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!f egecanlı müzakerelerin akisleri 

Meclisi ikiye ayıran 
hidise etrafında 

pevlet Şiırasının ~erdiği kazai karar
arı Büyük Millet Meclisi bozamaz mı? 
lc~~lra., 1 (Baımuharririmizden, ınotör sonradan Ruslar tarafından 

on a) "D ı SA k d d · 1 · B tltltr 
8 

.. -: ev et~ urasının a- idareten müsa ere e ı mış. u su-
lttkikı l1Ytik Millet meclisinde retle Rusya.da zarar görmU~ olan -
1 ata. ta' . 1 b· 1 · · 1 1 R t l . t lQı, oı tutu a ı ır mı, tutu- arın zarar arını us e Jaasma aı 
~ili ıl nıı?,, Perşembe günü Büyük müsadere olunmuş emval bcdelin-
f e ille ı· · k b. k · 

r -- --- - - ., Ordu önünde bir facia 
Teşkilatı .. .. .--- --
mahsusa ·Buyuk hır Sovyet vapuru 

Tefrikamız en heyecanlı 
kısımlarına girdi dayanamadı, battı 

Rus konsolosunun 4;antası 
nasll kaplldı? Fırhna Karadeniz limanlarında büyük zararlar yaph. 

Birçok kimseler boğuldular, 
Bugün 5 inci sayı/ a
mızda okuyunuz 

Tabarin Barı •. 
Ankaradan Gelişigüzel 

mektuplar '"d c ıaınde bu mesele etra - den tazmin etme · ır ·~mun ıca -
~lke: ce.reyan eden heyecanlı mü- bıdır. Yarınki sayımızda 
"aın :;.1n akisleri hala hariçte de- Bu maksatla motör sahibi hükCı- ~--- - - - --- J 
ltf, ş •Yor. Bu müzakerede Mus- metc müracaat. etn.ıi~, kendisi~e yeni Alman bü. 
tibi ~ref ve Yusuf Kemal Beyler hiç bir şey vcrılınemış, Devlet Şu-
lliıı hirj~·n?1., hukuk profesörleri- rasma yaptığı müracaat ta ~anuni yük elçisi geldi 
"'" ırıne zıt iki cepheye ayrıl- müddeti zarfında olmadıgmdan 
')'ı~ llleh'usları da tamamen ikiye reddedilmiş. Nihayet Büyük Millet 
)'' Ilı •ttı. Onun için münakaşa - meclisi arzuhal encümeni bu me -'i e"ıu olan meselenin tefkilatı seleye vaz'ıyet ederek motör sahi
~'"•f' ."' adliye encümenlerine bini haklı buluyor, hu paranın ve
lt)dif eıı teklif edildiği vakit bu rilmesini adalet icabından görü -
~lrı ancak altmış muhalif reye vor. Hükumet ise mesele Devlet 
ek,,:.altnıış sekiz, yani sekiz rey, Ştırm:;ından geçerek reddedilmiş 

Su 1>'et1e kabul olunmuştur. olduğunu ileriye sürüyor. 
1-rtı,k~ii.nakaşanın mahiyetini an- işte, meclisi ikiye ayıran sebep 
l&ı11tıd Çın ınevzuunu unutmamak budur. Vakıa Mustafa Şeref Be-

,,~ ır: yin müdafaa ettiği tez nazariyat 
.ıed· 

lttllla .1 sene evvel Hopadan Ba- itibariyle çok doğrudur . Devlet 
<tı·annı gıd~n bir motör dönerken içi Şurasınd~n çıkan son kararlar kat 
~ı· d ?' lki tayfa üzerinde bir mik iyet kesbetmiş olan alelUmum mah 
~f o ar bulunmuş. Tayfalar tev- keme kararları gibi her hangi bir 
• ~e :rnotör müsadere edilmiş. .-ı.•w. tetılcik ..,. tel>dil ot:lnma -

Samsundan bir manzara 

Bir kaç gündür Karadenizde hü
küm ıüren görülmemit fırtına dün 
biraz hafiflemiıtir. 

Karadenize çıkmak için, Büyük 
derede fırtınanın dinmesini bekli· 
yen bir çok yolcu ve yük vapuru 
dünden itibaren boğazdan çıkma
ğa batlamıttır. Karadenizde pek 
ender görülen f ırtınarun, gene bir 
çok kazalar yaptığı ve daha bir kı
ınn insanları köpüklü dalgalar 
araıında boğduğu muhakkak ad • 
dediliyor. İstanbul liman idare -

sı, vuku bulan kazalar hakkında 
hen.üz ne bir telgraf, ne bir mallı -
mat alabilmiştir. Artık fırtına 

şiddetini kaybettiği cihetle 
haberler gelmeğe başlıyacak 

ve sahil şehirlerinde vuku 
bulan tahribat, batan gemilerin, 
kazaya uğrıyan vapurların, boğu • 
lan in.sanların sayısı o zaman kat'i 
surette belli olacaktır. Şimdilik, 

f ırtmanın en çok Samsunda tahri
bat yaptığı biliniyor. Samıunda 

(Uıtttn IUll,fayı (e\'irlnlz) 

1ürk-Yunan ~~ b Acarısta:n dahilinde en yük- mak lazım gelir. Bunun aksini Moıkova sefirliiine tayin edil-
lıake ll' Hllll\komfl tarafından mu - iltizam etmek Devlet Şurasınca miş olan M. Nadolininin yerine r· k ı . . . 
larıd ille olunarak tayfa1ann ceza verilmi~ olan bütün kararların B. ~lmany~~ın Ankara büyük elç~~i· ıcaret mu a ve es ... ı JÇJD 
~a.raırıı:rnasma, ınotöıi.in iadesine Mehmet Asım ğıne getırılen M. Roasenberg dun 

~\'erilmiş olduğu halde bu (Devamı. üncü aayıtadıı) sabah Semplön ekiıpreıile Berlin· •• k başlıyor 
~ den lstanbula gelmit, lıtan.bulda muza ere 
'\Iİ~man Bertaya bakınız Alman elçiliği ve konıolosloğu er-

.., kim tarafından kartı1anmıttır. 
41\ Resmimiz Alman elçisini iıtaı· 

~ lik topun elde yonda gösteriyor. 

kalan hatırası 
t. \Jttıuırı- h 
lllt ik .. • arpta çok bahsedilen 
~l 1 

tun zarfında Belçika istih
~ttle '.r•nı altüst eden ve Alman. as 
d tı ta f elli) ra ından (Şişman Berta) 
~l>ll en Alınanların meşhur 42 lik 
•ı~ı il mütareke esnasında Fran
L 'ra t 1· 
~I~ ea ını edilerek ortadan 
diaıe.,· •ttı. Şimdi Alman mühen
lt \oe •rıd.en ( König) bu topun tah
tltııi, Çelıkten bir modelini inşa 
~ ~eh . lk U u nıodel bir hatıra ol -
'- -tere Be 1· d .. ·ı . . llııııııı:.:.~ r ın e gosterı mıştır. 

t.._' 1111 • t&WS• Ji}•a• 
.. ~ •vl1a E L.._de it 

1 
•y, vazlfe esıun'nda ba kadın üı:erlme hücum ettl1 bıtoa 

~ ~~du. tiu kadan yetlımlyormut gibi bil' de köpetJ ba-

Türkiyede 
inkılap 

Bir İngiliz gazetesi modern 
Türkiyeden bahsediyor 
Londra, 1 (A.A.) - Daily Tel

graf gazetesi, haftalık aayıfalarm
da modem Türkiyeye tahsis et -
tiği ilk eserinin mukaddemesinde 
diyor ki: 

"Büyük Biritanya ile Türkiye 
arasında mevcut münasebetlerin 
samimi olmasına müteaddit amil
ler hizmet etmiştir. Bunun zikre -
dilmesi calibi alakadır. Çünkü iki 
millet arasında daha sıkı bir anlaş 
ma için muhtelif vasıtalarla çalı -
şan tamamen şahsi nüfuz ve tefsir 
rin diplomasinin mutat usullerine 
nasıl yardım edebileceğini göster
mektedir. ,, 

Daily Telgraf, Türkiyenin Rö -
nesansı hakkındaki başmakalesin

de ezcümle Şl! satırları yazmakta -
dır: 

''Türk inkılabı bir hükumetin 
değişmesinden namütenahi başka 
bir şey olmuştur. Bu inkılap mil
letin enerjilerini, harsına ve haya
tına tamamen yeni bir istikamet 
\·ermek sw·etiyle onun Rönesansı 

(Dııvaııu ' üacD aayıfada) 

Yunan murahhasları dün geldi 
Memleketimizle Yunanistan a -

rasında bir ticaret itilafı yapılma -
sı etrafındaki müzakerelere bugün 
lcrde batlanacaktır. Müzakere -
leri Yunan hükumeti namına ida -
re edecek olan mürahhasları dün 
Pireden ıehrimize gelmişlerdir. 
Gele mürahhaslar; Yunan hariciye 
nezareti mvkaYelit şubesi müdü -
rü M. Arkiropuloı ile iktısat ne -
zareti ve sanayi şubesi müdürü 
M. Teodoropulos'tur. 

Bu iki murahhasa Atina ticaret 

odası mensuplarından bazı müte -
hasıslar refakat etmektedir. Ge • 
çenlerde Atinaya gitmiş olan 1s -
tanbul Yunan ticaret mümessili 
M. Fukas da murahhaslarla birlik
te şehrimize gelmiştir. Yunan 
murahhasları bugünlerde Ankara
ya giderek derhal müzakerelere 
başhyacaklardır. 

Yunanistanla aramızda mevcut 
altı aylık muvakkat ticaret itili.f
namesinin müddeti evvelki aktam 

(Devamı 4 UncO aayıtada) 

"F enerbahçe,, dün bir 
fırtına daha atlattı ! 

Diin 111' ma;lanna devam edllmlf, Fenerbabçe çetin bir maçtan ıt0•r• 
F eykozu bir tek •ayı ile yenebllmlttlr. Vefa• SGleymaatye maçı da 
yine bir tek .. vı ile Vefanın leblne aet•c~leD""'"'t'r. Taf,.UAh apor 
ısayfamızda bulacaksınız.. F.esmbnla Vefa-Silleymaniye maçında bır wa• 
,.,~•tl shterlyor. 



olan deniz kazaları hakkında dün 
kısmen malumat vermiştik. Kaza • 
lar etrafında yeni bazı haberler o HAB RL M. Daladiy 
gelmiştir. Bu haberlere göre Sam l' t 
sun limanında fırtına esnasında D 1 Fransanın emperya 

15 

batan motörlerin, yelkenlilerin sa- ançigv 'de y ugosla vyada mı·ıııA. bı·rı. - olmadtğını söylüyor 
yısı elliyi geçmıştır. Şchrın de - · 
niz nakliye vasıtaları kamilen v • b • • ı d •• •• •• Paris, 1 (A.A.) - (Havas:~ 
parçalanmıştır. - Bu yüzd~n ih. Mütereddilerin kı- gın on eşıncı yı onumu Si~ .: M: Da~adier askeri ~

8

erıb 
racatm sekteye ugraması alakadar 1 mu;,lesıplerı tarafından verıl 
ları korkutmağa başlamıştır. sırlaştırlması kararı öğle ziyafetine riyaset. ettiği •111 

Zayiat pek mühimdir. Simdiye 1 ·- ·~ A Aleksandr bu münasebetle dikkate 1 da söylediği nutukta, fratı&' 
k d d 

. d 
17 

. • . Dançıg, 1 (A.A.) - Dançıg a - ı d ı.ıY a ar enız en ınsan cesedı . . . w • • d emperyalist olduğu hakkın a 
toplanmıştır. Açıkta batan mo - ı yan meclısı ,dı~a~ ~n~ışafının dur- eğer beyanatta bulundu durulan masalın manasız old 1 

f" lk l'I . l l ması ve sar a gıbı ıuı hastalıklara b or ve ye en ı erın yo cu arından 
1 1 1 

. A • • kadar gülüne bulunduğunu e 
h n .. z h. b. h b k lutu an ar a ırsı surette kor ve sa - B l 1 ( A l . ) kb e u ıç ır a er yo tur. Sehir _ l l b k A e grat, va a a1ansı - 1 ti ale doğru emin adımlal"la yü - etmiş ve demiştir ki: ~ 

, azaz e ere yar ıma ça- d h o ı tı a gazetesı. ra e. san - r~me!dedir. Yugo_~lav milleti, ik . " F h"" . . e ~ ·ıtfa'ıyes'ı k d 1 d • gır o an arın ve e rı denecek de- P l' 'k . k 1 Al k d 1 -
lışmaktadır. Irmak mahallesini rece e sar oşların kısırlandırılma- nn Çekosluvak Lıdovz Novıny ga· tısadı buhrana rağmen bu ırkın - ransamn urrıyetın d' sı hakkında haiz bul nd gw f ayet gösterilmesini kendi kel'I. 

1 
.. lı 

dalgalar tamamen kaplamıştır.. k IA d A -. u u u ev zetesine yaptığı aşağıdaki beyana iktisat ve mesai ruhunun neler ya- dv 11 
B

. k a a e selahıyetlere dayanarak ve bugu·· nkiı" kuvvetlerı"le teıtl'"ı t"ı 
ır ço ev denize sürüklenmiştir. b' ı_ - lı neşretmektedir: pabileceğini göstermiştir. -ıl1addi za .. .. b' 

1
. h tr Kanun Clkarmıslır, aciz olduğu yolunda ortada dO I ı .. 

rar uç yuz ın ıra ta - B k • . : · "- Devletin ve milli birliğin Yugoslav hükumeti, beynelmi- d r' ~ 
min edilmektedir. Şehir büyük u ısırlanma ışı lıakında son şan başka bir masal da aynı e" ~i 
bir he . . d d. ı kararı vermek üzere fevkalade bir teşkilatı için olan on beş . senelik lel sahada, bütün dikkatımızı her cede asılsızdır. Biz Fransızlar..-

yecan ıçın r e ır. hh mesaiden sonra Yugoslavyanın is" zamandan ziyade celbetmesi la . d' 
ra 1 ar as aneye a ırı mış · tikbalini, tarakkiyalmı ve inkişa- zım gelen ayrı huzuru eserine mü~ es ' va ar 1 ve mı e er ar ~ Ya ) I h t k ld l 1 sı at mahkemesi teşkil edilecek- b t k 1 ·ıı t) asıl1 1 

~ır. Evleri denize sürüklenen tır. f t b' "t'ı tl d · d t d" .. h t 1 . t• ki münasebetlere hakim 0Ir11ıı51 • 
siddetJ" w _ t I • Almany,da tatbik edilen kanun mı am ır ı ma a erpış e e· ema ıyen muza ere ey emış ır. (İ d 
~an k 1 soglutgudn or asınkcka ive ~a - hilafına olarak bu kanuna iğdis biliriz. Şimdiye kadar olan ve B" d y 1 . .kb zım gelen adalet fikirlerine urdd 
" arına ın a apaçı a anın - h , bundan sonra olacak mesai.m, Yu" .. ız ~: .. ugo~ ~v:anın ıstı a. - biryaşayış hususunda haiz ol d 
sanlar d . . b··t·• . . A etme akkında bir madde kon - hm en buyuk hır ıtımatla derpıs w h kk . 1. k rtJf b 

a yar ım ıçın u un ıçtımaı mamıtı.tır. ooslav milletine harsi ve iktisadi . • . . - . • ı gumuz a ı tesır ı surette o 
t kk il h .,. 0 ederek onun mıllı bırlıgmın on be . k . b l 

l eşle ü er arekete geç.miştir. Hi- Bu kanun 1934 ikinci kanunu - tarakkiyatın ve bu kadar büyük .. .. .. .. . . ca vazıyette u unuyoruz. a iahmer cemiyeti umumi mer _ sıncı yıldonumunu sevınçle te:;ıt 1 dıl 
k 

nun birinden itibaren mcrı"yete gı". fedakarlıklar ve çetin mücadele - • d" 1 Bununla beraber milli yur 14' 
ezinden yardım istemiştir. e ıyoruz.,, · ı• 

D 
recektir. Dançiğteki katolikler lerden sonra hakkı olan refahı zun hütünliiğünü korumak içııt , 

ün Trabzondan da kısmen Aynı gazete, M. Paul Boncour .. um g·· ·· ı t db' 1 · d altıt' 
malumat gelmiştir. F ırhna ora - bu kanunu şiddetli itirazlarla kar- için bütün şeraiti temine matuf o - tarafından bu münasebetle yapı _ , .. oruk ~n e ır erı e 

d b
. h şılamışlardır. lacaktır. Bu münasebetle mazide 1 - d k' b d mız gere tır ... 

a ır ayli tahribat yapmıştır. an aşagı a ı cyanatı a neş -
y ·· 11' t l k ·ı. çetin muharebcbe günlerinde ol - retmektedir: ----------- :.ı 

_uz e ışer op u ı tı motör men. I d# t k.f t d ·b' d" l . Ç k l k Yeni Fransız kabines;11n· 
dıreğe çarpıp parçalan.mışlardır. spanya a ev 1 a uğu gı ı, üşünce erı e os ova 

M t 
.. l d b 1 1 G d 1 (AA ) z b yaya müteveccih oldug-unu kaydet "- 1 Kanunuevvel yirminci a • 

o or er e u unan on altı bin te - ru . . zon.az, . · · - a ı · A 
k b ta 24 k t d Al 

. . mekten kendimi menedemeım. C_ e- sır vrupa tarihinin en iyi manalı 
beyannamesi 

Pnris, 1 (A.A.) - Yeni hii~~ ne e gaz ve enzin denizde mah - ı 1 ıncı eşrın e man ıntı- b 
volmuştur. habatı münasebetile yapılan bir koslovakya ile mazide istırap çek-

ir gününü ifade eder. 
metin parlamentoda okuyacağı ti' q 

Çifte direkli bir gaz gemisi de .. t~plantı~an sonra çıkan ve bir çok tik, onunla hayati men.afi ve kar• 
linmiştir. Gemıdeki tayfalar bü _ kımselerın yaralanmasına ve bu deşçe tesanüt ile bağlı bulunuyo -

yük çaparlarla güçlükle kurları _ yaralananlardan birinin hapisha _ 
labilmişlerdir.. nede ölmesine sebep olan karga .. 

ruz. 

O zamanın naip prensi ve bu -
günün Yugoslav hükümdarı, Yu -
goslav birliğini ilan suretile istik -
haline daima i.man etmiş olan bir 
milletin emellerini tahakkuk et -

yannamesinin çok kısa olduğıl 
eyyüt etmektedir. 

Hakikatte bu beyanname ~ 
makinesinde yazilmış J sayıfıd 

T rnbzon sahillerindeki evler , 
sokaklar su içinde kalmıttır. Tel .. 
graf telleri kopmu§, bir çok yer -
lerle muhabere kesilmiştir. 

şalığa karışmakla maznun on ki -
şiyi tevkıf etmiştir. 

Müddeiumumi bu adamları ci
nayetle suçlandırmışlır. 

Seferde huf un an vapurlar bir 
türlü Iimr. na girememişler, sahil - sarat yaptı. Gaz yiiklü iki büyük 
lere yaklaQama.mışlar, fırtına için. motör parçalandı. On beş bin 

d d h l. d l I teneke gaz ve benzin karaya vure ve e şet ı a ga arın arasında 
dolaşmışlardır. du. Türk vapurları limanlara sı -

G · · ı l ı ğındı. Ecnebi vapurları açıkta .. l'; ~e~a vap~ru. P.olar hanede dolaşıyor. Pula tane kasabasına 
guç u ;: e arınabılmıştır. kar yağdı. Trahzona serpinti ol-

~ırtına Giresonda dn bir ç.ok du. Sahillerdeki tahribat ve hasa .. 
facıaya sebep olmu tur. Henüz rat tespit ediliyor. İnsanca zayiat 
esaslı :;urette tespit edilememekle yoktur. Civar iskelelerdeki ha -
h~raber Gireson limanına mensup sarat henüz malum değildir. 
hır çok yelkenlilerin battığı ve bir 
çok insanların boğulduğu zanno _ 
lunmaktadır. 

"Ordu,, önlerinde bir Rus va -
puru batmış, tayfalarından bir ço • 
ğu boğulmuştur. 

Gelen telgraflar, Karadeniz ha
valisinde fırtına ile beraber kışın 
da birdenbire bastırdığını, kar 
ha§ladığını bildiriyor. 

Umunıiyet itibarile, gelen ha _ 
herler kışın her tarafta başladı .. 
ğ~~ı göstermektedir. Çerkes kö -
y_unde ve Trakyanın bir çok yerle -
rınde epeyce kalın bir kar taba .. 
kası vardır. 

. Şe~rimizde de soğuklar bütün 
şıddetıle devam ediyor. Gittikçe dü 
şen barometre dün sabah b' d 

ır ere-
ceyi göstermiştir. 

Giresunda kazalar 

Sinopta kar 

Sinop, 30 (A.A.) - Karade· 
nizde üç gündenberi fırtına de .. 
vam etmekte olduğundan limanı

mıza bir çok vapurlar sığınmıştır. 
Poyraz rüzgarı her an şiddetini ar
tırmaktadır.. Sinop, Boyabat dağ
larına kar yağ.makta, kasabaya a
ra sıra kar düşmektedir. 

Batan Sovyet vapuru 

Ordu, 1 (A.A.) - Üç günden
beri devam eden fırtınadan sonra 
kar yağmıştır. Yolcu iskelesi ka
milen, yük iskelesi kısmen yıkıl .. 
mı,tır. On hin teneke gaz ve 2100 
teneke de benzin yüklü bir yelken
li Samsuna götürmekte olan Gelin· 
cik adlı Sovyet vapuru Çalti üze
rinde fırtınaya tutulmuş, Polet
haneye sığınmak üzere geri dön· 
müş ise de suların hücumuna da-

~ireson, 30 (A.A.) - Dünden yanamıyarak baştan kara limanı
heri d")vam eden şiddetli fırtına mıza girmiş, yük iskelesi yakinin· 
bazı deniz kazalarına sebep oldu. de karaya oturmuştur. 
Beş mavna parçalandı. Büyük bir Vapurun yirmi kişilik tayfa
kotra kayalara çarparak battı. İn- sından denize atılmak suretile on 
sanca zayiat olmac!ı. Kar ve fırtı- üç kişi kurtulmuştur. Birisi ölmüş, 
na devam etmekte, yolda bulunan diğerleri kaybolmuQtur. 
bir çok motörlerin akibetinden en .. Lehistanda soğuklar 
dişe edilmektedir. 

Varşova, 1 (A.A.) - Lehistan-
Trabzonda da bir soğuk dalgası hüküm sür-

Trabzon, 30 (A.A.) - Yirmi mektedir. Şarki karpatlardaki V 0. 

dört saattenberi mtithiş fırtına de- l roçta da hararet sıfırın altında 25 
w·am ediyor. Sahillerde büyük ha- J derece ye düşmüştür. 

Çekoslovakya ve Yugoslavya 
tarakkiyatının en iyi unsuru bu 
şeniyet ve i§tirak hislerine istinat 
etmektedir,,, 

Aynı gazete Fransız başvekili 
M. Chautcrnps tarafından Pariste· 
ki muhabirine yapılan beyanatı 
neşretmekted ir. 

Başvekil ezcümle diyor ki: 
"- Kanunuevvel 1918 Yugos -

lavya milletinin haya.tında tarihi 

tirmİ§lİr. Fransa Yugoslav mil -

\etinin kral Aleksandr ile· kraliçe 
Marinin idaresindeki mesaişini en 
büyük bir teveccüh ve muhabbet . 
le takip eylemektedir.,, 

Belgrat, 1 (Avala ajansı) 
Yugoslavya mıın oın1~111111 uu \J\"::" 

şinci yıldönümü münasebetile bü
tün gazeteler geçen on beş sene -

ibaret olacaktır. 

