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Adliye binasının _qanması etrafında tahkikat devam ediyor 

Hak • 
zıyaa uğramıyacak •• lilcr

111 
olunmak üzere yapılacak is· 

terı~ın dört milyon liralık ikinci 
ttJc~ l bir kaç gün sonra baılıya - Çocuk - EAlenceli ya• Adliye vekili, mahkemelerimizi derhal yeniden kurmak 
Yıt r. Ve nihayet bir ay içinde ka zalar ve askerlik sayı- l k h Jd 

Sayıfa olarak çıkacaktır 

8u ~~elesi nihayet bulacaktır. talara - Merakh yazalar Çare erini aram.a Üzere Şe fİIDİze ge İ 
tlf~t~~.r~~ın ?irinci tertibi her ta • • k• •• ) Adliye sarayının battan bata 
old .. uyuk hır rag~bet kazanmıs ı ı vucut u ' \lgu • • . • . . • : yanıp kül -0lma11 etraf mdaki tah-
"ıret] l~ın ıkıncı tertıbın de aynı bı-r adam ! kikat dün aktama kadar devam et
..... e kar~ılanacağına asla şüphe 
.... ı Yoktur. miştir. Tahkikatı müddeiumumi 

Ş. muavinlerinden Ahmet Muhlis 
ınıd· 1 Şerlok Holmese karşı 

y'Pıl 1Yc cadar memleketimizde ı Bey ile ikinci tube müdürü Demir nı , Arsen Löpen Tefrika· 
y, •t oıan bütün şimendiferler ı Bey idare etmektedir. Yangın 

tc11 0· mızın yeni bir safhası 
tud e 1 sermayesi ile, yahut doğ gecesi binada bulunanların ifade-
"er~n doğıı.1ya devlet bütçesinden )' Bugün başlıyor j }eri tamamen tesbit edilmiş bulun• 
"1u 1 en lahsitatlar ile vücut bul - 10 uncu s:ıyıf:ımız<la maktadır. 

!lu. B .. l ·ı 1 . --------------------..... fını. oy e mı yon arca lıra sar- ı• han et Dün, yangın gecesi adliye bi· 
h::11 '~P eden büyük nafia te§eb • 
.. trı d nasında bulunmıyan bazı müıtah-

ll:ıij n e dahili istikraz yoluna 
tırı~a.caa~ edilmesi kimsenin hah - 111flfllllll11H1111ııt1111""-"'H11hUn-""ı"""""""'ı 

F 
a.n bıle geçmemiştir: Pıusya hükumetinin Son daıw:.ı·ka 
nk t E verdig"' i bir karar ~ Pd a. rgani demiryolumtn ya-
lbaıı ill· d· ~ h h . b" . le!e!{· .. ~ı ıger er angı ır ımar 

çill h~'~ ıle kıyas edilemiyeceği i . 
ıa. .~kurnet bu defa o ahili istikra 
tıi :ura.caat kararını vermiştir. Ay 

-~ .. :~anda buhran dolayısile se -
~ 1 •urette çalıtacak bir saha 

Prusya gizli 
poliı teıkilatı i - .-----ml'!"'ll 
daresinin verdi • 
ği bir karara 
göre devlete 
ve millete iha • 
netleri anlatı -
lan kimselerin 

Ankaradan geç vakit aldığımız 

hususi bir habere göre adliye yan
gınında zayi olan senetlerin tesbiti 
için mecliace bir kanun çıkanla • 
caktır. İstanbul erkek lisesinin 
bulunduğu düyunu umumiye bi -
nası adliyeye verilmiyecektir. Ad -
liye için Saiıuaryan · hanının is -
timlaki düşünülmektedir. 
'illa •ıııw •nı:=u.......,_,.,, .. ,.. 

Adliye veklleti vekili Zekll Bey yanan bina önünde 
izahat ahyor 

dimlerin de ifadelerinin alınması
na lüzum görülmüt ve dün kendile 
ri ikinci tubeye çağırılmışlardır. 

Binanın orta kat bekçileri~den 
Mustafanın daire pay4oı olduktan 
bir saat sonra nöbetini bırakıp çık-

tığı, yerine kapıcılardan Ahm~ -
di vekil bıraktığı anJaşılmıthr. 
Yangının henüz nereden çıktığı 

kati surette teıbit edilemediği ği. 
bi sebebi de anlaşılamamıştı;. · 

c Rıı, tamfı il rncı sayıtadıı ) 

"'-i ~_1Y&n milli ıermayeler için hu 
lıt. 8 •r. İs.tifade f ınatı hazırlamıtteırı· \1 ııtıkraza en kuvvetli devlet 
~ 1~tlarını haiz olarak yüzde 
iki ~ıı ile beraber ayrıca yüzde 
~ '-niye tahsis olunmuıtur. 

ii ~2lni istikrazının istihdaf etti
biJ "-ik iktiaadı makaadr bYrıya 
d l!ıek için bu madenin haiz bulun 
.. ~h tabii servet hazinelerini göz 

ve cemiyetlerin 
servetleriyle em -
laki müıadere e

dilerek Prusya 
devlet kasasına 
. l- __ ,__.___ .. ubarrlr Emil 
tl'atyası~. ~ 

Servetleri ve malları bu karar 
mucibince müsadere edilecek olan 
lar arasında me§hur muharrirler -
dan (Emil Ludvig) ile Seriinin 

Dün Eskişehirde üçüncü 
o' d·· getirmek lazımdır: Bugün 
~- ... d kıt uzerın e iılemekte olan ba· 
ri~denlerinin en zengini Ame

lrıa.d dır. Fakat Amerikadaki bu 
3 11 .herılerin en verimlilerinden o/o 

' l A}' 
ktrıı et o/o 4 ten fazla cevher çı· 

~ad ~az. Halbuki Ergani bakır 
d~ii~11111deki cevher nisbeti % 3, 4 
ktd '% 10, 12, hatta 14 nisbetine .... l .. ._ 
~-d 'liqelir ! Demek ki Ergani 
k..,. enJerj dünyanın en zengin ha· 
~İı~adenlerine nisbetle üç, dört 

S daha zengin ve kuvvetlidir! 
• Otıra. . d • . d 
J~l .. en zıya c ıhma a de<Yer 
t-irıdOJılc tetkikler Ergani madenİe -en .. 
ka."ına. uç rnilyon ton halis bakır çı 

"1itr k 11lümkün olduğunu göster 
ır. Bu .. bak . •u lele ıun ır telın bir kilo . 

i'ıg'.. •en kuruı olduğuna göre en 
• Atı hir f 

ıat olarak çıkarılacak 

Mehmet Asım 
ı Ucvaıuı f llncU sayı fada ı 

şeker fabrikamızı da açtık 
maruf yahudi avukatlarından:-:-:====~======== 

(Werthauer) de vardır. (Emil Nadı·r Şahı 
Ludvig) yazdığı bir çok elerleriy • 

le memleketimizde de tanınmış o·· ıdu·· r enler 
bir simadır. Bu methur muharrir 
güzel eserler yazmakla beraber hiç 
bir zaman kendini Almanlara sev-
dirememişti. 

Çünkü Almanlıkla alakası yoktu. 
Umumi hnrp senelerinde Filistin 
istiklali ve siyonizm meseleleri 
mevzuu bahsoldukça, Almanya ile 
müttefik olduğumuz halde ~ley -
himizde bulunmaktan çekinmez -
di. 

(Werthauer) Berlinde tehit e
dilen Talat Paşa muhakemesinde 
katil (Tayliryan) ı müdafaa eden 
muhakeme esnasında bu münase • 
betle Tütkler aleyhine lüzumsuz 
sözler sarfeden avukattı . 

ı lh>vamı ? ini'! oınyıracta) 

KatilAptülhalik'in cürüm 
arkadaşları da gaka/andı 

Ankara, S (A.A.) - Şehrimiz 

Efgan sefaretine Kabilden gelen 

malumata göre Nadir şahın katili 

Abdülahilikin diğer cürum arka -

daıları da polis tarafından tevkif 

edilmiştir. Bunlar cürümlerini 

itiraf etmitlerdir. Şimdiye kadar 

yapılan tahkikattan katilin ve ar -

kadaşlarının anartiıt oldukların -

dan batka bir teY anlatılmaınıttır. 

Zabıta tahkikatına devam etmek -

tedir. 

Ankara, S (A.A.) - Yeni Ef • 

gan paditahı Mahmet Zahir han 

parlamentoda Efganistan istikla -

linin mu haf aza ve memleketin te· 

rakkisi için çalışacağına dair sa -

dakat yeminini ifa etmiştir. 

