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Frqnsa üe Almanya Varolaa Tiril Çocaklarıl 
l\ImaAnla!ın teklifini yem' Milli Güreş takımımız ikinci Balkan 

telakkı edenler var! şampiyonluğunu da kazandı 
Fransız parlamentosunda şiddetli 

münakaşalar yapılıyor! 
F Pana, (Huıuai) - Almanya ile 
'&ııaa arasında doğrudan doğru· 

)a lllüzakere bqlanıp batlanmı · 
hcajı meaeleıi parlamento maha
filiııde tiddetle münakata edilmek 
tedir. Vaziyet ıu tarzda hulasa 
'clile'b:lir: 

Fransız hükumeti henüz noktai 
~~rını bildirmem·~tir. lngiltere 
F ıciye nazırı Sir Con Simon 
F ranıız hükumetini iknan çalı!· 

-.lctadır. Muhafazakarlardan 
~'tart1ieu) anlaşma aleyhindedir. 
-t cenah fırkaları tamamen o • 

:ıııı f ikr:ne ittirak etmektedir. 
'-n:amn har'ci siyaıetinde bü

)ij)c bir rol oynayan (Herriot) 
dahi doğrudan doğruya müzakere 
)e air'tmek huıuıundaki fikrini 
deii!tirmemittir. 

Müzakereye aleyhtar olanlara 
lil.adi bir de aoayaliıtlerden 

Do§rudan do§ru,a anıa,ma 
aae~hlnde bulunan Fransız 

dlplomatlartndan M. Tardleu 

(Blum) iltihak etmİftİr. (Blum) 
Almanlar tarafından konulan ıi • ...____ _______________________ _ 

R.ayiştag yangını muha
kemesinde karar verildi 

- Baba, fllln hörgUcU var 1111thr? • 
..... -:. Aptal. oım- b•ııırcl• ...... 
-...qed...a.J 

Yalıya 
Kemal 

Bu akşam Türk - Balkan muhtelitleri arasında şampJyonaya hazırlık olarak 
serbest güreşler yapılacak, T ekirdağh Hüseyin de güreşecek 

ikinci Balkan güret tampiyona· 
ıı dün gece neticelendirildi ve 
Türk takımı Balkan tampiyonlu · 
ğunu tekrar kazandL Çocukları • 
mızı hararetle tebrik ederek mü • 
aabakalann tafıilitına başlıyo • 
ruz: 

22 inci gUret 

56 kiloda Piriı (Yunan) ile Tot 
(Yugoslav) karıılaştdar. llk dev
re berabere bitti. Fakat ikinci 
devrede Piriı daha faik ıüreterek 
13,16 dakikada rakıbinin ıırtını 
yere retirdi. 

23' UncU gUret 
61 kiloda Saliı (Yunan) ile Ma· 

gulyak (Yuıoılav) karplqtılar • 
Bu güre§ çok heyecanlı oldu. Yu • 
goılav ıenci rakıbini daha ilk 
hamlede altına aldL Fakat Yu • 
n.,.ıb mukavemet ediyordu. ikinci 
deverede Yugoslav kendi arzuaiy· 
le evvela yerde düvütmeyi kabul 
etti Bu suretle rakıbini yormuı 
oluyordu. 

Tecavüzün 

Bu yolda imzaladığımız 
mukaveleler tasdik edildi 

Balkan tamplyonlulunu kazana• gUr .. takım11111z. 

Y unanb üıtte bir fey yapama· 
dı •• Yuıoalav üte geçince Taziyet 
derhal deiiıtL Fakat Yuıoalavm 
fevkalade hikim olmasına raimen 

Y unanlmm en1ı bir türlü yere ıel· 
miyordu. Son dört dakika a7~ 
ta ıeçti.. Yunanlmm favlleri ço· 

ialıyordu. Yqoslav rinc haiid 
düterek kola incindi. Fakat &7111 
zamanda centilmen bir renç oldu·· 
ğunu iabat eden Yqoılav rakı~f • 
nin elini ıdcb ve kolunun aakatlan
muma ratmen 80D dakikada p-

co.n. ı• - ~> 

Kar, fırtına, so_ğuk ! 
lstanbulda hararet nakıs beşe kadar 

düştü. Denizlerde fırhna var 

l 



"VAKiT" Hediye 
Kuponu 

Şeker bayramına kadar 
neşredilecek bu kupon· 
larımızı kesip saklayınız 

sit olnrak ıeçen İngiliz bandıralı 
Vid Flit vapuru Büyükdere önün: 
de Zonguldak vapuruna bindimıif 
ve her ikisi de oldukça mühim ha· 
ara uğramıştır. Nüfusça zayiat 
yok~ur. 

ineboluda kar 
lnebolu, 23 (A.A.) - Şiddetli 

fırtınalar tekrar başlamıştır. Üç 
gündenberi kar yağıyor. Kasta· 
monu - lnebolu yolu kapalıdır. 
Vapurlar limana uğrayamamakta· 
dır. Kara ve deniz nakliyatı dur 
muşhır. Şiddetli kar devam etmek 
tedir. 

Çankırıda 

Çankırı, 23 (A.A.) - 24 saat 
tenberi yağan kar dindi. Fırtına 
ve soğuklar bntladı. 

Kayser ide 
Kayseri, 23 (A.A.) - 25 gün 

denberi mütemadiyen devam e-
den yağmurlar dinmit ve dün ge
cedenberj sürekli kar batlamıttır. 

Sinop ta 
Sinop 23, (A.A.) - Üç günden 

beri f aa~asız devam eden yağmur 
durmuştur. Şimdi karayel ile bat
liyan kar f ırtması bütün şi ddetile 
devam etmektedir. 

tHer taraf karla örtüldü. Ege 
vapurundan yolcularını alarak 1-
neboluya dün !abah hareket et • 
miş olan Cümhuriyet vapuru ha· 
vanm muhalefeti dolayısiyle tek • 
rar limanımıza dönmü§tür. 

Memleket dahil:nde h~va 
vaziyeti 

Ankara, 23 (A.A.) - Ziraat 
vek5.lcti mel:eoroloji müesaeseain
den aldığımız ma!c.mata göre ce
nup ve cenubi şarkı Anadolu ile 
şarki Anadolu ve Karadeniz kıyı 
lan mmtakaları hariç kalmak ,ar 
t.iy)e soğuk hava dalgası · bütün 
Türkiye)•i kap!amış bir hnlde ol
duğundan gece sühunet tama
men ve gündüz sühuneti de kıs· 

men sıfırın altında geçmittir. 
Trakya mıntakasında Edirne 

ve Lüleburgaz havaliainde kar ya
ğışı kes:lm:! buna mukabil tiddet 
1i dolular ba§la.mı§tır. Bu sabah 
sühunet derecesi Edirnede 12, ı. 
tanbulda 6, lzmirde 4, Çanakkale 
de 7, Manisa ve lzmir 3, Orta A 
nadaluda Kütahyada 11, Eskite
hirde, Afyonda 9, Utakta 8, Bey· 
§ehrinde 7, Kastamonu, Konya ve 
Yozgalla 6 derecedir. Orta Ana• 
dolunun diğer yerlerinde hava sü
huneti aıf ırın altında birle bet de· 
rece arasında.dır. En fazla kar 
lstanbulda 10, Kaatamonuda 16, 
Afyonda 15, Eskişehir ve Kütah· 
yada 13 santimetre yüksekliğinde 
dir. 

Cenubi Anadoluda hava sühu· 
neti sıfırın son derece üstündedir. 
En fazla yağmur 26 milimetre ola 
rak Dörtyolda kaydedilmittir. 

Şarki Anadoluda Sarıkamışta 
kann irtifaı 71 santimetreyi bul
muştur. Türkiyenin en soğuk ye
ri olarak tanınan Erzurc.m ve 
Karsta bu sabahki sühunet zait 
bir olarak kaydedilmiştir. 

Kar şiddelli tipi halinde devam 
etmektedir Karadeniz kıyıları 
mıntakasmda yağmur devam et
mekte olup hava sühuneti en az 
Samsurda Aıfır, ve en fazla Trab 
zonda sıfırın üstünde altı derece-

ü-. 
An'~rıu!a yağı.n kar 7 santi-

metre yüksekliğindedir. Gece ıil
~ııneti tııf;nn altında 7, gündüz 

Kubilay ih ifali 
inkılap şehidinin hatırası dün 
Menemende hürmetle anıldı 

Menemen, 23 (A.A.) - Kubi· ., layı önlerinde üç bando muzika
lay ile fedakar. ~rkadatlar; b~k~i nın çaldığı. ı:'atem havasiyle doğ .. 
Hasan ve Şevkının şehadetlerının ruca Kubılay ve arkadaşlarının 

yıl dönümü münasebetiyle kasaba mezarlarına gitmişlerdir. Mezar· 
mızda muazzam bir ihtifal mera lara otuzdan fazla çelenk konul • 

sımı yapılmıçtır. Bu merasime 
ittirak etmek üzere Manisa ve iz

mir ve Kasaba ile civar kazalar· 

dan hususi trenlerle ve diğer na· 
kil vasıtalariyle kafileler halinde 
kazamıza gelmişlerdir. Gelen ka 

fileler istasyonda kaza kaymaka .. 
mı, belediye reisi ve halk fırkası 
reiıi ve erkanı ile halkevi mensup 

ları, birçok halk tarafından kar 
tılanmıılardır. Böylelikle İa· 

tasyonda içtima eden binlerce 
bakın İf tirakiyle tetekkül eden a• 

Bir layiha 
Açıkta katan müderris

lerden istifade için 
Ankara, 23 (Hususi) - Maa

rif vekaleti eski darülfünundan 

muştur. Mezar başında müli.zim 
Celal Mahir, l:zmir erkek muallim 
mektebinden Abdülkadir Kara· 
h~n ve Manisa gençlerinden mu
allim Bchzat Beyler gayet veciz 
hitabeler irat ederek kahraman 
§ehitlerin hatıralarını yat ve teb
cil etmişlerdir. Buradan alay, Ku 
bili.yin şehit edildiği cümhuriyet 
meydanına gelmiştir. Burada Me 
nemen halk fırkası reisi Rifat 
Bey, Bozalan köyü muhtarı Meh
met ağa birer nutuk ıöylemi§ler

dir. 

Yeni bir karar 
• 

Eşya, gümrüklerde 
tamamile açılmıyacak 
Ankara, 23 (Hususi) - Güm

rükler umum müdürlüğü memle
kete ithal edilen e§yanm gümrük· 
lerde tamamen açılmak suretiyle 
muayenesi usulünü kaldırınıttır. 

932 yılı mayısındanberi tatbik e
dilen bu usul yerine eşyanın onda 
veya be,te biri açılmakla iktifa e
dilecektir. 19 kanunuevelden iti
baren bu usulün tatbik edilmesi 
bütün güımrüklere 

~--'-~ 
muştur. 

Yeni bir kontenjan 
kararnamesi 

Isviçre ile 
mukavele 

Mukaveleye bağlı bir 
tarife listesi var 

Ankara, 23 (Husuıi) - Vekil· 
ler heyeti Türk - İsviçre ticaret 
anlaşmaıına bağlı liıteyi kabul 
dmiş, liste gümrüklere temim e
dilmiftir. ltilıifname 11 kanunu· 
evvelden itibaren muteber olacak, 
liste haricindeki eşya umumi kon· 
tenjan listesi hükümlerine tabi tu· 
tulacakhr. 

lsviçre itilafnamesine dahil ta • 
rif e numaraları şunlardır: 

23 c, 24 b, 66 c, 89, 103, 353 b , 
363 b, 369, 370, 380 b, 441, 446 
yalnız listedeki mensucat ve lıisti · 
ğe batırılmıt mensucat ve yalnız 
tecrit edilmi§ şeritler, 446 c, 448, 
449, 452, 453, 488, 494 a, 505 a , 

Rağbet 
Eıgani tahvıherınin 

mı.yon liralığı satıldı 

Ankara, 23 (A.A.) - Mille' 
tin tasarrufu ile yapılmakta ol~ 
Ergani bakır yolu için çıkarılası 
ik:nci tertip yüzde beş faizli .;e 
ikramiyeli istikraz tahvi lleri meı11' 
leketin her tarafında büyük bir ali 
ka ve rağbet görmektedir. Şinıdİ• 
ye kadar yapılan satı§ miktarı bir 
milyon lirayı bulmuştur. 
Alınan bu netice istikrazın ka • 

nunusani iptidalarında tamanıel1 

kapanacağını ümit ettirecek ma • 
hiyetted ir. 

Bu netice, halkımızın tamame11 
miJli bir eser olarak meydana gel· 
melde olan Ergani hattının muvaf 
fakıyetle ilerlemesine bizzat işti • 
rak suretiyle gösterdiği yüksele 
§uuı·, aynı zamanda milJi ve iktısa• 
di kalkınma da,·asma karşı duy • 
duğu bağlılığın da kuvvetli bir 
tezahürü olar:tk göriihnektedir. 

yalnız elektrik sobası, 538 a, b, d, Çan kırı da zelzele 
h, ve, 539 h, v, yalnız tra§ makine 
ve bıçakları, makineli ustura bile
yisi, yedek aksamı, 540, 550,552 c, 
553, 557 a, 558 h, 559, 562, 

lkinci defasında bazı 
zararlara sebep oldu 

582, 593 cep ve kol saatleri, kutu Ç:ınkırı, 23 (A.A.) - Dün ge
içinde her nevi saatlere ait bi- ceki zelzeleden sonra bu sabah d• 
lezikler, aynı zamanda madeni ol saat 2,20 de gene oldukça §iddet
mıyan yedek saat bilezikleri da- li b:r zelzele oldu. Ve herkesi ır 
hil, 595 c, 606, 607 d, h, g, 615, yandırdı. Zelzele Ilgaz, Çerket 
616, yalnız ıinematoğraf ve pro· kazaların da da olmuştur. llga:ı
jekıiyon cihazları, 618, 619, 625, dan gelen haberlere nazaran soıı 
632 a, c, d, h, 633, yalnız elektrik yirmi dört saat zarfında burad• 
süpürgeleri, 653 b, 655, 660, yirmi zelzele olmuştuı". Bahçe du 
661, 665, 666 yalnız hava tazyik , varları ve bir kısım evlerin baca' 
mak~neler~ ve elektrik müberrit ları yıkılmıştır. Zelzele, telgraf• 
makmelerı, . 669 a, 679 a, 679 b, hane, mektep ve diğer resmi binr 
yalnız motosıkletler, 702 a, h, b, lar dft ela tahrihat vapmJl\br. 
c_,)J, 704, 709, 853 yalnız metal de· 
ld (yanan ete. m\islaliZari) • Yanlış bir haber 

Zağrep'te 
Ankara, 23 (Hususi) - Post• 

ve telgraf umum müdürü F ahr"i 
Beyin istifa edeceği yolundaki h~ 

Yunan ve Yugos'av hari- herler dcğru değildir. lhsan Ce-

açıkta kalan müderrislerden di .. 
ğer yerlerde istifadeyi temin mak 
sadiyle bir kanun layihası hazır
lamıttır. Maliye vekaletince tet· 
kik edilmekte olan layiha yakın .. 
da Vekiller Heyetine sevkoluna
caktır. Umumi hükümlere göre; 
açıkta kalan memurlar ancak de· 
recelerinin bir derece aıağıaında· 
ki memuriyetlere tayin olunabil
mektedir.. Maarif vekaleti; açık· 
ta kalan müderrislerin, hakları 
mahfuz kalmak §arliyle, daha 
dun derecelerle tayin edilebilme
lerini temin salahiyetini istemek
tedir. Ankara, 23 (Hususi) - Ye- ciye nazırlarının mülakatı mal Bey ise vekalet emrine ahır 

VekiHer heyeti 
toplandı 

Ankara, 23 (Hususi) - Vekil· 
fer heyeti bugün, Büyük Erkanı 
Harbiye Reisi Mütir Fevzi Paıa 
Hazretlerinin işfrakiyle toplan .. 
mııtır. Toplantı ondan on üçe 
kadar aünnüştür. 

ni kontenjan listesi pazar günü 
resmi gazetede çıkacak ve pa
zartesi günü İstanbul gümrükleri
ne tebliğ edilecektir. 

14859 sayılı l<ararnameye bağ• 
lı listelerde ıu ilaveler yapılmıı· 
tır. Tarifenin 276 pozisyonuna 
yalnız Sirako dahildir. İkinci Ü~ 
ay içinde 450 kilo verilmiı tir. 
Tarifenin 213 B pozisyonunda 
ikinci üç ay için 200 bin kilo, 474 
pozisyonunda yalnız bilardo te
bet1rleri dahildir. ikinci üç ay Türkiye -Avusturya 

mukave'esi · için 150 kilodur. Bu devreye mah 
sus M listesinde tarif enin C 324 
pozisyonu için F enlandiya hüku
metine 28 bin kilo ve tarifenin 
B. 328 pozisyonu için 20 bin kilo 
kontenjnn konmuıtur. 

Ankara, 23 (Hususi) - 12 ki.· 
nunuevel 1933 tarihinde Avustur
ya ile imzalanan mukavele hü
kümleri mucibince devlet dairele· 
ri, vilayetler ve belediyelerce 
Avuaturyadan getirilecek eşya 
kontenjan harici ithal olunacak, 
bedelleri kleringe tabi tutula-
caktır. 

Diyanet işleri teşkilatı 
Ankara, 23 (Husus) - Diya • 

net itleri reisliği için bir teşkilat 
layihası hazırlanmııtır. Vekiller 
heyetince tetkik edilmekte olan 
layihada diyanet itlerinin ı:mdiki 
teşkilatı aynen bırakılmııtır. Yal 
n.ız vaz ve deraiô.blar teşkilat kad 
rosu içine nlırunal:tadırlar. 

sühuneti de sıfırın altınd~ 3 ola· 
rak rasat edilmiıtir. Hava kapa· 
nıklılığının tedricen kalkacağı ve 
donun tiddetini arttıracağı tah
min edilmektedir. 

ikinci üç aylrk M listesinde ta· 
rifenin C 324 ve B 328 pozisyo
nundan lsveç hükumeti için aynl 
mıı kontenjanın mütenazıran 

6750 ve 675 kilodan 20250 ve 
2025 tir. 14859 sayılı kararname
ye bağlı kontenjan listesinde şu 
tashihat yapılmıştır: Kontenjan 
umumi listesinde yazılmış 1 B. 
421 pozisyonu 1 C. 421 olarak 
tashih edilmiştir. A listesinde B. 
234 pozisyonu D yapı!mı§tır. 

A~ağıda yazılı müesseseler ta· 
rafından hariçten getirilecek ena 
iktısat vekaletinin emriyle kon
tenjan harici ithal edilecektir. 
Bunlar: 

Mühendis Kadri ve Sait Bey• 
lerin Beşiktaf hurşunkalemi fab· 
rikası için eetirtecekleri makine
ler, Bakırköy inşaat malzemesi, 

Belgrat, 23 (A.A.) -Yugoslav 
ya ve Yunanistan hariciye nazır· 
larının mülakatları neticesinde a· 
fağıdaki tebliğ neıredilmi§tir: 

"Yunan hariciye nazırı M. Mak· 
simoı ile Yugoslavya hariciye na· 
zırı M. Y evtiç 22 kanunuevvel 933 
tarihinde Zagrep §ehrinde bilhas· 
sa Balkan hükQmetlerini alakadar 
eden bütün siyasi meseleler hak • 
kında noktai nazar teatisinde bu· 
lunmu§lardır. 

İki hariciye nazırı; ha~lıca gaye· 
ıi sulhun tensiki ve bütün Balkan 
memleketleri ara~ında samimi ve 
dostane bir teşriki mesai yapılma· 
aı olan· siyasetin takibi hususunda 
r.utabık kalmışlardır. 

Mü§terek mesailleri mevcut ni· 
zamın tarsinine ve Yunanistan 
ile Yugoslavya arasındaki dostluk 
ve tefriki mesai rabıtalarının tak· 
viyesine matuf olacı-khr. 

Kastamonuda 

Kastamonu, 23 (A.A.) - Bu 

mı~hr. 

Japon imperatorunun 
bir oğ'u o'du 

TOKYO, 23 (A. A.) - lmp•" 
rator:çenin bir oğlan doğurdujll 
haberi bütün Japonyada büyük 
şe ... liklerle kutlulanmışbr. 

Çünkü imparatoriçe şimdiyi 

kadar dört kız doğurmuştu. Hal· 
buki Japon kanunları mucibine• 
kızlar icrayı saltanat edemez. 

imparatoriçenin dört kızın " 
dan birisi altı aylıkken ölmüştü• 

M. Heryo Sırp hemşehrisi 
PARIS, 23 (A. A.) - Yugor 

la vya sefiri M. Spalaikovitch, ı•
ba hleyin M. Heryoya Subotiza ,,e 
Velikibeşrek şehirlerinin fahrf 
hemşerilik diplomalarını vemıi! " 
tir. 

M. Heryo bu dostluk tezahil " 
ti.inden çok mütehassis görünmilr 
tür. 

sabah 3,20 de üç saniye devamlı Müthiş bir infilak 
ik:nci bir zelzele olmu~tur. Hasa· BERLIN, 

23 
(A. A.) _ l(o •• 

rat yoktur. be 
=========~::::-:--'""'.'.":""--=~= 

1 
burg civarında bir oyunc~k . fi

Turhal teker fabrikası alat ve e. bek fabrikasında müthit bır 111 

devalı, Sıvas erkek lisesi pavya- lak olmu~tur. k' e~ 
nu için laboratuvar ve tuvalet eş· Fal !ta ile bititiğinde _1 ,ır 
yası, Vakit ve A~ıam gazeteleri- parçalanmıştır . Sekiz kiti agır 
nin linotip makineleri, lzmir • Ka· rette yaralanmıştır. . tlflut" 

saba demiryollan için Fransadan P~tlam~ o ~~~~r ı?de~~~ta ge
getirHecek alat ve edevat, Anka- tur k1, fabrıka onunde •0 ııl-' 
ra hukuk mektehi tarafından geti l çenler kar91 kaldırıma fırlaı:tl 
rilecek rozetlerdir.> dır. 

ıc 



~RETLER 
" -
kuınet otorite-
• 
sınj muhafaza 
Q· 
1.•tkaç gündür gazeteler ateşli 
•
1 hzıyorlar. Ankarada böyle 

l'!ler, latanbulda §Öyle söyle -
tr'> ı. 