~~----------------1 
Bir Alman kruvazörü ııl~ 
rettebatına taarruz edj 

Nigo, 1 (A.A.) - L-imaııd• ~ 
\ı 

lunan Alman bamlralı Koel" 'I 
V;\7~ .. ·- .... :~- _ •. __ ..... ı..ıau gemiye İ 
neceklcri sırada mütrif f ırJ:31 I 
mensup işçiler tar3f mdan tailrflJ 

bir günü göstermektedir. Yugos - nin tarihçesini yapan ve bu müd -
lavya, sulha bu kadar kiyaset ve det zarfında elde edilen tarakki -
merbutiyetle hiz.met etmiş olan yatı kaydeden uzun makaleler 
kralının idaresipde büyük biı· is .. neşretmektedirler. 

uğramıştır. f 

Liman muhaf ızlan bu mut•~ 
rızları dağıtmak için bir ka~ ~ J1 
bunlara hücum mecburiyetıf'I 
kalmışlardır. di~ 

Cesaretimizi kaybetmiye 
ceğiz, millet bunu istiyor! 

Bir çok kimseleı· tevkıf e 

Amerikada 10 milyoıı . . 
ışsız var 

14111' 
Vaşington, 1 (A.A.) - , 

•. f4ı1l M. Heryo nutkunda böyle söylüyo rika iş federasyonuna gore ıl' 
rikada teşrinıevvel ayındakı ıt~.,e 

met etmek, çekilmek değil, idare lerın mıktan 10 mılyon 76 .b;W 
etmek zamanı . gelmiştir. varmıştır. Eylül ayındaki ıt t>i" 

Paris, 1 (A.A.) - M. Heı·riot , 
radikal sosyalist fırkası icra komi
tesinde irat ettiği bir nutukta son 
hükumetlerin harici siyasetine ve 
bilhassa Lozan konferansına karşı 
ileri sürülen ithamlan cerhederek: 

Enflasyon ile kıymetini kaybet • lerin adedi ise ı O milyon 67 
miş bir maaş veya kazancın zama 1 idi. d•' 
na ve icaba uygun her hangi bir F d t "nisani aY1

" 1 ee rasyon e§rJ . tif 
fedakarlıkla azalacağından namü 1 . 1 1• h 1 1 ~ n da ıt 

"Fransız emniyetinin fırkala - tenahi fazla azalmış olacağını kim 
n ıaya ı pa a ı ıgını 

d "~s• Rayiştag yangını a . ı•' 
rın haricinde ve fevkinde tutulma- takdir etmez?. 
sı çaresini bulmak isterdik.,, 

Demiştir. 

M. Merriot, keza radikal sosya " 
listlerin mali siyasetini müdafaa 
etmiş ve demiştir ki: 

"Kendini methetmek değil, hiz 

Sulh işi Allaha kaldı! 
Cenevre, 1 (A.A.) - M. Hen· 

derson hıristiyan kiliselerine bir 
beyanname göndermiştir. Beyan
namede halihazırda hiç bir kilise
nin harp veya harp tehlikesi şayi· 
asına lakayt kalmıyacağı bildiril
mekte ve bunlar cihan sulh mef
küresine tam manasile aadık kal· 
mağa ve bu mefküreyi galebe et
tirmek için ellerinden geleni yap
mağa davet edilmektedir. 

Mesele, manevi bir mesele ol -
maktan evvel bir hesap meselesi -
dir. 

Cesaretimizi kaybetmiyeceğiz . 
Millet bunu istiyor. Harekete ge
çelim. Tam zamanıdır.,. 

. _ RaY'' , 
Berlın, 1 (A.A.) ı·e k .. ce., 

yangını davasının bu~ün u Şl•1' 
sinde mahkeme heyet· f 00 • 11 , 

h ·1 M B . ,. e "ahıl ,., 
er ı e . run ıng ın c ~.,, ılt11'1' 

fatile mahkemeye ç gr t• · 

hakkında maznun Dimi rof t• 17aıl ..,. )<J 
g1 

A ti .., p · f · · ! fmdan ileri sürülen dil 
rnavu ugun arıs se ırı ı 1 k. t · t" eme ıs ememış ır. . ~ 
Paris, 1 (A.A.) - M. Paul Bon -------~...........--·"'İ 

cour dün sabah Arnavutluğun ye- Matbuat mümes ilhJ_ İ' 
ni Paris elçisi Ekrem Bey Bibho- f'1'tll' 

"LJa' k·ımiyetı" Milliye,, e 
1 
... aı' 

vayı kabul etmi!lir. J~ , .. 

Ekrem Bey itimatnamesinin bir zin şehrimiz mümessilliği 1eıııiftif• 
suretini M. Paul Boncoura tevdi et- harrir Neş'et Halil Bey seçi I t1'1',ı g. • , 
miştir. Kendisi aynı zamanda .. ,;', 

Bundan &0nra M. Paul Boncour müdürlüğü:--!!n İstanbul ınu ~lf 
han ve Litvanya hükumetleri nez- liği vazifesini de görecektir ' 
dine memur Fransız elçilerini ka- et Halil Beyin bugün şeh 
bul etmiştir. gelmesi beklenmektedir. 



l 
~,. J 

~" ~ıle • h b,kı tın tasavvur ettiği bu Hit 
\ıı, () 'ıh, Hitler çapındaki lsa 

''41 y ~ ı . k. ' ~ l>~t>ı} ge ıyor ı, V oron,of a • 
~ di l)oıa~~ış bir İsa olacaktır. (E
l. '\ı L· 'llın) a 1933 sene sonra 
l\tı Qıtaz h · i 1tt S azın. Bundan sonra 
~~ aınid ~·ı C ~-- il ı() l egı , ermen oldu -

lı' c,k, k; enecek, bir gün biri cı .. 
l\J lYle 'h ~ 
"~ ..ı 11 Nazarette d ~ 'l B ~0~ egı, er 

&ınuştu, diyecek! 

-. 

Yugoslavya ile Türkiye arasında 
ve bir elden 

çalışacak? 
Hariçte afyon satışının müştereken 

pılması için kurulan büro nasıl 

ya-

Afyonun müştereken ve bir el .. , lan uyuşturucu maddeler inhisarı l li büro,. ismını alacak diğer büro .. 
den satılmasını temini çarelerini a idare meclisi reisi Ziya ve aynı in· lar da İzmir ve Belgrat gibi bazı 
raşlırmak için murahhaslanmızla hisarın umumi müdürü Ali Sami şehirlerde tesis edilecek , bunlar 
Yugoslav murahhası mösyö Ora - beyle bu bürnnun başında bulu - İstanbul bürosuna merbut buluna

goslav Mihailoviç arasında yapıl· nacaklar, ben de Yugoslavya hükfı caklardır. 
makta olan müzakereler netice .. metmı temsl edeceğlm. Uyuşturu- Mesela Yügoslavyada istihsal 
lenmek üzeredir. cu maddeleı· inhisarıyle bizim bü· edilen afyonun merkezi büro vasl-

Yugoslav murahhası, teşkili mu ro yan yana bulundukları cihetle tasıyle satılması için buraya gön
karrer olan "Afyon satışı merkezi çalışmamız çok kolaylaşmış oal - derilmesi müşkül olacağından mil 
bürosu,, hakkında şu izahatı ver • caktır. li büro olan her yerde afyon stok· 
mıştır: Büronun fenni ve idari teşkila· ları yapılacaktır. Bu stokların mik 

- Teşkili mukarrer olan büro, tı tamamlandıktan sonra, yani yıl tarı merkezi büroya muntazaman 

isminden de anlaşılacağı veçhlle, başından it~baren, Yugoslavyada bildirilecektir. 
hariçte afyon satışı muameleleri - ve Tüı-kiyede afyon satış muamela Satış da stokların bulunduğu 
ni merkezileştirecektir. Büro uyuş tı münhasıran bu büro vasıtasıyle yerlerden doğrudan doğruya yapı
turucu maddeler inhisarmm ya .. yapılacak ve tüccarlar, hususi şa- lacaktır. Bu faaliyet yıl başından 
nmda bir dairede yerleşecektir. hıslar an~ak büronun kontrolu al- itibaren başlıya.cağı için o za.ma • 

Yapılan müzakerelere Türkiye tında afyon satabileceklerdir. na kadar milli büroların tesisiyle 

hükumeti namına iştirak etmiş o - Vasıta hizmetini görecek ve mli 1 iştigal olunacaktır. 

Hariçten yabancı işçi ça-j Ofis teşkilatı için Anka- 1 

ğınlamaz rada toplanıhlacak 

Son zamanlarda memleketimiz .. 
deki bazı müessese ve müteahhit· 
lerin, mevcut hükü.mler hilafına 

olarak, hariçten bir takım yaban -
cıları, Türklere hasredilen işlerde 

kullanılmak üzere çağırdıkları 
dikkati çekmektedir. 

Türk vatan.daşlarına hasredi -
len sıfat ve hizmetler hakkındaki 

timizde oturan ve çalıtan yabancı
lar için, ikici bir kanunla iki ge

ne bir mühlet verilmi~ti. Mües
sese ve müteahhitlerin çağırdıkla-

rı bu kabil kimseler tabii olarak 

ikinci kanunun şumul haricinde -

dir ve mühletten istifade ede.mi -

yeceklerdir. Bu cihet alakadar . 
lara bildirilmi~tir. 

Harici ticaı etin idare 
şekli 

Ortada dönen bazı rivayetlere 
göre, harici ticaret bir elden idare 

edilecek ve kanun çıkıncıya kadar 

Birinci kanunun on beşine doğ
ru lktısat Vekili Celal Beyin reisli
ği altında Ankarada bir heyet top
lanacak, merkezde ihdası düşünü
len ofis teşkilatı kararlaştırılacak
tır. Toplantıya -müsteşar Hüsnü 
Rıza, Ticaret umum müdürü Nakı, 
Londra mümessili Faik, Baş mx -
şavir Sami Beyler iştirak edecek -

lerdir. 

Hariciye vekili bu sabah 
AnKara da 

Evvelki gün Belgrat seyahatin· 

den lstanbula dönen Hariciye Ve
kili Tevfik Rüştü Bey dün şehirde 
bazı ziyaretlerde bulunmuş, ak· 
şa.mki trenle Ankaraya hareket 
etmiştir. Tevfik Rüştü Bey, Hay
darpaşa istasyonunda Vilayet er
kanı ve ecnebi sefaretler mümes• 
silleri tarafından uğurlanmıştır. 

Müşahede altında 
iki kadın 

Adliye tıp işleri müessesesinde 
cinayetle maznun iki kadın müşa
hede altında tutulmaktadır. Bu 
kadınlardan Fatma ismini taşıya
nı tam elli yaşındadır. Suçu, on 
yaşındaki torununu parçalıyarak 

öldürmektir. 
İkinci kadın, 28 yaşında genç, 

güzel bir kadındır. Boluda balta 
ile kocasını öldürmüştür. 

Ellilik ihtiyar kadın da, genç, 
güzel kadın da sinirlerinin bozuk 
olduğu iddiasındadırlar. iddia •· 
lnrınrn ne dereceye kadar doğru 
olduğu müşahede neticesinde bel-

li olacaktır. 

Tahrir işleri 
Üsküdarm musakkafat tahriri 

bitirilmiştir. Dört beş gün sonra 
da Kadıköy kazasının tahriri bit -
miş bulunacaktır. Kcmisyonlar -
dan bir kısmı Kartal ve Pcndikte 
çalışmıya başlamıştır. 

Dört lir~ya elbise temin 
ediliyor 

~, 
1

&ir d' fabrika inşaatı durdurulacaktır. tk .. 
> t tn a ' l . &~ , tlıttk n ane erıyle, itikatla • tisat Vekili Celal Bey, bu şayialar 

Cieri bırakılan toplantl 
Dün Hukuk talebe cemiyetile 

Tıp talebe cemiyeti yıllık kongre· 
lerini yapacaklardı. Fakat ekse
riyet olmadığından toplantılar ge
ri bırakılmıştır. Sümerbank'm Feshane fabrika

sı tarafından Türk köylüsünün gi
yeceği kumaş tipi tespit edilmiş . 
tir. 

ljı tıl,tr d addes muhitiyle dindir. hakkında şunları söylemiştir: 
"le a. de~· · d ~ tı. Çıkar. gıştır ınız mi 0 • din· - Harici ticaretin bir elden ida-

t~~ h'ıilerd . resi hakkmda hiç bir karar yok-
~ld t:ı-~feı: hılerek, ya bilmiye • tur. İhracatın bir elden idaresi ko 

••ı}'~tl Şen hatıraları ortadan 1 , t,, ar. ay ve basit bir iş değildir. 1hrac:ıt 
~~.. ~at } kl ~~~t\d~ n.~ tuhaf ki, bu davanın 1a · ~mda tasavnırumuz, ihracat 

·· t)Gl\~~apet ilmin adamları ınaddelel'ini istandanlize etmek ve 
Ku k·ı· · l 1 ısenin, Sami kültü- ınıl i menfaate en uygun şekilde 

Sadri Etem te.şkilatlandırmal"·trı·. B m - unu ynpa-
.._ C\'amı 4 iln<'U snnfnda) r·arrı ~ _ · . ..:bz. 

~ l. tr
0 

Fırka kongreleri 
Cüımhuriyet Halk Fırkası ocak

larının yıllık kongreleri toplan· 
m3.ğa başlamıstır. 

Dün Alemdar nahiyesi Binbir 
direk semti ocağı senelik kongre
sini yapmış ve dileklerini tespit 
ederek idare heyetini seçmiştir. 

Yeni azalar Raşit, Cemal, F e
rit, Hafız İbrahim ve Abdürrah· 
man Beylerdir. 

Bu kumaş, şayaktır; çok yumu. 
şak ve aynı zamanda sağlamdır. 

Elbise modeli üzerinde tetkıkler 
henüz bitmemiştir. 

Yapılan bir hesaba göre köylü, 
dört lira ml1kabilinde biçimli ve 
dört sene giyebilecek derecede sağ 
lam bir elbise alabilecektir . 

Bakırköy bez fabrikası da köy-

Yerli filmlerde yanlış, sakiım, 

çirkin biJ" yol tutturuldu. Orta o

yunu luliiatmm tereddiye uğramış 
kaba nükteli tekerlemeleriyle, 
çıplak bacak teşhiri, sinemanın 

bellibaşh gayesi şeklini aldı. "Söz 
bir allah bir,, de oyunculardan bi
rinin, paçalı donla göründüğü ye
tişmiyormuş gibi, bir de seyircile.. 
re karşl domalıp arkasını kaşıma
sıyle, "Cici berber,, de rum kadı
nı oyuncunun yatak odasında so
yunması ayni derece çirkindi. 

Evza ve etvarın · nezahatına 

dikkat edilmek §artile. değil sine· 
ma perdesinde veya tiyatro sah
nesinde, en yüksek muhitlerde bi· 
le, en açık bir şaka yapılabilir . El
verir, ki yapılan hareket göze mer 
tek ~ibi batmasın. 

Eli ile diş karıştırmanın ayıp, 
fakat kürdanla karıştırmanın mer
gup olması, birinde nezahat, cliğe.. 
rinde sakal et olmasındandır. 

Mayo, patiska donun yanında 
çok nezih olduğu içindir, ki plaj• 
larda donla denize girmek ayıp 

sayılıyor. 

Yazık, ki yerli filmler çevrilir
ken, nezahatla sakaletin arasında 
bir uçurum açıyorlar. Bacak, gö -
bek ve don gılzeti mevzua ehem • 
miyet verdirmez oluyor. 

Keskin sirkenin zararı nasıl ken 
di kabına ise, nezih olmıyan film
lerin zararı da, kendinedir. 

Zozonun soyunması, kasap 
dükkanında çengele asılan kızıl 
karaman bir koyun manzarası ar
zediyordu. Hazımı, paçalı donla 
domalıp arkasını kaşır gördüğü • 
müz zaman, Salıpazarının kirli 
sularında yıkanan bir takım aşağı
lık insanlar gözönüne gelmişti. 

Filmde nezih olmak en büyük 
şarttır. Nezih olan çıplak, göze 
batmıyan tuhaflıklar güzeldir. 

Basit çıplaklığın muvaffakıye
te kafi bir amil olmadığı da şehir 
tiyatrosu sahnesinde görüldü. "Üç 
saat,. ın beğenilmesi bacaktan ile. 
rj gelmemişti, Nasıl, ki baldırlı ve 
göbekli diğer bir operet tutmadı. 

Sinemada da artık bacağa ve 
taklitli tekerlemeye değil, nezahe
te ve mevzua ehemmiyet vermeli 
lazımdır. 

SelAmi izzet 

Vlyanaya giden zablta 
memurlaramız 

Emniyet müdüriyeti altıncı şu
be müdürü Faik, emniyet müf et
tişlerinden Suat Tahsin ve Fahri 
Kemal, emniyeti umumiye birinci 
şube şefi Mehmet Ali Beyler Vi
ya:v.aya gitmişlerdir. 

Zabıta memurlarımız Viyana • 
1 a bir sene kalacaklar, polis işle
rini tetkık edeceklerdir. 

mıımıurmıuıııuıumNtınımtı111nımm1tmıııttıımıııuıınıuıı11111ntttınsm1tuutmWUftmt 

lü kadınlarına mahsus bir kumaı 
tipi bulmağa çalışmaktadır. 

1 

_ _ !:) 

'~itt tğa -"•t tnı ? (Dehri Ef. ye) ha-
• • • · · Papa, Hitlere demiş ki: f 

"Sen yahudileri Almanyadan çıka- j • • • · ·Fakat İsa da yahudiydi · j ..... Acaba Hitler _ 
cevap vermiştiı·?. 

r 
Dehri Ef. - !3-:ınd::ııı koln~·ı h<' \"llr ki. • 

Papaya ne ·•ı.. . T. ., 

J 
::l;\ ı ~ıırnm,.,a ~<'rdı,;h•riniıı <'f'ın"'lm 1938 ... ' 

•• rıyorsun..... l Bunu unutuyorsun.,, ııc soıırıl Almnnlnr '•'ri~ orlar!,, demi:: Ur. 
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Heyecanlı müzake-
1
( G O N O N H A 8 E ~ L E R i J Tü.rkiy~d relerin akisleri _________________________ _._ -

Kömür fiyatleri ınkıla~, üniversitede 
Lisan kursları gelecek 

haftaya açılıyor 

Polis haberleri 

iyiliğe 

ve 
karşı 

kan 

(un, tıırıtfı J iııli ııayıf:ıP• 1 
( 

bıçak ı· ·ı · d · k · olmuştur. Bfüün tarihini b~ 
şç1 erın parasın an esıp . tı# 

f f. l . . d" k mnğlüplarm ramcdilıııe~ı A 
• ıyat erı ın ırme den Türkler bütün kollı;ı' 

Başmakaleden Ueı>anı 

Millet Meclisince birer birer tetki
ki gibi bir netice tevlit eder, ki bu, 
tatbikatta imkansız olduktan baş
ka Devlet Şurası deavi dairesi -
ni manasız bir teşkilat haline ge
tirmek olur. 

Bununla beraber unutmamak i
cap eder, ki bizim teşkilatı esasi -
yemiz mucibince Büyük Millet 
meclisi, her türlü hukuki ve cezai 
işlerde, son merci olarak tanınmış
tır. Onun için cezai hükümlerde 
çok açık usulsuzluk ve kanunsuz -
luk halinde adli hatanın meclis ka
rariyle ref'ine imkan verilmiştir. 
!-Ialbuki ceza sahasında mevcut o
lan bu usul hukuk sahasında yok -
tur. Böyle fevkalade bir vaziyet 
karşl6lnda Büyük Millet Meclisi -
nin saltit kalamıyacağını düşünen
lerdir, ki Devlet Şiirası kararları -
nın zaruret halinde büyük meclis
te tetkik olunabileceğini iddia e -
denlere iltihak etmişlerdir. 

Üniversitede açılması kararlat
tmlan lisan kursları gelecek hafta 
içinde derslere başlıyacaktır. Kun 
lara tayin edilecek muallimler ö -
nümüzdeki gün içinde belli ola -
caktır. 

Süleymaniye medresesinde E- doğru değil.. kuvvetli bir surette tesis edt 
mine isminde bir kadın odasının z ld k d .1 . 1 sulh münasebatı halindcdirl~r 
·· ·· d k · · · k ongu a ma encı erı ame e . ~• 
onun e yeme pışırır en aynı yer- ı . 1 . . I k k" .. .. Gazete, elde edı'len eserı. 

• v • • • yevmıye erım aza tara omurun 
de dıger hır odada oturan şışecı 1. f' . . . d' _. d" .. derek ezcümle TürkiyeniJI 
Y d .. f . . y ma ıyet ıatını ın ırmegı uşun - ' k 
aşara tesa u etmış ve apr es- k d' l z ld k taahhütlerine noktası no 

k 'd b · v E . H me te ır er. ongu a ta uzun Jıt1 
ı en erı tamştıgı mıne anı - "dd '"h d' l"k . b' hürmet ve riayet etiğini 91e ma: mu et mu en ıs ı etmış ır zat 

1 
. 

1
e 

Şimdi teşkilatı esasiye ve adliye 
encümenlerine intikal eden bu mü 
naka§alı mesele şu tarzda bir ka -
rarla neticelenebilir: 

Devlet Şurası deavi dairesi ka
rarları Büyük MilJet meclisinde 
umumi surette tetkike tabi tutula
maz. Ancak Büyük Millet mec
lisinin ceza işlerinde adli hataları 
tamir hakkı olduğu gibi hukuki 
meselelerde başlı başına bir kanun 
yapmak suretiyle idari hataları ıa· 
lah etmeğe selahiyeti vardır. 

Mehmet Asım 

Türk
Yunan 

tD :ı tarafı 1 inci ııaJıfıı.mızua J 

bitmiş, bu müddet dünden itibaren 
iki ay daha uzatılmıştır. Müza
kerelerin bu iki ay içinde netice -
leneceği ümit olunmaktadır. 

Dün gelen murahhaslarla Anka
rada yapılacak müzakerelerde ti
caret mükavelesinin esasları hazır 
!anacak, bir proje tesbit edildik -
ten sonra Yunan iktısat nazırı M. 
Pesmazoğlu Ankaraya gelerek 
mulcaveleyi imzalıyacaktır . 

Esasen bu mukavelenin ana hat
ları Yunan Başvekili M. Çaldari -
sin Ankarayı ziyareti esnasında 
tesbit edilmiş bulunmaktadır. Bu 
esaslar şunlardır: 

1 - Türkiye ile Yunanistan ti -
cari miinascbetlerinin inkisafı kin 

~ ~ 

her türlü kolaylıkları tesbit ve tat-
bik etmek, 

2 -İki memleket arasında güm 
ı ük resimlerini beynelmilel iktısa _ 
<li tekamüllere ve hakkı ıiiçlıan 
( Droits de preferance) esasına is
tinaden indirmek 

' 

Üniversitede tedrisatta bulunan 
ecnebi profesörlere yeniden on 
tercüman tayin edilmiştir. Rek
törlük, bu l~rcümanlardan profe
sörlerle temas etmelerini ve ilmi 
ıstılahları tesbit etmelerini iste -
mektedir. 

Haber verildiğine göre ecnebi 
profesörlerden biri hazırladığı 

dersin tercümesini evvelden ha -
zırlatmakta ve bu tercümeyi, ken
di takririnden sonra tercümanına 

okutturmakta dır. 

Lisanı kuvvetli olan talebe biz -
zat profesörün takririnden, lisanı 

kuvvetli olmıyanlar da tercüme -
den istifade etmektedirler. 

Rüşvet tahkikatı 

Rüşvet işlerinde alakadar görü• 
lerek polis mesleğinde çıkarılan 

Beyoğlu merkezi sabık başkomi .. 
seri Mucip beyle taharri memuru 

Remzi Efendi hakkındaki tahki -
kata deva medilmektedir. 

Mucip beyden parası ve emva• 
li gayrimenkulesi olup olmadığına 
dair malumat istenilmıştır. 

Mucip bey bu husustaki cevap
larını yazıyla hildırmıştır. 

Mucip beyin vekilleri tekrar 

müstantikliğe müracaat ederek 
kendisinin kefaletle tahliyesini 
istemişlerse de kabul edilmemiş .. 
tir. 

Sabık başkomiser hakkında id 
dia ve ihbarlar tevali etmektedir. 

Birinci kanun maaşı 
Maliye vekaleti bugünden iti -

baren birinci kanun maaşının ve -
rilmesi için bütün defterdarlıklara 

emir vermiştir. İstanbul memur -
ları da bugünden itibaren maaşla -
rını alacaklardır. 