Türk mühendis'.erine 
ziyafet 

. 
l!ugün teker Jetlhsal eden iki Ea~rlkamız ı Utak ve Alpullu fabrUıalan 

Pancar ziraat:inden kaza
nan köylü memnun 

Kendilerile görüşen Başvekil Paşa 
Hazretlerine şükranlarını bildirdiler 

~~~~-~~~~ 

Eskişehir, 5 (A.A.) - Bugün ı Misafirler Porsuk otelinde iza~ 
Moskova, 5 (A.A.) - Turkı· saat 10 da Eskişehir şeker fahri. edildiler. Saat 15 te Kazım ve 

kasının açılma merasimi Büyük 
Millet meclisi reisi Kazım, başve . 
kil ismet Paşabr hazerahnın hu • 
zurlariyle yapıldı. 

İsmet Paşalar hazretleri ile lktı • 
sat, Maarif, Ziraat Vekilleri ve bir 
çok meb'uslarmız Ankaradan teş
rif ederek lstanbul nıisafirleri ve 
şehir halkı tarafından istikbal e • 
dil diler. 

- V•u 1 G h . , can191• •• ene ap•e tıkllnnt•ml. 

troi müdürü M. Zolotaref, Türk 

mensucat mühendisleri Şevket Tur 

gut Beyle muavini Fahri Bey tere• 

tine bir ziyafet vermİ§tir. Ziyafette 

ağır sanayi ve hariciye komiserli

ği erkiniyle Türkiye sefi~i Ragıp 

Bey bulunmuşlardu·. 

Saat yedide lstanbuldan 200 ki
tilik bir heyet geldi. Bu heyetin 
içinde vali muavini Ali Rıza Bey· 
le matbuat erkanı da vardı . 

Buradan doiruca fabrikaya gi-
< llfl'\'tlmı fi ınrı ..ı) ıraCla) 





a ~ :(. '*' 
~ 1 Urıda.n b 
' ı:.- eş bin sene ev -• .::.t') 

'-i ol 1 er kadını devlet re· 
ltkinı ı:.-a.~ak tanırlardı. Ne • 
t. 1:.tı hük·· d M f' ~"urıu .

1 
um arının ısır ı-

~::ı:r fiı~ e Yaptığı bir rnuahedede 
llt11 "e . avununun Eti hükümdarı
dıt. lık~lllParatoriçenin imza:;ı var-
0.t •tlerde . .. .. 
ıuııa d aynı şeyı goruyoruz. 

ttiıj 
11

; ~n birçokl<ırmın devlet 
1'"11!.,rı at~Yle neşrettikleri fer
t~l\rı 11 ıcra edilebilmesi için ha 
ttlitd· rı da bunu imzalaması lazım 

'· 
1 ~,:ı,. 
tltetlerd 111 sene sonra bazı mem -
~~ ll)ı\t e .. kadınm devlet reisliği .. 
itldir, 8orüLmemesi sebepsiz de· 

ı . aullıı 
~ı llt] bir kısım insanların ka-
\ N· ilfıtında aramak lazım • 
\

0 

Ş 'Sin Etilerde kadın işe karı
~ler~anlar kadınları taklit e-

. ~e~~ 
~'i 0~ Japonyada kadın devlet 

dırı it •z, neden Hindislanda 
~"hku 0tasıyle beraber ölüme 

llld\lr? .. 
1\: t&e.r. 
·oq t. Jrııan] v • f'k' l . '11111 • ıgın garıp ı ır erı .. 
l\f erı11 • k ~ h\l t hı, orkularını tanırsa -
~kitcı, u .. aflıkların hepsine ayni 

~~O ltı~~Jece~siniz. 1933 senesin 
,::CSiirerı ~?rı ınaam yerlerde sü -

f~ıl, Ş 1•ıe hayret etmiyecek • 
~· ltrı- 'b ı~ b' il ı adette kadın kıya-

Karlı bir iş 
Ergani istikrazının .temin 

ettiği faydalar 
Ergani dahili istikrazının B 

tertibine ait tahviller cumartesi 
günü satılığa çıkarılacak ve kayıt 
müddeti 11 1 934 akşa.mma ka· 
dar devam edecektir. Bu tahville
re halkı.':llızın fevkalade rnğbet 

göstereceği şimdiden anlaşılmış · 
tır. Çünkü hem milli bir vazıfe, 

hem de çok karlı bir iştir. Çünkü 
A - Bu istikrazm çıkarrhnası 

na ait her türli.i ilanların, muvak -
kat veya kati talwillerin ve bunla
ıın kuponlaııylc tediyeleı'ine ta..'ll 
Ilık eden evrak ve senetlerin, faiz 
ve ikramiyelerin \'C diğer muame
lelerin istikr<ızm tamamen itfasına 
kadar h~r resim ve vergiden mua
fiyetlerini \ 'C hundan haşka hu 
istikı'2.zın tahvillerinin, umumi ve 
mülhak bütçelerle idare edilen 
daire \'e miiesseselere ve vilayet . 
ler hususi idareleri ve belediyeler
ce yapılacak müzaye<le, münakasa 
ve mukavelelerde teminat olarak 
itibari kıvmetleri üzerinden basa.-

w -

baş olarak alınmasını kanunu ıuah 
sus emretmektedir. Teminatın 

irat olaı·ak kaydı karar altına alın 
drğr takdirde karar tarihinden e -
yel hu talwillere isabet eden ikra
miyeler ve vadesi gelen kupon be 
delle1·i tahvil sahiplerine aittir. 

E - Hazinece satılmış veya 
satılacak olan milli emlak için de 
hu tahviller hazine tarafından ha 
şubaş kabul edilirler. En küçük 
tahvilin bedeli en~lki tertipte de 
olduğu gibi 20 liradır. · 

C - Tahviller itibari kıymetle
rinden yüzde beş noksaniyle satı -
lacaktır. 

J) - Diğer tahvillerin hiç bi . 
rinde bulımmıyan imtiyazlara ma
lik ve her bakımdan pek karlı olan 

bu istikrazın bu tertibini sab~ında 
da evelkisinde olduğu gibi halkı -
mızın alakalanına~ım ve tasarruf 

edilmiş milli parala11ınızm milli 
iktı~adın inkişaf ma ve milli sacı. . 

detin artması yolunda kullanılma
sının temini için yapılacak me;ai 
hepimize ~erefli \'azifedir. 

'ı.c .. ırerd' . '"ltledi'- ı. Kadın muvafakat L* · l · lb.... · ıı:çe · 1 . . . ıman ış en 
ı·~ltrd 11 erın görülmıyeceğme 
1 a..)I r. Cünku·· hay · v Liman Sirkeli liman daihli işle-1, ıı • rr ve şerrı sag ~ 

,_)\) l tasnife tabi tutan eski orta rini de nizamname mucibince üze-
I~ 1 tr 1 d " · I k b . l . d .. . td: S 1ta ın1 sol ce ht ·· ·~ rıne a ara u t§ erı e gormıye ) ,, ,.. na a gorur 
\tt ('t &~akiler fenalık yapamı _ ba,lamıştır. Fakat bundan mü • 

~\lıJc c1'k1rıler) dir. Soldakiler fe. tazarrır olduklarını ileriye süren 
'-'-ılll'~ Yapabilecek olan (Ya _ kayıkçılar, mavnacılar Ticaret o -
'tttdlld dır. l<adrn yamanlar ara- . dasına müracaat ederek bundan 

ır. Binaenaleyh Yamanla •. şikayet etmişlerdir. 
Sadri Etem ı Ticaret odası meclisinde bu me-

<De-ramı 8 ıncı "a~ırouıı) sele müzakere edilecektir. 

r 

bir 
Çirkin. 
manzara 

Harbiye meydanında. bir u
mumi hela vardır. Bu helanın 
önünden insan burnunu tutma· 
dan ve paçalarını sıvamadan 

ge~emez; etrafa bir ta raftan 
müstekreh bir kolu yayılır, diğer 
taraftan kaldırımdan süziilen, 
müzehrefat diyelim, kaldırım 

kenarlarına toplanır. 

Şimdi, hu çirkin manzar,\yı 
göz önüne getiriniz ve hu pis 
yerin önünde bir de tramvayla· 
rın durduğunu tasavvur ediniz. 
Bu hal, dünyanın hangi yerinde 
görülmüş şeydir? Nasrattin ho
canın türbesi gibi dört yam açık 
umumi bir halanın önü tramvay 
durak yeri olur mu? 

Belediyeden, o meydanı tel 
vis eden helayı kaldırmasını 
temenni ederiz; fakat herhalde 
tramvay şirketi durak mahallini 
derhal değiştirmelidiı-. ._ _______ ... 
Yabancı isimler 
nasıl yazılacak? 
Dil encümeninde tP~ekkül eden 

husu:;i hir komisyon, ecnebi ismi -

ha .. ..,Jann bizde vazılıs tarzları hak-" .. 
kında bir karar vermiştir. En çok 

teı·e<l<ltit, tarih Ye coğrafya adla 

dyle beynelmilel isimlerde olmak
ta<lrr. 

Komi~yonun Yerdiği karaı·a 
göre husus11Jir Türk feJaffuzu ile 

maıufiycti olanlar, Türk telfıffuzu 

ile yazılacaktır. (İskender, Aıis

to, Bulgaristan, Safya ve saire gi 
bi.) 

Kış geldi. 
Yol b:.-..şlarında, şemsiyelerine 

sığınanların, şöyle eğilip yüz. -
Döviz harici 

ı 
leı-ine bakınız hepsinin alnında 

Çorapların içinde bir istifham vardır: "Acaba yo-

saklanan paralar !un ortasından mı gitsem, yoksa 

Dün Selaniğe giden Prenses 1 kaldırımda mı yürüsem?.,, 
Marya vapurunda memleketimiz - Yolun ortasından gitmek bir 
den harice döviz kaçıran üç (,i~i dert, kaldırımdan gitmek bir ha~ 

1 

yakalanmıştır. Bunlardan biri k~ ~erttir .. z~tı ~liniz. rah~t rah~t 
Lambros Yorgidir. Yerginin ço • yuruyeceksınız dıye bıltabı şofor 

j rapları içinde vize harici 4200 efendiler kaldm ... ~a. çıkamazlar .• 
l drahmi ve 24 Tiirk lirası bulun _ Tramvay hat degıştıremez.. Hem 
ı mustur. yayaların yol ortasında yürüdük • 

l ı:tely-0nun çorapları içinde do_ leri nerede görülmü§lür?. 
Peki am.ma efendim, haddin 

ı kuz Türk altını, paltosunun cebin-
i de bir çift altın çeyregı ve 21 varsa gelde kaldırımda yürü!. 

Hangi taşın sağlam, hangi taıın 
Türk lirası bulunmuştur. Panayot 
Diyamandinin çorapları içinde 
170 Türk lirası, 300 drahmi, iki 
altın bulunmuştur. Paralar müsa -
dere edilmiştir. 

Beş senelik sınai progra
mımızın müzakeresine 

başlanıyor 
Ankaradan haber verildiğine 

göre, beş senelik sanayi programı 
mızın esasları hazırlanmıştır. Ya .. 
rmki İcra Vekilleri heyeti, projeyi 
müzakereye başlıyacaktır. Müza
kerelere Reisicümhur Hazretleri
nin iştirak edecekleri kuvvetle 
söylenilmektedir. 

Bu programla, memlekette ku 
rulacak olan sanayiin neler oldu· 

ğu, ne suretle yapılacağı, hangile 
rinin milli sermaye ve şahsi teşeb· 

hüslerle yapılacağı tayin edilecek-
tir. 

Ustu mahkumlar tahliye
Jerini istiyorlar 

Memleketin muhtelif hapisane
lerinde mahkumiyetlerini geçir
mekte olan bazı kimseler alakadar 

oynak olduğunu keşfetmek için 
elde bir de kör değneği ister. Bi • 
zim sokakların kaldırım taşları • 
