzel, cazip olmadığım ka

naatinde bulunsanız da, ayni şe
yi söylersiniz. 

Komplimanı bu sözle karşıla -
nan erkeğin mukabelesi, fU tekil· 
de oldu: 

- Siz de, ben böyle söyleme
sem de, hakkınızda ayni kanaati 
beslersiniz. Bunda hiç şüphem 
yok! 

_ Hanımefendi, size evvelce • 
de evlenme teklifinde bulunmuş, 
fakat bu teklifimi maalesef kabul 
ettirememiştim ! Hatırlıyorsu -

d ... . 1 ., nuz, egı mı .. 

- Aman, efendim. Ne de
mek? Hiç hatırlamaz olur mu -
yum. Kabul ettiremeyişiniz, be • 
nim için en kıymetli hatıralar ara
aında yer tutmuttur ! 

madan çalışıyorlar, umumi zevki 
en çok okııyabilecek modeller 
ortaya koymayı düşünüyor, orta • 
ya koydukları çetit çef it örnekle
rin tutmaaı yolunda bol bol rek • 
lam yapıyorlardı. Paris te, yerini 
kaptırmamak gayesiyle faaliyet 
gösteriyor, hiç bot durmuyordu. 

Almanya.da, Hitler iktidar 
mevkiine geçtikten sonra, hemen 
her §ey gibi modayı da mahalli • 
lettinnek cereyanı uyanmıf, kuv• 
vetlenmişti. Eıasen Berlini dün • 
ya moda merkezi yapmak istiyen 
Berlinli moda müesseseleri, bu ce 
reyandan f azlasiyle istifade edi • 
yorlardı. 

Almanyadaki cereyan, şimdi o 
derece kuvvetlenmiştir, ki Alman 
ların Alman modasına göre gi • 
yinmeleri yolundaki resmi emir -
ler, hemen hiç yadırganmamıf, 

derhal bu İfarete uygun hareket 
edilmeye başlanılmıştır. 

Gelen son haberlere bakılırsa, 
Paris, Berlin tehlikesinin tehdi • 
di altına girmiştir. Almanlar, 
dünya moda sahasında gün geç -

tikçe üstünlük elde ettiklerini id· 
dia ve buna deliller ileri sürüyor
lar. Meseli, son mevsim içinde 

yalnız Londradan 1500 Berlin 
modeli ısmarlanması, Brüksel ve 
Prağ şehirlerinde de Berline kar
tı aynı alakanın beslenilmesi gibi. 

Paristen gelen haberler de, o
ra moda muhitlerindeki endişeyi 
kaydediyor. Dolayısıyle, Alman • 

ların iddialarını asdece propagan 
da mahiyetinde saymak, her hal -
de doğru değil! 

Çanta 

Bu ~anta, el iti bir örme . 

Cjanta örne§idir 

evleneli masrafım yarı yarıya in
di. Eskisine nispetle yarı yarıya 

bir fark var. Şu halde, bekarlığın 
sultanlık olduğu doğru değil! 

- Öyle mi? .. Demek bir daha 
evlenmen mümkün olsa, geri ka • 
lan yarı masraf da ortadan kal • 
kacak, bedava ya§ıyacaksın! 

Pansiyonda bir oda tutan kız, 
pnasiyon sahibi kadına çıkışıyor: 

- Bana hem kimse tarafından 
rahatsız edilmiyeceğim ucuz ~ 
oda kiraladığınızı söylemiştiniz. 

hem de bu ay odama yedinci d• 
iki arkada§, konuşuyorlar: fadır, ki kira istemiye geliyorau-
- Biliyor musun, evlendim nuz ! 



- ---============--.cazan : M. Cevoe~ 
- Reıat, fikret *erim, mah

Icemc lieyeti, ben, f hsan jnfülar .. 
ma; Hayati ile Nimet ev sahibi, 
Arif, Sa it, Nadi, Remzi Be eşkiya. 

Refik; etrafında kendisini din
liyenleTe mr büyüli adam ciddiye.; 
tiyle sardı.: 

- Nasıl ~mla§!ldr değil mi?. 
Küçükler hep bir ağızdan ce -

vap verdiler: 
- E\"et, efet .. 
- Haydi öyleyse, ev Sl".hipleri 

fuı odaya girsirler. Md.hkeme be
:,ıeti ile jandarmalar aşağı .. Efki
yal.a- da baskın için burada dola§ 
~m!ar. 

Mektepten yeni Bönmüjlefdi. 
Çôeu1duk bu .. Boş durulur mu hiç 
mWiaUkali bir oyun oynamal;: Ja .. 
%DD .. Peki oynasınlar? .. Kiır.i l>ir
<lif bir deli; ki.mi h Lrıaca .;misi 
de 1fö~e ka~r.ıo.ctı. ... Fakat Bu fier
Jiangi oyunlardan hepsine1en de 
bıkmıtlardr. Artık bunların hiçbi
ri onlara h:eye:can vErmiyoTilu. Bu 
rfada Relik bifBen ileri atı mı§: 

- Arlhı.aa!lar, Bugün de eil(i
yaciHk öyn yalım; 8emi ti. 

EıkijaCıHk ... Bu yeni Ojun ço
Ci:ildarı liir an Sa R fiğin etraf na 
halkalanaırıvetmi~ti. Refik ça .. 
bucacık herkesin vazifesini tak -
si& etti ve bir anda hep birer kuş 
gibi cıvıldıyarak vazifelerinin Öa 

şına ko~tular. 

Biraz sonra dört şalti basacak 
ları oclnyı sardılar, kapalı olan o

da ltapısını yumruklıyarak içer -
dekileri tebait t f) ettiler: 

- Canım beni nasıf asacaksı • 
nız?. F afzetlin ki afıld 

- Olmaz, almaz.. diye hep 
bir ağızdan liaykırdılar. Sonri Re 
fil< idam §eklini anlattı: 

- Altına lJir sandalye ltôj'ar. 
Boğazına da ipi geçiririz. On da
kika durursun. fşte idMn bu ka • 
dar. 

Remzi boynunu büktü: 
- Peki, haydi öyle ise ... 
Lükse a91Jan çengele l>ir İp ta

karak ilmığrnı Remzinin boynuna 
geçirdiler. Ayaklnrını altına da 
liir aand..ı.lye l<.6yduf at. Sonra da, 
efi biz ÇEş e:d€n l>ir~r sü içip ıe-
1€1im. Birazdan gelir, seni dE a -
lir, ı6lı:ağa çi}(ari:ı diye Çekilip 
gilfilEr. 

R'.emzi ot1anin otfasifüla yapa 
jalnı:ı l>ôffümt1a iple l:iif aalHlfa, 
ilfi ClakilE liEkledi. çôlf ge M:n 
cafü iilUlrverdi: 

- O ... Ben deli iti . Ofi.lar 
gezsinler .. Ben lJuraBa beltliye • 
yim. Onları bekliyecek değilim 

ya. ipi çıkarır, ben de giderim. 
Diye keneli kendine söylendi. ET
Tela boğazındaki ilm~ği yokladı, 
çıkarması oldukça güçtü. Aıağı 
sarkacak olursa gev§ek olan ip 
makaradan kayarak kendisini ye
re bastırabiİecekti. Öyle yaptı: 
Vücudunun ağırlığını vererek ya
va§ yavaı aşağı iniverdi. Fakat 
liirden boğazına takılan ipin ucu 
şimdi çengelin makarasına ııkıf" 
mıı, ayaklarını bir türlü yere bas 
tırmıyorcİu. Boılukla sallanıyor, 
salJamyor.du. 

.. ' • 
Gd , •tıŞt t6,44 16,44 
Sabai namazı &ıSö 6ıStJ 

Ôlli li'amazı 12,12 ıf.ıi 
t1;1ııdt namuı (.(,39. 14,3! 
Akşam namız. 16,•H 16,44 

ratsı nımaır 18,'!2 18, 21e 
imsak f:,S4 U• 
\"ılın geçen guntcrı 354 :155 
YıJfn talao 1. 12 il 

b 

JI 
1 S T A N 8 U il -: ' 
11,§0 - ı~.ıs ffirnoı~li. 18,15 - ıi,ü 

nfifHiif' olıirılafa n11tlitM ı-·raiitftti l&i. 
i8,45 - 19196 ec1tır Uyatrosu irtt9 ~rl tafiıi -
tından tMısıı. 19,s(j - 21 Bea.ytı rmıtııa 
heyeti. 21 -21.SO ı;rıırı16#on. ıı,tö - %1 ~ 

mani Refa{ Bey ve arkada~lıırı. 

ANKARA: -

12,30 - ıs,se gramofon. 18 - 18,U or • 
kr.ttra. i:ıucm Ztkl Bey taratmcün keman 
itonoıefı. 18.tS - ıo elan tiıttilarl. %0 a)an.I. 

Vl\'A.NA: CUl.1 m; -

VAfit{J Aı itil a -
ıe. a 1eBiiift. 11,18 ~8Bfff. 11 6li fiiütıkl -

it ff ,ııt ~. is ılifit Hitiiarr • 

8 WMD: ılı 1iı -

iM~~'-

HA1IRALARJ 
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Düşman Edirneye elini kolunu 
sallıya sallıya yaklaşıyor! 
- 84-

Btjımdan l@Ç~fi tiir Valiiyı allii 
lilflllifii ftiÜiiid@ftiii rica ede
rim. Mehmet Ali Pati kumatli 
itiillôbiyilı ÜHfİfie lttaiilrula ıit 
ftiit •• ofadan bir ki! iün ı8nra 
Çök iyi liabtlıyôflUH 18 kanunusa• 
nide Ctafifhik Ntit8Ja ile IJlt muta· 
fek@ iffiıaliflftiaiı kararla9mıtlı. 
Babıaliden Kızanlık, hareket eden 
heyeti müzakereye baılıyacaklar• 
dı; 

Ben de murahhaslarımıza Ba -
bıilinin ıon talimatını tebliğ me • 
muriyetile f ıtanbuldan hareket 
ettim. Öu benim için unutulmıya
cak bir ıarip seyahat oldu. 