Eskişehir şeker fabrikasının 
a~ılma resmi 

Eskişehir şeker fabrikasının a -
çılma resmi önü:::nüzdeki salı günü 
yapıalacktır. Açılma resminde İ!' 
met Paıa Hazretleri, yüksek mali 
ve iktısadi müesseseler müdürleri 

' meb'uslar bulunacaktır. 

Hususi birer tren Ankaradaki 
ve lstanbuldaki davetlileri Eski -
şehire götürecektir. 

bu düşüncenin aleyhindedir. Di .. yın gerek harp zamanında . 
"- Komşum, her za.man yemek yor ki: rek devlet işlerinin idares 

pişiriyorsun, hep kendin yiyorsun. __ Ko"'mu"r fı'atı'nı· milli halaskar liderlerinin azaltmak için 
Bu ~kşam beni de yemeğe davet d h h d · · adı amelenin verim kabiliyetını artır - e asına u utsuz ıtıI11 
el te beraber yiyelim.,, ·ıı · · le f'1 mak lazımdır. Alman, Fransız 0 _ mı etın muvaffakıyetıY 

Demiş, Emine H. bu teklifi ka- dıg~ını bı'ldı"rmektedı'r. caklarmda bir işçi günde iki bu .. 
bul etmiştir. k k Gazete dı'yor kı' .· .. çu ton ömür istihsal eder. Biz -

Bir müddet sonra Emine H. ye.. ' 'f 'h Jhll de ise ancak 600 kilo istihsal ede . ' aı·ı le fasılasız bir sıı . 
mek sofrasını hazırlamış ve kom - bilir. Bu farkın sebebi de bizde .. senesinden Gazi Mustafa J\' 
şusu Yaşarı da çağırmıştır. ki ameleden ekserisinin acemi kadal' pek az kimse istifa<le e 

Yaşar odaya gelip sofranın ba- · 
köylüler olmasıdır. İstihsali art - tır., , _/ 

şına oturunca cebinden büyük bir -----------
tırmak için iyi doymuş, iyi istira - f8 

rakı şişesi çıkarıp, rakıyı su bar .. h . h Isa" 1·kı·ncı· de at etmış i tisas amelesine ihti -
dağına doldurmağa başlamıştır. 

Emine H. rakıyı görünce sinir-
lenmis ve Yaşara: 
"- Ben seni yemeğe davet et -

tim. Benim odamda rakı içilmez. 
Burası sarhoş yeri değil. Rakı içe • 
ceksen başka yere git.,, demişlir. 

Bunun üzerine Yaşar birdenbi
re kadınla kavga etmeğe başla

mıştır. Yaşar bir aralık belinden 
çıkardığı kocaman bıçağı Emine 
Hanımın sırtına saplamış ve ka
dın kan içinde yere yuvarlanınca, 
kaçmıştır. Emine Hanımın fer -
yadını duyan diğer komşuları po -
lise haber vermişlerdir. 

Ağır yaralı olan kadın hasta .. 
neye kaldırılmıştır. Yaşar, bir 
müddet sonra yakalanıp adliyeye 
teslim edilmittir. 

Otomof)i a1hnda 
Dün Bayazıtta.n szeçmekte olan 

Sahure Hanım 1828 numara.h ~ _ 
för Yaninin otomobili ile arabacı 
lsmailin arabası arasında kalarak 
başından ve ayağından ağır suret
te yralanmış ve Haseki hastane -
sine kaldırılmıştır. 

Şoför Yani ile arabacı İsmail 
yakalanmıştır. 

Uslura, tabanca, "iakı 1 
- Galatada Mahmudiye cadde

sinde Salibin kahvesinde Aslan 
vapurunda yazıcı Ömerin üzerin -
de bir ustura ve Hayrinin üzerin
de de bir tabanca ve lsmailin üze
rinde de bir sustalı çakı bulunmuş 
üçü de yaaklanmıştır. 

[
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yaç vardır. 

Talebe çokluğu karşısında 
yeni düşünceler 

çarmiha geriliY 
(lll\) tamfı 3 i.ıııcıı sa~ ıf11dlll I' 

rünün musallat ettiği kleri~J 
fencliler var. ıl 

Maarif Vekaleti lise ve orta 
mekteplerdeki talebe çokluğu kar· 
şısında tedbirler alınması için u
mumi müfettiş Salih Zeki, Bedri 
ve sabık müderris Behçet Beyler
den müteşekkil bir komisyon kur-
muştur. 

Öğrendiğimize göre, alınacak 
tedbirler arasında yeniden bina 
bulmak ve mektep aç.mak tasav .. 
vurları vardır. Şehrimizdeki bü
tün liıe ve orta mekteplerin leyli 
talebesini ayırarak, leyli talebeye . 
mahsus olmak üzere Haydarpaşa· 
daki eski tıp fakültesi binasında 
yeni bir lise açmak ta düşünülü • 
yor. 

An karar heyetinin tetkik 
edemeaıgı uv~7aıa. 

Devlet şurası mülkiye dairesi, 
son af konunu ile kendisine veri -
len salahiyete istinaden ali karar 
heyetinin tetkık edemediği 98 dos 
ya üzerinde tetkıkata başlamıştır. 

Sabık Nafia Nazırı Ce.mil Paşa 
hakkındaki heyeti mahsusa kararı 
olduğu gibi bırakılmıştır. 

Eğirdir-Dinar ari!:iındaki 

hat satın alınacak 

İnşası ka.rarla~tıran Antalya -
Af yon hattı güzergahındaki Ay -
dm demir yolunun Eğerdirle Di -
nar arasındal<i yüz kilometrelik 
kısmının devletçe satın alınması . 
na karar verilmiş. şirketle müza .. 
kereye baş lanmıştn·. 

Hem çekiyor hem 
s~ ti JOrmuş •• 

B h .. ~ 
una ayret etmeyınıı1. V 

kalizmin böyle bir vazifeY1 / 

etmesinde imkansızlık vardı1 
meyiniz.. 

1
1 

Klerikalizm, dünyanın hl 
rinde aynı millettir. Aynı 50'/ 

bir kaf~l~dir. Hilafetin il~''/ 
evvel hızım klerikal efendıle.,I 
den bazılarının dine dair ~ 
malarma şahit olmuştum. 
şöyle konuşuyorlardı: 

Biri: 
"- Muhterem maknınl•~~ 

cavüz ediliyor. Bunları ya.P" 
dinsizlerdir .• 

Öteki: 
"- Katilleri caizdir. 
Bulunduğumuz meclist' ~,ı, 

ı .. 1 • --· ..ı .... .-araı. O bunl~ 9 
şüncelerine iştirak etmed1·~ 
dım ki, bu efen diler onu d~. ı/ 
le itham edecekler. Hayır. 01/ 
şey olmadı. Ulema efendill 
derhal sözü çevirdiler: İ 

"- Maksadımız bir kısı1"~ ' 
filin ileri geri söz söylerııt' / 
Ş •· "f h" · l'k etı" f er ı şen e ormebız ı .. )1 

dir. Yok&a bizim elimizde 0:1. 
yeller, öyle hadisler, öyle fe ,-i 
vardır ki, dinsızlığı bile b'1 

1
; 

le kabul ettirebiliriz. ıvte•~,,ı 
kavmin reisi o kavmin ırıell ;ııı~ 
tebdili dinde ve yahut dif1' ~ 
bulsa ülülemir akil olmak ",I. 
le o kavmin dinden çıkıt'~ı/ 
beis yoktur ... Kim bu i,tc h ti' . e . 
kadar ileri gidebilir? B•t. f" 
yapanz .. Ancak itleri ehliı>C 
mek şartıyle !. tJ>e't( 

Kuaca kaydettiğİJll . i lı" 
klerikalin her yerde ınevki1"tıı.11' 

k" 1'• ıı hctmcden, her emriva _11 AIJ11' 
debileceğıdır. Bunun içın j~iıı' 

• ı ı.r 

3 - !ki memlekette de istihsal • k I · k 
edilmekte olan üzüm incil' zevtin iç i içilen yer erın apan-

- l"oılwıd:ı. lı;tınıa ı:tıue<,i rnıılıtenwi ohn 

Jrnııfcrnnı;ı iı,;ln itıl!f clı•\lctlı•rl ar:ı ınd:ı 

ıııi17.nJ,ı·ratı~ b.ışluıımı"itır. Dlın gt>lPn tel -

~rnrıı.ımr>lı•n• nal.Uran itilaf riculi "'~ ası~-c -

slıııleıı bir ço~"u, hıı me~ anda trJ-'rnn~n b;ı~,-, •• 

kiti .\l&.ı~ö Kl<'manso Londra~a ,.a ıl olıtlll'} -

lıır ,.r. ıı:ırlal• bir ~ıırrttc f<;tlkba.I N:lilm~~r -

dlr. 

- Hryoğlıı zabıtasını ~·:ılmıdıı lıı;:-lliLler 

deruhtc ctlc<'eklerJlr. !;iimdi~·e 1'3dar Sl'lilniı,. 

tı-n r,o 1n~m:r. l">li .. I Ilı• üt 1tnilık k~le~e J:'el-

111i tlı- • 

Beykoz.da, Şevket isminde bir 
adamın içinde esrar sarılı çıgara 

içtiği ve bir tarafta sı21p kaldığı 

görülmüştür. Polisçe yapılan ara!
tırmada ceplerinde bir çok ta eı· 

rar paketi çıkmr!tır. Şevketin 

yada Naziler namına fsa~rst ı.I 
defa çarmıha çeken bir k• 

1 
, , 

sudur. ~ 1 

' ' .... ' ve zeytinyağr gibi maddelerin ha- ma saatı 
Dahiliye vekaleti İstanbul vi -

!ayetine bir tamim göndeımış, son 
zamanlarda adedi artan cinayetle 
re, zabıta vak'alarına meyhanele -

riç piyasalarda satışında iki mem
leket ticaretini zarara sokabilecek 
rı.!kabetlere meydan veı1nemek 
için satış vaziyeti ve fiatlar üze -
rinde müşterek tedbirler almak 

4 - Sanayi sahasında cesit Y~ rin ve içl<i satan yerlerin geç vak· 
kalite meselelerini hallederek te kadar açık bulunmaları sebep 
(Par Classification) sistemi üze _ olduğunu, bu yerlerin geç kapan
rinc çalışmak ... masının birçok kimseleri sefahate 

Ankarada yapılacak olan müza- ve sefalete sevkethğınr bildirmiş, 
kerelerde bu esaslar göz önünde böyle yerlerin daha erken kapan· 
tutularak çalışılacak, teferriiat da- malarını emretmıştır. 

hi dü~.iinülerek bir mukavele tes _ 1 .. B~ ~mir üz;rine polis müdiriye 
bit edilecektir • h ıçkılı yerlerın daha erken ka -

panmalarını temin edecektir. 

-Tı•?ılijti l'l'"lllİ, ;:\latbuatı O<omaıılJC miı -

tllırl~·ptinıtcn: 11:1 inrl muhtt>llre\lc rnilııt • ir 

t'\'rıalu h:ı\·udis ,.,, ri-;:ıili mPYl•u.teniıı "'"ı 

z.anı:ııılıırd:ı te\'11Ji ı'1len ıw"irİ):ıtı tı•lıı·)~ iıf

kJ\r.ıne i ınrnılPkPtln nwııafii fili)·ı·~ı ili! nıı • 

lmblll lrHI bir dPrrccye \"arınış olduğu ribPtı._, 

hiirriyl'tl mıalbuatn fonıaml)le rlayl't ı-dfluıe

slıt<' şiılcletll' tarnftnr hııhuı:tn hiikfınıeli "'e

niyPnİJl m:ıhza il nıeıı:ıfii :iti~·ı•yi h:ıkldı•n 

, Urnyrt"n ınatlıu:ıt h3kkınd:ı bir mlkhletl 

nwnuldrnte l!:in han t:ıkyiı.lat \"111.'ııı:ı nıeelıtı· 

rl3 et hissedildij;i \'C biıt:ı<'nal••) h bu:,:UndMı 

itibar<'ıı hilı·iimlr N'rııldi Jl'\'mi,yr 

m"' kııtc llc lditiih '"" m:ıthmıt h:ıkkında ı·I • 

~·,.nn nırrl~ iıllcr:ı olan hf:ırt'f örfi~ e ~Hmrnn -

mP"I tnlhllc l'<lll<'C'r:ğl ht<yan ve it~n olunur, 

esrar kullandığı gibi, sattığı da 
anlaşılmış suçlu, mahkemeye ve . 
rilmiştir. 

Pençereden düşen çocuk 
Cerrahpaşada fırın yanında ber

ber dükkanında oturan İsmail Hak 
kı Efendinin, oğlu Remzi pencere
den düşerek baıından yarala11-
mı~tır. 

Kumar oynarken 
yakalandılar 

Galatada Naz~inin kahvesinde 
kumar oynıyan Çolak Panayot 
Y orgi, Nihat Ali ismindeki şahıs -
lar meşut cürüm halinde yakalan .. 
mışlnrdır. 

Kilise, Almanyada yaşaıf'ıı 
çin lsayı kurban ediyor: ıt'"' 

Sadr• 

1eert ,,~ 
Çikulata satar 11ıı ~ır r 

S · k · d 1 .. .. purı.ı ... J ır ecı e nonu va • ıf''" ~e 
Z. ıa Jf , 

lata satmağa gelen •Y öı' 
ki çoc:.•k anbara düşerek g 
başhldan yaralann11ştır. 

v ~d T ~ ı Uh aş. 
111

, 

\ . l' ı ı~uıw11 
el' ı ma ı ktiı'· 

yurd~ bağlı olmak oeınC ,~f 
11:1.•ıı 

Milli lktıı;at ,,e . 
Cemiyeti 
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'of e umas z s e amı zze , . T f .k 30 Yazan: A. MıL G VAKiT ın yenı e rı ası : 

::1~~s·~:!ib;:;~.::.gı~i;::·~; türlü ;~~~~n~t:;~~:::.v~" bir Rus konsolosunun çantası elinden 
_ Ne~~n ~~uyamıyor. - Buraya geleceğinizi söyleyi l k ld ? 

ı-a.r ""-:- liaata da ondan, daima ha- nız._ Söyledim. nası ap f l • 
~t1 \'ar. - Bırak orada kalsınlar, sız 

en •ordum: gidince onlar da giderler. 
- A. k 

Trabzon konsoloshanesinde top
landığı zannedilen evrak hep Rus
ların casusluk işlerine müteallik i
di. Çünkü Ruslar Trabzonda epeyi 
ce casus kullanıyorlardı. Bunlar -
dan birisi Trabzonda nalbantlık 
eden bir Ermeni idi. Nalbantlığı 
bir saıı'at olarak mı, yoksa casuslu 
ğunu örtmek için mi yaptığı ma -
lihn decildi. Bu Enneninin Rus 
konsoloshanesine haberler götür -
düğü işitilince araya başka bir a -
dam koyularak nalbant casusa bi -
zim ordunun sahte bir taarruz pla
nı tevdi olunmuştu. Tabii Ermeni 
huııu koşa koşa Rus konsoloshane· 
sine götiirüp, büyük bir iş becer -
miş gibi, teslim eylemitşi. 

_ B ıı ı, dostu yok mu?. - Ama her yeri alt üst eder .. 
Rtld· ..... en oradayken kimsenin ler. 
ktn ~ını.görmedim; ama ben yok - Peki ne istiyorlar?. 
edelll e kımse gelmiyor diye iddia - Sizi görmek istiyorlar. 
teaad~~·· ?rada sık sık kont N ... e - Kim hunlar?. 
eeliy edıyorum. Saat on birde - Birini tanıyorsunuz .. M. Gas· 
derj or. Ona istediği elması gön - ton R .. 

Yor. A.ın M ·· · · · E t t Öt k' l:Örın· a argorıt re!.mını - ve , onu anının. e ı 

ta ed~Ye tahammül edemiyor. Ha- kim?. 
Ona ~or. Çok zengin bir adam. - Mösyö Arman Düval. Tanı-
RÖı-e b~ıa.n: "Margörit, tam sana mıyor musunuz?. 
rurn ır erkek,, diyorum. Diyo .. - Hayır; ikisi de gelsın, kont 
bud alına, o haşım çeviriyor, çok olmasın da, kim olursa olsun, her-

a a d' gij., 1h 1Yor. Budala olsun, ona kesi konta tercih ederim. Bekliyo .. 
yene T . 

~ün d .... 1 ırsın, halbuki dük hu - rum, çabuk gelin. 
tiYarl egılse yarın ölecek. Hem ih- Margörit penceresini kapa -
kı" ar hedbindir; Margörite ba.. dı. 

.ror d' 
Yiiıd 'Ye ailesi de darılıyor. Bu 
~k. ~ 0rı.a hiçbir şey hırakmıya
ltna. a.rgörite nasihat ediyorum 
ele ~~ dük öldükten sonra kontu 
lüy anın kolay olduğunu söy . or, 

p "d 
ru ans şöyle devam etti: 

?nekh On.un sürdüğü hayatı sür .. 
dun, h 0 !. ~ir şey değil. Ben olsay
Ytr krıf1 çoktan kovardım. lhti· 
l'İte ~ ?na.nasız bir adam. Marg(i.. 
bakı ı:tırn diyor. Ona çocuk gibi 
ı Yor h · d · d' k ar1nd ' ep peşın e, şım ı uşa -
clive an biri eve kim girip çıkıyor 
di;, 10kakta gözcülük etmekte • 

Ga ton pjyanoya olurcJu: 

~ilı;-- Biçare Margörit, ben bunu 
d11' h~o Jum Sad birkaç zaman .. 
f'"k ıraz daha keyifsiz olduğunu 

ettim 
~ .... d . 

u ans kulak kabarttı: 
....... s 1 , uı ... 
~''t . k . on pıyanoyu estı. 

~Galiba heni çağrıyor. 
1 nledik. 

' t\ret b. >'o"du, 1 ır ıes Prüdansı çağrı -

diıı-:- Haydi bakalım, siz artık gi
•:t, dedi. 

Gaaton güldü: ....... s·. 
~\ıd ııın misaifrperverlığınız bu 
• Ur? C • d'w• tıct . • • anımız ıste ıgı zaman 
'~·~. 

Bir an yüzi.:,mü tanır gibi olan 
Margörit ismimi hatırlıyamadı. 

Keşki heni fena hatırlasaydı da u
nutmasaydı. 

Gaston dedi ki: 
- Ziyaretimizden memnun o ~ 

lacağmı biliyordum. 
Prüdans şapkasıyle şalını gi -

yerken: 
- Buna memnun olmak den· 

Bundan başka teşkilatı mahsusa 
ya mensup olan hiı-istiyan ve Türk 
Gürcülerdr.n bazıları da bir yolu -
nu bularak Rus konsoloshanesine 
casus yazılmışlardı. Bunlar dahi a
rada sırada konsoloshaneye uğrı -
rıyarak sahte haberler bırakıyor -
lardı veyahut bıraktıklarını söylü
yorlardı. Bu suretle hem bize hiz -
met etmiş oluyorlar, hem de ceple

mez, kontu kaç.ırmak için sizi ka .. rine biraz para giriyordu. 
bul ediyor. Ama hoş görünmeye Aradan bir kaç. gün geçtikten 
gayret ediniz, yoksa benimle kav- sonra Rize Rus konsolosunun, pa -
ga eder. saportunu vize ettirmesinden,Tl'ah 

Prüdansın peşi sıra indik. zonu terkederek Rusyaya gidece -
Titriyordum. Bu ziyaretin, ha- ği haber alınını t Konsolos her -

yatımda büyük bir tesiri olacağını halde Trabzona uğrayan Ruc gö -

hissediyordum. Opera Komikteki nüllü kumpanyası vapurlarından 

locada takdim edıldığım geceden birine binerek Odesaya gideceği 
çok daha heyecanlıydım. Aparlı - için vize alındıktan sonra ilk Trab 
manın kapısına geldiğim zaman zona gelecek Rus vapurunun Trab 
öyle bir çarpıntıya yakalandım, ki zondan hareket edeceği gün konso 
aklım yerinden oynadı. losun sıkı bir nezaret altında bu -

Bir piyano sesi duyuluyordu. lundurulması takarrür etmişti. 
Prüdans kapıyı çaldı. Bu işi Trabzonda polis komise -
Piyano kesıldı. ri Murat Efendi üzerine almıştı. 
Bir kadın kapıyı açtı. Filhakika, vapurun hareket edece-
E vvela salona girdik, salondan ği gün konsolosun seyahat hazır -

buduara geçtik. lıklarile rıhtıma doğru gittiği gö 4 

Şömineye genç bir adam da - rülmüştü. Rize konsolosunu daha 
yanmı!tı. uzaktan tanımak zor değildi, mef-

Margörit piyanoya oturmuş, lfıç olduğundan daima topallıya to 
parmakları tuşlarda dolaşıyor, o- pallıya yürüdii. Trabzon konso _ 
parmakları tuşlarda dolaşıyor, o- loshainesinin emrinde bir motör 

::: li~ın neden gidelim?. radan buradan prçalar çhy'lr, hiç bulunuyordu. işte Murat Efendi bu 
Ben Margörite gideceğim. birim tmamlamıyordu. motörün yanında konsolosu bekli-

._ Burada bekleriz. Can sıkıntısı derhal an.laı;.ılı - yordu. Aldıg-ı tertibat muvaffakı -....... 8" 1 'J' 

.._ Öoy e !ey olmaz.. yordu. Adam hiçliğini anlıyarak yetle neticelenirse büyük bir yarar 

8 Yleyae sizinle gelırız. sıkılıyor, kadın adam var diye sı· lık göstermis olacaktır. 
~ u hiç olmaz. kılıyordu. Çantayı elinden kaparak 

ton dedi ki: Prüdansın sesini duyunca Mar• Konsolosu getiren araba uzak -
tt, ~ ~~~ Margöriti tanırım; o - görit kalktı, kendisine gözleriyle . tnn görünmüş ve gelip yolcu salo -

a a ınisafir gıdebilirm. . teşekkür edip bize yaklaştı'! nunun önünde durmuştu. Konsolos 
:::: .~aa Arman tanımıyor. _Buyurunuz, dedi, sefa geldi- hanenin kavası bavulu arabadan 
......_ j akd:.m ederim. nız. indirmekle meşgul iken konsolos 
l\~ tnl..inı yok. _ 9 _ ta sım sıkı elinde tuttuğu çantasını 

.ı 'IQ.ar M ·· · · · · d ll il t" d \{~t J>r.. argorıtın sesmı uy - _ Bonsuar azizim Gaston, se . sa ıya sa ıya mo ore oğru yürü -
ll:cud udansı ç.ağrıyordu. ni gördüğüme memnuu oldum. Ne yordu. 

biı d ana tuvalet odasına koştu , den tiyatroda locama gelmedin?. Komiser Murat Efendi ne varsa 
y E: arka 1 • ·k p ı · · ı açt sınc.an gıttı . e'IJcere• _ Rahatsız etmekten çekin .. o a çantasının, ıçınde bulunduğu -

Ş l. d' nu biliyordu. Binaenaleyh, ne ya -
C\yle b· ım. 
~ar .. ~r köşeye saklandık. Margörit, odada bulunanlara, pıp yapıp o çantayı bir kaç saniye 

bir • ._ aorıt Penceresinden, amir Gastonun sade bir arkadaş oldu _ zarfında ortadan yok etmek lazım 
\ V\rla.: ğunu anlatmak istiyormuş gibi bir geliyordu. Onun için Murat Efen· 

ıqtll~~~ dakikadır seni çağrıya- kelimenin i:zerinde durarak dedi di lam konsolos motöre binerken 
....._ N ı. ki: yanına yaklaşmış ve motöre girme 

\....._ u e iatiyorsunı."t?. _ Arkad~şlar, heni hiçbir za • sine yardım ediyormuş gibi bire -
· qeınen .. ) · · · liyle konsolosun kol•·ından tutar --.. N~ a;,e menı ıslıyorum. man rahatsız etmezler. .. 

cf ....._ ç·· ~~_?~ - Mü~aade ediniz de size Ar.. ken diğer eliyle de hemen çantayı 
'· •ık Un u kont N .. hala bura · , man Duvali takdim edeyim. kapıp çanta ile beraber kendisini 

1ntıcfan M ... 1 d · t ~İllıd' ) uıcc:epm. - Priidansa, bana tanıtmasını enıze a mışlır . 
....._ N ı ıc er.:ıeın. · söY.leınişt:n1 Bu hadise iki üç saniye zarfında 

e 1':1An: var?. J - '• (r>nıırnı \':ır> gelip geçmiş ve herkes Murat Efen 

dinin kazaen denize düştüğüne za- ğunu itiraf eylemek lazımgelirdi. 
hip olmuştu. O anda vak'anm bir Madem ki Trabzondaki Rus konso 
kazadan ibaret olmadığını yalnız loshanesine verdirilen taarruz 
konsolos biliyordu.Çünkü çantanın planımız sahteydi, madem ki gür· 
zorla elinden çekilip alındığını oan cüler de birçok sahte raporlarla 
hyabilmişti. Onun için bir taraftan uzun müddet kcnsoloshaneyi şa • 
konsolos Rusça küfürler savurarak şırtmaktan geri durmamışlardı ve 

d k . k a t ı· t · k madem ki Rus konsoloshanesi de 
yanın a ı av sa a ıma verır en I . 
diğer taraftan da ahali "kaza., ma Rize konsolosuna tevdıa~ Rusya -

bll. k k k · M t E ya kalkısacak kadar o planlara ve 
ıne oşara omıser ura - -

f d . · s dan çıkarmagv a calııı.ıyor raporlara ehemmiyet veriyordu, o en ıyı u ~ ~ k' l 
du. 1 halde kon.solos elinde ı çantasıy e 

F k 
"f M t f vapura binerken bunu uza\...-tan a at maateessu ura e en- . 

