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Teşkilatı esasiye meselesi 

Devlet şurası kararları 
tetkike tabilululabilir mi 

rvieselenin Meclis umumi heyefnde müzakeresi 
yeniden hararetli miizakeı e!ere yol açacak 

R.~lar tarafından Batumda mü· 
''dere edilmiş 1 Türk motörünün 
~tttıini için vakı bir müracaat üze 
tıne arzuhal encü.meninin D. Şura 
•ı kararına rağmen bu müracaat: 
h,kJı gösterir şekilde bir kara,. 
•erırıet:, sonra bu karar mecl · ı 1 

he" O A o o 'k 1 d' ,,etı umumıyesıne ıntı a e ın· 

te "Devlet Şurasının kararları B.' 
~. Mectsinde tetkike tabi tutula
bilir nıi,, diye bir prensip meselesi 
Çrktıiı, nihayet bu mese!enin bir 

~tara bağlanması için teşkilatı Yaeaf Kemal Pey lruıtafa Şeref Pey 

~•iye ve adliye encümenlerin• 
1 

Muhtelit encümen verdiği kararla 
den ınürekkep bir muhtelit encü- ı heyeti umumiyeye müracaat edi
lrıen tetkil olunarak oraya havala yor: "Bu mesele teşkilatı esasiye 
olunduğu malumdur. Bu mesele kanununun bir tefsirini icap edi· 
tııciiınende dallandı, budaklandı. ! yor. Heyeti umumiye tasvip eder
C&iinlen:e encümende müzakere ve se işi bu cepheden tetkik edelim.,, 
llliine.kata edildikten sonra niha- 1 diyor. 
~ tetkili.tı esasiye kanununun ı Mehmet Asım 
ı., ki' . ld (llrvaıot. ÖDC'Ö ..ayıfadal uır tefsiri meselesi ıe ını a ı. 

""""--~------------------------~~-
Kar tipisinde uçuş! 

tt"ransız tayyareci Costes karlı bir havada uçarak 
~:___,......~.dü 1" ·kten f b ! !d" 
~ Avfupada bir propagan· 

lefdıatine çıkan tanınmıt F ran11z 
'-1Yareciıi M. Diendonne toıte~ 
~\in öğleden sonra tayyaresiyle 
"hriınize ıelmittir. 

F ranın: tayyar~iıinin lstanbula 
~elıneıi bir kaç gündenberi bek · 
~tıirordu. Fakat havalann fena 
titıneıi yüzünden tayyareci Seli· 
ilikten hareketini geri bırakıyor • 
d11. 

Perıembe günü saat 17 de ıeh· 
~izdeki alakadarlara gelen bir 
ır telgrafta Costes'in sabah Seli.· 

ilikten yola çıktığı ve saat 14 te i 'tilköye varacağını bildiriyordu.o 
•yYarecinin Selinikten hareketi· 

~~n ~elgrattaki Fransız sefaretinin f Tayyareci Costes 
ıldırıneıi evveli anlaşılamamıı , dütünen Belgrattaki Fransız ıefa· 

Coıtes'un akibetinden endiıe olun- reti, ilk haberlere aldanarak, ... 
lıı1.ğa baılandığı bir sırada, per • tan bula telgrafı çekmişti. 
~'nıbe günü ıaat 18 de, Y eşilköy Halbuki Costes Selanikten ha -

l.'9a kumandanlığına gelen bir reketini bir gün sonraya, cuma gü 
telgraf meseleyi aydınlatmıştır. nüne bırakmış bulunuyordu. 

Yunan posta ve telgraf memur- Costes'un hava vazjyeti hakkın· 
~ın grev yapmaları dolayısiyle da şehrimizden telgrafla sorduğu 
~liııiltten haber verilemiyeceğini (Devamı 4 nneoo Myı/ada) ..,, 

,,,,. 

1 - Evle':!nde yangın ~ıkh, kaynanasını kurtarmak 
~111 kerd:ni ate,ıer i~ine attı. 

Fransanın 
• • 

proıesı 

Süveyşi ehemmiyetten 
düşüt mek için yeni 

bir kanal 
Beyrut, (Hususi) - Franıanm 

Surye fevkalade komiseri M. dö 
Martel Suryede büyük bir tetkik 
seyahati yapbktan sonra daima si· 
yasetle ve memleketin siyasi mu -
kadderatiyle meşgul olan halkın 
fikrini başka bir istikamete çevir
mek için büyük ehemmiyeti haiz 
~ktısadi projelerle halkı meıgul et
meyi daha muvafık bulmuştur. 

Fevkalade komiserliğin tetkik 
etmekte olduğu projelerin biri, 
şimal demiryolunu Musula kadar 
uzatmak, sonra Musul ile İran a
rasında yeni bir hat yapmaktır. 
Surye fevkalade komiserliği ile 
Iran hükumeti arasında müzakere
lerin başlamış olduğu haber veril· 
mektedir. 

Büyük bir ehemmiyetle kartı -
lanan ikinci proje bilhassa Lüb -
nan halkını alakadar ediyor. Bu 
projenin hedefi, Beyrut limanını 
genişletmek ve Hayfa limanı ile 
rekabet ~tmesini temin etmektir • 

Lübnanda ticaret hayatı Beyrut 
limanına bağlı gibi olduğundan 
halk bu projeye pek büyük bir 
ehemmiyet vermektedir, 

eYSuu lialıiitolaa jiiUDcil proje 
bunlarm hepıinden mühimdir. 
Beynelmilel ticaret ve siyaset ile • 
minde fevkalade mühim tesirler 
yapması beklenen bu projenin he 
defi, Ati nehrini Fırat ile birletti • 
recek bir kanal açmaktır. 

Bu kanal açıldığı takdirde Av • 
rupadan gelen gemiler buradan ge 
çerek F ırata çıkacak oradan Bas • 
ra körfezine inecek ve oradan 
fark yolculuğuna devam edecek • 
tir 

Süveyı kanalını tehdit eden bu 
proje tahakkuk ederıe Şark ile 
Garp arasındaki beynelmilel tica
caretin kontrolü lngilterenin elin· 
den çıkarak Fransanın eline geçe· 
cektir. 

Çankırıda şiddetli 
bir zelzele oldu 

ÇANKIRI, 22 (A.A.) - Bu ge· 
ce saat 20,40 ta oldukça §iddetli 
bir zelzele olmuftur. 
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Müstahsil köylüyü himaye maksadile 

·Ekmek vergisi ne suretle 
tahsil edilecek ? 

Vergi kısa bir müddet için alınacak ve köylüye 
yardım eden ziraat bankasının emrine verilecektir 

Ziraat vekaletinin ekmek üze- r bikine geçileceği anla,ılmaktadrr. 
rine pul yapııtırmak suretile yeni Layihayı hazırhyan ziraat vekili 
bir vergi ihdası için bir kanun la• Muhlis Bey yeni vergi hakkında 
yihası projesi hazırladığını yaz - fU malumatı vermiştir: 

nnıtık. - Hazırlanan layiha icra ve • 
Verilen haberlere göre proje killeri heyetine tevdi olunmuştur. 

ıüratle Millet meclisine sevkedile- Kanunun yeni mali seneden evvel 
cektir. Layihanın yeni sene büt• meclisten çıkması ve meriyete gi~ 
çesile birlikte kabul edilerek tat- fflt>vam• • f\nrfl ..... mnttft) 

Balkan f!Üreş şampiyonluğu müsabakaları 

Bu gece bitecek ve u 
mi netice belli olacak 
Şimdiye kadar 14 01üsabaka yaptık 12 

kazandık, ikisinde mağlup olduk 

• • 
sını 

Üstte Ahmedin bir köprUsU. Altta nuri rakibinin 
sartının yere getirmeye u§raşıyor 

ikinci Balkan güre§ §ampiyo
nasına dün saat beşten yediye, 
gece de dokuz buçuktan on ikiye 
kadar devam olundu. 

Gündüz seyirci, evvelki gece 
kadar kesif değildi. Havanın çok 
fena oluıu bunun belli başlı bir 
sebebini teıkil ediyordu. 

Diinün ilk §anıpiyonanın doku· 

zuncu maçı 56 kiloda Hüseyin 
(Türk) ile Tot (Yugoslav) ı kartı 
karşıya getirdi. iki güre!Çi de a· 
tak ve hiribine denk görünüyorlar
dı. Birinci devre neticesiz bitt. l • 
kinci devrE:9e evveli Yugoslav• 
yere yattı. Hüseyin bir iki güzel 
hareket yaparak rakibini yenmiye 

(ik\llUDI 10 WlCQ a,v&fada) 



r ~~ J Rayiştag yangını 
maznunlaı·ı tüccari anlaşması 

Muahede dün Ankarada 
imza edildi 

Ankara, 22 (A.A.) - Türk 
- Yunan ticareti anlaşması bu • 
gün saat beşte heyeti murahhasa • 
mız hariciye vekaleti katibi umu • 
misi Numan Rifat Beyle Yunan 
sefiri M. Sakellaropaulo tarafın • 
dan imzalanmı,tır. 

Kar, dünde devam etti. Hararet 
nakıs ikiye kadar düştü 

Anadolu ve Trakyanın bir çok yerle
rinde de kar ve fırtına vardır 

imza M. Sakellaropaulo'nun ra· 
hatsızhğı dolayısiyle mü§arüniley
hin evinde yapılmıştır. 

Bu anlaşma bir şubattan itiba • 
ren meri'yete girecektir. Yapılan 

tctkikatta Yunan ithalatının teza
yüt ettiği ve serbest liste ile bu te· 
zahürün de·ınm edeceği anlaşıldı
ğı için ithalat ilk üç ay içinde yüz· 
de kırk beı, ikinci üç ay içinde 
yüzde elliye iblağ edilmiştir. 

lıtanbulda iki gündenberi kara· yada, lstanbulda bet, Kocaelide, yakçı Uludağa bir yürüyüş yap
kıt hüküm sürüyor. Dün gene kar lzmitte dört, Eğe mıntakasında mışlar ve yürüyüfü muvaffakiyet
yağmakta devam etmit ve rüzgar Denizlide iki, orta Anadoluda U - le başarmıtlardır. Ydbatı tatilin· 
da bütün §iddeti ile esmiştir. takta dokuz, tarki Anadoluda, Er- de Uludağda kıt sporları yapmak 

Dün Kandilli rasathanesi hava zurumdn yağmurla karıtık kar su üzere İstanbul - dağ ve kıt apor-
. . l b. . t' yu 35 milimetre ölçülmü9tür. En l kt· b" ll' k k vazıyetın1 şu surete tes ıt etımıt ı: 1 v 'k A 

1 

arı il une mensup e ı aya çı 
S b h b 'k 761 T . fazla yagmur mı tarı da cenubı . 

a a 'ad~t etDle tazdyı mkıl ık- Anadoluda Dörtyolda kırk üç, şehrimize gelecektir. Bu ıeyahatı 
metre ı ı • ışarı a aıca ı . h'l' d R. Buna Dağ klübü tertip etmittir. 
O 1 "d' H t f ı + Karademz ıa ı ı mıntakasm a ı-- ı ı. arare en az a 
1,5 dereceydi. En az hararet le zede 22 milimetre ölçülmütlür. lzmlrde kar 

O - 1 idi. Ayın 21 inci eecesi Bolu da - lzmir, 22 (Hususi) - Şehirde 
Bilmukabele Yunanistana olan 

ihracatımız için bazı kolaylıklar 
ve menafi temin edilmi,tir. 

balyaya gidecek heyetim'z 

Öğleden sonra da en az hararet ğında bir heyelan olmuf, nakliyat tiddetli soğuklar hüküm ıürmeğe 
2 - ye kadar düşmüttür. Dün bir müddet durmuı iıe de yol a - batlamıttır. Kar faaılalı ıurette 
yağan kar irtifaı lstanbulda altı çılmıştır. Gece suhuneti bir gün yağmaktadır. 

Ankara, 22 (A.A.) - İtalya ile 
ticaret muahedesi akdi için müza
kerata memur heyeti murahhasa -
mız reisi hariciye vekaleti katibi 
umumisi Numan Rifat ve heyete 
murahhas olarak dahil bulunan 
ikt:sat veldlleti ticaret umum mü· 
dürü Naki Beyler bu akşamki 
trenle şehrimizden hareket etır..it -
]erdir. 

santimi bulmuştur. Rüzgar ti • evvele nazaran mıntakalar içinde 
maiden eımit ve sür'ati saniyede bazı yerler hariç bırakılacak olur-
10 metre olarak teıbit edilmiştir. ıa daha mülayim geçmi! ıayılabi· 

Dün limanımıza Karadenizden 
ancak bir vapur gelcbilmitlir. 

Karadeniz ve Marmara sahille
rinden haberler eelmediği için de 
nizde kaza olup olmadığı anlatı -
lamamıştır. 

Anadolu ve Trakyada Heyetimiz erkanı istasyonda 
hava vaziyeti hariciye, dahiliye ve maliye veka-

letleriyle Bükreş elçimiz Ham - ANKARA, 22 (A.A.) - Zi
dull-nh Suphi Bey, sefirler ve mas- 1 r~at vekale~ meteoro~oji enstitü .. 
lahatgüzarlar, hariciye ve iktısat sunden aldıgımız malumata naza
vekaleti erkaru ile bir cok dostları ran memleketin her tarafında iki 
tarafından uğurlanmı§İardır. gündenberi düımekt«i olan hava 

11 k• ı . " d"' 1 . d 'ı tazyiki bugünlerde iki ita üc mili-
~tısat ve a eh mu ur erın en . ~ 

A · M.. B l h t metre arasında yükselmıttir. 
vnı ve umtaz ey er eye e 

müşavir olaı·ak dahil bulunmakta
dırlar. 

Bi 

Bugüne kadar mmtakalar için
de bazı sahalar hariç yağmurlu 
geçmekte olan hava son yirmi 
dört aaat zarfında Türkiyede orta 
Anadoluda, kayseri, Isparta, Yeni 

1 şehir, Aksaray, Kırşehir, cenup ve 
Sovyetler, eski Türk eser- cenubi şarki Anadolu ile Karade

lerinden hediyeler verdiler niz sahil mıntakası hariç kamilen 
karlı geçmiştir. 

hediye 

Sovyetler birliği, Leningrad 
ilim akademisi antropoliji ve et
noğrafya Enstitüsü; Ankara Et
noğrafya müzesine Altay Türkle
rinin maddi ve manevi medeniyet 
lerine ait bir çok kıymetli eserler 
hediye etmittir. 

Karlı geçen yerlerde kar tuta
rak toprak ıathmı örtmüştür. Faz 
la kar irtifaı tetkil eden saha şar
ki Anadoluda Karsta 23 santim
dir. 

Mıntakanın içinde kardan ha
sıl olan en fazla ıu miktarı Trak .. 

Fransa - Amerika 
ticaret muahedesi 

lir. 

Trakyada Lüleburgazda 11fırın 
altında 9, orta Anadoluda, Kütah
yada 5, ,arki Anadoluda, Karsta 
ve Erzurumda 3 olarak kaydedil .. 
mi§tİr. 

Ankarada hava tazyiki düne 
nazaran iki milimetre yükıelmit
tir. Gece ıuhuneti sıfırın altında 
2 ve sabah 7 arasında eıfırın al· 

tında· bir dereceydi. Dün en yük
sek suhunet zait dört dereceye ka 
dar yükselmiştir. Dün hava kapalı 
ve karlı gesm~tir. 

Şimal ve şimali tarkiden devam 
lı olarak rüzgar esmi,tir. Yirmi 
dört ıaat zarfında Ankaraya dü. 
§en kardan hasıl olan au miktarı 

iki milimetredir. Kar toprak sat .. 
hını iki santim kadar örtmüt ise 

de sonradan eriyerek leke halinde 
kalmıştır. Kar devam etmektedir. 

Bursada kar fırtınası 

BURSA, 22 (A.A.) - Bugün 
Bursa da dahil olduğu halde Ulu· 
dağ mıntakasında göz açtınnıya
cak şekilde tiddetli bir kar fırtı .. 
nası vardır. 

Bu şerait içinde yolun vaziye· 
tini tetkik için Buna Dağ klübüne 
mensup kadınlı erkekli otuz ka-

Şerefli bir gün 

Kayserlde sel 
KA YSERIDE, 22 (A.A.) 

Yirmi gündenberi kua fasılalarla 

devam eden yağmurdan bazı ev· 
ler çökmü!tÜ. insanca zayiat yok· 
tur. Yağmur devam ediyor. 

Çankır1da kar 

ÇANKIRI, 22 (A.A.) - Gece 

kar yağmağa batlaınıştır. Kar de· 
vam ediyor. 

Kırklarelinde 

Kırklareli, 1 (Hususi) - Bu • 

rada kış bütün şiddetiyle devam 
ediyor. Balkanlarda yağan kar diz 
bôyunu bulm tur. Ko;rlcr J1l u· 

daki münakalat dumıuf gibidir . 
Köy yolları kar yığınları ile dolu -

dur. Buna inzimam eden tiddet· 
li soğuklar kıtın tiddetini bir kat 
daha arttırmıştır. Soğuk sıf ıtdan 
a§afı on dereceyi bulmuştur. 

Silo yıkaldı 

Son yağan yağmurların tesiriy
le Eski§ehirde Ziraat Bankasının 
Silosu yıkılınıt ve zahired~n bir 
kısmı mahvolmuıtur. 

italyada 

Roma, 22 (A.A.) - Sürekli 
yağmurlar neticesinde Cosenza vi· 
layetinde bir çok evler yıkılmı§tır. 
Montaldoda dört kişi enkaz ahın· 
da kalarak ölmüttiir. 

Moskovadaki Amerikan 
e!çisi 

Bu eserler, Altaylarda yaşıyan 
Türklerin ~v efyasile ekincilik, av, 
hayvan besleme vesaiti ve eski 
Türk dini merasimlerine ait olan 
şaman kıyafetini ve "Tün gür,, ta
bir olunan davul ile sair bir takım 
eşyayı ihtiva etmektedir. Vitrin
ler yapıldıktan sonra, Altay dağ
larına sığınıp kenarda kalmış o

lan bir Türk kabilesinin iptidai 
hayatına müteallik ilmi kıymeti 
haiz bu eserler halka gösterile-

Vaşington, 22 (A.A.) - Birle
şik Amerika ıük\ımetleri Fransa 
ile bir ticaret itilafı aktetmişler

Gazi Hz.nin Kayseriye Moakova, 22 (A.A.) - Ame .. 

geldiği günün yıl dönümü rika sefiri M. Bullitt dün akşam 

cektir. 

dir. Bu itilafa göre Fransa Ameri• Kayseri, 22 (A.A.) - Evvelıi 
kaya 20 bin tonluk elma ve armut gece Gazi Hazretlerinin Sivas 
kontenjanı ve buna mukabil Ame- kongresinden ıonra Kayseriye ge
rika da Franıaya 784 bin galon- litleri giin şerefine Halkevinde 
luk şarap kontenjanı vennektedir.