Eneli lttanbuldan Siminliye 
timenflif erle ıitmijtim: Yolumuz 
hıncahırlÇ fitar11er, muhacirlerle 
ell;alep •• Öyle bir zamandayız ki .. 
Bih anlatmak imkanaız .• O yıjm 
yıjıfi aileler., Alıi ağu~a dolu ö .. 
kü• arabaları, atliaıındah bakma 
dan Çılıın ıil:ii firar eden adam -
lann tetkil ettikleri ıiialişer ara11n 
da tlalıalana daljalada geçen 
tretıiihizin yoldaH naiıl olup ta 
ÇiltiiıatUğınit l:iali hayret ederin1. 

Yme ıiriyofiiiuı gibi liôllaTıib ~ 
lıya sallıya ilerliyor! 

Geıfl Muıtaf apafa iitillJC'' 
ıı.unda külliyetli Ruı ıiiYifiıl ~ 
cuUu. Bunlir loltömotif itnlllft b' . ' yaz aancaiını rlirerek ıeçiftiı9iS 
mUaaatle @itiler. Ôifaz diki Uet' 
tle Harmanlıya ge16ik. 

Hannaıılı ••• lıte ömrüiiit18 tfdd 
tamıyacağım bir fecaat lev~aJI•" 

·~· llerde bir ta§ köprünün cı , 
rında defnolunmamıf yüzlerce a 
san cesedi .. Türk cesedi ... Beri 

1 

kadın, çocuk cenazeleri, koktııUf 
aaker naııları. Demek ki bur_., 
hır mezbaha olmuş .. 

Velhasıl trenimiz, daha öte~" 
demiryolunun ikiye ayrıldıjılll 
Tımova - SimenJi mevkiinde dııt" 
du. Bur~da bulduğumuz Ruı Zi • 
bitleri bana: 

et-
- Artık trenle yola deva'l1l 

mek mümkün değildir, dediler• 

Bundan çok müteessif, ade~ 
muztarip oldum. Yolda teılid. 
eltigimiz mü§külal, günleriıııi•;~ 
birçoğunu kaybeltirmi§li. Şiıll1

1t 
'c' kalan mesafe, ordumuzun rı l~ 

halindeyken y~ptiğı 20Ô fhetf~ 
genit bir isHhl<am araamaan ,~ .. 
yordu. TalileuıFir 10 Clerecetlf, 

- Asın kapıyı? .. Açıfi liapı .. 
yı? •• 

- Güm, gümınmm .. 
l!rercieliiler Su l<ufit tcnai8e 

te•aP Hile vermeailer; f a~nt on
lar mülemaSiyeH }Ulykf~iy6F: 

• • • • • • • • yurıu. 22,§0 tem il. ,J;!l.i k6tı~r. 
Remzi ne o dil be?. Bizimi kot-

Müifialiıli lalcem tif makine .. 
cll~rlftiH hulun tHkıiitl@tifl@ raı -
men bir Jiaç adimdi IJir levak'ltuf 
e41tt yalu tiıfiiir et eli Ye hal ü .. 
iirlllıi itli ll YUzlErc@ inain e -
ıetllhi ayiltlaHıali meclfüriyetinde 
lillı18fduk. 

lan bu mmtaka tamamen doıı~( 
iu için beygirlerle gideceJil"' 
Fakat na11l gideceğiz?. Öit --~~~ 
ri zabiti olduğum için bu ha~ 
ve bu buz mmtakasında lleyj 

- AÇıii Yoksa kıfıırız .. 
Gebe lii~1'ir es yok .. 
- Açın Bi9btliz size .. 
Hep ayni süklli.: SöH Bit 8~fa 

daha o kabadayı eesler yükseldi 
ve küçük yumruklar kapının üze.. 
rine ayni hızla inai: 

- Açacak mısmJz?. yoksa .. 
Bir0en ltapı, Hayatinin mey -

dan Sltuyan sesiyle artlıfia lfadar 
dajifüh. Dört şakiler bifaen iki
si!'itt Se Uzerine salaırSılaf. Ve 
he-men Nimetle Hayaliyi l:ieiıerin
Selii liayıılafla l<ısldvrak Eağfa .. 
d:iv. Şiımai lliziın 1H!ç~k aktörler 
ik:ı.::i fa~la ba,l~t:uslu: 

- ilam f'a~a .. dıye tepiiiiyor
lardı. 

Bu lendiUer be!, Sn aa1Hka de 
\'·:.ın etti. Birden odada iki mah· 
tar tabancası sesi işitildi.. Eyvah 
jnndnrmalar be~mışlardı. İki da -
idlı Iıı: bir boğuşma .. Nihayet şa• 
'tH •r maslup ... Hayati ile Nime -
L n ~ §ları çözülürken, onlar ke .. 
'·r :"' ellt!-indc nıahkemeye çıkı -
; .. i •. ·eh. · abahatlerini h !,. ilk de 
. • . crvnsı:eca hıltar elliler. S6nta 
1

; • .1 i rLhller lcarşuıinda lief jeyi 
ıti ~J.Fd ffi!!cb ır ol8ular. Mıililifme 
· ""~ dakikalık bir konuşmadan 
•.rı: r.ı k:u:ırı maznunlnra bildir .. 
::li ! 

iı,h.;F, Ne.eli ve Saidin ceza ka- 1 
rıı.u:-.JrıHn ( .... ) mnilrtcsi mucibince 1 

o,. t. lırıpsine, Rem2in?t1 de i .. 1 

kutacaksm?. Nafile, nafile içimız 
ile 8yfe lio. Bıila•ereierE pabuç 
llıfakacaJC Jfüni yôli: 

Bufil rı §6yliy8 lhiinclı. iler
ledi; Remziyi dilrterek: 

- Haydi in: .. Sokaja çıkaea -
fi1z. Hay8i be.: diy~ ıeslEhCli. 

Fnkat ,eli kaskatı bir cisim -
tlen başka bir şeye dokunmamıştı. 

ısTAnaUL iJILEdıYESi 
Şehir Tıyatrosu Temsilleri 

.~.~ ·~~ ·~. -. 

1 ııııııııııııııı 

~=~:ı 111...111 

Büyük opereti lltlll\H 
Yazan: EkF m tS Ceffia1 Re· 

şit .. Bev:er. 
Unifafmali Zal>ıtan ,;ecesi 

Ullnı1ellk, Slyiııl Uazet 
f! Uibbuf Abkara Cudde. I. V AKtl vurdu 

T lidan Nilmataletl: 
Yazı tşfert telefonu. 2437t 

ldBre telefonu : ?437e 

ıelgraı adrdi. lııtnntıı.1 - "/AKn 

Posta kutusu No. •e 

Alione iie8 llerl ı 

Seneli': 
8 aylık 
8 aylıtc 
1 aylık 

·rurkJye - ı!:cnebi 
uoo Kr. 2700 ({/ . 
1sfl ıtstl • 
tOO 800 : 
150 .. soo 

ilan Ucretleriı 
narıuw;;;; lıio iilfeierl.iiite auıd · 

ISllJU.k, fallaı ftvamu Uln •e.renlert ..ıt 
oyn tenzlJAt •ardır. 

... • • 1 
r::lmın:>. liarar vı-ımı!h. r 

Rcııiınl lllnlann bir entın 10 1nınıtttoı 

llcps:nin, billiasse, Remzinin ; 
'eot8Hrüne nihayet yök .. Kolay mı 

6ı11co.k r... Hem de şimdi.. . 
Remzi ciddiyeti bczarak iti -

r:ı~ etti: 

Kil Uk illnlar: 
Olr <!crııiiaô ı.ki<ie~ :ıu u~ cıetıuıı t>! 

dört lıdam 7:5 ve on cıera.ın 100 kuruıtur 
Uç aylık U!ti •tttftlen~ bir 8~riii tı:ıecca· 
cer.tur. Dört eourı ,;eı:'n llı'hılonn 'nzıl 