Gazi Hz.ne japon-'Türk - ltalyan tica-' 
yadan bir hediye ret müzakereleri 

Sirkeci garında 
garip bir hırsız 

l> • •1Y1ese!e şudur: 
t t~iliye vekaleti sinemalara 

Ytttni üçte kapanacaksınız 
t Cilt• M ır vermiş! 

tka]eler, makaleleri, anket • 
ı 'llketleri kovalıyor. Mütehas
tt, hukukçular hep seferber ol 
•r: Gazeteler, millet davası gü 
t•hi bu işe sarıldılar. Başta 

dı~lcılar, arkada .gazeteler fer 

11 il&brıyorlar: 

Kıymetli bir kılıç dün 
Istanbula getirildi 

Japonyada Turan cemiyeti ta• 
rafından Reiıicümhur Gazi Haz
retlerine Samurai hanedanına ait 
tarihi kıymeti haiz ve kıymetli 
ta,larla müzeyyen bir kılıç hediye 
edilmiştir. Kılıç, Toyoka Maru 
ismindeki Japon vapuruyla §ehri 
mize getirilmiştir. Vilayetçe An· 
karaya pönderiler.ektir. N - Olamaz efendim olamaz! 

\1 tden mi diyeceksiniz?. 

11 
erilen cevap pek basit: Tehlikeli görülen evler 

.......... Burası İstanbuldur. Bura- yıktırılacak 
1 kararlar Ankaradaki karar • · 
hen Belediye fen heyetince muaye-

1 zemez. d"I' · · d t 1 t hl" •te.. • d h"l' k" I . ne e ı ıp ıçın e o uru ma11 e ı-• •enız, a ı ıye ve a etme . .. .. . . • 
lldtrll . 

1 
h 1. 1 keh gorulen evlerın aahıplert tara 

• en sınemacı ar arzu a ı - . 
oitt.Y'U 1 . b l k •v• fmdan ıhmalle karşılanarak yık-

n... tırazın e emıgı 1 d v 1 1 k d Be 
\tr lk· • .. .. .. d d tırı.ma ıgı an aşı ma ta ır. -

leıe;d ınbcı huçudncul erece e me tediye reisliği, bu gibi evlerin 
cı en a se en er var: k 1 . . . b .. d .. l · 
-. j• l d k" t yı tırı ması 1ştnı şu e mu ur erı· 

t ıyatro ar, ma em ı saa . h . 
1 

k. l . . 
e le· k b d nın e cmmıyet e ta ıp etme erını, 

.. ~Panaca , un an sonra . h 
t)JifI .. k herhangi bır suretle vazıyette te 

· er saate gore, az yazma . .. .. . 
hir 0 •• l't .. t . 1 d" lıke gorulen evlerın de derhal mu e TJına ı e gos ersın er, ı- . k .. b 1 d. 

'fa~ıl k "kt 1 ayene edılme uzere e e ıyeye 
ıc ::. ı nu e yapan ar, h b .1 • • • . • ...._ s· 1 b d a er verı mesmı tam1.m etmıştır. 

ı_ ınema ar un an sonra • 
ıt 1tı1 f'l I .. k h Ik Yemden beş ev hakkında yı .. 
d il ı m er gosterece , n k 1 k .1 • . B I 
'n.. ·· k d' d ' 1 ı ma ararı verı mıştır. un ar ' . ...arar gorece , ıye ız e- . . .. 

ı do~ 
1 

sahıplerı tarafından on be~ gun 
,, ı:;en er, . . d k 1 1 ...._ s· . l k '- ıçın e yı tırı mazsa yapı ve yo -

ız sınema arı er en Kapat 1 k d'"' ı·h· 
iır 

1 1 ar ·anununun ver ıgı sa a ıyete 
ıyoraunuz amn, dev et on- ı . t" d b l d" ktı ı k "' k ıs ına en e e ıyece yı rı aca -

••e azanıyor, biliyor musu -
hdiye hafif tertip tehdit eder.- tır. 

\ı ep, hep bu kafilenin içinde -
et. Mitat Akif Bey 
~l hayret etti(;im cihet, hü
tt emirlerine kar§ı, hükiime .. 

~. ı.ı "' I' t • ı t .. • • wb.,. an ne> oto~çı 

· ~.n-ıetelerin aldıkları vnziyet 
' ır fırkaya mensup gazete· 

~· •Yını f ırkanm itibarı-
~ ız bir hükumet emrini 
d~~dir alt etmek için bin dere
~h •n au getirerek bilmiyerek 

'ııp durmaktadırlar. 
~ ~ lf 

a,. t~elki gün birine rasgeldim. 
I\~ qtı 15 senedir tanırım. Sal -
ıa. lın lağvı konuıulduğu za • 
~il: 

~t; Olamaz efendim olamaz 
~: ~rivakii kabul etti. 

~ ılafet kaldırıldığı zaman ge
'~lendi: 

'......._ Ne yapıyorsunuz, bu ola -
~. 

J) ... 
'\] O\tız kontrola tabi tutuldu, o 

'ildi: 

~Olaınaz efendim, olamaz!. 
~ •lli tasarruf dendi, o gene 

trdı: 
ıc 

11..._ Olamaz efendim olamaz. 
t . ..._istikraz yapmıyacağız den . 

•ı 

~ ..._Hayır, dedi, biz hariçten 
itlınazsak edemeyiz. 

'fh._,endi kendimize yapamayız 
-qqi-.f •c ~• •• 

0
- Kontenjan dendi: 

,
1 

tene ıöylendi: 
()l~ ..._ Hayır olamaz efendim! .. 

e.ı •• 
Şibıd. d .. ı ·· 

Cümhuriyet Halk F ırkaaı Zon
guldak idare heyeti reisi Milat 
Akif Bey rahataı~lanmıf, tedavi 
edilme üzere Jatan ula fte -

tir. Cerrahpaşa hastanesinde bu-
lunan Mitat Akif Beyin çabuk iyi 
leşmesini dileriz. 

Portakal mahsulü 
Rusların bu ıene memleketi

mizden portakal almryacaklanna 
dair·bir şayia vardır. Bu 9ayia 
portakal tacirlerini düşündürmek 
tedir. Çünkü portakal mevsi.?1i 
gelmit olduğu için her gün şehri .. 
mize birçok mal gelmektedir. Bir 
hafta zarfında gelen portakalın 
yekunu 30 bin sandıktır. 

Denizyollan programı 
İktisat Vekaleti tarafından 1914 

senesine ait yeni deniz yollan u -
mumi sefer programı bugünlerde 
ilan edilecektir. 

Devlet deniz yolları iıletmesi i -
le vapurculuk anonim şirketinin 
murahhaslan bu hafta içinde top
lanarak bu programa göre hatları 
aralarında taksim edeceklerdir. 

İnhisarlarda ıslahat 
inhisarlar u.':llum müdürü Ha. .. 

san Bey, Amerikalı mütehassısla
rın inhisarlarda yapılmasını tavsi
ye ettiği ıslahatın tatbiki işleri 
hakkında vekilete izahat vermek 
üzere dün akşam Ankaraya git .. 
miştir. ı o a soyuyor. 

ı~~ Olamaz efendim ,olamaz, Taksi ücreti yUzünden 
'"'alar 23 te kapanamaz. Balatta oturan Cahı"t Ef d' 

~il 1 ahu, dedim, sen sinemaya en 1 

tı ııt't ile şoför Kemal taksi ücreti yüzün 

Kömür deposu nasıl 
boşaltıldı ? 

Evelki akşam Sirkeci garındaki 
kömür deposunda garip bir hırsız 
yakalanmıştır. 

Saat 18 sularında devriye gezen 
bekçi Haydarpaşalı Salih meçhul 
bir küfecinin hattın ortasında yü

t"üdüğünü görmüş: 

- Dur ne arıyorsun orada, diye 

bağırmıştır. 

Küfeci bu ihtar üzerine duraca
ğı yerde kaçmağa başlamışıa da 
bekçi arkasından yetişerek yakala 

numan Rlfat ve Vasıf Beyler mış . 
Memleketimizle İtalya arasın - Ve arkasındaki küfenin kömür 

da yapılacak ticaret mukaveleleri le dolu olduğunu görmüştür. Tabii 
müzakeresinde bulunmak üzere küf eciyi yakaladığı garın polis 
Hariciye umumi katibi Numan Ri- rnevkiine teslim etmiş oradan da 
fal Bey dün ak tam hal yaya haı·e· 1 kömür ve küfe ile beraber Eminö-
ket etmİ§tİr.. 1 nii merkezine gönderilmiştir. 

Dün Ankaradan gelen ticaret Sırtında kömür olan küfeci Ham 
umumi müdürü Naki Bey de bu - di isminde biridir. 
gün hareket edecektir. Tavukpazarında bir handa yat· 

Romada iki taraf murahhasları maktadır. Bu akşam han sahibi 
esas projeyi hazrrlayacaklardır. Hamdiyi yanma çağırarak: 
Roma büyük elçimiz Vasıf Bey de - Küfeyi al, gel benimle ... Gar 
dün ak§am ltalyaya gitmiştir. dan kömür alalım ben mal sahibi 

olurum sen de küfeci bunları hana 

Tiftik 
Alakadar)ar bir "Gün,, 
yapmayı düşünüyorlar 

Memleketimizin en mühim ih
raç maddelerinden biri de tiftik
tir. Fakat tiftik ihracatımız 1928 
ıenesindenberi ,muntazaman düş· 

'hWelueJtr. J!!v,.clc-e <fGOO kU•ur ton 

olan ihracatımız son senelerde 
2300 tona kadar dü~müttü. 

Bunun sebebi her tarafta. suni 
pamuğa ve ipeğe fazla ehe.mmiyet 
verilmesidir. 

Maamafih buna rağmen bütün 
dünya piyaaasında Türk tiftiğinin 
kıymeti daima birinci derecede· 
dir. Rakiplerimiz olan cenubi A
merika mahsulatı ise Türk malı

nın yanında daima ikinci derece• 
de kalıyor. Sebebi de cenubi A
merikalıların tiftik keçilerini aee 
nede iki defa kırkmalarıdır. Bi· 
z:.ut keçiler senede bir clefa kır
kıldığı için ilyakı kuvvetlidir. 

Son iki sene zarfında memleke
timizden mühim miktarda tiftik 
te çıkarılmış ve 400 bin balya ka· 
dar olan stok kamilen 8:ıtılmı§tır. 

Evelce yalnız para muknbili o-
lan muamelelerine son iki sene 
zarfında takas usulü konulunca 
tacirler tiftiğe fazla eheır-~iyet 
verıni,Ier ve bu suretle piyaıada
ki 40 bin balya tiftik kamilen ih
raç edilr.ıiştir. Şimdi tiftik fiatı 
normal vaziyettedir. 

Öğrendiğimize göre alaka
kadarlar memleketim:zin en mü
him ihraç maddesinden biri olan 
tiftiğin fazla sat?';:nasını temin 
için bir tiftik günii yapmağa kc. .. 
rar vermi;lerdir. Bu mak::;at!a h 
tanbul ticaret odasma bir de mü
racaat Y"-~ılmıştır. Bu müracaati 
ticaret o:ksı tetkik etmektedir. 

getiririz, ben de aana. 15 kuru§ ve
ririm demi~tir. 

Bu teklife Hamdi razı olunca 
beraberce Sirkeci garına gelinmit 
parmaklık aıılmıı kömür yığınla
rına doğru yollanılmı~tır. Orada 
hamal Hamdi bekçilik yapını~ han 
sahibi ise yığınlara gitmiş oradaki 
lilif eyi kömürle doldurmuş ve 
Hamdiye getirmiştir. Hamdi de 
fırlamış sokağa doğru yollanmı!• 
sa da bekçi Salih tarafından gö· 

rülmüştür ..• 
Bunların Sirkeci istasyonu kö

mür yığınlarına dadanmış bir şe· 
beke olduğu ve günlerden beri ge 
celeri küfe küfe kömür taşıdıkları 
anlaşılmıştır. 

Sinema ve tiyatrolarda 
kapanma saatleri 

Sinema ve tiyatrolal'ln gece ya 
rısmdan evci kapan~aları hakkın 
da dahiliye vek~]elinden gelen e
mir dü~ vilayetten belediyeye bil
dirilmiştir. Belediye daimi encü
meni sinema. ve tiyatroların kapa• 
nacakları saati tayin ve tesbit ede 
cektir. Bu meselenin müzakeresi 
daimi encümenin yarınki ruzna
mesine konmuştur. Encümen, bu 
meseleyi tetkik ederken sinema 
ve tiyatrocuların da itirazları o
lursa hunu da tetkik edecek ve ka 
rarını buna göre verecektir. EncÜ• 
men, kahvelerin de gece yarısın
dan evel kapanmnları işini de gÖ· 

rii.şece!rtir. 

\ fi}~ 1 ınezain, sinemalardan pa-
~"l 'n da atmazsın, fakat neye den kavea etmi,ıerdir. Şoför, mü, Tapu umum müdürü 

" er b" leı-isini dövmüştür. I ,.. e ıniyorsun. Tapu umum müdürü Cemal Bey 

Tevfik Fikretin doğu . 
munun yıl dönümü 
Bugün büyük şair Tevfik Fik· 

retin doğumunun yıl dönümüdür. 
Bu itibarla öaleden aonra Galata
saray talebesi tarafından mekte
b!n konferans salonunda bir toı:
l antı yapılacak, Fikretin hayatın 
dnn ve eserlerinden bahscc!ilereh 
bUyi!k şai:·in h:ıtırası yadcdibcek
tir. 

·\.. lfllnlllua".....uamWMl'AlllH1R111m1mmrunnııllll1Viilnı~ı-.•?1MFM=-

'9 ~\tap verdi: içlerinde birikenleri döküyorlar. bugünlerde ~ehrimize gelecek, ls-
!j' Ahilik olsun diye!.. Amma hükumetçi matbuata tanbul tapu sicil muhafızlığı için Noel ve senebaşı tatiUerl 
\r~a.cılar menfa:ıtlerini mü• ı dü§en avzife hükfunet otoriteıini tapu idare!inde kurul:ın yeni bi;ro Ecn~bi akalliyet mektepleri No· 
~ .. , ediyorlar. Fakat şu yardak~ 'ı üstünlettimıektir. nun reımi küıadmda bulunacak- el ve ıenebaşı münasebetiyle dün 

ile oluyor?. Haycli onlaı· da Sadri Etem trr. , "' , "atll edilmişlerdir. 

SOHBE1LER .................................... 
Ekmeğe zam 

Türk buğdayını korumak için 
bir tedbir düşünüldü. Ekmek fial· 
larma kırk para zam yapılacak • 

Ben burada, bu tedbirin, iktı· 
sat yönünden faydası olacağını 

veya alakadarlarca ehemmiyetle 
karsılanan bu· kararın faydası ol
mıyacağını söyliyecek değilim. 

Yalnız benim diyeceğim şu: Ek
mek ucuzdur. 

Memlekette içki, tütün ve sigara 
pahalıdır. Bu maddelerin pahalı 
olması zaruridir. lnhisarlardan 
devlet azami kar temin etmelidir. 
İçildikten sonra bulut olan içki 
parasiyle, yakılınca duman olan 
sigara ve tütün varidatiyle devlet 
demiryolu yapıyor. Nihayet bu 
maddeleri pahalı bulanlar İçmez• 
ler. Devlet, kazançtan kaybetse 
de müteessir olmaz. Fakat bunla· 
rın fiatını da millet daha bol ta
rafından kafa çeksin, nikotinle 
ciğerlerini zifirlendirsin diye u
cuzlatamaz. 

Milli sanayiimizin himayesi, 
fabrikalarımızın cayır cayır İ§le • 
mesi için de şekeri pahalı yiyoruz. 
diyelim. Neden ekmeği bu derece 
ucuz yiyorduk? Kırk para fazlayı 
veremiyecekleri düşünürken, kırk 
para eksik yüzünclen kıvranan 
köylüyü düşünmek zaruriydi. Ara
zi sahibi olan köylüyü, şehirli ge

çindirmelidir. 
Bunun için de ben kırk para 

zamı az buluyorum. Ekmeğe beş 
kt!ruş zammetmeliyiz. 

Saçmalıyorum zannetmeyin. 
Harbiye - Fatihe 12 kuruşa gi· 
dilen bir şehirde, elektriğin kilo • 
vatına 17 buçuk kuruş verilen bir 
diyarda neden 15 kuruşa ekmek 
yenmesin? Mademki tramvay pa· 
halıdır. elektrik pahalıdır. -a · 
man iyi su denilen nesneyi unut
mayalım- su ateş pahasıdır; ek· 
mek le ucuz olmasın .. 

Filvaki bu biraz çocuğun, ha· 
bası öldükten aonra anasına pay 
vermesine benzedi: "Benim ba• 
bam öldü. Öksüz kaldım amma, 
senin de kocan öldü, dul kaldın 
ya, oh olsun!,, demiş; işte ben de 
mademki onlar pahalı, ekmek tc 

pahalı olsun diyorum. 
:ı~ iJf. :(. 

Ve gene diyorum ki, eğer ek
meğin kırk para artması, köylüyü 
h imaye ede~ekse, karar musip ve 
yerindedir. 

Fakat şu elektrik, tramvay ve 
iyi su ücretlerinde biraz da şehirli 
himaye edilse .. Veyahut ta; aklı· 

ma bafka bir ıey geliyor; elektrik, 
tramvay ücretleri azaltılsa, biz ge

ne aynı parayı versek, farkını 

hükUmet vergi gibi ~irketlerden 
toplasa da arazi sahih~ köylüye da 
ğıba .••• 

Gülmeyin, elektrik, tramvay ve 
iyi su ücretleri ucuzdur diyemez • 
siniz ve ekmeğin de kırk para art· 
tırılmasına ses çıkaramazsınız. Bu 
zamanda beş kuruşa bir okka ek· 
mek yenir mi?. 

Selami izzet 

Düzeltme 
Dünkü "Sohbetler., mizde "Ken 

dimizi refaha çıkarmak istem·yc
ce~t kadar bönmüyüz? .,, cümlesi 
"isleyecek kadar,, dizilmi~. Dü • 
zeltiriz ve özür dileriz.- S. 1. 

ilk mekteplerde muayene 

Bütün ilkmekteplerde çocukla • 
rın sıhhi ~ayene!erine başlnn • 
mıştır. Çocukların kalp, ciuer, 
di!, kulak muayeneleri yapılır.ak· 
tadır. 



Adliyede dünkü kararlar 
Komünistlikle suçlu olanlar dörder ay 
ve birer sene hapse mahkum edildiler 

Yanan bina enkazından hala duman çıkıyor! 

l::tanbul ağır ceza mahkemesin- olmadığı sorulmak üzere, batka 
de bir müddettenberi komünistlik günlere bırakılmıthr. 
tahrik'1tmc!a bulunmaktan suçlu Dosyaların ayrllması işi 
olarak C?uh:ıkeme edilen İsmail Bütün adliye t~kilatı, muvak -
Hakkı, marangoz Mehmet, maran- i kat olarak yerleşt!kleri binalarda 
goz Ali, Hasan, Dede Ramazan, faaliyetlerine dün devam etmişler, 
Halil Hüseyin, Kadri Ef. !erle Mü- bu arada bazı tevkif ve tahliye ka· 
nire H. ın muhakemeleri dün neli· rarları verilmit, muhtelif müraca
celenmiş, verilen kınar, açık cel- atlar, muamele görmüştür. 
sede bildirilmi~tir. 

Bunlardan lsmail Hakkı ma • Müddeiumumi muavinlerinden 
rangoz Ali, H&lil, Hüseyin, 'Kadri bir kısmı yanan doıyalarm yeni -
Efendiler dörder ay hapse mah· den hazıJanması için merkezler
kiim edilmişler, bu müddeti mev· de hazırlık tahkikatiyle, bir kısmı 
kuf ol.ırn.k telnnillediklerinden sa· da hapishanede yangından kurta
lıverilm:şlerdir. Diğerlerinin birer rılan dosyaların tasnifi itiyle meş· 
ıene hapse karar verilmi§tİr. gul olmu~lardır. 

Mahkumiyet kararında, af ka - Enkaz hlll yanıyor 
Yağan karla örtülmüş olmasına nununda tesbit edilen esasa göre 

mahkumiyet müddetleri derece rağmen, adliye serayı enkazmın 
derece indirilerek ve diğer kanuni bazı yerlerinden dün de hafif ha· 
bazı cihetler göz önünde tutula • fif duman tütmüştür. Bilhassa a-

ğır ceza mahkemesi salonunun alt rak, bu neticelere varılmıştır. 
tarafmdaki enkaz çöküntüsü ara

Ağır cezada dün Rifat isminde ıından duman çıktığı hayli uzak· 
birinin de öldürmekten muhake • 
mesi görülmü§, sabıkası olup ol -
matlığı sorulmak üzere muhake -
me kalmı~hr. 

ÜfiilncU cezada 

r Dün üçüncü ceza mahkemesin -
0e öğleden ev,·el ve sonra on ıe -
kiz dn\"aya bakılmıştır. 

Bunlardan müddeiumumilikçe 
müstehcen görülen bir karikatür -
den dolo.yı (Cereyan) gazetesi 
a1eyhme açılan dava, ne§riyat 
ınüdürü sıfatiyle dava edilen Ra· 
ğıp Beye tebliğat yapılmak üzere, 
Burhan Cahit Bey aleyhindeki ka
nuna muhalif hareket davası da, 
ltendi~inin evvelce mahkum olup 

Şehrin bir haftalık 
tüccari vaziyeti 

İstanbul ticaret mıntakuı ka
nunuevelin ikinci haftasına ait ik
tısadi faporu da vekil beye gön .. 
dermiştir. 

Bu rapora göre vazıyet normal 
şekildedir. Arpa fiatı 2,48, buğ
day fiatı da 4,13 kuru,tur. Yumur 
tanın sandığı iri boylarda 30, 70 
liradır. Kü5ük boy yumurtalar 
ela 21,85 liradır. 

Ticaret odasında 
Ticaret odası idr..re heyeti dün 

fevkalade olarak toplanmı~ ve 

934 bütçesini hazırlamıştır. Oda 
bütçesine bu sene ayrıca; Ankara 
da toplanac<ık olan ticaret odala
rı kongresine iştirak edecek mu
rnhhaıılar için tahsisat ta konmuş· 
lur. 

Oda umumi meclisi bu çarşam• 
ha günü toplanarak yeni sene büt 
~ cı ~;ni müzakereye başlıyacaktır. 

Telefon ücretleri 
Telefon tarife komisyonu dört 

ay evelki toplantısında telefon üc 

retlerinin yüzde be~ nisbetinde 

indirilmesine karar vermişti. O 
:zamandanberi nafıa vekaletince 

tetkik edi1mekte olan bu karar 
tasdik edilmiş, telefon şirketine 

bu hususta lazım gelen emir veril 
~İştir. Telefon ~irketi bu emri 

dün a1mıf tıT. Şirket yakında a

bonelerini tenzilat ve mahsup tek 
li hakkında malumattnr edecektir. 

tan da görülüyordu. 
Yangın ııraımdaki çöküntüden 

sonra enkaz hiç karııtırılmayıp 
yerinden oynatılmadığından, alt -
ta kalan ahşap kısmın için için 
yanmasmm bu suretle devam etti
ği ve daha bir müddet devanı ede
ceği tahmin olunuyor. 

thtlaas haklmli§I sallhlyetl 

İstanbul üç.üncü ceza mahkeme
si reisi Hikmet Beye, ihtisas ha -
kimliği ıselahiyeti verilmııtir. Hik· 
met Bey, bir müddet gümrükteki 
ihtisas mahkemelerinden birinde 
davalara bakacakatrr~ Bu müd -
det içerisinde Nusret Bey, üçüncü 
ceza heyetine riyaset edecektir. 