1 

zengin bir programlı müıe.mere 
Bu miktar Fransa ıarabı için ko- verildi. Müsamerede Gazinin Kay 

Giresundan ıhracat 
1 

nulan asgari kontenjanın iki mia· seriye gelişi canlandınlnnş, söz 

G . 22 (A A ) M • lidir. söyliyen hatipler bugünün ehem • 
ıresun, . . - evsım · · 

.. mıyetınden hararet ve heyecanla 
başlangıcmdan bugune kadar li - Cenubi Amerika harbı la bahsetmişlerdir. 
man.-mızdan yabancı memleket.. Buenos, 22 (A.A.) - Chaco .. ' 
ı 'k' ·ı 267 345 ı· k Musamere çok heyecanlı olmuf, 
ere ı ı mı yon · ıra ıy • ihtili.file metgul olan milletler ce- · k h b. ~ d ·· h · 

• d 21 412 ı k b kl f bıter en ep ır agız an cum urı· 
metın e · çuva a u u ın miyeti komisyonu buraya gelmiı· .. ı · · 

k 55 637 l f dk · · ·h yet marşı soy enmı!tır. 
dı ve . çuva m ı ıçı ı - tir Ko · k t'• b' Ih · · A 

d
'I . • · . mıayon a 1 ır su ıçın Halkevi 20 kanunuevel gününü 

raç e ı mı~tır. l müzakerelerin yapılacagw ı Monte- h G · .. ·· 1 k k 1 er sene azı gunu o ara ut u -
1 • video'ya gitmektedir. Telefon ücret erı lamayı kararlaştırmıştır. 

Ankara, 22 (Hususi) - latan· lrlandada 
bul tele.fon ücretlerinin indirilme- Dublin, 22 (A.A.) - Temyiz Belçika mebusları 
si Nafia Vekaletince lcat'i surette mahkemesi reisi Ceneral O'Duffy Brüksel, 22 (A.A.) - Mebua-

kararlaımı§, lstanbuldaki ~la~a- ı ile Sullivan'~n. serb~s~ bırakılmala 1 lar gizli bir celsede tahsisatların
darl"ra bu hususta emir verılmıı· rını emretmıştır. Hakım bu tevkifi dan yüzde 15 indirmeğe karar ver 
tir. · gayri kanuni görmüştür. miılerdir. 

Amerikaya hareket etmiştir. Mu· 
maileyh tubatta sefaret memur -

larile birlikte tekrar vazifesi ha • 
ıına eelecektir. 

Gümüş istihsa' atı 
Vaşington, 22 (A.A.) - M. 

Roosvelt senelik gümüş istihsala • 

tının yarısından müstahsiller lehi· 

ne olarak para basılmasını emret· 
mi~tir. Diğer yarısı hazine tara
fından ihtiyat olarak muhafaza e· 
dilecektir. 

Ali iktısat meclisi 
Ankara, 22 (Hususi) - Ali ik

tisat meclisinin içtimaı bu sene bir 
Şub:ıtta yapılacaktır. Bu sene, ali 
iktisat meclisinin bünye ve teıkila 
tının genişletilmeıi meselesi de gö 
rüıülecekti r. 

İçlerinden bıri idam edi' 
lecek, ötekiler bırakıla' 

cakmış .. 
Londra, 22 (Reuter ajansı) 

Mevsuk fak at sayri reımi meıı' 
balardan öğrenildiğine göre rJ 
Hitler ve M. Göring'de bildirilıoİ! 
olan Layipzig mahkemesinin R•' 
yiştag yangını hakkındaki kararı' 
nın Vander Lubbe'yi idama nıab' 
kum edecek T orgler ile 3 Bulgst 
maznunu beraat ettirecek şekilde 
olduğu tahmin ediliyor. 

Bununla beraber T oergler b"'1 

komünist liderlerle bir hiyaneti "' 
taniye ile maznun olarak yenideP 
muhakeme edilecektir. 

Dimitroff, Popoff ve Taneff 
derhal hudut harici edileceklerdir• 

Bazı müfrit milli aoıyalistleriP 
Dimitroff'un sağ olarak huduM 
vasıl olmasına müaaade edilmeılle 
si fikrinde olmalarına rağmen fvi• 
Hitler ile M. Goering Layipzig 
mahkemesinin kararına harliyerı 
hürmet edilmesi hakkında ve Di·, 
mitroff ile diğer iki Bulgarin hıJ" 
duda sağ ve salim vasıl olmaları 
için kat'i emirler verdikleri haber 
alınmıştır. 

Almanların tekzibi 

Berlin, 22 (Volf ajanaı) - Re
uter ajansı Rayiştag yangıncıları 
hakkında verilecek ve yarın içiı1 
beklenen hükmün başvekil Hitle: 
re ve M. Goeringe bildirildiğİ111 

haber veriyor ki bu açıktan açığll 
bütün dünyada kararın tesir ailJi1 
da kalmış olduğu hissini doğur ' 
maktadır. Bunun aksine olarak itı' 
paratorluk mahkemesi ağır ce~ 
rei:;i M~uenger liugun vordı 
beyanatta Alman usulü muhake : 
malına tevfikan hükmün yarın1'1 
umumi celseden evvel kimse1t! 
bildirilmiyeceğini ve hiç kimıe)'e 
bildiril::nedığıni söylemıştir. Eııı' 
sen Reuter haberini verdiği zş • 

• "1' man ağır ceza mahkemesı hen° 
müzakerede bulnnuvordu. 

Fransada yakalanan 
casus şebekesi 

Paris, 22 (Havaı ajaneı) / 
Sekizi ecnebi olmak üzere ıO 
casusun tevkifi ile neticelenen ısb 
kikat birib:rinden ayrı iki mesele 
olduğunu meydana çıkarmı§tır. 

Tevkif edilenler arasında muhV 
l'f I:sanlar bilen ve bahriye nezsr' 
ti şifre kalemine merbut profec~~ 
Martin ve Rus Lydia stahl, ecneb 
bir devlet tarafından Finlandb'' 
da casusluk ıebekesi teşkiline ı:ı.ıe' 
mur edilmiştir ve bu hususta J.;e' 
tonyalı Marie Schul ve gene casıı; 
kadınlardan Scrandon kendiletY 
ne yardım edecektir. ~ 

Diğer casuslar Fransanın t3r 
1 

ve cenubi şarki askeri tetkilatıt1 
nezaret altında buiundurmağa tf.e 

mur idiler. 

Milletler cemiyeti 
umumi katibi 

Paris, 22 (A.A.) - Reisic~: 
hur M. Löbrön, dün öğleden ~:~. 
ra milletler cemiyeti umuıni k 
bi M. Avenol'u kabul etmiştir. 

Sir Con Simon . 
St-

Paris, 22 (A.A.) - Sir CoP .. e • .,ye •· 
mon bugün saat 11 de harıcı .. rif' 
zaretinde :.~. Pol Bonkur ile co 
tecektir. . ö~' 

f . bit 
M. Pol Bonkur, şere ıne 

le yemeği verecektir. 
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lŞA.REtrLER ......... ____ _ 
' kısımı;k bir film 

Su .. l 1 P ~ tuın eleri smet aşanın 

etr\leketi imar edecek serma • 
':, llıakalesinden alıyorum: 
.l\!odem bir devletin idaı·esin-

e ınt· . ızanı, ilk şarttır. Devlet ida-
l?ıti llde intizamın temeli Le, mali 
. Zamdır.,, 

Milli Türk Talebe bir iğinin 
kongresi dün toplandı 

yıllık 

. . . . . . 
l ıııı 
. ariçte Türkiyenin umram Ye 

!\ :.e~i için bir takım insanların pa 
ııq ~ktirdiğini söyliyenler Türk 
d 1 letınin aldatılabileceğini zannc 
.enterdir. Türkiyede para işletnr 

Çok hararetli olan 
gazete hakkında 

kongrede birliğin çıkardığı 
münakaşalar cereyan etti 

lenden hakiki ve maddi menfaat -

1 ~teınini hevesi müte~ebbis1er 
. a kuvvetli bir saiktir.,, 
~ U cümleleri okurken geride 

ra.kt ~ ·h· ·a b t k tgımız tarı ı, ve gerı e ı -
' lı·"iı d 1 . . 1 . . ~ ::) ın:z ev etın sıstem erını ve 
dthdeyletin adamlarını bir kere 
~~hatırladım. 

t!ı ılın ba~lıyor, bu film iki kısım· 
r. 

kirinct kısım. .. 
~ Dolrnabahçede Abdülmecit otu· 
\\.ı~or. Maliye Nazın meşhur Yu · 
~ l>aşa karşısındadır. Pad;şah 
~P altyor. 
,,- Bu saray kaça çıktı? 
,,- 3,500 frank şevketmeap ! 
.,- koca saray ... Olur mu hiç? 

f~ - Evet şevkctmeap 3,500 
lik tt'k sarf ederek bu sarayı inşa et 
i~' .~ayret buyurmayınız sarayı 
d· ıçın lazım olan (evrakı nak -
'l'e) · b b d l ltıt nın ta ı e e i 3,500 frank 

Uyo .. 

t, ~adi~ah Maliye Na:a:ırınm nük· 
t~lrıi h!rdenbire kavrayamadı sad 

1,~t!ı anlattı: 
il\~~ Şevketmcap basılan evrakı 

Milli Türk talebe birliği sene
lik kongresini dün Halkevinin Be
yoğlu §ubesinde yaptı. Hatipler
den bir kısmının hazurunu pek 
11Kalil,, saymalarına, bu, bundan 
da kongrelere karşı bir ali.kasız· 

lık neticesi çıkarmalarına rağmen 
salon hıncahınç kalabalıktı. 

Dünkü kongrede bir hayli mü· 
nakaşalar ve gürültüler geçti. 

İdare heeytinin geçen bir senelik 
faaliyeti müzakere edilirken, en 

çok üzerinde durulan bahis, Milli 
Türk talebe birliğinin ayda bir çı
kardığı gazeteydi. Bir çok hatip • 

ler söz söyledi. Bir çok fikirler 

1 ileri sürüldü. Bir çok mütalealar 
l ıerdedildi. Bu fikir ve mütalealar 

bilhassa şu iki cephe üzerindedir: 
Hatiplerden bir kısmı, gazetenin 

proğramaızlığından .şikayet etti • 
ler. Onlara göre, "Milli Türk ta · 

lehe birliği gazetesi bir orta mek • 
tep gazetesi kadar basit, ku -

ru, hatta yavandır. Fikir itiba -

rile çak zayıftır. Her nüahasın • 
da gerçe bir çok "Milliyet ve mil • 
liyetçilik,, sözü bulunuyor. Fa -

dıye numaraaızdır. 
~'ni karşılığı yoktur- Kahvehanelerin kapanma 
lıt" ı ım-: ~--~~-ı--=-~~~. • 

F'eal" f;,• saa 1 
q 1 ır adnm Fındıklı sarayın-
\ o z . Dahiliye Vekaletinin, sinema -

,ı_ aınanın Meclisi Meb'usanrn 
"\ a J larm gece 23 te kapanmaları hu· 
l.~ n at:yor. Meclis sıralarında 
~. r k &usundaki kararı bu aksamdan iti-
\"' l"<> adamlar var. fıskos ediyor 

' baren tatbik edilecektir. Verilen 
•• 

)Ct.'- Yegane adam, yegane mali malumata göre, vekaletin aynı 
ı !., !cararı mucibince kahvehaneler de 

'• 
,, - Y egnne hatip nazır!.. 

~İtı ":'" Parmağında :küçücük altın 
~iti ne güzel oynatıyor. 
l:zır söylüyor: 

rı 1 ......._ Bütçe açığından korkmayı . 
~:.~'.bütçe açığının fazileti terbi ve! 
"tı . ,, 

ttıiJ~•ı vardır. Varsın bütçemizde 

saat 23 te kapanmış bulunacaktır. 

Bir kaçakcı kadın 

Evvelki gün limana gelen Fran· 
sız bandıralı bir vapurun yolcula· 

rı arasında garip bir kaçakçı ka • 
dm yakalanmıştır: Efti ismindeki 

bu kadın, üslüste giydiği dört çift 
ipekli çorabı geçerken kaçırmak 

l>'-tl 0~Iarca açrk bulunsun A vru -
Otı) lkı sermayedarlar !ağ ohun 
h. ltdan borç alırız, hesapları ka-
... ,.~. istemi!, fakat hareketlerindeki te-
l',~- lciş ve tereddüt memurların şüp -

bra"o !... ı besini celbetmİ§tİr. 
ahı YB§a !... Madam Efti dokuzuncu ihtisas 
Üç<incü kısmı SÖ)·le .., 1.. j mahkemesine verilmiştir. 

"l• mele uzum • :tlıı? anm;:mmnmm Al tıttM1111ntn11111t1111111111tnn11m1111vuı11am.tıtmaliGı1UUIHUlltı 

ffJa kayese etmek istemiyorum. Fakat 
liif i. as esaret, açık pazar, kapi • 

"8Yon ... Mondros, Sevr! . dün devlet adamı diye kimleri ta· 
nıyorduk, onları size hatırlatmak 

istedim. 
Sadri Etem 

DEHRi 

kat bu kelimeler, divan şairlerinin 
bir çok defa ağızlarında gevele • 
dikleri (Gül, bülbül. sünbül) 
mazmunların dan hiç te farklı de. 
ğildir. 

Talebe birliğinin gazetesi, ken .. 
dine ait ol.mıyan işlerle uğraşma
malıdır: Talebenin hukukunu mu 
hafaza etmelidir. Talebeye ders· 

tenkaçmamn fenalığını, imtihan
da kopya yapmanın zararını an
latmalıdır.,, 

Diğer cepheden söz söyliyen -
ler - Ki taraftarları diğerlerine 

nazaran mukayese kabul etmiye-
cek derecede çoktur - bu iddia
ları şöyle carhediyodar: 

"Gazetenin bir programı var; 
dır. Bu program, Türk gençliğini, 

Türk milletini yükseltmek gaye

lerini gazete için ba~lıca hedef 
yapmıştır. Her nüshada ıık ıık 
raslanan (Milliyetçilik, Türkçü

lük) kelimelerinin tekrar1anışını, 

divan şair~erinin mazmunlarile 

bir tutmak haksızlıktır. Milli Türk 
talebe birliğinin gazetesi, kelime-. 
lerin ifade ettiği mefhumları ta • 

Hilaliahmerin sergısı 

Hilaliahme c miyeti Ankara 
merkezinin yılbaşı balosunda ter-

tip edilecek piyangolara ikramiye 
olarak konmak üzere milli mües • 
seseler cemiyete bir çok eşya he -
diye etmişlerdir. Cemiyet, milli 
müesseselerimizin her yıl göster -
mekte olduğu bu ha.miyet teza .. 
hürüne bu defa bir şükran muka • 
belesi olmak üzere verilecek he • 
diyeleri milli müesseselerin yeni 
sene örnek tipleri diye o gece An
kara Palas salonlarından birinde 
teşhir edecektir. Güzide bir ka • 
labalığın uzun uzun göreceği bu 
sergide mamulatım teşhir etmek 
istiyen milli müesseseler Hilali -
ahmere müracaat etmekte ve he .. 
diyelerini göndermektedirler. 

Yeniden müracaatta bulunacak 
ve eşya gönderecek müesseselere 
kendilerini tatmin edecek iyi bir 
yer ayırabilmesi için bir an evvel 
haber veı·m~lP-rİ '";Rs hıtıılmuştur. 

Galata koprüsü 
Galata köprüsü dün sabah kırk 

bet dakika bir gecikişle kapan -
mıştır. 

mami1c haznıetmi! olarak milli -
yetçi ve Türkçü bir gazetedir. 
Türk talebesini, Türk milliyet • 
perveri olarak yetiştirmek de, 
belli başlı gayelerinden biridir .. 
Ve bu gayeye varmak için neşri -
yat yapıyor; çalı§ıyor. 

Gazete, talebenin hukukunu 
da muhafaza etmektedir. 

Gazete bir orta mektep gaze -
lesi de değildir. Otuz binden faz • 
la münevverin elinde görünen 

"Birlik,, her halde mukabil tara -
fın tahmin ettiği seviyeden pek 
yüksek olsa gerektir. 

Gazeteyi gültür itibarile nok -
san bulanlar, sadece tenkitle ikti • 
fa ediyorlar. Halbuki bu kimse· 
ler, gazetede buldukları fikir nok -

sanını pek ali telafi edebilirler. 
Bunu niçin yapmıyorlar?,, 

Hulasa Milli Türk talebe bir .. 
liği senelik kongresi pek hararetli 
geçti. O !tadar hararetli geçti ki, 
yeni idare heyeti intihabına ne 
zaman, ne de imkan bulunabildi. 
Ve bu iş gelecek haftaya bırakıl -
dı. 

Ankara Hukuk Fakülte
sinde yeni bir profesör 

Ali Fuat Beyin İstanbul Üni • 
versitesi profesörlüğüne tayin e • 

dilmesi üzerine açılan Ankara hu
kult fakültesi Roma hukuku pro· 

f esörlüf;üne, namzetlikleri konan 
zevattan Hüseyin Cahit Bey; ls
viçrede hukuk doktorasını yap

mış bulunmak ve sırf profesörlüğü 
meslek edinmek itibariyle profe
sörler meclisince tercih olunmuş, 

profesör muavinlerine terettüp e· 
den talebenin çalışmasını tanzim 

işini deruhte etmek ve başka bir 
iş kabul etmemek şartile bu pro• 
fesöılüğe tayini tasvibe iktiran ey· 
lemiştk. 

Cahil Bey derse ba§lamıştır. 

Köprüdeki kablolar yandı 
Dün sabah Galata köprüsünün 

Eyüpsultan iskelesi tarafında 
elektrik kabloları birdenbire yan • 
mıştır. Kabloların rütubetten veya 
köprü kapanırken köprünün bir 
parçasının hızla diğer parçaya çar 
pı~ından yandığı zannolunmakta-

Görüyor? 

SOHBE1LE.R 
---·-··· .... -············ .. ·· 

Sana senden gelir .• 
"iyilik yap ta denize at, ba

lık bilmezse halik bilir,, diye bir 
söz vardır. Bu, boş sözdür. Ki.mae 
kimseye durup dururken iyilik 
yapmaz. 

Memleketimizin, giderilmesi la 
zım olan ihtiyaçları herkesin gö· 
zü önündedir. Bu ihtiyaçları 

gidermek için de para lazımdır .. 
Bu parayı hariçten mi bulacağız? 

Hayir, hariçten para bulmak 
sevdası, eski devir!erin kara sev • 
dası idi. Bugün, böyle bir sevda 
kimsenin gönlünde yoktur ve ol • 
mamalıdır. Ve işte bunun ıçm 

de, Ergani hattına lazım olan on 
milyonu toplamağa başka hiç bir 
çare aranmadı ve dahili istikraz 
yolu tutuldu. Bu memleketi imar 
edrsek, ancak biz imar edebili -
riz. Çünkü biz yeni bir vatan ku
ruyoruz. 

Katabilir miyiz, ki her hangi 
bir ecnebi devlet: "Türkler ken • 
dilerine mamur bir vatan kursun • 
lar, kuvvetlensinler, refaha çık • 
sınlar,, diye, alicenaplık gösterip 
yardım ederler? Para verirler? 
Menfaat gözctmiyen bir para yar• 
dnnı bekliyecek kadar safdil de· 
ğiliz artık. 

Peki, kendi paramızla, kendi
mizi refaha ~ıkarmak istiyecek 
kadar da bön müyüz? 

Bu da katiyen "hayır,, değil 

mi? 

Faziletli ve faragath ismet Pş. 
"Ülkü,, mecmuasına yazdığt ma
kalede diyor ki: 

"Memleketimizin istikbalini 
tesadüfi şartbnn tahakkuk et 
mesine bırakmayız, bırakmamalı
yız. 

Memleketin atis.i bizim himme 
timize, bizim paramıza hağlıdır. 