saurlan tııco lrunı:l.an buap edlllr. 

~~~~!!!!!!!!!!!!!!!~~~~•I g ne feci bif artzariydı .• Şu· ,,,, 
dahi yola devam elmenin im~' BORSA 

litıulıırınüa yıldıı IŞareU 6la111ar Uztı· 
lerınae 19 1 el kAfiiin ffifüunel@ o liiltr· 
dır.] Rtkamlnr Mapanı$ rtyatlirım g6sterir 

• Pra~ 
• Stokho' !ii 

Çekler 
tı9Ö.~Ö 

r.T4659t 
l'l.06 
iı .99 
S.Sl87 

82,39 ' 0 

1.981! 
"21} ; 
a,;;.ı ı.; 

fıi,6 5'J 
s4 ri~ô 
~.sirs 
1~81!@ 

~B.rA 
11.§6 
§Mn 

~arli ile~ lı!ô 
Balya M6 
~ar~ m. ecti i,99 
l'cltrilil 1 l.n 

,ıı§ô 
&e.§6 
I~.:; 

ih '6 
•e.~6 
!!U6 

Tıl@b@ k@Hlf@l@fl 
Tip lal@IJ@ e@ftliy@li i@H@ilk 

kongre hazırlıklarım bitirmittir. 
Kongra bu cuma günü saat onda 
H:tTI<~vinde açrlacaktll'. 

fitli yorfüfilulUin, ta1iiliiili1Uen 
i1Ujefi. l;ir kadın .. Demir y6lu Uze
fifitl@ Jj{,ytliR liôya erilffiiş tlütu• 
.,ef. Ol@tle lfefU:le bayılmıj, ean 
çekiıen çocuklar, ihtiyarlar, tra -
vetıler üstüne batını dayamış ya .. 

tıy8r. 

Makaacılarla bekçileri olmıyan 
J • 

rolü takip için ieeeleyin Kuleli .. 
lnlrgaida Jtalfriik ffi@ebufifeti ha· 
ıtl ohluı 

O ıeee Yattım. Sabahleyin 
kallitıilm zeıffian bütün ~tyamm 
•e zahiremin ça.Jıııttııf oli:luğunu 

ıördütn. Mt!!jer Yaıon açık btra -
kıltnı, .. 

O me,urn, felaket ile dolu yol 
üzerinde bir 1udum ıu ıle bir par
ça ekmek l;ulmak o ıiin benim 
için bir felaket oldu. 

sız oleluğunu takdir etliyord' 
Bereket versin bir Rus jen' 
imdadıma yetişti. Hayvaniil1tsl 

buz çivileriyle nallanmasma ıôl-; 
fen müsaalle etti. Belki bende"~ 
mış olduklaı-ı lokomotif onl~~ 
çok işine yara<lı. Çünkü o tla1'1 

da o civarda lokomotif yo~: 
Bilekleri çelikte~ olan, hi~it ', 
rıza karşısında iğilmiyen (1 l~ 
r)u kendi halinde bırakarak ~ • 

d ·oı b' ·· b ·1 ı...r•' mm a gıuen ır JUZ aşı ı e .11"" tJı 

her }'olumuza iletledik. lki ' • 
yaverimiz pek geride kalmıtl•r 

dı. s·· 1 'k" .. ti' yiir\l ; oj ete ı ı saat •ura ı i 
yüılert sonra eıki Zajra cadd:ı
üzerinde kendimi yapayf\)nıı d'~ 
dum. Bu esnada girip bir hl 1

• 

Miaifliflli iiil 8 d@ Edirne . derJied 
iıllir6RüHa ı@h:hliiti iiUfiiH her Ben !imale tlojru 11 l•o 

oldu. 

jejl üiUiUüiliı K@Hthffli d@ııt. bü- Balkanlardan akıp gelmekt~ 0aıc;~ 
lüH 'ilalUifll dütüRdülfl: Rı1' ordusu lakip ellijim yula 

1 
• 

t} i@e@ yelı ttİiitı fflUliaelr va.. küldüler. Ruslar Şıpka etekler .,ğı 
lifttlitİifQiH lö hiB ldjid@H faz - ile Süle)imıl'n patanın 1•P:: • 
1111 yellifi l@fllmttı jUf@li parça· evirme haraltetintleH ev•el ifil' 
h~iH i@il@fiyl@ı @lüti@li V@ ıü isti- ranarak Veysel paşaya çe~ . J,it 
Y8Flifth. Oyl@ #@el bir i@•kayth hareketi yapmışlar ve hep•••" 
ı.1· den esir etmişler. :ı .. 
R ;,. adıJfiP"" 

iJifai bUfida katdıklaH ionra Bu kara haberler her ıtlfY' 
.,111r IUlfİtiRİififtlft tidtkiftii ara bize f@fia halde tc11ir 1•r,1tı• • 
itHdi itlft hiF mu,kiıiilla yahımu- ba9lnmı h. Simeriliden. ~1:1 ii~• " 
!i tle•affi @Uili: iınn he, inci saatinde f ıhb 1 dıtJI• 

d ı.• R b' · ras a 
Y6lülflüiüft Hl lirafuula E - rm a uır us ~a ıtıne ;• ~ 

ilifR@IUi\ iiflf \Je•ii iBIHifeleri Bu ~abil Ofai'idUk Nikela .ırttı~ 
~ Q • "'t h l k da ._al0.."111ll 

IİfülBie" hifliBihı Fikil buıhi vazt~ı:. a' 1 
'" 

18HBtti@ft İlafi hah@f ltlii bul - • e gıdı}tormu!. atttk ti 
~\l: • . DUşiflanm mak§atiı ditttfl\etle 

=- lir lui IUfirl ltstu tehre ı mamiyle an!n~iht~tşh. }iaHrıi -1 
doğru ilerliyor. TüfA orchu tUfi rnUtfofai 1 

~dlrne müdafaa halini ~lma• I ffiaeifiı fuen@tmek... .
11

JJ)I .,_,, 
(lk:' 

mıt olduğu için, dü,man kendi e-



~ 
Karı, kocalık 

Kadınlara mahsus yeni 
" E vamiri aşere ,, 

bir 

di Soaa zaman.tarda her ıey nisbi - kıravat almıı ta onu boynuna bağ 
r, diye bir ıöz ortaya çıktı. Bu - lıyoraa o kıravatı tenkit etme. Ak· 

::ı. denilmek isteniyor ki birisi- şam yorgun argın eve geldiğini ve 
dt lil'R'afık bulduğunu diğerinin istirahatini aradığını unutma, içti· 
tı~buı etmesi lazım gelmez. Ka ği ıigararun dumanından dolayı 
~-ıııcalık hayatında herhalde bu tikayet etme! 

~ olaa ıerekti~. . 8 -- Kocan sana kabahatlerin • 
~ ~k aabahleym saat st:1<1.o:de / den birisini itiraf edecek olursa, 
.... ••diyor~. !tadın da ona ka • 1 bu itiraflara kar§t alicenaplık ve 
''91ıınak 11tıyoraa, yatak oda • rikkat göster. Şayet gürültü çıka -
lilo ayrılması i-;in bu bir seb\.!p· ra,.ak olursan bir daha sana hiçbir 
~ lfalbuki müıterek yatak odası şey söylemez . 

.,._salt İzdivaçların temelini te~kil 9 -Tanıdıgvı güzel bir kadını 
_.....,•Yatak ııcakhğı aradaki ra -

methü sena etmeğe kalkııırsa kıs· L.~ llnlhafaza eder. Bir kavga • 
,. kançlıktan dolayı sen de o kadının 'f) tıoltra söylenecek ilk söz ora • kusurlarından bahsetme, erkekler 

•ita. ko1ay1ıkla bulunur. 
çocuklara benzedikleri için anlat • 

~alc.t erkek horluyorsa, onu ya· tığın kusurların hakikaten mevcut 
odatından dıf3.rı atmalıdır. O· olup olmadığını anlamak için bir 

::- Yeri olsa olsa koridor dıvarı • kere daha o kadına gitmeğe mec • 
lerilecek olan gemicilerin as • bur olur. 

::.~•lafından ha,ka bir fey ola. 10 - Hayat çok kısadır ve dai· 

&-..ı ma insanı yükseklere çıkarmaz. 0-
•· ...,_elin evde bir yazı odası var 
.. L_ nun için kocaıun işleri fena gidi -

• U11radaki yazı masasına doku· 
lbıl-... yorsa, ona cesaret verecek sözler 
.. ~alıdır. Her kadının adeti -
"it ~ söyliyerek zahir ol! 
~ : c.•i temizlerken kocasının ya- .... • 

KayınvaldeJer için ilave: 

Kaynana! Senin de bir zaman 

gelin olduğunu hatırından çıkar -

ma. Sırası düştükçe gelinine ve da 

l ...._sı üzerinde duran defter • 
~ lciirtları ve kitapları da kal
:h~ • Bunu da temizlikten ve inti· 
-.cadan sayar. Bu clüşünce çok 
~r. Erkeğin masası üzerinde 
·~~tzaı:naızhk onun için bir nevi 

d M madrna İyi muamele et! ~ ır. aıa üzerinde duran 
~ lciftdm bir ehemmiyeti var • 

• Oraımı düzeltmeğe kalkı§ • 

~ erlceii müıkül mevkide hıra· 
'itleri geri kalır. 

Karı kocalığa ait olan bu umumi 
~leri bildirdikten sonra bir de 
't ıılara mahsus olmak üzere ye· 
&,,'litr, "evamiri aıere,, yazmak is
~ fiiwn. Bu gibi §eyler !İmdiye ka 
Jc.t tekrar tekrar yazılmıtlır. Fa -

Dedikoducu 

On yedi çocuklu 
babayı boğmuşlar 

Urf ada 17 çocuklu Palalı Retit 
adındaki bir adam öldürülmü§tür. 

Bu adamın büyük oğlu müddei· 
umumiliğe müracaatla babasının 
boğulma neticesinde öldüğünü id
dia etmektedir. 

~ırn, bir de "Dedikoducu,, 
· ~ e•amiri aıereıi diğerlerinin a- Yapılan iddiaya nazaran müte· 
~ karıtsın: veffa Sarayönünde Salih Efendi • 
ı _ K d" k" d'' nin kahvesinde gece yarısına doğ-

ıL en ıne çe ı uzen verme-
~ lıocanın yanına çıkma. Yemek 1 ru kumar oynarken 1 altın kazan 
'°~rna saçını batını taradıktan mıt, parayı kaybeden gümrük me· 
~otur. Her gün ayni elbiseyi mur]arından Hilmi Efendi ismin • 

~hile, daima değiıikliğe ehemmi· de biri oyuna kredi üzerine de -
d "-. ..-. Çoraplarının dikit çizgisi vam etmek istemit, Re,it kabul et· 
'iıaa. düz dursun! meyince parasını istemi~ müna -

1a! - Saadette 11hhat en birinci zaa neticesinde Hilmi Ef. ile baı· 
;-'lir. Sıhhat ise hazmm daima kabir şahıs adamın üzerine çul -
f~da gitmesine bağlıdır. Mut - lanmışlar, vurmuflal' ve boğa:zını 
~ •ıleri munta"Zam olmadıkça ınkmıtlar, bu darbelerden mütees· 