Yunanlılarla Ruslar 
arasında mukavele 
Yunanlılarla Ruslar arasında 

bir ticaret mukavelesi imzalan
mak üzeredir. Verilen malumata 
göre Ruslar Yunanlılara Atinada. 
teslim edamek üzere 2 kuruta 
buğday satacaklar, bunun karşr
lığını, üzüm, incir, portakal, çe
kirdek zeytin ve ~eylinyağı ola-
rak alacaklardır. Yunnnlılarla 
Ruslar arasındaki bu mukavele 
lstanbulda çok büyük bir alaka 
ile takip edilmektedir. 

Mangal kömürü az 
lstanbulda mangal kömürü 

miktarının pek az olduğu ileri sü
rülmektedir. Kömür tacirleri ba; 
vekalete ve iktısat vekaletine mü
racaat ederek kontenjan harici c .. 
larak bir buçuk bilyon kilo kömü 
rün gümrükten geçirilmesini rica 
etmi!lerdir. 

Yeni ötçüf er 
Senebaşmdan itibaren yeni öl

çüler kullanılmıya başhyacağın
dan birçok esnaf yeni ölçüleri te· 
darik etmektedir. Yalnız bazı 
kimselerin yeni ölçüleri esnnfa 
pek fazlaya sattıklan haber alın: 
mııtır. Belediye, yeni ölçülerde 
ıhtilcar yapanlar hakkında kanuni 
takibat yapacaktır. 

CiUmrUk haınallarından 
flklyet 

Birçok ambarlar gümrük h~
mallarından ve diğer ha.mallar· 
dan şikayet etme.ktedirler. 

Ambarcıların iddialarına göre 

Bir yangın ve 
bir kaza 

Bir itfaiyeci ağır surette 
yaralandı 

Şehzadebaşmda Fevziye cadde
sinde Sırrı Beyin iki bin liraya 
sigortalı evinden yangın çıkmıı. 

itfaiye tarafından söndürülmüı

tür. Bu yangın dolayrıiyle bir de 
kaza olmu~tur. İstanbul grupu • 

na mensup ve şoför Rağıp Efen • 
dinin idare ettiği imdat kılavuzu 

Beyazıt havuzundan ıu alırken 
kayınıı, lokantacı Abdullah Efen· 
dinin dükannia ç.arpmıt. cameki -
nı parçalamııtır. 

Kılavuz çarptıktan aonra dev -
rildiği için efrattan Ahmet ağır, 
Memduh ve Hasan Efendiler hafif 
surette yaralanmışlardır. Ahmet 
Efendi Cerrahpaşa hastahanesine 
yatırılmıııhr. 

Süvari polis 
lstanhul emniyet müdürlüğü 

te~kifatınd:ı süvarr polis mllfre· 
zesi ihdas o~unacaktır. Bu hu· 
sustaki tetkikJer bitmiştir. 934 
bütçesine konacak tahsisatla 
hayvan alınacak ve biniciliği 
bilen polis memurlarına bu bay· 
vanlar dağıhlacakbr. Ath polia· 
ler ıebir dışındaki emniyet ve 
asayışın temini işile meıgul 
olacaklardır. 

Hukuk faküJtesinde 
Hu u< fakültesinin birinci 

sınıf ta iken mazeretsiz olaralı 
geçen ıene imtihana girmiyenlc
rin kayitleri silinmiştir. 

(kinci sınıfta iken tahsili bı· 
rakanlardan 920 ıenesi 27 teş· 
rinisaniden sonrakiler görme· 
dikleri derslerden imtiban ve 
geçen senrJerin barçrarun Yer· 
mek şartile Üniversiteye devam 
edebileceklerdir. 

Bu tarihten evYel ikinci, 
üçüncü, dördüudi ııoıflardan 

kaydi silinenler harçlarıoı ver· 
mek şartıle yeniden birinci 
smıf a a maca~ lardır. Bunlar için 
yazılma müddeti bir hafta sonra 
bitmektedir. 

Matbuat balosu 
Matbuat balosunun hazırlıkları 

devam ediyor. Güzide bir tertip 
heyeti, balonun mükemmel olma
sı için çalı~makladır. Bu seneki 
matbuat balosu her sen!ki gibi, 
nezih bir aile cğlenceıi olacaktır . 

Matbuat almanağı 
1934 senesi matbuat Almanağı· 

nın hazırlıkları bibnittir. Alma
nak, yakında zengin, faydalı; eğ
lenceli yazılar ve resimlerle çıka • 
caktır. 

['"nlmis=v;ıE;;ikiVAKi'T] 
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24klnunuevvel1918 
- Franı>a l11lkitruotl tarafından n~ttdl· 

lf'n bir tf'bllkl r~mlycı nazaran ınokadde • 

matı aulhlyo l<ongTe ı 13 ~nunosanl 1910 
t:ırlblndc \'er nyda aı;ıh<'8ktrr. 

- llükOm tin affı umumi) i yııkmda. ka· 

nunıı muvnlll<:ı.t ııuretlnC:c llılıı ı•df"C'f'~I hıtth· 

bar f'dllmt,tır , 

- General F°' Almanyadıın bütün blta • 

raf lim:ınJnrda bulunan tahtclb:ıhlrlerln te'I -

ilmini t.All'p e~ll'dlğl G'lbl bitaraf hUkfhn.-tıere 

dr. Jc('yfiyetı teslimi tf'bllf e:ylf'ml,tır • 

- llarp mllnııl<'betl) lo teı:l<ll olunan 
ııı.naiml bnhrlye nınhkem~lnln lAğvl bahrlJe 

nezarl"tlnden adliye nf':tarctlnc bUdlrllnıJ' ,._. 

l<l'yfiyt·t adllf" neı.aretlnce bUOmum mUddel

umumlllklere teb:lt oJunmu,tur. 
""''"""--"' .. '""' _____ ""_ 
hamallar daima mütkülat 
mı.ktı-. ve birçok işleri de 
\"'cçhilc yupmamal<tadırlar. 

çıkal'a 

layiki 

' 

Rayiştag yangını muha 
kemesinde karar veril 

t&, tarafı ı inci aaydada> 1 Rayi~tag yangını, ııncak k, 
mahkemesinin büyük içtimai sa- nistlere isnadı mümkün bir •1 

lonunda mutlak bir sükUn hükü.m fiildir. Van der Lubbe isek 
sürüyordu. nitliğin prensiplerini tanıırııf 

Yon der Lubbe mahkumiyetin ePal ve harekatını ve prentİP 
hasıl ettiği tesiri katiyen ihsas et göre sevk ve idare etmiştir. 
memit ve bütün celse müddetince 
h!c; bir harekette bulunmamıttır. 
Merkum karar okunurken heyeti 
hakimeye, hatta şöyle bir bakıt 

dahi atfetmemiıtir. 
Ağır ve hüzünlü duran Torg

ler, yakın ve füpheli bir iatikba
le rağmen bir ferahlık hissi ifade 
ediyor. Ve komüniıt fırkasının 

.siyasetine müteallik fıkralar oku-
nurken Dimitrofla beraber notlar 
alıyordu. 

Dinleyiciler kararın okunması 
nı hiç. bir aksülamel göstermiye
rek dikkatle takip etmiılerdir. 

Haf talarda.nberj hot duran bü
kfımet erkanına mahaus yerler do 
lu idi. Fakat propaganda nazırı-
nın mümessili gelmemifti. 

Dinleyicilere mahsus 11ralarda, 
Di.mitrofun annesiyle kız kardeı
leri madam Torgler sevinçten ağ 
lıyorlardı. 

Saat onda reis karann kıraati
ni bitirmiş, celseyi tatil etmiıtir. 
Mahkeme heyeti Dimitrofun ıöz 
talebine muvafakat etmeksizin çe 
kilmi9tir. 

Halk derhal hapiıaneye iade 
edilen maznunları son bir defa 
daha görmek için koridorlara hü
cum etmi,tir. 

Kararın esbabı mucibesi 

Laypzig, 23 (Volf ajansı) -
Ravietaf!., Yllnl?mcıları hakkındaki 
muhakeme kararmrn esbabı muci-
beıini zikreden reis evveli. mah· 
keme heyetinin istiklali efkarını 

'üpheli gösteren bazı kaati neşri
yalm müfteriyane isnadatmı red
detmiştir. 

Reiı Van Der Lubbenin cürum 
ortaMaryile mütevviklerinin hep 
komünist zümresine menıup bu
lunduklarını ve yangının, dahili 
ihtilal çıkarmak üzere ko
münistler tarafmdan mürettep hu 
lunduğunu isbat edildiğini söy
lemiştir. 

Cürmü methut halinde yakala· 
nan Van der Lübbe, Rayiftagın 
içtimn salonuna varmadan önce 
geçtiği yollar hakkıda doğru söy· 
lüyor ise de bu salonu nasıl ateş

lendiğini hikaye ederken yalan 
söylemektedir. 
Yangın mürettep olduğu ve 

Van der Lubbe ile daha başka 

kimseler tarafından İt'lekli bir el · 
birliği ile atetlendiği sabit olmuş-
tur. 

Diğer maznunlara gelince, re
isin ifadesine göre şuhudun şaha· 

detinden doğrudan doğruya bir 
mücrimiyet neticesi çıkarılama

mı~tır. 

Dimitrofun yangın günü Berlin 
de bulunmur, onun cürüm ortak • 
lığı ve müşevvikliği ihtimalini or· 
tadan kaldıramaz.. Bu ortaklığa 
dair bir delil de getirilmiş değil

dir. 

Van der Lubbeyi mahkfıııı e 
kararın istinafına ve tamirine 
kan kalmadığı cihetle, bu k 
kat'idir. 

Ancak reiıicümhurun af h . ' 
nı kullanmak isteyip istemedili 
laşılmcaya kadar hükmü ids.
hir edilebilir. 

Sofyada bir tevkif 

Sofya, 23 (A.A.) - Ray' 
yangını davasında mazunun 
tiyle dahil üç Bulgarı müdaf-' 
dip evvelki gün Sofyaya a-vcle& 
den Bulgar avukat "Yeçnef,, 
Sofya zabıtası tarafından te 
edilmiştir. 

Polis müdürlüğü bu tevkkife 
hep olarak Yeçnefin Bulgar bıJ 
dunu pasaportsuz geçtiğini sif 
mektedir. 

Fransa, AlmanY9 
(Ba., tarah 1 lnt'l 911yıfada) 

yasi esasları, bazı devletleri •~; 
mak için ortaya atılmak ve yv 
ıuretinde telakki etmektedir. 

·ıı 
Harbiye nazırı (Daldier) ' . 

Fransız erkanı haribiyesi AIO',ıı, 
ya ile anlaşmakta ısrar ediyor~,tİ' 
Fransız erkanı harbiyesinin!~, 
ne nazaran Almanyaya bir sıl~ 
lanma pro(lramı çizmek için ~o1• 
en uygun hır zmanda bulunul İ' 

Bu fırsat geçirilecek olursa, il~•' 
de meselenin halli de müıkül 0 

ca.ktır • ,ı 
Fransa harbiye nezaretiyle ,f 

kanı harbiyesi bazı planlar h Jİ 
lamaktadırlar. Bu planlarda~ 
manyanın silahlanma ve Al ; 
askeri vaziyetin kuvvetle 
mesi hesaba katılacaktır. dtı 

Bu münasebetle Fransız o~ I 
sunda askerlik hizmetinin ikt ·/ 
neye çıkarılması dütünülmüf J 
de, parlamento bunu !iddetle r 
delmiştir. f 

Parlamento mahafilinde do f 
dan doğruya anlaşma arzusu I 
vaş yavaş kuvvet bulmakta iıe J. 
vaziyetin henüz karışık olııı• 'J 
dan dolayı Fransız h~~uııı~~ 
kat'i kararını vermek ıçın b /f 
daha beklemeği tercih etmekte 

, 
Fransız tayyareci j)'J 

ha va bekliyor 

Propaganda için şarki ~~ 
pada seyahate çıkan ve evel~ 
ıehrimize gelen Fransız ta ,/' 
ciai M. Costes, havanın ktci~ 
ve tipili olması dolayısıyle Et tıf' 
bire hareketini geri bırakıııı•.,,, 

h · 'zde Fransız tayyareci şe runı 1' .,e 
vanın açılmasını bekliyece ·de' 
kar dindiği gün Eskişehire tı'~ Jt 

k. e ıl"' 
cektir. M. Costea, Es •t sır'' 
ki tecrübelerini bitirdikten ;';ıır' 
İstanbul tarikiyle Bükre§e, pıari•' 
da, Milanoya geçecek ve )ıtir· 

Ancak bazı tüpheyi mucip asar dönerek seyahatini bitirece ııd' 
mevcudiyetini mu haf aza. etmek- . . yst11 , 
tedir. Fransız tayyarecının l<•d•f 

Veı-rova isminde bir de ıır 
Ve bu keyfiyet, Popof ile Panef 

bulunmaktadır. • .,a, hakkmda da aynidir. Torgler ile telP" 

Bulgarların mü9areketi ki.fi dere· M. Costes?un ~e~efi114' afıııd~ 
cede sabit olamamıt iıe de tekil · miz Fran~ız ko!cıraı ~,.r ı:h'•f 
l · 1 · ·· • • • d U · F · • de bır erın 1::ıngı zumre ıçerısın e aran- nıcn rnnçaıs.c 

mak la~ım rreleceği malumdur. 1 vc~·ilmi§tir. 
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L~iıi, gene Prüdans sıkıntıdan Bütün gün ormanda dolaşıyor• VAKIT'ın yeni Tefrika5ı : 52 Yazan: A. Mil 

~dı. duk. Akşam çimenlere uzanıyor - l/ d l d •• ••k 
1ıı;;:,~:::;.i~~ed~ra mı gitmek :~:·v~«=.~:;~i:y~a:;:y;~::t. ı ·av uz af eş e iqor, mermi er uştu -

_ Evet. Bakışlarımı ve belki de dü - l • J k d 
. -Öyleyse Bujivale, Puan dü şüncel~~m~ü~~i~v~~endi~argörit: erl ljerue ljangın Çl arıqor u 
~ gidelim. Arman haydi gidip 
uıt Jca Prüdans takip elti: 

yık kirala. _ Evet. {Yavuz) un gelmesi her ne ka
dar Rıza Belye maiyetini o anda 
çok sevindirmiş ise de, habersizce 
vaki olan bu ziyaretten, hazırlık 
yapılmamış olmasından dolayı is· 
tifade edilemiyeceği düşünülerek 

pımn önündeki nöbetçiden müsa can içinde herkes bekleşip duru • 
ade aldıktan sonra içeriye girerek yordu. llir aaat sonra Arnuld lokanta Ve Margörit eliyle gösterdi: 

••ııdaydık. heyecanlı bir tavırla demişti ki: Haberci tevkif ediliyor 
Belki bu oteli bilirsiniz, pa • 
~ rünleri çok kalabalık olur. 

Sesinin çok güzel bir man -
~laı vardır. 
~ Prüdnnsın dediği gibi tam bir 
dPc.~ı ve mükemmel bir ye.mek ye 

d' Orada mesut zamanlar geçir
'8•i.~ için söylemiyorum fakat 
.'1Jtval tasavvur edilecek yerle .. 

liıt en güzeli. Çok seyahat ettim, 
~<>le Yerler gördüm, fakat bu bir 
)tırıa.ca. sığınan Bujival kadar gü-
~l,. .. d' ,,er gorme ım. 

~adam Arnuld kayıkla bir sey 
'ltl teklif etti. Derhal kabul ettik. 

. kırlarla sevdayı daima birbi -
~~e baülarlar. Doğrudur: Sevilen 

•r kadına, mavi gök, çiçek ko .. 
~lan, çiçekler, hafif rüzgar, tar-
lamı muhteıem 11111zlığı kadar 

)lltttım bir çerçeve yoktur. Bir 
ıc_dın, ne kadar çok sevilirse ıe -
;ilain, ona ne derece itimat edi • 
_ırıe edilsin, mazisine bakılarak 
lıtikbalden istenildiği kadar emin 
0 lt1n.aun, az çok gene kıskanılır. 
l:ter aıık oldunuzaa, ama cidden 
'tık oldunuzsa, sevgilinizi dünya 
~uzaklaştırmak arzusunu duy .. 

zaur. 

Etrafındaki şeylere ne kadar 
~kayt olursa olsun, ka4ın erkek -
;~~e beraber olduğu zaman, hen• 
t·•nden ve kokusundan kaybe -
~r • Ben bunu herkesten fazla his 

~d.iyordum. Benim aşlu.m laalet -
. )'ın bir a§k değildi. Ben Margc
~t Gotyeye aşıktım ve Pariste a
nn batında onun metresi olduğu 

~'l-'a olacağı bir adama tes:.ldüf e
'bilirclim. Halbuki kırlarda, 

~~Yfiyede, bizi tanıyan, bizimle a• 
dtkadar olmıyan insanlar arasın
l, hicap duymadan Margöriti se 

~'biiirdim. 
'Y avaı yavaf fahi§e yok olu -

l'ordu. 

k 'Y anrrnda sevdiğim genç, güzel /t kadın vardı. O da beni seviyor 

1
.u. İı.-:ni Marcöritti. Ge:m;~İn :ek 
ı, İstikbalin bulutu yoktu. Güne§, 
~? •af bir nj§anlıyı nurland.ınr gi .. 

1 
ı Margöriti nurlandırıyordu. Me 

•
0 diler söylemek, §İirler okumak 
~in Y&radılmıı olan yollarda .kol-
ola dola§ıyorduk. 

Margörit beyaz bir elbise giy
Jıı' 1tli, ko?uma dayanıyordu. Ak .. 
~!. Jddızların altında bana gün 

Uzun söylediklerini tekrar edi -
)OJ'du. Ve hayat, ta uzaklarda, 
•~" .. I''"· • · k bl ~ ıgımızın, &§ ımızın ta osu .. 
:~ rölgelemeden devam edip gi .. 

11'ordu. 

. Yanqtığnnız adanın çimenle
'tiJıe uzanmıt, dünyadan rabıter.nı-
~· kesın~ttik. Güneıin altında bu 
\llyayı kuruyordum. 

Sahilde, önü çimen, arkası or
:ı•ıı, iki katlı bir de ev görüyor -

\lııı. Sannatıklarla kaplanmıştı. 
l Bu eve baka baka, evin benim 

; dutuna kanaat getirdim. Hul -
lelttıa e kadar uygundu. Margörit 

k•ndimi görür gibi oluyordum. 

- Şurada. 

Prüdasn sordu: "- Efendim tehlike var. Rus- Bu esnada, İstanbul katibi mes 
lar açık olan bir gedikten ilerleme ul!erinden birisi tekrar atına bi • 
ye başladılar. Onların ilerleJiği- 1 nerek itmek üzere olan gürcüye 

- Çok güzel, beğendin mi?. 
-Çek. 

K. müteessir olunmuştu. - Düke söyle kiralasın. ıra• 
Maamafih, (Yavuz) Balum a -

lıyace.ğma eminim. Eğer istersen 

ni köyümüzün tepelerinden gör - doğru ~akla,arak: 
dük. Herkes varını, yoğunu tep • 
layıp kaçmıya başladı. Ben de he 
men atıma binip koştura koştura 

çıklarına gelir gelmez hemen harp 
ben söyiyeyim. 

~· vaziyeti alarak Batum istihkfımla-Margörit benim ne diyece!iı· 
b rı üzerine bir top ateşi açmıştı. mi anlamak ister gi i yüzüme 

Bu bombardımanın yaptığı tesir 
bal:tı. uzaktan iyice seyredilebiliyordu • 

Pı·üdansın sözleriyle hulyam 
Mermilerin düştüğü yerlerde yan

daiiıldı. Hnhikatcn öyle bir dütüf 
ı gmlar çıktığı, liman mıntakasmda 

düşi.üm, ki sukuttan sersem c -
bulunan arabaların kaçıştığı, her· 

dum. kesin biı-ibirine girdiği görülüyoı·-
- Hiç fena fikir değil. 
Margörit elimi sıktı: du. 

Her halde (Yavuz) istihkam - Bu işi yaparım, dedi. Haydi 
? toplarının menzili haricinde hu -gidip bakalım ev kiralık mı •. 
k lundug~undan, Ruslar beyhude a -Ev boştu, iki bin franga ira " 

teş açmağa lüzum görmiyorlar • 
lıktı. 

M:ırgörit sordu: dı • 
Bombardıman bir saat kadar - Burada mes'ut oluı· musun? 

devam etikten sonra (Yavuz) çe· 
- Acaba gelecek miyim?. 

kilip gitmi9ti. Rıza Beyle maiyeti 
- Sen r:elmiyecek olduktan 

de, Y akup Cemil Beyin alayı gel • 
sonra ben buraya ne diye gömü -

meden o esnada bir harekete geçil . ? 
ey:.m · · lemiyece~ine kanaat getirerek bu 

- Öyleyse bm:ı.k Margörit, bu lundukları tepeleri terk ile (Mara-
evi ben kirnlıyayım. didi) kasabasına ve oradan {Borç 

- Deli misin?. Bir kere lüzum ka} karargahına avdet etmişler -
suz, sonra da tehlikeli bir şey o - d' 

ı. 

lur . .Gen ;yalnız bir tek e.rkekten Buraya geldikleri zaman (Mor • 
öY.J~ lfü; fÇY. Hl ftClitlbo9tı..,... .. .-ı go ) kaym amrnın telefonla Rıza 

Bır~k da yapacağımı yapayını. Beyi aradığı haber verilmişti. 

Prüdans dedi ki: Bunun üzerine hemen (Mur • 
- Haftada iki gün bot vakit gul) a telefon edilmiş ve oradaki 

buldum mu size misafir gelirim. kaymakamla va.ki olan muhabe • 
Evden çıktık, Paris yolunu tut rede Yakup Cemil Beyin alayı ile 

tuk. Hep bu yeni kararımızdan beraber oraya muvasalat ettiği ve 
be.hsediyorc!uk Margörit kolları• fakat mumaileyhin (Borçka) da 
mm arasındaydı. Arabadan iner- kalmayıp do!dor 
ken, metresi.min fikrine i§tirak et- Bahattin Şakir bey kuvvetle -
miş bulunuyordum. rine iltihak eylemek üzere (Art
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Ertesi sabah Mntgörit bana er• 
ken yol verdi. Dük erken gelecek- · 
ti. O gider gitinez Mareörit bana 
yazacak, randevu tayin edecekti. 

vin) e gitmek islediei haber a -
lın.mıştı. 