Biz C\'Yelfı bu hakikalı bileceğiz. 
Bu hakikatı anlıyacağız, kabul 
edeceğiz ve kendimize ınaleclece
ğiz. Bu mesele ancak, hir mtlli 
fükü gibi bütiin Ya.tandaşların ka 
falruında olgun hale geldikten 
sonra halledilebilir. Onun için 
mcl'eleyi evYelfı. milletce anlama-

• J 

ğa çalışmalıyız.,, 

Biz çok acı görmüş borçların 
ağır yükü altında ezilmiş ve niha· 
yet istiklalini canı, kanı pahasına 
kazanmış bil milletiz. Her halde 
menfaatimizi anlıyacak seviyede
yiz ve bunun için de dahili istik· 
raza :ştirak edeceğz. Çünkü mu
hakkaktır: 

"Sana, senden gelir bir işte an

cak dat lazımsa, 
Ümidi kes zaferden, kimseden 

imdat lazımsa,, 

Sellml izzet 
4 

dır. Yanan kablolar tamir edilmiş· 
tir. 

~~~----------------------~--------~ 

j 

::-------J ~~..:......;..:.. ı.-..;.:.._.. ______ ;;:__-1 \\\\ \\ 
, "nehri Ef ., bir yankesiciye 

~~Uflar, en çok hangi cepten 
l.ta. 

aşırmak zordur, demi§ler ... 

••• Meğer ceketin iç cebinden •••. Çünkü para buradan kesi-

para almak ıcolaymı§, hatta yele- lerek alınabilirmiş ••• 
ğin cebinden bile daha kolaymı! .. 

••• En zor olan p ntalonon )·aıı Cf'plcrl 

ımı,, oııun l~ln ~·nnkeS<'t'f do!ltlarma emin ol

rn:ılıın \'C paralan burad:ı s:ıklsmnfarını na

!!lhnt rtmı ... 

Dehri Ef .... B:ına kaJırMl )llnkestcl 

naslbatlnJ nok'lan Yermiş, ~Unl<U ra:ro.'
pantalonun cebinde de olsa nldınw \C cl1D.W 

llstUnden il;) 1rmııyın dr.mcmı,_ 
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ye meselesi Ticaret muahedesi takas snale, kar tipisi olduğu cevabı Himaye· a sa ı e .. 
Uaşmakaltden /Jevam esasına dayanıyor verilmitti. Tayyareci bu haber ü-

1 B!naenaleyh muhtelit encüme.. Türk_ Bulgar Ticaret muahe· zerine bir gün beklemiş, yeni ıaıı tarafı ı ıncı M~,tada) ye toplo.nıncıya kadar devanı 
nin bu tarzda verdiği karar bugün desinin imzalandığı yazmı§tık. Bu bir haber gelmeyince karın kesil· mesi arzu ediliyor. Bu resimden decektir. Bu sermayenin de . 
}erde heyeti umumiyeye sevkolu- muahede mucibince her iki mem- diğini zannederek dün öğle üzeri ümit edilen varidat 4 - 6 milyon- vakkat bir zamanda temin ed 
nacak ve !>u prensip meselesi ikin- lekette yapılacak ithalat ve ihra • Selanikten yola çıkmış, müthiı hir dur. Resim yalnız fırınların sata- ceği anla§ılmaktadır. 
ci defa olarak orada bu yeni isti.. cat takas esasına istinat edecek • kar tipisine rağmen yoluna devam cağı veya sattıracağı ekmeklerden Y aprlan tetkiklere göre rtı~ kamet U

"zen·nde tetkik ve müzake- d ~· · edere t 14,45 de, kendisini kimse- alınacaktır.,, leket nüfusunun üç buçuk mil tir, Bulgariıtana gön erecegımız lıl re Olunacaktır. d l · d t nin beklemediği bir sırada, Y e~il • Hazırlanan Jayihaya göre ver- nu şehir ve kasabalarda bu ihraç mad e erı araoın a aze ve f ,_ 
Fakat öyle görülüyor ki, mese- tuzlu balık, havyar, zeytin, incir , körde yere inm:ştir. gi fırınlardan satılan ekmeklere makta ve ekmek ihtiyaçını 

1 
lenin heyeti umumiyede bu tarz.. üzüm, balmumu, palamut. Tayyareci hava istasyonunda yapıştırılacak pulJ:ır vasılasile ah- lardan temin etmektedirler. 
daki müzakeresi yeni ve hararetli Bulgaristanın bize göndereceği tayyareci zabitler:miz tarafından nacaktır. lstanbulda ne kadar ek 
münakaplara yol açacaktır. Zi· ihraç maddeleri arasında da man kar~ılanmıı, bir otomobille şehre Kilodan eksik ekmeklere yirmi sarfedillyor ? 
ra muhtelit encümende meıelenin gal kömürü, şeker ve kaşar pey - inerek T okatliyan oteline misafir ter paralık, kilodan büyük ekmek l•tanbulda bir gün 328,254 
bir tehir mevzuu olarak heyeti u- neri bulunuyor ' olmuştur. s lere kırkar paralık ve fırancalala- la ekmek ve 13 bin kilo fıran', 
mumiyeye sevkine kararverileceği Bazı maddeler üzerinde, iare • Fransız tayyareci dün bir mu . rm kilosuna da iki kuruıluk pul sarf edilmektedir. Bu ekmeii ~ 
sırada sabık iktisat vekili ve An- feyn, gu"mru"k resı'mlerı'ni indirmi• l 1 · · yapıcı.tırrlmak suretile vergi ciba.. Jı'yen fırınların yekfınü da 193 ~ harririmize şun arı söy emı§tı: ~ S: 
kara hukuk mektebi hukuki idare tir, Gene muahede hükümlerine yet edilecektir. Eminönünde 29 fırın vardır. , d M f Ş f B .. "- Selanik - İstanbul hava se· d ~ ı e• mü erriıi usta a ere ey ıoz göre mütekabil ithalôt her iki la • Bu vergile doğrundan ogruya çuval fırancala ve 53085 ki• 1 k 

"dd l. · · d b yahatı Dedeağaçtan itibaren çok ı·k d l kt a ara !
1 

et ı ıurette ıtıraz a u- raf makamatının müsaadesiyle o- ziraat bankası a a a ar 
0 

aca ır. mek islenmektedir. ı 
"T k'l · k zahmetli ve müşkül oldu. burnu - l d ld y ~ 1 unmuttur: eş 1 atı eıaııye a- Iacak, Bulgariatanda Türk tacirle· Vergi bankanın köy ü en a ıgı F atihtc. 49 fırın 895 çuva b h k hk4 

k. mun ucunu bile göremiyecek bir k 1 k t t d' 1 nununun u ıuuata i a a.mı a• rinin bluka kalan paralarını kur • buiday bedellerine arşı ı u u- 86405 kilo ekmek iılemekte ıı f . d d h · h · ld y havada uçuyordum. Öyle ki, ci • l ıııı ı erece e .. ra ah aız 0 
ugu· tarmak için kolaylılda temin edi • · lacaktır. Sarıyerde 10 fırın 144 çuva ı f 

· h ı b J het tayinine mahsus aletlerim mü· b k ht l'f ı,. 1 d'r nu, asa le me ma a u unma- lecek eıya mübadelesi haricindeki Ziraat an ası mu e ı yer - 151 ! kilo el<mek işleme._ıe ı ' d 
... 1 · · D I t Ş"' kemme] olmasaydı Yeşil köy mey- · · ı d 5 d 63 ıgını,, söy emııtır. eve ura• tarafeyn alacakları iki taraf mer· lerde teıpit ettığı pazar ar an Bakırköyünde 4 fırın a b hk h. danını bile bulamıyacaktım. Bir ı t B k d sınm tamamen ir ma eme ma ı kez bankalarında açılacak hes,p- kuruıa buiday satına mıı 1• u val 1030 kilo ekmek iıleme l• 
· d ld k } d aralık tayyaremi sağa çevirerek 1 · · h"k"' t ge 

1 
yetın e o uğu, arar arının a lar vasıtasiyle tesviye olunacaktır. buğday muame eıını u ume • Adalarda 3 fırında 36 çuva hk k h "km" d Marmara sahilini takiben uçmağa · t' B k B .r ma eme mu arrerah u un e Muahede her iki taraf millet nitletmeğe karar vermıı ır. u a kilo ekmek işlenmekte ve e, 
bulunduğu mütaleasında ısrar et- meclislerinin kabulünden on beş baıladım.,, rar üzerine köylüden buğday mü- lunda 47 fırın 896 .. çuval u 

1 mittir. gün sonra meriyete girecek ve bir Costes'un memleketimizde ka • bayaası daha geniı mikyasla ya- 87820 kilo ekmek. Uıküdard".1 Tabii Mustafa Şeref Bey, bu sene sürecektir. lacağı günlere ait proğram henüz pılacaktır. Ancak bu muamele • fırın 212 çuval unla 20820 k•d' 
noktai nazarını meıele heyeti u- kat'i olarak lesbit edilmemittir • den muhtemel bir zarara yeni ver Kadıköyünde 16 fırında 285 S 

11 mumiyede müzakere edilmeğe baı Çocuk ölü mü doğdu? Hava müsait olduğu takdirde, gi karııltk tutulacaktır. Maa • val unla 28530 k'lo, Beıiktaıt• ·ı 
!anınca orada da tekrar edecektir. Kadıköyünde Oaman ağa ma. Fran11z tayyareci, Eıkiıehir ve mafih mübayaadan hiç bir zarar fırında 254 çuval unla 23607 ~ıJ 
Halbuki mevzuu bahsolan mesele- hallesinde oturan Setfo Efendinin Ankaraya giderek ali.kadarların olmazaa ve yahut pek az zarar o • ve Beı·kozda 6 fırında 85 çuf 

1 nin bir tefsir mevzuu olduğunu karm evvelki gün ölü bir erkek ço huzurunda layyareıiyle tecrübe • luroa fazla varidat ile silolar ve unla 
9147 

kilo ekmek iılenmelıl 
iddia edenlerin başında gene An- d Jer yapacaktır. Hava düzelmezse anbarlar in•aıına devam edilecek d' cuğu oğurmuıtur, • ır. • I karıı hukuk mektebi müderrisle- Çocuğun defni için müsaade a· buradan doğruca Bükreıe gide • tir. Fırıncılar cemiyeti reıf 
rinden sabık adliye vekili Yusuf cek, Bükrcşten de Fransaya döne- Ekmeain kilosuna bir kurut ne d=yor? et lmırken zabıta tabibi çocuğu mu - • _ 
Kemal Bey bulunmaktadır. · d cektir. verg'ı kona.cağı haberleri İstanbul · · "-hd' 

ayene ebnit fakat ceset üzenn e Fırıncılar cemiyeti reısı ,,.-. , 
Mustafa Şeref Beyin iddiasına şüpheli izler görülmüıtür. Çocu. lotanbuldaki Franaız kolonisi da çok ehemmiyetle karıılamnıı- Rıza Bey ise ekmeklerden ob .. ı 

karıı 0 

da kendi nokıai nazarını ğun o civarda ebelik yapan ma • tarafından bu akıam lrnion Fran· tır. Bilhassa buğday tacirlerile cak yeni verginin tatbik ıekli lı' mu .. dafaa e .. -ekten gerı· dunnıya• f 1 b · 1 k yakından a· 
-· dam Arkiri tarafından doğurtul • çaiıte, tayyareci ıerefine bir ziya- mncı ar u ıı e ço kında u sözleri eö '!emiştir: ,~ caktır. Bu suretle Devlet Şurası· duiu anlatıldığında.n Madam Ar- fet verilecektir. lale.ad.ar olmuılardn-

7 
_ enı vergı en tafill ret~ , 

nın ve kararlarının mahiyetini ta- kiri İsticvap edilmiıtir. T ah ki· Z İraat bankası bir kaç seneden haberdar değil iz. Gazetelerd• :r 
yin için teıkilıitı esasiye kanunu- kata devam edilmektedir. Üniversite talebesi beri köylüden 5 kuruıa buğda! kuduk, ö~rendik. Kanunda ·~ ... 
nun tefsire muhtaç olup olmadığı aldığı halde bu vaziyet bu~day _fı- dilen şekilde pull•r ekmek .ıı 
meselesi etrafında münaka,alar İ • Üniversite talebesinden 20 ki§i· atlerine tesir etmemif ve fıat dut- yaprt:tırmak suretile vergile•· 1 kt r sviçre ile ticaretimız tik bir kafile yılbatı tatilinde Ati- . .. ' · 
o aca ı • . miıtlur. ciboyetine yanl·m edeceğız. ,1 Yusuf Kemal Bey Devlet Şura· ltalyaya gitmekte olan ticaret naya gidecektir. Seyahat 15 gün Bunun sebebi buğday ihracatı- . k d ... kJ11 

Belediyelcnn oy ugu e . , ,..,
1
n mahkeme telakki edilmesi heyetimizin lsviçreye uğrayacağı sürecektir, nm geçen senelere nazaran az~! • narhlarına birer kuruş zam •~;, 

fikrine esaı itibarile aleyhtar de- ve lsvlçreyle aramızda bir ticaret mıf olmasıdır. Evvelce Sur?e, lerek bu zammın hazineye vet
1 ği]dir. Fakat Devlet Şurası bahsi muahedesi aktolunacağı ıöylenil • , D E N İZ K I Z I Yunanistan, Filistine fazla mık - . 'ht' ali de vardır .. 

. . k 1 k d' T . k 1 . T' • d'I' d' F k t ı mest ı ım , teıkilatı eıasıyenin ıcra uvvet e- me te ır. iır - svıçre ıcarı tarda buğday ihraç e ı ır ı. a a I lstanbul<!a ahnacak 
rine dair olan faslı içinde yazdmıı münasebetleri son bir iki sene için EFT AL y A H. son sene içinde bu memleket~er vergi mll<tarı 
olduğu için meclis tarafından sa- de azalmııtır. 932 senesinde bu· daylarımıza karıı fazla resım a~ 
rih bir tefsir kararı çıkmadıkça Türkiyeden lıviçreye 190 bin li - Kemani Sadi Bey beyetile ko g duklarından buğdaylamnızın lstanbulda vas•~İ ola•.•!'. g / 
bunu kaza kuvveti cü.mleainden ralık ihracat olmuftu. Bu ihracat fanburı· Refı• k B. . Y l b "d y yalnız de 32000 çuval un ı!lendıeıne ı 

ıhracı zor o muş, ug a d 3100 r ıeıı' sayamıyacağını ileriye sürmekte. 933 oeneıinin 9 ayında 56 bin li • memleketimizde istihlıike baılan• re gün e ıra ve etf 
dir. raya inmiıtir. lsviçreden olan it • ve arkadaşları heyeti mıthr. Halbu~ köylüler buğday 1:200'.000 klir.a kadar ekmek.., 

lıte bunun için bu meıele teıki· halôtımız ise farketmemittir. 27 kiinunuevvel çarşan ha istihsaline devam ettikleri halde sı verılecc lır · • • 

1 

rl 
tr.ıı eauiyenin bir tefsiri meselesi gecesi saat 9,30 da buğday istihlikinin memlekete Alllkadarların . fıkır e il 
ıekline koyan ve bu yolda ilk tek· Türk-Leh ticaret odası iPEK sinemasında hasredilmesi fiatlere tesir etmi! Yeni verginin ıehırlerde ·~ J 
lifi yapan Yusuf Kemal Bey ol- Varıovada. bir Türk - Leh ti- bir KONSER vereceklerdir. ve ister istemez fiatler düşmÜ§ - sabalarda fırmlarcla.n kalın~ıC: / 

muıtur. caret odası,, tesis edilmiıtir. Oda • Biletler şimdiden satılmaktadır. tür. meklere yapı§tır;~aca .. pu :ı;)'° Yalnız burada mühim bir nokta nın vazifesi Türk_ Leh tacirleri (l12S2) Yeni verıi bu düşük fiatlere te- aıtasile ödeneccgıne gore ti 
var: Teıkilôtı esasiye kanununun nin bribirleriyle tanışmalarını te· sir edecek ve bu ıuretle köylüye darlar ıu fikri ileriye aürtıı• 
tadilinde olduğu gibi tefsirinde de mine çahı:nak, her iki memleke • .,.,_.,_,.,_,~~"~M~----r yardım eden Ziraat banka11nın I dirler: . . ehirli' 
meclisin üçte iki ekseriyeti lazım- te mütekabilen yapılaca.k ihracat - 15 Yll Evelkl VAKiT J muhtemel zararını da kapatacak.. _ Bu vergt tamamıle § e' d M 1

' ) k k ' '1 ~Untmllllll"18UUIVl!ltllll-Hlll•IHıtııll'.,lllllU!l~ınllllll ımnmmı•-1"" 1 d, - o • ) caldJf • 
1 

ır. ec ıs muta e ıerıyet ı e hakkında alıikadarlara ma!Umat tır. ! nin ö ıyecegı vergı o a . e<' 
tefsir lüzumuna karar verir de ıon vermektir. 23 kllnun evvel 1918 Maamafih yeni vergi ihdas 1 vergiyi hiç bir köylü ödemıY ~,il 
radan tefsiri mahiyette alına- Gcrrl• dü\'ell mrrl•ez.iye ile gerek itııAt olunurken alakadarlar memleketi- ğine göre yalnız §ehirliye tale''I k k Oda umumi heyeti bir meclisi hüMmetlcrı "e bıtar:ıf de,Mlerle poııta F k ııı " 
ca arar üzerinde üçte iki ekaeri- mı'zdekı' bug"" day istihsalinin tahdi- anlaşılmaktadır. a at me

1 

·.ıe9 l D idare ile bir kontrol komisyonu muh:ıber<'sl elycnn tees<tll.<ı t'denı<'mı,, neza- k l p y ı 
yet top anamazıa evlet Şurası.. dı'n'ı ı'le .. ı'ye su"rmektedirler. timizde fırından ekme a vl b .t: · d te§kil etmiştir. Kontrol komiayo rctın vakl olan müracaatı mllsbd bir CC"\"Bp , e av nın 'fa~ıyeti a ela muallakta kala- atnıamı!ihr. Söyle söylüyorlar: şehirliler pek mahdutt. ur. Ank•'fl.' 1 B 't'b ı b 1 d nuna dahil zevat arasında Emir - İ car~11'. u ı ı ar a. u meıe e e - Yahudi Mıkiımetl tf'ııekkülii rnUna..e • .,:_ Bug-dayı istihdaf etmek za.. lan da İstanbul, zmır, h' jtıf'1 f - "t .... t hl'k ı· b I l zade Hasan ve Ömer Naci Beyler b "k e ır 
le sıre gı megı e ı e ı u an ar b<ll>•• >~hudil«h• hulouku"u .. ...,,, et· ruridir. Çünkü çiftçiler banka 5 Buna ve bir kaç u.·y.~ § d Eg"'er bu m"t 1 d b l isimlerinde iki Türk bulunmakta - mck Uzerc hnbnnıhanc t·-fından ,,·akında b 1 z " 
var ır. u a ea a u u- ··- kuru•a buğday alıyor diye buğday saymakla göstere ı ırı · 'life• nanfor da Mustafa Şeref Bey ta- dır. "''••ut•• ""'re"""''k1"· • • • • d h ıti. '" • 

- 111 hmut Hayret Paşanın ılyn'ldl nl - i5tihsaline devam edeceklerdır. Bır çok ~ehırler e a ı.-ek ' raiına iltihak ederlerse heyeti u- 1 d l · d f d eıu.. d 
ğ• · ·dd' d ) hk tında teş:-klclil edı-t',rl• fevknltı.de dlv:ını hıırp Bunun neticesi eldeki huğ ay ço- merkez erın c ırın an d•J1 ıl .. Jen tefsire mahal olmadı ce ını ı ıa c en er m3. eme mu· ~ .. . d h . l ur]sr mumıı e • k b .1 dd" h - 1 d 1 '''" """" • "'""'"••• ..... n..klmgn bö ğalacak ve gelecek sene f ıat a a hp yıyen ya nız mem ğı ıekl iı. de bir karar çıkmaoı çok arreratının. ı e ma 

1 
a a an mgUndekl ma»ııı """•~• ıh•A• •dllm•kto · i l d .. ••~ektir. yeri i olmıyan lar dır· ·ı ı•r k .. ·· Bu me"elede tefaire dolayı meclıs tarafından bozuldu- az a u~ . h' ı·ter bı e lf 

müm unal.r. ·. . - ff 1 d - dir. Alakadarlardan bazıları ıse bu Toprn3ı olan şc ır 1 "g"'ötere~ h , oktur demen:n manası ıae gunu ve cezanın a o un ugunu _ BahrlJ" tnhc;l!ı:ıtr mestur~lııe nıt bU - • d' l l b .. dayı o cJı 