~ Qtazam bir hazım tasavvur et • siren Reşit yere düşmüı ve biraz U:: il.bil değildir. Onun iç.in bii • ter döktükten sonra beynine kan 
L .- lnebaretini yemek pifirmeğe hücum ederek ölmütlür. 
~t. ko~anm sevdii!: \'emc~leri 
.. ı.L! - . d 1 f ttr Alilka ar ar tara ından tahki -
a M kata Va'Z'ıyet edilmit Hilmi ve Sa-- aziyi tam~mile göm. Ko -
~ k lih Efendiler tevkif edilmıtir. ~ u i hayatı:ıa ait meseleleri 

~ıua.. Onun keyfini l-açıra • 1 1 
~ ~nv n.ü,\:ü) mevk:de bıraka - KONFERANSLAR 

[0-oüNY A HAs-ERLERi o] 
Altın bekçiliği yapabilir misjniz ?! 

Memleketten memlekete altın göndermek kolay biriş 
değildir. Bu sarı maden bekçilerini bile çıldırtıyor 

Londrada albnlar vapurdan ~ıkarthyor. Arkadan bakanlar ingilizpolis hafiyeleridir 

Geçenlerde Hindistandan Lon • 
draya bir yük altın nakledildiği 

yazılmıştı. Böyle bir haber işidi • 
lince tütün. pamuk falan nasıl 

nakledilirse altının da bir memle· 
ketten diğer memlekete aynı su -

retle gönderilebileceği zannedile • 
rek bu habere lazım geldiği kadar 
ehemmiyet verilmiyor . 

Halbuki altın nakliyatı için alı
nan tertibat adeta harbe hazırlan-

mak gibi bir ıeydir. Bir kere nak • 
Iiyat son derecede gizli tutuluyor. 

Gönderilecek altın kalıpları hazır 
landı mı, hemen zırhlı otomobiller - . 
getiriliyor. Bu otomobiller mitral-

yözlerle silahlandırılıyor. Her ta -
raf kordon altına almıyor. Ondan 
aonra nakliyat baf)ıyor. 

Bu iş için birinci sınıf vapurlar 

kiralanıyor. Küçük fıçılara yerleş· casını çekerek kendisini bacağın • 
tirilen altınlar vapurların hususi dan yaralamı, .. 

mahzenlerine konuluyor. Bu mah Vapur limana girer girmez he• 
zenin kapısı önüne, vapur bir li - men altınlar çıkarılarak gene 

mandan diğer limana gidinciye müthiş bir nezaret altında banka
kadar yerinden kımıldamamak Ü· ya naklediliyor çünkü bir gün geo 

zere, bekçi dikiliyor, bu bekçilerin çikecek olursa banka o gün iç!n 
vazifesine çok ehemmiyet · verili • kaybolan faizinden dolayı zarar 

yor. Çünkü onları müthiş biı· asap görüyormuş. Altınların derhal nak 
kuvvetine sahip olmaları lazım ge- )edilmesi için gümrük muamelesi 
liyor. vapur limana gelmeden evvel ya· 

Yoksa günlerce mütemadiyen pılıyor.Vapur şirketleri bunun 
milyonların kapısını beklemek 0 için gümrük idarelerinden husu
kadar sinirleri gevşetiyormut ki si müsaadeler alıyorlar. 
hazan bekçilerin çıld[rdıklarr bile Altınların nakil masrafları da 
görülüyormuş. Geçenelrde yapılan çok yüksektir. Geçenlerde lngil • 
böyle bir altın nakli esnasında tereden Amerikaya harp borcu o· 
kullanılan bir bekçi o kadar sinir- larak gönderilen 20 milyon dolar 
lenmit ki vapur artık muvasalat 

1 

için altı yüz bin Türk liras[ sarfc • 
limanından içeriye girerken taban dilmiştir • 

Almanyada bir 

mahkllm 
hapse 

Berlinden son postayla gelen 
bir habere göre Cologne cinayet 
mahkemesi bir katolik papasını 

üç ay hapse mahkum etmiştir. 
Yapılan mahkeme neticesinde 

papasın cürmü şöyle teshil edil -

miştir: 

Papas, mensup olduğu ma .. 
hallenin mecmuasında yazdığı 
makalelerden birini hassaten Hit
ler aleyhtarlığına hasretmiş ve 
hakaretamiz neşriyat yapmı§tı. 

Avam kamarası bir 

Bu neşriyata göre en suçlu cüm 
le " Mülhit alametleri ve ~ekli de .. 
ğiştirilmiş salipler taşıyan bayrak 
)arın, lsa mesleğini güdenlere 
yakışmaz bir vazıyet,, olduğu• 
dur. 

kadına 
tarziye mi verecek! 

İngiltere avam kamarasının, timarhaneye götürmüşlerdir. 
Londralı bir kadına karşı af dile- Halbuki kadın deli değildir. 
mek vazıyetine düştüğünü lngiliz Bir yanlışlık neticesi olduğu 
matbuatı kaydetmektedir. an.laşılan hu vaka üzerine sıhhıye 

Gertrude F. Brod isimli olan nezareti parlamento müıaviri, 
bu kadın evinde si~kunetle otur • buna dair ne diyeceği hakkında 
makta iken birden umumı timar- ı sorulan suale şöyle cevap vermiş
hanelerden birinin üniformalı me- tir: 
murları gelmiş ve kendisini zorla "Vazıyeti tetkik ediyoıuz. E 

Muhtaçlara yardım 1 

BERUN, 19 (A. A.) - Volf 

Alkol kaçakçılığı 1 

ğer hadise cidden anlatılan şerait 
içinde cereyan etmişse, buna yal

nız biz değil, bütün kamara bcya. 
m t1sef etmek mecburiyetindedir. 

Bu kadına hepimiz tarziye verme
liyiz. Böyle bir vazıyet, hiç biri . 
miz tarafından arzulanacak gibi 
değildir.,, 

Harp bitti! 
NEVYORK, 19 (A. A.)-• ~~ler söyleme İden çekin! Üniversite Tıp fakültesi doçent-

..__~ - Kc d ti k ajansından: Kış için yardım mü -""& ·~nm os arı ve a ra • ferinden Süheyl Bey dün aktam 

VASINGTON, 19 (A. A.) -
M. Morgentham alkol kaçakçılı • 
ğı ile mücadele eden sahil muha .. 
faza donanması harekatını bizzat 
idare ettiğini bildirmıştır. 173 ka
çakçı vapurundan sekizi hariç üst 
tarafı kamil en ingilizd ir. 

Montevideodan bildırıldığıne gö • 

re sulh için yapılan İptidai müza
kereler, Paraguay ile Bolivya ara 

1 •leyhinde tenkı"tle O es•esesi reı"sinin bildirdigwı·nc no··re it · r yapma. Tıp cemiyetinde (Türkiyede cüz- " 0 

k~ la.a!lükatını çekittimıeğe kal bu müessese halihazırda 15 mil • 

~-.crıa bırak söulesı'n .' Bundan bı'r zam hastalığının tarihçeıi) 
J yon muhtaca yardım etmektedir. 

Çılanaz mevzulu bir konferans vermittir. 
I _ s.n' k d w Konferansta bir çok doktorlar ha· Bunlara şimdiye kadar 20 mil-

teı • a ne a ar agır gelirse 'tftt: kocan namına gelecek 0 • zır bu)unmuttur. · yon marklık patates, 52 milyon 

f. lcartl•r kt 1 k ~· marklık ekmek yapılabilir huğ • ~'-le·· ı, me up arı 0 uma. Halkevinden: ı 
'-t'ı u ınektup esrarı zan ve tah • day, un ve diğer gıdai maddeler, 

il ed· d Birinci ki.nunun 21 inci per 
tl irinden çok mühimdir - 24 milyon mark kıymetinde, 20 

9 - · şembe günü saat 18,30 da Beyoğ.. . .. .. w 
'o~ - kocan a~a~a sırada yalnız lu kıımında üniveraite doçentle _ mılyon kental komur dagıtılmış -
-.._ h cdnnak ısterse buna mem· rinden Vehbi Bey tarafından , tır. 
•~· terin. Çnn~ü sen Je arada (Sokratm hayatı) hakkında bir Müesseseye malen ve nakden 

., _Yalnız $Okawga çıka~~~· . 1 ko~.f.erans verilecektir. Herkes ae- yapılan İane miktarı 125 milyon 
kocan begenmedıgın bır Jebılrr. ! yükıelmekledir. 

Almanyada idam 
mahkumları 

LA YPZIG, 19 (A. A.) - Bir 
Hitler milisini öldürmek, bir diğe 
rini de yaralamaktan dolayı Dü· 
seldrof jürisi tarafından idama 
mahkum edilen On, 15 sene ağır 
hizmetlere mahkum edilen bir ki
fının temyiz taleplerini, temyiz 

sında harp haline nihayet verdir
miflir. 

NEVYORK, 9 (A. A.) - Pa-. 
raguaym Montevideo Amerikan 

konferansına teklifi üzerine bü • 

yük Sakoda derhal bir mütareke 
yapılmıştır. 
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mahkeme!'; •eddetmıştır. 
Temyiz mahkemesi, bundan 

başka on birincı mahkumun ccza
aını da idama tahvil etmittir. 



RLOK HOLMES'e 
KAR.Şl 

LÜPEN!\ 

VAKiT tefrika.J~ 

- Geriye dönerse7"İZ size yilz 
elli lira var, dönmezseniz hep be
raber denizin dtb:ne gid~eğiz ! 
dedik. ifaden ne kadar kat'i idi ki 
üç kiti birden apıflılar. Ufak bir 
hareketleri brovningin bir kaç el • 
den üzerlerine patlıyacağını kes -
tirdiler. Yüz lira vadi de herifleri 
kandırdı ve belki Arzen Lüpenden 
ene] Beyo~luna çıktık. Bunu kim 

bil. ? yapa ır •.. 
Holmes nevmidane ba,ını salla

dı: 

- Hepsi ali ... F akl'\t netice? 1 ş