Batumu alma karar1 

buraya geldim.,, 

Ruslar ilerliyorlarmı idi? 
Bu haberi getiren atlı bir gür

cüydü. Söyledikleri hakikaten 
doğruysa (Borçka) karargahı bü
) ük bir tehlike kartııında bulu " 
nuyordu. Çetelerin her ihtimale 
karşı aldıkları emniyet tertibatı 
ve uç çıkarmaları ekseriya ihmal
kar bir surette yapıldığından bot 
kalan bir gedikten Rusların iler -
lemeleri mümkün olmıyan bir şey 
değildi. Şayet Rus kuvvetleri gür• 
cünün dediği istikametten yakla -
§ıyorlaraa (Maradidi) deki kuv -
vetlerin arkası çevrilmek üzere 
bulunuyordu. (Borçka) mn vazİ· 
yetiyse çukur ve kuytu bir mevki
de · olmasından dolayı, kasabayı 

ve karargahı müdafaa edemiye -
cek kadar gayri müsaitti. 

Bütün bu tehlikeleer bir de Ya 
kup Cemil Bey Rusların ilerlemek 
te olduğundan haberi yoktu ve o
na bu haberi isal etmek için va -
kit de yoktu. Gelen kuvvet, bu va 
ziyet karşısında, ya esir olacak ve 

yahut beklenmediği bir zamanda 
dü§manla müsademeye tutuşmıya 
mecbur kalacaktı. Onun için Mur 
gul kaymakamı Etem bey derhal 

telefonla aranmıf, ve gelen haber 
kendisine bildirilerek Y akup Ce -
mil beyin arkasından bir atlı çı .. 
karması söylenmitti. Halbuki E -
tem beyden alınan cevapta ala -
yın çoktanberi {Murgul) dan ay .. 
rılmış olmasından dolayı atlının 

yetişmesi çok şüpheli olduğu bil
dirilmişti. 

Bor~ka'da telAş 
Öğleden sonra şu mektubu al

dım: 

"Dükle benıbcr Bujivale gidi
yoruz. Bu ge:e sckiz:!c Pı üdan:;ta 
bu!un. 

Bu haber Rıza beyj büyük bir 
ink:sara uğratmıştı. O, gelen kuv
vetle beraber Batuınu alacağını ü 
mit ederken, Yakup Cemil Beyin 
(Borçka) dan r:elip eeçmekten ..Bu esnada tabii (Borçka) civa 
batka bir §ey yapınıyacağını işi· rmda ittihazı kahil olan tedafüi 
tince Yakup Cemil heyi iknaa ça- tedbirler için lazım gelen emirler 
hşarak gelen kuvveti kendi ~ep _ veriiiyordu. Alman haber kasaba 
besinde alıkoyınıya muvaffak 0 • dahilinde şayi olduğundan ahali 
lacağım zannediyordu. Onun j _ korkudan şaşkın bir hale gelmi§· 
çin hemen 1stanbula ınufasaill bir ti. Kasa.banın istirdadı esnasında 
telgraf çekerek vaziyeti bildirmi§ biz:m kuvvetlerimizi hararetle 
ve Şayet Yakup Cemil müfreze:;i- karşılamı' ve alkıtlaımıt olan 
Borçkada kalacak olursa, üç gün (Borçka) lıları Ruıların sağlam 
zarfında Batumu alabileceğini va bırakmıyacaklarına füphe yok .. 
delmişti. tu. Onun için halk da bir taraf -

Sant sekizde Margörit Prüdan-
sa geldi. Odaya girince: -

- Oldu, dedi. 
Prü:bns sordu: 

- Ev tutuldu mu?. 

- Evet, hemen razı oldu. 

Dühü tanımıyordum, ama on.u 
böyle aldattığını için utanıyor -
dum. 

Marcörit: 
- Hepsi bu kadar değil, dedi. 

- Daha ne var?. 

- Arr.no.nın nerede oturaca • 
ğını da düşündüm. 

Prüdans güldü: 
- Beraber mi oturacaksınız? 

( l)e\'llllll var} 

Yumurta ihracat. etrafında 

Yumurta ihracatı son hafta 
iç:nde hayli ilerlemiştir. Yalnız 

A!manyaya son birkaç hafta içi~ 
de gönderilen yumurtanın mikta
rı 70 bin kiloyu geçmiştir. 

Fak:.\t, (Borçka) da bir taraf.. tan muhacerete hazırlanıyordu. 
tan Yakup Cemil müfrezesinin Bu hazırlıklarla kadınlar ve ihti
gelmesinc ve diğer taraftan lstan yarlar meıgul olurlarken elleri ıi· 
buldan alınacak cevaba int:zar 0 _ lah tutabilen gençlere silah tevzi 
lunurken zuhur eden nni bir ha - edilmitti. 
dise karargahı allak bullak etrni, Tehlike haberini getiren gür
ti. O gün akşama doğru saat üç i.. cü, Rusların adeta kendisini ar -
le dört arasında Rıza beyle arka- kasından takip ediyorlarmıı gibi 
daşları karargahta vaziyetlerini bir tarzda ifadatta bulunmaıı yil· 
müzakere ederlerken uzaktan bir zünden düıman kuvvetlerin1n her 
atlının dört nala hayvanını süre - an (Borçka) önlerinde zuhuruna 
rek gelmekte olduğu İ§İtilmişti. intizar ediliyordu. Bununla bera -
Bu, atlı gelip garargah ittihaz e- her, i~eri karakollardan hiçbirisi 
dilen posta ve telgraf binasının ö- düşman askerlerinin göründüğü -
nünde durrnu~ ve pek mi.ih;.o:n bir ı ne dair henüz bir rapor gönder .. 
haber getirdiğinden bahisle im .. memişti. Böylece endioe ve heye -

"- Nereye gidiyorsun, hem§e
ri?,, diye bağırmıştı. 

"- Köyüme gidiyorum, düş· 
man geliyor ,ben de 21.ilemle met
gul o!ayım !,, 

Bu cevabı verirken katibi mes
ul beyh, yüzünde gördücü hiddet 
ve şiddet alfıiminden dolayı gür
cünün ~aşkın bir hnle geldiği de 
anla§ılıyordu. Bunun üzerine ka • 
tibi mes'ul bey ile atlı gürcü ara-
11nda kıaa bir muhavere cereyan 
etmişti: 

"- Hayır, sen gidemezsin. in 
çabuk atından!,, 

"- Neden beyefendi, iyilik 
etik diye kötü mü olduk!,, 

"- in, diyorum ıana, yoksa .. 1, 

Katibi mes'ul beyin, bu tehdi • 
dini belinde sarkan revolverini çe 
kerek takviye etmesi üzerine gür
cü atından inmeye mecbur olmuş 
tu. Bunun üzerine at nlura gel -
mİf, gürcü de bir tedbiri ihtiyati 
olmak üzere hapse atılmıştı. 

Katibi mes'ul beyin gürcj.iyc 
kartı yaptığı bu muamele ondan 
füphelenmesinden ileri gelmişti. 

Onun getirdiği haber belki huım· 
ıi bir maksada müstenit olabilir • 
di. Şayet hakikati söylemiş ise o

nu hapisten çıkararak serbest br
rakmak kolaydı, fakat kasten yen 
lış bir haber işaa etmek maksa • 
diyle gelmişse ona 18yık olduğu ce 
zayı vermek için kendisini elden 
kaçırmamak lazımdı. 

Katibi mes'ul bey aldığı bu ted 
birle çok isabet etmiı olduğunu 
biraz sonra anlamı§tı. Çünkü ara
dan bir iki saat geçtiği halde 
Ruslardan hiçbir ses çıkmamı§lı. 
Etra(a gönderilen istikşaf kolla • 
rı da dü§mana tesadüf etmeden 
karargaha avdet eylemişlerdi. De
mek ki gürcünün getirdiği haber 

doğru değildi. Onun için gürcü 
hapisten çıkarılarak istintak edil • 
meye başlanmıştı. Ortalık süku • . 
net bulduktan endişe ve 
korku zail olduktan sonra her• 
kesin husumeti gürcüye teveccüh 
etmişti. Artık istintak esnasında 
ona söylemedik küfür bırakmıyor 
lardı. Nihayet uzun zaman devam 
eden bu isticvap ve istintak neti • 
cesinde gürcü kuıurunu itirafa 
mecbur olmut ve demitti ki: 

"- Ben Rusların geldiğini 

görmedim. Fakat arkadatlarım 

görmüıler, gelip bana söylediler. 
Ben de aizi korumak için atmna bi 
nince koıarak buraya gelidm.,, 

H>enrru nr) 
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Arkadaşının kumbarasını 
lurmış 

Ortaköyde kurabiyeci Musta
fa Efendinin arkadaşı Emin Mu .. 
tafa efendinin kumbarasını Ter:-· 
mış, içindeki 35 lirayı almıısa da 
Y.akalanmıttır, 
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Keşanın evleri baştan 
başa beyaza boyanıyor 
Orta mektep işi- Bolluk - Kasabanın 

manzarası - Aşhane - Hastane 
Keıan, (Hususi} - Buraya bir 1 recelerede güezldir. Bir iki un 

ıene evvel uğramı§hm. O zaman değirmeni, sıra ııra yel değirmen
koyu renkli taşlardan yapılmış 0 - leri, güzel bir hükumet konağı, 
lan evler bir kere daha §İmdi bat· belediye dairesi, Halk fırkası bi · 
ta:ı başa badana edilmit ve kasa - naaı, büyücek mağazalar, güzel 
banın manzarasında bir batkalık kahvehaneler Keşana başka bir 
hasıl olmuştur. Yeni kaymakam güzellik vermektedir. Burada 
vekili Sadettin Bey meraklı bir temiz ve muntazam bir de meyha
genç olduğundan diğer b:naları nesi vardır. Otelleri de zararsız-
da kamilen beyazlatacaktır. dır. 

Keıandan Saroı körfezindeki Aşhane 
Ebreceye kadar (30) kilometrelik Kasaba içinde başlıca ye-
yolun toprak tesviyesi ikmal olun· mek yenecek bir yer var
muştur. Orası İçin lazım olan is- dır ki bütün kasabanın me
kcleyi yaptırmağa kaymakam Bey mur ve misafir!eri hep buraya 
azmeylemi;tir. B'zden muvaffa· gelirler ve benim gibi yabancılara 
kıyet temennisi. ı da bu dükan tavsiye olunur. Fa · 

C rta mektep a~alamamışhr kat burada yemek yemek için in .. 
Evvelce ilk mektep için yapıl _ sanda mide lazımdır. Müthi~ bir 

mış olan büyük bir b:na bu sene sinek bölüğünün hücumları altın
orla m~ktebe çevrilmek istenilm1t da rahatça nefes almak kabil ol · 
se de muallim tedarikindeki güç· matlığı gibi dükanın içerisi de bir 
filk yüzünden ve&.aletçe müsaade mezbele halindedir. Her taraf 
edilmemiştir. Eğer . bu mekteb'n :ğrenç birer manzara göstermek
açılmasına emir verilmit olsaydı te ve insan buraya girdiğine pişi
İpsala Ye Malkara kazaları da man olmaldadır. 
bundan çok istff~de edeceklerdi • Piı ve ıiyah muşamb:ılarla ör-

Bolluk tülmüş iki uzun masanın etrafına 
Keşan, Trakyanın en bolluk bir dizilip te çamurlar ve sular için

yeridir. Burada her şey ucuzdur. deki zemine bakaraka ve kap yı
Tereyağının okkası yazın al ~mışa kanan yere asılmı! olan baıma per 
ve _timdi 80 :Kuruşadır. Sebze 0 den'n arasından uörünen müzeh 
kaJar mebzul ve 0 kadar ucuzdur rafatı seyrederek yenen yemeğin 
ti hiç bir yerde bu kadar ucuzlu · manaıını anlayamıyorum. 

ğa ra4!l gelemetlim. Cumarte- Hastahane 
si günleri burada ku~·ulmak· Geçen sefer ziyaret eylediğim 
ta olan pazara her taraftan has~ahaneyi bu sene daha ziyade 
b:r ço:, alıcı ve satıcılar gel :Iiğin- tekamül etmiş bir halde buldum. 
den o gün kıısaba içinde fevka· Evvelce Ereğli hastahanesi baş 
l.lde bir izdiham olrraktadır. hekimi ve operatörü olan Cemil B. 
Yun:ınlılar!a yaptıfımız uzlaş • burasını da ihya etmeğe muvaffak 

manın burada ela tesiri görülmeğe olmuştur. 
başlamış ve es!dsine niabetle alış 
veri~ o'.dukça ziyadeleşm'ştir. Bu
radan Yunanistana en ziyade çı· 
karılan eşyamız sırasiyle hayvan, 
zah're, odun ve kömürdür. 

Kasabanın manzarası 
Keıan kasabası manzara iti • 

bariyle fena değildir. Binalar ek· 
seriyetle kirgirdir. Çartı ve pa· 
zarı insanın canını sıkmıyacak de-

Cemil Bey, muktedir, nice can
lar kurtarmış tecrübeli bir opera
tördür. Hastahanenin alaturka ve 
alafranga banyoları, ameliyatha -
nesi, koğuşları ve diğer kısımları 

şayanı dikkat bir temzlik içinde
dir. Bu hastahane hususi muhase
be tarafından senevi 12,000 liralık 
bir bütçe ile idare olunmaktadır. 

Hastahane 25 yataklı ise de bu 
........................................................................................... 

Kasiamonuda tasarruf ve yerli malı 
haf tası nasıl geçti ? 

Tasarruf vı yerli malı Mftası memleketimiıin her kösesinde samimi bir 
alaka fçinde geçti. Kıstamonuda da aoplannlar, yiirfiyüşlt"r yapılmış, nutuklar 
ıöyleı ıil ı\Jiş ve ticaret ndasında ırüzel bir Jerli mah sergisi açılrnıştır. Resmimi7._ 

bu serginin ıçıbf meıaaımlni n cicaıct odaslllUl önünde toplanan halkı gös
reriyoı. 

Bafrada 
Başvekil Hz. 
bekleniyor 

Bafra, (Hususi) - Başvekili

miz İsmet Paşa Hazretlerinin ya
kında vilayetimizi teşrifleri sıra

smda Kunduz kercs~e fobrik3sını 
tetkik iç:n kasabamızı da şereflen 
direcekleri haberi memlekette 
çok büyük sevinçle kar~ılanmış

tır. Halk bu .mesut günü sabırsız 
lık'a bek'.emektedir. 

Sevgili başvekil'mizi istikbal 
için yapılan hazırhklar hararetle 
devam etmektedr. 

Safrada C H. F. kongrereri 

Bafra, (Hususi) - 15 ikinci 
teşr'nden itibaren ba~lıyan C. H. 
F. Ocak kongreleri hitam bulmuş 
ve nahiye kongreleri başlamıştır. 

Bu seneki kongreler geçen ae .. 

nelere nisbet kabul etmiyecek ka
dar alakalı ve hareketli olmakta
dır. 

Ay ın'da 
Şeh·r te.efon 

tesisatı yapı ıyor 
Aydında posta, telgraf ve tele· 

fon müdüriyeti şehir telefon tesi
satı yapmak ve telefon iş~erini 
kendi san'ıra'ından idare etmek 
üzere tctkikatta bulunmnktadır. 
Posta, le nf ic:la e• ayni z . an

da İzmir ve b'.tişik d'ğer vilayet
lerle de telefon muhavere3İni te
min edecektir. 

Aydında tc!efcn muhaberatı 

şimdff k jandarma santralından 

yapılmaktadır. 

sene yatak miktarı 30 za iblağ olu 
nacaktır~ Şimdiki halde 22 has 
ta yatmaktadır ki bunların bir ço
ğu müh:m ameliyatlar görmüşler
dir. Her gün pe~t çok hastalar 
müracaat etmekte ve tedavi olun 
maktadırlar. 

Cümhuriyet ve kurtuluş ~enlik
lerinde hastahane (500) fenerle 
ve çok zarif bir takla süslenmiş
tir. Bu tak kasabanın diğer tak 
!arından güzel olmuştu. 

Geni~ bir bahçe ve bademlikler 
içinde bulunan bu ş:fa yurdu ka· 
za için büyük bir nimet olmuştur. 

Panıo ~emal 

lzmirde bir fabrika 
kapandı 

Ege mıntakasının en mühim 

nebati yağ müesseselerinden (İz

mir, Turan yağ fabrikası) faali· 

yetini tatil etmeğe karar vemıit

tir. Fabrika müdürü iki yüze ba

liğ olan memur ve işçilere fahri· 

kanın faaliyetini tatil etmek meo

buriyetinde kaldığını bildirmiştir. 

Memurların maaşları ve ame

lelerin yevmiyeleri ödenerek he
sapları kesilmiştir. 

Fabrikanın kendileriyle müna 

ıebatta bulunduğu müstahsiller 

de bu karardan müteessir olacak· 

!ardır. 

Kocası, üç günlük 
gelini öldürdü! 

iki yıllık nişanlıydılar, Hüseyin asker 
den yeni dönmüştü, evlendiler ve .• 
İzmirde çıkan "Milli birlik,, 1 saadet gelmemişti. Bilakis iki ge~· 

arkadaşımız yazıyor: cin de hayatına büyük bir zehı 
lzmirde Şe.mikli köyünde tüy- karışmıştı. Artık bu iki köy geıı· 

ler ürpertici ve esrarlı bir aile fa.. ci de evlendiklerinin ertesi güni.İ 
ciası oldu. Zabıta ölü bir adam - sevinçlerini tamamen kaybettiler 
la, kulağı kesilm · § ve vücudünün ve derin bir teessüre kapıldılar. 
her tarafı bıçak darbesiyle hur- Hüseyin ertesi günü Zarifeyi 
dehaş olmuş bir kadın cesediyle alarak iz.mire gitti. Belediye dok 
karşı'aştı. Yaralı kadın Zarife toruna muayene ettirmeğe götür'" 
isminde üç gecelik bir gelindi. Bu ! dü. Fakat belediye doktoru rer 
genç ve güzel kadın memleket has l mi bir müracaat olmadığındall 
tan~sinde ıztıraplar içinde can muayeneden sarfınazar etti. 
verdi. Bunun üezrine hadise da- Onlar o akşam gene köye, e'I' 
ha esrarengiz bir mahiyet aldı. ler'ne gittiler. 

Facianın bütün tafs"latını aşa- O akşam Zarife ile Hüseyin a· 
ğHbki satırlarda okuyunuz: rasrnda büyük ağız kavgaları ol• 

Şimikli köyünde Zarife ismin - du. Biran geldi ki Hüseyinin hır
de güzel sevimli bir kız vardır. çınlık1 arı bir cinr.et buhranına 

Zarife köyde her kesin muh::ıbbe- kadar vardı. Hüseyin kendin• 
t ;ni cell::etm · ş, kendi halinde bir den geçti ve bıçağmı çekti. GenÇ 
kızdı .. Daha küçük yaşta anasını karıs nın şurasına burasına sapla 
bab::ısını kaybet.~"şti. Bu küçük 1 dr, Zarifeyi iyiden iyiye yarala• 
kız köyde her tiirlü iş yapıyor, tar dıktan scnra biran içinrle savuştu• 
l:ıda ça 'ışıycr, ve bu suretle ha.ya Ortadan kay buldu. E tesi güıı 
tını tem· n e~iycrdu. Hüse\r:nin de cesedi .köv civarın-

Zarife on altı yaş·na geldiği da bir zevfr·•li1·te bulundu. Hüse" 
zaman o'gun, gi.izel ve gö gü'ü 
bir kız olmu~tu. Köy delikanlı

larmın gözleri Zarifede idi. 

Vazıyetini iyi kavrıyan bu köy 
kızı hayale kepılmıyordu. Onun 
gözleri yijks~!tlerde deiiildi:. 

Ni' ayet Zal"ife Hüseyin ismin 
de b:r köy delikanlısı talip oldu. 
Temiz kız kendisine sığınacak bir 
yuva aradığ •ndan kolaylıkla an
laş ı'ar ve nipnlandılar. 

Hüseyin n'şanlan:l·ğ·nın haf .. 
tas·na asker oldu. Bu suretle iki 
n ·şanlı tam iki senelik bir hasret 
ve ayrılık ha!•atı yaşadıhr. Hüse
yin a~kerliğini b:tirince köye gel· 
di. Hazır!ık1ar yapıldı. Bu sıra .. 
da Hüseyin Zarifeye açıkça sor
du. 
. - Zarife, sen evelce başka er· 

kek1erle !!Örüştün mü? 
Köy ihtiyarlaı:ı bu iki genci 

baş göz ettiler. Fakat, bek'enen 

yının, j .. Jcd:ği c"nnvet:n hevera• 
nı ile bir kalp sehtesinden öldüğii 
zanne lff yor. 

Zarife de fzmir mem'eket ha• 

geçen eşkiya 
Suriye t~prağında bir şekavet 

hadisesi olmuş, Halebe gitmekte 
olan iki otomobil eşkıyalar tara
fından çevrilmiştir. Otomobiller 
den biri eşkıyanın elinden kurtul 
mıya muvaffak olmuş ise de diğe" 
ri tamamen soyulmuı, eşkiya!.at 

da hududumuza kaçmışlardır. 

Fransız kuvai işgaliye kuman * 
danlığının iş'arı üzerine etkiyalat 
Sürüç jandarması tarafından 24 
saat zarfında yakalanmışlardır• 

Bunlar beş kişidir. Teşhis mua -
melesi ikmal edilir edilmez Fran
sızlara tesl ~m olunacaklardır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
/(ırk beş li1 aga satılan ceviz kütüğü 

yüz lil aya ·yükletildi 

Ynrdumu7.dan hilh:ıssa Almanyaya pek çok ceviz kütüğü gönderilmC'ktedif· 
Yukarıda göroü~üı.üz bii\ ük gövde bunlardan birisidir l\lersınden vapura yüklet>r 
mt:',Sİ, adeta bir m<.'sele halini alan bu kütüğün ~uıru ilıi metre yirmi santitn. 
uz:unlu~ü ise tam üç metre idi. iskeledeki altı tonluk vinçler bu ~ ütüğü yerinde~ 
kaldırıp ma \'anaya t.:o\'amadıkları için devlet demin·ollanrıa ait 25 tonluk elrktri1'li 
vinçle bu işi ıı;öımek me~buriydi hac;ıl olmuştur. Ru bii' ül-: kütü~ün Konva Ere~· 
lisınde c;anş fiyatı ~ırk he$ lira olduıtu halde oradan \'apur.ı J..adar ıeurilip yük• 
lenmesi i~ın yapılan masraf yüz lirayı bulmuştur. 



lstanbul mekteplerinde 
'Verilen müsamereler •. 

S?iret Bey ve arkadaşlar. 

. Bu çar9amba gecesi İstiklal lise ı kitarı ile üç nefis parça çalmış §İd 
•t talebe gecelerinden üçüncüsünü j detle alkışlanmıştır. San'atkarı teb 
P•rlak bir surette yapmıttır. rik ederiz. 
t~eli Mümtaz Zeki Efendi ta- "' 

~ftndan iktisat ve tasarruf hak -
ltında. bir konferans verilmiştir. 
" Sonra Mahmut Yesari Beyin 
Örı ile çekiç,, arasında isimli pi· 

>'tai oynanmış bunda Nsret Safa 
•e Celal Efendiler rollerini muvaf 
1'1<ıyetle başarmışlardır .. 