ma a. y . hk l ı'ler' .. 1 D l t şA d fikrin tamamile aleyhinde ır er. lasınclan ge en ug e kel1 D I Ş • ın bır ma eme o.. lye ıurereıc ev e urasın an tiın hı·s:ıb .. t ı·nulu Cemal pa-,:l tarufıııılı:m kta v 

ev et urads'ıkn t·· ektı'r çıkan kararlar üzerinde de Millet nlıp süllir:Umhştur. YMll ııaur bu hususta Vergi ka~ sene devar.1 evinde h<;mur ynpmad'r b·• d ~unu tas ı e . :.1 • • ? f d · · 1 te ı · "' ug D l t SA ı mecliein 'ın butarzd b' .. k b lzııhatta buluna:.ııırnek iizt'rc tefcrrünt h:ık - edecek ırının a pı~ırme < 't 
0

1,.11 • B 1 b ra!>er ev e ura- 1 • a ır mura a e . 

1
. e a.ı ıı• 

unun " c I; .. ' ve tetkik hakk b l d - . dd' krnda hlı;blr ,.cBllcn~·u de tr<'s olmıımı1hr. Alakadarların fikirlerine göre Tamam ile ;ehır ıy şlıı" sının mahkeme olduğu mec ıs .a- • d' ı uBun ukgu. ı ıc:,.. - '.:\totbunt cemJyctının IM'nellk kongre • . h lk ır.ühim bir ihtiy"'ç ver'"'i köylünün bu({,1ay111ı ''aP,.t•• , . ._ k b 1 edilmiıı sınua rsrar e ıyor. u no taı nazar ve~·gı a ın en • ... b nı ~ _.J ,_ 
rahndz.n ta:seıı~ ve 1\ u :. d d h ... sı, önJ.mllzdckl <'um günü ııaat dokuz bu - j dd . .. . k -..J ... ka _ t bankasının zararı şf"'ı 

l d hi gene mesele bitmİi olmı.. an gene orta. a allolunmaga ç:ıkt:ı D )ofıuııd::ı r.,rmak kııputn Cııddclke· ma esı uzerme o.,..ugu ve • .r raak b tle köyliiYe y 0 

sa - , __ D. J .... karar- muhtaç bir mesele kalı,, jr. ı hlrdı- ':":J num:ırndıı ktıln ccruJ:1·et ruerl.t•zinde ı ~ılığı da malv.m bulunduğu ıçın ca ve u sl!re 
- Cümrn ev ıet !:)urası k. f' d'I • 1 n:ıcaktır. 
J"• • - • :J ... • • ·· M4=hmet Asım \'Uku bnla~aktrr. buğday mübayaasına a ı serma" e ı mı' o u larının meclı~te tetk.lr 





lı 
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Başım aşağıda, ayakla
rım yukarıda kalmıştı .. 

- 14 - ı miz altınları nafile kazanamamış· 
Bu aralık arkadaşlarıma baktığım tık.,, 
zaman onların da ellerini kasalar· ~ ,,.. 'f. 

dan çektikleri ve put gibi donup Dalgıcın nakletiği şeyler burada 
kaldıklarını gördüm. Projektörle - bitiyor. Bu hadiseden sonra vapur 
rin ziyası içinde yeşil bir renk ar • gizlice oradan kalkarak (Königs -
zeden suyun içinde birbirimize ba berg) e gitmiş ve orada (Coste1lo) 
kıyorduk. ile (Courtney) tedavi altına alın· 

Hayat ile ölüm arasında bizim 
için geçirilecek çok bir zaman kal· 
mamıştı. Çünkü yukardan kara, 
kesif ve koskoca bir maddenin hiç 
ses çıkarmadan üzerimize doğru 
gelmekte olduğunu görüyorduk.O 
anda kendi kendime vaziyetimizi 
şu suretle izah edebildim: 

"- Yukarıda birden bire müt
hiş bir fırtına koptu, dalgaların 
topladığı çamurlar bir taraftan se 
finenin içine girdi. Şimdi dı§arda 
ki dalgalar tarafından tazyik edi
len bu çamurlar bizi mahvede • 
cek!., 

Bunu düşünürken birden bire 
projektöı ler de söndü. Bir aralık 

( Courtney) in projektörler sön 
dükten sonra mahuf bir gulyaba
ni şeklinde üzerimize hücum eden 
çaınur'arı gayri ihtiyari olarak el
lerile ittiğ:.Oi gördüm. Artık çamur 

mı§lardı. Bu dalgıçların ikisi de 

memleketlerine dönmüşlerdir. 

(Whitefield) ise aylarca Berlinde, 
bir hastanede tedavi edilmiştir. 

BITII 

Haber alındığına göre gelecek 
senenin baharında (Hampshire) 

definesini meydana çıkarmak için 

yeniden ve bu sefer daha büyük 
vasıtalarla çalışılacakmış. 

Birkaç gündenberi gazetemizde 

tefrika olarak neşrettiğimiz (Ham 

pshire) kruvazörµ definesi hak -
kındaki yazılarla lngiliz gazetele· 

ri de meşgul olmağa başlamıştır. 
Bunların içinde (Sunday Chro • 

nide) gazetesi bir Alman dalgıç 

vapuru tarafından yapılan bu araş 

tırmalardan bahsettikten sonra di· 
yor ki: 

"lngiltere Bahriye Nezareti bu 
işten haberdar olduktan sonra ken 

... 

Gemlik'te 
Tasarruf Haftası 
Nasıl Geçti? 

F1rka kongresı yap il dı, 
Halkevi temsil kolu 
Çahşmıya başladı 

Gemlik, (Hususi) - Bu sene 
milli iktısat ve tasarı-uf haftası 
burada her senekinden daha can· 
lı, daha olgun bir şekilde oldu. 
Milli iktısat ve tasarruf cemiyeti 
umumi merkezinden gelen büyük 
duvar afişleri iktısat ve tasarruf 
yo!unda iyi bir telkin vasrtası o
lan renkli resimler bütün sokak -
ların ve müesseselerin en ziyade 
görünen yerlerine asılmıştır. Kah
velerde tam bir hafta kahveden 
ve çaydan vaz geçilerek hatta ev· 
lere kadar tesir ve telkin yapıla
rak ıhlamur içilmiş, üzüm, incir 
yenilmiştir. 

Mekteplerde üç, dört gece sü -
ren müsamerelerde Aka Gündüz 
Beyin yazmıt • olduğu manzum 
rondlar büyük bir muvaff akiyet• 
le talebeler tarafından oynanmış 
muvaffakiyet kazanmış ve şid -
detle alkışlanmışlardır. 

kitlesi etrafımı sarmıştı. Çamurun 
beni nasıl kuşattığını ve sıkıştırdı· 

ğını hissediyordum. Arkadaşları -
mı görmek kabil değildi. Çünkü 
başlığım•., pencereleri kararmış · 

tı. Sanki her taraf gece karanlığı -
Da bürünmÜ§lÜ. Yukarıya kaldırıl 

Cumhuryet meydanında topla
nılarak yerli malı, iktısat ve ta .. 
sarruf yolunda nutuklar, şiirler 

söylenmiştir. Hep birlikte teza -

hürat yapılarak yerli malına rag
bet gösterilmesi için söz verilmiş
tir. Bütün bunlardan başka be -

di başlarına kruvazördeki altınla- lediye reisi Eşref, maarif memu -
rı çıkarmağa teşebbüs edenlere ru Hüseyin Baştug Beylerin can• 
karşı takibat yapacağını bildirmiş 

dığımı ve fakat başımın aşağıda 

•e aynklarımın yukarıda olduğu . 
nu anlıyordum. Bu vaziyette iken 

müthiş bir kuvvetle sefine.nin zırh 
larına çarpıhyordum. Her tarafım 
dehşetli surette ağrıyordu. Kolu · 

tir. Gerek (Hampshire) kruvazö -
rü, gerekse içindeki altınlar İngil

tere Bahriye Nezaretine ait oldu -
ğundan bu işe ba~lamadan evvel 

nezaretin müsaadesi alınmak la -
zım gelirdi.,. 

mu bile kımıldatacak halim yok · 
tu. Şimdi ufki vaziyette yerde ya- Kırklareli orta mektebinde 
tıyordurn. Başlığın içindeki hava 
yavaş yavaş zail oluyordu. Saat 
İsP. sanki müthiş tarakalar çıkara 
rak i§liyordu. 

Bu vaziyette ne kadar müddet 
kaldığımı bil~miyorum. Som-adan 
yaptığım saat hesaplarına naza -
ran kırk dakika kadar o halde kal 
mış olacğxm. Ondn sonra etrafım 
biraz aydınlandı. 

Y anımdn ( Courtney) ile ( Cos -
tello) yu gördüm. Üçümüz de he· 
men ayni zamanda kalktık. (Cos · 
telol) bana işaret etti. Ona doğru 
yürüdüm. Kendi kendime: 

"-Sen ağır yaralı değilsin, sa
na bir şey olmadı!,, diye düşünü · 
yordum. Fakat o anda gene yukar 
dan karanlık l>irşeyin üzerime doğ 
ru geldiğini gördüm ve ondan son 
ra kendimden geçtim. 

Bilahare, o gelen şeyin bana 
çarptığını, arkadaşlarımın beni 
müthiş bir süratle sefinenin içeri • 
sinden dışarı sürüklediklerini ve 
ondan sonra üçümüzün de yukarı 
ya çekildiğimizi anlattılar. (Court 
ney) ile (Costello) ağır'surette ya 
ralanmışlardı. 

Vapurun güvertesine alındıktan 
sonra başlıkları çıkarıldığı zaman 
bütün vücutlarının kana bulanmış 
olduğu görülmü~tür. ikisi de ol -
dukları yerde düşüp kalmışlardır. 

Bana gelince kolum, bacağım 

Itmldığmdan ve amudu fıkarimin 
de zedelendiğinden bertarafını al· 
~ı>:a koydular. Çıkarmak istediği-

Kırklareli, 21 (Hususi) - iki 
ay evvel orta mektep maarif Ve -
ki.Jeti umumi müfettişlerinden 
Salih Zeki ~ey tarafından teftiş 

edilmişti. Bu defa görülen lü • 
zum üzerine mektep müdürü Sev
ket beye İşten el çektirilmi~tir. 
Müdürlük vazifesini muavin Ek -
rem Bey vekaleten ifa etmektedir. 

D"yanet i şleri reisi 
Cümhuriyet Halk Fırkası Anka

ra viliyeti idare heyeti reisi ve 
diyanet işleri reisi Rifat Efendinin 
gözlerine bugün Cerrahpaşa has • 
tahanesinde profesör İyf er Va1ler 
tarafından bir ameliyat yapılacak 
tır. 

Deve, deveciyi ısırdı · 
Balıkesirde Hacı Jsmail mahal

lesinden Recep ağanın deva yon
casmda bağlı duran develerinden 
biri orada yatan lvrindinin So • 
ğanbükü köyünden Murtaza oğlu 
deveci Mehmedi kolundan ve ba
cağından ısırdığından memleket 
hastahanesine kaldırılarak tedavi 
altına alınmıştır. 

Bir idam 
Urfada bir içki alemi esnasında 

otelci Mehmet ve arkadaşı deli 
Mehmedi öldüren ve Urfa ağır ce
za mahkemesince idama mahkum 
edilen Birecikli Ali dayı aıılmıı • 
trr. 

dan çalışmaları sayesinde kasa -
bamızın "Gazi M. Kemal,, mek -

tebin<le yalnız ye: li mallarından -
ve ta Kayıeriden halı getirilmek 
suretile büyük bir yerli malı ser• 
gisi açılmıt ve serginin açılışı 

halk üzerinde derin bir memnuni
yet uyandırmıştır. 

Sergiye bir çok yerlerden işti • 
rak temin edilmiş ve sergide bir 
köşe alanlar oldukça da satış yap 
mıtlardır. 

Gemlikte f1rka kongresi 

Cumhuriyet Halk fırkası kaza 
kongresi de yapılmış ve dilekler 
tesbit edilmi§tir. Ayrıca Bursa • 

dan gelen doktor Yusuf izzettin 
Beyin riyaseti altında kaza idare 

heyeti seçimi yapılmış ve reisliğe 
doktor Ziya, katipliğe Keri.m, mu
hasipliğe Şevket, azahklara da 

Eşref Kemal, Hüsnü, Faik ve Re
şit Süleyman Beyler seçilmiştir. 

Sahil sıhhiye memurluğu 

Kasabamız sahil sıhhiye me -
murluğuna eski sporcularımızdan 

ve lzmit memurlarından Kemal 
Bey tayin edilmiştir. lzmit spor 

işlerinde değerli işler gören Ke -
mal Bey burada da spor klübü 

teknik mütehassıshğına getiril -
miştir. 

Halkevi temsil kolu 

Gemlikte de açılması düşünü -
len Halkevinin temsil kolu da te-

şekkül etmiştir. Tem sil kolu ida .. 
re heyetine Ziya Vehbi, M. Ke -
mal, Hüseyin Rifat, Hasan Yıl -

maz, İbrahim Turan, Nazmi Bey .. 
ler seçilmiştir. Temsil kolu bu 

ayın sonlarına doğru ve Nizamet· 
tin Nazif Beyin "Bir millet uya -

nıyor,, senaryosunu temsil ede • 
ceklerdir •. . 

Kiraz o§lu 

Der der ne demek? 
Adanada bilmediğimiz bir adet: 

Adak, yemek ve oyun 
ADANA, (Hususi) - Her 

mem.eketin kendisine mahsus bir 
adeti var. Bunları toplamak, bir 
araya getirmek folklor ile uğra -
şanlar için iyi bir mevzu teşkil 

eder. Bir çok yerlerde eski adet
lerin günden güne terkedildiği şu 
sıralarda bunları toplamağa şid • 
~etle ihtiyaç vardır. 

Bugün Adanada terkedilmeğe 
başlanan ve bazı kimseler tarafın 
dan benimsenen Derderden bah
setmek istiyorum. Bu nasıl şey

dir? Nasıl yapılır? Bunu izah 
etmeden evvel İstanbulda unutul· 
mağa başlanan Zekeriya sofara
sını hatırlatmak lüzumunu hisse• 
diyorum. Yeni yetişenler bunu bil 
mezler, fakat yaşlı kadınlar ve er 
kekler malumat sahibidirler. 

lstanbulun Zekeriya sofrasınm 
adı burada değişiyor. Tertip . ve 
tatbik itibarile fark gösteriyor. 

Ben şimdiye kadar Adanada 
Derder nedir bilmiyordum. Bir ar 
kadaşım beni evine götürdü. Kom 
şusunun yaptığı Derderi evinin 
sofasından. gösterdi. Ve izahat 
verdi. Ben de bunları karileri • 
mize naklediyorum: 

Eskiden Derder adında bir 
şeyh varmış, eğlenceyi, kahka • 
hayı pek severmiş. Hele karşı -
aında kadınların göbek atmasına 
bayılırmış. 

Ahbaplar ve komşular da birer 
kaşık yerler. Fakat bunlar döniiP 
oynamazlar. Yalnız adayıcılar el
lerinde tepsi olduğu halde döner
ler.,, 

Ben bunları dinlerken defin "le 
darbukanın çıkardığı ıeı biral 
daha kıvraklaşmıştı. Bir kaç genÇ 
kız göbek atıyorlar. Bedenleri " 
nin bütün hatlarını titreterek oy • 
nuyorlardı. Eğlence coşkunluğu 

son haddine gelmişti. Bütün a • 
laturka kıvrak ve oynak şarkılar 
çalınıyor, söyleniyor; dinliyen .. 
leri harekete gitiriyordu. 

"Açılsın demir kapı, seninle 
benim için,,; "Kadifeden keıeıi, 
kahveden gelir sesi,,; "TurnaDI• 
turnam ben buralarda duramaoı,, 
"Zeynep bu güzellik var mı ıo " 
yunda,, ve daha bir takım şarkı • 
lar birbirini takip eyliyordu. ' 

Ben artık Derderin ne deımek 
olduğunu öğrenmiş ve karileri111İ 
ze de nakledecek vaziyete geloıir 
tim. Bu satırlar işte onun güzel 
bir misalidir. ~ :J 

Bir cinayet 
Bela Mustafa 
adam öldürdü 

Eğ!ence dü_ıkünleri kendileri- , _______ M_ enemende çartı ortasında b.i! "~ 
ni konu ve komşu nazarında.ı.ıayıf cınayet otmuş, GirıtH A:rap oğlıi 
göstermemek ıçın: "Her hangi Bela Mustafa, Fodulaki Mustaf• 
bir iş:m olursa Derder hocanın namında bir tahsı tabanca kurı.r 
aşkına bir eğlenti yapmak boynu• nile öldürmüştür. 
mun borcu olsun,, diye bir adak Cinayetin sebebi adi bir mr 
adar. Hakiki maksat şüphesiz ra kavgasıdır. Katil hadiseden ef
eğlenti ve hoş vakit geçirmedir. vel Fodulaki Mustafa ile ağız kar' 

Buna bir merasimle başlan - gasına tutuşmuştu. Bir aralık bd 
ması lüzumlu görülür. kavga boğazboğaza bir boğu~• 

Adak adıyan kadın. bulgurla, haline inkılap etmiJtir. Etraftaıt 
mercimeği karıştırır, güzelce pi • hadiseye şahit olanlar bunları •" 
şırır. Ne pilavı ve ne de lapayı yırmağa muvaffak olamamışlar • 
andıracak bir vaziyete gelir. ikisi drr. 
ortası bir şey .. , Beli Mustafa adı, gibi çok bt" 

Kalaylı bir bakır tepsisinin içi- lalı olmalı ki belindeki tabanca -
ne konur. Yeşillikle süslenir. Ke· ıını çekerek Fodulaki Mustafa E• 
narlarına ve ortalarına küçük fendiyi yaralamıştır. Yaralı has • 
renkli mumlar dikilir. taneye kaldırılıncıya kadar çolı 

Adak sahibi kadın, ahbapları- kan zayi ettiğinden ölmüştür. Me
nı, komşularını bu maksat için e· nemen adliyesi tahkikata el ko)"' 
vine davet eder. Davul, dümhe • muş katili yakalamıştır. Katil lı
lek, darbuka, keman, gramofon, mir ağırceza mahkemesinde mu• 
def, hulasa saz namına ne temin hakame edilecektir. 

edilirse onu getirir. Eğlence ve • e 
neşe başlar. Genç kızlar ve kadın Yaldızlı çeyreği altın dı)' 
lar artık yavaş yavaş oturdukları satan do andırıcılar 
yerden kalkarak oynamağa baş - Malatyada, köylülere yaldızlı 
larlar. çeyrekleri altın diye süren bir dO" 

Mecliste hakim olan artık yal- landırıcı yakalanmıştır. 
nız ses, yalnız eğlence ve yalnız Zabıtanın yaptığı tahkikat ne i 
sevinçtir. Zaten bütün bunlar eğ.. ticesinde bu adamın Hilmi adlı 0 

lence ve neşe için, Derder baba- duğu ve Hekimhanlı Hasan Hii•e" 
nın ruhunu şat etmek için yapı - yin adlı bir arkadaşı da bulundu" 
lır. ğu anlaşdmı§hr. . 

İşte bu sırada adağı olan ka .. Bunun üzerine Hasan HüseY1° 
dın tepsi bir elinde olduğu halde de yakalanmış ve üzerinde yaldıhı· 

k · da • gelir. işi olduğu için bu Derderi lı çeyreklerden ~ir aç ta~e b1I 
yaptığını söyler, elindeki tepside~ çıkmıştır. Hasan Hüseyın h u•" 
bir kasık alır yer ve üç defa orta- çeyrekleri kuyumcu Abdulla . .

0 ~ H'I ın• da döner. Bittabi diğer eli de şı- taya yaldızlattığını ve 1 111 ._ 
d ., nı f 1 .... kırdar. Ve sonra yeı·ine oturur. meseleden haberi olma ıgı ' iİ 

işinin olması için adak ada .. diye kadar köylülere dört çe~r~e" 
mak istiyen kadınlar meydana altın diye sürmüş olduğunu &OY 
çıkar. Bunlar da: "Benim şu işim miştir. H•' eyiıl 
oluna bir Derder yapmak borcum Tahkikat neticesinde u~rr•" 
olsun,. derler. Tepıidekinden bi •

1
. tevkif ~--1ilmiş, Hilmi serbest 

rer k&§ık yerler. kılmııtır. 



Karada - Denizde - Havada 

Dünya ordularında kul
lanılan yeni silihlar 