te haia vasiyetnam •. .-den eser yok. .. 

Horoz sesleri 

ıııııwı~ı .. 
rtumara: 46 

göstererek vahıi, paralayacak ka -
dar korkunç vaziyetini ve homur -
tusunu hatırlatıyordu. 

Bir an oldu ki Antuvanet bu ıe· 
ıin yanı baımdan çıktığına bük -
metti. Korktu, yatağından kalktı. 

Gidip kapıyı kilitledi, lambayı 

söndürdü. O zaman yandaki oda
nın ııığı, iki odanın arasındaki ka· 
pının anahtar deliğinden gi:iründü. 

Antuvanet me!"akla eğildi. De -
likten içeriye baktı. Bir masa üs .. 
tünde bir laiDba gördü. Masanın 

önünde siyah uzun rop dö şambrı
ile doktor Noyman oturuyordu. 
Yüzünü görmediği halde Antuva· 
net vücudundan onu tanımııtı. Fa-

Matmazel Antuvanet ·doktor 1 kat buna oturma denemezdi. lki 
Noymanla sözle§tİği günün ertesi 1 büklüm olmuş, mütemadiyen ge -
günü sabahları muayenehaneye rilip asılıyor, bütün vücudu bir yı
gitti. Ameliyat odasına alındı. 1 

lan vücudu gibi kıvranıyor, garip 
Narkus yapıldı. Ve ameliyat ya · sesler çıkarıyordu. 
rrm saatten fazla sürmedi. Ancak Uzaktan bir horoz sesi ahenktar 
doktor kendisine bir iki gün kala· nağmesini uzatrrken doktor Noy • 
cağını, nezaret altında yatacağını man aanki vücuduna iğneler sapla 
söyledi. Antuvanetin bu canını sık nıyormuf gibi kıvrandı, bir eliyle 
maida beraber çaresiz kabul etti. masanın üstünden bir şey aldı, ağ 

Ameliyat çok saramıf h. O gün zma attı. öteki eliyle su dolu bar· 
akJama kadar baygın bir halde dağı dikmek istedi. Eli titriyor, 
yattı. Akşam üstü kendine geldiği vücudu sallanıyordu. Müıkülitla 
nman ortalık kararmıştı. Tele fon suyu içebildi. Sonra birden batı ar 
etmek istediğini söyledi. Bir hasta kaya yıkıldı. Kazık kesilmiı gibi 
bakıcı koluna girdi. Onu telefon bir müddet durdu. Sonra ayağa 
odasına götürerek bıraktı. Bir ba- kalktı. Baıını çevirdi. 
basma ,Mösyö Gerdene telefon et· Bu bat Antuvanetin gözetlediği 
ti, Boğaziçinde bir dostunda kala- yerden karanlıkta kalıyordu. Lam 
cağını, akfama gelmiyeceğini ıöy- ba arkasında idi. Fakat Antuva -
ledi, Mösyö Gerden son derece net bu karartı içinde iki ate§ göre· 
serbest bir adam olduğu için bunu rek mıhlandı, kaldı. Kıvılcımları 
hiç gayri tabii bulmadı ve kabul bütün odaya yayılan, son derece 
etti, parlak, bin mum kuvetinde iki e • 

lkinci telefon Mösyö F ernana i- lektrik ziyasının hüzmeleri .... 
di. Yani Anen Lüpene .. Antuva - Antuvanet bu ziya arasında gör 
net: düğü yüzü ve bu uzun boyu tanı· 

- Galiba bir iki gün burada - yamadı. Bu doktoT Noyman değil 
yım. Sen gelmiyecek misin? di. Fakat korkudan daha ziyade 

Diye soruyordu. Araen Lüpen bakamadı. Karanlık odasında ya-
vazıh bir cevap vermedi: tağına çekildi, yattı. Bütün vücu -

- Belki, bakalım ... iş nasıl gös du diken diken olmuştu. 
te · Bu ne idi? Cin mi? Peri mi? Şey rırıe .... , 

Demekle iktifa etti. Antuvanet tan mı? 
o akşam pek az bir §ey yedikten Ağır aiır yürüyen bir adamın 
sonra tekrar uyudu, gece yarısın • ayak seslerini ti kap11ının önüne 
dan sonra uyandığı zaman artık kadar işitti. O zaman nefesi tutul 
kenaisini tamamen iyi hissediyor· du, heyecandan, korkudan boğul· 
du. Odasında hr.fif, toz penbcsi duğunu sandı. Ayak sesi bir an ka 
bir lamba yanıyordu. Yanında uy- pısının önünde kesildi. Onun ye -
ku halinde, hiç bir tarafına kımıl· rine, gene bir horoz sesini mütea -
damaksızın kaldı. Bu yarım saat kıp, hırıltı, tıpkı bir köpek hırıltı· 
içinde ne tokakta bir ses, ne evin ıı kaim oldu ve bu hırıltı uzaklaş -
içinde bir tıkırtı duydu. Bir an gel tı, uzaklaftı. Kayboldu. 
di ki ukıldı, kalkmak istedi. O sı· Nereye gitti, hu kimdi? Şu daki 
rada çok yakından bir horoz sesi kada ne yapıyor? 
duyuldu. Antuvanet yarım saat, belki bir 

Ant:.ıv"net sabah olduğu ümidi· saat bekledi. Bir ara bu sesin so . 
le yanı başındaki perdenin ucunu kaldan geldiğini İ§itir gibi oldu. 
J.-aldırdı. Henüz ortalık zifir gibi Filhakika bir horoz daha ötünce 
karanlıktı. vazıhan anladı. Hırıltı sokaktan 

Uzaktan bir horoz seıi arkada_ geliyordu. Tam penceresinin di -
şına mukabele etti ve yakınındaki binden .. 
horoz tekrar öttü. Arkasmdan yan Batını kaldırdı. Camdan dış.uı
da.ki odada ağır bir cismin yere 

1 
sanı görme:~ çalıştı. Kabil değ;I -

dü§üş:inden çıkan ses duyuldu. An\ di. 
tuvanC'l kulak ve-c.ii. lçeriki odada Hiç bir ~ey görünmüyordu. So -
~-ir ini!ti ve kalın halı üstünde bir kak zifir gibi karanlıktı. 
ayak sesi vardı. Vücudunda duyduğu bnzı tan • 

Orada hastabalucının yattığını cılarla yatağına kıvrılmıya mec · 
zannediyordu. İnilti homurtuya, bur oldu. Yorganını başına çekti, 
homurtu, hırıltıya çevrilince bu - uyumaya çalııtı. 
nun bir kadın sesi olamıvacağına, Fakat kahil değildi. Horoz seı -
binaenaleyh içenle bir erkeğin yat leri i!İtikçe kulak veriyor, evin kn
lığına hükmetti: pııından bir hırıltı geliyordu. Bi . 

Horoz ıes!eri tevali etti. Tevali 1 ru; evvel yandaki odada işittiği 
ettilcce hırıltı yüks~iyor. adeta ! ses .... 
kavg~ eden bir köpeğin di~lcrhıi <DeYamı Hl') 

Adliyede Dünkü Faaliyet 
(Ha, tararı ı ind ııa)lfada) 1 ile mükellef olacak intizamı am.. sü.~lüğü bildirilmezse tehirİtı 

dosyaların mümkün olduğu ka • meye mugayir olmamnk ve eşha- mu devam edecek. 
dar eski hale getirilebilmesi için, sı safüenin hukukuna müessir ol- ı Hazırlanacak cetvel~• 
baroca teşkil olunan müzahir ko- mamak şartiylc iki tarafın tesadü- 1 21 - Resmi dairelerle nıll' 
misyonlar, işlerini bitirmişler, tel kü de kafi olacak. mi müessese ve anonim şirk 
kikat neticelerini baro inzıbat 10 - Yanan esbabı sübutiye alakadar olduklan davalar 
meclisine bildirmişler, baro da diğer tarafa tebliğ olunmuş veya birer cetvel yaparak bürolar• 

bu neticeleri bir layiha halinde diğer taraftan alınmamış ise bu derccekler. 
tesbit ederek, adliye vekaletine, vesiknnm aslı veya sureti resmi 22 - Tapu daireleriyle 111 

dairelerde mevcut ise celboluna .. daireleri bankalar gibi müe• 
bir suretini de B. M. Meclisi adli.. 1 
ye encümenine göndenni§ti. k maliye mahkemelerle icra • ca . 

Tanınrnıt hukukçuların iştirak 

ettiği müzahir komisyonlar tara -

fmdan hazırlanan ve baro inzıbat 
meclisinde toplu bir şekil verile .. 

son bir sene zarfında kendil 
yazılan müzekkere suretlcriıtİ 

11 - Yanan vesikan in ne aslı roya bila talep göndereceklet· 
ve ne de sureti elde edilmezse 

Asıl ve suret 

23 - Yangın sebebiyle ~' 
vesikanın vücuduna delalet ede - lacak suretler, müzekker 
cek beyyineleri, em.mareleri l 1 rek gönderiJen bu mufassal layi 

hanın hulasası, şudur: 
ili\mlar ve zabıtname er pu 

takdir etmek ve indeliktıza mü .. f miyle bütün harçlardan mu• 

Llyihanın hullsası 

" 1 - İstanbul adliye yangı • 
nmda yanan dosyaların yeniden 

tesisi için her mahkemede mahke 
me hakimiyle baş katibinden mü
rekkep bir büro tesis olunacak, a
vukatla takip olunan dava dosya 
!arının tesbitinde bürolara muave 

net etmek üzere baro meclisi inzı
batı tarafından da bir avukat ter
fik olunabilecek, terfik oluna -
cak avukat büronun azasından ad 
ve ayni salahiyeti haiz itibar olu

nacak yalnız kendi dava dosyası
nın avukat büroda vazife sahibi 
olamıyacak. 

2 - Bürolara arzuhalle veya 
-tifahen müracaat olunabilecek, 
arzuhalle müracaatta yangm vu