yetmişlik bir ihtiyarın ağzı gibi -
dir. Taşlar, çürük di~e benzer : 
Sallanır .. Bastınız mı, fiskiyevari 
bir su, paçalarınızdan yukarı sızı 
sular .. 

Ya, işte böyle kış geldi .. 

Tramvay şirketine, yaz günleri 
haksızlık ederiz .. Tramvay araba· 
larmın izdihamından dem vuru -

ruz. Bu rezalettir diye beyhude 
yere haykirırız .• Halbuki yaz gün• 
leri tramvaylar rahattır. Siz geli -
njz de, şimdi bir tramvayları gö .. 
rünüz. Haddiniz varsa bininiz!. 
Ne diyorlar: "Sardalya kutusu gi-

bi,, ne mÜnasebet !.. Sardalyalar 
kutuya, fıçıya nizam ile dizilir .• 
Koyunlar vagona sayı ile konur .. 

Hani tuhaf bir zat arkada~larr -
nm taklidini yapar, onları bir şeye 
benzetirmiş .. Çok çirkin, mende • 

bur biri: "Beni de bir şeye ben -
zet,, demi§.. Zatı şerif bakmıf, 

bakmış la: "Bir halta benzemi .. 

Hususi bir Türk telaffuzu ile makamlara müracaat ctmisler, ce-

yorsun ki benzeteyim,, cevabını 

vermiş... Bir görmeyin: "Şu sizin 
tramvayların kış günleri halini bir 

şeye benzet,, dese, şapa oturuldu· 
za kanununun 16 mcı maddesin .. ğunun resmidir: Bir şeye benze -
deki meşrutan tahliye hükmün - mez !.. Dünyada görülmüş, işi dil • 

marufiyeti olm:ı.yıp milli telaffuz-

ları bilinenler, milli telaffuz esas 
den l'stı'fade ederek serbest bırah:ıl · d -'ld' tutuarak Türkçe imla ile yazıla- mış şey egı ır .. 
malarını istemişlerdir. Müracaat - Laf değil bu, kış geldi .. cak, kendi imlaları parantez için 

de gösterilecektir. 

Milli telaffuzları 

lar en çok İstanbul ve Üsküdar ha.. Bir ay sonra, altın mikyasmı 
bilinmiyen pİsnnelerinden yapılmaktadır. bir türlü elinden çıkarmak istemi· 

İstanbul müddeiumu.miliği ır.e· yen devletler, altını bırakıp bizim 
seleyi adliye vekaletine sormuştur. kömüre saldıracaklardır. Kömü • 
Vekalet henüz bu hususta bir ka-

1 
rün yanında ,altının değeri kalmı-

i&mihaslar sadece beynelmilel im .. 
lalarıyle yazılacaktır. 

Komisyonun verdiği bu karar 
Türk Dili ve Tarih cemiyeti heye· 
ti umı.:.~iyelerinde tetkik edilecek-

tir. 

Yanmış evlere ait resimler 

Yıkılmış, yanmış, ev, apartıman 
ve binalara ait olarak tahakkuk 

ettirilmiş olan tanzifiye ve tenviri
ye resimlerinin belediye varidat 

faslından silinmesine karar veril -
miştir. 

rar vermemiştir. yacaktır ... 

Tahsildarlar ve kurşun 
kalem 

Belediye tahsildarları makbuz
lara şimdiye kadar kurşun kalemi 
le yazmaktaydılar. 

Belediye bunun bir çok yanlış -
lıklara sebebiyet vereceğini ileriye 
sürerek badema tahsildarların mü
rekkeple makbuzlara yazmasını 

kararlaştırmıştır. 

Paltoları, Japkaları, şemsiye • 
leri "caddelerdeki soba borula • 
rrndan akan zifirden koruma ıi • 
gortaları,, iflas edeceklerdir. 

Kış geldi yahu!.. 

Artık hamamlarda ,banyolar • 
da duşa hacet kalmıyacaktır. Be
lediye talimatnamesine harfi har· 
fine riayet eden otomobillerin zİ· 

Selimi izzet 
CLOUro Y) ıfayı t~vlrlnlz) 

DEHRi Efendi Nasıl Görüyor? 

.... Bizim köylülerde ecnebi 

dilini anlamıyorlar amma yakıttı • 
rıyorlar •••• 

l\leselfı - Zonguldak m::ıdı•u 

l.\lo'~ ö Büken ı .. ııılnde bir l'rıuı ız 

--

1 • ı B' '"dd l 1 d k 1 j Drhrl Et. - Ö~lı-<lir, \'Bkthle hen Bor. ıımc.csı • • • • ır mu e eve e gene e u- · 
'-nllı.ı il en Mos;\ö Uok lsnılndt> bir adam 

wülıcn - sak isminde bir ecnebiye keluşak 1 nırdı .. On:ı d.ı n<'".ı::ıl•et ol,.un diye BıulOldu 
1 derlermiş. m·c:ıseı adını &..o~mu~hırdı .. 



ikinci tertip 
Ergani istikrazı 

11············ .. s-··p····o··-R ............. I ( 
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GÜNÜN HABERLERi 

Kabzımalların küfe Polis haberıerı 

Üzerinden aldıkları Kadınlı, erkekli b 
Başmakaleden lJecam 

bakırm beher kilosu otuz kuruftan 
hesap edilmiş olsa Ergani maden-

Türk gücü klubü 
kongresi yapıldı 

Türk gücü İdman yurdunun kon 
gresi Mahmet Beyin reisliği altın -
da toplanarak nizamnamenin ta -
dilile yeni idare heyetini seçmiş
tir. Seçilenlerin isimleri şudur : 

le~i memlekete en az (900) milyon 
liralık lbakır verebilecek demektir! 

llive edelim ki Ergani madeni -
nin cevher nisbeti itibarile diğer 

madenler kar§ısında haiz olduğu 
faikiyet ayni zamanda buradan çı· 

karılacak bakırların hariçte revacı
m da temin edecektir. Çünkü Erga 

niden çıkarılacak bakırların mali
yet fiatı diğer memleketlerdeki ha 

kırlara niıbetle fevkalade ucuz o -
lacak, Türk bakırlarına hiç bir 

memleketin bakırları rekabet ede
miyecektir. Binaenaleyh Ergani de 

miryolunun inşası iktisadi noktai 

nazardan i.zami derecede faydalı 

bir teşebbüs olacaktır. 

Zannediyoruz ki Ergani maden
lerinin kıymeti hakkında yazdığı -

mız şu satırlar hükumetçe akdine 

teşebüs edilen yeni tertip istikra -

zın ehemmiyetini ve mahiyetini i -

zah etmeğe kafi gelir. Elinde az 

çok parası olup ta yeni istikraza iı 
tirak etmek imkanına malik olan 

hütün vatandaşlar şüphesiz bu ıii· 
zel fınattan istifade edeceklerdir. 

Mehmet Asım 

Canavar bir baba ile 
amca 

Alaca - Ahmet isminde biri . 
12 ya,larındaki oğlu Aliyi, har -
man zamanı bir yere hizmetçiliğe 

vermıfb. Alinin emeğine muka -
bil babası Ahmet buğday almıştır. 

Ali ne kadar buğday aldığını ba • 
buından sorunca baba, kızmış ve 
kamasını oğlunun karnıma sapla -

Reis Muallim kaymakam Maz -
har, katibi umumi vilayet sabık 
evrak müdürü Ulvi, kaptan tayya
re mektebi muallimlerinden Nuri , 
muhasip Beykoz maliye memurla
rından Nurettin, müfettiş Mülkiye 
mektebi talebesinden Sadi, murah 
has lş Bankası şeflerinden Suphi , 
idare M. Nafi fen mektebi mual -
limlerinden Avni, hesap müfettişi 
Eminönü emlaki milliye ~efi Sa -
mi hesap müfettişi maliye memur
larından Kadri Beyler. . 
Türkiye Atletizm birincilik· 

lerinin net,cesi 
Atletizm federasyonundan: T eş 

rinievel sonunda ve cümhuriyet 
bayramında Ankarada yapılan 

Türkiye atletizm birinciliklerında 
fenlandiya sistemi esas üzerinden 
14413 sayı ile İstanbul mıntakası 
birinci, 5408 ıayı ile İzmir mınta
kuı ikinci, 4844 sayı ile Ankara 
mıntaka11 üçüncü, 2699 sayı ile 
Balıkeıir mıntakası dördüncü, 
2133 sayı ile Buna mıntakası be• 
şinci, ve 537 sayı ile Konya mınta 
kası altıncı olmuştur. 

Türkiye tenis çift erkek birinci 
l liğini İstanbul mıntakaama men -
sup F enerbahçe klübünden Sedat• 
Suat çifti kazanmış ve aynı klüp
ten Suat Bey tek erkek birincisi ol 
muıtur. 

Bu hafta yapılacak maçlar 
İstanbul Futbol heyetinden: 
8 - 12 - 1933 cuma günü ya -

pılacak resmi futbol müsabakala -
mıftır. Cinayete kati~in karde,i rı: 
yani maktulün amcası Hüseyin de 

yardım etmiş ve halta ile zavallı 
yavrunun kafasını yarmıştır. 

Çocnk derhal ölmüştür ve katil
ler kaçmışlardır. Şiddetle takip e· 
diliyorlar. 

1 KONFERANSLAR 1 

Halkevinde dün akşam Köprü
lü zade Fuat Bey tarafından Türk 
tarihinde edip, şair ve hekimler 
mevzulu bir konferans verilmiıtir. 

§ Yarın ticaret odası salonun -
da Ergani bakır madenleri dahili 
i&tikrazının kıymetine ve ehemmi
yetine dair bir konferans verile
cektir. 

§ Selim Sırrı Bey geçen sene ol
duğu gibi yarınki perşembe günün 
den İtibaren radyoda terbiyevi ve 
içtimai konferanslarına başlıya
caktır .. Her on. beş günde bir vere
ceği bu konferanslardan yarın ak
ıamkinin mevzuu "Gözlere ve ku
laklara hitap eden ahenk,, tir. 

fosu, bu işi mükemmel görecek • 
tir. 

Yağmur kesilecek, lodos ka _ 
rayele çevirip kar yağacak, yol .. 
larda kar topu yemeden, kızak 
kayanların gazabına uğramadan 
geçmek kabil olmıyacak.. Yollar 
kapanacak, tramvaylar işlemiye • 
cek ... Hayat duracak. .. 

Amma ve lakin... Uludağda , 
her medeni memlekette olduğu 
gibi kı§ sporları yapılacak, Ski -

ferle kayılacak ... 
Bizim anlıyacağımız, başa şim .. 

şir tarak takılacak! .. 
SeUimi izzet 

1 - Taksim sahasında: 
Süleymaniye - Galatasaray B. ta
kımları. Saat 11 hakem Rüştü B. 

Altınordu - Anadolu 1 inci ta-
kımları. Saat 12,40 hakem 
Muhiddin Bey. 

İzzet 

Süleymaniye - Galatasaray 1 • 
inci takımları. Saat 14,30 hakem 
Basri eBy. 

2 - Fenerbahçe sahasında: 

Beykoz - İstanbulspor B. ta -
kımlan. Saat 11 hakem Cafer Bey. 
T opkapı - Hili.l 1 inci takımları 
Saat 12.45 hakem Mehmet Reşat 
Bey. 

Beykoz - İstanbulspor 1 inci 
takımları. Saat 14,30. Hakem Ca -
fer Bey. 

3 - Beşiktat Şeref sahasında: 
Altınordu - Anadolu B. takım