. ... _ . . . seyredip gülmekten başka hır şey 
dı, kurdugu planın ıkıncı kısmını 1 1

• ı· d" B"" ı . . yapı maması azımge n· 1. oy e 
da muvaffakıyetle tatbık etmıye 1 d k 1 b · 

.. .. k yapı say ı, ne onso osa eyanı ı-
muvaff ak olamamıştı. Çunku en" . d k d M f d. · 

tızar e eı·e , ne e urat e en ıyı 
disi denize atıldığı zaman çantayı, k · l'kt l t · 

omıser ı en cı mrıp arzıye ve • 
heyecandan olacak elinden hıra · · 

ı-.. --rek devletin i:ibarını sarsmış o-
kıvermi~ti. Şimdi hiı· tarafta Mu - lurduk. 
rat efendi ve diğer tarafta da çan
ta denizin üzerinde yüzüp duru · 
yorlardı. Böyle olmayıp da Murat 
efendi çantayla beraber yüzerek 

sahilden biraz uzaklaşahilseydi, 

çantayı imhaya fırsat bulmuş ola
caktı. Bunu yapamadığı için gös • 
terdiği fedakarlık ho~a gitmıştı. 

Nihayet Murat efendi ve çanta 
denizden çıkarılarak ikisi de tah
telhıf z vilayete götürülmüştü. O .. 
rada yapılan kısa bir tahkikatı 

müteakip Murat efendi serbest hı· 

rakılmışsa da, Trabzondaki Rus 
kon.solosunun vilayet nezdinde 
yaptığı tiddetli protestolar üzeri -
ne vilayete beyamitizar ederek çan 

tayı konsoloshaneye iade et.mıştı. 
O esnada vaziyetimiz henüz belli 
olmadığından, Rusyayla bir hadi
seye meydan vermemek için, Mu -
rat efendinin komiserlıkten çıka -
rılması suretilc dahi konsolosun 
memnun edilmesi ihmal olunma .. 
mı~lı. 

Bu hadise münasebetsizdi 

Makul düşünülecek olursa böy· 
le bir hadiseye sebebiyet verme -
nin manasız ve münasebetsiz oldu 

Bu hftdiselerden sonra 

Bu hadiseler gelip geçtikten 
sonraydı ki yukarda yazdığımız 

veçhile ,Rıza bey Trabzondan 
(Arhavi) ye tanışmaya karar ver
mişti. Rıza beyle beraber Nail bey, 
katibi mes'uller, Almanlara Os -
man bye namı müstearı ile Trab • 
zonda dolaşan gür.~ü ve Karade .. 
niz korsanlığını yapan diğer iki 
gürcü harekete hazırlanmışlardı. 

Daha evvel hahsettiği.miz gürcü eş 
rafından (Kere}) ile lstanbuldan 
gelen diğer on altı gürcü de, teşki
latı mahsusadan alaıkları paralaı'
la tedarik ettiklerı atlara binerek, 
kara tarikiyle Rıza beyle maiyeti 
ise motörle deniz tarikiyle (Arha

vi) ye gideceklerdi. (Arhavi) Ka .. 
radeniz sahilinde, etrafı portakal 
ağaçlarıyle muhat, ortadan geni~
çe bir su geçen güzel bir kasaba 
ve ayni zamanda, bir kaza merke
ziydi. Kasaba oldukça ihm"'l edil· 
mişti, ortasından geçen su oldukça 
geniş olduğu halde bir sahilden 
diğerine geçmek için tek bir köp
rü bile kurulmamıştı. 

( nı•mımı uar) 

"Tein,, ın bir makalesi 
Sar'da halkın reyine 
mesini Almanlar niçin 

müracaat edil
istemiyorlar? 

PARIS, 1 (A. A.) Havas 

ajanım dan: 
"Tan gazetesi dünkü baş yazı -

sında Londra ve Brüksel parla -
mentolarında evvelki gün yapılan 
müzakereler ve meb'usan meclisi 
hariciye encümenmde M. Frihurg 
tarafından Sar mıntakasına müte .. 
allik olarak verilen izahat hakkın
da yürüttüğü mütalealar sırasında 
bilhassa diyor ki: 

"Bugünkü vaziyetin mes'ul hü
kumetler tarafından daha büyük 
bir dikkat ve uyanıklık gösterilme 
sine lüzum hissettırdığı Avrupa • 
daki hükumet merkezlerınm hep • 
sinde kavranıp anlaşılmaktadır. 

"Avrupanın geri geri gitmeme
si ve sulhün bir defa daha tehlike
li surette tehdide maruz kalmama
sı isteniyorsa mes'ul hükumetlerin 
nüfuzlu, kuvvetli ve metanetli 
bir dil lrnllanmaları lazımdır.,, 

Baş yazısının sonuna doğru Sar 
meselesini de tetkik mevzuu ya -
pan "Tan,, Versay muahedesinin 
bu meseleye ilişiği olan maddele • 
rini andıktan sonra diyor ki: 

"Sar mıntakasında halkın reyi
ne müracaat edilmesi hakkındaki 
maddenin Fransa ile Almanya a -
rasında bir anlaşma yapılması su
retiy le ortadan kaldırılması Ver -
say muahedesine, Sar halkının ve 
milletler cemiyetının haklarına a • 
çıktan açığa riayetsızlık gösterme 
ye muadil bir hareket olur.,, 

"Sar mıntakasında halkın re • 
yine yapılacak müracaatın verece· 
ği neticelerin lcencli davalarına 

müsait bir surette çıkacağından e
min olduklarını daha şimdiden id 
dia eden Almanların böyle bir mü• 
rncaattan nic;in kaçınmak istedik
lerini anlamakta insa_n çok zorluk 
ve sıkıntı çekiyor. 
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Kırkından sonra saz mı çalacak!__ 

enerbahçe dün Bey kozu yenebilmeklKarpantiye tekrar ringe 
için bütün kuvvetini harcadı çıkmıya karar verdi! 

Vefa - Süleymaniye maçı da Vefa lehine bitti ~ 
Paris - Sabık boks şampiyonu havada idmanlarına ba~lıyllcl~t 

Jorj Karpantiye tekrar ringe çık - e~ki nefes kabiliyetini elde ctt11e 
Bu seneki Şilmpiyo:ıa maçları 

3cçen senekilen; benzemiyor ve 
seyircilere her an beklemedikleri 
Jir netice ile karşılaşmak heyeca -
nım tattırıyor. işte buna yeni bir 
misal daha: 

Dün Taksimde Fenerbahçeyle 
Beykoz karşılaştılar . Maç çok 
entresan safhalar geçirdi ve F e -
nerbahçe, geçen haftaki Galata -
saray maçında olduğu gibi rakibi
ni ancak bir tek sayı ile yenebil -
di. 

mağa karar vermiştir. Fakat 1 çalışacaktır. ·f 
Karpantiye yalnız bir maç yapa - S b k · h .,.bah hnf1,. 

ı a ı şampıyon er s... \I" 
caktır. Bundan maksadı, yirmi j b" "d t - · · b s hafta 

ır ı man yap ıgı ıçın e~ '\' 
yaşlarında _bir boksörü kı~k Y_~ - sıkı bir antrenman ringe çıkııb1ııa 
şmda oldugu halde yenebılecegı - k . . k& f" 1 k . J{aıtıl 

. · b k . K . me ıçın a ı ge ece tır. I 11 nı ıs at etme tır. arpantıye son . l d l k o ~ 

.. . . . . sanı orta arın a yapı aca . 
gunlerde Lenglet ısmınde yırmı • b" l K . oıt r~ 

. . .. .. ır mactan eve arpantıye , .. 
yaşlarında şampıyon hır boksorun .. 

1 
.. k~ b" .. . pe.ct'P 

. vunt u ır gosterıs macı ya 
maçını seyretmış, onu kolaylıkla ~ 

b ·1 -· . kl k . . B tır. yene ı ecegmı a ı esmıştır. u - \ıı· 

nun üzerine maç kararlaşmıştır. ı Karpantiye -Lenglet ınaç.ı ,,r 
Karpantiye bugünlerde Paris ci - j sılatının bir milyon frangı geçe 
varındaki bir köye çekilerek açık ı ği tahmin edilmektedir . 

Bununla beraber şunu da işaret 
edelim ki dünkü maçla, Fener -
Galatasaray maçı arasındaki ben-
zerlik noktası tam değildir. \ Beykoz· Fener ma~ında Zekinin bir şUtü Sivasta heyecanlı bir maÇ 

Galatasaray maçında bir tarafın ileri atıldı, Fenerbahçe durgun- men kazarunışhr. 
Lise - Muallim mektebi takımları karşılaştılar eksikliğine diğer tarafın fazlalı - laştı ve sıkışmıya başladı. Bütün Taksimde Fener bahçe - Bey -

ğı karsı gelmiş ve binnetice maç hatları kuvvetli bir takım bu va- koz takımları maçında Beykozlu
iki mÜsavi rakıbin karş

0

ılaşması ziyetten mükemmelen istifade e - lar 11-1 Eyüp - T opkapı maçın 
şekHne dökülmüştü. Halbuki dün- debilir ve neticeyi kendi lehine da Topkapı 3-0 mağlup oldular. 

neticeyi Lise takımı kazandı 

SIV AS - Her yıl Sıvashlara 1 
canlı bir spor günü yaşatan lise ve 
erkek muallim mektebi takımları 

bu hafta da güzel bir maç yaptı -
lar. Sahanın etrafı doluydu. Her • 

- Varol Rıfat ... 
kü maçta vaziyet böyle değildi çevirebilirdi. Fakat Beykozlular 

F enerbahçe hemen daima ha - bunu yapamadılar. Çünkü ınüda -
kim oynıyor, buna rağmen sayı faa çok yorulmuştu ve geri oynu -

Beşiktaş sahasında gençler şam
piyonasında Süleymaniye 3-0 

Kasımpaşa Beşiktaş 0-2 Galata-
çıkaramıyor ve bilakis Beykozun yordu. 

saraya, F enerbahçe 0-7 Anado -
Bunun neticesi Beykoz müha -zaman zaman kendi kalesine ka -

dar uzanan mühacimlerinden gol 
yemek tehlikesine düşüyordu. 

Bunun görünen sebepleri şunlar -

dı: 

luya galip geldiler. 
cimleri kendi arkalarında kendi 

Beykozun daha çok müdafaa o
yunu yaparak muvaffak olması, 

Fenerlilerin kısa pas yapmaları, 

topu çalım ve manavre yüzün -
den ayaklarında fazla bek -

haflarını değil Fenerlileri buluyor 

lardı. Bir başka tabirle Beykoz 

mühacimleriyle, rnüdaf aası arasın 

da bağlar pek gevşek bir hale gir
mişti. Buna rağmen Beykozun üç 
ortası üç dört defa Fener kalesine 
dayandılar. Bu sefer de şansızlık

la karşılaştılar. 

A kara 
Av ve atış müsa

bakaları 

kes maçın neticesini, birbirile mü -
nakaşa ediyordu. 

Nihayet iki takım sahaya çrktı. 
Iar. Lise takımının kadrosu şöyle 
idi: 

- Yaşa Lise.. t' 

Bu sayı mukabil tarafı hcıre\. 
te getirdi. Fakat dört dakıkn so 

ra Lise bir sayı dah3l kazandı 6~ • e 
nunla heraber Lisenin hakirıı1> r 
yavaş yavaş çöziildü ve bu scf<' 
Muallim mektebi de arka arlc'ı\' 

· tiJ1e iki sayı çıkararak vnzıyetı u 

ti . 
M-·•--f.- c:\iire.vva_ Ali. Bürhan. ıKıncı C:lcvrecle oyun çok s\lr'1ı· 

Nedim, Selim, Behçet, LUtfi, Zeki, o 
oldu ve .maçın bitmesine dört f 

ismet Rafet, Mustafa. t il 
takımı da 

kıka kala Liseliler gene Rıfa 1 ,ş 
Mualli.m mektebi ..ılı 

ynğile galip sayısını çıkar"" 
şöyle kurulmuştu: 

}etmeleri ve oyunu açamamaları ... 

Maça Kemal Halim Beyin ida -
resinde başlandı. iki rakıbin for -
maları biribirine benzediği için 
hakemin arzusu üzerine Fenerli -
ler formalarını değiştirmişler ve 

aynı sahada kendilerinden evvel 
maç yapan Eyüp takımının forma
larını giymişlerdi. iki takı -

A k 1 (AA) DahT e muvaffak oldular. _rt 
n ara, · · - 1 ıy Ali, Hasan, Selçuk, İbrahim, rY 

Hele birisinde Fener kalesi vekili ve Ankara avcılar klübü ha- H l"t Ş d R t K 1 A . Oyun umumiyetle güzel cere)ır 
b b t S h kkat f k t a ı , a an, eşa , ema , zız, . . . . lı' om oş u. ayı mu a ı, a a . . . ş ·· k .. K B · t tt L d S l R fat A ı . . . mı reısı u ru aya eyın nezare M t f y f e ı. ıse en e tm, ı , ]e~ 
top yandan gecıp gıttı. Maç ta 1 us a a, usu · 1 il k bifl' 

b 
.. 

1 
b'tt" · ve himayesiyle bugün öğleden son .. H B . "d ki, Süreyya mua im mc te dİ' 

oy ece 1 ı. Maça yuzb:ışı asan eyın ı a- Al" y f K 1 S l ~k Efeı1 
t d d A k 1 

1 
ı usu , ema . e cu 

ra a yarış mey anın a n ara resinde başlandı. lk akını Mual · I ' k . . d l -

mın kadrosunda esaslı bir değişik
lik yoktu. 

Birinci devre F enerbahçenin 
kat'i hakimiyeti altında başladı ve 
böylece bitti. Beykoz müdafaası 

canlı ve fedakardı. Atılan şütler 
kaleci tarafından hazan paralan -
ma derecesine varan hareketler -
le tutuluyordu. 

Devrenin en entresan tarafı so
nuna doğru oldu ve bir hücum es
nasmda Beykoz kalesi büyük bir 

f ırtrna atlattı. Aynı dakika için
de sağdan, soldan, ortadan Bey _ 
koz kalesine tam sekiz şüt yağdı . 

Bu heyecanlı dakikada hemen bü
cL\11 Fener mühacimleri talilerini 
clenemeye muvaffak olmuşlardı . 
F a;..at bu bombardıman Beykoz 
k:-..le:;inin zaferiyle neticelendi. 

1kinc'i devre ilk on dak!kası ge
ne .r ener hakimiyeti altında de • 

Vefa - Süleymaniye 
Vefa ile Süleymaniye de Kadı -

köyünde karşılaştılar. Süleymani -
ye takımı kadrosunda bazı eksik -
likler vardı, şöyle kur'!lmuştu: 

Nuri, Necdet, Sabri, 
Basri, Tanaş, Nuri, 
Remzi, Daniş, Raif. 

Burhan, 
Muzaffer, 

Birinci devrenin dördüncü da -
kikasında koca maçın tek sayısı 
Süleymaniye kalesine girdi. Muh-

teşem topla ka!eye kadar inmiş , 
kaleci topu karşılamış, fakai. Gı:ızi 
yakalıyarak küçük bir vuruşla to -

pu kaleye sokmuştu. 

Devre sonuna kadar Vefanın 
hakimiyeti altında sürdü, fakat 
başka sayı çıkarılamadı .. 

İkinci devrede Süleymaniyeli -
ler daha canlı oynuyorlar ve arada 

sırada Vefa kalesine dayanıyor -
lardı. Bununla beraber hu devre 

iki taraf için de sayısız geçerek 
bitmiştir. 

Diğer maçlar 
vam etti ve bu esna:la Fenerliler Kadıköyünde yapılan Vefa 
ke:ıdi:erini galip ç1karan sayıyı Süleymaniye B tahmlan maçında 
kazanmıya muvaffak oldular. Bey Süleymaniye 2-4 kazanmıştır. Al -
l.cozun bu ~ayı üzerine hevesinin kı ı· tınordu - Beylerhe}:i maçında ise 

"Ill\ıfı g&rüliiyordu. Altmordu takımının lisnasları ta -

Bununla beraber bu vaziyet ça- I mam olma~ığı _için maç ya~ılama
ouk gelip geçti. Bu sefer Beykoz ı mış ve netıceyı Beylerbeyı hük • 

l kl .. b .. f d t ı· . . . 1 ld er ço ıyı oyna ı ar. ..t avcı ar u u tara ın an er ıp e - !im mektebı yaptı. Netıcesız ca ı . . ge.'/" 
d "l ·· b k l y· · d l k l k b" ·· d ı d ! Hakem Hüsnü Bey maçı ı en av ve atış musa a a arı ya - ırmı a tı a ı · ır muca c e en 

l k A f l ·1 . . R f h" "'t" M 11· iyi idare P.tli. pı mış ve mü a at ar ven mıştır. I sonra ı atın ır ·~u u ua ım · · ıerİ • 
Proğrama nazaran bu av ve a _ mektebi takımı kalesinde cörün" Sivasta böyle spor hareket dt'fl 

t ·· .. · · b"" "' k b' t" · clü: nin her zaman coğalmasını c3
I1 

ış gunu ıçın uyu ır av par ısı . . · -

b ·· · b h y b b t - Gol, gol.. dılerız. ,,•' 
perşem e guniı sa a ı a ana a ··••'' 
yolundaki pazar ve Kurtboğazı ••••••••••••••••••••••••••••••••••r•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

taraflarına gidip akşama kadar 
avlanmışlar ve geceyi Zir nahiyesi 
merkezinde geçirmişlerdi. 

Bu sabah diğer bir parti de Zire 
gitmiş ve her iki grup öğleye ka -

avcı i~tirak elm;ş, her biri beş de - ı 

fa ateş etmişlerdir. 
Netice: Lütfullah Bey birinci, 

Kemal Bey ikinci, Aka Gündüz B. 
üçüncü, Necdet Bey dördüncü gel" 

mi~lerdir. 
dar orada avlandıktan sonra saat ikinci müsabaka: Yalnız bi • 
o:ı dörtte avlarile beraber yarış rinci müsabakada 1, 2, 3, ve dör -
meydanına gelmişlerdir. düncü gelenler arasında olmuş, 

Meydan çok k.:\lahalıktı. Dah!" c!ört avcı da ikişer güvercin vur -
liye Vekili Şükrü Kaya ve Ziraat mak suretile berabere kalmışlar .. 

Vekili Muhlis Beylerle bir çok me dır. 
buslar da vardı. Avcılar hazır bu- Üçüncü müsabakada, uçurulan 

lunanların önünden geçmişler ve 1 g~~erci~lcrden ku.rt~lan.~ar da öl -
hami reislerini selamlamışlar, av _ muşlerdır. Her ıkı musabakaya 

}arım ayrılan bir mahalde teşhir konulan güvercin adedi altmışlı. 
maksadile bırakmışlar v~ sonra Mü:;abakalar bittikten s~~ra 
müsabakaya başlamışlardır. mükafatlar dağıtılmıştır. Dahılıye 

[ Vekili Şükrü Kaya Bey mükafat · 
Müsabakalar üç kısım üzerine 1 ı h d" 1 d ·· ıa· ı .,. 

arı e ıye e me en oncc, p <: ... • 
tertip edilmişti. Birincide pilika .. j t t" · · A k T"'r ya a ış ne ıcesınm n ara ve u -
ya, ikincısmde canlı güvercine 1 kiye avcılarını memnun edecek 

karşı ateş ~aptırılmış,. üçüncüsün- 1 bir vazıyette olmadıP,mı. ve bin~ -
de de tekmıl avcılar bırden top - 1 enale:vh bu atışa ehemmıvet veni " 
tan uçurulan güvercinlere ateş et• mesi lazım geldiğini . ~övlemiş ve 
mişlerdir. gelecek sene avm günde yapıla -

Birinci müsabakaya, yirmi beş • cak bu müsabakalarda r1aha iyi 

A nkarada şilt maçlar~ . 
.• J1 15 

Ankara, 1 (A.A.) - Bugıı de' 
tiklal sahasında şilt maçlarıotı j>.ll' 

vam edilmiştir. Çankaya ile ·rill' 
kara gücü arasındaki maçta ~.1 jjll 

G··cıı" ci devre bir sıfır Ankara u 111111 

1 ' . b" . . lk" . l af taY cnıne ılmıştı. mcı l GjjÇ' 

10 uncu dakikasında Ankara I<~ • 
lüler penaltıdan bir sayı dah

3 yıı" 
o. o 

zandılar. Bu sayıdan sonr hp, • 
çok sert bir şekil aldığındaJl 

111 
t' 

kem İbrahim Bey oyuna de"
3 t~ • 

d ·1 . w• • •• ı· ·. rnaçı 
ı mıyecegmı soy ıycre•· 

til etti. """'"" 
urtuınt r 

HHllllllllllUlllHJllllJllltlllUlllllllllllllJllllHllllfHlllUtllftlllUlllll 
1 

}1f' 

d
. . ı:t • 

reticeler alınacağı ümİ ını ··feğ'' 
. . B" . . b·r a" tıı 

etm1ştır. ırıncıye 1 do'· .. "e 
ikinciye hır kupa, üçüncll eder 

d.. .. d l w te-sil uncuye e avcı ıgı ••· . tir· 
h irer heykel hediye edilrnış tıe, 

. f"r}ere .,e Bundan sonra mısa 1 • ., 
··"eroı 

diye edilecek keklik. gu ,,·1111if• 
c.e~' 

tavşanlar içln piyango · eli.İte" 
kazananlar numaralarına 
avları almışlardır. 
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~2i e~e~ Haberleri 

Bir kadın boğuldu ! 
l [ ili,rr1 ~ahasırıda Türk --;:;...uvaffakiyeÜer;_ı 

1513 senesinde Türk denizcilerinden 
Na~illide s-eller: genç bir kadınla 
Çocuğanun ölümüne sebep oldu 

Piri reis tarafından yapılan harita 

ı Aydın - P b .. ·· b F k S l h' l ç· f 'Yan ... er~.em e guru, aş - a at u tan ısar a - ı te -
akta .}a~rnudaı- aralıklı olarak o kahve istasyonu arasında 159 un .. 
Curtı ın vke curnJ. günün de yağdı. 1 cu kilometreden itibaren bir kilo -

a. a Şanı d ... . 
Yağ~ . 1 gece yarısına ogru metre uzunluğundakı kısmı seller 
fırt1~r·tddetlendi. Ve şiddetli bir metre derinliğinde oymuştur. 
sanı ı e beraber Öardaktan bo • Buraya kumpanya otuz vagon taş 

... ... 
• ...: 

A~ ... 'Z 
rcasın 3 ~.. B a saatten fazla yağ- göndermiş ise de tamiri mümkün 

... ,' 
• - r. lü S u aralık yıldırımlar da düş-

. a"' k olamamıştır. Bu yüzden dün E -
tıın t .a?a 1ı yağmurun ve fırtına ' 

eıı ) ğirdirden gelen ekspres katarile ' 
nğa l rı e §ehir dahilinde bir çok 

L 

tik ie~~e ~evrildi, telefon ve elekt
dıv· l rı koptu. Harap yangın 

otr arı k l lılar Yı ı dı, yeni evlerden ça 

Aydın - Denizli postası yollarına 
devam edememişler ve yolcular 

aktarma edilerek, trenler geldik • 
leri istikamete dönmü~!erdir. ın i ı. Yıkılanlar da vardır. Aydın 

kıyıS.lnden geçen Tabakhane çayı Bu yol ancak dün tamir edile -
sındak· d .... l b l lur, D ... 1 egırmen er ozu muş bilmiştir. 