kuna kadar geçen safhalar 
yazılarak müracaat eden taraf tan 
bir zabıtname imza olunacak. ile 
ride izahatı lazime alınarak it
mam edilmek üzere muhakematı 
cariye safhalarını haiz olmıyan 
arzuhal veya tifahi müracaat da· 
hi reddolunmıyarak kabul oluna-
cak. 

3 - Dosyanın tesisi için müra 
caat eden alakadarana veya avu
katına müracaatını mübeyyin ye
dine bir vesika verilecektir. Bu 
müracaat mahaki.me müracaat 
mahiyetinde telakki olunarak ka 
nuni müddetleri katetmi' itibar 
olunacaktır. 

MUstacel işler müstesna 

temmim yemin verdirmek veya 
vesikanın mevcudiyetine şühudu 

şahsiye dinlemek suretiyle muha
kemeyi yürütmek üzere dosya 
mahkemeye sevkolunacak. 

12 - Beynettüccar tahaddüs e 
den davalarda tüccarın musaddak 
ve kanunen şayanı kabul ve mute
ber defatir, kuyudatiyle de tesisi 
muamele mümükün olabilecek. 

13 - Davanın takip ettiği usu 
li safhalar ve ara kararları büro 
zabıtnamesiyle tesadükü tarafeyn 
ile tesbit olunmuş ise intizamı am 
meye müteallik olmıyan hususat
ta tarafeyn hakkında muteber tu
tulacaktır. 

14 - Muhakemede şahitler 

dinlenip te imzalı zabıtnameler 

ve muhasebe rüyeti gibi muame
latta raporun aslı veya musaddak 
sureti elde edilemezse bu muame 
lelor tekrar ettirilecek. 

Muhakeme bitmişse 
15 - Muhakemenin hitama er

diği iki tarafın tesadükiyle anlaşı 
lrrsa iş mahkemeye sevkolunacak 
ve mahkeme iki tarafın tesadükü-
nün mahiyetini ve hudut ve şümu 
lünü bittctkik karar verebilecek 
kuvvette görüne kararını ita ede
cek değilse noksanını ikmal etti .. 
recek. 

16 - Mahkeme büronun tesis 
ettiği dosyayı tahkikat hakimine 
göndenneğe mecbur olmaksızın 

işe vazıyet edecektir. Lüzum gö
rülürse azadan birine tahkik etti-

4- Müstacel mevat müstesna rebilecektir. 

olmak üzere büro müracaat aıra• 
sına göre diğer tarafın avukatı 
varsa avukatını davet edecektir. 
Davet olunan taraflar dosyanın 
tesisi için büro tarafından vaki o
lan suallere cevap vermekle mü • 
kellef olacaktır. 

5 - Her tarafın avukatları da 
vaların mahkemede geçirdiği saf
halarını müddeabihin hasıl ve se
beplel'ini hakikati veçhlle beyana 
mecbur olacak, iki tarafın yekdi 
ğerine tebliğ ettikleri arzuhal, la
yiha ve vesaik suretleri büroyn 
tevdi olunacak. 

17 - Bir taraf hükmün tefhi-
mini iddia diğer taraf tasdik et
mediği takdirde karar yeniden it 
thaz olunacak. 

18 - Eğer mahkemeden hü .. 
küm ita edildiği hakkında iki ta -
raf tesadük ederse dosya mahke-

meye sevkolunacak mahkeme te
sadükü doğru ve vaki addettiği 

ve hükmün suduruna ve esbabma 
kanaat getirdiği takdiı-de ilamı 

tanzim edecek kanaat getirmezse 
usulü veçhile yeniden hüküm ve • 
recek. 

19 - Yangından evel eğer 
6 - Dosya tesisinde büro aza.. ilam sadır ol.muş ve tebliğ edilmiş 

sı aı-asmda ihtilaf olursa mahke- ise ili.n1111 muaaddak sureti ala -
me reisi kati surette halli mesele kadarından alınarak yeniden 
edecektir. ilam almıyan tarafa tebliğ oluna-

7 -Yangından evel yalnız bir cak ve müddeti kanuniyesi zarfın 
arzuhal verilip te tebliğden cvel da alakndaran tarafından temyiz 
yanmış ise müddei davasını yeni- olunabilecek, dosya temyize git 
den arzuhalle tecdit edecektir. miş nak7.an veya tnsdikan geldik 

8 - Arzuhal tebliğinden son- ten sonra yanmış ise mahkemci 
ra yanmış ise iki taraf suretleri temy:zden getirilecek kayıtbr1a 
ita ederek dosya tesis ohmacak c.losya tesis olunacak. 

büro hu hususta bir zabıtname 20 - Müddetli ihtiyati tedbir
imza ederek i~i mahkemeye sev • lerle müddetli icra tehirlerinde 
kedecek. karardan mutazarrır olan diğer 

9 - Yanan esbabı sübut iye di tarafa 30 gün zarfında temdit 
ğer tarafa tebliğ olunmu! ise su- hakkında b;r karar istihsal edile
retlerini d;ğer taraf büroya tevdi mcdiği takdirde kararın hüküm· 

cak. 
24 - Müruru zaman ve 

kanuni müddetler ve haki111İıt 
hilleri yangından bir ay eveli-' 
yani 4 teşrinisani 933 tarihİJ1 
bu bapta çıkacak kanunun rııe.t 
te girdiği tarihten bir ayın hı 
mma kadar cereyan etmiyece 

25 - Yanan dosyaların te 
için bürolara ve mahkemelere 
lafı hakikat beyanatta bu!un 
eğer avukat ise büronun nıii• 
keresi üzerine baro inzıhat rıa 
Iiıi tarafından bilmürafaa ll111 

kat veya daimi tart cezuiyle t 
ziye olunacak. Avukatın g• 
rı hakkında büroca verilecek tP 

zekkere üzerine makamalJ t bil 
yeye kartı heyanatı kazib~de-' 
lunmak cürmiyle müdde1ull1 
likçe takip olunacak. 

isUsnat hUkümter , 

26 - Yanan dosyaların 1,İy 
den tesisi için kabul olunac/~ 
tisnai hüki;,mler bu bl'lpta t~~ 
kılınacak kanunun meriyete ti 
ği tarihten itibaren bir ıeM ·.'tt 
f mda vaki olacak müra~ 
hakkında cari olacak andan i1.f 
ki müracaat ahkamı umull' 

tabi olacaktır. ·ti' 
27 - Yanan dosyaların 'ff'i 

ve tesisi hususunda tarafe •fi~ 
veya avukatların gerek tslı~ 
ve gerek şifahen vaki olacak 1'li'' 
nah tecezzi kabul etmiyeCe.-"' .. .. .,,,. 
Bir tarafın kanun ve huınu ~ 
ve ahlak kaidelerine ittibaeııftİ 
ki olan beyanatı diğer ta~~ 
tasdik edilmiyerck inkar ed• Jf. 
veya sui niyetle tahrif ve ta~ 
edilmek gibi sebeplerle .,,e Y ·' 

1 te,.. 
her ne suretle oluna o ıun edt, 
dükü tarafeyn temin edilelll~ 
sureae beyanatta bulunaP ıı' V 
diğer taraf lehine olan kısın• 1, 
terse gayri vaki addetınc~e :if 
olabilecek. Bu suretle ıuı J,J' 
esbabının gayri mepu istif•~ t \1 

d ·1 . k Eae , ne mey an verı mıyece · .
1 
~ 

· edı e , 
sadükü tarafeyn temın bıJW. 
mesine rağmen beyanatta 1 et11

, 
• ·111• 1 

nan taraf bu hakkını ıstı . ıe• 
.. erırıe ' 

yerek beyanatı vakıa uz . ı,e1' 
si muameleyi isterse olv•k1ıt e1'• 

d'" "pÜ eC nalı iizerine isahı U!U dal 
Sui niyet karşı••" ,sJtı 

b. le h" "i 
28 - yangın sebe '"( defi ı 

· · aıye • gelen vaziyeti 1stıın . fi'' 
. . f d esme it'' 

niyet esbabının ıstı t\ 1 k te · ı 
hal vermemek için a1eht • r. "ef' 

d re"a,- rıf 
detle isbn.tı müd caya ~- '"" 

ı . b•t111• ,.,. 
.miyecek şahitler e 11 bile ti' ·ıt 

k }erde • te'' ret hası l olaca yer Jııl 

h k. l ce şe eti 
kemeler, a tm er ;J<sfl' I 

h lJ ,,e ece 
hüviyeti, ta1·zı aya 0et .. 1 

A h Jetle "' gahla.rı zatı şa a 0tu~ ... 
· · b"t .,e,. alaknları ıyıce tes 1 :fell• td' 

gibi ...,alan yere şehadet~ ,.,1'; 
J • ce~ 

lere mahal verihnıye a1'U'''' 
diğer tedabir dahi alırıac: 
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8 ir Kimyager Alınacak Denizyolları Yemen ile N~cit 
harp etmiyor mu? 

&şanına sebebi! 
Bertin, 19 (Havas ajansı) -

ltaa wnetinde milli sosyalist ol
nıu, ölan bir zevç, talak da"tası aç· 
il6lt ~ malikemeye ,unlaTı söy-
&a,.: 

'1Cvımın musevi olduğunu bi .. 
İi6tdum. Fakat bu -vakıanın e
-iyetini takdir edemiyor-

(Bq tarafı 1 inci sayıfada) 

suu~un aıl<~rlH afaiınCla lier liaii
gi bir t~ai •üku bulmaması için 
kat'i emirler vertliiini eöylemeltte
dir. Ve bu münai~lietle yazdığı 
bir lJatmakalede şunları ileri iür • 
mektedir: 

A k A F b .k ı i ' L. E T M E s i S erı a rı a ar Accntelerı l\ar:ıkôv - l<öprübaşı 
reı. 42~62 - Sirkecı MUhUrdarzadt 

Umum Müdürlüğünden: 1-K-~1; ·;·';ı ;1

; iz 
Gaz i,terinden anlar bir kimyager almacaktır. Taliplerin ve· 

sika ve istidaları jfe Umum M6diirl0ğe mUr1caatları. (7002) Sür'at yolu 
vapuru 21 

Karadeniz Birinci Kanun '-.,, 