ları. Saat 1 O. Hakem Halit Bey . 
Eyüp - lstanbulspor genç ta -

kımlar. Saat 11.15, hakem Ahmet 
Bey. 

Vefa - Kumkapı - Kasımpa

şa genç takımlar. Saat 12,30, ha -
kem Halit Bey. 

Topkapı - Galtasaray genç ta
kımlar. Saat 13,45, hakem Ahmet 
Bey. 

Viyana takımı Londrada 
yenildi 

Londra, - Büyük bir kalabalık 
huzurunda oynanan Arsenal- Vi· 

yana maçı l>irinci haftaymda iki 
gol atan Arsenalin 4-2 galebe -
siyle neticelenmiıtir. 

Arsenalin sayılarını, evvela pen 
altıdan olmak üzere Bastin, sonra 
Humle yapmışla.r ve Sidey topu 
kendi kalesine sokmak suretiyle 

Ticarette: 

Yerli mallarına ecnebi 
damga vuranlar 

Yerli mallarına ecnebi malı 

damgası vurarak satanlar hakkın
da kanuni takibatta. bulunmak ü
zere faaliyette bulunacak olan ko· 
misyon bugün Ticaret odasında 

ilk toplantısını yapacaktır. 
Komisyona İstanbul Sanayi 

müdürü Refik Bey riyaset ede -
cektir. 

Milli Tasarruf ve İktııat cemiye
ti umumi merkezi de bu mesele ile· 
yakından alakadar olmuş ve Tica-

ret odasında toplanacak komisyo
na cemiyetin htanbul şubesi ida -

re heyeti murahhaH Daniı Beyin 
iştirak etmesini istemittir.. Daniş 

Bey de bugün toplanacak komiı -
yonda hazır bulunacaktır. 

Beynelmilel konşmentolar 
Beynelmilel konişmentolara ait 

mukarreratı tesbit ederek memle -

ketimizde tatbik etmek üzere ça -
lıtacak olan komisyon bu hafta 
içinde faaliyete ıeçecektir. 

Amerika Türk İfikisl istiyor 
Amerikada mühim bir firma 

İstanbul Ticaret odasına müracaat 

ederek Türk içkilerinden şarap, li 
kör, rakı almak iatediklerini bil -
dirmiş ve bir fiat listesi gönderil -
mesini rica etmiştir. 

Belediye fırınlara beş 
sene mühlet verecek 
Belediyenin fırınları tahdit ede-

ceği yazılmıştı. Bu husuft:a yapı
lan tetkikat bitmiş, yeni belediye 
zabıtası talimatnamesine madde -
ler konulmuştur. 

Bu maddelere göre lstanbulda 
faaliyette bulunacak fırın en aıa
ğı günde on be! bin ekmek çıkara· 

bilecek tesisata malik olacaktır . 
Fırınların günde bu miktarı bula -

bilmeleri için kendilerine bet se
ne müddet verilmiştir. 

Beş sene bittikten sonra gün -
delik ekmeğini bu miktara çıkara· 
mıyan fırınlar kapatılacaktır. 

Yeni talimatname önümüzdeki 
şubat içtima devresinde şehir mec 
]isinde müzakere edilecek ve da-
hiliye vekaletinin tasdikinden 
sonra tatbik edilecektir. 

Avusturyalılara bir sayı kazandır-

k · döğüşme netice 
OffiJSYOD B ~ı d 5 kızağll 

Kabzımallar şimdiye kadar 
çiftçinin ve bahçıvanların malları· 
nı satarak küfe başından bir ko -
misyon almakta idiler. 

Fiatlar yüksek iken bu o kadar 
mühim bir yekun tutmazdı. Fakat 
fiatlar düştilğü için bahçıvanlar ve 
çiftçiler bunun doğru olmadıeını 

ileriye sürerek Ticaret odasına mü 
racaat etmişlerdir . 

Ticaret odası yaptığı tahkikatta 
kabızmalların küfe başından ko -
misyon aldıklarım tesbit etmiş 

bunun her iki tarafın zararına ol -
duğunu ileriye sürerek bir rapor 
hazırlamıştır. 

Fakat kabzımallar odanın ra -
poruna karşı kendilerinin ne tacir, 
ne komiıyoncu ve ne de dellal ol -
duklarını ileriye sürmüşlerdir. 

Bunun üzerine kabzımallar ce • 
miyeti hukuk müşaviri de kabzı -
malların komisyoncu olmadıkları
nı kanunen ispat için bir rapor ha~ 
zırlamıştır. 

İstanbul Ticaret odası meclisi 
ilk toplantısında bu meseleyi mü
zakere ederek kabzımalların vazi~ 
yetini tesbit edecektir. 

eyog un a a dof. 
Uzun sokakta 75 numaralı 
Sadi Beyin evinde kiracı f\ie~ 
Ali oğlu Hasan Efendi ile ıı.;! 
vin altı katındaki kiracı I-1

1 et 
Efendi arasında kuva ıne5 J{ı 
den biri kavga çıkmıştır. ~ 
bir aralık kızışmış Hasan .;e 

yin Efendilerin karılarJ ile ki 
da kavgaya karışmışlıırdır. t r 
sanın kızı Hanife Hanı~ t~f ~ 
seyinin batını ve Hüseyın111 b 
Raife Hanım da Hasanın ~ 
yaralamııtır. Haklarmdtl ~ 
ni takibat başlamıştır. 

Kalbi durunca ·
Deri fabrikasında ameledt~ 

.zeJi Salih Efendi Hasköyde 
düsselam mahallesinde Zehr'.

1 nımın evine misafirliğe gi~ı111 ~ 
kalp durmasından birdenbıre 
müştür. 

L d d . · 1 .,,ıt on ra a ışsız er a". 
ı.'ıtCI Londra, 5 (A.A.) - Jı'ı , 

rinin yirmisinde işsizlerin ~' 
2 milyon 280 bin 17 ki§i id1

• 

miktar da birinci tesrinjn 23 
nazaran 18.736 kisiİik bir e.ı' 
vardır. ~ ,A 

Kabzımallar komisyoncu olarak 
F 

tesbit edilecek olurlaraa kendileri- • Bu akşam 

Artistik nin kıymet üzerinden 
almaları lazım reldiği 
cektir. 

komisyon 
biJdirile -

rtUUUlltfttltta#UW.UIJNl#llllfJntUUQ ftQIUIUQUUllUtllltttlUIUfNlftlllfflUJIUHtlftUlllll ... 

'''"~HnııHn!:u~~~ı~ııw~ı~!~,~!ıııııı~~ı~ı~ı!ıııaııı ~ 
6 Kinun evvel 1918 

- li:ııradcnlr. e\ ahlllııdc saldu ruınlıır 

eıtld Trabzon rıım imp:ıratorluğunu ihya . 
maks.'ldlyle bir komite teı:ıkll 'tmı,ıerılir , 

Komlt~ln mcrked :\larsilyadır. 

- Ziraat IJanlm~ı müdürü ıımumiliflne 

dokuz bin kıırıı'} mua; nı mecıı,ı vUkPL\ ka

rarı~ le Şcvl•Pt Be~ in tayini ten•ip olurımıı:J • 

tur. 

- !Sabık Uu-; has' ekili Pren Llvor, .. abıl< 

lıııriciyıı ııaıırı Kilde fırk:ı~ı A:ra mdan Müs -

l ü )fil~·olıof, Rıısyanın Londra S<'firf flabıln 

Şi'!x-ko ve J<ııo; rlt"ııll siyasiye inden (okndin

lı• dljl'r y<•dl dlplouınt, maruf nu, renı•rııllı: -

rindrn Gorko :ıclırl111l71• grlmı,Jerdlr. 

lle~·ct htunbuldan bir sefiıırl harbi,yryc 

raktıı olarak :\far ll~a~a, oradan Parlsc ı;1t

mek em<'lirıdcdir. Parl te ltll4f ric-all ııl.)nı;! • 

yeııly}(! .r;örii5Ulecek ,.e Ilu,yanm ~·rnldl'n te -

si~i l~in ittlhan IA :r.rm gelen trtlblrll'r lı.;ılı 

Pdill'<'ektlr. 

- Bir miiddetlı>nberi f pan~ ol lll'zlt•:;lndr n 

mu~tarlp ohın l>nhiliJn 11:11.ırı .\fu tafn Arif 

Sinemasında; Sinema k~~~~ 
ve hakiki Paris güzellığl 

TiMSALi J 
M~rcelle CHANf) 

j 
Sinemacılığın şaheseri Gtı1 

M , . CJefl aupas!ant ın eserın 
muktebes 

Aşk KurbaJ11 

. (ORDOnNA"d)b ; 
Fransızca ı5zlii ve ıarlcl~ 
minde görünecektir. iti 

B,.y iad<'I nll~·rtıl' diin makamı nezarl'te gı•l- Al-
mıştır. mı,tir • FOX JOU(I" 

Bundan sonra meşhurJak, kafa l";::~ ............................ !:::::::::::::::::::::::::::::;i--ı 
ile bir sayı daha yapmış, ve buna 
Viyanalı Scall mukabele etmit,ir. 

Avuıturyalılar birinci devrede 
talihsizdiler. Buna mukabil, Arse -
nal ikinci haftaymda daha yüksek 
bir oyun göstermiştir. 

Voleybol ve basketbol 
Voleybol ve basketbol heyetin

den: 

1 - İstanbul volaybol ve basket 
bol birin.ciliklerine 22 • 12 - 1933 
cuma günü Galatasa.ray lokalinde 

başlanacaktır. Mezkur birincilik. 
lere iştirak edecek klüplerin fikis-

Bu Akşam MELEK Sinemasın~ 
Neş'e ve Zevk Kraliçe;,; 

PAPRiKA ve VEROniKA filmlerinin unutulmaz \#la,. 

FD.ANSISKA GAr\1' 
tarafından misilsiz bir surette ibda edHell J 

Budapeştede iskaııd• 
Muazzam filmi takdim edilecektir. . 11111 

Zevk - neşe ve güzellik kaynağı olan bu şaheseri görmek İÇ 11 

lerinizi evvelden aldırmanız rica olunur. Tel. (40868) O 
11ave: Paramount dünya haberleri ve BEKi oAt<fl&,. 

tür tanzimi için 14 .. 12 - 933 per -1 ~ .. - ................... __________ _ 
~embe günü saat (17) de mıntaka ı 
merkezindeki heyetimize salahiyet 
nameli . birer murahhas gönderme 
leri rica olunur. 

2 - Davete icabet etmiyen 
klüpler fikistüre ithal edilmiyecek 
leri gibi sonradan da vuku bulacak 

müracaatların nazarı itibara alın
mıyacağı sureti katiyede tebliğ O· 

lunur. \.. 

SARAY ~ d' sinemasıt1 
(ESKi CiLORYA) M"'~ Bu akşam saat 21,40 sine11ıa ·ve 

San'atkarları Cemiyeti tarafındatı tf. 
Alaturka. saz s A F 1• y E .. ,.~ 

heyetı ıtt ,. 

E f. 1 T" k' · ·· 'd 'kişi11•9'-n ne ıı eser er • ur ıyenın en ~uzı e musı 
. 10681 
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Mahsusa 1 
ıfle~an.dr.e Dumas /ils '1111ınııııınııuınuıuııuıınımınıııı ııımnıuuuuuıııııınuııı Selami /zzetJg·.wıımm. ülll .ıımW.11 illi ~m~W ım ıll'lıı~' 1111 ım ılll ılil ..il ili il ıırum ili! ili ~ll!m 11 

le -: Ben sizin yabancımzrm, fa - · - Size bir şey söyliyeyim Mar
b: •iterseniz, size bir karde~ gibi görit. Bu sözü, çok duymuş ve Öy· 
s· .-:un· Yanınzdan ayrı1mam. le alıpnı~smızöır, ki belki ae inan 
1111Yİ ederim. Kendinizi topla - mazsınız ama doğrudur ve bir Cla-a,1.a_ ·ı_ k . -
"'~ sonra canınız isterse ge _ ·na te rar etmıyeyım. n 'b , ' 

e u •evdiğiniz hayatı sümıeğe - Nedir?. 