~~~~~~-~~~~~~-

(Skoda) fabrika11 yeni bir pi• 1 (Autogiro) tayyareler o kadar 
Yade ıilahı icat etmittir. Bu silah- yavaş uçabiliyor ki, bir yerden ge 
la. hem doğru, hem de aıırma en - / çerken inmeye mecbur olmadan 
dl.bt yapılabilmektedir. Bu silah ş :fahen emirler alıp verebiliyor • 
l.§ırına endaht i~in 70 milimetre • 1 lar. Yeni tayyareler hava nezare
lik ve doğru endaht için de 37 mi tine değil, doğrudan doğruya or -
li11ıetrelik kaliblere maliktir. 1 duya merbut bulunacaktır. 
talibrenin tebdili 70 milimetreli M:Ianoda tesis edilecek olan ... 
ıın içine 37 milimetrelik bir nam- tayyare karargahının inşasına baş 
h reçirmek ıuretiyle kabil olabil- 1 lanmıştır. Burası tayyarelerin in· 
llıektedir. • ! melerine mahsus olan üç milyon 

37 milimetrelık için kullanılan 'ı' metre murabbaındaki sahasiyle 
IQenni 800 gramdır ve iptidai sÜ• Avrupanın en büyük tayyare ka • 
rati aaniyede 600 metredir. Men- 1 rargahı olacaktır. Karargah için 
·ı 1 il İ 7600 metre ve irtifa kudreti intihap edilen saha bataklık ve 

45 dereceye kadardır. Daha yük· : sıtmalıdır. Oralarının kurutulma -
atk irtifa için 70 lik namlu kulla· sı Mi!ano tehrine de sıhhi yardı • 
lltlınaktadır. Bunun mermisi 3 ki- 1 mı dokunacaktır. inşaatın 40 mil· 
le ııkletindedir, iptidai sürati sa- 1 yon liraya baliğ olacağı tahmin 
llİyede 190 metredir ve menzili 

1 

edilmektedir. 
2SOo metredir. 5 - 9 teşrin!evelde Romanya 

Bütün silah 185 kilo sıkletin• bu sene büyük askeri manevra -
dedir. ikinci namlı olmazsa 167 larım yapmıştır. Manevra sahasr 
lrilodur. Bu silah nakli esnasında 1 şarkta (Ploesti - Bükret • Giurgi
~alara ayrılabilmekte ve nefer u) hattı ve garpta Targu - Yiu • 
l6ra'fından bisiklette ta§ınabil - Filiasi - Bechet) idi . Manevralar 
bıektedir. . 1 jeneral (Angelesku) nun kuman-

Aıner:kaldarın, ve İngilizlerin dası altında cereyan etmiştir. Ro
de buna benziyen piyade topları manya kralı ile biraderi, harbiye 
'9ardır. ı nazın (Samsonoviçi) ve erkanı • 

İngiliz orduıu çoktanberi (A- harbiye reisi jeneral (Lafaresku) 
lltoıire) denilen tayyareleri tec • 1 da manevralarda hazır bulunmut 
liibe etmekteydi. Bu tecrübelerin lardır. 

"1uvaffakıyetle neticelenmesi ü - Talimler -vasi mikyasta ve Ro • 

saa ayak - Sol ayak 

Emirber sabahleyin zabiti -
nin kundw·alarmı boyayarak _o
dasına götüriiyor. Zabit diyor 
ki: 

"- Getirdiğin kunduralara 
iyice baksana a ! !kisi de sol a
yak. Bunları nasıl giyeyim?. Git 
değiştir de doğru getir!,, 

Nefer gidiyor. Bir müddet 
;onra içeriye girerek diyor ki: 
"- Dışarıda kalanları da gi

vemiyeceksiniz ! Çünkü baktım 
onlar da iki tanenin sağ ayak 
kunduraları!, , 

Bir hazır cevaplık •• 
Sabık Avusturyanın Rusya hu

duduna yakın olan bir tehirde bir 
Avusturya fırkası bulunuyormuı. 
F ı. ka kumandanı olan Miralay 
Çok sert bir adam olduğundan o
nu hiç bir kimse sevmezmit. Fır
ka zabitleri akşamları bir gazino
da toplanırlarınıf. Bu gazinon.un 
sahibi tehirde hazır cevaplığı ile 
şöhret kaza nmıt olan iri yarı bir 
adammıt. Bütün zabitler ak .. 
şamları, gazino sahibinin sözleri
le çok alay ederlermit. 

Bir akşam fırka kumandam o
lan miralay da gazinoya geliyor .. 
Gazino ·ıahibile alay edildiğini bil 
diği için onu masasına çağırarak 
diyor ki: 

- "Franz, timdi sana şurada 
yirmi beı deynek atsam nasıl o

lur?,, 
Gazino eahibi Frans derhal 

miralaya fU cevabı veriyor: 
- "Siz bilirsiniz, miralay beye

fendi. Fakat siz bana yirmi beş 
deynek atarsanız bundan yalnız 

siz memnun olursunuz, halbuki 
ben size yirmi bet deynek atacak 
olunam, bütün tihir halkı ıevi • 

Amerlkahlar1n bir tayyare ana gemisi torpitoların ve 
kU~Uk kruvazörlerin hhnayesi alhnda gidiyor 

(France Militaire) mecmua -
sında ceneral (Felix Marie) gece 
bomba tayyarelerinin avcı tayya • 
relerile defedilmesinden bahset -
mektedir. Bu meseleye dair ya -
zılan makalede deniliyor ki: 

"Avcı tayyareleri karanlığa 

rağmen. düşmanı keşfe mµvaffak 

olabilir, bu iş halledilmiş demek· 
tir. Avcı tayyaresi düşmanı ge
ce vakti görüne ona hücum et
mesi gündüz olduğundan daha az 

tehlikelidir. Çünkü gece bomba 
tayyareleri müşterek uçuşlar ya • 

pamazlar. Onun kendilerini la -
yıkile müdafaa edemezler. Onun 
için avcı tayyaresi münferit düş -
mania meşgul olacaktır.,, 

Ceneral (Marie) nin fikrine 
göre gece bomba tayyareleri a • 
zami beş tane birden kaldırılabi -

lirmiş. Muhtelif gruplar arasın • 
da verilecek fasıla tayyare ile 

kat edilecek mesafe ve bir de el· 
de mevcut olan grupların a c'edine 
bağlıdır. Her halde fasılalar o 

suretle hesap edilmelidir ki, son 
kalkan grup güneş doğmadan ev
vel karargahına avdet etmiş bu· 
lunmalıdır. 

Gece uçan tayyareleri bulmak 
ve defetmek için yerde dinleyici 

aletler veprojektörler bulunduğu 

halde gece tayyarelerini kovaia • 
mıya çıkan avcı !ayyareleri bu va-

e o tayyarelerin orduya n - ma11yanm. tillf8k-t;tr:~ramnn ;htı;: 
bulü takarrür etm!ştir. Bu tayya• va etmek üzere hazırlanmış ise de 
reler hava muharebelerinde kul - tasarruf yapılmak için kısmi bir 
lanılmıyacak, onlarla yalnız muh 

1 
manevra icrasına mecburiyet ha • 

telif kıt'alar arasında daimi bir sd olmuştur. Onun için bir takım 
irtibat temin edilecektir. (Auto - askeri harekat yalnız haritanın Ü• 

Iİro) tayyareler her türlü arazi • zerinde gösterilmekle iktifa edil -
de yere inebildiğinden, diğer tay m"ttir. Hakem heyeti jeneral (Si
)t.reler gibi hususi inme yerlerine ' chit:u) nun riyaseti altında bulu .. nir !,, 

-.u ............... ~,rmmımnnmn.m•...,ıının ___ 11•-11 llıuhtaç olmadığından ve süratle - 1 nuyordu. .P•-----------..---
~ni de istedikleri kadar azalta - 1 Bu manevralarda ayni zaman- Zabitler neler bilmelidir ? 

sıtalara malik değildir. Onun için 
avcı tayyareleri yerden yapılan 

bıldi ğ inden irtibat işlerinde onlar da fenni talimler de yapılmJŞ, şi - u d ı 
dan çok it beklenebileceği ümit mendifer nakliyatı, yol ve mu mi haı~ pte e ini en 
olunınaktadır. Bu tayyareler ica• köprü in§aat ve tamiratı 

müdafaa vasıtalan ile sıkı bir sa 

rette beraber çalışmalıdır. Fakat 
mehtap olmıyan gecelerde bile, 

hnıda süratlerini saatte 160 kilo- ı ve istihbarat tebekeleri tedariki tecru·· beler<len sonra 
llıetreye kadar arttırab;lme1cterUr. de nl'zarı dikkate alınmıştır. 

hava bir parça berrak olursa avcı 
tayyaresi gece bomba tayyaresini 

bulmakta güçlük çekmez. Bunu 
yapmak için avcı tayyaresinin ge
ce bomba tayyaresinin bomba a • 
tabileceği mahallerin etrafında 

dolaşması kafidir. Bunu yapa
rak bomba tayyaresinin izini bul· 
du mu, o zaman ona karşı yapa .. 

Çok büyük 
Projek 

tör 

~ AıneriJcan orduıunda kullanılan 
lnuazazm projektör 800 mil • 

)on ınum kuvvetindedir. Liıtik te 
'-rlekli bir ara:ba üzerine d;Jc;ı · 

bir 

diği için bir kamyona bağlanarak 
iıtenilen yere kolayca nakledile -
bilmektedir. . 

(The Army Quarterly) namnı- Karar vermek hususunda gös• 
daki İngiliz askeri mecmuasında terilecek isticalin ve bir kere ve -
binbatı (Wimberly) umumi harp rilen kararın atlı kıt'alara zabit • 
te yapılan tecrübelerden çıkan - ı ler tarafından süratle tatbik edil· 
lan neticelere dair şayan dikkat mesinin ne kadar mühim roller 
bir etüt neşretmıttır. Bu etüdün oynadığını Filistin muharebeıi is
bazı mühim kısımlarını tercüme pat etmııtır. Onun için sulh za • 
ediyoruz: "Muvazzaf zabit büyük manmda yapılan talimlerde dü • 
bir fikri elastikiyete ve ıeri kav - tünmek için zabite verilen müh -
rama kabiliyetine malik olmalı • let son mertebe kısaltılmalıdır. 
dır. Bundan maksat, zabitin yal - Her bir zabit bir mitralyözü İ· 
nız gayri muntazır bir vaziyette yice kullanmayı öğrenmelidir. 

iradesine hakim olması değil, ye- Mitralyözler muhafazasız bırakıl· 
ni silahları en mahirane ve ite mamalıdır. 

yarıyabilecek bir surette kullan • Bütün zabitler tayyare silahı -
masını da bilmesidir. Onun için nın bütün teferrüatma vakıf olma 
herbir zabitin vazifelerinden bi - lıdırlar. Sık sık tayyareye binme· 
risi de, silah işlerinde görülen her lidirler. Harpten tayyareden bek· 
türlü terakkileri mütemadiyen öğ lenilen vazifeleri bir zabit ancak 
renmesidir. bu suretle en İyi bir surette kavra 

mış olur. 
Bir zabit söz söylemesini iyi 

bilmelidir. Derste açık, vazıh söz 
söylemesini bilmesi kafi değildir. 
Bazan zabitler politikacılara kar

cağı hücum gündüz yapılacak · 
hücumdan daha kolay olur. 

Avcı tayyarelerile gece hü • 
cumları yapmak için kafi derece-

de harp tecrübeleri yoktur. Onun 
için bu tecrübeleri sulh zamanın

da topla.mak elzemdir. Avcı bom 
balarına gece uçuşları Fransız or
dusunda menedilmiştir. Bu mem

nuiyet kaldırılmalıdır. Gece vakr 
olacak bir düşman hücumu esna• 

sında halk ve şehirler üzerine 
bombalar atılırken avcı tayyare • 

lerinin bu sahneyi uzaktan seyret· 
meleri doğru değildir. O memnu• 

iyet kalktıktan sonra avcı tayya
relerinin gece uçuş tecrübelerine 
başlamalıdır.,, 

Tayyareyle fotoğraf almak U• 

sulü gittikçe ehemmiyet kespet -
tiğinden her zabit tayyareden alı· 
nan resimleri okumasını ve hallet• 
meıini bilmelidir. Elde iyi harita 
olmadıkça en ziyade ite yarıya -
cak olan bu tayyare fotoğrafları· 
dır. Motörlesen kıt'alarda bunun 
ehemmiyeti bir kat daha artmak 
tadır. 

tı maksatlarını anlatmıya mecbur !===-============ 
kalırlar. Bu gibi konferanslarda hı söz söybrzıektir. Onunla kartı 
iyi söz söyliyebilen bir zahit fik- karşıya gelen bir zabit dahi ona 

rini en iyi bır surette müdafaava kartı ayni silahı kullanmaıını 
muvaffak olur. Politikacının ıili.- bilmelidir • ., 
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23 Ki.eve! 
5 Ram azarı 

24 Kl.evel 
6 Ramazan 

- Beni seviyor musun? 
- Çıldırasıya! 
Kadına sokulmuş, yüzünü, kür 

kün tüylerine gömmü9, kendine 
adeta bir yuva yapmı§, hem kok
luyor, hem tekrar ediyordu: 

- Çıldıraıiye seviyorum 1 
lrf an Şak irin bu ilk C",tkıydı. Şim 

diye kadar, pe.rasile elde edilen 
kadınlarla dü§Üp kalkmıştı. Kibar 
bir kadmla, bir hanımefendiyle 
bu ilk macerasıydı. Kadın kırk ya· 
§mdaydı. lrf an Şakir henüz yirmi 
beşine basmamıştı. Bu büyük yaş 
farkına rağmen, kadını sevmişti. 

Yirmi beş yatına baımamıf bir 
•encin aşkına lakayt kalacak pek 
az kadm vardır. Şahende ise, da
ha ihtiyarların bile aıkına kapıl· 
mışlardandı ve bu genci çok daha 
candan bir muhabbetle t:evdi. 

Ogün: 

- Seninle Beyoğlunda bir lo • 
kantaya gidelim, demiıti. Seneler. 
den beri görmediğim bir arkadaıı 
mı gtirdüm, Onu da bir genç sevi· 
yormu§ ... Fakat o bir türlü razı ol· 
muyor. Nasihat ettim, keyfine bak 
masır.ı, bu ölümlü dünyada fırsat 
kaçırmamasını söyledim. 

O da gelecek. Lokantanın üs • 
tünde husui odalar vardır. O odn
lardan birinde dördümi.iz yemek 
yer, eğleniriz. 

Gece, otomobilin camlarını bu· 
ğuluyordu ... Sokağın elektrikleri, 
arada sırada, yüzlerinde, omuzla· 
rında, nurdan daireler çızıyor, 

kap ay:l1n1ığa ~ıkıyorlar, kah ka -
ranlıkta kalıyorlardı. 

İrfan Şal<ir, her an biraz daha 
kadımı. sokularak: 

- Seni seviyorum! diyordu. 
Geldiler. 
Lokantanın üst katına çıktılar. 

Kadın garsona sordu: 
- Bir hanımla bir bey gele -

cekti. 
- Bvet efendim, bes numarada 

Jar. 
Girdiler, rengi atmı§ bir kana· 

peden bir genç aıçradı. Saçı başı 
darmadağın olmuttu. Bir perçim, 
alnından sarkıyordu. 

KaC!111: 
- Sizi takdi:n edeyim, dedi. 
Rengi atmıt karaapede oturan 

harumcfendi bafTm kaldırdı. irfan 
Şakirle göz gÖZ(" celdiler.. Kadın, 
!bayılacakmış gibi sapsarı o~du. 
Çifte bir çığlık kt·ptu ve hfan Şa· 
kir kendini kaphİan dı•an attı 

d
• T t 

mer ıvenleri dörder dörder indi 
sokağa fırladı. ' 

Deli gibi YÜtÜ!•ordu. 
. Bulanık, ıerin, puslu bir aecey· 

dı. lrfar. Şakir ch-afına hakma· 
dan, bir kaç. defa trı.\Jllvay, otomo
bil altında ka~mak tchlikes: nllata 
rak yüriiyordi:. 

Issız bir yangın yerinde biraz 
durdu. Nemli bir l:lşa oturrlt• , Ba
şını avuçlarımr. ·c1ne aldı. 

Annesi! 
Naaıl olmuştu da annesi, sevdi • 

ği, takdir ve takdis ettiği anneai, 
o rengi atmıt kanapenin üatüne 
düşmü§tü? ••• Nasıl olmuttu da o a 
di, bayağı gencin kollarına atılmıt 
tı? .. , Kendini öptürmeğe nasıl mü 

d . "? sna e etmışh •.. 
Acaba annesi miydi? Tereddü

de dü§lJlek, immmamak, ıüphe et 
mek istiyordu .•. Bir an buna mu • 
vc.ff ak oluyordu. Fakat sonra, o 
çığlık kulaklarında tekrar çınlı · 
Y.ordu. 

Anası, anacığı bu derekeye na • 
sıl düşmüştü? Filvaki ıürdüğü ha
yat pek parlak değildi. Kocası da 
oğlu da onu ihmal ediyorlar, onun 
la hiç me§gul olmuyorlardı ... lrfan 
Şakir hu ihmalin acısını şimdi du· 
yuyordu .... Anası geç gelen bir sa 
adetin tatlı hulyasına kendini kap 
tırıvermişti ... Eski bir arkadaım 
tetviki onu bu sakim yola düşür • 
mütlü. . 