Malıkaıe, bü ielJebi kalful et

llllt Ye talak kıiiarını vermiftir. 
liı.ın mucibe C11aralc malık~ -

flıi tlemi;tir ki: 

"Zh~ zevcenin musevi olau -
-...; lriliyordu, fakat bu J<end~si t!-ia bir lı:eytiyellı. Bu va• 

e1a1lt ehemmiyeti'li, henüz 
M ü lıtiiitenin ırk, kan Te mil
btet iilanatmı anlatltltları, l>ir 21l'" 

l!iücia anladı.,, 
MalıMmenin 1:fü kararı, aryen 

İiit zetç, ~1n rrlf unsurunun esas 
lı eiiemnıiyetini an1atlığı zaman, 
iilö ltararı almak üzere bir kı
jq t~f1t11 etmektetlir. 

tin Amerikası 
Vafinifôi!, 19 (A.A.) - Birle· 

liİt AmE?'ılra devletlerinin lalin 
Atnerikaıı siyaseti hak1tında ya -
ltıiicla v~receği mühim kararını 
Vasati Amefilt il~ 1923 M akt<>lu
llıi nniahede~tin tadili olacaği 
zaiiiieailmektedıt. 

Amefifia Esas itiliariyle vaiit1 
Aınerilia il olan ualie8e1~ıfi az 
la.dili şarliy~ Salva<lor cümhuri -
Yetinin Martinze hlikfunetini tafıı· 
tnaya kadar vermiştir . 

M~t1tczi Ametifı:a Jionf eranii -
bın Panamada toplanması muli· 

te .. lair. Bu konferans merkezi 
Amerika memİelcetf erine arzu et-

tikleri takBirdc muahedelerden 

dönmek fırsatını verecektir. Bu -

nunla beraber Nikaraguay, Hen · 
drras ve Goatamala muahedeleri 

bazı tadilatla ipka etmek arzusun· 
da bulunduklarını bildirm;§lerdir. 

Öandi'nin ·itaatsizlik 
hareketi 

Bombay, 19 (A.A.) - Hüİtfi .. 
tnet, Gandhinin itaatsizlik llareke 

tine iıtirak eden Hintli avukatla
rın lJardtlaıı çıkarılmnlaTı için ad

li takibat yapılmasını istiyeceklir. 

Stanley vilayeti valisi, memur

ları Gandhi tarafıfü)an tertip edi· 

len te:liliUrİ@re lştifalttefi menet • 

in ittir. 

1@rN8v hı_giHz konfrô
lünde 

Londra, 19 (A.A.) - Avam ka 

lııaruı, üç.üncü liıraatintle 52 reje 

•uıı 293 reyle, T erre Nouve i<la -

resini muvakkaten lngilterenin u

llıUllit kontrolü altına alan kanun 

li;ibaamı kabul etmittir. 

"İmam Yih1a, kom§umuz ve 
dostumuzdur. Oiiunla daima doat
luk iç.inde yapttıak itteriz: Yal ~ 
nız imam Hazret1etinin veyi bir 
baıkasının haklarımıza teeatüz 
etffiesine, arazimizden bir karıı 
yer bile almaflna mütaade edeme· 
yız. Onun için Jmafii Hiiretleri 
sulliun de-vamını ir2U ederte bi -
zim de ayni arzuyu beı!edilhllizi 
gör&ek, iitemezae biii de İiizrr 
İ:fülacaldir. Bufiunİa lJeriber 1-
.. nam y ahyanın memleketimiz 
nakkında fena fi1dtlet l.Jeı1edili .. 
fic dair ileri sürülen ıayialara inan 
mıf8tuz. Çünkti lniam Hüretler~ 
kral llmiıfüut ülketiflin 11tılan 
inifiden tlalii nHiıtikİieiii altİuiu· 
nu pek iyi lfllir.,, 

Franıız kabineıi 

Posta T. T. Binalar ve 
· Levazım Müdürlüğünden : 

1 _ Miistahtimin için yaphrJlıcak 2300 • 2400 takım ya1ıhk 
elbise 20 _ ı 2 • 933 tarı hinden itibaren kapa1ı zarf usullle müna-

kasaya konulmuştur. . . , 
2 _ Mezl<Or elbi5elerin 9 ikinci k Auun 934 tarınınde ıbalul 

Perşembe 20 de Galata rıh· 
tımıodan 1'alkacak gidişte 
lnebolu, Sımıun , Ordu, Gi• 
reıon, Trabıon , Rize, Hopa• 
ya Dönüıte bunlara ilaveten 
Paıar, Polathaneye uğrıyacak· 
tır. (700 l) 

1 w d .a Taliplerin Şartname almak için her 1Un ve tırt-
yapı acagın an · 1 ·ı 
namedeki tarıfat dahilinde ih11r edecckletl tekhfn~meder ı e ~~- Antalya yolu 

· ti "ht' edecek kapah zarflan vermek içın e mez ·ur 
mına arını ı ıva . 20 bi l l 

·ıı. -u o1 f S lı nUöU ıaat 14 te tıtınhuldı Yenı Poıtaoede A t l vıpuru r ne 
tıfıne lU saaı a l> ( 69.111 n a ya kAnun 
mübayaat komisyonuna mOrAcaatJuı . 

,~ ılll:!~ll l llll!lllll~ll~ııı!~l~1mr~~ı ıı~ıı ııııı~IMlllllW ll!l'll:mııı~mı ~~:!=~~a k:ı~.c~~ ~'~~:~~ 
Qel~nı·k Bankası ~- t1mir, Kullük, t adrum, Fe\hi· 
~ G = ye, Antalyn'ya. Dönüşte bun· 

Tesis tatlhl ı 1888 il l1ra ilaveten Finike, Çanak· 
~ kale, Gelibolu'ya uğrayacak· 

Sermaye'i: 30. 000. 000 frank B 11·111tır•. •mı---·(•69•65.) .. 
Ticaret işleri umum müdürlü • 

<lii' ıafih' '"cl Ntifitiifiilii> /dare 111erkezi .· IS .. / AN BUL ıundetH 
tün &atlia bir Mktai nuat tikiı> Esas multavelenamesi mahalli 
etnıeie bajlid1iindatt Pafiileid ln Tiirkiyedeki Şubeleri 1 kanunlarına göre tanzim edilerek 

gihz sefififlin vasiyeti e1dükçi ıstanbul ( Galata ve lstaobul ) lzmlr uıulen teıell kılınan ve 30-11 -
iiiütltülfetfflitfir. Samsun • Mersin . Adana 330 tarlhli k•mun hükümlerine 

Hıriciye Nazırı (latieour) di Yunaoistandaki Şubelerl 1 göre tescili i•tenHen Felemenk ta-
liir atalet d9Yr1 ıesitmek-vdif. A • • Pi biiyetll ve 6 .000.000 - Florin ser-
fifi 14 üfiCU ıunu (Haffiot) Hari· SeU\oik. Kavula. Atlna ~ r mayeli (Holan\ie Bank - Üni 
ciye encümenini İ§lİma tlaTet et - N. V. - Hollancİsche Bank - Ü-
mitken bu içtima, BerHn ile Piriı Biİümum Banka muameleleri. Kredi mikliiplltı. Cit! hesap· nie N. V.) Şirketi bu kere müra • 

"' k 1 h .. ...... ları ku"'cadı. Esham ye TahYlllt. K11alar ıcarı. • k h" -' 1 .. arasınuaki müıa ere er enuz uır T caatla ıır et ısseaar ar umumı 

netice vermediğinden bahisle le - -··-1\\1 toplanlııının 13 - 7- 33 tarihli 
liit echlmlıtir. f evkalatle kaı·a.rı mucıbince tnsfi· 

O gün (8oncour) da daire91H • ye hallrıde bulunan !Bahritefit 
defi hiç tl ı§arıja Çıkmamıştır. 1 k gundant Fe\emenk Bankaaı - Hollands · 

lhi •a•İyet ••rtı•IMIA Franu. 11111 Va p u re u u MUIHı Alldvya&U Lukrlli ilen• ehi! Bank Vööt Middelandsche 
fi müdafaa m'zırlarının, harbiyi, TUrk Anonim 'ltle•tl dlttln tanılm kıhttan ili'a ce\veU Zee N. V.) Şirketi ile yaı;ılan hey 
bahriye ve hata fiafırlirihın (Şo - lstanbul Acentahğı Ue idare kifafı l 7 _ ıı _ 933 eti umumiye kararlarına mUıtenit 
tan) ın riyasetinde aktedeceklefi \l mukavele mudbince mezkur ban· 
içtimaa büyük bif ehemmiyet Ve • Uman han, relefon l 2292~ lirihll M\l\iyet ıaıeteaiy\e \ n e~ itantfi aktif Ye paiififti devir aldı -
r ilmekiedti·. Ancak bu içtima liit - l---A-Y_V_A_L_l_.lt .... iiiiiilll~~--. dlleHk ılı@ıkldar Udnci löplan ltnı ve bu baftkanm Türk:iyetleki 

tikten 9bn e. FraHstz Heyeti Yeki- Saadet vapufu aO bltltiCİ k&• maya da~el tt1tlmi;l@tdL Ahiren tubeıhitn muamelatına devam et· 
lesi toplanarak ln:7ük aifıui mete nuo çartamba ıonü ıHt ı 9 adHye blnaınun mlle11lf yanıuu mek üzere 30 - ıı - 1330 tarihli 
leler hakmclıtki fikirlerini bildi - da Sirkeci rabtıfftlndin kalka· yUIUndeıı nıHkClr Handa yiiıult ltıttun hUkümleri dairesinde Tür -
recektir. rak gidişH, Gellhölü, Çanak· 1Unde toplınılaft\lftlif ölduiun ._ kiyede çahımak istediğini bildir -

Kabin@nin \' ere<"cği lcarar harbi kale, KiiçOkküyu, Altınoluk, dan alacıİthların lkh\el toplaft • fftlt ve Uiitffi gelen vesikaları ver· 
ye na!ırı (Dilatlıer) Hin ifleYkiitıi Edremit, Bürbanlye, Ayva lığa mau ~@ mUfHı larafuıdıtt teklif Hllt ve bu veıaik tetklk edllerek 
tekrar kuvvetfottditetekllt. Mı · nidecek. Dönüşte bunlara ili· tl k ki\nUni hüküı;:-ılere uygun ı(irül -
}Om ol dutu veçl:lile (Daladier) Al ~eteö l!öıcaatlıya üğri yacalitır olunan kôtıkôrdıtonutt m ıa ere mUıtUr, Bu evrak afaiındaki 
manya ile doğrudan doğruya ift - ıl lçltt 24 ı 2 - 933 larıhina umumt vekal@lnameye güre tirket 
latmağa taraftardır. Bütün bu ha· Menıtt - lzmit Sütat Yolu mUıadlf paıu günti tayin edilmit ttatttına ildter lkiter ifayı vekalet 
diselcr Ftanıanın yaluftda yeni • ln8n0 vlpUtu 2'l birinci ki · öhhaluntlin alacakları kıımen ve• eylemek ve 1apitakları işlerden 