~llnız Am .. 11" ~ • • • j Gene annelerin, çocuklarının L_ •• ma guze ıgınızı • 
ııaeta ... etını"y k · ad t t 1 çılgınca bir sözünü ainlemeye ha-. .,,. ece sıze sa e e -
111111 edecek k" b" .. .. t 'h 1 zırlanırken gi.ilümseHikleri gibi gü 
~ ;aa ın ır omur ercı ı . 

ecejinize eminim.. J lümsed1. 
'Bu 1 - Sizi gördüm göreli, hayatım 

ıa"wı.::..:~ meyussunuz da böyle cia netlen ıve nasıl yer tuttuğunu .. 
o,;qryore f k t .. ·· d" ~ ·· ~ unuz, a a ovun ugu - zu bilmiyorum. Zihnimden haya • 

ilabn hulamusmız. linizi silmeye çahııyorum, mu-
1" -:. ~am iki ay hasta -yattınız vaffak o.amıyorum. tki senelik 
. ~orıt, bu '.iki ay her gün gelip bir gaybubetten sonra bir gün si• •-i l'o)dadnn. 

ızi r.gfüünce :zihnime iVe kalbime aa-
- Sahi. neden yukarı ı1C1kmadı- ha •iddetle hakim oldunuz. Beni 

llı2?. ~ "S' 

laııı - Çünkü o zaman daha sizi 
ftlıyordum. 

- Benim a:ibi bir kızdan insan 
°'elcio.ir ıni?. 
be Bir kadından daima çekinilir; 

bce bu .böyledir. 
. - Den1ek beni tedavi edecek· 
•ıniı' .. 

-Evet. 

evinize kabul ettiniz, sizi tanıdım, 
<!Sizin bütün garip huylarınızı öğ

rendim . .Artık sizden ayrılamam. 

Değil iberii .-evmezseniz, fakat be
ınim •İzi sevmeme müaaade etmez 
ıseniz .ç.ıldmr.ım. 

- Ne talihsiz adamsını.z ! Size 
madam D ... nin söylediğini söyli
yece.ğim: Çok mu zenginsiniz! Be 

- Her gün yanımda 
!lttttıır:z ! 

- Evet. 

oturacak njm ayl:la yedi sekiz bin fran1c sar
fettiğimi, bu paranın sür8üğüm 

hayat için elzem olouğunu bilmi· 

- 'Bütün gece burada kalacak 
~ınız?. 

- ~anınız 'Sr'krbmadığı '1nüCldet 
~•cağım. 
..._ - Peki, bu yapacagımz şeye 
..... enir?. 

- F.cdakiTlık. 
ı;;;;.,Bu "fedakarlık .neden iler:i ge 

.. 
h - Size 4-rtt iıı nl uliiim J11W -

l'bbe:ıen. 
- !Demek bana fl tıksınız?. Bu

"- vyleyiniz, ,daha ısadedir. 
1-.-- Olabilir. Her halde belki 

'eiin bunu da söylerim ama, bu 
~ dejil. 

1 - Hiç ıöy:lemeseniz daha iyi 
o Ut. 

- Neden?. 
~~ Bu itirafın iki neticesi ola • 

.._ liaog.ileri? "' 

. ._ Sizi .reddederim. Bunun üze 
~ bana diifman olursunuz. Ya
le. 'kabul eder.im. Y eisli bir maşu 

iliz .olur; .. inirli, hastalıklı, mah 

~n - cadın; yahut da, hazinden 
~ 2'efeli, ıkan kuaan :ve senede 
~ lia frank aarfeden, ihtiyar 

yor musunuz?. Yavrum, sizi gözü
nüzü açıp kapayıncaya kadar if -
las ettireceğimi ve benim gibi bir 

mahlukla yaıadığmız için ailenı " 
zin size verdiği tahsisatı kesece • 
ğını dütünmüyor musunuz? Beni 
seviniz, ama iyi bir arkadat gibi 

seviniz, batka türlü değil. Geliniz, 
güleriz, l<onu~uruz, fakat değeri -
mi oldufundan fazlaya çika1'WDIL • 
ymız, çünkü fazla değerim yok • 
tur. iyi kalplisiniz, sevjlmeye ih -
tiyacınız var; bizim muhitnnızde 
ya§ıya"bilmelc için çok genç, çok 
hassassınız. Görüyorsunuz ya, iyi 
bir kızım, açık konuıuyorum. 

Evvelce girClijini duymadığı • 
mız Prüaanı seslendi: 

- Nedir bu yaptığınız! 
Saçları bozulmuş, elbisesi çö

zülmüıtü. Bu derbederlikte Ga.sto 
nun eli olduğunu anladım. 

Margörit dedi ki: 
- Ağır 'başlı ıeylerden bahse

diyoruz, bizi yalnız bırak biraz 
sonra geliriz. 

- Peki, konuşunuz çocuklar. 

Yürüdü ve ıon söylediği ıözle-
rin manasını ifham için kapıyı ka
padı. e fi.yık, ama .aizin .gibi bir 

•eaç .. 
tı ıç.111 çekilmez bir kız ... lapa- Yalnız kalınca Margörit dedi 
~ llleyclanda, bütün genç aşık.. ki: 

beni :pek çaltuk ıterkettiler. - Anlaştık değil mi?. Artık be 

,~ ~erınedim-: Dinliyordum. ni •evmiyeceksmız. 
tçılt ~özlülük adeta itirafı zü- - BB§ımı aiıp .kaçacağun. 

~· Altm yaldızlı ibir tül altın- - Demek bu haldesınız?. 
" ~ğüm bu acıklı hayat, bi- Bu kadın beynimi altüst edi -

.;:,~~:zın kendini sefahete, sar - yordu, geri dönemiyecek kadar i· 
'6L~a, 11Jkuauzluğa b.pbr.ıp ha- lerilere aitmiıtim. Biribirine karı 
~ 11Zaklqnıak datemesi, bü- şan bu neıe, bu hüzün_, bu mahcu
~,~ ~~r beni öyJe müteezzi biyct, bu fuhı, hatta rakik husa • 
)e...1_ •ylıyecek tek ıöz bulamı· r.:yetin inkiıafma yardım eden, a-
---._ s.abını tahrik eden Jıaıtalık, bütün 

lrfe.rgörit: bunlar bu hafifmetrep, unutkan 

Jt -. lia1.di, dedi, ~ocukça "eyler mahluka, ilk seferde hi.kim ola -
ll;ııuıuJoruz. Bana elinizi veri- j mazsam, bir daha ele geçiremiye-

ı, ~ '- .... b nl d eg odasına gidelim. Mey • ccgımı ana a aUı. 
Andan 1

- b B 1 "dd' · .. ı·· ~ •ay o1mamıza mana ver- - un arı cı ı mı soy uyorau-
bıler. nuz ! dedi. 

._ lıterı • · ·a· · ·· H k "dd ~e ed· • enız sız gı ınız, muaa- - em ço cı i 
"-1. •nı:z de ben burada kala· - İyi auıa, bunluı neden daha 

-Meden?. 
~ ._ ~Unlcü neteniz 
-'"1'01'. 

-Peki 

beni çok Ü· 

e~ıvel ıöylemediniz? .. 
- Ne zaman ısöyliyeydim?. 
- O,pera komikte takdim edıl-

diğinizin erteıi günü. 

VAKIT'ın yeni Tefrikası : 34 

Buradaqun ·Efendim, merak elme-
qiniz bir şelJ yok. Bir kaza oldu 

Bu casuslardan :kasabalara ka .. 
<lar .sokulacak çete teşkilatı hak -
kında tahkikat yapmaları ve teş
'kilab mahıusaya kar§ı suikastlar 
tertip etmeleri ihtimal dahilinde 
idi • Onun için (Viçe) deki ka· 
rargi.hın daha sıkı hir surette mu
ihaf aza altına alınması bazı arka· 
datlar tarafından teklif olunuyor
du. Bu mesele hararetli bir surette 
münakaşa edilirken birden bire 
alt ıkaUnn gelen keskin bir silah 
sesi .bütün arkada§ları birden yer -
lerinden fırlatmıştı. 

Bu silahı kim ntabilirdi? Alt 
katta bulunan cephaneyi ve erza• 
kı daima bir nöbetçi bekliyordu. 
Gece olunca hücum etmek ve bir 
kur§unla evvela nöbetçiyi mi öl -
aürımüşlerdi? • 

Bütün arkadaşlar telaş ve heye 
can içinde birbirlerine bu sualleri 
sorarak koşup nıerdiven başını tut 
muşlardı. Orada ellerinae revol • 
verleri olduğu halde bekliyecek " 
ler ve icabında, liariçten imdat ge 
!inceye kadar kendılerini ko1aylı'k 
la müdafaa edebilecektilerA 

f" akat birkaç saniye zarfında 
olup biten bu haaiseler üzerine dü 
~ünitlen o "DlÜdafaa planının haki
kat halde hiçbir kıymeti yoktu. 
Çünkü içeriye düşman girdiyse, 
alt katta bulunan cepnane ve bom-
ba sandıklarına bir ateş :vermesi, 
değil karargah ittihaz edilen kadı 
'Cfenainin evini, belki biitün (Vi -
çe) yi bernava etmek için kafiydi. 

Maa.ma:fih, !bütün arkada§lar de 
ponun haJmda siper alarak bekle-o 
dikleri ihalde alt kattan .hiçbir ses 
gelmiyordu. Bunun üzetine Rıza 

bey nöbetçiye: 
- "Hasan, :nerdesin?,, .diye 

bağırmıştı. Kumandanın sesi <lu • 
yulur duyulmaz aşağıdan: 

- ıBuradayım, efendim, bir 
şey yok, merak etmeyiniz. Bir ka
za oldu.,, cevabı gelmıştı. Bu ce • 

vap üzerine geniş birer ne fes alan 
efendiler derhal aşağıya koşarak 
Hasanın etrafını kuşatmışlnrBı. 

- "Ne var?.,, 

Diye şaşkın bir halde amirleri-ı teken lir ct.:nemesi için -şiddetli 
nin yü2üne hakan nöbetçiden ha - tedbirler alınması Jazımgeliyor -
k\kati öğrenmeye çalışıyorlardı. du. Nihayet, aikerlikten çıkal'ıldı
Nihayet Hasan başından geçen ka ğı ve harpte göstereceği yararhk
zay;ı bin müşkülntla anlatın.ya mu lar üzerine rütbesinin iacle oluna• 
vaffak olmuştu: cağını bahsettiğimiz ızaiıit bey, 

Hasan, teıkilatı mahsusaya y e- cesur olduğu kadnr askeri bvani
ni alınmış olan efrattandı. Her ne ni iyi bılchğı için, bu hususta bir 
kadar .silah kullanmasını iyi bili - talimatname almıya memur edil -
yor.sa da o ,gün eline verilen yeni ! ;;mişti. 

mavzeri hiç görmemıştı. Merak et ı t\lazlf.eler .ve talimatname 
tiği ıçm, nöbet beklerken silahı ka , ::ı":eşkilatı mahsusanın on bet 
rıstırmıya başlamıştı. Derken efen ay deva-nı eaen muharebeleri es -
.elim silah birdenbire patlayıvermiş nasında daima faydası görüLmüş 
ve tam karargaha suikast yapıl • olan bu talimatnamede, nöbetçile
ması tehlikesinden bahsettikleri l'İn bütün va-zifeleri tayin olun .. 
esnada fena halde korkutuvermiş- muştu. 

ti. Nöbet halinde bulunan bir ne • 
Nöbetçi Hasan, kabahatını bil· 

diği için. silah patladıktan sonra 
korkusundan evvela hiç 1'es çıka .. 
ramamış ve ancak merdiven ba -
şından !Rı'i\\ .beyin '(Hasan!,, diye 
bağırması üzerine kendisine gele -
ôilmitti. 

Atlatllan biiyük kaza 
Bittabi, evvela Hasanm bu ifa .. 

desine pek inanılmamq ve nöbetçi 
uzun uzadıya isticvap edilmıştı. 

Fakat bu soruşturma neticesinde 
Hasanın hakikaten bir kaza işle -
mi,Ş olduğu sureti kat'iyede anla • 
şılmııb. 

Bunun1a .beraber, 1e,kilatı mah 