Yala ag köylerinden bir çok eş -
r da g t ' .. y ... e ırmı§tır. 

§İdd a1Bınur mülhakata da aynı 
ete Y ~ A d . Yolu agrnı§ ve y ın demır 

tur nun bir çok yerlerini bozmuş-
~İll" (l<uyucak - Nazilli), (Na .. 

• -A . )er} lca) arasında bozulan 
kurner ehcrnmiyetsiz olduğundan 
ta.Iar~anyanın çıkardığı amele pos 
lrenJ ~e~en yolu tamir etmiş ve 
ttıir./rın geliş gidi§İni temin et -

:r ır. 

Gazi o . ç ı-ız. nın <armağanı 
ret}e~n~ırı, 1 (A.A.) - Gazi Haz· 

ının c·· h . . }'l}dörf· um urıyetm onuncu 
ha.lkev~ii hatırası olarak Çankırı 
lı hüy··'ne armağan eylediği imza· 
di. hı uk kıtadaki fotografları gel
''lo eraaimle halkevinin toplantı 
'- ~ llıJna konuldu. Bu münasebet
la tlkevinin büyük kurtarıcıya 

>t:t.ll} saygıları arzedildi. 

lliYşehir gölü kuruyor 
"e ey§ehir - Kazayi çok şirin 
ka::ı~:p gösteren güzel köprüsü, 
&ı.ılıy 1 e senelerce Konya ovasını 
'11a.tı an Bey§ehir gölü, bugünkü 
c,k ~~rasile görenleri acındıra -

ır h 1 1 . . S a e ge mıştır. 
ltıt .. enelerden beri azalmağa yüz 

"t\ g··ı 
lUıı 0 sulan, bu sene bütün bü-
~ilıtı~Z~lrnış, metrelerce uzağa çe
~İ~j ttır. Gölün ortalarına gidil
~ılttı Zaınan kaynatma suretile ya
ltıaa.d1!. bir takım dıvar üstlerine 

Uf d'l h.kı) e ı mekte ve eski usulde 
&j\'rj ~ş alt tarafları topaç gibi 
aene Pler, bakır güğümler ve 
l~t' , Çaınurdan yapılmış fincan " 
ıı.· , ·Uz kap} b . . . 

ı k~ arına enzer mını mı -
ti ilse} 
\ı1a er, tablalar, tabaklar mey-

8 çıkınal:tadır. 
lt:tj ~- P.~Yarıın bazı ufak nümune· 
a ~ol i~z . d k l 1 • ~, &.d erın e er, ı erıne mah-
~af '1ld al arı hulun.an b ir tr.lebe ta
~İ~:1 tn buradaki mektebe geti

. Ve ıtıüzesiııe konulmustur. 
B· . 

Cu ır idam kararı 
llle"k'?1a 0tlasınr.ı Şeytan damları 
.. , llJ\d 
(1 düre e amele Murat ve Aliyi 
~ıı. Q8tn

11 
liarnit ile aşiret reisi mol

~kern ~Ih? nakzen görülen mu-
ta:tıarı e erı betirilmiştir. Molla 
~ı..'at : çadırdan kı :.:ını kaçıran 
tl·· ıle Al' · :~rtrnekl ıyı takip ettirer~k öl . 
111 tı. teıı. .ke: Hamit te aşiret reisi • 
"•- l'VI 1 n r . k ı· A ""llekı e ıcesı at ı ırtıkap 
~ahk suçludurlar. 

tel\ u erne Al= v M d "ld" -'la . e ura ı o u 
"' lllıdin . d ~ ta.htik 1 cmına, onu teşvık 
Oıı11an eden aşiret reisi Mol~;:. 
~ 24 sene müddetle hap . 

tilf,:ı c •ermi§tir. Clsmana ve • 
~ eıanın h 

l.ı"ıb: e~ senesi af kanunu 
·:\ce •ff d'l · · ... e ı nıı~tır. 

Nazilli - Cumartesi gecesi ya. 
ğan şiddetli yağmurlar kazamız • 
da canca, malca bir çok zayiata 
sebep olmuştur. 

NazilHnin 25 kilometre şima -
linde Elen gediğinde Ahmedin ça
dırını seller basarak 25 yaşında 
karısı ile 9 aylık çocuğun da a -

lıp götürmüştür. Kadının cesedi 
Nazilli yolunda bulun.muş, çocu -
ğunki henüz bulunamamıştır. 

Tasarruf haftasına 
hazırlık 

Gireson, 1 (Hususi) - Tasar
ruf haftaaı hazırlıklarına şimdiden 
başlanılmıştır. Valinin riyasetin• 
de bir hazırlık komitesi teşekkül 

etmiş, programı hazır]amağa baş
lanuıtır. 

Mersinde 

Mersin , 1 (A.A.) - Milli ikti· 
sat ve tasarruf cemiyeti, tasarruf 
haf tası için hazırlıklara devam et
mektedir. 

Tasarruf haftasında yerli mal
lar sergisi açılacak ve bir yerli eş .. 
ya piyangosu tertip edilecektir. 

Mersinde millet mektepleri 
Mersin, 1 (A.A.) - Vilayetin 

muhtelif yerlerinde bugünden iti
baren on beşi erkek ve dördü ka
dınlara mahsus olmak üzere on 
dokuz millet mektebi açılmıştır. 

Denizlide zelzele 
Denizli, 1 (A.A.) - Bu sabah 

saat altıda şiddetli ve sürekli bir 
zelzele olmuştur. Hasar yoktur. 

Namık Kemal ihtifali 

T ekirdağı - Namık Kemalin 
doğumunun 93 üncü ve ölümünün 
45 inci yıldönümü münasebetile 
büyük bir ihtifal yapılacaktır. 

Na.mık Kemal 1940 senesi ka" 
nunuevvelinin 21 inci günü Tekir
dağmda doğmuştu. 

Mersinde Halkevi idare 
heyeti çekildi 

Mersin - Halkevi reisi Mansur 
ve idare heyeti azasmdan def -
terdar Remzi, evkaf müdürü Sa -
dık, orta mektc.p müdürü Hamdi 
ve borsa komiseri LUtfi Ali Beyler 
istifa etmişlerdir. 

Bu zevatın istif alarmın hakiki 
sebebi şimdilik malum değildir . 
Halkcvinin çalışmadığı etrafında 
gazetelerde çıkan yazıların bu isti
faya sebep olduğu si-'yleniyor. 

-.. 
o • 

Piri reis haritası, Türklerin eski 
devirlerdenberi ilme verdikleri bü 
yük kıymet ve ehemmiyetin canlı 
bir tablosudur. Bu harita on al • 
tıncı asırda kıy.metli ve meşhur 
Türk denizçilerinden Pirireis ta -
rafından tanzim edilmiş olup 1929 
senesinde T opkapı sarayınJn ka -
dim eserler müzesi haline getiril • 
diği sıralarda sabık milli müzeler 
müdürü Halil Etem Bey tarafın -
dan bulunmuştur. 

Halil Etem Bey tarafından bu 
harita hakkında yazılan eser 1931 
senesi eylülünde "Layden,, de top· 
)anan on sekizincı müslCfrikler 
kong;·esine gönderilmiş ve bu ha • 

her bütün dünya ilim aleminin 
dikkatım celbederek muhtelif li -
sanlara tercüme edilmiştir. Az 
zamanda cografya alimlerinin bü 
yük bir dikkat ve alakasını uyan -
dıran Pirireis haritası üzerinde 
muhtelif eserler yazılmıştır. 

lngiltere 
anlaşma 

Londrada çıkan "The Econo
mits,, gazetesi ecnebi memleket
lerle yaptığımız ticaret anlaşma . 
lal'I etraf rnda şunları yazıyor: 

"Türkiye İktisat Vekili Celal 
Bey, menfaatli bir çok ticaret iti -
lafları yaptıktnn sonra Ankaraya 
döndü ve lngiliz mehafilinde de 
kat,i bir Türk - ln.giliz ticaret 
mukavelesinin neden dolayı hala 
imzalanmamış olduğu sorulmağa 
başlandı. 

Almanya ve Fransa ile yapılan 
yeni itilaflar hükümlerine göre 
Türkiye bu memleketlere, onların 
ihracatından yüzde 30 fazla ihra-

1 catta bulunabilecektir. Bu iki ta .. 
kas uzlaşmasından maksat, ticari 
hesapların tesviyesinde memleket 

ten para çıkmasına mani olmak -
tır. Türkiye, bazı muayyen Alman 
mallarının Türkiyeye - mahdut 

olmıyarak - ithaline müsaade et· 
metkte ve Almanya ise Türk mal .. 
ları satın almak hususunda Al

man firmalarının dileklerini müsa 
it surette tetkik etmeği vadeyle . 
mektedir. Bu şartlara göre Al. 
manyaya Türk hububatı ithalatı 

. 

J 

L u harita bGyOk Türk 
• den!z.ci•i Piri t .el• tara • 

/ fu:dao 1513 tarJbfnde yapıımıtl ır 
·roplmpı mib:r.ıılndıı bulunan u"lından alınara l• 

D c\ ·lct mııtball!lr turtıfmılıın altı par ça \9 

dort renk liu- rlnc bruıılmı, 

slndo tt·.,hlr t>dllmi~tlr • 

\ 'C :\la:ırlf &t•rg i • 

Mili tarih meselelerinde büyük 
bir hassasiyet gösteren Gazi Haz .. 
retleri, Pirireis haritasını Anka -
raya getirterek tetkık ve haritanın 
Devlet matbaasında "Fac - Si -
mile,, usulile basılmasını emret • 
mişlerdir. 

Haritanın elde mevcut bulunan 
kısmı büyük kıtada bir dünya ha
ritasının bir parçası olup dünya
nın o zaman malum olan kısımla· 

rmı, yani Avrupa, Asya ve bir 
kısım Afrika ile Amerikanın keş -

fedilmiş parçalarını göstermekte -
diı·. 

Elyevm ikinci tabına başlanan 
haritanın kopyası dört renk üzeri· 

ne altı parçadan ibaret olarak ya-
pılmıştır. Halbuki renkli ototipi 

işlerinde, bilhassa bu gibi işler· 
de iki parça halinde iş yapmak bi-

nik ve kabiliyet ve müdürü Ham• 
di Emin Beyin faaliyeti ve matba
ada vücuda getirdiği teşkilat sa • 
yesinde tab işi muvaffakıyetle ha· 
şarıLmış ve aslından tefriki im
kansız olan bir baskı temin edil
miştir. Matbaanın yaptığı bu 
işi gören mütehassıs bir Alman, 
şimdiye kadar, bu kadar mu• 

vaffakıyetle basılmış bir esere en
der tesadüf edildiğini, bilhassa 
muhtelif yaftaların yanyana gel
diği zaman renklerinin birbirine 
kaynamasında muvaffak olmanın 
müşkülatını itiraf etmiş ve bir nüs 
hasmın, Berlin .matbaacılık mü • 
zesin.e gönderilmek üzere veril • 
mesini rica etmiştir. 

Türk san,at alemine yeni ve 
kıymetli bir tabı nümunesi daha 
kazandıran bu Devlet müessese -

le çok müşkül iken Devlet matba- mizi ve kıymetli müdürünü biz de 
asının bugün vardığı yüksek tek- takdir ve tebrik ederiz. 

ile aramızda ticari 
yapılmıyor? neden 

artacaktır; zira Türkiye Alman 
fabrikaları için ehemmiyetli bir 
pazardır. 

Fransa ile olan uzlaşmaya ge -
lince: Bu memleket 1Ş33 - 34 le 
üç milyon franlık Türk tütünü al
mağı teahhüt etmektedir. Bazı çe
şit e~ya gerek Fransaya ve gerek 

Türk lirasını geçmemek lazımdır. 
Avusturya, Türk mallarını ithalata 
ait her türlü memnuattan muaf 
tutmakta ve bazı Avusturya malla 
rının muayyen bazı Türk mallari
le takası suretiyle Türkiyeye ithal 
edilmesini kabul etmektedir.,, 

Türkiyeye ithallerinde "en ziyade Yunanistanın bahri 
mazharı müsaade millet,, kaide - vaziyeti 
sinden istifade edecektir. 

Avusturya ve Macaristanla ATINA, 1 (Hususi) - Bu haf-
daha sarih anlaşmalar aktolun • ta içinde Başvekilin riyaseti altın .. 
nüz yeni olan- edlaaa(ye-n vv da yüksek deniz divanı fevkalade 
muştur. İkisi de _ Türkiye ıçın olarak toplanacaktır. Bu içtimada 
henüz yeni olan- safi tediyat memleketin bahri vaziyeti gözden 
muvazenesi prensibine müstenit_ geçirilecektır. 
. Bahriye nazırı Haci Kiryako tır. 

M · t · · ·h b memleket kuvvetlerinin muvazi 
acarıs an ıçın ı racatm e -

delleri uzlaşma tarihinden itibaren surette inkişafı lüzumundan bah-
altı ay zarfında tevazün etmek sederek maliye nazırının da işti ~ 
lazımdır ve bir memleketten öte- rakile divanın toplanmasını iste • 

kine yapılacak ihracatın yeku - •m-ış_t_ır_. -----------
nü 2.116.000 pengö olarak tah - .., 
dit edilmiştir. Şayet bu rakamı Yurtdaş ! 1 
bulmak kahil olursa, 1932 ye nis- On para harcerken bile 
betle, iki memleket arasındaki ti- kimin cebine gittiğini düşün. 
caret yüzde 200 vükse1miş ö]acak- Milli iktısat ve Tasarruf 
hr. Avusturya ile Türkiye arasın- Cemiyeti 

do.ki ihracatın yekunu 3.500.000 --------------1 

• 
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1 H i k a y e rr 1 A "C V i M 
"-~------------------------------------------------------~ Cl ar Pazar 

B ı~ R H A y A T 2 Ket.eve! 3 K&.evel 
14 Şaban 15 Şaban 

ı(I '• !' . . - . : . -~ . . . Yazan: H. B. 
Epey müddet evvel Rumelinin 1 den güne fazlalaşmış olan bir ha -

bjr cuntakasından karısı ve bir kaç bayin anla!a.mazdı. 
aylık çocuğile muhacirler selin.c Ona gelince çocuğu her gördük 
kanşarak gelmişti. çe, mazide ona karşı karısının ceb 

O, ölmez maziyi şimdi de pek rile gösterdiği sabır ve tenezzüle 

Gün do~u~u 
Giln ı a ııs ı 
Sabah n:ı nı.ız 

()~Jc n:ınıozı 
ikindi namazı 
.~~~om namaı.ı 

\' nts ı nam11.1 
l msı1: 

\'ılın geçen gü nlc rı 

Yılın kalan " 

7,03 
16,4 ! 
ıı.~o 

12,0.! 

1-l.'1'1 

16,42 

l .ırı 

:;,rn 
33:1 

7,05 

16.41 
Cı.~v 

l'.?,O' 
1 ~.'2'l 
J(İ,4 ı 

ııı.ıa 

:;,21 
:ıJrı 

~3 
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~ KEÇECi ZADE 

izzet Fuat Paşaaıll 
- HA11RALARJ 
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Sahnenin birinci planından son 
planına kadar uzun bir çadır 

göz önüne getiremiyordu. hatırına geliyor; içini müthiş 
Tam dinçlik devrinde Make - bir ldn sarıyordu. L--------~~~------~- _J - 48 - •'" ğımı söyledi. Jeneralin sağ tar r 

donyanın Balkan mıntakasından Henüz pek küçük olan diğer 
lstanbulun mavi simasına gelmiş - iki yavru ile alakadar değildi bi • 
ti. Şimdi ise altmışlığı boylıyan le ... Onlar da, o hasta kadının kız
yaşı, kır sakalı, kanburlaşan arka- )arı, değil miydi? 

ISTArtBUL BELEDiYESi 
Şehir Tiyntrosu Temsilleri 

Bu akşam 

saat 21 de 
·.,il 111111111111111 1 

sı, çökük av·1?"llo.rı, damarları Evet .. . Yalnızdı. Bu yalnızlığı 
fırlamış elleri, çukuıa giden fersiz gün geçtikçe, yaş arttıkça, saçla- Güneş 
gözlerile gü.1den güne yokluğa doğ rındaki aklar çoğaldıkça daha gü .. 
ru adım atan bir hey ola halini al .. zel ihata ediyordu. Yalnızdı .... 

1 11...1111 ıl 
mı!h. Jt. :t- Jt. 

lshn',,ulda eski zihniyetleri yava' Bir gün gene aynanın karşısın· 
yavaş silinmiş olan körü körüne da hayalini seyrederken düşündü; 
b~ sofuluktan başka bir eser ka~ bu yalnızlıktan kurtulmanın çare -
mamı§tı. si yok mu? 

Batarken 111111111 

Y aıan: Gerhardt Hauptmann 
Türkçeye çeviren : Stniba 

Bedri. 5 perde 
Halk gecesi 

H 0tıı 
na ben, sol tarafına da ııcı J Diyebildi. Fakat biz cümlele - d YP 
du. Diğer zabitler de sofra 11 

rimizi tamamlamadan kapıdan i
çeriye giren bir zabit seyahate ha. 
zır olup olmadığımızı sordu. Son-
ra: 

- Buyurun .. eledi. 
Birkaç dakika sonra Hacı ile 

benim gözlerimi bağlıyarak dışa· 
rıya çıkardılar. Dışarda Hacının 
ve sevgili atımın ne olup olmadı .. 
ğını sormıya bile meydan kalma
dan kollarımdan tutup gelen ara -
baya bindirdiler. 

aldılar. deli 
Sofraya baktığım zaman ~kol' 

içim açıldr . Bir akşam evvelkı ıı' 
kular, top sesleri. enditeler urı 

11
• 

tuldukça iştiha da yavaş yaY•f 

tıyordu. 1' 
O gün bana takdim edileJ1. ır 

bitlerin hemen hepsinin isnıİP' iJIİ 
nuttuğum halde yemek Ji5tel .u 

. e rr 
kat'iyyen unutmadım. Onu •11 

Vaktile karısını .. ış, r ·ı Genç değildi, güzel değildi, fa.. ' 
bir cr

1 
_. i : · c. ıl~dı olmuştu. kat bir kısmı reh;nde olmakla be· V A K J T 

Araba, üçü bir sırada koşulu 
olan hayvanların dört nal yürüyü· 
şüyle uçuyor. 

şimdi söyliyebilirim: ~ır 
1 - Domatesli omlet, 2 -

Yun J)irzolasr 3 - Kabartına~; . , rıe~ 

Sıkı çarşaflar altında ve kafes ar .. raber gene epeyce bir yekun tutan Ollndellk, Siyası Gazete 

kasında mahpus bir kanarye gibi emlfıki vardı. Parası olduktan son ratanbul Ankara Cnddest, VAKrl yurdu 

kaptatığı, kendisin.den genç ve çok ra gen~ ve güzel bir kadın bulup 
narin bir zevcesi vardı. alamaz mıydı? 

Bir vakitler onu kıskanmış, o - Ömrünün son günlerini biraz · 
nun herbir hareketile meşgul ol - saadetle geçiremez miydi? 
muştu. Fakat kadın hastalanarak Bu dü~ünce onu günlerce, aylar 
hastalığı günden güne fazlaşınca ca kemirdi. İlletini etrafında bu -
eski sevgi yerine bir üzüntü hem lunan, parasına göz dikmiş olan 
de kahredici bir üzüntü içini sıkış• kimselere açtı. 
tırmağa başlamıştı. Onlar kendisini teşvikte kusur 

Şu dakikada pek ala hatırlı - göstermediler. 
yordu: Hasta kadın büyiik oğlu - Teşebbüsleri biribirini takip et-

Telefon Numaralart: 
Yazı lşlerl telefonu: 243711 
tdare telefonu : 2437e 

l'elgTar adresı: lalan bul - ·ı AIU'! 
Posta kutusu No. ~ 

· Abone bedelleri: 
'lıırklye 

Seoell': HOO Kr. 
6 aylık 7ri0 • 

3 aylık '00 .. 
1 aylık 1r;o • 

ilfin Ucretleri: -

s:cnebl 
2700 Kr. 
1450 • 

800 • 
800 • 

flcart Ulıı.ların tan aatılleJerlnde uııtı· 

nun üzerine titrer, ona yüz verir, ti. Herteşebbüste karşısına aynı mı :ıo ırunı,tao bnııar, Uk eahJ/ede ıııo 
her isteğinin olması için çırpınır .. engel çıkıyordu. Yetmiş oğlu .. 

HUyUk, rıu.la, devamlı illa verenle~ '1.lt clr. Çocuk biraz huysuzdu. Ba Ne vakit henüz on altı, on yedi 
ayn tf'n7.11At vardır. babasının Şekspalnrdan getirdiği yaşında bir parasız kıza talip olsa ReAmı lllnlarm tılr aatın 

10 
troruıtw. 

inatla, anasfom narin ve maraz kızın ailesi bu altmışlık ihtiyarın • 

zihniyetin örneğiydi. O hasta parasına tamah etmekle beraber 
Bir defaaı 80 lltl ~ 50 Uç detuı M 

dört c.etcw 711 ve on defuı 100 kuruıtur. 
Uc aylık rnw verenlerin bir defU'I mecca
nendlr. Dört satın geçen 114oların taz.ıa 

Beni götürmeye memur olan 
zabit jcneral Prohorofun kendi ya 
veriydi. Zaten araba da gene je -
neralin hususi arabasıydı. 

Yaver gayet terbiyeli, birkaç 
lisana, hatta türkçeye bile vakıf 
Dağıstanlı bir müslüman, pek na· 
zik bir zattı. İsmi de Haşim beydi. 

Haşim bey her sualime cevap 
verdiği halde bana; ne Hacının 
ve ne de benim atımın nerede ol
duğunu söylemedi. 

Aldığı emirde beni arabaya 
bindirerek Kovaçya köyünde bu -
lunan on altıncı fırka karargahı .. 
na götürmekten başka bir sarahat 
yokmuş. 

tates ve bczelya, 4 - Sığır ıte~{ 
5 - Alarus salata, 6 - l\Iuh r:/ 

1• ' urnyve ho~afları ... l\faraskin ı, ,; 
Bordo ş~u·abı .... şampanya .. J. . 
mmıı.. alı'' 

Mükemmel bir bando nıı:Z ~ 
nın çaldığı güzel havalara uı•~; 
gelmekte olan top sedaları, tii~ 
sesleri karışarak bu muazzanı I 
za·,·aya daha ziyade bir letafet 
riyordu. • 

Zaten insan bir muharebe: 
bahı ve bahusus benim bulun~ 
ğum o sabahın tehlikesiz mı11l 
smda büyük bir iştiha duyar·.,,, 

kadının üzülmemesi için çocuğa gayri ihtiyari düşünüyorlardı. 
müsameha ediyor, fakat het mü - Babası mı evlenecek, oğlu mu .. 
samehasında bu cılız ve hırçın ev Ve nihnyet bu yağlı kuyruktan vaz 

lada karşı içinde biraz daha kin geçmeyi daha münasip görüyorlar m••••••••••••••li 
biriktiğini hissedıyordu. dı. 

ııattrlıı.n beş kuru:tan beaap edlllr. 

Bir saat müthiş bir süratle koş
tuktan sonra harp yerinden uzak • 
laştık. Nihayet Kovaçyaya vardık. 

lki asker kolumdan tutarak be. 
ni arabadan indirdiler. Bir iki a-
dım sonra gözümün bağını çözdü
ler. Birdenbire kendimi rüya için
de veyahut tiyatroda zannettim. 