defi bir kabine buhranı geçireceliw nun cüma gUnU Hat 10 di ya UU\\aft\en kabul edilen alacak· dö&aeak davalarda bütün mahke-
ne işaret etmektedir. Sirkeci rahiınmulan kalkarak lılarlft yeYftıi mezkurda saat ôn m@hmJe dava eden, edilen ve ü • 

dogw ru Iımlr, Antalya, Mersin, d .. tt T h• d k • , tlar cüncü şahıı sıfatlariyle hazır bu -
,ı ı, n. or e op cane e as erı san a ~ ~ • , . 

Payasa ğloeth, u8nüşte bun· b . . lunmaga selahıyettar olarak tayın 
Al k mektebi İfla.anda memurıyetı • 1 h .. k' ı· lara ilaveleft in ya, Küllü • o una umumı ve ı ı : 

(Baıt tarafı ı inci laJ,tadaı Çanakkaleye uğrıyaca~tır. mize mahıüs dairede hazır bulun· ı Mösyö Nikola Gaımer - Nico • 
deki yıl için, harp bütçesin@ tu "---""=---- maları lilıurnu ilin olunur· las Gassner. · 
lerHbi verntey~ düşÜftmeldedirt MUDANYA YÖLU Mösyö Ervin Fröynt - Erwin 

Ôrfltıya ıarfedilecek miktar, TAYYAR \1 APURU het Freund . 

(42.ôöôıôOOJ ıterlhı ölacikln. Bu Perşembe gUftU Tophane rıh- j Kı'ra lık Mösyö v. F. Yongeyans - W. 
miktar geçen ienekine diıpetle rıhtımlhcbn IUt 9,30 da ha· F. Jongejans'dır. 
(l.660.0ôô) sterlin aşaiiflır. rckılle Mudanyaya gitleeek Keyfiyet kanuni hükümlere uy· 

daB~~~;~~.:: ı::~:~aca~:.:~;:. ve ::::::::·~mut bilet lor·- o D A L A R !~;. görülmüt olmakla ilan olu· 
Butla geçen ieHe1<irte ni!ilraft balarından 200 adedi pazrar . .:J ~::;:;;;;;=-;;;;~~;;;;,:::::;;:=:; 

Silahlanma işleri 

!ıkla yaptırt Uhtır. hıteklilerl K ca 

""TTrir _...__nmammnmmnwmmmmHmnın•ım 1111mmnnrııwnmııınmıımuım 

2,900.000 sterlinlik bir azalma 1 ı . Ankara Mad@aintle ( Asi·erf Fabr"ıkalar ·ıı An.la~ı 1 
göitefftiekt@tlir. her run 19at 10 dan l ı ye 1 matbaamı• ittisalinde 

DOKTOR 

Hafız Cemal 
Fal<at hava kuvvetiııe gelince kadar feYi\'zım mUdiriy~tıne 1 Muhtelif Kimya 

bütçeye bu fasıl için tt.A33.00ô ıelmeleri. Orhan Bey hanında 
sterlin kohulacaktır ki hava mas· =-•··--------- Malıemeıtnin ahnnı1t!ın-rafı11a nishetle 233,ooo ıterlin Fat =- k İ r a} 1 k o U al ar dan vaz ne~Hmişhr 

Dahili hastalıklar mütehassısı ladtr. ZA YI _ 930 senesi Teşrinisafti , T 
1
, 6 Y 

Cuma pazardan başka günlerde --=----------_...;._..;;;,.....;...;;.. __ .... ı l ' ~s f'I 1 va r d 1 r a 1 p EYvelce mUnaltaııaıııntn kt\pah \.._ ayında 4 ko i o arak 16 9,ı r · . • 1•uahları (9 - 11) Beyoğlu - f L A N 1 f ur t' l .. O l n3!.ll L 'h' 
Fraliklık Avrupidaıt ıettrttiğlm olanli'1.r v A K 1 T zar • e ıy e ~ - = v .. an ın-i aksim - Altın bakkal numara 2 a de yapılacağı ilan edilen k imya 

.,. l · d Osmanlı ftanka11nın Galata. ki .. nk akbuzuttu ıe efon: 42519 öğ e en sonra saat D ' tara arın gumru m •• ntillt@m@a\ leffık edilerek yeniden 
(6 1 b ı D. 1 Venicamı" ve Beyoglu devairi, Mi- y . . . L w •• -'aresı' ne mura 2,5) ıtan u ıvanyo u nu· zayi ettim. enııını çrn.atacagım - Q • ttıUnakbaya kohulmak üzere tim 
nıara ııs Telefon: 22398 perşem· lacH İsa yortusu ve yıl batı müna • dah hUkmU yök\ur. caat edebı' ıı·rıer. dHllt ttıtlbr..yaasından va~ t~'lmit 
L _ b hl . B wl d sebet~yle 2~ kanunue\rvel 19~3 ve 
.,. tünleri sa a eym cyog un a Bursa: Fabrikatör olduğu alakadaranın malumu ol • 
ki kı,lık ikametgahında fukara 1 kanunusani 1934 tarihlerinde Mehmet Nmi mak üzere ilan olunur. (6948) 
lllecrr.:ı.c.n. kapalı bulunacaktır. 



Ilı. e'·te tar·bıer· c==···· .. ············~ ıı -· n.DI n p 1 1 ... ;;;;;;;;;;;;;;;;·"\ Ticaret ve sanayi müzesi nımrımn~en: 
11A,..arı~~ ır k .... l t · T f d llk kt l · D ·· d"" ·· g g Yurdumuzun mahsullerini madenJerıni ve mamulatını taoımak 
ıv.ı.... 1 ve a e ı .ı. ara ın an me ep erın or uncu ve :: :: 1 ' 5 · ·· · · · · 

B · · S ~ d Ok :: :: için Sultanabmette Tıcaret ve anayı muzesıoı gezıoız. 
eşıncı ını1 ların a utturulmak Uzere : :: '6964' 

T. T. T. C. tarafından yazdırılıp tab'ı ve tevzii 1 jjl 
"VA K 1 T,, müessesesi tarafın dan deruhte edilen H i~ 

T A R 1 H kitapları satışa çıkarılmıştır. il ii 
Bu kitaplar, yalnız talebelerin değil her kesin istifade edeceği bir 
surette yazılmış bir çok haritaları ve resimleri ihtiva etmektedir. 

Bir kartonla kaplanmış olan bu TAR İ HL ER 1 N fiatları nefasetine 
ve sayıfalannın çokluğuna rağmen t 5 şer kuruştur. 

Satış Ve Tevzi Yeri : lstanbul Ankara Caddesi 

VAK 1 T YURDU 
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Tt:j Q KiYt: 

llRAAT 
BANKA51 

• DAoA 
BiRiKTiREN 
RA~T-~D(;Q 

inhisarlar U. Müdürlüğü 
Alım, Sabm Komisyonu ilanları 

(1000) kilo Kağıt t>•muğu •atan almacaktır. Talipterin nümu· 
uoyi gördükten ıonra pazarhğa İftirik et~ek üzere % 7 S temi· 
nalluile birlikte 25 · 12 • 933 Pazartesi günü saat 14 d~ Gala-
da Alim, S ııhm kom•s~c'luna mürac.Jlatları. (6881) 

lstanbul Baro R~~°ğinden: -
Adliye Sarayı yc;:agır..-.ıda Barouı~·za llİt riyaıet muhasebecilik 

• inıit.Jal r.'ccli!ı mübürk<ı de zayı old11ğundan bu kere Jeni· 
161' yapl.ııl•ıŞ::ıt. Es:;;i ~ühlirJc:r!n ~.ük:nü olmadıiı ilin olunur. 

(11234) 

Dr. Ihsan Samı 

Hcl~~:~~~~~ıı:!:.~I ka<J• 
pek ccsırh ve tut: a~ıdır Dırnnyolu 

Sultan l\fahmut türbe-.i :\o 189 
10564 

Göz Hekimi 
Dr. Süleyman Şükrü. 

Babıalı ) .\nkara c&ddc ı :\o t>O 
Teletoıı 2'2~6fl 

Sahihi : MJCHl\IE'I ASnı 

Neı.ırlyat !:l:tıdlirli : Kefilı Ab.met 

" • & 1 ~ llatbeaaı - btanbul 

:=::::::::::::::::::::::::::::.-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!dl ··-····-·--···························································································· .. -.. ~ 
ı·--·A-rrx··p-1[·z:··1r··ıı··r·-· 

i .. ~~ TÜRK TİCARET BANKASI 
I~ merkezi ·: Adapazarı 
!~iE lstanhur şubesi: Y enipostane karşısı Tel. 22042 

~il Sermayesi: 1,200,000 

1 ŞtirB af:eL E0t:~ 
m~ BANDIRMA - BARTIN - BiGA - BfLEClk ı 
i~ii BOLU-BOZüYüK-BURSA-DüZCE-ESK.- . 
~m ŞEHİR-GEMLİK-GEREDE-GEYVE-HEN
m~ DEK-İZMİT - KARAMURSAL - KüT AHY A !. .... ·ı 

iiH MUDURNU-M.KEMALP AŞA - SAFRANBO- h 
~m LU-TEKİRDAG-YENİŞEHİR Jl 
:::: .. :::: . :. 
m~ Müsait şeraitte mevduat, havale ka- t 
~mbul eder tahsile senet alır ve ikraz i 
m~ muamelatı yapar. . .... .... .... :::: 
m~ 
iii~ 
:::: 
n:: :::: 

Mevduat faizleri müdüriyette görüşülerek tesbit edilir • 

Komisyon ve ticaret kısmı her nevi emtiai ti
cariye satışına delalet eder. Sigorta qapar. 1 

Telefon: 23623 i 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:: ::: : :: :: ::: : ::: ::: : :: : ::: ::: : : :: ::: : :: ::: :::::: ::: :::::: ::: ::: ::: ::: : : : ::::: ::: ::: : :: : :: :::: ::: :::::::: :::::: ::: ::::: 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

4000 Kilo E9pestos Aleni Münakasa l i/ı(a •. uı.ıu~au.1 :1.:>4 saat 14 ti 
100 ,. Kurşun Levha ,. ,, ,. ,, ,, 
50 ,. Pırinç tel kafes ,, ,. " ,, ,. 
77 ,, Telli lastik levha,, ., ,, ,, •• 

1000 Metre lzolalı tel ,, ,, ,, ,, ,, 
4000 ,, Kordon tel ,, ,, ., ,, ,, 
3000 " Soneri teli 

" 
,, 

" " .. 
30 Kilo F uyuzluk tel 

" 
,, " " 

,, 
100 Ad et Tın ol 

" " " " 
,, 

3000 Kilo Parça bez 
" " .. " .. 

Yukarada cins ve mıktarı vazılı 10 k~lem f f'VP11rnm 11 · KA· 
nunusani · 934 Tarihinde aleni münakasası ıcra -< ı ınacağınd•11 

talip olanların yevmi mezkiirda sartnames•ni {!Örme< istevenleritt 
de her güo Kasımpaıada Deniz LeYazım Satınalma komısyonurı; 
müracaatları. (6967 