Ditşüıımekle, bir çok mazeret 
bulunabilirdi, fakat bütün bu ma· 
zeretler, İrfan Şakirin düttüğü 
yeisi azaltamazdı. 

Ağır ağır kalktı, evin yolunu tut 
tu. 

Anahtarı ile kapıyı açtı. Odaıı · 

na girmek için, salondan geçmesi 
lazımdı. 

Etikte duralndı. 
Annesi, her geceki gibi, küçük 

lıimban•n yamnda yününü örüyor
du 

irfan Şakh kekeledi: 
- Bonıuvar anne! 
Annesi aakin sakin cevap ver -

di: 
- Bonıuvar! 

Bir ısessizlik oldu. 
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' 17,SO - 18 ı;r. mofon. 18 - 18,SO )'enl 

ba lr)tınlıı.m ı·r.anslt'll derı. 18,80-19,80 Bt>l

kıs Hanım. 19,30 - 21 tamburi lt4'flk Bey ~·c 

ark:ıda,ıarı. 21 - '!l ,30 gramofon. 21,SO -%3 

(Bedayll tntJ<;iJd) h<'yctL 

ı\ K ,\ U ı\ ı -

12,30 - ıs.so ı;rnmofoıı .. 18,l!l, l5 orl<l'!~t

rıı. Ştınııınııı dördUn:-11 M'nroni 1. 18, Hl -

10,SO utııturk:ı saı.. 10,80 ılanııı hıl\'alıın. 20 

aj;ın • 

V1VANA : l'>llU 01 -

18,'l.'> en yeııi plklar. 20 mu iki. 21 ,.U kon 

ıı~r. 28,:ıo har 11111.,ikl 1. 

8UUAPF.ŞTE: ~50.~ m. -
U,80 konser. l7 mıııınJ ııaah. 18,SO kanar-

ya be'4!enı!'k ucıulilnc dıllr bir konferan .. 

28,85 pllk. 

UUK ıur,ş. ~UJU tn -

U,l:'i ııtAkln hnflf bcıMltr. lS konlK'r. 10 

radyo oreJuıtraııı . :? t nıu lld konseri. 

\'flRŞOVAı Htı m. -

12,40 .. :ııı'at haberleri. 16,SO piyano. 1'7,(0 

ı-rgomın. 22 ses kon8t'rl. 2ı,45 Şop<'n muılkl· 
irfan Şakir düşünüyordu: "A· 

caba? Benden daha evvel mi gel • 
di? Yoksa ben sahiden yanlı§ mı el • 

Hl!:f,ORAUI U1 rn. -.. d'' ? gor um · .,, 12 plk. ıı plynııo ve keman. 21,so opera· 

Aile yuvasının sükunu asabını 
dınlendirmi,ti. Bu sükUııu benliği 
ne •İndirdi. . 

Ann~.si ıordu: 
~- Çabuk geldin? •• 
Annesinin dudakları koruydu 

Boğazı düğümleniyordu. Bunu lr
f an far ketti. 

Zavallı annesi! .. Oğluna karşı 
ne kadar küçük dütmüttil ve bu 
ayıbın altında, ömrü oldukça ezi· 
lecekli. 

- Biraz yorgunum anne ... Yala 
cağım. 

- Allah rahatlık versin oğlum. 
irfan Şakir bir adım yaklnştı. 

Annesi elini tuttu ... Bir ~ey söyle • 

mek, bir §ey sormak arzusile yanı
yordu ... Bir an, irfan Şakir de ana 

sının ayaklarına kapanmak, ora • 
da ağlamak istedi. Fakat kendini 
tuttu. 

Annesi, her geceki gibi, snnki a 
ralarındahiç bir fey olmamış gibi 

uzandı, oğlunun alnından öptü. lr 
fan Şakir salondan çıktı, odasına 
girdi. Hiç bir §ey aöylernemeğe ve 

bütün gayretile unutmağa karar 
vermi~ti. 

KubiJav abidesi 

9267 liraya çıkacak, 
inşaata başlanıyor 

lzmir, (Hususi) - Şehit Kubi
lay ile arkadaıı.ı bekci Hasan ve 

T ~ 1 

Şevki için Menemende yapılacak 1 
i.b~denin İnşaatı ihale edilmiıtir. 

Abidenin inıaatı Ankarada mü- ı 
hendis Nazım ve şeriki Kayserili 
Si.'hyman Sırrı Beylere 9267 lira 
27 klıru!a ihale edilmiştir. 

Abidenin intaatına yakında 
baılanacak ve inıaata baılandık
tan sonra altmıı bir gün aonra a • 
çılma mera.simi yapılacal<tır. lz • 
mir mühendis ve mimarlar birliği 
abidenin inşaatını kontrol etmek 
vazifesini fahriyen deruhte etmi! 
}erdir. 

1ıırdan par~atar. 2ı orkcııtra. 

R0)1A: 44 l.2 ın. -
21 plk. 21,40 pllk ıııa11tl. 22,10 kom dl. 

2!, ı:s see ,.e beste • 

PARIS: sııU ın. -
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Ml'ç''k lllnter: 
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satırıan ~O kunı~t.Atı heaap edilir 

Amerikaya içki verenler 
Va9ington, 22 (A.A.) - Ame

rikaya içki ithalatı yapan devlet· 
lerden Fransa ile Portekizin kon
tenjanları bitmittir. 

D:ğer devletlerinki de bitmek 
üzeredir. 
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Mütareke evrakı sofracı başı ile . 
lstanbula gönderilmişti 

- 67 -

Binaanaleyh o fikirden ferağat 
edip ~ütarekenameyi ertesi gün 
imzaladılar. Halbuki teldifimiz, 
bir günlük daha zaman kazanmak 
için Rus avukatlığı yapan hukuk 
mü,avlrimiz M. Tarin tarafından 
ileri sürülmüı kasti bir mini idi, 
Şu halde bizim, zabitlerin imtinaı 
diplomnsimize bir gün daha kazan 
dırmıı oldu. Yoksa o tedbirsiz pa 
şalar M. Tarinin tuzağına dahi tu 
tuluyorlardı. 

Bizce pek mahzunane geçirilen 
uzun bir gecenin aabahında pata
lar, payitahtın beklediği resmi ev 
rakla resmi vesikalan hamil ola~ 
rak konaktan teırif buyuruyorlar 
dı. 

Bizim son harp kuvvetlerimizin 
çöktüğü günden itibaren Ruslar Is 
tanbula kadar kademe kademe 
dağınık olan Türk müfrezelerini 
püskürterek ilerliyorlardı. Hükü • 
met ve Osmanlıaskerleri tamamile 
bot mıntakalarda idi. Rusların te 
cavüzleri yavat yavaf devam edi
yor lıtanbulda hiç kimsenin dik• 
kat ve şüpheıi uyanmıyordu. 

Osmanlılar Rusların zaferleri 
kartııında lıtanbula doğru kaçı • 
yorlardr. 

Ruslar iıe Çatalcada harikülade 
bir kuvvetle çarpışacakl~rını tf:h· 
min ediyorlardı. Lakin Rus süvari 
leri vaziyeti çok çabuk anlamıtlar 
dı. Fakat bereket versin bir aptal 
lık ile muahedenameyi imzalamıt 
lardı. 

Halbuki Çatalcaya kadar yürü
yüşleri esnasında bu muahede im 
zalandığı zaman Rusların Çorlu • 
dan ileriye geçtikleri yoktu. Müta 
reke muahedenamesi imza edilin
ce zabitlerimiz arasında bir ıayia 
çıktı. 

- Mütarekename derhal İıtan
bula gönderilecek. 

Ben bunu ke11dim için verilecek 
bir emir olarak telakki ettim. He· 
men beygirim sevgili (Timur) umu 
hazırladım. Seyisime de emir ver-

i di.m. O da hazırlandı. 
Bir müddet paıalardan hiç bir 

ses çıkmadı. Acaba ne olmuştu; 

yokaa emirlerini yapmadığımız i
çin b:ze kızmıılar mıydı? 

Sofralarını ayıpladığımız için 
içerlemitlermiydi; fakat ne olursa 
olaun bana olmazsa ona, ona ol

I mazsa şuna her halde bir zabite 
teslim ederek mütarekenameyi 
göndenneğe mecbur idiler .. 

Hayır neye mecbur olaun1ar. it 
yapacak adamlar yalnız askerler, 
zab:tler değildir ya .. Bahusus harp 
zamanında ... 

Sofracıba91 Bebekli Mehmet E· 
fendi .. Ne güne duruyor .. 

Evet bizim alay için söylediği • 
miz sözler birdenbire tahakkuk et 
mez mi? 

Bütün evrakı ı;yasiyeyi Bebekli 
Mr-> met Efendi lstanbula götüre~ 
cek. 

Evet bütün hnt'retlere l·arsı o 
pek müh;m ve pek ırtista::el rlan 
resmi mütt'reke ves:J.C\ları, sofracı 
haşıva tevdi ed;lmi~ti. 

Ey Osmnn!ı tarih1 .. Şu meş'um 
devirde neler geçirdin 

Şu garip vazife emri çıkhğı ıJ' 
man hala inanamıyor, biribiriıni· 
ze hayran bakıyorduk. 

Bu hayretler arasında. Ruslar t• 
rafından hazırlanmıt olan mütart 

b
. •1 

keyi götürecek Osmanlı za ıtı · 
Yani kileri tehri yari Bebekli Melı 
met Efendiyi han;ıil tren lıtl\nbul• 
hareket edecek .• 

Bir an §U vaziyeti dü9ündülll• 
Birdenbire beynimden vurulmu•' 
döndüm. Kendi kendime bir it y•P 
mağa karar verdim. Öyle kızını§ 
idim ki ... Ba~ıma gelecek bütün f~ i 
laketleri düşünmiyerek, tevkifler' 
hapisleri hatırlamıyarak heme11 
(Timur) a atladım. Doğruca gar• 
koştum. 

Timurum çelik adımlarla beni 
tam vaktin de gara ııötürdü. He
men kendimi taktim ettim. TimU" • 
rumu furgona koyduktan ıonra he 
men vagona girdim. 

Bu vng'bn Osmanlı elçilerinirı 

dirayetli mutemedine hasredilmit· ' 
ti. Fakat hayret .. Kilerci Mehmet 
Efendi bu vagonda yoktu. 

- Aman.. Ze.man.. demedeıı 
haber aldık ki .. Kilerci Efendi bıJ 
vagona girmcğe cesaret edemeınİf 
başka yerde kalmı •. 

Trenimiz gece yarısın doğrıl 
Çorluya gelmi9ti. Bizi orada çı • 
k Tdı. en de k lktnn. V o.gon 4 

aan indim. Birdenbire §aşkırı 

şaşkın etrafa bakmakta olan bit 
adam nazarı dikkatimi celbetti. 
Söylemeğe hacet yok. Bu zat 

elçHerimizin çok büyük itimadın' 

kazanm19 olan kilerci Mehmet t:· 
fendiydi. 

( l)(>\·nmı "nrl 

Bir arabacı 
Sek~z aylık gebe kadını 
beş yerinden yaraladı 
İzmir de Eşref paşada üçünciİ 

Sultaniye maahllesinde Sülüklü • 
göl sokağında sabıkalılardan a • 
rabacı Ahmet oğlu Yatar eski bit 
husumet yüzünden aynı mahalle • 
de oturan şoför lbrahimin karı•' 
Fatma Hanıma evinin kapısı önilsJ 
de hücum etmiştir. 

Kadın bu tecavüzden korka• 
rak içeriye kaçmışsa da Yaşar d• 
onu takiben eve girmiş ve zaval • 
lıyı beş yerinden bıçakla ağır su • 
rette yaralamı§br. Fatma HanıııJ 
sekiz aylık gebe olup ifade vere ' 
miyecek kadar ağır yaralıdır. 

Yatar bu tecavüzden sonrl 
Fatma Hanımın pederi Mehmet 
Efendinin evine gitmiş ve kapı)"' 
kırarak içeri girmiştir. Ev sahi1'1 

bu tecavüzden ürkerek feryad• 
başhyınca Yatar kaçmıştır. 

Arabacı kendisini tutmağa ge' 
len polis memurlarına bıçak çe1'' 
mit ve polis memuru Şükrü Efe11" 

·te di tarafından tabanca kurşun• 

ay~ğmd:ın yarnlanmııtır. 

F ntma Hnnım memleket ha• -
tahs.nes=ne haltlırılmış, tedavi şf # 

tına alır .. mıştır. Bedbaht kadıtııı' 
yaraları çok ağır ve hayatı teh1i' 

kededir. • 
Müddeiumumilik tahkikata 1' 

ziyet etmiştiı;., 



~edilrodu . 

Evlenmek istiyen kız 
\'eerkeklere nasihatlar .. 
On dokuz senede içtimai ve ahlaki 

değişti? düşünceler ne kadar 
1ı!912 senesinde çıkmış olan bir. ıçın yaşadığından bahseden, 

,. ltJ ~bı rnuaşeret,, kitabında evlen 9 - Para i~lerinin konuşulma-
i· l• e ahııine dair atideki kayıtlara aını istem iyen, 

"'-d'·f u ettim: 1 O - Ortada hiç bir edep olmadı· 
t• ~ıılCU'ı ğı halde de kahkaha ile gülmesi· 
re ~ - Verilen randevü saatinden ni bilemiyen, 

ti! " it.at sonra gelen ı Bir erkekle evlenmeyin iz. 
e~ ,

0 
~ - Eğlenmek i~in daima bir Erkekler: 

la d 'Yete ihtiyacı olduğundan bahse 1 - Gürbüz ve sağlam olmıyan 
ti\, 

2 - Senden bir çocuk istemiyen 
nı· ltb~-:- Hayvanları sevmiyen ve 3 - Akraba ve taallukatı ho!a 

l'1 •atın güzelliklerinden zevk al- gitmiyen, 
'Ya.n, 4 - ilim ve malumat itibarile 
~-Kirli yaka ile gezen, senden yüksek olan, 

ii d - Parmağındaki yüzük, yele 5 - Kendisini benliğin ikinci 
tın en sarkan altın zincir gibi ziy bir nüshası farzeden, 

eJ1 t~ler}e övünen, 6 - Başkalarını çekiştireceği 
r• h l - Varidatile geçinebileceği yerde kendisini tenkit eden, 

b' de İsraf ettiği için ailesinden 8 - Sana vereceği sadakat ye 
ııi '"a çeken, minini mahkemede verilen yemin 
~ ~~ - Sükunetle gözünün içine lerden zannedecek kadar sana 
ıı- 't ~ryan, elini sana uzatırken merbut olacağını iddia eden, 
he "1ttniyet göstemıiyen, 9 - Şahitler huzurunda seni tas 

le 
8 

- Başkalarile istihza etmek- hihe ve terbiyeye kalkan, 
irı ~ boılanan, 10 -Yaptığın davetleri anasın 
't· , 1 - Babanın servetiyle sıkıdan dan, babasından çekinerek kabul 
et 

1

~1Ya alakadar görünen, et.miyen, 

ı 

ll~ - İçki içen, Bir kızla evlenmeyiniz. 
r.'r erkekle evlenmeyiniz. Dedikoducu 

rkek!.er·. --·ff• ttJll mun ,m:mwam:uwnnııawnnt amaıınnrnmmnma111ıuumınmn1m ...... 
1 

lj l - Anasının, babasının habe Sinemadan mekteplerde 
istifade 

0 flla.dan davetine icabet eden , 
d ~ - Tabiattan ho,Ianacağı yer 

t. danstan hiç yorulmıyan, Mıaır maarif nezaretinin muh • 
~ 3 - Ciddi bahislerden zevk a- telif mekteplere.c dağıtmakta oldu· 
d Ca. 1 Yerde dedikoCJuyu tercin~e-"""'"' ;~~i~ u sinema ma ' ne erine l:iakı ırsa 
en, bunun da bir öğretme yolu olarak 

\i 4 -Saçlarını layiki veçhile tan alındığı anlaşılır. Filhakika kız 
\\ rn etnıediği için intizamsızlığı· ve erkeklere mahsus ilk mektep • 
'lneydana vuran, lerden en yüksek bilgi müessese -

flı S - Kazancı ve yahut harçlığı ferine kadar dağıtılmış olan maki
~, lilpkaya, elbiseye ve aburcubu- neler 62 yi bulmuştur. Günden 

"ererek israf eden, güne de arttırılmaktadır. 
t,,.,6 - Lüzumsuz masraflar yap~ lngilterede tahsil etmiş yerli bir 
Q' llıaktan, çiçek ve saire gibi he- s inema mütehassısı makinelerin 

1
l'eler ~.&temekten hoslanan, nasıl kullamlacağını göstermeğe 

i~'i - Senin içtiğini; iki mislini memur edilmiştir. Bugün elde 
n, bulunan şeritler 341 bin 670 met· 

d··8 - Eli işite meşgul olduğu tesa re uzunluğunda 2 bin 96 sayısın· 
llf edilmiyen, dadır. 

il " 
9 

- Annesinden hizmet bekli· 
.Jtl\ 

• ' Bütün rekorları kıran 
tayyare ir 

~? - Çocukları sevmiyen, 
ait kızla evlenmeyin iz. 

- \ U nasihatlar yazılalıdan beri 
,, /Clda.n on dokuz sene ge r.miş olu 
il i~0~· Bu on dokuz sene ;arf mda 

~'fllai ve ahlaki düsünceler ne 
• ~dar deği§ti. Yukarıdaki evlen -
,, k e !artlarına bakılınca büyük bir 

., ••rnının bugün lüzumsuz olduğu 
t~ }'eni fikirlere \'e nazariyelere 

l.~te bir çok ta eksikleri ihtiva et~ 
ıg· 

İd·' derhe.l anlaşılıyor. Ben olsa 
' ırn o nasihatları bugün atideki 
~tette tashih ederdim: 
l(ıılar: 
~ - Gürbüz ve sağlam olmıyan 

) - Senden bir çocuk istemi -
en, 

Batavia, 22 (A.A.) - Royal 
Dutch şirketinin posta tayyaresi 
Amsterdamdan buraya bütün re
korları kırmak suretile ve 9530 ki
lometreyi 74 saat 42 dakikada 
yaparak gelmiştir . 

Tayyare Noel hediyeleri geti
riyordu. Hemen hemen gece gün· 
düz durmadan uçmuş olan tayya .. 
re Kalkütaya 3, Singapura da 4 
günde vasıl olmuştur. 

18 çocuk anası 

(O_DÜNY A HABERLE~i 
Avusturalya adalarında yaşıyan 

çocukların neşeli ve kaygısız hayatı 

Avusturyayı kuşatan cenup a• "Arkadaşlarım da benim1e bera - · lar volkanik olduğu için her gün 
dalarında yaşıyan zenci çocukla· her oynadılar, neden onlara bir büyük zelzeleler vuku bulur, mül· 
rımn hayatı çok mesut geçermiı.. şey vermiyorsun?,, diye sormuş. hiş fırtınalar ve sarı hastalıklar 

Oralarda çocuklar günlerini o - ı Avusturalya adalarındaki zen· bir çoklarını telef edermiş. Be
yun; bayra.m ve iş ile pek keyifli ci çocuklarının yegane ihtirasları yaz adam dedikleri Avrupalılar 
bir surette yaşarlarmış. Onun için büyüklere benzemeğe ve onlar gi· onların ya!adığı adalarda alıp gö 
çocuklar ve gençler iş görmekten bi iş görmeğe çalışmak imiş. Kız- türmeğe değer bir §ey bulamadık
de hiç çekinmezlermi§. Çocuklar lar odun toplarlar, bahçelerde lan için zenciler şimdiye kadar 
arasında hıra ol.madığı için yarış meşgul olurlar, oğlanlar da mer- hürriyetlerini muhafazaya muvaf· 
merakı da görülmezmiş. Hatta kezde ve karada avlanırlar, köy· fak olmu~lardır. Yukarıki resim 
birbirlerilc yarış ettirecek olsanız den köye postacılık yaparlarmı§.. çocukların hürriyeti nasıl tanıdık
bunun ne demek olduğunu anlıya• Fakat bütün vazifelerini büyük bir larını ve biz burada kar fırtına
mazlarmış. Ka§iflerden birisi bir sevgile gördükleri için cezanın da ları karşısında titrerken cenubun 
gün çocuklar arasında bir yarış ter ne olduğunu bilmezlermiş. aıcak deniz suları içinde ne keyif .. 
tip etmiş, kazanana ikramiye ver- Buna rağmen hayat şartları çok li bir surette çırpındıklarını gös
miş. Fakat ikramiyeyi alan çocuk: zormuş. Çünkü yaşadıkları ada- termektedir. 