suaa heyeti gene büyük bir kaza 
atlatmı§ oluyordu. Çünkü ertesi sa 
bnh a lt katta yapıl an taharriyat 
neticesinde ımavzer..den cıkan kur
şunun bomba sandıklarından bi • 
risinin kenarını sıyırarak yere gö
müldüğü anlaşılmıştı . .Su kurşun, 

bir santim daha içeriye nüfuz et • 
miş olsaydı, teşkilatı mahsusa ka -
rargahıyle beraber bütün (Viçe) 
şüphesiz, berhava olacaktı. O za
man Nail beyin "Düşmanın.. ta 
beyninde patlatacağız! •. ,, dediği 

bombalar az knlsm biltün Viçenin 
beyninde patlcyacaktı. 

Teşkilatı mahsusanm başın.dan 
geçen büyük kaza heyet azasının 
gözünü açmıştı. Bu bal böyle de • 
vam edemezdi. Bu gibi hallerin 

ferin neyi bekliyeceğı, silahını ne 
vakit kullanacağı, silahını tecrübe 
edecekse bunu nöbete girmeden 
evvel yapması lfızımgdeceği, nö
bet esnasında bir şey istiyecek o • 
lursa bunu kumandanlığa nasıl 

hildireccği ve nöbet beklediği ma· 
hnlle bir taarruz vaki olursa ne su· 
retle hareket eylemesi icap edece-
ği birer birer tasrih olunmuıtu. Bu 
tnlimaln:lme ertesi geceden itiba
ren hemen rnevlti• tatbika konul -
muşlu. 

Riza bey heyeti (Arhavi) den 
(Viçe) ye naklederken Almanlar 
Clahi beraber gelerek a'ytı bit evde 
karargahlarını lrurmuılardı. Ora .. 
da bennutat kendi bildikleri gibi 
faalivetl'":rİne devam ediyol'lardı. 
(Mosel) ile (Şmit) 'ltlaiyetlerinde 
ki gürcülprin talim ıve terbiyeıi ile 
meşgul oluyorlaraı. Birkaç 2alnan 
dan beri bu iki Almana bir de 
(Meyer) isminde üçüncü bir Al -
man zaôit daha iltihak eylemiftİ. 
(Meyer) dahi (Mosel) gibi meı • 
hur (ölüm hosarları) alayına men 
sup olduğunu iddia ediyordu. Fa
kat yeni gelen bu alman zabiti, a
şağ•da anlatacağımız hadisenin zu 
hurımdan bir müddet sonra Viçe-
yi teketmeye mecbur olmuf tu. 
M~~zuu bahis hadise 1u suretle 
ce.-eyan etmıştı. 

Sovyet hariciye komiseri M. Papa 
ile görüşecek mi ? 

Sovyet Birliği hariciye komiseri Papanın, ha1i hazırda M. Lit - 1 ile halya - Sovyet birliği müna • 
M. L1tvinof Romaya varmış bulu - vinofu kabul veya.onu resmen da- , s~b~tlerinin kuvvetleneceğine ka • 
nuyor. M. Litvinofun ltalya ba!ve· vet etmesi mese1esı mevzuu hahso- nıdır. 

ikili ile neler görü!Cceği hakkında lamaz. Fakat ltalya diplomasi - ı Bununla beraber Moskovadan 
ileri sürülen bütün tahminleri hep nın M. Litvinof ile Papalık ma - ı gelen ~1aberlere g6re, Ol'a ıiyaıi 
yazını! bulunuyoruz. 1camı arasında h iç olmazsa aynı mahafili, balyanın din tneaelesine 

lkitaraf at"asında konuşulacak resmi bir münasebet 'tesisine te - karışmıyacağı .kanaatindedir. 

-en belli başlı meselenin silahları şebbüs etmesi çok muhtemeldir. Vatikan, 5 (A.-A.) - Vatikan

azaltma meselesine ait olduğunu , Bunun için ileri sürülecek şart • da doğru malumat ı01an mahafil • 
·ıı 1 · t' Sovyet Rusyamn her hangi dine J 

1 

• • R ve konuşmanın mı et er cemıyc ı . . ' .. . .. J 1er, Lıtvmof yo1daşın omada 
L ~ • d kalan Sovyet Rusya ile ~lık o1anların ıbadet hurrıyetmı .. d P 

1 
k .. 

narıcın e t d "b tt' bulundugu 11ra a apa ı mumeı-
Amerika ve Japonyanın 'bu mesele 1 ammasın an 1 are ır • ~11 .

1 
., v d d ~ 

. sı erı e aogru an ogruya veya 
üzerinde meşgul olmalarını temıne Esasen Amerika ile olan anlnş· 
çalıfılCağmı da gene evvelce yaz ~ manın bir maddesi, Amerikalıların 
mıştık. 1baaet hürriyetini tanımaktır. 

Bugün yeni bir mesele dnha ile· 
ri sürülmektedir. M. Litvinof Ro· 
mada bulunduğu sırada Pe.pa hü· 

Sovyet birliği bu hürriyeti tanı
dığı takdirde Vatikanm Sovyet 
Rusaya ile Vatikan arasında gay-

i :etlerin tee11üsü 

dolayısiyle temasa girdiği hakkın
daki haberleri t ekzip etmektedir. 

Litvinof yolda~ın papa He görüt 

tüğüne tlair olan 'haber ise. bütün 

bütün manasız ve hayal mahsulü 
ıe.yılmaktadır. 
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~a -
Çok Doğuran Kadın 

ideal Kadındır I 
:ligi/iz p;o{ es~::n;;:-~;~n~:ı dört tip 

0 arak tasnifi, hoşa gitmedi. Fırtına koptu! 
ı, 111

ailterenin tanınmı§ pıikolog
ho:llda.n Profesör Erik S. Voter
ltt ~·f IOn günlerde kadınları bir 

ıu e t b' ... ~ a ı tuttugunu ortaya at• 
dm' bu tasnifin oraya atılıfı ka • 
\'e llıuhitlerinde tiddetli iğbirar 

rroteıtolarla kartılanmıtlır. 
&ör ll&iliı profesörünün tasnifine 
dın e, Yer yüzünde dört grup ka
tiıi ,.ardır. Bu gruplardan birin
ciıj' erkek tipinde kadınlar, ikin· 
CU.··1110da tipinde kadınlar, üçün
dii u~.ij hoppa tipte kadınlar, dör-

llcuıij .. d . . d k d llr t nu e anne tapın e a m· 
etkil eder. 

ip ~rkek tipinde kadınlar, aca -
lJtı ır takım mahluklardır,. Mu .. 
)l.ıhıa.Iı bir ruhi halet içerisinde 

ı 'Organ k b' h"" . .. . er a:a ır uvıyet gosterır-

tan da çok. uzaktırlar. Temayül
leri anneliktir. Annelik hissi, iç
lerindeki en kuvvetli histir. Bu 
tipteki kadınlar, tabiatin kendile-
rinden ne istediğini bilir, onun 
icaplarına uygun hareket ederler. 
Böyle kadınlar, çoluk, çocuk sa· 
bibi, kalabalık aile sahibi, mesut, 
uysal, iyi, metin, çalııkan, hür· 
mele layık kadınlardır. Bu mezi
yetlerin hazan hepsine, hazan da 
bir kaçına ... , hiç değilse birisine 
sahiptirler. Çok çocuk doğuran 

bir kadının, hiç kavgacı olduğu 

görülmüt müdür? Hulasa, çok ço 
cuk doğuran kadın, ideal kadın 

tipidir! 
Profesör, ortaya attığı tasnif .. 

ler üzerinde bu yolda izahat ver • 
dikten sonra, erkeklere bir tavsi
yede bulunmağı da ihmal etmiyor. 
Unutmadığı bu tavsiye, evlene ... 
cekleri kadını uzun boylu dütünüp 
latınarak, hesap, kitapla nikah
lamamaları, tamamiyle hislerine 
tabi olarak seçmeleri tavsiyesi · 
dir~ 

f ngiliz aliminin senelerce SÜ• 

ren ruhiyat tetkik ve tahlillerine 
istinat ettili bu karakter tasnifleri, 
kadın muhitlerinin çoğunda indi 
ve keyfi bir takım tasnifler mahi

yetinde olarak tefsir edilmiştir. 

•in~ Bu tipte kadınların yetitme -
lcıı~ ' kendilerinin daha genç 
lİ} en erkek kardetlerinin yahut 
er~~ensuplarından herhangi bir 
.._,1 tın manevi tesiri altında kal .. 
ket ltı 1Düe11ir olur. Bunlar, er· 
ı .... ; llİıbetle birçok eksikleri bu -
li)et '-ilınu, onlardan atağı kabi
"etl l'e kıymette olduklarını kuv -
t~ll ~duydukları için, bu vazıyet
b "'Urtulmak isteiiyle, erkeie 
Q~11ıtınek çaresine bat vururlar. 
"1 '-~pteki kadınlar, bota gidecek 
ie' fiklar değildir. Bunları be .. 
er~n erkekler, muhakkak tam 

,, ~k 01nııyan, ruhi zafa müpte· Balo için Elbiseler 
erk ~Unan erkekler, kadın tipinde 

e lerdir. 

• Moda tipi 
~;?0~a tipinde kadınlar, bugün 
de b~dırler, yarın ıöyle... Dün 
Q\lıılır baıka türlü oldukları gibi ..... 
'-hl ar, hiç bir tahsiyet ıahibi 
tf.l~ll;ıtıazlar. Ne müsbet, ne de 
de '··· Bunlar ne vardırlar, ne 
heı!ok... O kadar manasız ve e • 
d, k;İYetsiz kadınlardır. Bu m°" 
b,,. dınları.... Zemin ve zamana, 

a ,.e hevese uyarak yaıarlar. 
J.f Hoppa tipi 

"-i)'~PPa tipte kadınlar, tam ma
dttı) e egoist kadınlardır. Bu ka
likıe'~ farnıan olabilirler, sevimli 
)llı>'l'ib' ~zibeleriyle erkekleri o. 
tb11\iı~ ı~ırler. Fakat, böyle gö -
liııeta erı lllutlaka kendilerince bi
~ilıd,.e benimsenen bir maksada 
dtı ~r. Bu makıatları hasıl ol .. 
leri t lıemen pençe atar, erkek 
t- 11'1ııal lt ter . ar, yaralar, onlara za 
1, ÇoJc ırırler. Bu tipteki kadınlar· 

1 Sıhhat ve CiUzelllk 1 
Gene Ten 

Bahsi 
.., --

Tenin güzelliğini 
tatbik temin için 

olunacak usuller 
Geçen haf ta ki sayıfada, ten gü· 

zelliğini korumak için, teni serin 
havayla temasa ahtlırmak lazım -
geldiğini anlatmıt, bu hususta a .. 
lınacak tedbirlerin izahını bu haf 
taki sayıfaya bırakmıttık. 

Kıt mevsiminde bulunduğumu· 
za ve serin değil, artık soğuk hava 
içersinde yaıadığımıza göre, bil -
hassa ehemmiyetli olan bu hususta 
alınacak tedbirlerin baılıcası, pen 
cereıi açık odada yatmaktır. Fa .. 
kat, tamamiyle açık değil, aralık .. 
Bundan batka, daha evvel bu usu· 
lü tatbik için bir doktora muaye -
ne olunmak, bünye ve sıhhi vazi· 
yet itibariyle bunun mahzuru do -
kunup dokunmıyacağını sormak 
lazımdır. Herkesin bünye ve sıhhi 
vaziyet noktasından biribirinden 
farkları olabileceği ıüpheıizdir. 

Doktor, müracaat edenin bün-
ye ve sıhhi yaziyetinin müsait ol • 
duğu neticesine varırsa, bu usu -
lün tatbikına geçilir. Gerçi her 
mevsimde açık pen.cereli odada 
yatmak herkesin karı değildir. Sı
cak havada hemen herkesin bu u-
sulü tatbik etmesine karıı, son ba