Fakat muharebe gittikçe t , 

miyet kespediyordu. Bazı eıJJ,t', 
ler de bunu gösteriyordu. Y ~ 
ğin başından sonuna kadar '~ 
gelen yaverlerin, emir çavu~f 
nın ardı arası kesilmiyor. H~ 
her yaverin, her emir çavut;· 
getirdiği puslalar okundukça f, 
radakilerden biri kalkıyor, ,er J 
veriyor ve aceleyle atına bi,,,...f 
alabildiğine top seslerine do~fl'/ 
diyor. O derecede ki.. yemejı~ 
tasına doğru sofrada sağır je 91 
le Haşim bey ve benden batk• e'v' 
se kalmamıştı. Herkes muh•' 

Bir gün kadın son defa olarak Oğlu ile selamı kesmişti. Evden 
evlatlarına sarıldı ve gözlerini e - çıkması ve nereye olursa olsun git 
hediyete çevirdi. O gün yağmurlu mesi için kabil olanı yapıyordu. 
bir gündü. Cenaze bu ruh Fakat delikanlı ihtiyacın acı çu -
üzücü havada yavaş yavaş mezara kuruna düşmekten inada karşı inat 
gider'~en, o bir taraftan yirmi se .. la ımukabeleyi tercih ediyor, al .. 

uzaklaştığını gören iki kız boyun
ları bükük bir köşeye büzülerek 

genç hanımın eve gelmesini seyret

tiler. Bu son muvaffakıyet ihtiyarı 
oldukça sarsmıştı. 

Esasen ya!la yıpranmış olan a -nelik hayat arkada~ından ayı·ıldı • dırmıyor şu dakikada en büyük 
:I' sabı bütün bütün üzülmüştü. Eme-ğına göz ya§ı döküyor, diğer taraf düşmanı olan babasının evinde 

tan omuzlarından ağır bir yük kalk kalmakta israr ediyordu. 
mış gibi bir hafiflik duyuyor- "' ~ ~ 

du. Nihayet emeline muvaffak oldu. 
~ l? -\' Genç güzel kızlarını zengin bir 

Artrk ikisi küçük, biri büyük kocaya kaç yaşında olursa olsun 
üç evladı kendine yük olarak dün.. vermeğe heveskar olan bir ana , 
yada kalmış bulunuyordu. Az çok baba bulundu ki onun her türlü 
iradı vardı. ihtiyacını temin e • şartını kabul ettiler. 
debilecek bir varidat temin eden Kız hakikaten cazipti. ihtiyar 
bir müessesenin başındaydı. Buh kalbinde garip bir çarpıntı duyu -
ranm herkesi sarstığı bir sırada o, yor, ümüdinin tahakkuku heyeca
bu sartınhdan pek te zarar görme nı ile vücudu titriyordu. 

miş, yalnız müessesesini vücuda İzdivaçları ilam askıya asıldı. 
getirirken aldığı borç parayı ver - Her an bir mani çıkmasından koı-
mc:mek kaygusu onu oldukça dü .. kuyordu. O mainanın nasıl bir 
şündürmüşfü. şey olacağını tasavvur edemiyor, 

Her Leş vakıtta abdest aldıktan fak.ıt oğlundan geleceği kanaatini 
sonra aynanın karşısında kırcıl sa- Lesliyordu. Kağıtl:ırın askıdan bir 
kalını kurut-::rker.. fe:-siz f'Özlerini ağırlık olmak:.ızın indirilebilmesi 
akseden hnydinc dik;yor, seme - onca bir zafer oldu. Şimdi son 
lerce f,a ~~a bi t- mohl::tk ile geçc1. biı· iş ka!mıştı. Oğlunu evden at -
hey.ımon i,o~luğu ve acılı~ı gözü .. ]atmak .... 

nün öniın.:ie c-11nlanıyordu. Bunun için bir çok çareler dü -
? , hnyata Yi-llr.ıa: rnyılabilirdi.. ~:.indü. Nih<ıyet kardeşleri ile 

Kv.rdeşlcriniıı her bi aile sahibiy - seksenlik annsına müracaat etti . 
di. I Ier bid kendi aılesmın der- Bunlar delikanlıya vaziyeti anlat
di l.? uğt;ış:r, gSnc!cn güne ayağı lık..r. Kendisinden çok genç bir 
çukura aiden ağabeylerini benim .. kadınla aynı evde yaşamasının 
semezlcrd7. Oğlu ile asla uyuşa · imk&nsız olduğunu söylediler. O 
mı:~rdu. An3sının sa~lığın - derece_ ısrar cttilcı· ki ve nihayet 
ela nazla •tı keyifle buyunık Clla - knbulc mecbur oldu. 
rak yafıyan deliknr:lı, annıv.!ye j Ve yaşadığına lanet ederek evi 
baj!!r, kalbi Jrurumuş, inadı gün - brrnktr. Aeo.bey!erinin böylece 

li tahakkuk ediyordu. Fakat bu 

tahakkukun biraz geciktiğini ken· 
disi de hissediyordu. 

* * * 
Zifaf gecesi camiden eve geldi. 

Genç karısı yukarıda odasında o -

turmuş kendini bekliyordu. Ağır 

adımlarla merdiveni çıktı. Sofada 
elektrik lambalan kimbilir kimin 
tarafından söndürülmüşlli. Karan
lıkta karısının bulunduğu odaya 
doğru ilerledi. 

Birdenbire gözlerinin önünde 
garip bir şekil belirdi. Beyaz çar· 
şafa sarılmış bir heyula kendisi ile 

kapının arasına dikilmişti. Bu 
heyulanın yüzünü farkedemiyor -
du. 

İki ateşli gözün bakı~ı gözlerini 
yakıyordu. Bu heyula karşısın -
da bir lahza durdu. Sonra ilerle -
mek istedi. O vakit inliyen bir 
hasta kadın sesi duyar gibi oldu: 

- Oğlumu ne yaptın?. 

O va kıt nef es!nin sıkıştığını hi~
setti. Jki koJlarmı açtı ve havayı 

bir defa kamçıladıktan sonra yere 
yuvarlandı. Bedbaht elde et:nek 

için bu kadar çalışmış olduğu saa

detin kapısı!lda kalp sektesinden 
ölmüştü, 

Büyük formasını labis koca bir 
heyeti a!keriye karşısında bulunu· 
yordum ve dekor büyük ve muh • 
teJem bir opera dekoruna benzi -
yordu. 

Sağda gayet beyaz, bembeyaz 
bir köy ... Solda yeşil, yemyeşil a· 
ğaçlar .. Ortada biraz geride uhre· 
vi ağaçlı bir mezar .. Gene solda 
bir yemek masası üzerinde uzun, 
upuzun, beyaz. bembeyaz örtüler. 

Etrafında gayet siislü ve beyaz 
boyunbağlı ve eldivenli sofracı -
lar. 

Sahnenin birinci planından 
son planına kadar uzun bir çadır. 
Bu çayırın İmtidadınca muntaza -
man dizilmiş arabalar. Bir fırka • 
nın parkı .. Ağırlıkları .. 

Sağda, solda nöbetçiler, yaver
ler, emir çavuşları. Binek atla rı 
hazır duruyor.. Uzaktan uzağa 
tatlı top sesleri geliyor .. 

Zabitan heyeti grupundan en 
ya~lısı olan jeneral rütb~li bir za -
bit bnna doGru iler ledi. Kulakları 

yeı-ine git.mişti. • ııtı 
Maamafih bu işler, bu tel•~' 

b. . .. h b . ·y•f 
:zım musa a emıze ve zı ,.ı' 

o ' d 1 A O oı...
mızın evamma as a manı J' 
dr. Hele, jeneralin kulakları ı,ilt 
işittiği için dünya umurund• 11''' 
değildi. Halbuki Grandük. h•

11
,,. 

lerine telgrafla memuriyetııt1 fl"ıJf' 
her verilmis. Beni bekliY0 l ol' 
A k o Ak b o o hi•' rtı gıt.me mec urıyetı 

du. b•' 
Bu sefer sağır jeneral ,.r• ıce'e 

sını bize ikram etti. Bu neı• 
diyecek yok. ·ııtİ' 

h• 1 Fakat .. bu nezaketi da .,$ ı• 
ye götürerek, o dehşetli te111'°0rıt' 
cağında ve o ala yemekterı ·.ııı,) 
kalın havlu ile gözlerunı ~·~,_ ııe 
belasından beni a:zat etını! 0tt,r O' 

· ne olurdu. Asıl o zaman mın 
laca ktım. .,ı1rr 

Ne fayda ... Bu harp 1'~~ 0 Jd&I' 
dd 1 . d bıtl ., .. 

nın esas ma e erın en ı,o)' 

az !ı:ittiğini işaret ederek elini u • ğu için buna riayet cderel<. 
1
01'' 

zattı. eğmekten başh:a bir çarenııı 
Diğer şişman bir zabit bana tu. tti· ~~ 

fransızca olarak dedi ki: Briçka arabası harekel.~.,,rilert 
k ,u• J' • - Jencral prens Manovelof.. kadan bir takım kaza dl eP1 

Süvari kumandam.. gcldığı halele yoluna de"-cıeredeı-
Hemen vaziyet nldım. Elimi u- yor, biz de Haşim beyle ., 

zatnrak nezake te uygun sözler söv tepeden J;:cnuşuyorduk· olclıı1· 8;, 
ledim. Zabitleı· çok terbiyeli pe1< Ansızın bilmem nasıl ker ıP 
nazikti . .leneral bana bütün za - l<öşeyi dolaşll'ken araba ~; bof 1' 
b. l . ı ,. . k . . . . d ı'n bt ıt crı t i' rnırn etlı. er gıttı ve ıyıce er 

~' Takdimlerin nihayetinde bana re yuvarlandı. ,.. (JJe'° .. ıııı 
masada yeı· göstererek oturmaklı .. ' 



Aşk + Kundura bo
Yası===Pancar şekeri 

~keı· ·-- ·----~ 
~e'"i l O~n Pan~ardan imal edil ı· Fakat şurubu bir gün bu halde 
lir. Hu k s.ene~ıı~~e .keşfedilmiş-

1 
terkettikt~~. sonra erte.si g.~nü mu

~ b. eşıf kuçuk bır aşk mace- ayene ettıgı zaman, hır gun evvel 
katıın;as ıı· ıniktar kundura boyası bulanık olan şurubun kemik kö.mü 
biJllli.~ti/ sayesinde mümkiin ola rü tozu sayesinde tertemiz olduğu 
llıiz ~~k · 1.Bn~u hilmiyen karifeı·i- nu ve tamamen tuviye edildiğini 
lt!ttneği 0 dcagı11dan hadist>yi nak- 1 göı·mü~tü. Gen~ müteş~bbis ilk 

''Ne ınuvafık görüyorum. ö:ıce gördüğüne inanamamı~ ve 
lııtilter~cleoı1 ile başa ~rkamıyan bu işi bir kere daha tecrübe etmiş 
lhl~k - devleti bütün Avrupayı ve ertesi günii aynı berraklıkta bir 
it Na: ~Itına alrnağa ve bu suret· şurup elde etmişti. 
•erıtı.is~ eonu sıluştırmağa karar Demek ki pancar şurubunu tas 

Şek ı. . . viye etmek için kemik kömürü tc .. 
ltıa.ddeler •çın laz•.m olan iptidai zu lrnllar..mak kafiydi. Uzun za-
~İtıdister o devirde Avrupaya manlardanberi Avrupada yapılan 
ltketJ ~ndan ve diğer cenup mem ve muvaffak olunamıyan tecrübe-
ııı Ctınden ld' w• • • A ı . k ı· . b 1 ı eltll k ge ıgı ıçın vrupa erın sırrını ene ısı u mu~ o u -

e eti · 
ta.rırna ~ b erı şekersizlikten kıv • yordu! 

O .. ga. aşlamışlardı. Düsüncelerinde bu neticeye va-••Un • . , 
)'da ıçın Fr"\nsada ve Alman- sıl olunca asıkın hayalinde parlak 
ltfeb:.~ntardnn şeker istihsaline bir istikbal ;ecessüm etmişti. Sev
~rd,._ us olunmuştu. Fakat pan • diği kıza da artık kavuşabileceği· 
\t' il erkan k b k . d·~·.. . ıy, t - şe er şuru unu tas- ne anaat getır ıgı ıçın sevmem -
ııı e llıek · · a.dığ ıçın bir çare buluna- den zıp zıp sıçramağa başlamış -
btler hı~dan Yapılan bütün tecrl.i .. tı • 
t. ıc bi · · · d k ~~ fUt~b r netıce vermıyor, pan - Genç adambu sevinç içın e ·o 
~de kat u bulanık bir madde ha - şa koşa sevdiği kızın babasına git 

Bu 'Yordu. miş ve ona demişti ki: 
~ik, P esnada Pariste de bir fab .. - "Pancar şurubunu tasviye 
~lıfry:tl.tardan şeker çıkar.masa I etmeğe muvaffak oldum, şayet kı· 
hıhi b·· rdu. Bu fabrikanın sa - zmızı bana ver.meği vadederseniz 
~- Utijt\ a ' ' k . b l l b 0 l ... . . . llttıa... ervetını pancar şc erı unun nası yapı a ı ecegmı sıze 

~Clite g~ tahsis ettiği halde iyi hır öğretirim!,, 
~ok Ilı ede edemediğinden dolayı Fabrikatör tabi genı; adamın 
~i' eyu, ·· ·· ·· d F b b · l · · k · t · ltltör gorunuyor u. a - u soz erme ınanma ıs ememış 
..:k U11 •• ·ı ada &uzel bir kızı vardı. Fab ve kızını almak için bir desise kur 
~İıi bu ~ahtan genç ameleden bi • duğuna zahip olmuştu. Onun 
~'fh ııa fena halde abayı yak - için kendisine fil emişti ki: 
'Jc.0 l Kıl amelenin bu aşkına - "Kızımı sana vermiyeceğimi 
~ e e ediyordu. Çünlcü o zannedersem kafi derecede anlat
'fk, l'ak111klı olduğu kadaı· ç.a - mrtlım. Beyhude gelip beni ra -

~--~" "c zeki olmakla da şöhret hatsız et.me. Söylediklerine hiç 

t~~h1!lı. inanmıyorum, nafile beni aldata .. 
~ b,b ayet, bir gün aşık gidip kı • mazsm !,, 
~İtti '•1ndan istemeğe karar ver -
~U y~ . Bu maksatla bir pazar gü 
'İne ç:~~lbisesini giyımiş, lcendi -
C-.tıda 1 düzen vermiş ve heye • 
t~İtıe ?t. kalbi atarak fabrikntöriin 
~,, Rıtrniııt' F f ·ı t·· .. :!ae • :: ı. a rı ca or, mu -
'İtıitı kıtı.de çalışan ameleden biri
~ rttı 1~1nı istediğini duyunca bu
~1tıı 0 a halde hiddetlenmiş ve kı· 
'ııtı, ameleye vermek şöyle dur
\tıt~ ıavallı 8.§ığı fabrikadan da 

Uttu 
~· . 

ııı,d,~tare genç, sevdiği kızı nla .. 
~. h· 'n başka isinden de olun -
d it llı"d • 
c~ fl.l u det meyus ve ml\ked -

~, rada b lıl\1 ka urada dolaşmış ve ha 
ta, b0" ıanabilmek için kundu .. 
~· .1aa1 • '!ti. Ltnal etmeğe karar ver -

l' Şeker f b . 
t~ ...... 1 a rıkasında calısırken l\ .. ı Yel · · • 
~ ~ erınden arttırdığı bir mik 

~lltıd.~il}'ı hu işe tahsis edecekti. 
t" .. ra b 
, lıtı i~ oyası yapmak ve her 
1~İtıe kal ettiği boyaları kutuların 
~tl'~il}'0Yarak satmak büyük bir 
t '-tı be~e lllütevakkıf olmadığm
'-tıııı h ~ht aşık bu elindeki pa .. 
~di u ışe k~ f l ~. . h l'ord a ı ge ecegını esap 

() u. 
bi ıartıa 1 
~~ ne\'· 11 arda kundura boyası 
".bttna 

1 
§~·t\lba, hatta pancar şu -

.ı 11 to~u' ır rnil<tar kemik kömü -
~ıı Ve sair ·ı ~ ·ı 1 • r- e ı avesı e yapı ıyor 
't· '-'en 11' le ç adaın surup kemik ve 
'fl "aıı ' l'ır._ · lllını tedarik ettikten 
~h ııe başl 
·I· ~tt i i arnıştı. Evvela şu • 
._.., ç ne kemik k '· .. .. ' e ed omuru tozunu 
~I'! ecekt' 
·ı ~·· •. 1• Onun için kemik 

t\ d Otnur h ı· 
~ . lt~relı a ıne getrrmiş, son -
~.Eı ~ı•t toz haline getirmis .,e 
~tı ~arda d -e ıtt o toz an şurubun 

lllt!h. 

Fakat aşık keşfinden tamamen 
emin olduğu için fabrikatöre bir 
tecrübe yapmasını teklif etmişti. 

Nihayet fabrikatör bu teklifi ka -

bul etmiş, aşık ile müstakbel ka -
inpcderi arasında evvela bir mu .. 
kavele yapılmış ve bu mukavele -

de, şayet tecrübe muvaffakıyetle 

neticelenirse fabrikatörün genç a-
dama kızını vereceği ve onu his .. 
sedar olarak fabrikasına alacağı 

tckarrür edilmişti. 

Tabii fabrikada yapılan tecrÜ· 
be muvaffakıyetle neticelenmiş ve 
pancar şurubunun kemik kömürü 
tozile tasviye olunabileceğine fab 
rikatör de kanaat getirmişti. 

Bunun üzerine aşık sevgilisine 
kavu~muş, baba kız ve damat ke -
şiflerini ba§ka fabrikalara yüksek 
fiatlerle satarak zengin olmuşlar 

ve bugünkü yediğimiz pancar şe .. 
kerinin muvaffakıyetle imaline 
haşlanmıştı. 

.N"aklettiğim bu Yak'ayı oku -
duktan sonra he!· sabah çay Ye kah 
ve fincanmızm içine ~ekeı· atar -
kem o şekerin içinde pancardan 
ba~ka bir miktar aşk ile kundura 
boynsr d:ı olduğunu halıl'ln.yııuz. 

Dedikoducu 

Ping - pung 
Ankara, 1 (A.A.) - Türkspor 

mecmuası taraf mdan tertip edilen 
ping - pung müsabakası gençler 
birliği salonunda icra edildi. Neti
cede: 

Birinciliği Cihat, ikinciliği Ra -
şit, üçüncülüğü ise Arif Beyler ka
Z2'nmr§1ardır 

[o DÜNYA HABERLERi 
Deniz kuvvetlerinin harpteki tesirleri 
Bir Alman mecmuasına göre Yavuz, Midilli zırhlılarının 

Umumi Harpteki vaziyetleri ve rolleri 
Bcrlinde çıkan bir askeri mec -

mua deniz kuvvetlerinin harpte 
yaptığı tesirlere dair yazdığı bir 
makalesinde deniz kuvvetlerinin 
memleketin yalnız sahillerini ko -
rumağa yarayacağım ve o kuvvet
lerin harp zamanında ticaı-et ve 
münakale yolları müdafaa veya 
tahrip etmeğe hizmet eyleyeceği -
ni yazdıktan sonra sözü Umumi 
harp bidayetinde Akdenizde epey
ce faaliyet göstermeğe muvaffak 
olan ve (Yavuz) ile (Midilli) 
namları altında Türk donanması -
na geçen (Goben) ve (Breslau) 
sefinelerine getirerek diyor ki: 

"Bu sefinelerin Akdenizden ka
"Yavuz,, un bir abşı 

çarak Çanakkale boğazında Türk j "Ludendorff,, hatıratında aynı J girmesi Rusya ile olan münakale
kuvvetlerine teslim olmaları lngi - mesele hakında diyor ki: "Tür ki- nin kapatılması ve müttefik dev • 
lizlere nisbetle küçük bir donan - yenin Almanyaya müttefik olarak }etlerin Çanakkalede 110.000 ölü

harbe iştiraki, Almanyamn iki se - 1 96,000 yaralı, 6 zırhlı, 8 tahtelbn -
ne fazla harba devam edebilmesi- hir bir çok torpil arayıcı gemiler 
ni mümkün kılmıştır. zayi elmeleriydi. (Goben) ile 

"Churchill,, ise Türkiyenin har- (Breslau) un başlarından geçen 
ha girdikten dolayı tarifi gayri kansız bir macera bütün bu mu -
kabil olan bir felakete sürüklenmiş vaffakıyetlere sebep olmuştu. Si .. 

maya malik olan Alman deniz kuv 
vetlerinin muvaffak oldukları ga
yet şümullü askeri - siyasi bir 
hadiseydi. Amerikanın İstanbul 

sefiri, bu mühim hadiseden bahse
derken demişti ki: "İki Alman ge
misinin Türkiyeye gelmeleri Rus -
yayı müttefiklerinden ayırmağa olduğunu harp hatıratında yaz - yasiyat ile deniz ve kara kuvvet • 

ve Rusyanın mağlubiyetini hazır - mıştı. 
lamağa sebep ~lan yegane amil - Her halde muhakkak 
dir.,, şey varsa o da Türkiyenin 

olan bir 
harba 

leri arasında ne kadar yakından 

münasebet olduğunu ispat eden 
bundan iyi bir misal bulunamaz.,, 

Alman dahiliye nazırı, 
düşmanı olduklarını 

niçin Yahudi 
anlatıyor 

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

Berlin, 1 (A.A.) - Volf ajan

sı bildiriyor: Dahiliye nazırı M. 
Frick, ırk meselesi hakkında bir 
gazeteci tarafından sorulan sual 

üzerine şu beyanatta bulunmuş ~ 

tur: 

- Biitün insan ırklarının aynı 
olduğ·u lrnkkrncfaki nıarks mndesi 

nin yanlış olduğunu anlamış olan 
ıııilliyetperver ::-osyalizm muhtelif 
insan ırklarmm cedlerindcn al -
dıkl:ırı km·akterlerin katiyen ayrı 
şeyler olduğunu ilan etmektedir. 

Irk 8iyasetine mütedair olan 
tedbirler patolojik te,·aıü~Jcre ma
lik Ye ecnebi kanıyla karışmış ye 
ni nesillerin doğ·ınasııu nıenctmc

ğc ve hiiyiik irsi kıymeti haiz o
lanlarr teşci ve teşvika matuftur. 

Rayştağ açılıyor ı 
BERLtN, 1 (A. A.) - Volf a

jansından: 

Rayştağ meclisinin yeni içtima 
devresının Krol Operası salonun
da aç1lması için yapılan hazırlık -
lar hararetli surette ileri götürül .. 
mektedir. Geçen şubatta yanan 
Rayştağ binasının lamiralı bitmek 
ten henüz uzak bulunmaktadır. 

Yeni mecliste 661 meb'us bulu
nacaktır. Halbuki evvelki mecliste 
yalnız 570 aza vardı. Bundan dola 
yı 91 azalık yeri daha hazırlan -
mak lazım gelmektedir. Almanya 
da artık siyasi fırkalar kalmadı • 
uından meb'uslarm oturacakları 

yerler grup itibariyle değil, hece 
harfleri sırasıyle tesbit edilecek -
trr. Yeni meclisi evvelkilerden a -
yıran başka bir hususiyeti de hiç 
bir kadın meb'us bulunmaması " 
dır. 

N~zır, D~ni~arka, İsviçre, ve ı l'i_ç bırakılı~ışlaı·dı. Bunun .içindir 
Amerıka gıhı dıger bazı devletle- kı, yahudılerc karşı ittıhaz e
rin de buna benzer tedbirler al- 1 dilen tedbirfor Alman milleti hn
mış olduklarını hatırlatmı~tır. Na- yatınm meşru müdafaası o]m·ak 
zır bundan sonra yahudi mesele· tehevvün etmi~tir. Bu meselede . "' .. ' 
sine geçerek demiştir ki: ckscrh'a cc:nebi memleketlerde iz 

- Almanlaıfa yalmdiler aı-a - har ecİilen idraksizliğin tesiri al
~ın<laki ırk faı·klarr o kadar biiyük 
tüı· ki yahudi niifuzunun nihnyet 
Alman hissine, Alman fikıine, ve 
Alman af ve adetlerine tahripkar 
te~iı· yapması mukadder idi. Bu 
bütiin hars sahalarında, ezciimlc 
siya~i sahada sayısız ınballerle sa 
bittir. 