Japo y.a, Sovyet Rusya ve Hindistan 
arasında yeni bir hükU.met 

Birkaç gün evvelki Deyli Tel • J göre İngiltere, Türkistanlılara pa- / mağa teşebbüs ettiklerini anlat .. 
graf gazetesi Japonyanın Çin ile j raca yardım etmektedir. maktadır. 

Türkistan hududunda fozla faali • Çin Türkistanı ile Rus Türkis . İki taraf arasındaki iktısadi 
yet göstererek Türkistanda bir İs· tanı birbirine bitişiktir. Sovyet mücadelede ehemmiyet kazanmış 
lam devleti teşkiline çalı!lığmı", Rusya Rus Türkstanı ile Siberya bulunuyor. lki tarafın siyasi leş • 
sabık Osmanlı ordusuna mensup arasındaki demiryolunun inşasını kilah biribiriyle didi~mekte ve ln
bazı zabitlerin, Mısırdan ve sair bitirdikten sonra bu hattı Efgan giltere iktısat noktai nazarından 
memleketlerden Tokyoya giden hududuna kadar götürdü. mühim zararlara. uğramış bulun • 
islim rüesasının bu işle meşgul ol- maktadır. 
duklarmı, yeni devletin Sovyet Pekin gazetesinin verdiği ma • Esmen gazetesinin neşrettiği ra· 
Rusyaya kar~ı bitaraf bir devlet himata göre lngilizler vaziyetten porlara göre İngiltere geçen sene 
olmak üzere tesis edilmekte oldu· istifade ederek Hindistan şimalin· Türkistanda 400,000 rubye ziyan 
ğunu yazmıştı. deki müslüma.nlarla Efgan müa • etmiştir. 
Diğer taraftan aynı mevzua e • lümanlarının adet ve an'ane iti • Bunun sebebi de Sovyet rekabe· 

hemmiyet veren türlü türlü gaze • bariyle biribirinden ayrı olmadık· tidir. Bu vaziyet üzerinde tesir 
teler bambaşka mahiyette malu • larmı nazarı dikkat alarak Tür - icra eden amillerden biri de nakil 
mat vermektedir,. kistanlıların hunlarla birleşmele • vasıtalarının azlığı olduğundan 

Çin haftalık mecmuası bu mev· ri için propaganda yapmağa kal· Hindistan hükumeti Pe§aver ile 
zua işaret ederek Türkistan kı • kıştılar. Bu suretle Rus nüfuzu· ile Kaşger arasında bir otomobil 
yamcılarının elinde bulunan silah- na karşı gelmek istediler. hattı yapmayı da düşünmektedir. 
lann İngiliz malı olduğunu söylü- Şanghayda çıkan (Çin Blun) Bundan baıka Hindistan hükii· 
yor. gazetesi de İngiltere ile Sovyet meti Hint müslümanlarınm meş • 

Current H:stoy isimli Amerika Rusyanın Türkistan devleti ara • hurlarmdan birini Kaşger sefirli· 
mecmuasında çıkan bir makaleye larında haciz bir hükumet yap • ğine tayin etmeyi düşünmektedir. 

Almanyada 400 bin kişi 
kısırlaştırılacak 

Bir jokey 
Los Angelos, 22 (A.A.) - Meş 

hur Amerikalı Jokey Pud Sloan 
59 yaşında ölmüştür. 

Pariste Çin ressamları . . 
sergısı 

Roma, 22 (A.A.) - On beşi 
hayatta bulunan 18. çocuk anası 
Markiz Agathe Nannarini Roma 

•}' 
3 

- Fikren hiç olmazsa senin vilayetinin 92 anneden ibaret o - kısırlığa tabi tutan kanun muci .. 
e.rında olmıyan, lan grupunu analık ve çocuk gü • 

Berlin, 22 (A.A.) -Vahim ır

si hastalıklarla malul bulunanları 

tir. 

Milano, 22 (A.A.) - Çin res
aamları sergisi dün Palaiı Royal 
salonlarında açılmı~hr. Küşat me
rasiminde Dük de Bergamo ile ma 
halli hükumet erkanı hazır hu· 
lunmuşlardır. 

4 hince Almanyada Üzerlerinde kı· 
S - Sana kusunuz görünen nünde temsil edecektir. sırlık ameliyatı yapılacak olanla-

l~tk - Sen bir sosyetede söz söy- Markizin en büyük oğlu 35 ya· rm sayısı erkek ve kadın olmak 

6 en ezilip büzülen, l şmda ve daha şimdiden 5 çocuk üzere 400.000 tahmin edilmekte .. 
~iJ· - Güzel kadınlardan bahse- babasıdır. 
t~~tken çirkin olduklarını söyliye ----- dir. Ameliyata tıbbi murakabe 

&eni aldatan M. Makdonald altında bulunmakta olanlardan 
'1 I 

tite - Her zaman haklı çıkmak is Londra, 22 (A.A.) - M. Mak· ba,lanacaktır. Prusya adliye nazı· 

8 
rt, donald lıkoçyada Loıyemuta git- rı, muhtelif kısırlık vakalariyle 

,
1 
- .Ancak onu terk etmeği ih- j miştir. Noel yortularıru aileıi a:ra· meşgul olmak üzere 80 husu!i 
~lhğinden dolayı yalnız senin sında geçirecektir. mahkemenin ihdasını emretmiş -

Bu mahkemeler bir hakim, ye .. 
minli bir doktor ve fizyolojik ve 

ırsi kanunlar mutahassısı diğer 
bir doktordan teşekkül etmekte • 
dir. Bundan başka Prusyada 13 

yüksek mahkeme tesis edilmekte
dir. Bu mahkemeler istinaf takdi· 

rinde yukarıki mahkemelerin hi· 
dayet hükümlerini tetkik eyliye
ce-ktir. 

Yeni bir otomobil 
Zukop:ıne, 22 (A.A.) - Littori· 

na isimli yeni yolcu otomobili 
Cracooie ile Zukopane arasındaki 
yolu vasati 80 kilometre olmak Ü• 

zere ve en çabuk trenlerden 2 aaat 
evvel olarak yapmı!hr. 



Fransada 
Harici ticaret 

m.eselesi 
Btrlin, 22 (Volf ajansı) 

Fransada kontenjanlar hakkında .. 
ki yeni nizamnamenin Almanya 
tarafından Fransaya yapılan ih • 
racatı diğer her hangi bir memle -
ketçe Fransaya yapılan ihracatın 
tabi tutulacağı mullerden daha az 
mi1ıait bir usule tibi tutmauna 
mani olmak için Alman heyeti mu 
rahhuumın bir müddettenberi 
Pariıte yapmakta olduğu müzake 
reler akim kalmııtır. 

Bu, ALman heyeti murahhasa • 
ıınm bir uzlaımaya varmak için 
sarfettiği bütün gayretlere rai -
men vaki olmuştur. Fransa heyeti 
murahhasa11 Almanyanm F ran -
saya yaptığı fazla. ihracat nisheti -
nin fevkalnde azlatrlmasında ısrar 
etmİ§lİr, o derece ki mütebaki faz 
lalıkla, Almanyanın yapacağı mü
nakale ve tediyat iç.in icap eden 
dövizleri bile elde etmek i.mkanı 
kalmıyacaktır. Almanyanm ile • 
ride alaca3ı tedbirler Fransanın 
ithala t kontenjanlarını tanzim e • 
cecef!i sek'e t~ bi olaraktır. 

Ahmet Haşim ihtifali 
Bir sene evvel vefat eden §3.ir 

Ahmet Haşim Bey için dün güzel 
san'atla r akademisinde bir ihtifal 
yapılmıştır. 

Ihtifalde, akademi estetik hoca
sı Ahmet Hamdi ve Nurullah Ata 
Beyler birer konferanı vermişler· 
dir. lhtif al de Ha~imin dostları, 
lakdirkfirlar :, tnlebeleri bulunmuş 
lur. 

İktısat enstitüsünde 
Ünivehite iktısat Pr. leri evvel· 

ki gün bir toçlantı yapmı§lar, huku 
fakültesine bağlı olarak tesis edi
lece!~ iktisat en:;titüsünü~ talimat· 
namesini yapmaya ba~Iamı§lardır. 
Enstitü 16 Şubatta faaliyete geçe
cektir. Lozan üniversitesinden me 
zun iktisat doktoru Refik Şükrü 
B. enstitüye Doçent tayin edilmiı· 
tir. 

Fran&ız - Alman müza
kereleri durdu 

Paris, 22 (Havas ajan11) -
Fransa ile Almanya arasında al -
tı haftadan beri yapılmakta olan 
ticari müzakereler inkitaa uğra
ınııtır. 

Alman heyeti Framanm yapmıt 
.olduğu kat'i ve son teklifleri kabul 
etmeınıi!tir. 

Havana' da isyan, bomba, 
kan, ölüm! 

La.Havan, 22 (A.A.) _Meç
hul kımaeler 3 treni yoldan çıkar 
mı§lardır. İki kiıi ölmüt bir çok 
kimseler yaralanmııtır. Bu trenler 
hükUmet lehiRe ve Amerikalılara 
icabında cuba işlerine müdahale 
haklcmı veren platt kanunu aleyhi 
.. ıe tezahürattd. bu!unanlan nakle
diyordu. 

Bütün gece şehrin muhtelif k1 .. 

sımlarmda ıil&hlar nntlamı!br. 

!talyada yeni bir demiryolu 
Roma, 22 (A.A.) - Floransa 

- Bolonya araımda yapılmakta o
lan yeni demir yolu inşaatı pek 
ynkında bitecektir. Bu yeni hattın 
yl\pılması trenlere saatte 140 ki • 
metre aür'atle yürümek ya~i bu 
e:-: pdrir rat1mdaki mesa(eyi 60 
dakikada luıteL"lıek imkanını ve -
recektir. 

@ S P O R ~i Türkiyede 
•ı----------------' ---•~1Kadınlık hareke! 

bitiyor leri ve bir hukukç Balkan •• 
gureş şampiyonası bu akşam 

Şimdiye kadar on dört maç yap
tık, on ikisini kazandık 

Bağdatta çıkan, "El Alaı11 
Arabi,, gazetesi, Türkiyeden S~ 
riyeye avdet etmiş olan hukukt' 
nas bir Suriyelinin "El' Ahrar .. 
zetesine beyanatını mezkur gaı 
teden naklen neşrediyor. 

Bu geceki karşılaşmalar çok 
heyecanlı olacak 

Hukukşinas, Türk inkılabıO 
adli cephes:ni, ve bu cephede 
pılan işleri gözden geçirdikt 
sonra diyor ki: 

(Bat tarafı 1 inci aayıfada > 

uğraJh. Fakat muvaffak olamadı. 
Bu sefer Hüıeyin yerde güreımi • 
ye batladı. Yugoslav genci üıtün • 
de Hüseyinden daha müe11ir ve 
tiddetliydi. Hüseyin çok güzel 
köprülerle bir iki lu§ tehlikesi at· 
lattı. Maç bitti ve Yugoılav sayı J 

heıabiyle galip ilan edildi. 

Onuncu ma~ 

61 kiloda Yaıar (Türk) ile Mo· 
gol yak (Yugoslav) kartılattılar ~ 

Yugos'av genci geçen Jampiyona· 
da elli altı kiloda güreımişti ve 
geçen ıenekine nisbetle çok daha 
yükselmi' görünüyordu. Birinci 
devre müıavi vaziyette bitti. İkin
ci devrede Yaşar rakibini tüşla 
yenmekle beraber orta hakemi 
g3rmediği için maça devam edil • 
di. Bu devre çok sert geçiyordu . 
Yaş:ır daima hücum ediyor, Yu • 
goslav sık ark minder kenarına çe
kiyordu. Netice de Yatar hükmen 
galip geldi. 

On birinci maç 

66 kiloda Şehner (Yugoslav) ile 
Yusuf (Türk) karıılaıtılar. Bu gü 

Çoban Mehmet Yugoslav 
rakibini yenerken 

ret bizim için çok talisiz bir gü .. 
rei oldu. Bir :ece evvel başka ra· 
kibini 27 •aniye de yenen Yusf 
Aslandan halk gene güzel bir ga • 
libiyet bekliyordu. Güreşin cere
yan tarzı da bunun yakın oldu • 
ğunu gösteriyordu. Çünkü Yuıuf 
daima hakim güreşiyor, rakibini 
her tutuşta yere atıyordu. Fakat 
bu hareketler dai:na ring kenarın
da yapıldığı için neticesiz kalıyor 
du. 

Hakemler sık ıık ihtilafa düşüyor
lardı. İkinci devrede Yugoslav bu 
aefer dayanamıyarak sık aık min -
der haricine kaçmıya başladı. Bu -
nun neticesi olarak bu sefer lüzum 
•uz yere sinirlendi ve 12 inci da -
kikada da kendi oyununa kurban 
gitti. lkiıi de düşmü~ler ve Yu • 
ıufun ıırtı yere değmişti. 

Yusuf maçın bitmeğe yakınlaş· 
tığı sıralarda tehlikeli bir oyuna 
girmiyecek ve devre sonuna kadar 
hakim vaziyetini muhafaza ede .. 
cekti. Fa~;:pt sinirlenmesi ken -
dinden çok aşa3ı olan rakibine ca 

1 f 

-

"Türkiyede hayalı hatırdan i 
miyen bir kadın intibahı vardıf 

ı . . 
ı Türk kadını F ransada emsalını 
remediğim bir hürriyet ile is •' 
hasına atılmıştır. Türk kadı 
Fransız kadınının bu güne kad 
rüyasında bile göremiyeceği hıJ 
kuka malik olmuştur. 

Türk kadınının mahkemeler 
hakimlik makamını iıgal ettiğİJl 
gözümle gördüm ki , Fransıld 
fransız kadının böyle makamı it 
gal ettiği şimdiye kadar vaki ol 
mamııtır. 

Dün havanın fevkalade bozuk f tır. Yukarıdaki resim Taksim sta
ve karlı olması do)ayııiyle hiç bir ! dınrn dünkü halini gösteriyor. 
sahada futbol maçı yapılamamıt • 

Türk genç kızlarının mektepl 
de ve büyük reami geçitlerde i-.' 
ciliğe iştirak eylediklerini, pol~ 
taharri memurluğu gibi umum ' 
niyetin vazifeleriyle memur olchJ~ 
larını müşahede ettim, ki bul'~ 
Fransada görmedim. 

badan bir muvaffakıyet kazandır 
mış oldu. 

On ikinci maç 
72 kiloda Balkaskiü (Bulgar) 

ile Saim (Türk) karıılaıtılar ve 
Saim üçüncü dakika 36 saniyede 
rakıbinin sırtını yere getirdi. Hi · 
kem göğsüne gelen bir darbeden 
müteeasir geri çekildiği ve bunun 
neticesi düdüğü biraz geç çaldığı 
için Bulgar genci yenilmediğini id 
dia ederek bir hayli söylendi. Fa· 
kat boşuna söylenmiş oldu. 

On UCjUncU mat; 
72 kiloda 2 Zaharya (Yunan) 

ile Tirpiç (Yugoslav) kar§ılaştı· 
lar. Güreş çok sıkı oldu. Neticede 
Yunanlı hafif bir farkla ve sayı 
heşabiyle maçı kazandı. 

On dördUncU ma~ 
79 kiloda Yanef (Yugoslav) ile 

Nuri (Türk) karşılathlaı-. Bu gü • 
reş te çok sıkı oldu. Yugoslav 
Nuriye göre biraz daha ağır gö -
rünüyordu. Maç battan sonuna 
kadar Nurinin ataklığı ve hakimi
yetiyle sürdü. Neticede Nuri hük -
men galip sayıldı. 

Gündüz güreşleri burada bitmiş 
ti. Saat dokuz buçukta gece gü
reşlerine başlandı. 

On beşinci ma~ 

87 kiloda Corciyef (Bulgar) 
ile Strakis (Yunan) karşrlaıtılar. 
ilk defa görülen bu pehlivanlarda 
pek fevkaladelik yoktu. Dördüncü 
~akikada Yunanlı nıkıbini tuşla 
yendi. 

le girdi. Nihayet Bulgar 17,49 da 
kikada rakıbini belinden yakala • 
yarak bir daha yere serdi. Bu sefer 
galip gelmişti. 

On yedinci maç 

72 kiloda Saiın (Türk) ile Pir -
piç (Yugoslav) karşılattılar. Bu 
güret çok heyecanlı oldu. ~a 
im hlklmdi. lJOnçi dakikada rcileı
bini ring haricinde yere attı. Ar · 
kaaından bir hareket esnasında 

Yugoslav kendisinin sebebiyet 
verdiği bir hareketle ringten aşağı 
düttü. Birinci devre bitti. ikinci 
devrede Saim fevkalade güreıle -
rinden birisini yapmıya ha.ıladı • 
Bir aralık bir köprü ile bir tehlike 
atlattı. 