Bundan sonra da Reıat Nuri 
!leyin "Babur Şahm seccadesi,, ad 
it komedisi oynanmıştır. Bunda 
ltnçler hakikaten muvaffak ol· 
ttluşlardır. Hacı rolü ve diğer rol
ler ayni muvaffakıyetle temsil edil 
~İttir. "Harem ağası Ziver,, rolün 
'de Kemal Efendi tipi muvaffakı -
~et: Yaşnıaktadır. Bu sahneye ilk çı 
• a.n küçük sana'tkarı burada teb

lik ederiz. Eserin prova'arında bu 
lunan rejisör Nusret Safa ve reji
'Ör muavini Mustafa Niyazi Bey· 
~r a.rkadaşlannın muvaffakıyetin 
ele başlıca amildi. 

Nabi, Paşa ve Alman roleri Mus 
\-.fa., Fethi, Mustafa efendiler ta -
l'•fından da iyi oynanmıştır. 

1" emsil kolunun bu geceki bü -
~~k muvafakıyetlerinden biri de 

1>'ret Beyi temin etmesidir. 

Bir ıan'atkar olan Siyret Bey 

istiklal lisesinde "sesli sinema,, 
tesisatı yapılmıştır. Her salı gece· 
si talebeye istifadeli filmler göste 
rilecektir .• 

Ha'kevinde 
Halkevi musiki şubesi azaları 

yakında bir Havayen kitar konse
ri verecekleri haber alınmıştır. 

Seyret Bey arkada§larını haftanın 
muayyen akşamlarında çalıştır· 

maktadır. Bu münasebetle Halke
vi musiki şubesinin bir resmini der 
cediyoruz. Ortadaki beyaz gömle
li genç mualilmleri Siyret Beydir. 
Gençlere şimdiden muvafakıyet -
ler. 

Cümhuriyet Gençler 
Mahfe,inde 

Cümhur:yet gençler mahfeli ge 
çen Cuma günü beşinci müsamere 
sini büyük bir muvaffakıyetle ver
miştir. Müsamerede Nihat Sami 
Beyin iki perdelik milli (Engin) 
p:yesi oynanmıştır. Engin tam sah 
ne üslubuna göre yazı!mış bir eser 
dir,. Seyirciler üzerinde iyi bir te
sir bıraktı. Dekor da güzeldi. Sah· 
neye konuşları iyi idi. Muvaffakı
yet diler:z. 
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Gençlerle Ba~başa • • • 1 

l~ta~ b~isPo;da;-N~;~;t 
Beyle Mülcikat •.• 

lt latanbulspordan Nevzat Beyle 
0nuıuyordum: 
- Spora ne zaman başlad~?. 

C - Spora ( 1925) senesinde 
b·~rrahpaşa Kardeşler gücü klü -
b Unde kendimi bildiğim bir çağda 
aıladıın. Hemen hemen bütün 

b:°.~ları yaptım. Bunlardan fut • 
k. lu hepsir;ıden fazla sevdiğimden 
b··~' onda kıldım. Ve timdi 
d Ulun ıporlan terkeylediğim hal • 
be Yalnız onu oynuyorum, bunula 
erabe" yazın diğer sporları da ya
~run. Halen lstanbulspor klübün 
~oYnamaktayım. 1929 senesinde 

i eıb bir çalıttımıa ile yetitti· 
l'ell Kemal Beye her zaman med • 
)onu "k fu ranım. • 
el - Hangi sporlarla metgul ol -
\ltı?. 

Jıantll Nevzat P eydf• 

- Ecnebiler:len (Kado), (Şa • ı ıenç lstanbulsopr oyuncularını .. 
~ti). :erlilerden Zeki, küçük Se- - Son aenelerde Türkiyede 
ltmın, Nihat ve Avni:ıi ve bütün ıpor cereyanı buna emin Mc • 

An ara, Bursa ve 
1 alebe f/ayaiı J\Jasıl ';İqor? 

Tasarruf haftası münasebetiy
le Ankara kız lisesi bir müsamere 
hazırlamış ve 13 kanunuevvel çar· 
şamba günü muhtelif piyesler mu· 
vaffakıyetle temsil edilmiştir. Bu 
müsamerede milli iktısat ve tasar
ruf fikrinin memleketin henüz 
çok genç olan dimağlarındaki 

müsbet akislerini göstermesi iti • 
bariyle büyük bir ehemmiyeti haiz 
dir. 

Müsamere hususiyetlerinden bi
ri de müsamere proğramını dol • 
duran parçaların.-ii shetsesesesvv 
duran parçaların ekseriyetle tale
be dimağından çıkmış olmasıdır . 
Talebelerden Nazire Hanımın 
yazdığı şiirleri edebi kıymeti haiz 
olup muvaffakıyetle okunmuştur. 
Güzin Hanım ise bu şiirleri oku· 
makta büyük bir meharet göster -
miştir. Lisenin orta kısmı üçün
cü smıftan Nezihe Rifat Hanımın 
(Yerli Malı) ismindeki manzum 
eseri fikirlerin müdafaası ve yazı 
tekn!ği itibariyle kuvvetlidir. Ne · 
zihe Hanım bu eseri ile sağlam bir 
yazı kabiliyetine malik olduğunu 
isbat etmiştir. Piyesi temsil eden 
talebe hanımlar cidden muvaffak 
olmuşla;dır. 

Birinci devre talebesi tarafın -
dan hazırlanan ve muailim Sabiha 
Hanımın nezareti altında olan bi
rinci devre satıcıları kıymetli. is -
tidatları bir defa daha göz önüne 
koydu . 

Talebelerden Necmiye, Muaz -
zez, Süreyya Hanımların hazırla
dıkları Ergani hitabeleri dinle • 
yenler üzerinde heyecanlı dakika
lar geçirtti. 

Orta Anadolu dansları talebe· 
ler arasındaki bedii zevklerin kıy· 
metli birer ölçüsüdür. Muallim 
Naciye Hanımın büyük emeklerle 
yetiştirdiği talebeleri Meliha, Ni
lüfer, Mualla, Şekure, Armagan 
kıymet Hanımlar müsamerenin 

lih lstanbul hariç olmak üzere 
bütün Anadoluda dev admılariyle 
ilerlemektedir. Ben Türkiye birin
ciliklerinde lzmirde bulundum. 
Oraya gelene bir çok Anadolu ta
kımları İstanbullulardan daha çok 
çalııtıklarını gösterdiler. 

- Niçin bizler onlar kadar aç
pmıyoruz?. 

-Azizim başlıca sebep bizde 
inhisarcılık kalkmasıdır. Bugün 
bir İstanbul muhteliti yapılsa, bir 
millt takım maçı olsa haydi Fener 
bahçe, Galatasaray öne sürülür • 
En eskiler takımda oynatılır da , 
gençler oynatılmaz. Halbuki böy
le maçlara yeni elemanlar yetiştir 
melidir. ve iyi anternörün idare -
resinde bir gençler takımı çalıştı· 
rılmahr. 

Gayen?. 
- Gayem sporu spor için yapı

yor ve milli takım için iyi bir ele· 
man yetiştikten sonra atide o for· 
mayı giymek isterim. 

Yalnız bu inhisarcılık ortadan 
kalkmadıktan sonra eminim ki 
bizler, bizim gibi küçükler tam 
milli takım için birer eleman olsa· 
lar bile bu vaziyet karşısında o 
kırmızı - beyaz formayı taşıya • 
cağımızı hiç zannetmiyorum. 

Melih rtazmi 

musiki kısmında seyircilere zevkh 
saatlar yaşattılar. 

Müsamere heyeti umumiyesile 
muvaffakıyetle başarılmış ve bü -
yük takdirleri kazanmıştır. Milli 
iktısat ve tasarruf cemiyeti bu 
muvaffakıyetinden dolayı kız lise· 
sine, Nazire Ali Rıza Hanımla Ne
zihe Rif at Hanımlara birer ma -
dalya vermeğe karar vermiştir. 

Müsamereden sonra gün geç · 
mesine rağmen halk arasında a -
lan tatlı ve heyecanlı akisler do -
laşmaktadır. 

lzmitte küçüklerin 
muvaffakiyeti 

IZMIT (Hususi) - Yağmur 
yağıyor. Ulugazi mektebinin mü
sameresine sırsıklam ol.mu§ bir 
halde gittim. Her taraf tıklım tık
lık .. Bir köşeçiğe sıkıştım. 

Mektep müdürü davetlilerle 
samimi bir konuşma yaptı. Bunu 
talebenin iöylediği §İİrler ve tem• 
sil ett:kleri rakıslar ve onuncu in
kılap piyesi takip etti. 

Küçükler yaşlarından umul -
maz varlıklar ve muvaffakiyetler 
gösterdiler. 

İkinci ve güzel bir müsamere 
daha görmek bahtiyarlığına ka • 
vuştuk. Orta mektep talebelerinin 
verdikleri bu müsamere nihayeti
ne kadar muvaff akiyetle devam 
etti. TemsiJlerde Me1ahat, Ni1üfer 
Hanımlarla, Kemal, Çetin, Tur .. 
gut Beyler fevkalade muvaffak o

larak herkesin takdirini kazandı
lar. Mektebin türkçe muallimi 
"Nuri Duğan,, Bey "Himayeietfal 
ve Hilaliahmer,, isimli iki perde -
lik bir piyes hazırlamıftı. Muvaf • 
fakiyetle temsil edildi. Yalnız 
piyesteki arap ve acemce kelime
ler hayreti mucip oldu. Öz türk
çeyi doğru ve ileri hamleler ya• 
pıldığı bir zamanda bir türkçe 
mualliminin bu piyesi daha türk
çe yazmasını gönül isterdi. 

:(. l/o 1(. 

Küçük mekteplilerin şen ve 
serbest hareketlerine bakarken 
çocukluğumdaki talebe hayatımı 

hatırladım ve eli sopalı, sarıklı 

hoca.mı görür gibi oldum. Yanım
dan geçen bir küçüğe: 

- Mektebi seviyor musun yav• 
rum, dedim. 

- Canım gibi efendim... Diye 
cevap verdi. 

Cevdet Haydaroğlu 

Bursada 
BURSA (Hususi) -Tasarruf 

haftası münasebetile Buraada 
gençler iki müsamere verdiler: 

1 - Kız Muallim mektebinde, 
2 - Erkek Lisesinde .. 

Kız Muallimin zarif salonu da
vetlilerle dolmuıtu. Şimdi size ak
lımda kalanları yazayım: 

"Mavi Yıldırım,, isminde va
tani bir piyes oynandı. Bu piyes 
çok güzeldi. Hanımlar çok muvaf 
fak oldular. Oyunda rol alanlar 
hepsi kızdı. Asker elbisesi için
de hanımları görünce herkesin ak 
lına "Kadın asker olur mu, olmaz 
mı?,, diye gazetelerde yazılan ya
zılar ıelir. Benim geldi ve "ola-

• r • adim ... 
Mektebin musiki hocası Vedia 

Hanım, piyanoda alafranga par • 
çalar çaldılar. Zevkle dinlenildi. 

Bir talebe Vedia Hanımın bes
telediği lstikla1 marşını okudu. 
Alkışlandı ve tekrar edildi. 

Orta kısım talebesi tarafından 
rontlar ve zeybekler oynandı. 

Bir talebe tasarrufa ait - her 
halde mektep tarafından ihzar e
dilmiş - bir monoloğ söyledi. 
Pek gülünçlü ve pek te değerliy • 
di. Not almadığım için bu müıa • 
mereye ait bqka teY hatırlıyamı • 
yorum. Şimdi Erkek Lisesinin mü
sameresini anlatayım: 

Bu salon da hıncahınç doluy• 
du. Bursanın pek kibar mehaf ili
ne mensup bir çok hanım ve bey
ler ön sıraları i§gal etmişlerdi. 

Program çok zengindi: 
Onuncu sınıf talebesinden bir 

efendi açış sözünü söyledi. Müte
akiben mektep talebesinden Meh
met Ertuğrul Bey çıktı. iktisat ve 

tasarruf hakkında uzun bir kon
ferans verdi. Bu konferansında, 
"iktisat ve tasarruf seferberliğini 
bitirdik, şimdi mücadele safhasın 
da bulunuyoruz,, dedi. İddiasını 
ıspat için bir grafik hatlarını çi • 
zecek malumat verdi. 

Bir bankalı sanayi yapılması 

lazım geldiğini ve nasıl yapılaca
ğını etrafile anlattı. Nihayet söz
lerini §öyle bitirdi: ''Andımız ya· 
ban malı kullanmamaktır.,, 

Perde aralarında piyanist Ka
mil, Kemaniat Kamil Efen diler 
tarafından güzel parçalar çalındı. 

Son sınıftan 1Ihami Efendi. 
"Bursa tangosu,, adlı bir ~arkı o
kudu. Çok beğenildi ve alkıtlandı. 
Bunun üzerine Mehmet Ertuğrul 
Beyin sözüne tam tezat teşkil e
den yaban lisanla yani franaızca 
bir şarkı söyledi. 

Hakkı Efendinin kendi yazdı· 
ğı ve kendisinin okuduğu "Gazi
nin heykeli,, namındaki neıir par
çaıı çok güzeldi. Tekrar ettirildi. 
Bundan sonra Celal Efendi gene 
yerli malı hakkında söz söyledi. 
Hakıki rakamlara istinat eden 
malumat pek değerliydi. 

Küçüklerin satıcı, na kafa, 
kumbara tarkısı isimli küçük kü • 
çük piyesleri gösterildi. Herkeı 

memnuniyetle, ıevkle, zevkle ıey• · 
retti. 

Mustafa Kemal Beyin yazdığı 
"Ant,, ıiiri kendisi tarafından 
bir heyecan tufanı halinde okun
du. Alkışlandı. Bunu gene banka 
ve bankacılık hakkında son sınıf
tan Kemal Eefndinin değerli nut• 
ku takip etti. . 

Şimdi bilhassa ehemmiyetle işa 
ret edilecek Mehmet Ertuğrul Be· 
yin bir perdelik "Zeybekler andı,, 
eseridir. Bu eser manzum idi. 
Çok güzel yazılmıştı. Oynıyan • 
lar da esere ayrıca bir kıymet ver
diler. Hepsi aynı derecede mu· 
vafak oldular. Eserin sonu zeybek 
raksı ile bitiyordu. Rakıs kısmı 

alkışlandı üç dört kere tekrar etti
rildi. Ve müsamereye nihayet v• 
rildi. Mehmet Ertuğrul Beyi can
dan tebrik ederim. 

M. Şevket 
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KEÇECi ZADE -

Papa Dimitri 
Pazar 

24 Ki.evci 
6 Ramazan 

Pazartesi 
25 Ki.evci 

7 Ramaıan izzet Faat Paşa111 
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c: iın do~ usu 
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O~lc nanıatı 
hdndı nıımaz.ı 

7,2, 
ICı,46 

6,50 
12.14 
ı.:ı .34 

7,~.ı 

16,45 

6.5U 
12,14 
14.34 

16.rn 
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HA11RALARt 

İhtiyar Dimitri efendi tek ba -
§ma yaııyordu. Ona mahallede 
Papa Dimitri diyorlardı. Nereden 
geldiği belli değildi, sade sabah -
ları bir mektebe gidip ders okut .. 
tuğunu biliyorlardı. iyi bir a • 
damdı. Yalnız mahalleliye, bil -
hassa apartımandakilere merak 
olmuştu. 

- Kızımın sesini duyuyorum! 
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açınız,, .... ~şanı nanıııı.ı 16,4tı 

Kapıyı çilingir açtı. Vatsı namaıı ıs, 4 
imsak :'i.30 

Yemek odası aydınlıktı. Orta- Yılın ı:cçcn ı;ünlcrı ssa :159 
7 

Meğer bizim ağa, şan ve şöhr 
harisi imiş.. Eğer val<tim olsaydı. 

da oyuncaklarla süslenmiş bir No- Vılto hlan .. 8 

el ağacı vardı. Masanın üstünde ,L------------- - 88 -
şekerler, §ekerlemeler duruyordu. l; I Jıl 
Papa Dimitri, bir koltuğa gömül· 1 R A D Y O 
mü§, hayran hayrım seyrediyor - 1 ~~o;!:;==•=--==---:;.;...:;=---==---~:.:... 

Kendimi bu adama eöstererek 
fU ıülünç vaziyete nihayet ver -
mek için ona doğru yürüdüm. E -
timle omuzuna dokunarak türk • 
çe: iımini çağırdım. 

Neden Papa Dimitriye hi~ mi
•afir gelmiyordu?. 

Neden Papa Dimitri efendinin 
'dostu, akrabası yoktu?. 

Neden Papa Dimitri efendi ye 
hiç mektup gelmiyordu. 

Neden Papa Dimitri efendinin 
hizmetçisi yoktu?. 

Papa Dimitri, insan kendi i~i
ııi kendi görmelidir, yalnızlık ih -
liyarlıgın piyankosudur, İnEı~n bu 
yaşa gelin~e yer yüzünde dostu 
kalmaz, gibi sözlerle bu suallere 
cevap verebilirdi. Ama o susuyor 
du. 

Kimseyle konu§tuğu görülme
mişti. .. "' 

Bir noel günü, kapıcının oda -
lmda oturmuılar gene Papa Di -
Jıitri efendiden bahsediyorlardı. 

Apartmıancla bir canhlık var .. 
dı. Gelen giden doluydu. Çam a -
ğaçları, pastalar, yemekler etrafa 
:kokularını yayıyorlardı.. Hatta 
Papa Dirnitri efendide bile bir 
canlılık vardı. 

- Geçen sene de böyleydi. .• 
Filvaki girip çıkan öyle çok, ki 
Papa Dimitri efen.diye kimler ge

liyor bilmiyorum, farkına vara .. 
nuyorum. Her halde elinde paket
lerle ve kocaman bir noel ağacı 
setiriyor. Misafirleri var demek. 

- Gördün mü?. 

du .•• 
"Büyük baba!.. Ne çok oyun -

cak !.. Çok ıevindirdin bizi!,, 
Sevinçli çocuk sesleri duyu • 

yorlardı, ama ortada çocuk göre
miyor~ardı... Eski bir foncğrafın 
üstünde çocuk resimleri vardı .. 

Bakkalın çocuğu bulundu. A
!ağıclaymış. 

Papa Dimitriden özür diledi • 
fer. 

Ama o duymadı. 
Torun!arının aksisedasını din -

lerken, onların bulunduğu öteki 
dünyaya gitmitti !. 

Hakimiyeti Milliye 
Ankaranın ıiyaıet ve fikir 

hareketlerini takip etmek iıti• 

ven:er için lslanbulda satı§ teı
kili.tı yapmıttır. 

Hakimiyeti Milliye 
ain tevzi merkezi: Ankara cad
desi: Orhan Bey han Remzi 
efendi. 

BaJlıca satıldı•ı yerler: Bo
ğaziçi, Kadıköy vapur iskele
leri (Köprüde) Sirkecide Mon
diyal kitaphanesi. Galatasaray, 
Şehzadebqı, Abaray, Samat-"' 
y Çemberlitaı, Divan.yolu, 
Sultanahmet, Eminöünü, Kadı 
köy (vapur iskelesi) Karaköy, 
Sirkeci, Taksim ve ş:,Iideki Ui
tüncü ve bayiler. 

-=. Dedim ya, görmedim. Sade 
mahalledeki çocuklara ıeker da • 
iıttığını gördük. Bakkalın karısı t 
lazına darıldı. ihtiyar ne verirse 

, _______ .... ._.. ______ .. 
BORSA 

versin sakın alma, dedi .. 
- Dördüncü katın. kiracısı da 

ıevde tesler duymu§. 
- Çocuk sesleri. 
- Vay canına! •• 
- Kızımı gördünüz mü?. 
Bakkalın karısı kızını arıyor • 

<1u. Bir saattir kızı meydanda 
Yoktu. Nerede olabilirdi?, 

Herkesin aklına ayni şey gel -
di. 

- Pılpa Dimitriye soralım. 
Yukarı çıktılar. 
Khpıyı çaldılar. 
Sea çıkmadı. 

ikinci sefer biraz daha hızlı 
çaldılar. 

Gene acı yok. 
Anahtar deliğinden baktılar.' 

lçerde I§tk vardı! 

l 
l lliıalarında yıldıı işaretı olanlaı ıızcı 
lcrlnd~ 23 1 ci kAnıın muamele olanlar 
dır. l Ra• ıımlar kapanı~ fl\•atlarıru giistcrır 

l'tukut (~~llş) 1 

• l.oııı.ırı 

ıt Nevyort 
• Parls 
• Mll!no 
* Brat~cı 
• Atloa 

6C,1), -· 

134. -
167. o 
nı.

tte, -

• Vn 1101 

• Mu•Jrlı 
• Rtrllo 
• Vaışova 
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• Hllkrcş 

:t5. -
ıs. -
Sf, -

il 
ı • Cenevre 

2~ 50 
824, - • Bcl~rat 

~:-· ı 
21. ~o 
56, -
43, -•Sofu ,,,, .. 

* Anısıerdam 84, 
• Prıııı 1~ 

• Swkho'm ~4. -

• Yolohama 
*Altı" 
• Me !diye 
• R nı.:not 
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ll6 -· 
!33, -
-1 

.~l :;;;;ç=e=k=le=r=:=:=(~k;-ap~·=•=a=.=1=8=)=1 j 
: • ı.om.ıra o9ı!.Sl> Sıolı;holııı 2.~ots 
ı:1 • JlicY) orlı (l.735!i \'hana 4: 6 o 
,1 • Paıls 12.06 • Mıdrh s.11.ıt 
; • M114no 8.99 • nerllo 1,98 ı 

• Prillscl 3.3 '87 \'arşova 4 2•l • 
Atını. si,39 O Radape~ıe 3,Hıs 

* Gcncvrc !?.4>ı20 Rlltrcş 79.6S~·l 
it Sof)'& 6 ;,c;.4•0 t Oclıtrat 34 4 8 O 

ı'ı Amst.rdan. ı.ııı:; Yokohanıa .s1.q5 
1 Puıı t!'ö,90- Moskova •08~ S•l 

Ka~ıcı korkudan titremeye 
başladı .•• lçcrde ne oluyordu? 

1 Ba!tkdm kansı kızım diye hay. 1
:[ E 5 H A M 

kırı:41 rdu. ~============;;;;; 
Mütemadiyen kapıyı çalıyor .. 

lıı;dr . .lorla açmak 15.zımdı. 
Polise haber verin! çilingir ça

ğırın! .. 
- Be!' .i de kızımı boğuyor -

d:ır!. 
Kf\pıyı tel:.:me!iycrla.', yumruk 

luyor1ıırdı... Beyhude. 
Niha.yP.t komiserle bir çiling;r 

geldi. 

iş Bankası 9.95 l'erkos .6.7~ ! 