Yahudi niiiuzu 1918 sencısinden 
bel'i siya ... i sahada o derece hakim 
olmuştur ki, hakiki Alınanlar ken
di memlcketleıinin mukaddera
tına iştirakten hemen hemen ha 

Amerikada kambiyo 
meselesi 

LONDRA, 1 (A. A.) - Ame
rikan elçisi M. Bingham söylediği 
bir nutukta elem ıştır ki: 

Kambiyo hareket ve fiatlarmı 
intizam halinde tutmak için Amc• 
rikn tarafından takriben bir ay 
evvel vücuda getirilen sermaye İn· 
giliz hükmnetinin bu maksatla or
taya koyduğu sermaye kadar bü .. 
yi.ik değildir, fakat ayni gayeyi el 
de etmek düşüncesini kollamakta 
ve aynı maksatlar uğrunda sarf e • 
diJmektedir. 

Ucuz telsiz telefonlar 

BERLlN ,l (A. A.) - VolI a
jansından: 

Alman telsiz telefon sanayn 
"halk ahizeleri,, adlı makineler • 
c!::n 500.000 tane daha yapmrya 
karar vermıştır. 500.000 inci ahi-

tmcla kalamayız, zira, dünyada 
hiç hir milletin mevcudiyeti için 
~\iman milleti knclar zahmetle mii 
cadeleye ihtiyacı yoktur. 

Nazır beyanatım şu sözlerle bi
tirmiştir: 

- Alman milleti, Alman harsı . 

m ve gmı> harsını bolşevizmin teh 
dit etmekte olduğu harabiden kur
ümnak için kıymettar irsi mezi
yetlerle heniiz kafi derecede mü 
cehhcz bulunmaktadır. 

Litvinof Yoldaş Cebe
lüttank'ta 

Cebelüttarık, l (A.A.) - Con

te di Savoia posta vapuru Litvinof 

Yolda ı hamil olduğu halde Ce • 

belüttarık' e gelmiştir. . 
Litvinof Yoldaş her hangi bir 

beyanatla bulunmaktan kaçmrnı~

lır. 

Alman sefareti önünde 
nümayiş yapanlar 

Paris, 1 ( A.A.) - 28 ikin::i teş

rin gecesi Alman elçiliği binası ö

nünde yapılan nümayişe iştirak 

eden iki kişi3 ve 6 gün hnpse mah
kum edilmişlerdir • 

ze başvekil M. Bitlere hediye edi -
leccktır. 
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1 ŞERLOK HOLMES'e 
__,,, KARŞJ 