har gelinceJ birçok kiti pencerele
ri indirir. Halbuki, doktorun kat'i 
olarak bundan çekinilmek yolun • 
da tavsiyesi yoksa, pencere aralık 
bırakılabilir. 

Bu vaziyette yatan kimse, bir 
az ütüse bile, tiddetli bir soğuk al
gınlığına uğramaz. Hafifçe nezle 
olsa da, bu usulün itidalle tatbikı 
neticesinde, yavat yavat bu vazi
yette yatmaktan mütee11ir olma • 
maya batlar. Uykudan kalktıktan 
sonra, açık pencerenin önünde jim 
nastik yapmak faydalıdır. 

Sonra, havalar serinledi, hatta 
ıoğudu diye birdenbire burun bile 
görünmiyecek derecede örtüı~me -
melidir. Derhal kalın mantolar, 
kürkler giymemelidir. Havalar a
damakıllı soğuyuncaya kadar, ta.. 
hammül etmeli, örtünme, giyin -
mede de tedriç kaidesini tatbik et 
melidir. 

Bu suretle sade tenin hava le ... 
masından bozulmaması temin e .. 
dilmiş olmaz, ayni zamanda vücu 
dun ıerin ve soğuk havaya kartı 
mukavemeti de temin edilir. Diğer 
taraftan tenin güzellettirilmesi ve 
korunması için krem ve sair sun'i 
vasıtalardan istifade ediJ.mesi de 
tabii unutulmamalıdır. lttt\llc defa ıalonda tanıtılır, top-

o)d\l]c,araaında teshir edici kadın nin müsbet netice verdiğini kay • 
l'ııı._·'-rı telakkisine kapılınır ve detmittik. 

t-ı iııı·11' kapılan erkekler, onla.. Bununla beraber, omuz ve 
l •- '"a k'· . 11{1a.1'J . 0teııne çektiler mi, yap· kolların muayyen şekilde tamamiy 

•te bin kere pitman olurlar. le açık olması, gene umumiyetle 

• Anne tipi moda hükımündedir. Böyle balo 
L_ ~lllıe t• • 
·"\l tipt k' 'P•nde kadına gelince, elbiselerinde gözetilen bir tey de, 
"-et İf ~ 1 kadınlar, hakiki kıy- düz ve genit hatlar, sadeliktir. 
ll\l t.da e eden tek kadın tipidir. Son moda bir balo elbisesi Esasen yukarı kısmın hemen tama
.. q •n.l 
tll. he ar, meslek kadını olma· Balo elbiselerinin kol ve omuz miyle açık olma11, bu elbiselerin 
ı •ea et l ~'-lele .. lllez er. Erkeklere ben kısımlarım kapamak tecrübesinin fazla süslü olmasına imkan bırak-
:ıııltt ~= ~iraımadıkları gibi, sökmediğini, cmuz kısımlarını di mıyor. Atağı kısmın muhtelif ek• 
~eıJ eıs:, hırpalamak ta İs· lim dilim aralık ve kabarık bir tarz lerle süslenmesinden de çoktan 

er. Moda kuklaları olmak- da yapmak hususundaki tecrübe - vaza-eçilmiş buhmuyor. 

m11111111ıırıııı"t1Jıır Aliıaaidıtı•tıa"'•••ıaawsı •::_,,. 

ELBiSE 
MODASI 

ıııııııııııı:nıııııuıınııııııtıııııınnııııııııın 

Siyah-Beyaz renge 

Yeşil-Kırmızı rakip 
...............~ 

Son zamanlarda elbiselerde bü
yük harbe takaddüm eden sene • 
lerdeki giyinit vaziyetmi hatırla • 
tan bazı biçim ve ıekillere rasgeli 
niyor. Bunlar, bele doğru darla· 
tan, kolları uzun ve kapalı, yakası 
da kapalı ve dik elbiselerdir. 

Fakat, bu tarzdaki elbiseler, 
mahdut bir giyinit sahasında kalı
yor. Daha ziyade gündelik elbise
ler, böyle yapılıyor. Bu elbiselerin 
çoğu yüklü, kısmen pamuklu ku -
ma,lardandır. Örme gömlekler gi· 
bi, ba!tan atağı örme olarak yapı• 
lanlar da vardır. 

Muhtelif elbiseler ve bilhassa 
hayli açık balo elbiseleri arasında 
onlara tamamiyle zıt bir görünütü 
olan bu elbiseler, yaka, göğüs ve 
kol tarafları, diğer taraflardan ay
rı olarak hep bir örnek ve daha 

ziyade ufki kalın çizgili vücuda ge 
tir:liyor. Koyu renk düz kuma, ü • 
zerine açık renk olarak, süs ma .. 
hiyetinde .... Bunlarda da bilhassa 
bu senenin her mevsiminde moda 
olan siyah beyaz renklerle birlet -
mesinin gözetildiğini ayrıca ilave 
edelim. Siyah üzerine beyaz ka • 
lın çizgilerle süs .. 

Yeşil - Kırmızi 
Renk bahsine dokunulduğuna 

göre, burada Pariste yeni moda o• 

lan yetil - kırmızı birletmesinden 
bahsetmeden geçmiyelim .. 

Son moda 
bir elbise 

Şimdiye kadar, moda mütehas· 
ııs olarak tanınan birçok kimse, 
bu iki rensin bir arada moda ola· 
bileceğını zannetmiyorlardı. Bu 
vaziyetin çok göz alıcı olacağını 

ileri sürerek, zevkli bir renk bir • 
letmesi olarak tavsiye edilemiye • 
ceğinı söylüyorlardı. 

Halbuki, moda deyince en ön.. 
ce akla gelen Pariste, i'te ye§il -
kırmızı renklerin pek güzel birle
ıeci netıcesıne varılmı§, tecrübe • 
ler moda meraklıları tarafından • 
ki.fi derecede müsait kar§ılanınış-
tır. Hatta, açık ve koyu ye§il ku· 
maşlar üzerinde dc.mateı kırmızısı 
parçalar ve süsler bile yadırgo.n • 
mamıttır! 

Pariste çıkan yetil - kırmızı mo 
dasını not eden bir Viyana moda 
mecmuası, bir an dütünülecek o • 
lursa, kırmızı güllerin, kirazların 

yaprakları yeşil olmasının, bu ye
,a - kırmızı renkler imtizacını, 
tabiatın ifadesi ve pek tabii say -
mak lüzumunu ihsas ettiğini ya • 
zıyor. Moda sahasında, siyah - be· 
yaz renkler imtizacının moda ol • 
mak vaziyeti birkaç mevsim sür -
mesi itibariyle, artık bir renk de
ği,ikliği yapılması hiç de fena ol· 
mıyacağı ve yetil • kırmızı renkler 
imtizacının, timdiki halde muay
yen olmıyan bir müddet için tuta· 
cağı hususunda mülahazalar göze 
çarpıyor. 

Eğlendirici Fıkralar 
- Müstakbel kayınpederim, 

kızının budala bir gençle evlen .. 
meıinden endife eder görünüyor. 
Fakat, pek yakında yanıldığını an 

hyacak !. 
- Onun kızıyla evlenmekten 

vaz mı geçtin?. 

•• 
- O kadar sık evlenme teklif-

leriyle karfılaşıyorum ki! 
- Yok canım! Sen mi?. Olur 

fCY değil! 
- Niçin olur şey olmasın?. Ben 

güzel değil miyim?. 
- Onu demek istemedim. Pe

ki, evlenme teklifinde bulunanlar 
kimler?. 

- Kimler olacak?. Annemle 
babam! Mutlaka birisiyle evlen -
memi istiyorlar! 

•• 
- Aman, kocacığım, sorma! 

Buıün neler ıördüm, hilaen ! 

- Hayırdır infallah ! Neler? 
- Camın ön tarafında bir yı · 

lan duruyordu, onun arkasında da 
timsah! 

- Burada hayvanat bahçesi 
var mı ya?. 

- Yok, canım. Anlamadın. 
Bir ayakkabıcı mağazasının came 
kanında gördüğüm yılan ve tim • 
sah derisi iskarpinlerden bahse • 
d . ' ıyorum .. 

•• - Elmadan bir parça da hem-
tirene verdin mi, yavrum?. 

- Hem de en iyi parçasını, ha-
nım teyze!. 

- Hangi parçasını?. 
- Çekirdeklerını ! 
- A a, bak hele! kızcağız, oD. 

ları ne yapım?. 
- F ene. mı?. Çekirdekleri t;ali 

çeye diker, yerlerine elma ağaçları 
çıkar. Bir yerine bin tane elma 
yer! 
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= KEÇECİ ZADE 
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Saime izinliydi. Kapı çalınınca 

ben açbm. Karşıma şişman bir a -
dam çıktı. 

- Hanımefendi, dedi, hen köte 
deki bakkalım, alış veriş ettiğiniz 
bakkal Hizmetç'inizden tikayete 
geldin'ı. Hırsızlık ediyor. Dün bir 
sardalye kutusu çaldı. Kutuları say 
dım, hayli sardalye kutusu çalmış 
olduğunu an1adım. Eğer çalman 
kutuların parasını verirseniz poli -
se müracaat etmem. Ama siz o kı -
za yol veriniz. Benim dükkanda da 
genç bir çırak var, memnun deği· 
lim, savacağım. 

Biraz düşündüm, bakkalı içeri al 
dım, oturttum. 

- Saime, dedim, bir kaç zam:m 
dır bana yemeklerden evvel sardal 
ye veriyordu ve def: ::· ·c sı:ı.rc· ~\[ye 

yazıld!~-m : c .ı ·1yor~ur:ı. 

- Demek çaldığını size hediye 
~diyormuş! 

- Ben uzun zaman ilk mektep
lerde muallimlik ettim. Fena huylu 
çoculdarı yola getirmeğe uğraştım. 
Saimeyi tuttuğum zaman, peK dü· 
rüst bir kız olmadığını biliyordum. 
Çıktığı kapıdan sordum. Ufak le -
fek şeyler çaldığını Öğrenaim. Fa -
kat bu hırsızlık, çocuk mahrumiye 
\inin doğurduğu tahrikten ibaret -
ti ... Evde her şeyi açık ve açıkta bı 
ra'kmağa başladım. Paralar masa
ların üstünde duruyordu. Gösterdi 
ğim itimat beklediğim tesiri yaptı. 
Saime hiç bir şeye el sürmüyordu. 

Maahaza tamnmile yola gelmiş 

'değildir. Gene tıFak tefek hırsızlık 
yapıyor. Sardalye kutularını çal -
makta hic bir menfaati yok, sırf iti 
yadma kurban oluyor. 

Gençler geç yola gelirler. Size 
kaç kutu sardalye borçluyum? E -
ger tekrar çalarsa bana haber 'Ve -

Yazan : Meaiha Münür 
ı-iniz. Çünkü Saimeye yol vermek 
niyetinde değilim. Ona tekrar na -
sihat edeceğim: "Beni dinle Sai -
me, aldığın sardalyelerin parasını 

GUn dogu~u 7,09 7,0ô 
Oün hıtı$1 tMl 16;41 
Sab:ıh namazı 6;50 6,Stı 

oııtc nımıızı 12.04 12,0.ı. 
hindi namazı H.~8 14,2 
A\:şam namazı 16,41 16,41 
Yatsı namazı ı ,19 18,19 
imsak :;,H :i,2t 
rılın geçen gGnlerı ~Hl ~4.! 

verdim, diyeceğim, sen parasını Yılın ı.-ııan u ! 9 ~9 _J 
vermemitıin. Bu ne biçim liediye? ~~========~==!!!=:~~=.=:=~--=-=__,-Fff