Anadolu •u.oo • c;tmcnto as 1 ı so I 
~ Re}t 3,9C ( oyoo ney 20,Qo 1 

Slr. Hayriye ıı;. ' 'ark llel. 1,50 1 
Tramvay 48,SO llalya !,211 
U. Slı;ortıı ı ı.~o ':ırk m. rczı 2,35 ı 

1, f'OmllOIJ 0,- felCfOD f J :'5 
~- ==~======~~====~ıı ı 

t~hviller l l -.!!_tikrazlar 

193 l da tst. 
lstlkru.:ld1. 
Şnk l>,\•nl 
O. l\lovah 

9f-.l'O ~:ıeı.:uıt 
53. ~, , Tram\•ay 
9.4~ ı Frıı:nnl 

:'3 <Xı Rıtıtım 

- 1 ı 
sı.ao 

1 
1 

98 50 

111. ·-
Gfimrfiklcı 

19!!8 MiL A 
nıl'd .. r. 

S L-} t m 1 2.3~ • Anadnlu 1 41i 40 - us:ınuz ıra ta ı · 
~ ı,... :;,20 • Anıdolo I ~ 45 40 

a..lıe:ı ..,ta, c?:nL ı er. fJ.- A Mllmmıı ~2.90 
den çocuk sesleri geliy"rdu. t.,;;;;;;;;;; .... ;;;;;y.;;;;_iiiiiiii .... -..._._iiiiiiiiiiiii·-.--_. ... 

Bakkalın karısr hmçkırdı: 
ı• 

Bugün 
ANKARA: -

12,80 - 1s,so rramofon. 18 - 18,tlS or-
keıtra. Roslnlnln (Semlramla) uvertllrO.· 

Kalmanın ''Baydcr,. potpurisi. 111,45 - 10 

alatlırkn IBZ. ıo ajanı haberleri • 

\'lYANA: nuu m. -

9,0ıs 53b-ıh konseri. 11 c-rgonnn konserl. 

ıs,ıı; konııer. 16 gentllk. 19,M Ku-.1ntet. 

23,l!S konser. 

8tlD.\PEŞT~: IS~.& m. -

10,50 çocuk şorlnları. 111,SO llpor ha~rte

rl, 18,40 orkestm. 'Onfvenıltc kllltetlndert gan 

~teri. l Noel aylnl • 

BtTKREf- S9U m. -

10 ruhıınl ayin. 11,SO dini konferans. Ki· 

lise mutlldal. 1% senfonik muslld. H,ııs plAk· 

ta hafif betıteter. 18 orlcestra. ıı Noel ıarkı

lan. 

VAR~OVAı 141' m. -

ııs plAk. 17,80 Jan K.Jyepura ıarl<ı "8ylG -

yor. 18 yeni dllnyanm doğuşuna d.alr toll

bet. 18,l:S Noel N~l gooeııl !f&rlalan • 

BELORAOı tS1 m. -

ıı,so ergonun kon~rı. , 2%,15 Noel plakla. 

tııi:>el bcııt.elerl. %-1,15 danı. ı gece yarııı aylnL 

ROMAı t41.I m. -

. 

Orada birdenbire meydana çı
kıtım füıunki.rane bir tesir yap -

tr. Birdenbire dü§tüğü kabustan 
ıı)'l"ılan Mehmet efendi 135 der~ 
celik bir devir yaparak beni tanı
madan evvel boynuma sarıldı. Şu 

sojuk ıecede buz gibi olan ya -
naklarım üzerinde bir hararet ce 
reyanı duydum. Babalık terler dö 
kerek beni kucaklıyordu. 

Biraz ıonra o derdini bana 
yanmıya batladı. Ben: 

- Ne mecburiyet üzerine bu 
İ.ti deruhte eyledin ... dedim. O nıe 
ıelenin bu dere~e karıtık olacağı 
na 7annetınediğini lıtanbula gi -
der gitmez büyük bir mükafat ala 
cağını söyledi ve nihayet dedi ki: 

- Böyle mühim ve ıiyaıt bir 
meıelenin hal ve tesviyesinde mü 
him bir rol oynamak !erefi.. O 
büyük ıerefi hiçe mi sayıyorsun 

" beyciiim.,, 

O zaman anlatıldı. Meğer bi-
11,so plAk. Spor. 19.SO haberler. ,ı,co h h • • • · 

zim ağa ıan ve fÖ ret arısı ımıı. 
Noel goceıı konseri. :U habt'rll'r. 1 J\rakoell 
klllseelndc gece aylnL Vaktim müıait olsaydı, sofracı ha 

. _ tılarm hayalhanesinde bile geç • PARIS: ats.21 111. r - .-
ıt haberler. Spor. 22,so Lfrtıın. !l,to' mesi aıla caiz olm'ıyan bir takim 

~lodı Bukor ıaratmilan NOt'I ıooesl nuuıalr . tanlar, ıereflerde bulunduğunu 0-

2-1,ss Noel Juı.\':ılnn • na anlatırdım. Neyse, benim asıl 

ISTAl'tBUL BELEDiYESI 
Şehir Tıyatrosu Temıilleri 

.!:ı ·~!·:. . ... , 111111111111111 

Lük üs l\L\11 
Hayat nmnn 

Büyük Operet 
Yazan: Eı<rem ve Cemal Re· 

şit Bey'er. 
UMUMA 

VAKiT' 
Uil.ııdellk., SlyUl Ouete 

•ataııbul .ı\.Qkara Cftddeat, V A.Kn fUrdu 

Telefon ~umaralaru 
Yazı ışıerı teıeıoou. :ııtail 

ldare telefonu ı 2U78 

retıraı aütest. lataııbW - 'I AKn 
Po9ta kutl18U No. '41 

Abone bedeılerl: 

::Jeoeıı:: 

tl aylık 

3 aylık 
ı aylık 

rurıcıye 

uoo Kr. 
100 • 

tOO • 
ı:w • 

llAn UcreUer. 

&:cnetıı 

a700 l(r, 

lt:M> • 
f!OO • 
800 • 

' 

11('.aarı Uauııırın uao uhlfeter1ndt ..uU · 

oıı SU kuru~ı..uı bıtışlıu ıl.lı tııınıfl!Ck '60 

KUrU:Jıt knduı cık&ı 

Hll.)UI, , tuz.il\, dı•vamlı Ulu nttnle~ •.it 

. ıyrı t4•nıllA1 vardır . 

Kcıımıl llllnl11rın bir ııatırı ıo truruetur 

Kl'Ç"k llAnıar: 
Ulrderası ~o iki ıJCll••• ôO Oc; ctetuı ... :

Jört ı.efası 70 ve on deraııı 100 ICUMJ4tur 
Uç aylık 111\n verenıcrtn bir cıeraaı mecca 
"ll'ndir ıınrt !llR tın ı.:ecf!n ıııı.nı11rın '"7'" 

ııatırlan tıo-ş kunıştJuı tıeııap edlltr 

Ankara mecmuası 

Ankarada, Ankara ismiyle 
Fransızca haftalık bir mecmua çı
kacağı haber alınmı~tır. 

maksadım, evrakı reımiyeyi ala

rak Mehmet efendi den ayrılmak 

ve Timura athyarak ileriye git -
"llekti. 

Trene blnebilmek için garda 
iki saat müzakerata girittik. Ar -
kaJaırm geceleyin hayvana raki -
ben azimet etmek istemiyordu. 

Çorlu iıtaıyonunda Türk mu • 
hibbi o1dufunu göstermeyi arzu 

eden Polonyalı istasyon müdürü -
nün muvafakati ile ıu 11tırabımı

zı Rauf pafaya arzedecek bir tel

grafname çekmeye muvaffak o -
ll:\bildim. 

Maalesef sonra öirendim ki o 
telaraf nazırın eline eeçmemittir. 
Elhas1l bu .aatte yapılacak it ol
madığından T,imuru bağladığım 

bir· arabalıia girerek ıadık arka -
daıımm yanıbatında ot yığıntısı 
üzerine uzanıp yattım. 

Gündüzün meıak ve mezahiııni 
ne rağmen bütün gece merakım -
dan hiddel 'mden uyku uyuyama -
dım. 

Halbuki bizim Bebekli Meh • 
met efendi yanımda güzelce uy -
kuya daldı. Ahmakların martı de 
nilen gamsız adamların ıarkıaını 
tutturarak horlamaya batladı . 
Ben meıhunu ilim bir halele ağ -
hyorclum. Kendim; dilaver ordu
muz, memleketim, betbaht vata -
nrm için mahzun ve kederliydim. 

Bu meı'um uzun gecenin sa -
bahı gayet barit ve mahzun çeh • 
resiy!e geldi. Tabiat ağlıyordu. 

Koskoca Osmanlı imparatorluiju -
nun kepazeliğini gösteren vesika· 
lar j~te fU arabalıkta uyuyordu. 
Kalktım, iıtasyonda muhafız za • 

b:tlerin bazıları Çorluda bulu 
askeri kıt'alarm jeneral M. 
Skolobefin kumandaıında ol 
ğunu söylediler. 

Bu birçok zaferlel'İ kaza 
Jt?>neralin kudreti hakkında d 
du~ı.Jm sözler pek çok oldulu 
ona kartı merakım artmıf~ı. 

Çorlu kasabaıından 3 -
lonıtılrt·lik meıafede bulunuy 
~tıuf. fimuruma bindim. Yan 
kan teı içinde Donkiıotun ya 
Sanfopan.ao manzarası altınd 
ağır rakamlar içinde bunal 
Bebekli Mehmet efendi vardı. 

Mültefit Ruı jenerali bize 
büyük bir hüınü kabul göste 
Karşımda Plcvnede methur ye 
dağların kahramanı beyaz elbi 
aiyie beyaz atı sebebinden Tü 
lerin {Akpa!a) dedikleri harp 
hiıi temsil ediyordu. Kartım 
Rus askerinin en cesur, en mu 
tedir bir zabiti bulunuyordu. K 
disiyle şundan bundan sonra 
tarafın felaketini unutarak Pa 
ten, tiyatrolardan, daha nelerd 
konutmıya ba§ladım. 

Elhasıl bir çok zamandan b 
mahrumiyetini hiaaettiren güzi 
feylerden bahıe koyu]muttuk. 

Lakin bir müddet ıonra ayr 
mak lazım geldi. Genç jeneral 
nında bir hayli erkinıharbiye z 
bitanı bulunduğu halde hükUm 
konağının kapısı önündeki cad 
dede iki ıüvari bölüğüne bir re 
migeçit yaptırdı. 

Bizim Mehmet efendi ata bi 
neımediği için kendisine yumuı 
başlı bir at verilmesini rica et 
tim. Derhal munis bir hayva 
takdim ettiler. Skobelef kasaba 
dan ayrılıp bir Türk mezarlıi 
yanında durur durmaz ümerada 
güzel endamlı bir zabit dört 
yürüyü§le gelip jenerale kartı bi 
temenna etti ve arkasında yer al 
dı. 

Jeneral iki süvari bölüğü il 
bir mesafeye kadar gittikten IO 

ra durup bir nutuk irat etti. At 
kerleri CO§turdu. 

-Horra .... 
-Horra ..• 

Sedaları yükseldi. Ben ise kell" 
dimi te§yi için bu kadar aıker çı' 
karılmasına hayret etmiştim. BuJS 
da mutlaka bir it var diyordum. 

Bir saat hareketten sonra Çof' 
ludan Marmara istikametine uz' 
nan hafif dalgalı bir yayla mın~
kasında ilerlemeye başladım. 

Bu arazide ilerledikçe bizİDI ' 
ki!er tarafından tahliye olunaJS 
bu yerleri düşünüyor ve kendi 
kendime: 

- Biraz sonra buralar Rıııll' 
rın eline geçecek .... diye söyleni ' 
yordum. Beraberimizde münd•
iki zabit bulunuyordu. Birisi JCo1' 
hars, öteki Kellerdi. Bir aralı" 
aeçtiğimiz arazinin askeri ku~~ 
!erden uzr..k lı ılunmasınrn sebe ' 
bini sordum. Onlar da bana gariP 
gnrio ccvaı .::: r \"crdi!cr. 

Onlar cfa bana garip garip e' 
Vi\pla.r verdi. 



ılediAoda [O DÜNYA 
Rahat yaşamak için 

neler yapmalı? Tabiat en büyük san'atkar ! 
~~&da yazdığım ıeyleri her - ı aletleri bulundurur. Gramofonu 
b~ hılır. Fakat sırası geldikçe tat· çalmak veya herhangi bir ıarkıyı 
dik edilmesi için hatırlatmak fay- tutturmak bir hırsızı revolverden 
'dan hilt olmasa gerektir: daha ziyade §aşırtır ve yumufatır. 
'ller memur halkın amiridir. O- Derhal vaziyetten istifade et! 

~la ahenk içinde yap.mak ister Hırsıza ne istediğini sor, onunla 
~il, memur üzerinde daima hiç dost gibi konuş, maksadından vaz 
.'t ley bilmiyormuşsun gibi bir te geçirtmeğe çalı,. Bu suretle daha 

lil" b--k O •• 1 d" w• - 1 • d ak JJ J k 0 1 ' d'ldt·• a • nun soy e ıgı ıoz erı zıya e ı ı ı etmış o ursun. 
b~ &tli bir çocuk gibi dinle. Hıç 4 ~ ~ 
~ lllemur yoktur ki karşısındakı· Jiletle tıraf olanlar bir düzüne 

:•ıı kendisine faik olduğunu anla· bıçağı birden satın almalıdırlar. 
ığı zaman memnun olsun. Bır Her bıçağı bir defa .kullandıktan 

~ellluru tepeden tırnağa kadar sonra onu en alta koyup ertesi de· 
~ekle veyahut onunla alay et· fa ikinci bıçağı, sonra üçüncü bı· 
lrı~le hiç bir ıey kazanamazsın.,, çağı 11ra ile kullanmalıdır. Böyle 

• • "' yapılırsa, bilemeğe hacet kalma • 
d "tramvay arabasının arkasın· dan bıçaklar daima keskin kalır, 
ti l.tt koımamak için bütün kuvve- tükenmez bir hale gelir. Bazı sa • 
~cebri nefset. Trenden ve kallar, ıoğuk su, bazıları için de 
!!.. -...ydan inerken daima yüzü- sıcak ıu iyidir. Tıraş sabununun 

11 hareket istikametine çevir ve en ucuzunu al, çünkü hepsi ite ya 

~·elinle arabanın tutunacak ye- rar. 
~.~· Güzel ve genç hanımlara "" 'f· lf. 

d: .. ~ yer vermek lazım değil- Gece yatısına misafir kabul et• 

Tabiatın gösterdiği mucizeler 
içinde göze en hoş görüneni, istis· 
nai ahvalde tenazür kaidesine ol
gunluk gösteren eserleridir. Ta • 
bii tenazür canlı mahlukata ait 
oldukça buna o kadar ehemmiyet 
vermeyiz. Vücudumuza baktık

ça iki elimizin, iki ayağımızın bi· 
ribirine benzemesi bizi o kadar 
hayrete düşürmez. 

Bir çiçeğin yapraklarındaki te
nazür, bir ağaç gövdesini ortasın· 
dan keıtiğimiz zaman yaşlannı 
belli eden halkalar arasındaki a· 
henk te pek ziyade dikkatimizi 
celbetmez. 

Çünkü bunları her zaman gör -
meğe ahımışızdır. Fakat gözü ... 
müzle teıhis edemediğimiz tabii 

tenazürların resimlerini, fotoğraf
larını görünce ilk defa karşılaş
tığımız ve ancak insan eliyle ya
pılabileceğine hiikmedeceğimiz 

güzel ıana'tkarhk karıı11nda hay
ret etmekten kendimizi alamayız 
Tabiatin en güzel tenazür eseri 

iki, üç günden beri tehrimizi zi
yaret etmekte olan kar parçaları· 
dır. Bizi tiril tiril titreten ve so· 
balarımızın baŞından ayırtmayan 
bu soğuk tanecikler içinde gözleri 

mizi ısıtacak kadar mütenasip ve 
mütenazir olanları da vnrdır. 

Bunların fotoğrafla alınmış on iki 
tanesinin resmini yan tarafta görü 
yorsun uz. 

~!Caddede bir taraftan öbür ta• me, sen de hiç bir kimseye gece 
lt a &eçerken karşına ani bir su· yatısına gitme? Otel daha ucuza 
~otomobil veya bisiklet falan mal olur. Çünkü mukabele etmek 
ı.. ıa, kaçmağa çalışma, oldu- mecburiyetinde kalmazsın. Şayet 

Yeni bir" Sun'i adam,, yaptırılıyor! 
111llll Jerde dimdik durmak daha gece kalacak misafirin oluna, 0 • Daily Chonicle gazetesinin lan Massachusettı teknoloji en• 
~~lılikelidir. Her ihtimale karşı daaına kibrit, kitap ve içecek su Nevyork muhabirinin verdiği bir titüsü laboratuvarlarını bu tec
~111ın adresi yazılı olan bir vesi- koymağı unutma, yoksa gece yarı habere göre; Amerikan ilimleri, rübelere tahsis etmittir. Mevzuu 

1'1 Yanında bulundur.,. sı aramağa kalkar. Sen bir yere muvaffakıyetle neticelendiği tak· bahsolan, timdiye kadar yapı· 
• 

4 
,,,. gece misafirliğine gidersen kirli dirde, dünyayı alt üst edecek de- lanlardan daha mükemmel bir 

u -f-''- h çamaşırlarını gizle, kendi sigaran recede mühim bazı tecrübelere gi 
'YIUt axta ava gazını yakarken 

't'teJ- k"b . . k dan iç, rakı fİ§esinin dibine darı ritmiılerdir. Amerikanın en hü· 

"' 

a ı ntı ça , ondan sonra .. ekme banyo od dak" 1 - 1 yük ilim müesseselerı"nden bı"n" ...... .. •a gazi musluğunu aç. Elektrik • asın ı KO onya, ..,.. 

"Suni adam,, vücude getirmektir. 

İmaline çalııılan "Suni adam,, ın 
elektrikle işler bir beyni olacak, 

kendisine orta kabiliyette bir in
san kadar dütünce imkanı vere .. 
cektir. Bu projenin tahakkuk e
debileceği iddiasında olan alim
ler "Suni alam,, ları seri halinde 
imal ederek bedeni kabiliyeti 
icap ettiren işlerde kullanmayı dü 
fÜnmektedirler . 

~e.rini porselen tabakların veya lavanta, pomata, diı macunu gibi 
"'...._ l şeyleri tecrübeye kalkı .. ma. Ev ıa· 
~~!aç arın üzerine değil, bir :r 
.~ h _, hibinin tarağını, fırçasını da Jcul~ 
la I av ası Üzerine koymak Janma, yoksa aenİ bir daha daYet 

Zll!ldır. Cereyan telinin kusurlu 
obıı etmezl~r ! 
'- atı ekseriya kazalara, yangın- Fakat her §eyden evvel hazım 
~ •ebebiyet verir. 

Bir tek firakı olan Amerika Reisi
cümhuru ziyafete nasıl gidermiş .. 

işlerile hiç alakan yokmuş gibi ha.· 
~ • :ır. reket et: Ev sahiplerini tam zama Amerikanın eıki cümhur reis- çılmaması için pek dikkatli davra şiddetle alkışlıyorlar. 

it!! E~~in, mağazanın, kilerinin, nmda en sevdikleri yerden mah· lerinden ve ,imdiki cümhur reisi• nıyor. Öyle uzun uzadıya teşrifat icap 
~künun, bahçenin kapısına bir ru t kt . b nin akrabasından olan Teodor N"h k ·· 1 1 · h k h 1 '"1 m e me en ııe gece yan11 ile ı ayet, sıra ı ı nutu soy eme- arına gôre are etten oş anmı· 
d tıiyet kilidi as. Seninle alay e • kalkarak muayyen İ!ini muayyen Ruzveltin batından geçen tuhaf ğe geliyor. Cümhur reisi, ayağa yan Teodor Ruzvelt, bıraktığı yer 
.:tle. rae, korkak diye ismin çıkar- yerde görmegv i tercih et'· bir hadise, bu meıhur adamın kalkıyor. Söze ba .. lıyor. Haya-'"' h h d b h d"ld k :r den sözlerin.e devamla, enine bo-
'-·ılı'dı.ç e. hemmiyet verme! Emniyet Dedikoducu ayalin an a se ı i çe, sık tında ilk defa, hararetle söz söy· 
1( h k k J t J h d. I d b. ·d· yuna el ve kol hareketleri yapa-
~ ının ana tarını imseye ver - p - sı ana 1 an a ıse er en ırı ır. lememek, heyecanla el ve kol ha 
d • Bir kaç dakika için bile evin· V 1 k Teodor Ruzvelt bir akıam zi- reketleri yapmamak enditesiyle, rak, nutkunu tama.mlıyor! 
il eıı llzaklaısan emniyet kilidini ge a p U re U U yafetine gidecekmif. Bu ziyafet· masaya ellerini dayamış, dimdik Müstakbel Rus - Japon 

harbi nasıl olacak? 
e lcilitlemeği unutma! TUrk Anonim •ırket·ı t• f b d duruyor. ~ ç, so ra aşın a nutuk aöyleme-.... 
Yabancı kimselerin evden içeri· 

~~ Iİrmelerine müsaade etme! 

lstan bul Acentalığı si lizrmmıı. Bir tek frak sahibi 

Liman han, l'eleforı: 22925 olan Teodor Ruzvelt, bazı yerle

rinin düzeltilmesi için, bunu ta· 
lt ~etçiye ve çocuklara da bunu TRABZON YOLU 
rd>ıh et. Hava gazına, elektriğe krmiyle terzisine göndermİf ... 