Halk hakemin bitaı·af olmadığı 

Keza, Türk kadınının reııni o'' 
· d "' ·· l d• •e ıre e ve umumı muessese er ... 
ticaret yerlerinde, ve bankalard• 

büyük mevkiler işgal ettiğini Jfl~ ' 
şahede ettim. Bu suretle Türk Jıl' 
dını, hayatın bir çok ıahalarırtd~ 
tahammül, faaliyet, ilim ve vulctJ 
noktai nazarından erkekten dı~' 
a~aiı olmadığını ispat etmiıt~ 

met (Türk) kuşılaştılar. Meh~t 
rakibine her şeyce faikti. Kendİ'r 
ni çocuk gibi yakalıyarak yere-~ 

'b' tı ve 2,9 dakikada Yunanlı ra1'1 

nin de sırtını yere getirdi. t 
Dün geceki güreşler de böyle' 

/ 
bitiyordu. Artılc son r.ıüsabakal~ 
kalmıştı ki onları da bu akt' 
seyredeceğiz. 

nı söyliyerek bağırıyordu. iki günlük neticeler 
Nihayet Saim 14,12 dakikada iki gece bir günlük müsaba1'f 

rakı binin sırtını adamakıllı yere ların neticeleri funlardır: 
getirdi ve fevkalade alkışlandı. Türkler: 14 maç (12 galibiYelı 

On sekizinci ma~ 2 mağlubiyet) t 
87 kiloda Ahmet (Türk) ile Bulgarlar: 6 maç (5 mağlüb 

Yorgiyef (Bulgar) karşılaştılar . yet, 1 galibiyet). 
Ahmet çok iyidi. Bulgar boyuna Yunanlılar: 10 maç (8 mail~ 
tuş tehlikesi atlatıyordu. Nihayet 1 '>'yet, 2 galibiyet) 

Ahmedin ani bir kafa kol kapması Yugoslavlar: 12 maç (6 gatib' 
ile Bulgar sırt iiGtü gelmesi bir ol- yet, 6 mağlubiyet). J 
du. Ahmet çok alkışlandı. Bu neticelere göre 72 kiJol 

On do!<uzuncu mac; müıabakaları bitmİ§ ve Sairn ! 
87 kiloda Strakidiı (Yunan) ile rakibini de yenerek Balkan t• 

Vuhaı (Yugoslav) karşılaştılar. p "yonluğunu mul afaza etmi!tirj.,. 
Birinci devrede Yugoslavın hafif Yaıar da en hafif şampiyort 
faikiyetiyle bitti. İkinci devrede ğu kazanmıştır. /1 
ikisi müs;,ü] vaziyetler geçm - Fakat Hüseyin ile Yusuf ti' 
orlardı: lanın hake.min idaresizliği ve J 

y falcat 17,31 dakikada Yuhas ra lihsiz li [: ' neticesi galip iken ııı i, 
On alhncı maç 1• b" . ı'ını vere et· . . j lup olması bu sikletlerde ~arrıP A ~ •• ı ın . n aı • J g . rmıye mu . 

gırcla Toçef ( Bulgar) ile La· vaffak oldu. Yunanlı güre~çinin yonluğu bize kaybettirmiştır .. b" 
za.~ (Yunan)_ karş:la§tılar. Bulgar ı ayakları biribirinc takılmıt ve böy O"ğer siklctlerin ne:icelerı ~, i• 
mukemmel hır reveransla halkı se lece •anssı-lıg~ ı k b "t . akşamki maçlarda bellı o)acaS , 

A • ~ L. na ur an gı mış • 1 "" ]amladı. lkı pehlivan da acemi ve t' çin bu gece Asri sinema sa 0 fi 
"l'kl . ı. J ,, ,,. acem ı en nisbetinde de garip nun fevkalade bir kalaba ıga 

· 1 h" ·ı .. .. Yirmind ma._ y • ktadır· Jest ere !a ıptı er. Halk ta culu - y • 

1 
ne olacagı tahmın clunma fif' 

yor, kendileri de gülüyordu. ikin· ! Agırda ~u]gar Toçef ıle Yugcs Bu ak~am maçlarda, en ha,.~· 
ci dakikada Bulgar ani bir hare - ]av Markovıç karıılaıacaklardt • te, haf: ftc Yunanlılarla Yug0 ' 1 1' 

k l Y · · l 1 Fakat Bulgar galiba aynı gecede 1 . d de fl ete unanı çevırıp altı ve ata · 1 . . . . . . ar k--r~ıla~acaklnr. Bız en t6"' 
binde de kalkarak gal ip gelmiı ı ık ncı bırx m~ç yap~a~. ııtemıycr, ri. Ahır.et ve Çoban Mehm~l 
gib' h"'lk sç.la lad H lb k. rahatsız oldugunu soyluyordu. Bu . 1 k . . .. klerdır· ı~ ı ... ı - m ı. a u ı ra· pıyon u · ıçın guresece k' , .. 
kıbinin sırtı "ere aelmemi~ti. itibarla Markoviç hUkır.en galip T • sene ı e 

J o ~ T I d a ;rmımızın geçen i1'İf 
Hakem mara devam etmelerini 1 an ° un u. hi Bn?kan r.ampi•ronluğıı ... " 

~ • ., hııJI.., 
bild'rdi ve qüre~ büsb:.itün. Jıi\ttA ı Vlrm; bfrh-cl maç kar!\ı l: c~le kazanacağı ta 
hakemleri bile güldürecek bir ıek I ı\ğrrda L:ılas (Yunan) ile Meh~ ı lunuyor. 



- Küçük Lüpen ! Söyle baka
lrın, ne dütündün?. 

- Eğer fırhyan, gözlerinden 
~te! püaküFen adam doktorsa fÜP 

h~ Yok ki ya marazi, yahut fenni 
ıt takım vaaıtalarla, istemiye • 

~ek !eklini değiftiriyor. Belki de 
ııterniyerek ve bilmiyerek bir ta • 
kını hareketlerde bulunuyor. 

- Sonra?. 
- Bu hareketlerin içinde senin 

dediğin gibi adam öldürmek de 
vatıa. bunun kanun mazeret tara
~•nı görmez ve doktor bey derhal 
1Pe çekilir. 

- Bu da doğru ... Fakat bun -
latdan ne çıkar?. 

- Kendisini bu hakikatler 
hakkında ikaz edersek sanırım ki 
hiınıetimizin mükafatım bizden 
eıitgemez. 

lüpen metresinin zekasına 
hayran ve sevinç içinde ellerini 
lliutturarak: 

- Tamam ... Sevgili Antuva • 
ilet! Ve sanırım ki bu binanın 
ıahibi olan doktor birkaç yüz bin 
frangın da sahibidir. 

Bu aralık içerki odada bir a· 
Yale aeıi itittiler ve birden sesleri
Jli da.ha ziyade alçalttılar. Karar
la.tını yanı baılannda bulunan 
~~t üçüncü adamın itilmesine im
qn yoktu. 

lüpen Antuvanetin odasından 
Slkarken: 

- Evet, Edmon değil mi? Ed -
mon gelemiyecek. Onun yerine .. 

Kız bir lahza durdu. Sonra lira
yı iade ederek: 

- Kabil değil, dedi. Yapa -
marn. 

Şerlok Holmes kızm elinden 
mektubu alamamııtı. Mektubu al· 
maya gelecek adamı burada bekle 
melde tehlikeli idi. Dııarı çıktı, bi
raz dolaf tı. O sırada dükkana gi • 
renleri tetkik ediyordu. Uzun boy· 
lu, amele kıyafetli bir adam kapı • 
dan içeri girince arkasından ve 
kapının camından baktı. Bu doğ • 
ru mektubu alan kıza gidiyordu. 
Bir lahza yüzünü görür gibi oldu
ğu bu adamı hatırlamıya çahttı 

ve buldu: 
Suadiyede Şadan Beyin evinde 

ki bahçıvandı. Yanan köıkün bah· 
çıvanı, yani Lüpenin cürüm ortak 
!arından biri ... 

Holmes bu tesadüfe memnun ol 
malda beraber mektubu doğrudan 
doğruya Rl<Jnıadığt için canı aıkılı
yortlu. Bahuııt•a ıin.di eğ:r k~ 
mektubu verirken bir baıkaımm 
mektubu almak istediğini, hatta 
Edmonun gelemiyeceğinden bah -
settiğini söylerse iş ıarpa sarabilir 
di. Maamafih bu Edmon denilen 
ahmak pek ince eleyip ıık dokuya 
cak cinsten değildi. Muhakkak bu 
nu, gene Lüpenin bir adamı sana· 
caktı, 

rm ı aıtahanede 
ı?l nıi, Antuvanetçiğim, ümit ede• be~ dakika kadar kaldı. Holmeı 
nın ki, arlık bir ıeyin de kalma - onu pencereden gözetlemeyi mu • 
ltııı olacak. Diyordu. Kapıda du· vafık bulmıyarak kar§ı kaldırıma 
"'n haıta bakıcı da onun bu sözü- geçmiş, bekliyordu. 
llU teyit etti. Edmon elindeki kağıdı cebine 

lüpen buradan çıktıktan son" koyarak kapıdan çıktı ve hemen 
"' doğru Beyoğlunda Ağa camii Bursa sokağına aapb. ihtiyar, tit -
lc..rırıında bir paıtacı dükkanına rek ayaklı bir adam halinde Hol · 
~~tdi. Bekle.meye baıladı, bir çay, mes onun pe§İne takıldı. 
ır kahve içti, cigara paketinin Bu yakasız ve bir amele kıyafe· 
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htıaına geldi. Fakat hala bekle - tindeki Fransız genci arkasına 
diii gelmemiıti. Daha ziyade bek bakmadan yürüyordu. Telgraf so· 
lerrıeye sabrı yoktu. Hemen bir ka kağına geldi. Kısa yokuşa doğru 
tıt ve kalem istedi ve birkaç sa • gitmeden soldaki sokağa saptı.Bir 
~r Yazarak pastahanede çalışan kaç adım sonra sağda büyük kagir il 
ı:dardan birine uzattı: bir evin kapısını çaldı. O zaman i 

Sermayesi: 30. 000. 000 Frank. · 

ldare merkezi : ISI ANBU.L Ayvalık sür'at 
- Bunu elektrikçi Edmona Holmes düz yolda durmaksızın 

•erirsiniz. Tanıyorsunuz değil geçti, fakat bir saniye sonra geri· , i l 
lııi?. ye dönerek sokağa saptı. Edmon i- -
L - Evet efendim ... Yanlışlıkla çeriye girrniıti. Kapı aralıktı. Hol
"'-!kaıına vermeyiniz rica ede - mea büyük demir kapıyı itti. Ka • 
ti 

TUrklyedekl Şubeleri: 

lstanbul ( Galata ve lstanbuJ ) lzmir 
Samsun • Mersin . Adana 

tn. ranlık bir avlu .... Sağda bir ahşap 
Araen Lüpen maıadan ayağa merdiven, aolda basık tavanlı bir 

~lktığı zaman arkadaki masada oda vardı. 
endiıine arkasını çevirmi§ ptu - Bu karanlık oda, anlaşılan kapı 

ran ve gazete okuyan başı c.muz. er odası idi. lçerden bir ses: 
.~ınm arasına çökmüş, gözlüklü • - Kimi istiyor!lunuz? 
l tiyar bir adam aynada onun ha- Diye sesl~ndi. Holmeı ağır ağır 
teketini takip etti. l.üpen ·npıdan ilerledi. ihtiyar kapıcı kadına: 
$~kınca hesabını gördü ve Lüpe • - Mösyö Edmon? 
:ın ınektubunu bıraktığı kıza gi - Diye sordu. Kapıcı kadın tanı -
~r~k sanki dışardan geliyormuş madı. 

tibı- M·· ·· Ed k" ? D' • - osyo mon ını . ıye sor 
la· Matmazel, dedi. Acaba size du. Holmes daima alçak sesle: 
ır ~ktup bırakıldı mı?. - Şimdi, şimdi geldi. 

f - Evet .... Fakat lcimin tara.. - Ha .... Lamboyu mu soruyor· 
11ldan?. sun! ... 

- Şimdi, biraz evvel.. Ve kadın basık oc:aaından baıı· 
, Ve cebinden bir lira çıkararak nı uzatarak Jcendi üstündeki basık 
iıtJa:a uzattı: odaya doğru bağırdı: 

Yunanlstandakl Şubeleri : 
SeU\nlk. Kavıtla. Atlna. Pire 

la mütenasip olmıyacak bir çaliki ı :··~·············································· .. ·····: 
ile merdivenleri sıçradı, çıktı. Bu· i 3. K. Ü. i 
rada küçük bir &ofa vardı. Adeta ı ~ ~;ıtınalma Komisyonu ı lanlan ~ 

k 
. . 

iğreti bir asma at yapılmı~ bu l~P : ................... ·-······ .. ••••• ..................... : 
tın altında kapıcı odası, üstünde, l\I .. M. V. Satınalma Komis
tahtaperde ile ayrılmış, bir oda, yonundan: 
bir mutfak vücude p,~tirilmişti. . 'ı 

Hava ihtiyacı için kapalı Holmes bu tahta perdenin iğ ı e • 
ti kapıatna e!iyle İki defa VUrL~U zarfla bir rasat binası yaptı-

yolu 
B d a vapuru 23 birin· 

an ırm ci kanun 

Cumartesi 17 de Sirkeci 
rıhtımından kalkacak. Gidiıte 
Gelibolu, Çanakkale, Bozcaa· 
da, Edremit, Ayvahk, Dikili, 
lzmire Dönüşte Gelibo'u'ya 
uğramayacaktır. (7020) 

Mersin yolu 
1 b ı vapuru 24 birin· 
ne 0 u ci kanun 

Pazar onda Sirkeci nh· 
tımından kclkacak gidişte 
Çanakluıle, lzmir, Külliik, eod· 
rum, Rodos, Marmaris, Dal· 
yan, Fethiye, Kalkan, Kaş, 
Finıke, Antalya, Alanya, Mer· 
sin'e. Dönüşte bunlara illve· 
ten Taşucu, Anamur, Kuşada
sı, Gelıbolu'ya uğrayacaktır. 

4\ - Lutfen veriniz o mektubu... - Lambo, Lambo .. 
Cele llzım. O zaman Holmes kadını sustur· 

Ses çıkmadı. Küçük bir zil buldu, rılacakhr. İhalesi 27 /12/933 
hızlı hızlı çekti. Ta içerden b ir a - Çarşanba günü saat 10,30 da
yak sesi, müteakıben kapının önü dır. Taliplerin keşif ve şart-
ne uzun boylu adam geldi. Gür se nameyi görmek üzere her ~--·----------

(7019) 

l<ız tereddüt etti: du. Bu evde ismi Lambo olan Ed-
- Fakat kimin tarafından ve· monun oadımı öğrenmiıti. Eliyle 

~it mektup be!diyorsunuz. Ben iıaret etti: 
) ektubun •eriteceği adamı tanı • - Ben çıkar, onu bulurum. 

Ot'llrn, Bu stz değilsiniz. Demek istemişti. Görünen yaşıy 

aile: gün ve münakasaya iştirak 
- Kimi istiyorsunuz? diye sor· için de o gün ve saatinde tek-

du. lif ve teminat mektunlariyle 
- Mösyö Edmon ... Bir haber Ankara'da 1\1. l\1. V. Satmal-

getiriyorum. rna komisyonuna müracaat-
ın •. ,onı• \"nr) ları. (3418) (6706) 

ZA Yl - Maaş ve tatbik irr.za• 
mı kaybett:-:=. Yenisini yaptıraca
ğımdan hükmü yoktur. 

J andamra yüz başılığın<lan 
mütekn~t Burhan 



Sık./ıat ve içtimai muavenet vekaleti 
Hudut ve sahiller sıhhat umum 

müdürlüğünden : 
Umum müdürlük ve mülhakatı için 97 kalem enakı matbua 

tabettirılecektir. Şartnameyi görmek isteyenler Ankara'da Hudut 

ye sahiller ııbbat umum müdürlüğü ayniyat muhasibi mes'ellü· 

ğünc ve Istanbul'da Galata'da lstaobul limanı sahil sıhhiye mer· 

kezi baştabipliğine müracaatları Ja7.ımdır. lhaJe 30 · Kaounuev· 

vel • 933 cu nartesi günü saat on dörtte lstanbul Limanı sahil 

sıhhiye merkezi baştabipliğindeki mübayaat ~omisyonunda yapı· 

• 
IFTE MAKBULE 

(;ECECE it 
#EIJİYELEJ< 

•> 
lacakhr. (6765) T-EL-EFUNKEN 
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VEiİTÜLER 

1 Askeri Fabrikalar iUlnlar1 1 ! 

1108 Ton Lave Kir alık 
marin kömürü 
Alınacaktır: 

Münakns:ısmm kapalı zarf sureti 
le 30/ 12/ 933 tarihinde yapılaca· 
ğı ilan edilen 1068 ton lavemarin 
kömürü ~artnamesinde tadilat ya· 
pıldığı cihetle yeniden münakasa• 
ya konu!muştur. Münakasa ka • 
palı zarf suretiyle 6/ 1/ 934 tari • 
hinde saat 14 te yapılacaktır. Ta 
liplerin şartname için her gün öğ
leden sonra, münakasaya girmek 
için de o gün vakti muayyeninde 
teminat ve teklifat ile müracaat • 
ları. (6910) 

ODALAR 
Ankara caddesinde 

matbaamız ittisalinde 

Orhan Bey hanında 
ki r al ık o da 1 ar 
var dır. Ta l i p 
olanlar V AKIT 
idaresine müra
caat edebilirler. 

AEG BOUal.A 
MASAJ i\LETj 

Nafıa Vekiletinden: 
16, 18 · 12 · 933 tarihlerinde münakasası ı cra kı'ınecak o!an 

(150,000) kayın normal ve (1716; adet kavın makas traverslerin 

den (100,000) kayın normal ve (lJ 70 adet makas traversine ait 
münakasa müddetleri görülen lüzum üzerine 25 · 12 · 933 tarihine 
müsadif pazartesi günü saat 14 •e ı S0,000) kayın normal ve 
(546 adet kaym makas traversine ait münakasa da 25 · ll- 933 
tarihinde saat 15,30 a kadar uıatı' mıştır. 

Şartnamenin teklife ait maddeleri tadil ve teklif mektubu 
şekli tertip edilmiş o'duğundan bu husuıtakı nümu:ıelerin ala <a 
daranca Ankara'da Nafıa Vel<aleti Levazım Da res .nde ve Hay 
darpaşa'da Liman işleri Müdürlüğünden almaları. (6911) 

\ Devlet Demir yollara ilan la.r. 

8 28 meşe ma'· as travers nın kapah zarfla münakas<1s1 

13/ ı/'l34 cumartesi günü saat 15 te Ankarada idare binasında 

yapılacaktır. Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerınde 

beşer liraya sahlan şartnamelerde vazı'ıdır. 70251 

~ski.şehir eker Fabrikası 
Fabrikamızın şekerleri 1QOO kilodan az olmamak şartlle her isteyene sahlmaktadır. 

Fia larımız : Fabrikada tesl~m şartile sandık a küp şekerin 
ı,· osu 40. Çuvalda Kristal toz şekerin kilosu 37 kuruştur. 

Fabrika deposundan it~baren bütün masarif ve sigorta 'fe mes'uliyet münhasıran müşteriye aittir. Nakliye fabr kamızca yapılabilir. 
Gönderilecek mal fab_rıka t~rafandan müşteri besabma sigorta ettirilir. bf'delin yüzde yırmi beşı s ipar:şle peş · nen ve mütebaki 

yüzde yetmış beşı ıle diğer masraflar hamule senedi mu'<abilinde ödenmek üzere ıiparişler derbaı gönderilır. 

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

I 

Adres: Eskişehir Şeker F ahrikası - Telgraf adresi: Eskişehir Şeker , 
fili, 

- Amasya ecza hanesi 

Ekrem Tevfik 
Amasva n banlisı mubitinio 
tıayati Ye asri ihtiyaçlarına ce· 
vap veren ves:t'ane müessesedir. 1 

• 
F5E? 

Vapurculuk 
Türk Anonim Şirketi 

tstanbul Acentahğı 
Liman han, l'eleron: 22925 

·----------------------
BARTIN YOLU 

Barhn vapuru 23 birinci ki 

nun cumartesı saat 19 da Sir· 

kt:ci rıbtımmdan kalkarak gi· 
diş ve dönüşte Ereğli, Zongul 

dak, Bartın, Amasraya uğra· 

yacakhr. 

TRABZON Y0LU 

Sadı!~ıade vapuru 24 birin· 

ci kinun pazar günü. saat 20 
de Galata rahhmıodan kalk•· 

rak gidiıte Zonguldak, loebo· 

u. Ayancık, Samsun, Ünye. 

Ordu, Gıreson, Tirebolu, G6· 

rele, Trabzon, Riıeye. DCSnüt· 

te : hanlara iliveteo· Ofa uğ· 
rayacaktır. 

,.--
SahibJ: MEIDIE'J. ASIM 

Neşriyat ;,.;"'ildürü: Refik~· 
. 

\' A il 11 Matbaaal - taıaoblll ' 