fARSEN LÜPEN. 
~~~ııııı 

VAKiT tefrikası 

Çekmecenin üstündeki Svnen 

"if t ııözlü ıdi. Bu &özlerin birinde 
k.apa1s bir :zarf buldu. Ustünde ihiç 
b ir :adres yoktu. Su yanlış bir mek 
tuptu .ki k imse ıtarafından okunma 
ması iç in böyle bir zarfa konmuş -
lu, yııbut gönderilecek bir mektup 
hı , enüz adresi yazılmamıştı. !De
mek pek yeni idi. 

Ho1mes, mektubu açmakta te -
reddüt etmedi. Zarfa bozmamıştı, 

ge e kapıyabilecekti. Zarfla melç
tubu cebine koyarak geldi, radya
törün önüne otur-Ou. VJdaiarı v.e bo 
ru ları sökerken mektubu da çıkar

clı, gözden geçirdi : 
"Sevgili Fernan L. 
Diye başlıyordu. Demek Antuva 

n etten Lüpene hitaben yazılıyordu 
ve demek ki Lüpen bu sabah ziya
rete gelmeden evvel Matmazel bu 
mektubu yazmaya lüzum görmüş. 
fakat göndermeğe mahal kalma -
mış, çünkü Liipen telefon etmiıti. 

Mektubun alt tarafını da okuyarak 
yerine bırakmayı muvafık buldu. 
H emen .göz gezdirdi: 

Canını Fernan !.. Suacl iycclen 
geldikten sonra seni bir defa tele -
fonla arayıp bulmasaydım, benim 
geldiğimi bile hilmiyeccktin. Beni 
neden aramıyorsun? Yoksa çok 
mu meşgulsün ? 

l frrhalde öyle olacak. Yoksa be 
ni yalnız işin diiştüğü zaman gör -
mek istediğine k ani olarak çok 
mustarip olurdum. 

iPe 'nıize düşen ihtiyar kw·du o 
gündcn bcri hiç görmedim: Maaına 
fih sokağa d a çıktığım yok ya .. Ba 
lıaın ar.ada bir seni soruyor . .Ne di
yeceğimi şaşırıyoıum. Senin kah 
s~yahatc çıktığını, kah hasta oldu
ğı.ınu uydunnaya mechur oluyo -
ııım. Ne zaman bu mücadele haya
tından vazgeçip asude yaşanır -
ya başlıyacaksm? Sana bunu sor -
malda beraber benim de ınücade -
leye, tatlı hilelere can attığımı ve 
bfr nıuvaffab.ıyeten derin bir zevk 
duyduğumu gizliyemem. Evvelki 
akşam H olmcsi faka bastuırken 
bilme?..sin ne k a dar memnundum. 

O gün S uadiyeden gelirken be -
yaz köşkün sahibi hanımla kızı Ni
hale rast geldim. l\1ısırlı Abdülba
ki Beyden yana yah.'1la bahsettiler. 
Küçük hanımrn sana nasıl meftun 
olduğunu görünce içimde derin bir 
kıskançlık hissi uyandı. Fakat Iii _ 
zumsuz ve vakitsiz bir h'1skançlık. . 
Zava lltlar tam 17 bin liralık ıni.i _ 
cevherlerinin yandığına pek o ka -
dar deg"'i1 de Aba ·· ı b k .. u a ınm yanma-
sına acıyorlardL Demek l 7 bin lira 
~a ... Fa~at ~cınancığnn, bu 17 bin 
Jıra.senın hıç olmazsa bir müddet 
sakın durmam temin et . .. . mıyor mu ! 
insan senın nasrl bu işlerin ihti!'ası 
na kapılmış olduğunu bihnekl b , 

b } .. 1 1
. e e 

ra er >oy e m· sual sormaktan ~ . 
ı . . J S lhCll 

c mı a aımyor. enin icin J>a•·aı . . ~ •. un 
ıkmcj derecede Jıaizi ehemmiyet ol 
duğunu biliyonun . %aten ihtiyacın 
cl ...ı yok. Fakat ne bileyim, kudreti
ne, Z'skana hayran olduğum halde 
arada bir içime bir korku giıiyor. 
Bu korku sanma ki şu ihtiyar kur
dun !star.bula gelmesinden ileri ge 
liyor. Hayır, gayri şuuri hir kor -

.. Befkf d4! ~in \'annn<l :ı o]nrn
mı..ı t!:m Hrrr g-elmektedir. Su::ı ·1ive 
de nt' fyi idim. · 

numara: 30 

Mektup daha devam ediyordu. 
fakat Holmes okumaya ~akit bu .. 
lama<lL Birdenbire lkapı açıldı. l -
çeriye odanın sahibesi gir.di. Bere -
ket versin ki Holmesin .aııkası aö -
nük olduğu için Matmazel Antu -
vanet biç ir şey görmedi '\·e Hol -
me. mektubu ce:bine koymaya mu
vaffak oldu. 

Maamafih Matmazel biraz hay
ret :ve hiddetle: 

- Siz burada ne yapıyorsunuz? 

diye sordu: 
- Görüyorsunuz ki, ıradyatörle 

meşgulüm. 

- 1 iniz çok sürecek mi? 
--- Hayır, on dakika kadar ... 
Holmes yüzünü karanlığa :vere -

rek ve başını yarım çevirerek ko -
nuşuyordu. Kendisini tanımasına 

pek ihtimal ıvermemekle beraber 
böyle bir.tedbire lüzum vardı.Filha 
kika Antuvanet hiç bir .şüpheye 

dü_şmeksizin soyundu ve içeriki o -
daya gitti ve ancak Holmes mektu 
bu zene zarfına ve yerine koyarak 
odadan çıktıktan sonra kendi oda
sına avdet etti. Tekrar banyo dai -
resine gelen Holmes biraz sonra öğ 
le teneffüsü yapmak için dı~rıya 

çıktı. 

2 numarada meşgul olan Rum iş 
çi ile bir ıiki kelime konu~hıktan 

sonra fırladı. Tramvaya atladı. Vi 
yana oteline geldi. Onu bu garip 
kıy.af ette gören otel müstahdemle

ri az kaldı, içeriye almıyacaklardı. 

Fakat ote lin gazinosunda oturan 
Vatson, _güldü, ayağa kalktı. Oda
ya çıktılar. Holmes: 

- D:>d:.ırn Vatson, dedi. Bu 
gün 5ani\ bazı mühim işler d~ü -
yor. Umaruu ki muvaffak olursun. 
Sana her§eyi hazırlıyacağım. Ya -
pacağm iş, Matmazel Antuvaneti 
kaçırmaktır. 

Vatson ellerini uğuşturdu. Sah
te Tasiyetnameyi sahi zannile ve o 
kadar uğraşarak elde edip getir -
dikten sonra d~tüğü inkisar onu 
bezdirmi~ti. Yeni bir hareketle 
canlanmak ümidi Vatsonu sevindir 
riyor.du. 

Holmes ötelde ancak yaTJm saat 
kalabildi ve yapacağı şeyler hak -
kında Vauona tam manasile gen1ş 
bir program çizerek Ferah apartı
manına gel<li. 

Ana, kız bir de misafirleri ye -
mekte idiler. Bu misafir ihtiyar bir 
kadındı. Holmes uzaktan onları 
.sofrada görerek banyo dairesine 
geçti. Söktüğü vidaları, boruları 
takırdatarak b elki bir saat burada 
meşgul oldu. 

Yemekten kalkmışlar, öndeki sa 
landa istirahat ediyorlardı. Birden 
telefon zili çaldı. Hizmetçi boş o -

lan salona koştu. Holmes banyo -
nun aralık kapısından işitti: 

- Matmazel Antuvanet? .. Çağı 
rayım efendim ... 

Matmazel Antuvanet telefonun 
başında sesini alçaltarak: 

- Kimsiniz? Sen misin Fer -
nan? .. Sesin neden alçak geliyor. 
Gürültüden ... Peki ne istiyorsun? .. 
Sabah gitti ğimiz yer mi? Neresi o
rası? ... 

- Ha pel;;i .. Şimdi mi? Öyle ise 
hazırlnnayım .. Efendim? An\ama
dım ... Ha ha .. Evet ... 

(J>rvnmı \'ar) 

.. -
i 

• 

Mühim bir gıda meselesi 

Balık yemeliyiz .. Çünkü •• 

Balık gününün 
balıkların da 

• • 
muvaffakıyetini hazırlamak ıçın 

f k 1 k ı " ' muva a atini a ma az!m ... 

Ifa1ı1\cılar eemiveti vakm c.la bir . . . 
bahk giin'li i1an edeı: eklermiş. Hu 
günde 'herkes lıahk yiyecekmi.:-. Ha 
lığın gıda me::ele~indeki ehemmi -
vetini h aTka anlatm ak icin ivi bir . ~ . 
teşebbüs ! 

Fakat buı:,ıünün bütün mm·affa -
kryetini hazırlamak ve parlak bir 
tczahiir yapabilmek için bir şey 

lüzım : Bahkbr cemaati .r ci:;i ve 
crkfmmın nm\-afakatini almak ve 
bu tezahüre i~tiraklerini temin -et
mek ! Dyleya bugünden liç olmaz 
sa 218 saat önce bahkfor ağlara 01-
tala ra kabet ctmez1er~e !bu teza -
hür faiso ohmız mı? 0yle ümi t olu 
nur kj Boğaz ve Marmara ba1ık 

ccmaatleıi balıkc1lar ceınivetinfo , . 
~u te~eblislerin e yardım etmek fe -
dakürlığrnı gösterİrle r. 

1(. J{o ~ 

Balığın gıda itibarile en mükem 
mel bir şey olduğunu ispat için 
deniz içinde yaşıyan mahlukların 

gıdalanma hadiselerini düşünmek 
kafidir. Deniz içindeki nebat kara 
daki nebat derecesinde çok ve mü
tenevvi olduğu halde deniz hay -
vanlarında "Vejetariyen,, yoktur 
orada herkes balık yer yani birbiri 
ni yerler. Biyoloji mütahassısları -
ına göre de hayatiyet Ye enerji iti -
barile de balıkların en lbirinci de -
recede gelen mahlUkat imiş! Hem 
de baJka balıklara veya ıinsan oğlu 

na av olmaktan kurtulurlarsa pek 

çok yaşarlarmış! Hakikaten balık 
pek kuvvetli nefis bir gıdadır. En 
ağırı bile pişirilmesi bilinirse hafif 
bir yemek olur. Hazmı da kolay -
dır. Ukalalık etmem ama garp aok 
tarlan "tansiyonu,, yüksek olanlar 
için balığın pek muvafık bir gıda 

olduğunu ~azıp duruyorlar .• 

• dt 
d b l l "b ketsıı,. 

cer .. 6an.ı:hrmadan Giresundan g e- 'ı ynbmız a a ı < ere k ıJı 
· • · S b b. b" kk bnh ]enler ıse..... nır. e e ı ır o a Jt\'3~ 

Şu halde lstanb:ul sularında tu- ı mı ya iskara ya kı.zartmae~!.. ao 
tulan bahk en cabuk 48 saat sonra 1 bir oturu~ta hepsı yenec .

1 
pi 

• . 'b rı c 
biz şehirlilere geliyor. Yakıta Ka - ı iskar.la ( kılçık baş) ıtı ap· İJ';Jrı: 
rayel ve poyı-az estiği ve soğuk ol· daha fazla fire ver~e~.. ıŞJ:1lı.ıt' 
duğu vakit neyse ama lodos mev - 1 si ve taksimi de hJhnırsc stı 

b kk · · · t tanını simlerde ve Mayıs, Haziran kata - ir o a etın yennı u }<Jel' ıt 
vaşyalarında (balığın sürüyle bo - gene hayli bereketli yeme 11eb 

V b. .k ... " ün ye 
ğazdan akın etmesine balıkçı tabi- min eder .. e ır ı ı og 

ri katavaşya derler) hava yumu - lir. . .. ciJI 
sak oldug"u vakit balık fazla bekle Balık rağbebizliğine i>ır 41~ -·' 
• I~~ 
miş olur ve balıkçıların dediği gibi sebebi de pişirmesinde. bu u Jel~ 
"baygın,, bir halde satılır ki bu ~u Doğrusunu söylemek ıcaP . .,,,. ıs 
retle inceliğinden lezzetinden çok biz balık pişirmesini bHıne~de~ 
kaybeder. Balikta esas dirilik yani kara, tava, ve nihayet ~P''1ıjıı1 
tazeliktir. ğanla yahnisi!.. Halbukı .btı 61 İ 

Dalyancılarımız alamanacıları - kadar ~idi olabili~ k'.:·· ~ll;J 
mız tuttukları avı eğer behemehal ilave olunmalıdır kı Turlu~ ; 
gecelendireceklerse birleşip basit seriyetle kanaat balığın bt~r \1 

buzhane gibi bir yer yaparak ora - hal zeytinyağı ile pişirilınc~ı i'' 
da bekletmeleri ve sevkiyatlarmı kıa Altdeniz kıyılanndalo # 
kürekti kayıklarla değil motörlü zeytin ıyağını bol buldukla1'1~,ı" 
vasıtalarla piyasaya yetiştirmeleri bu tarzı intihap etmişlerdir· Jıi'' 
zaruridir. Buna mukabil de balık- Marsilyalılar (balık .suda 7{ 
hane idaresi mezat saatlerini ha - zeytin yağında ölür) derle!~ 
lığın sevkiyatı ve piyasanın ihtiya- tinyağı bulunmıyan yerJer e)/ 
cına göre uydurması icap eder. bundan dolayı .da :balığa ii$1 e 
Hem balıkhane idaresi ki mühim termezler. Bu fikir de yani~ f 
varidat temin ediyor neden bir fri
gorifik tesisatı yapmaz? .. 

Bundan başka da balıkçı esna -
fı semt pazarlarında ve mahallede 
tablakarlarda balığın müşteriye sa 
tışını ıimdiki iptidai ve gayri mun 
tazam vaziyetten kurtarmalıdır. 

Eski İstanbul çarşı ve pazarların 
da "balıkçılık, , bir ihtısas işi idi. 
Senenin on iki ayında balıkçılık ile 
geçinen esnaf vardı ki başka iş tut
mazlardı ve lhalleri vakitleri iyi a -
damlardı. B!llığın taze yetiştirilme 
si lüzumu Avrupada kaidedir. 

Düsünmeli ki Haver acıklarında . ~ 

tutulan usk-umralar ki her biri bi -

.., . l. ~~ı reyagı, veJeta ın, susam ı 

yağ ile balık pişirilir ve giiJ 
Elverir ki pişirilmesi h :lini~ 

Pahalılık bahsinde daly• ~ 
görüşürseniz onlar da rna&t' /: 

nı koruyamadıklarını böyle ~1 

se tayf alarmı besliyemiy~~ 
ve denize cıkmakt~n vaz gri f 
lerini söyli~erek ağlaşıyor1t1' 
mem ki... ./ 

•1mıuuıırıın11nnr 1tmım nnmnmn1111ıunnmumuı1ttttn1m"""" 

içki ithalatı t 
• ~1~ 

Amerikanın aikotıi ıÇ ,~~ 
ithalatı hakkında kat91l 

e< r 
Lomlra, 1 (A. A) - J\ı1'0ıı l' 

zim çingene palamudu dediğimiz nın 1• •pı"rtolu ı"çkı. ler hakkıll e".,~ Memleketimizde balığın yenme- • ,. 
l kadardır tutulduklarından 18 saat 'oı" k etnleyı· du .. cı.u"' ndu"" g"ı·1· koı10t .. ıı( diği muhakkaktır. Hatta biz stan- :s' / 

sonra frigo vagonlarile Frnnıanın l · · f ·1·t L bullular bile balık severiz dediği - usu üne aıt resmı ta sı a 

d f&r:k ve v.a..~at departınanlarına var ya geJmı· c.tı"r. . _J miz halde az yeriz. Anadolu a ~ ,y. 
maktadır. Denizden hayli uzak o - Y I 

Trabzon kıyıhırından Samsuna ka İspirtolu içki ihracat~ 
91

4 
a nd bal k . lan Paris, Okyan.us Atlası değil her memlekete, 1911 derı l ... ~-

ar olan yalı boyu a 1 yenır. fakat Akdeniz balıklarını biz de - l\ ,r ( 
Oradan başka haTalide o kadar he nesine kadar Amerika}' .. 111 

nizin kıyıcığında bulunan İstanbul lllı'" ' 
ves eden yoktur. Memleketimizde olarak gönderdiği miktar . .,611 

lulardan çok taze olarak yemekte- · -lcı 11 ~e 
balığı tatmamış yerler bile vardır. savi miktarda ispirtolu ıy· vef 

Bu rağhetsizliğin bir çok sebep • dir. dermek hususunda müsaade 
!eri var! Bu arada bu mübarek gı- Balık istihlakinin, azlığmı paha- cektir. ""'ıı9 
daya hatkımıı:m teveccühünü art - lılığına atfedenler de var.. Biraz Bu tedbir iç.ki yasağınıfl tP''~ 
lırmak için lüzumu kadar propa - doğrudur. Balık akını çok olduğu surette kaldırıldığı tarih 

0il'iıı'' 
ganch yapılmamış olması da söyle vakit palamut torik uskumru ucuz olan 6 birinci kanundan 3~ti' ' 
nebilir. yenebiliyor. Fakat akm olmadığı kanuna kadar tatbik edil~ f7İ' ı•'; 

lstanbulda çıkan balık bile layı- zamanlar hunlar da pahalı. Diğer Bu son tarihte kongre yerı'. ııı'' . 
kile istihlak olunmuyor. Bunun 1bir balıklar ise daha pahalıdır. Nor - ı bik devresi hnkkında bı' ıı1'ıe 
sebebi sevkiyat ve satı§ teşkilatı - mat vakitte kefal, 80, 120 lüfer ke verecel..-tir. Kat'i itilafl•" tt ,.,ı 

b .. 1 . "d" b"l ıekt ,~ nm noksanındadır. Dalyanlarda a- za oy e, geçen sene ızmarı 1 1 e dileceği zaman her rneı:ıt erile" f 

lamanalarda tutulan balığın dörtte 35 kuruştan aşağı satmadılar. Bar- kontenjan nisbetinin Artı f~~tte, 
üçü hatta hepsi balıkhanede me - bunyeye yanaşılacak gibi değil!. 1 gösterilecek iktıszı.di ıııefl tJf1te 
zat edilir. Mezat zamanları muay- Gene bayağı vakitte orta boy pa mukabilinde arttıardınfl51 S11 

yen olduğu için bu zamanlar dı - lamudu 20 - 25 kuruşa satıyorlar meldir. 
şmda tutulan balığı sahipleri erte- dı .... Levrek, barbunye pahalı ol - • 

ı k es~' si günü gönderirler. Mezatta vakit muş meıe e tec:. il etmez. Faka t Ft ansızların eo 
kaybolur. Ond&n sonra da kabzı _ harcı alem balıklar daha ucuz sa - ,.. 0351 . 

il t 1 ı d edebı ınecıtl et ma ar madrabazlar aldıkları mal- ı 1 ma 1 ır. ebİ tı1 # 
lnrı büyüklüğüne cinsine göre boy Bir de bilmem takalar mı bo - Paris, 1 ( A.A.) - f:.d ,,~e' ıı 
ederler tuzlayıcılara bicinici sınıf zuldu yoksa bizim balıkçılarmız, muaların en eskisi ohı.tJ tJflt1 cl:ıı 
dükkanlara ayınrlar. Sonra ikinci 1 rağbet mi etmiyoı· nedir bir k~ç sc I des deux mondes,, me~I<• ~r 
5ınıf diil:kancılara tablakarlara ve nedenberi izmarit istavrit orkinos ı •enelik ziyafetini BelÇ~jştit· ~4· 
rirler. Onlar da balığı alıp sl\l<\.ala- ta çanılarda eskisi kadar !t<3z!.ik - Albcr t' in riyuet;nde ~e~ ..... tııtı' .11 - - . -~- ~ 
ra mahallelere ~ötürüncôve kadar mez oldu. Bunlar balık aleminde Zyafette sabık re151 ~ıJ'" ~ 
bir zaman da öyle ge<:er. Balık taze mühim birer (muavin) kuvvetler - MilJerand, M:. Tardicll~tiJ1C ıt':r 
li ğ;ntlen k::u1be<ler. Bo~a7.(fa ağiar di. Ucuz satılır gıtla kuvvetleri mü Petcıin ve sefaretler be: btıfllfl.cı' 
toplanın h"hk mü~terinin eline ae- kemmel şeylerdi.. sup bir ç ok zeva t hnZI 
çinciye kadar laakal 48 sailt ge - Diğer tnrdtan bizim mutfak ha- tur. 



y ·k ------- '====-= ıııııı11111ııııı111ıııı1111111ıııııı11111ıı11111ııı"' ~ "1ıııı11111ıııııııııı11111111ııııııınııı11ııııııım'§ii-· lb\iıı&ıc u ·:e yolcu vagonlarının yedek aksammm kapalı zarfla _ 
ı~ aaa.aı 3-I-934 çarşamba günü saat 15 te Ankarada 
Pafe.e ~rkezinde yapılacaktır. Tafsilat Ankara ve Haydar -

.ıı.. ~··n·'·~i~;8~nar liraya satılan şartnamelerde yazılı- l Gazete=Matbaa=Kütıiipane J 
tdir"'.P. vı·ıaAyetı· _ıaı·mAı encu··menı·nden: f GAZETE -:ı.ır ı k-t.-. - -d -a - ı- ·ıA -:- --ı- "'ır ık . . 1 •• _ ( 

1 
~ · - .ı.nem c ·c ın ıç ve ışın an e< en ı avesı varc ıı· • ıucın e ·etın ıç ve iff 

I< ~gelen bütiin hnbeı·leı:i munta~~1m surette ve ga - dışındaki muhabirlerinin g·önderdikleri mek • ~ 
lt:n 1:tan memlt!l(et hastanesi için münakasaya çıkarılan 91 ka· ~ yet <;abuk olarak \'l'l'll'. Her guıı_, 12 - 16 sayıfa tupları muntazaman neşreder. Mühim ,·akayi Ye? ~ 
•••ı 

3
a a~1• hbbiyeye :stenen bedel fazla görüldüğünden münaka- ~olarak çıkar, haftada bır defa ayrıca ~ . • 5 

• l ' 9 "'3 b k 1 T 1 § 16 ~avıfahk muhtelif bahislere taalluk eden hadısatı en çabuk vasıtalarla qkuyucularına ye - ~ 15 k "" .J pazar gününe ıra ı mıştır. a iplerin o giin saat = . = 
~e adar Vılayet daimi encümenine müracaatları. t6646) ~yazıları ve bazan biitiin bir hikayeyi ihtiva tiştiril'. ~ 

__ •_s_t_a~n~b~u-'~-13·~e_ı_e~d~iy~e-s~i--i_ı_a_n~•-a~r-·~~~-' 
ltöın··~~le<liye müessesatı için alınacak 434,5 ton kırıple maden 
l,r ur\a kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. Talip olan -

§artnarne l k ·· h ·· L "d" ı··w·· mu a ma uzere er gun evazım mu ur ugune 
rni;a.ca.at etmeli, münakasaya girmek için de 332 liralık te -

933 at tnakbuz veya mektubu ile teklif mektuplarım 4--12-
\'er Pa?arteai günü saat on beşe kadar Daimi Encümene 

melidirler. (6133) 

= - -~,,_.,-~ ~ = 5 = 
~ M A T B A A - Temiz, ucuz ve seri iş yap - nizi "VA K 1 T Y U R O U" her yerden çok u- ~ 
% tırmak için matbaamıza müracaat ediniz. Basıla- cuz yapmaktadır. Siparişlerde bulunmazdan § 
§ cak kitaplarmızr, yapılacak cetvel işlerinizi, mak- evvel matbaamızdan işl erimiz hakkmda fiat al - § 
g buzlarınızı, faturalarınızı ve baskn•a ait her işi - mak alakadarların menfaatleri kabıdır. ~ 
~ ~ § 

'7 ~-~ .-, ~---.- -..-J K Ü T Ü P A N E - Maarif Vekaletinin; !erimize bildiriyoruz. Vilfıyet merkezlerinden ( 
~ b~itün il!ni ye ctlebi nc~ı:iyat1, _Lise! Orta ... mek~~p aı·zu edenler oradaki bayilerimiz, vasıtasiyle ka- ~ 
§ kıtaplarılc ılk ınekteplcl'ln tanhlcn ve dıgcı· mu - zalar ve nahiyclcrd:ı bulunanlar da doğrudan§ 
~ 0lliflcrin c~erleri küti.ipanemizde ~atılmaktadır. v .. • c . . • 'e. 
~ .Mektep kitaplarına ait listeyi evvelce fiat- dogruya muracaatla bu kıtapları tedar1k edebı - ~ 
§ lariylc neşrctmiştik. Bugün diğer eserleri kari lirler. ~ 
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~ liihıbın udı l\lliellif l~latı Kitabın adı l\lüelllf li'iatı l\ltabın adı l\lilelllf Flatı iJ 

iiy •• k T p• •• ~ A llnmmer t:ırlhl \'Hl Ata öO Ş § u a yy a re 1 yan g osu i~ii ' ,\dem Oğlu füı en E~ref 120 llilrrl~ct llll Clln ('ahit 100 :;;arkın Masul Aıınl.ırı "'nmlh ı:ifııt 10 \ 

}6 t • 2 • . k . d ~fü ~ Aldı ~-liın Abdullah Cevdet 13;; t T iğ • ıncı ertıp • ıncı eşı e ; .. ~.; ... ~ -=~ Armoni Ce\at :uı-mduh 80 lkl Cnn ~olda~ı Mefharet :S,nnıl f.iS TcrblJt>\1 oyunlar KlinmNaml %:'i \ 
A ık G:ırlp ;ur. ''ı•ld'ılt'tl 12,a tınıln kı~ rnctl :Salih Zl'ltl 80 = füi E, ffcşrJh n• l'izlyolojl Hıırun l<Cl)lt 100 /E 

77 Va"'nunuevvel 7933 dedı"r :::: = A ık Kerem :\ır. ,·eı<~ll'tı 12.:; ııını ,.,. rarıui~c ~atıh Zcld rı:> = fil :::: :;: • 'llmurıııı Tlıı.:ı.Uk6tr :'\Justnfıı Jtııhml 10 5 

Bu .. yu·· k ı·kramı·ye (25) mil \\r:;:u;ı~~~~
0

r~:::·nı~ı ~::~t ~~~ t~ll:J~:g::::ıl m. ~:~~l~:•ld 
1

~~ l'tıhfcl hnttııtiıı lbııillemlıı M. Jfrmul 400 \ 
:::! c TUrk tarihi il 185 § :m § .\\"nıpa Eılebl~ntı Tarihi I'11~11r ~f'ı·if ı;; lllm ,.c din Iliise~in Cııhlt 12.:; E 
:::: := TUrk tnrllılll Hl7.n Nur 133 5 :m = AbtAJc Terbl~·~ı.ı HüM>~ in Cahlt 50 K . a 

b 1 d 
:::: 5 Türk lirleri Ciıı:I Mulınıut Kemali 120 §i 

• • •••ı = B K t M .'.\lu1Jtafıı. 80 = 
ık_ · l r a 1 r ~m J Bektaşi ~alrforl tiaddettin .:\üzlıet 153 J~=~::rl ;::ri Halil Etem ı;o TUrk Şiirleri Cür.: lI 'Ma~n~::all Jl?O ( 

8 .... - Bc3 a7 zıımbaklıır Kltalx'ler lsmall Hakkı SSO -

ll ke~ .d d 70.000, 4.000, 3.000 ıı·ralık m: E k ti d Kltnbı Dede Korkut Muallim nıtat 10 TUrk Şilrlf'rl C'ür.: 111 Mahmut 5 yl e e ayrıca m: E mcmle e n e &\il Haydar jj Kemali 120 fl 

ik,.Q1nige ve 20.000 liralık bir mükafat vardır. ~m ,. ::::1 A•m;ın~~ıı nc~uuı sırrı :: :~:U~r::k:,~:r oy•;,
1

:;~nrct :~::ıı .~: Tnrk M"'1"nıyı·t Tarııı~ı)<~ı~~k :.P 
170 
J ' ti•••• : Bulgari tuııdn l\laurlf Ali llaJdar 100 ICUJhıınl F..ı.llJlll'f Fa7.lı .IS"celp 8.; E 

•• ~ Bll~·ilk Tilrl> l.Ogntl ciltli 1 Hil"E"· 1\Utahya :;;ehrl Jıımail Hakkı 4C>O 'l'ı\rlc Edeblyııtı tnrlhl ll'ı.ı:ıt 150 ci 
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I"·~~ ... -~~~~~~~~~·~:· ~ l\lııstnfa Rahmi 100 :S 
§ Tilrl< T_ııh:ıhct tarihi O"nııuı :-.;,·c\ ki 42 § V 
=: Bü~ ili< Türk LOgatı Ciltli 1 llüsc - ı.tımııı11n A hmct fü·flk liO Ei 

~ k = yln Kılzım 550 t:l 'ip u re u 1 u Ki § Bü;1lik Türk LOgatı ('iltli 2 Hii!IP- M • Tilrl< btıklfıl ::'llıienhitlı·ri 'ğ 
't ' l k § l\lı•tre ıısulli Or. Uf!foot 1" il: 

ı t""k Anonim Şirketi ıra ı i Büyiik '.riirk ı.nı;nti-2.)Jii~~:ı.7~~~ 700 lllikelıınj llinmık t mail 12~ 'ferbl)C \"C '.l'edrl tıırıh:·:,·:ert. ::::11 4;; i 
& anb l A l ' ~llmar Sinan Ahmet Hçflk 7,5 • l' U CCOta ığı ı<ım MO Muf .... I mualkl l~lkrct 125 !a 

~D han, felefon: 22925 o D k L A R C n:ımriyutı Ahmet Muhtar 200 ~ Terbiye \ ' C tedris tarihi 2 Dr. Halil f 
- - l:'il•n.ot 80 s 

~ ,Cihan Turlhl Yeis liO l\luhammedin ha:rntı Ue~at :Surl 180 =. 
l<ARABIGA YOLU 

s 
ll\lt\ '-det vapuru 2 birinci ka-
l' o :\ltnartesi günü saat 18 de 

J>'ll 
tid· ile rıhtımından kalkacak. 
t- ı~t,. T k" d v M «:.tdek · e ır agı, armara, 
teft ' l<arabiga. Dönü§te: Mü
~ l ekirdağa uğrıyacaktır. 

BARTIN YOLU 
Q 

llı.ıtı 8.rtın vapuru 2 birinci ka-
~l CUıtıartesi günü ıaat 18 de 

-~ h ~İd· rı lımından kalkacak. 

tı.ıı~' 'te dönütte Ereğli, Zon· 
lk B 

~-~·· • artın, A.masraya uğrı-

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

karadeniz Yolu 

1c\11~1ldıkzade vapuru 3 birinci 
1-ta. 1\ Pazar günü ıaat 18 de Ga

ditt tıhtrrnından kalkarak gı· 
e: Z 

h1tc•k onguldak, .~nebolu, A· 
~İt~&o· Sarns.un, Unye, Ordu, 
l'tlh n., Tırebolu, Görele, 

i~\'e:on, R.ize. Dönüşte bunlara 
en Ofa uğrıyacaktır. 

fl:dık· . 

8
. 0

}' ıcra dairesinden: 
b... ır bor<'u t . . . "f 
-...ıdıt n emını ıstı ası zım • 
I' ll'ıllh 'la. Çuz olup satılarak pa · 
bt Çe"tilrn · 

I' ~d eıı mukarrer bulunan 
' et dik' 933 p 1f ınakiner.asi 4 - 12 
11 t k •ınrte:ıi günü saat 10 dan 
I' ll~ar Y.: d 
~e .a ıköy pazar mahal -
d,tı :ç•k a.rttırrna ile satılaca{:ın • 
1· ıo dt.: 'k• 
?~ :Qı·· 1 1 buçuk resmi della -
Ll l.tft~.t· • 
"" İı;ı,. . ısıne ait olr.~ak üzere 
.._ •.r·n n. k"' .. 
,..,h-ıı· e,. ' 1r eun ve 
". ·'nde . l 'İt\ ou t•:ı:ı-:ak rnemura 

ta..t eyl"n J • • ı~ l • ~ e e~ ı ı an o linur. 

saatt;, 

(373) 

Ankara caddesinde 
~ C'ihuıı tnı1hl (bez) ı Ycls 20;; l\lulınrebe gn71an Dr. ıtcfct ıo 'J'ilrk edcblyutı Antolojisi Ali Cunlp 200 :§ 
~ Cihan tarihi (ml'~lıı) l \'el 2%5 llleıınlubı llUııcn·erun llınillemln lll. 'l'ürl< alrlerl eliz.: 1 l\lnhmut Kcmnll 120 ~ 
;: Cihnn hr'hl <> \'t'ls 170 ıtemal -;o Türk ulrlerl cU1.: 2 l\lnhmut Kemali 120 \ 

matbaamız ittisalinde ~ · ' .. _ - ('ihıın turlhi (bez 22 \'•·•~ 20;; Mimari tnrihl ı ('f'liil E at 100 TUrk şalrlt•rl cUz.: S l\lahmut Kcm:ıll 120 ~ 

Orhan Bey hanında ===_=_~ c(:ilhhaanrı ttaarrlihhil (smı·~ln) 2 \'ı•IM \"cls 21:·.~. ~lııfn snl 'Jiırl< tarihi l :;>mısettln 110 TUrkl)C ll•tltmt tıırlhl .Mehmet Ziyn 85 ~ 
~ o .'.'llufassııl Türk tarihi \' ~cmsl'ttin ı.:;o Tnrihl lsllim \'l llihc~· in Oııhlt 100 E 

- ("'h · b 3 \'ı•la )Jtısild tarlhl \' •\, Mııht.~r 18J" = 
k• ı k d ı = 1 an tarlhı ( r.z) , !!:!.'i • " Tıırihl lsl!inı \'il HuscJİn Oahlt 100 ~ } r a } 0 a a f __ j <.'lbnn tarihi (nw in S \'l'ls 2!0 )lıı• ll>i hullıi il ,\. Mııhtar 200 'l'ıırllıl tı.llim \'Hl Hfüıe:; in (.lahit JOO E_ 

E. d T ı • E. Ç N 'farihi lı;lfırıı 1 lfi.iscyln ( Jnhlt 100 E 
va r l r • a } p 1 Ç~·uk bakımı Ur. He-,it G:ıllp 12,5 ;'.1."nmık l~mal Ali f:kr!.'nı 80 Turlhi h.lllm Hilsf'yin Cahil 100 ! 
olanlar v A K 1 T {_== ~:::::1.~;~:,ı:1ıun~~rııhinı .\lflettlıı ıoo ~::::::~;· Alr.nıl n;~:~~i::r~al<kı ·:~: \ ' ktor HUı;o ı~nıhlnı A~cttin 60 --=_) 

ıı. ri 11klr1Pr Hü t'~ln ('ahit 9.; Xlnni l"l\•i <.'l!m:al 12 

idaresine m Üra- '--=- Çocu~ıın bedeni t<'rblyı•sl Ali llayılurSOO Xotlıır \'ü l\lıtiiphaneler Cl'liil f:snt 15 Yunun eıl<'bllut~a • ı 
(;ocuğıııı pslkolojhıi lli\sc~ in C'nhlt ı ıh\ O ti: 

rlhl lsmail II:ıkl,ı M -== t d b•ı• 1 = ocuk nıhu t. .\lacılılin ıs;; Otf'llo Dr. Hefet 85 

••c•a•a••••e••e••ı•ı•r••e•r" •• ==,\_: :::~~an••····~·'":::·:.: .... ~:::· :~ ::.:~:::·· ın''"' ~.~::.:: ::.:""' ·:: _ ~:;dar R:fat ;~Y··:·· 12 i 
De. n iz y o 11 arı =J ı::;:'.::~ı~:ııhp Fulllı l~.:~:~·a 2:: ;:~~t~~::!i,ihırlhl Dr. ~:~i\ ·;..~:~:et ~~ eserleri •oo §_-_=_=_= 

Uushırnnrnel t:ll\cri ı .'lifürinılıı l'iirrll;liltiiı· Ur. Uıs:ııı llilnıi :!:!O ,\~ ııi llul,lar "' 

İ Ş L E T M E S İ ~ H:ılll 100 R Miras l'tlcseleleri 100 ~ 
\centeleri: 1\:ıraköy • l\öl'rlİl:'a)ı -==_5 Düveli ı ... rnnıı~·c Tarihi llıılil f~t'them 210 Şerhli borçtur lmııuııu 100 _!ff 

. ite imli llarit:.ılıl< 
1 t'I. 42362 - ...;ırkı:cı .\lühünl:u z:ıJr =- E noı l'\il< ftlmıl 60 ~-I•••• - ı:rsinıll ll:ırltııh 

• 1 ları relelon ~2740 •••• e t.li~leri Tf'lıh<>ri lsm:.ııı ııaııı.. so :::;o, ~ctbmı flO § 
- ~ 1 = 

Karadeniz postası 
Ankara v~puru 'l Bir:r.ci 

kanun 
Cumartesi 18deGalata rıh· 
lımınoan ka:kacak gidişte ine· 

bolu, Sirop, Samsun, Gireson. 

Trab.on, R•ze, Hopa'ya cö· 
nüşle tunlara i iv'"'ten Paıar, 

Sürmen<', Fatsl, Ünye'ye uğ· 
r a•ı ; cıktır. 165961 

DOKTOR 

Hafız Cemal 

=

j t:popc .\li <'nnlıı '!,) S _ _ Hol<iC\'iklll<, dô l\lonzl 200 §" 
.. t:,ııyc Çt'll'bi f'~ııhatnamı•!>I 4;;11 ıo:uru~larda ıııccnıııılar Fıı1lı Xf'cirı 80 lllikilmdıır, lllıılty:l\CI 100 "=§. 

St·çnı(' )llZJlar J\Jf. \'t'ltAh·tl 50 \ 'Nsay, Mı-şlıur tnrllıti l;ud\ lı;- JOO -~ 
ıhhnt Tıırilıi \'nhil n .. o BI marl< Nastl dü~tU ": '23 E 
81rns ~ehri R. Nııfi1. \C t. Hııkkı 180 Temmuz. 1014 ıso ~ 

.~~~~~..;.;;..~---~~-~...-.---. ill> 1\ I•, Turgeııit'f • lOO ~ 
;;o M. Kemal Beyin Eseri ıkıııııırr. \ . Morıırn uo ~ 

1 Sos~ ulirnı '25 '§ 

::mt!"."urı '"! Tiyatro nuıııııı ,: .. ~§_Et 
Fran~I/ Pdchi~ :ılı, Aııtolojisi 3 lfo - Tıırlh frt..t•fesi, Gııst:l\ IJ non y E. 

:ıt :\"ııri RC 1 Yeni filkh. Fiatl 25 lcurus nasııl>:ıclclın•\'t, 'l'nlı.to~ 1'25 § 
300 toptan Ve p<?rakende • Olülcr l'\lnin hııtırnları, U.ıı;t:ı~c\ 1,1 12
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Hali, şiirlerinin ::el<li V A K J 1 Cinayet \l' Ct"""r.a •ıs = 
= \(' •••. ,i ·ı · .ı'' •• YURDU . ff := • " •J Lcııinlıı h.ı~ atı 100 ::= 
l Uul,ilmt roımını Hf'Şnt Xurl 200 ! - - • ~·nnıı~"'• ti. Mnrlt dun l l'lhls l2S 'ğ' 
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Dahifi ~.utalıklar · mfüt:ras'.ısı (6 2,5) İstanbul Divanyolu nu· ı Ed• ·ı" t• d • " •• • d • 
Cnma rıe.zardırn başka günlerde mara 118 Telefon: 22398 pcrşcm- lfDe VI aye 1 alffil eOCUffienın en ~ 

sabahlar, (9 - 11) Beyoğlu _ be günleri sabahleyin Beyo vl nd Edirne memleket hastanesi için münakasaya çıkarılan J 46 
Taksim - Altın bakkal numara 2 k' k 1 k "k Ah d gf uk. <ı kalem ilaça istenen bede! faıla görüldüt;.ünden müna'rnsası 

l ış ı ı ametga ın a u ara 3 12 933 ·· ·· b k ı t T ı· ~l · ·· ı 5 
T ı f 2 

... 
19 

· d - - pazar gunJne ıra ı mış ır. a ıp erın o gun saat 
e e on: 4 " öğ.e en sonra saat meccanen. şe kadar viliyet daimi encümenine miiracaatları. (6647) 
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Mıntaka sanat mektebi için münakasaya çıkarılan 17 kalem ( r 
keresteye talip çıkmadığından münakasası 3 - 12 - 933 pazar gü- ~i ii Maarif Vekaleti Dördüncü ve 
aıüne bırakılmıştır, Taliplerin o gün saat 15 şe kadar dipozitola- g ~~ 
riJe Vilayet daimi encümenine müracaatları. (6645) ' ~i H Beşinci 

Tarafından 
Sınıflarında 

llkmekteplerin 
Okutturulmak Uzere 

------------------------ ii ii 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. 

U. Müdürlüğü 
Alım, Satım Komisyonu ilanları 1 

inhisarlar 
__ ...., ______ • __________________ "imi!' __________________ _ 

Pazarlıkla 10,25 ve 50 ~antilitrelik şişelere mahsus (2,5) 
milyon mantar satın alınacaktır. Taliplerin nümune ve şart -
nameleri gördükten sonra pazarlığa iştirak etmek üzere yüzde 
7,5 teminatlariyle beraber 13-12-933 çarşamba günü saat 
14 te Galatada Alım, satım komisyonuna müracaatları. (6407) 

Fort, Şevrole ve Berliye markalı iç ve dış otomobil las -
tikleri satın alınacaktır. Taliplerin listesine göre pazarlığa 
iştirak etmek üzere yüzde 7,5 teminatları ile beraber 4-12-
933 pazartesi günü saat 15 te Galatada Alım, satım komisyo -
nuna müracaatları. (6542) 

Plan ve keşifnameleri mucibince pazarl;kla Paşabahçe 
fal~ikasmda muhtelif inşaat yaptırılacaktır. Taliplerin plan 
ve keşifnameleri gördükten sonra pazarlığa iştirak etmek üzere 
yüzde 7,5 teminatlarile beraber 4-12-933 pazartesi gunu 
saat 14 te Galatada Alım, satım komisyonuna müracaatları • 

(6563) 

Istanbul üniversitesi rektörlüğünden: 
.. Yabancı bir dil bildiklerine dair beyanname dolduran bütün 
Univ~rsite talebesinin imtihanları 7/Kanunuevvel perşembe günü 
s~at (15) te lstanbul Lisesinde y"pılacaktır. Alakadarlara ebem-
m1yetle tebliğ olunur. (6641) 

ıı m ~ . ı , ıı ı ı~ ım ın 1111 ım 11 '1~ m ıı~ mrı ıırı~~m~ıı ~ını 

Selinik Bankası 
Tesis tarihi: 1888 

Serma}'esi: 30. 000. 000 Frank 

ldare ınerkezı : IS'/ AN BUL 
Türkly~dcki Şubeleri: 

lst3nbul ( Galata ve Istanbul ) lzmlr 
~amsun . l\lersln . Adana 
Yunanistandaki Şubeleri : 

8eHlnik. !{ava.la. Atina. Pire 

- B:ltıuıum Baııl<a ll'U~.rne!elcri. Kredi . ~eltlupları. Cari hesap· 
ljj lan l:!işadı. F..1nam ve Tabvılat. Kasalar icarı. 
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Bu kitaplar, yalnız talebelerin değil her kesin istifade edeceği bir 
surette yazılmış biı· çok haritaları ve resimleri ihtiva etmektedir. 

Bir kartonla kaplanmış olan bu TARİHLER 1 N fiatları nefasetine 
ve sayıfalarının çokluğuna rağmen 15 şer kuruştur. 

Satış Ve Tevzi Yeri: lstanbul Ankara Caddesi ı ırn 
~i~ VAK 1 T .... YURDU 
·: :: 
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Tl:JQKiVE 

llRAAT 
BANK45f 

/ 

İstanbul İcra Hakimliğinden: nun 286 ve 287 inci maddeleri mü- • 

Go.latada Okçu.musa mahalle cibince borçlu şirket iki ay müh • Göz Hekitnl 
ve caddesinde 79 ve 81 No: lu ma- Jet verilmesine ve İstanbul da bi - ~ u·· ı ey nı a n ~ 0 .. ~ r ~d". 
ğazada otomobil ve otomobil alat rincı vakıf handa 50 No: da avu" U U U ft _ 
ve edevatı satmakla meşgul Kos .. kat Fahri beyin komiser tayinine B 

tantin dasira ve jorj dasira nam ve işbu mühletin ilanı ile beraber (Babıali) Ankara ;566 
kollektif şirketinin konkordato icra ve iflas daireleri ve tapu si. desi No. 60 Tel: '}, ; .-
için mühlet verilmesi talebiyle vu- cil memurluklarına ve ticaret mah ________ .... _ 
ku bulan müracaatı üzerine icra 

kemelerine bildirilmesine karar 
kılınan tetkıkat neticesinde kon -

verilmiş olduğu ilan olunur. 
kordato talebinin nazarı itibara 
alınmaıınaıve icra ve iflas kanunu (10466) 
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