~;'"telefona bakmağa geldiğini Sadı~ıade vapuru 24 bitin· Tam ziyafete gideceği sırada 
1 d~ eden bir yabancıya bile iti- ci kinun pazar a-ünü. saat 20 giyinen Teodor Ruzvelt, pantolo-
~-t etme. O adamın yanından ay· de Galata rıhtımından kalka· nun kendi pantalonu olduğunun, 
;'ltrıa. Senden kağıt, kalem, bir rak giditle Zonguldak. lnebo· fakat bundan maadasının kendiai 

: et ,.eya bi.r bardak su isterse al- lu, Aynncık, Samıun, Ünye, ne ait olmadığının farkına var-
'llrlıa! 1 Ordu. G iruon, Tirebo'u, Gö· mı§. Terzinin yanlışlıkla başka 

• • ~ rele, Trabzon, Riıeye. D6nüş· 
' d bir frak gönderdiğini anlamı~, bu 

~ ~ e telefonun varsa yangın te : bunlara illveten Ofa ui· 
lb~~11runda veya hırsız geldiğinde rayacakbr. değitikliğe adamakıllı canı sıkıl-

Uf'acaa.t d w • t ı f ---------- mış. Kendisi, tıknaz bir adam ... 
t'\I e ecegın e e on numa •

1 
8

,,ARTIN YOLU it. llrnıı daima görünecek bir yere Frak, dar geliyor. Hele nutuk 
tdet. B g·b · h 11 d · · · söylerken, daima kollarını cid· 

'd . . u 1 1 a er e ısmını, Bartın vapuru 25 birinci lui- :r 
l'eaını m·· t b b" · 1 detlice harekete getirmek itiyadın 

td ' uracaa se e mı an a-

1 

nun paıartui aaat 19 da S ir-
llcak tarzd ·· 1 .. · tm da bulunduğundan frakın diki' 't a soy emegı unu a. kt:ci rahhmından kalkarak gi· '!I' 

elefon k d k 1 yerlerinden ıöküleceg" i muhak-
tı .. ı un yo sa, uvar omşu a- dişte Ere~li. Zongu'dak, Bar· 
"'il ara d · ı kak... Bu suretle gülünç bir vazı-d nız a muayyen ıtaret er, un, Amasra, K\ı r ucaşile, Cid 

t~~a.ra. birkaç defa vurmak filan deye. DönUşte Amasrt, Bartın yette kalacak! 
't\qı !eyler kararlafhr. Sana taar· Zonguldak, Ereğliyc uğraya· Fakat, yapacak bir şey yok. 
\\al edildiği zaman muarızdan kur caktır. Ziyafet, bir cumartesi ak~amı ve 
~k İçin en birinci çare onun - ------------1•1 riliyor. Terzisi, dükkanı erken-
"& ları arasına girmektir. Bu Bandırma Yolu den kapatıp gitmif. Çaresiz, dar 
~le onu ıaıırtırsın. Kemal vapuru 25 birinci frakla ziyafete gitmek yolunu tu-

• • fi/. a kanun pazartesi saat 19 da tuyor. 
ıi 4'11-. olan bir insan t.ekmece· Tophane rıhtımından kalka· Ziyafette, hiç ahtkın olmadı-
) 1'de Lir revolver bulunduracağı rak Bandırmaya fidt.cek ve fı halde, fevkalade hesaplı la· 
::..~e el ite erişilebilecek bir yerde clönecel<tir. mıldanıyor, elini, kolunu uzatır-
"''"'lllofon, ut, keman gibi musiki ken, fre.km diki9 yerlerinden a· 

Söz söylerken, bu yazıyeti an• 
cak bir dereceye kadar muhava
za edebileceğini, geniş jestler, 
yap.maktan gendisini alamıyacağı 
m hisesdiyor. Adeta, dar frakın 
dikiş yerlerinden sökülmeğe baş· 
ladığı hissiyle, söz arasında iki· 
de bir irkiliyor. 

Nutuk yarılanmışken, salonun 
kapısında, elinde bir elbise kutu
su tutan bir garson gözüne ilişi
yor. Garson, ziyafetin verildiği 
otelin direktörüne bir ıeyler söylü 

yor. Direktör. mütereddit bir 
tavırla, dinliyor, nutuk söyliyen 
cümhur reisine bakıyor. 

T eodor Ruzvelt, bir bakışta ne 
konuşulduğunu anlıyarak, rahat 
bir nefes alıyor. Ntkunu dinliyen 
lere dönerek, birkaç dakika müsa 
ade etmelerini rica ediyor ve ses• 
leniyor: 

- Kutuyu getiriniz! 

Derhal, kutu yanına getirili
yoı·, cümhur reisi, hemen sırtın
daki dar frakı çıkarıyor ve kolla· 
rrnı, kendi frakına geçiriyor. 

Hazır bulunanlar, izaha ha. 
cet kalmadan vnzıyeti kavrıyor, 
Teodor Ruzvelt, bu teklifsizce ve 
demokratça hareketinden dolayı 

Nevyorkta (Müstakbel Rus -

Japon harbi nasıl olacak?) ismi al 

tında bir eser neşredilmiştir. Eser· 

de ekserisi Amerikan zabiti olan 

on sekiz zatın tetkik yazıları var • 

dır. Bunlardan ceneral Gra.veı 

bir harp zühurunda Japanyanın 

daha iyi vaziyette olacağını iddia 

etmekte, diğerleri ise Sovyetlerin 

vaziyetini daha sağlam görmekte
dirler. 

Böyle düşünenlerin fikrine göre 

Japonyanın sınai merkezleri bi • 

ribirlerine çok yakındıT. ve bom • 

bardımana müsaittir. Japon im • 

maparatoru ailesine yapılacak bir 

ıui kaıt memleketin kuvvei ma • 

neviyeıini mahvedecek bir kuY • 
velte olacaktır. Halbuki Sovyetle

rin sanayi merkezleri hudutlardan 

uzak yerlerde kurulmuştur. Japon 
ların Rusya içerisinde ilerlemeleri 

onları erzak membalarından uzak 

laştıracaldır. Bunun için Sov. 

yellerin bir harp zühurunda, ani 

ve kuvvetli bir tayyare hücumun • 
dan çok §ey elde edecekleri mu • 
hakkakttr. 



T e·cav·üzün tarifi hakkında imzaladığımız muka .. 
veleler dün, Büyük Millet Meclisinde 

müzakere ve tasdik edildi 
<Bili taraıı 1 

lncl BByılnda) 1 mütecavzin tarifinde aramak su· ı Ve aynı zamanda hukuku dü · ı metleri arasında 3 temmuz 1933 
Bunlardan Türkiye, Çekoslo- retiyle bir yeni!ik gös~e~di ve d~r~ ~ele birçok d.~v.l.erin i.~za. et~e- te ~ondra~~ imz~ olunan muk~ve 

vakya, Romanya, Sovyet ıosya- hal doıtu Türkıye harıcıye vckılı sıyle bu tecavuzun tarıfı hır muı - lenın tasdıkın:! aıt kanunun muza 
list ıliralar cümhuriyetleri ittiha. vasıtasiyle haberdar etti. bet iş ve beynelmilel hayatta sul • keresi münasebetiyle de hariciye 
dı ve Yugoslavya hükfunetleri a- Hakikaten herkesin senelerden- hun harbe zaferini temin edici bir vekil:miz fU izahatı vermitlerdir: 
raıında tecavüzün tarifine dair ak j beri Avrupada çare bulamadığı muvaffakıyet olarak girmiştir. - Efendim, deminki maruza
tedilen mukavelenamenin müza· bu ıneıele üzerine meselenin tek· Fakat bu demek değildir ki di· tıma yeni bir şey ilave etmiş ol
keresi münaıebetiyle ıöz alan Ko- J lini deği,tirmek gibi güzel bir bu- ğer devletler sulh ve harp mesele- mek için, değil biraz eve) tasvi .. 
caeli mebusu Sırrı Bey, bir kısım 1 lutu ile bir yol açmasından teca - sinde mutlaka muhalif düşünüyor binize iktiran eden mütecavizin 
devletlerin tecavüzün tarifine ait 1 vüzün tarifi yerine mütecavizin lar. Hayır, onlar da sulhun kim - tarfi mukavelenamesinin komşu
bu mukavelenamelere iltihak et- J tarifini aramak gibi meselenin hal seyi burada ayırmak maksadiyle muz ve dcntumuz Sovyet Rusya
tikleri halde diğer bir kıaım dcv• l lini kolaylattıracak bir yol buluşu ıöz söylediğimiz ve bir delile ma· nın komşulariyle beraber aktedil
letlerin böyle bir tarife ittirak et- ile itin halline aavaştığından dola· lik olmadığımız için diğer devlet- meıi, bir gün evel, 3 temmuz 
melerinin neden ileri gelmekte yı kendisini derhal tebrik ettik. lerin hepni sulhun tekrariyle te· 1933 tarihinde Londrada takarrür 
olduğunu sormut ve bu me Ve konferansta aynı noktai na- cavüzün tarif olunmasını istiyor · etmit ve yapılmış olduğunu beyan 
yanda dost Yunan hükii- zarı müdafaa etmekte anla~tık. lar. Ancak bir kısım devletler için söz istedim. Bu muahedede 
metinin böyle bir mukaveleye it- Konferansa teklif olunduğu vakit tecavüzün tarifini bu kadar kat'i biz de imza sahibi bulunuyoruz. 
tirak eylememiı bulunmasının de· konferansın umumi komisyonun - nasıl diyeyim, bu kadar sarih ola- Beş dakika evel tetkikinizden ge
lalet ettiği mananın izahını hari· da mesele müzakereye kondu ve ı-ak her tarafta kabul edilmesin - çen muahedenin aynıdır. Burada 
ciye vekilinden istemiştir. bu komisyondan emniyet komite· de mahzur görüyorlar, bu kadar imza eden devletler de büyük ha· 

Hariciye veklllnin lzahab sine havale edildi. sert olarak kabulünü doğru bulmı· hitle bu mütecavizin tarifinin tes 
Hariciye vekili doktor Tevfik Orada bu tarif çok devreler ge- yorlar. bit edilmesi arzusunu göstermiş· 

Rüştü Bey hu suallere cevap vere- çirmiştir. Ve hatta zaman zaman Böyle içtihat edenler var. Hal· ]erdir. Bunların isimleri alfabe 
:rek demiştir ki: tarifi teklif edenleri müteessir ve buki bu vesikayı imza edenler bili aırasiyle kaydedildiği gibidir. 

"Arkada!lar, hatta meyus edecek derecede kiı bu tarifi tamamiyle doğru, Efganiıtan, Estonya, lran, Le-
Hepin.iz çok iyi biliyorsunuz vakfeler geçirmittir. Tabii anla- kat'i ve hiç bir şüpheye mahal ver hiıtan, Romanya ve Sovyet scs

ki bir çok devletler aralarında mü 9ılarak, uğratılarak nihayet dostu· miyecek surette vazıh olmasını yaliıtler tliral&r cümhuriyetleri it 
temadiyen senelerden beri "biri- muz Yunaniıtanın kıymetli murah sulh için bir tecavüzü menetmek tihadı devletleri arasındadır. 
biri.mize tecavüz etmiyeceğiz., di· haıı M. Politiıin riyasetindeki bu için lüzumlu olduğu kanaatinda Ayre ayrw imzanın sebebi 
ye ldih iki taraflı ve kah bütün u- komitede mütecavizin tarifi mü - bulunuyorlar. Muhterem heyetinizin dikkat 
muma §amil olmak üzere beynel· zakereıi ilerledi ve mütebellir bir işte biz de o kanaatte bulunan.. nazarınızı celbeden bir tey vardır 
milei muahedeler aktettiler. Bu şekil aldı. ların ön safında bulunuyoruz. ki Türkiye her ikisinde de ayrı 
meyanda bu muahedelere en çok TUrk murahhastar1nın Yunanlstanın işt!rakl bahai ayrı imza sahibidir. Bunun se-
iştirak eden ve belki en çok alete- faaliyeti Silahları bırakma. konferansın - bebi gayet basititr. Onu da arzet 
denler.len birisi Türkiye cümhuri- Bütün bu müzakere a&fhalarm- da emniyet komitesi reisi arkada- mit olmak için söylüyorum. Bu 
yetidir. Bu devletlerin arzulariy- da tahmin edeniniz ki Türk mu - ilm M. Politisin gayreti ve hizmeti muahede 11rf mıntakavi yapılmıf 
Je, 'rızr:.lariyle, insani his ve eıo rahhaaları bu tarifin ilerlemesinde Londrada bunun bir madde tekli tır. Sovyet Ruıya ile komtuları 
mclleriyle memnu yapmak iste- ellerinden gelen hizmeti göıtermit ne girmesine imkan hazırladı. arasında en batta Türkiye geldi
dikleri bu tecavüz taahhütlerinde lerdir. Hatta tarifin kendilerin· Doıtumuz ve komıumuz Yunan ği gibi komşuları arasında da bu· 
·1 • 1 "k k 1 b k t b" ce mübhem kaldığını zannettiği • 
ua:ıma e 1:51 a an, oş a an ır devletinin bu beynelmilel abd it· lunduğumuz için onda da imza ıa 

d O d · k' miz bir noktasını da tarife bir şey var ır. a mütecavız ım- tiraki hususuna gelince; hiç şüphe hibi olmaıı tabiidir. Halbuki bir 
ciir, tecavüz nedir, bu nokta üze- ır~de teklif ederek ilave et.mit - yok ki, biz ahda müzakerelerin az evel tasvibinize iktiran eden 
rı.nde Akvam Cemı·yetı· mı· - lerdir · b d d h d k'k h d d • Y 1 R aıın a ostumuzu er a ı a ge- mua e e e ıse uıos avya, o-
sakini "ım':'a eden de.•letler de Bu ila~e emniyet komitesinde ak h 1 h Ç k 1 k ·ı S - • çen müz ere saf a arından a· manya ve e oı ova ya ı e ov-
kendi toplantılarında birçok defa kabul olunmuştur. O halde ki berdar ediyorduk~ yet Ruıya ve Türkiye araıında 
lar mefgu) olmutlardır. gelecek günlerde ve gelecek gün- Ve böyle yapmak vazifemizdi . muahede aktedilmit ve diğer arzu 

a..41u··h·ım bı·r nokta lerin tarihlerinde daima Sovyetler V h. h k k. b b d d 1 1 . . k 
ı•• e gene ıç fÜp e yo ı, iz u· e en ev et erın ımzaıına &çı 

S" .. nel• .. rce bu nckta hukuk a· tı·m için bir teref tetkil edecek olan bu . k k b" . . k b k 1 t ş· d" t "b. . na ımza or en ızım ımza oy - ıra ı mıt ır. ım ı asvı ınıze 

lerl.nı· ve sı'ya-..Aı devlet adamlarını mütecavizin tarifi teklifi netice • d d 1 d d'I h d . 1 .. mamız a oıt anınızın a muva- arze ı en mua e e ııe ya nız mın-
ve mu .. tehnssısların llepsı·n1• ayrı de bu hususta her senaya bihakkin fakatı vardı. Zaten bu tarafey· takavi olarak yapılmıştır. 
ayrı meoe.gul etm.ı•tı"r. Gerek te- layık olan dostum M. Litvinofun . k d" hh 1 • sı UI dlğ 1 

:r :r nın en ı mura as arının rıyaae- DUn gurUş en er iş er 

Dün geceki gü 
müsabakala 

(lln~ tnrarı l inci ıııt3 ıfnd1l) 

ne rakıbini yere serdi. Devr 
ve Yugoslav genci müttefik 
Jip ilan edildi. 

24 Uncu mac; 
66 kiloda Papnduplos ( Y 

ile Şehter (Yugoslav) karşı 
lar. Yuuosiav bir ak§am 
Yusuf Aslana ko.ı· şı havada 
libiyet kazanan adamdı. 
çiklet çiğneycı·ek güreşiyord 
nanlı genç tedbirli güre§İ 

Yugoala vın ıırlmı 4, 12 dak 
yere getirdi. Bu Yunanlı ki i 
ce evevl Yusuf tarafından 2 
niyede yenilmişti. Tali .... 

25 inci mac; 
79 kiloda Marinaki (Yu 

ile Nuri (Türk) karşıla,tılar. 
Yunanlıyı derhal altına aldı. 
nanlı çok İyi ve rakıhinin fai 
tini kabul eden bir gençti. Nu 
altında gülümsiyordu. 
çok alaatiki vücutlu olduğu 

sonuna kadar da mukavemet 
yordu. Nuri ancak 9,42 da 
da kendisini yenebildi. Bu 
sonra iki genç büyük bir mu 
betle kucaklaştılar, öpüştpler, 
kola dola~tılar. Halk kendil 
devamlı alkışlıyordu. 

26 ıncı maç 

Yarım ağırda Strakıs (Yu 
ile Ahmet (Türk) kar,ıla9t 

Ahmet güzel gÜ'reşiyordu. 2,2 
kikada Yunanlı kendi oyun 
kurban giderek yenildi. Ah 
uzun uzun alkışlandı. 

27 inci ma~ 
Stpoviç (Bulgar) ile Meh 

(Türk) ağır sikletle kartılaıt 
ve Mehmet daha ilk hamlede 
garı altına aldı ve 34 üncü sa 

ye de sırtını yere getirerek bir 
kor yaptı. 

Halk bu galibiyete kanam& 
gibi hem alkıtlıyor, hem de: 

- Bir daha bir daha diye bl' 
nyordu •• 

işte ikincj Balkan 9ampiyof1 
da böylece Türk çocuklannın 
feriyle bitti. Eun hafifte Y • 
yarı ortada Saim, ortada Nıı 

cavüzün mana ve tarifini tayin esas tezi tamamiyle mahfuz olmak t" d k" b" h b il" . A k ( A) B B 
k .1 . x· ın e ı ır eyette te e ur etmıı- n ara, 23 A. • - . • 

huausund .. ıerdedı'len görü• teha • tartiyle Tür iyenin 1 ıive ettıesı tı·r. temat ettikleri birer idare ms 
... :r Meclisi buıün reis vekili Hasan 

lüfünden gerek devletlerin içinde madde ile ikmal olunarak emniyet Silahları bırakma konferansı· Beyin riyasetinde toplanarak, mı o)an bu yerlere münhaeı 
bulundukları •artların ve yahut komitesinden bu tarif çıkmıfhr. . h b·ı "k k t h ·ı ·· ·· 0 rl 

y nın ınti a ı e emniyet komitesine 1933 ıenesi mÜV'azenei umumiye- yu se a 11 gormut mem 
ınmtakalarm kendı· menfaat ve ı·- Emniyet komitesinde temsil edi- · ..... · b.ld" · · M p b getı'rilmeıı· hususunu mu"'daf-a t rıyaset ettıgını ı ığımız . o- sine da il bazı daireler bütçelerin -
canl .. rından dolayı kendı"lerı·nı· t""t- len devletler murahhaıları bu ta - ı· b ı Iemı·ııerdı·r. ~ ... 

04 ıtis u riyaıeti devlet erimizin mu den 104 bin 209 liranın indirile-
-ı·n edeb.ılecek b·ır tarı"fe ve umu· rifin etrafında muhtelif noklai na· hh B •t• l J 
m ra ası sıfatryle ifa etmit olmasa rek bu miktardan elli bin 209 Ji. u ı ıraz ara cevap veren 
mu •.atm"ın cdeb.ılecek hı'r tefahhu·· zarlar ileri sürdüler. Bu itibarla h'l" k·ı· Ş"'kr" K B tt' 

o devletlerin tarif etrafındaki nok da nihayet kendilerinin arzuıu ha rasımn bazı daireler bütçelerine ı ıye ve ı ı u u aya ey, ~ 
me varılmadığından dolayı adeta ricine çıkamazdı. Ve tabii çıkıma· ilaveıi ve 500 lirasının diyanet it· hiye müdürlüklerine yükıek 1 
Cenevreyı· muhtelı'f zı'ya.retlerde tai nazarlan malum oldu. ·ı ·· ·· 1 t• ·ı-.e4 mı~tır da. SuJh için terefli bir iş leri reiıliği bütçeıinin eski sene- sı gormut memur ar ae ırı ı•· 
kendi kulağımla itittiY-im gibi bu Şurasını kayde mecburuz ki bu yapmı•trr. Dostlarımız bu vesika 5 b 50 nin ötcdenberi göz önünde tıl~; 
tarif olunmaz bı"r .. eydası·r dı·yecek tarif ileri sürülür sürülmez ilk o· :ı ler borçları faslına, 3 in O 1 
k d ,. larak teklif sahibi olan Sovyet ya henüz imza koymamı~larsa ge· lirasının da adliye vel<aleti büt- an bir nokta olduğunu ve bu tıl 

a ar meyus ve nevmit bir halde ne bildiğimize göre dostumuzun çeıinde yanan İstanbul mahkeme- aatla tam tetekküllü nahiyelet f. 
bu • • d k l ' Ruıya ve tarife iltihak ve bir şey 1 l k b l d k b nun ıçın en çı ı maz bir mese- T. k. b" k bazı mıntakavi huıuıiyetlere ria• leri icra dairelerinin yeniden ku- P1 ma ta u un uğunu anca 
ledir dı"ye kabul edecek surette u··- ilave eden ur ıye onu utün a· . d l . 1 b l J~ yet hususundaki menfaatlerimiz- rulması için icap eden bilumum çe zarurctı o ıı.yısıy e un ar 
m't hah ı b naatiyle müdafaa ettiği gibi aynı d I · k k il 1 

§O mıyan İr netice kabul den ileri ge)mittir. Bununla he.m masrafları kaı·,ılığı adiyle yeni· et erıni arttırma müm ün ° ~ 
1 "b• b 1 ııcaklıkla, aynı kuvvetle Fransa :r b fl' 0 unmut gı 1 u unuyorlardı • dostumuzun bu husustaki hisle- den açık.cak fasla konulmasına madıjjını söyliyerek u kıırııJ 
Fakat di<ter taraftan da gene devleti murahhasları ve onun ya· I t kl"f ed'l ki" b .. k" dtf 0 ı·:ni ifade etmiş o uyor ve hem de dair kanunu müzakere •ve kabul e ı ı en fe ın ugun u ,. 

k b 1 ·ı 1 nında tasvibinize arzolunan bu ve ı 
gere eyne mı e , milletler ce - l J l bu meseleye Türkiyenin yalnız eylemiştir. it içinde hasıl olan bir zarure 11 
miyeti müesıeseıi ve gerek devlet sikada imzaları beraber o an ara kendi namına imza koyduğunu ve O kt 1 neticesi bulunduğunu ilave e1r 
Ier ayrı ayrı hala hallolunmıyan 4 temmzuz 1933 tarihinde kendile y rta me ep mezun ara . . 

. h ıı· . 1 Lo d d b t •f• . t unan dostlarımız tarafından Nahiye müdUrU olabilecekler ımıttır. .ı. 
iıtın a. ı çaresini. araınakta hı"r r.ı!..c . n ara a u arı ı ımza e · b" } b' k I h B l . k' ~er 
:r :r _ oy e ır ve a eli aiz olmadığı- H'·k· · · l t d ı t' u müza <ereyı mütea ıp ... 
şüphesız urar edıyorlardı. tıgımız Romanya, Yugoslavya mu u umet:mız e ran eve ı " 

mızı ve böyle itlerde bu suretle arasında ı 932 senesi ikinci tefrin len bir lekr·r üzerine dnhiliye e ( 
SH?hları b1rakma konferansı rbahhas'Ifa'rkı dadbiı1'tün kubvv. etle.ı·iyle bir vekalet:n varit olmadıgvını da cümeninin teklifi yerine hükOtıl( 

ayında Ankara.da imza edilmiş c· t 
Son f;e"leler zarfında biliyorıu- 1 u tarı ı. ~ru u ~r ve ır nl etıceye açıkça arze·.~iş oluyorum. Bu lan dostluk muahedesinin tasdiki tin tck1fi reye konulnrek kabıJ ı19 

·ı ... · 1 b k k varması ıç:n ellermden ge en gay- t 1 1 . ld . dı.lmı' ıttı'r. Kabul olunan karıtı1'1 nuz &ı a11 clrJ ı:a ma ve azalt - t' .. d'I maruza.ım a mese eyı o uğu gı- ne dair kanunun müzakeresinden :r _ • . re...: goster ı er. 
; ı~.J< .ı<onferansı ıhzarr devresin • Su hun harbe zaferin• bi nakil ve huzunuruzd<\ tenvir et· sonra nahiye müdürlerinin tayini ana hatları şudur: . t• 

den Çlkmış, bütün dünya millet· temın edici muvaffakıyet tiğ'mi zannederim. (Alkışlar) sureti hakkındaki kanunun biı·in· "Nahiye müdürleri, rrıül1'1:t' 
lerıni.J iştirakiyle toplanmıştı • Hiç !Üphe yok ki böyle açık ve Bu İz.ıhatr müteakip kanun ci maddesini değiştiren layihanın hukuk ır.ektebi veya lise. veY'ıcteP 

1,te 0 konferansın emniyet ko- sarih olarak mütecavizi tarif eden reye konularak kabul edilmi!tİr. müzakeresine geçilmiştir. Gu di senelik idadi veya orta n1~ eti~ 
mitesincie emniyet ·.ahisle•i konu- ler bu tecavüz filini istemedikleri ikinci misakın müzakeresi münasebetle söz alan buı hatip- mezunlarından ve polis ltoJJ1'5t; fi 
§ul.6?:k4..& 9J2 ~nr.sindo 'büyük ve tecavüz filini ba!kalarından Türkiye ile Efganiıtan, Eston- ler nahiye müdürlüklerine orta 1 riı1den va:&,.' ?~?erinde r.uıvaff~ 
kc.mşJmuz ve dost;ımuz Sovyet görmek arzu etmediklerini ve ken ya, lran, Letonya, Lehistan, mektep mezunlariyle polis komi• lanl~rdnn tnyin olunur.,, rı"' 
1e:-in c~:.: l:ıy~ıetli ııariciye ?to:ni- c!ilerinin de yapmamağı kararl~ Rcman;•a, Sovyet sosyalist ş4ra- terlerinin tayini keyfiyetinin r.ley Mc:!i:; pü==..ı lesi günil tcr1" 
seri IVI. Litvinof tecavüzün tarifinı hrdıkları sarihtir. lar cümhuriyetleri ittihadı hüku· 1 hinde bulunmutlar ve halkın ilk cak~ır. 



~hrt tı§ıerda Ahmet, nğırdcı Çoban fm·· ....... FA Ul"'l.Nl"N . .. . /; .................... . 
b. . k" 1 . ,,,........ .• ~ ...... -.. . ••••••••••.•••••.•. 

et ütün ra ıp erınl yene- 1:: 55 ................... . •• c· •••••••••••••••••••• 
tek Balkan §ampiyonluğunu ka- a Cic· Pudrası 5~ . 
laıunışlardı. Y lnız filiz ile ha· !! t:l:i :: 

C 
.................. . .................... . .................. . ........ _._. ...... . 

..... .. .. 
fif ıampiyonluğu kaybetmiştik. gCoty pudrasının tıpkısıdır. i~ if ii 

B k ki !: Bir kere deneyiniz. ı: ii :: 
u i i ıi ette §ampiyonluğu fü::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 11264 m:::H g g 

Maarif Vekeleti 
Beşinci 

Tarafından 
Sınıf farında 

l lkmekteple1'in 
Okutturulmak 

Dördüncü ve 
Uzere 

i! ı: 
.. .. l

=i u 

kianıerin kazandığı henüz resmen :: :: 
ilan edilmi olmamasına rağmen H n T. T. T. C. tarafından yazdırılıp tab'ı ve tevzii 

,, VA K 1 T ,, müessesesi tarafından deruhte edilen 
T A R 1 H kitapları satışa çıkarılmıştır. 

• iı= i :: :: 

filizde Yunanlı Pirisin, hafifte l Askeri Fabrikalar iUlnları 1 i~ !~ 
ele Yugoslav Şehterin kilo farkla- H U 

.... .. .. .. .. 
:: == .... .. .. .. .. .. .. :: :: 
== :: 

il itibariyle kazandıktan an1a~11ı- Muhtelı·f Kı·mya i~ n 
tor. Yunanlı Piris ki Hüseyine :: !: !: !i 

. ... .... .. .. 
1 ••• : ı: .... 
ii il '-Yı hesabiyle yenHmi,, Yugos· Malzemesinin alınmasın- n n 1

•• Şchter ki Yuıufun 26 saniyede H H Bu kifaplar, yalnız talebelerin değil herkesin istifade edeceği bir 
surette yazılmış biı· çok haritaları ve resimleri ihtiva etmektedir. 

:: :: .... 
ı: :: 

denildiği Yunanlı tarafından dün dan vaz geçilmiştir ii !i 
dört dakikada sırtı yere getiril- :i n 

. ... 
: ... ... 
li ii 
ii :: ııı· Evvelce münakasasının kapalı ..•. 

ııtir l i~ fi Bir kartonla kaplanmış olan bu TARİHLER iN fiatları nefasetine 
ve sayıf alarının çokluğuna rağmen 1.5 şer kuruştur. 

• =· : .. .. 

ı
·::: 

Ah .. Yusufun talisizl;ği ve ca
~dan rakiplerimize bahşettiğimiz 
iki . 1 k fampıyon u ••• 

Eğer fans bize küçük bir yar
:lltıda bulunmuş olsaydı Türk ta 

lllıı geçen seneki nisbetle yani 
S-2 olarak değil bu sefer 7-5 
"e Yahut muhakkak 6-1 nisbet· 
le kazanmış olacaktı. 

Umumf neticeler 

Türkler: 17 maç (11 tu§la 4 sa 
1t hesabiyle 15 galibiyet, birisi 

l
batla. diğeri sayı hesabiyle iki mağ 
Gbiyet). 

Bulgarlar: 7 maç ( 4 tuşla iki 
8

1 ayı ile 6 mağlubiyet 1 tuşla ga-
ibiyet.) 

Yunanlılar: 15 maç (8 tuşla 3 
•ayı heaabiyle 11 mağlubiyet 1 ıa 
Yı ile 3 tuşla galibiyet). 

Yugoslavlar: 15 maç (4 tuşla 
3 •ayı ile 7 galibiyet 4 tuşla, 4 sa-
11 ile mağlubiyet.) 

Şu cetvele bakılırsa 17 maçın 
ıs ini kazandık. Türklerin iki I 
k1Y1Delsiz ve yersiz mağlubiyet ba 
haıma iki rıikletin şampiyonluğu
llu kaybetmelerinin taliin ne ga
tip bir cilvesini te~kil ettiği teza .. 

liQrŞe:r'. .k. ·ı·v• .. .. ı 
-~pıyona ı ıncı ıgı ve uçun-

cülüğü hangi taraf m kazandığı 
ilan edilmemişti. Fakat Yugos~ 
lavların yedi galibiyetle Balkan 
ikinciliğini kazanmaları muhak· 
kak gibidir. 

Bu gece 

Bu gece aynı salonda serbest 
türet müsabakaları yapılacaktır .. 
Saikan ıerbest güreş şampiyona 
'illa. bir hazırlık mahiyetinde bu-
1\tnan bu akıamki güreşlerde Bal 
lcan takımları Türk takımına kar
tı ınuhtelit bir takım halinde çı· 
ltacaklardır. Bu itibarla güreşle· ... 
ın çok heyecanlı olacağı muhak-

kaktır. Bu akşwın Yusuf Arslan
la, Saliı (Yunan), Yaşarla Bal
kaniaki ( Bulgar), Saim1e, Marko
'\>İs (Sırp), Çoban Mehmetle kar
tılaıacaklar, ayrıca lsamil ile ala- ı 
barka uıtnlanndan Tekirdağlı Hü 
'eyin de birer ba§ka rakiple kar-
tılaıacaklardır. . 1 

Bundan başka Balkan şampi .. 

zarf suretiyle 20-1-934 tarihin- :: :: .. .. .. .. 
de yapılacağı ilan edilen kimya H fi .... 
malzemesi tefrik edilerek yeniden g f: 

:: :ı 
:: il .. .. Satış Ve Tevzi Yeri: 

VAK 1 
lstanbuL Ankara Caddesi 

Y U R.D 

. .. 
: :: ... . .. 
: =;· : : 
: !: .... 

!! :ı 
i: E! .... 
•: :ı 
f: ı: ... 

münakasaya konulmak üzere şim 

dilik mübnyaaıından vaz geçilmit 

olduğu alakadaranm malumu ol • 

malC üzere ilan olunur. (6948) 

:: :: 
:: :ı ;: u 
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: .. 

1 ·sarlar u. Müdü lüğü ~Gaziantep Viliyef Def-
! Alım, Sahm Komisyonu ilanları d } v d 

T- 1 ··- z k t k d .. . -·-ter a ıgın an: ur kıye ulun .raat manalı ını ve ıs ııısal ma a ırını gos· 
terir tenzim o'unan haritanın maliyet fiatı olan ''50,. l<urnş l cı 
Umum Müdürlük vezrıesinden satılmakta oldui?'u illin olunur. (68ı l) - -ı 
1 ıstanbul Belediyesi ilanları 1 

Hacı Osman· Trabya yolu için Jüzumu olan 32UU metre 
mik'abi taş pazarlıkla ahnacakbr. Talip o~anlar şeraiti an'amak 
iizere Levazım Müdürlüğüne, pazarlığa girmek için de 840 lira
lık teminat makbuz veya mektubu iJe 25/12/933 pazartesi günü 
saat oobeşe kadar Daimi Encümene müracaat etmelidir er. (7000) 

Mahallesi Sokağı Cinsi No. Sahibi evveli 

Yahni Dem'rci Hın 13 Kürliçivan Han · 
ç1arşıı1 na 

M~ştemelih Hududu 
Tahtani 23 sa. ayyüş ba
oda l ahır cı vakıf O.ve 
fevkani 43 kısmen buğ· 

oda day arasası 
çıkmazı 23 ila 
11 No.lu buj· 
dav anbarla· 
n Ye bujday 
aras111 cad
desi So. ay 
yüş bacı va 
kıf dükkanı 

ve boyacı ca 
mi SO ie ağı ar. 
Fethiye med· 
reaesi ve me· 
zarhk önü ta· 
rık ve 1 • 15 
No. lu dük· 
kanlar. 

Evve!ce Müll<iyeti idarei husuı~ye n11m1nn ihale edilmiş iken 

taahhüdünü ifa etmediğinden kaououn 8 inci maddesi mucibince 

ihalesi fesb edilmiş olan yukarda evsafı yazılı kürkçü hanının 

mülkiyetı yine eski şeraile göre bedeli 8 senede ve 8 taksitte 

ödenmek tartile 31/ı ~/933 tarihine müsadif pazar güoii saat 14 
de ihale edilmek iizere yeniden kapalı zarf usulile müzayedeye 

çıkarı ' mışlır. Talip olanların % 7,5 pey akça'arını Ve)'·a banka 

mektubile teklifnamelerini muhtevi kapalı zarfı hamil olarak Ga

ziantep DeftP.rdariığıoda müte,ekkil satış komisyonuna müracaat 
eylemeleri ilan olunur. (6938) 

Bir Kimyager ınacak 
Askeri Fabr·ka ar 

Umum Mü ür üğünden:· 
Gaz İflerinden anlar bir kimyager alınacaktır. Taliplerin ve· 

l'onluğu merasimi de bu akşam 
:Yapılacak mükafatlar dağılacak- ::..---~======================-============================::::a. 
tır. 

~ika ve istidaları ile Umum Miidiirlü2'e müracaatları. (70021 

ampiyonası 

.. Dün ak§am bildirildiğine göre 
Usiincü Balkan fampiyona maçı
llın kongre karariyle ağustos ha• 
tnıda. gene lıtanbulda yapılması 
a.rarJaıtırdmı§tır. 

QÇUncU Balkan 

fi;:Ei~;;~=ş"";;if"ii 
r .. 1P fakllJtal 2 inci dnhllye doçenti ~i 

Dahili hastalı~lar mütebassı'1 !! 
Aok1radaki muayenehan~sini f~ 
~ğalozlu Orhan Bey aı>arh· ~ 
•anı 6 n•meraya nakl miştir. :. 

TeJ. 20389 ğ 
r• :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::c::: ... ::: 

Sıra Semti Maballesi So'<ağı Cinsi Hissesi Emlôk Hisseye göre mıı· 
No. No. sı hammen luymeti 
861 .lstcınbul TahtakaJe' Rüst~mpaşa Uzun çarşı Ka~ir mağaza i.istii İ!<İ k:ıt odalar Tamamı 298 SCOO T. 1.. 
86l Bakırköy Z~ytiolık Hacı Hasan Bahçe ve taş oda ar 112 7 9 11-13 570 ., 
863 Büyükada Karanfil Karanfil Kısmen kagir ahşap hane 7ll38119008) 31 71.3 " 
864 Galata Arap camii Perşembepazara Kiğir mağaza üsUi oda Tamamı 56 4000 .. 
774 Arnavutköy Aroavulköy Yenimahalle A:ı~ap hane 1/4 81 113 ., 
775 ,, ,, Dere Baraka 1/ l 66 100 " 
778 ,, ,, Ayan of ri Abşap hane 411 78 571 .. 
780 ,, ,, Haremeyn AhşapdükkAıı •c atsa 1/6 l· 2 334 .. 
282 Yeniköy Ayanikola Köybaşı Kag r dükkfinve bahçe 45/L~O 24ı 450 " 

Yüzde yedi buçuk pey akçeleri?e iha!e bedelleri naklen veya gayrimübadıl bonosile ödenmek üıere yukarda evsafı yazılı gayri• 
menkullerden 774, 775, 718, 780, 781. sıra No. lılar temdiden diğerleri resen açık arttırma ıuretile satışa çıkarılmıştır. Kat'i ihale!erl 
25/12/933 pazartesi gi:nü saat 15 tedir. MU.. · edeye iştirAk ~decekier ye•mi mezkürda saat o:ı dört buçuja kadar pey akçe!erini yatır 
maları lazımdır. Şat lname Bankamız kapısına asılmışlar. Senei haliye verıı;sitc belediye resim:cri müşteriye aittir. (6830) 



Denizyolları 
iŞLETMESI 

Ac:entdcri K2rakôy l<f!prül'ıa~ı 

1 •I. 42!lb2 - "ırkc .. ı Mühürd:ıı ~adı 

--• Harı fcletnı 22740 

Mersin yolu 
(n b l vepuıu 24 birin 

e o u ci kanun 

Pazar onda Sirkeci rıh 
hmıodan kalkacak gid iştt 

Çanakkale, lzmir, Küllii <, o · 
rum, Rodoa, Marmaris, Dal 
yan, Fetbıye, Ka1kan, Ka,, 
Fioıke, Antalya, A'anya, Mer· 
s in'e. Dönüşte bunlara illve 
len. Taşucu Anamur, Ku~ada· 
aı, Gehbolu'ya uğrayacaktır. 

(70 9 

Ayvalık yolu 
Mersin v~puru 25 birine 

kanun 

Pazartesi 19 da Sirkec 
rıhtımından kalkacak gidiş ve 
dinüıte Gelibolu, Çanakkale, 
Kcçükkuvu, A!tnıo 'uk, Edn 
mit, Burhaniye, Ayuhğ• uğra 
yacaktu. 0050 

Karadeniz yolu 
Ankara •apu .. ru 26 birin· 

eı kaoua 

Salı 20 de Galata rıbhmm· 
dan kalkacak. Gidııte Zonrul· 
dak, lnebola, S nop, Samsun, 
Fatsa, Gireıon, Vakfıkebir, 

T1tabzon, Rıze'ye. Dönf fte 
baalara ılinten Sürmene, 
Ordu'ya uQ'rayacakhr. (7049 

lzmir sür'at yolu 
Konya v~puru 26 biriacı 

a nuo 

Salı 1 l ele Galata rıbhmın · 
dan u t< arak doğru lzmir'e 
'?idec? c V-! d ö c~1<tir. 004• 

Diş tabip ' erinin nazarı 
dikkatine 

Ga~t az kullanılmıı (Riter) 
markalı bir (Ünit) ile bir radyoı-
afi cihazı ıatılrktır. Görmek ve 

tafsilat almak istiyenler Beyoğ
lunda Tünel puajmda Buna pa• 
zan üstünde Omanyan apartma
nında 1 numaraya müracaat etme 
leri. 

Kiralık 
DALAR 

Ankara caddesinde 

matbaam12 ittisalinde 

Orhan Bey hanında 
ki r a 1 ı k o d a 1 ar 
vardır. Talip 
olanlar V AKIT 
idaresine müra· 
caat edebilirler. 

. - .. 
Vekaletten azil 

lıtanbul Bahçekapı tat hanın
da 23, 24 numaralarda vekaleti 
umumiyemiz avukatı olan Ali Şev 
ket ve Mahmut Kamil Beylerle 
hiç bir alakamız kalmamı§trr. 

.Adresı 
Niıantq Cüze! bahçe sokak 

Tofil apartmanında 2 numarada 

Meıru?'e ve Macide. .(9805) 

KERiM -~ fB~rh:~id:bit B . . ~ıı iht·yat 
' 

TERCÜME ve 
lf I! Fi. 50 kuruş 

Kıvmetli eserlerile bütün :a'i n aleminde tanınmış olan fa-ı1lı muhterem Ô ner Riza Beyin 
ueridır Cüm'ıur yetimizin verd ği büyük fıkir ve vicdan hürriyetinin en kudretli bir örneği o 
larak çıkan ilk Kur'an teıclime ve tefs ridir. Bu it ibarla henüz oku ına yazma öğrenen bır va 
tandaştan, en yü ıek kültfir sahibi münevver 1erimize ka~ar her müslümıtnın merak ve hevecan 
la okuyacağı bir k ·t ptır. Pu muan:.m eser, Şark ve Garbin en mE"şhur muharrirlerinin eser 
lerile karıılaştmtarak mukayeseli bir sua etle kaleme a.anmı~hr. Ö.ı dıJi.niıle : 

H Cephe Gerisi 
~ h 
i§i =~ fi. 60 kuruş 
1 il Kanaat Kütüphanesin 
E# ·: •••••••••• ... • • •• • ............... . 

l •;·.:·~:·:.-.·.:·:.··•·_'_.x .. sah lır. ;:·;·;~~; .. ·: 
············ ............. _ 

i 3. K. O. v 

yrugu ~ ..... :~~:~:.~~~ .. ~.~:~::.~:~.~~~~:. 
M. M. Vekaleti Satıİıal 

komisyonund~n: 
Adını YHdiğimiz bu muazzam eserde, geçen on üç asır içinde, is'im i 'emiode yeti~en bütün oaıE 

~ Eskişehir hava mekt 
büyük müfessirlerin ve bun ıardan baş'\ a bugünün islim muharrir ve mütefekkir!erinin tefsrler § 

§ irin bir pavyon ve hangar 
hüllsa edilmiı, garp miiıteşrikler:nin li ur'an hakkındaki tetk ı kler oin kıymet ve mabiyetı göste E'1 

§ nüne pist ve umumi kana 
rilmif, miayorıerlerio kur 'an ve müılümanhk hakkında yaıdıkları bütün yazılar tenkit edilmiş 1 zasyon inşası kapalı za 
kur'•n ile daha evvelki mukaddes kitaplar her noktai nazardan mukayese ol unmuştur. Büyü~ 
ınukaddimede kur anın tarihi, mufassal bir surette yau dıklan başka kur'anm getirdıği dini n ~ münakasaya konmuşt 
tikadi naslar pek etrafla bir surette ızah edilmiş. Kur'anı anlamak için lazım olan bayah Mu ~ Şarkt~at1!1esin1 i !e hplanl~rı .. 
ı ammediye de ayrıca hOlisa edılmiştir. Eserin tamamı ci tli o 'arak 4 liradır 600 aayıfahk bir 5 me ıs ıyen erın ~.r gun O 
osmı Ramaıaoı şerif dolayıaıle sattıa çıli arıldı . iki ay sonra tamamlanacaktır. 8.rinci cildı 1 ~e~en sonra ve 1!1unakasa 

alanlara ikinci cilt parasrz volfanacal<tır. _ı ıştırak edeceklerın de 1 
llllllllttllllllll!~!!lllllllD Mua'lim Ahmet Halit Kitaphanesi cmnımOOllD ·1131s ~ınmruıı~ıllll" -934 eumar~esi günü ~ 
· .. - - - " 10,30 da tekhf ve temın 

T 1 '1 1 ı--\ K 'ı y E mektunlnrıvle Anka~ada 
'--.1 ~ :M. Vekfıleti SatınaJma l<o r_ 1 R A AT yonuna m~;!~~tla%924) . 

M. M. V. Satınalma kom· 

BAN KA5 I yonundan: 
_ _ _ lzmirde Reşadiyede Ça 

~ . ~ --· 
D~oA 

BiRiKTiREN 
Q~t-tAT--~O~Q 

Aktarma tar.lesi hakkında 
lstanbul Liman Şirketinden : 
Avrı manifesto veri erek aktarması limanımaıda yapıl.u 

nakliyat için tatbik o'unan aktarma tar 'fesinin, (Zongu1dak) trao 
aiti olduğu ifaret edilmiş o mık sar tile lstanbul manifes· osu ile 
gelen •e Zonguldağa al< tar ma edilen eıya için dahi tat bık edi 
lece;ı a l .tadarlara ilh olunur. (11339) 

Umum MUdUr IUk 

t LAN 
Şehircilik mütehassısı Burhan 

Arif Beyin, Cerrahpaşa hastane
sinde tedavide bulunan Cümhuri 
yet Halk F ırkaaı Zonguldak idare 
heyeti reiıi Mitat Akif Beyle gö
rü~.mesi rica olunmaktadır. 

&bibi: l\U;HMl!;'I t\SIM 

Neşriyat 1'1UdUrO: Refik "tımeı 

V A fi 11 Bılaılıua - btulıııll 

maşırhane, Hamam, Ütü bi 
nası kapalı zarfla yaptırıl 
caktır. Şartname ve planla 
nı görmek istiyenlerin h 
gün öğleden sonra ve mün 
kasaya iştirak ereceklerin 
-1- 934 pazar günü sa 
10,30 da teklif ve teminatla 
rile nkarada M. M. V. Sa 
tınaJma komisvonuna müra 
caatları • (3432) • (692 

Göz Hekimi 
Dr. Süleyman Şükrü 
HabıAli ı \nkara caddesi No. 06 
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DOKTOR '( 

Hafız Cemal 
Dahili hastalıkları müteba111m 

Cuma pazardan batka günlerdi 

sabahları (9 - 11) Beyoilu _. 

Taksim - Altın bakkal numara S 
Telefon: 42519 öf eden ıonra saal 
(6 2,5) latanbul Divanyolu oır 
mara 118 T eiefon: 22398 pertelll'" 
be günleri ıabahleyin Beyoflund• 

ki kışlık ikametgahında fukar• 
mec.canen. 
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