Bu ne oıçim ikram? .. Hayatta mü- R A D Y O JI _ 
kerrem olmak büyük meziyettir. 
Fakat bu yolda ikram olmaz .... Sen 
cömertsin. Bundan sonra sana pa -
ra vereceğim, öteberi v"ereceğim, 

benim yerime sen onları fakir hka 
raya dağrtacaksm... Göreceksin ki 
Saime kendine verdiklerimin hep -
sini meteliğine kadar dağıtacak, 

hatta kendisi ae cebinden ckliye -
celd:ir. 

Bakkal, aldığı paraları sayarken 
ba~ını salladı: 

- yer yüzünde çok §ükür dana 
sizin gibi iyi yürekli insanlar var. 
Bu kızı böyle tecrübe ederek yola 
getirmeniz çok insani br iş. Ama 
siz yalnızsınız, işiniz gücünüz yok. 
Ama ben ö.yle miyim ya?.. iş güç 
arasında çırağı nasıl kontrol ede -
rim. Onu nasıl yola getiririm ... Be
nim i~in güç İ§. 

- Güç olan hiç bir iş yoktur. . "' ' 
Bakkal dükkanına girdi.. Çırağı 

na dikkatli dikkatli baktı: 
- Artık ağlama canım, dedi, ıa 

na yol vermiyorum, polise de mü -
racaat etmed;r.ı... Fakat bir daha 
şelce,· kavanozlarını karııtırdığını 

gö:ıdyeyim. Sen ben:m gelen bazı 

11,ıso - 18;15 gramofon. ıs,ıs - 1s,<1s 

llerlemlt olaıılaru mahSU!'I J·"ransııC'.a ders • 

18,45' - 19,80 ~hır tıyntro u ıırtl!Uerı taro

tuıtlan temsil. 19,.30 - %1 (Bt-da)·ll musikiye) 

b6yetl • 21 - %180 gramoft;n. 21,SO tı:ı iti -

baren ııjıuuı, borsa, s:ın~ 

ANKAUA: -

12,SO - 18,80 gramofon. 18 - 18,45 or • 

k{ 11trn. 18,45 -20 dans hııvalnrı • 20 ajans. 

ViYANA: IH8.l m. -

ıı.so kon~r. 14,10 - 13 meşhur be teler. 

16,53 9CSII ffl~rilen lia,·alar. 18.25 möd~ro 

Avusturya mntlklsl. %0 kon~r • 

BUUEŞ- S&U m. -

H,U hafif plAklar. 18 radyo orkcstrıısı • 

19,llS konser. 21 ı,Uçük fiü\·it. 21.ao "arkı • 

2ı,1ı; keman. 28 nuncıı havulurı. 

VARŞOVA: ltl% m. -

16,'° earkılar. 11 plAk. c~nçllk. 17,SS ha· 

ru :muilkl. 19 sohbet. plAk. %1 Polonya mu -

ıdklıl, dördün<:ti kon11e.r. 24,0~ dans plAkları. 

BELGRAD: tSl m. -
I:? pilli•. ıs,os konll('r, 17 kndın S!Ultl. 17,80 

plll<. 20 plAk. 2S konser. 

ROMA: Hl.% m. -

ıs,so pl!k. 14 orkeshıı. ıs,t~ konser • 

21 haberler, plAk. 21,SO S. Doanudlnln (ltrı

manr.o) isimli moıılklll dramı. 

PARIS: 328.2 m. -
21 pll'ık. 21,1~ yeni plaklar. 21,SO (ÇI· 

kolatacr k17. 111 temsllL Pol Gıwonun eseri • 

:?.ı,!O konser. 1 11on haberler. 

mü~teriler ime sigara ikı·am ettiği - -.-S-T__,...A_N_B_U_L __ B_E_L_E_D_i":"'Y~E~S':"":'"'I -
mi görüyorsun .. Seh tle cebine şe - Şehir Tıyatrosu Temsilleri 

ker !myuyorsun, ikram f!diyorsun?. 
9
Baaut ak2ş1amde 111 'lf'fl~·ıııııııııı 

Ama sen benim bir tütüncü dük • 

!kanıntlan paket aşırdığımı gördün Q 1111 
mü? ... Yapacağın şeyi düşünerek gece 
yap, bir yere el atarken ne alacağı ııı 

Yazan: La Jos 
nı düşün, adam olmağa, insan ol - Zilahy llllUIU 
mağa bak yahu!.... Tilrkçeye çeviren: M. Feriaun 

Kadının ruhu var mı 
yok mu? 

. 4 perde t tablo 
Üft1formah Zabitan jlecesi 

BORSA 
{Hiı:a\:ınrida y11dız işareti olanlar Üzer
lerinde 5 f cl k!nun muamele olanlar· 
dır.] Rakamlar kap:ınış fiyatlarını gösterir 

(n1.5 tıırnfı S Uncll ııny1fııda) , diğini gösteriyor. 
rm şerrinden kurtulmak, onları hoş Tayyare kullanan, ve ileri tek-
tutmak lazımdır. niğe sahip olan Japonyada da in -

Bundan artık siz bütün mese - san zekasının imparatoriçeye dua 
lelere hükmedebilirsiniz. şeklin.de kütleşl:iğini görüyoruz.. 

Etrafımıza sıkıca baksak her gün 
böyle bin tane acaiplik görürüz. 

Sadri Etem 

VAK 1 T 

nukut {Satiş) 

* Loodra 
ıw- Nevyorlı: 

* IParls * f.lllAno 
!ı. Brüt~el 
* Atlnıı '* 'Ccocnc 
* SOf)D 

1 

* Amsıcrôıım 
* Prag 

[* Sıokholm 

24.-
911, -· 
s'•. -

12:t. -
S4, -

~s. -
18, -
51,-

• \Tar~ova N, - • 
Badapc,t. :ıo. -
1Jük'rcş 21, fO 

* Bclgrat !i6, - ı * Yokoham:ı 43, -
* Aftıo 926, -
• l\l ccldlyc ~s. - · 
• Banknot 227, -

~ izzet raat Paşaall 
HA11RALARJ 

ııınıııuııııııuııııuııırnııumıımu1.1111rnııın111111111 ııııı;ıuııııııııııııııınıııımııı:ııııııııııınıııımııınııııımıırıııııınıunnıııınımııııııınınını!l!!I! d' t1İ 
Ceneralın garip bir tavırla söyle •~· 
sert sözlere müthiş surette kızdıJll 

- -----· "' 
-52- cak? .. O koca kasabaya attuıı&ı" 

İ§te pek mühim haberlerden o · diniz ... Dünyayı tutuştur d~ 
lup bizimkilere verilecek bir ma - Daha ne olacak .. Ne barbar IJ 

lumat daha .. Ordugahnnıza yak - larsınız? .,, l , 
laıtıkça anladım ki, Ruslar tara - Jeneralin garip bir la"''•,.,, 
fında bulunduğum müddetçe mcv- ledığı sert sözlere müthit t\I 

zilerde biraz tebeddülat vaki ol - kızdım. JI. 
muf.. - Ne oluyor ... jeneral, ~ 

Çünkü artık şimdi arasıra Ha- Bu söylemiş oltluğunuz söz / 
tim Bey gözleirimi açıyordu. Bu protesto ederim. Ben sizin ttd fi 
sırada öteyi beriyi, araziyi görü - rinizim, ne de bir serseriY~ 
yordum. koca devletin elçisiyim.. / 

Hala ne olduğunu bilmiyerek başka bu gösterdıgtnız hes•~ 
merak ettiğim biçare Hacıdan re bizim asker yakamıyac•k -
lhiç bir ses yoktu.. - Niçin?. ,,,J!, 

Onunla yakalandığımız taarruz - Çünkü bu kasabayı l ~ 
sonunda Ruslar (lum) vadisini Pop köyü tabir olunan 1. , 
terketmişlerdi. Sonra haber aldı - Lom nehrinin bu cihetinded~ 
ğımıza nazaran Kaçlovada Fuat, naenaleyh eğer bu kasabaY1 d 1 
Karamış köyünde Necip, Sarı kiler yakmış olsalar siz bur• '~ 
Nusuhlarda Salih Sarım Paşalar ramazdmız. Zira kaıaba h•ttl 
parlak parlak muzafferiyetlere bınızın imtiôadmca vakitl~t· .iri' 
nail olmuşlar.. k b k b-.Z 1' Va ıa en \)e genç '•;bl ~ 

Ne yazık ki tahliyeden sonra tim. Fakat vatanımda bu .'B1 ~ 
dütman takıbinden iyice istifade leri anhyacak kadar. hır"'' 
edilememiş.. gördüm. Herhal<le o bıra'Z e ~· 

Kumandanımız Mehmet Ali pa 
şa gayet şecaatli ve oldukça malu
matlı bir zath. Fakat azim sahibi 
olmadığı gibi yanındaki adamlar 
da çok kuvvetli değtldı. Bu sebep
ten., yapılan taarruz beyhude y.cre 
asker öld4rmekten ibaret ).<almış-
h. 

Rus süvarisi saklan.ma ışını ga
yet iyi idare ettiklerineien rus or · 
duıünun bizim askerler tarafından 

takip olunmadıklarını göı·ünce he 
men bir perde yaparak taarruzu 
akim bırakmışlardı. Bu suretle eı· 
kitas eski hamam kalmı~tı. 

-?· 

Lom vadisine hakim olan bir 
noktadaki Bulgar kariyesının av -
1usunda attan indik. Haşim bey 
gözlerimi açarak: 

- Burada bir dost bu1acaksı • 
nız .. 

Dedi. Burada bu sözleri iş1tince 
birdenbire arkadatım Hacıya ka • 
VUfacağım zannettim. Meğer o 
dost Hacı değilmiş. Bizim meşhur 
at (Timur) mu~ .. O güzel atım, o 
gayet asil hayYo.nim her cins at gi 
bi sesimi tanıtiı. Başını bana ç.e -
viıdi. O güzel mavi gözleriyle bak 

timal buyut'muf olduğunuz ( ",I 
bar) lafzının kimin hakkın"' jlf 
olduğunu gene siz tayih edi-1 
rek atımın yanma avdet e~ 

Orada Haşınt beye g ~ 
o1dugu nezaketten ve lltifa , 
detayı pek çok teşekkür 

ve<la ettim. ]I 
Şimdi kendi atlına bind~ 

tık o fena kazak hayvani -~ İ 
kurtuldum. Gene gözüm ba dl' 
duğu halde Lom vadisine ~ 
iniyoruz. llerde bir rus bor / 
le bir de beyaz bayrak tut•11 

ri gidiyor. ~ 
Benimle beraber iki ruı ~ i 

geliyordu. Biri gayet terli"' İ 
fevkalade fransızca söyler~" 
vari miralayı, diğeri fran~1 'iJI 
türkçe bilmiyen bir ıüvarı Y 
şısı .. Ovaya gelince: . i1'' 

- Artık sizin tarafta )lı~;,J 
lakamız kalmadı. El~et. :;.,.. 
mıntakadayız.. Gözlennn 

Dedim. 'f".°' 
Arkama bakrnıyacağı·J1'l~ il'~ 

ettirdiler. O zalim ve kirli ,~i 
yu çözdüler. ~ki gün e'V'f~~''. 
olunan m'iralay gibi ıbo !1 ~~-tJ 

·~ ...... ralay nda 'ÇOk ~man Pat"•• 

Kadını hürmete ve vazifeye 
layık görmiyenlere gelince, onlar· 
ca hakim olan yalnız erkektir. 
Hatta size daha garibini -söyliye • 
yim. Babalann kutsiyetine inanan 
öyle insan toplulukları vardır ki, 
onlar 'kadınların hiçliğine kani -
dirler, hatta o kadar ki kaeimın ru 
hu bile olduğuna inanmazlar. 
Malezya adalarında yaşıyan bir 
çok kabileler vardır. Onlara göre 
kadm evlenine-eye kadar babası -
n'Jn ruhpyla, e\rlendikten sonra ko
casının ruhuyla yaşar. Kadının be
deni kocasının ruhuna ancak be • 

Gllndellk. Slyaa1 Gazt'te 
üta.obUl Ankara Caddesi, VAIOT ~rdu ~=..;;;;-:;;.;.=..=..;:;;;_=.:::::::::;=;'"T=7===:=:::===ıı tı. Ben de onu bire_ ok defalar öp -* Lonöra <ı97.7~ Stokholnı 2.83-

muf. ~ 

ıcevezeliğe da\drm· .. ~i:;ı. ~ 
ra bizim çacbtlar da gor0 •1Ji 
o zamanki sevinç .. 'Ü ne 1~,.. 
mez sevinç .. Ne ö1çüsüz 11 

Telefon Numaralar•: 
Yazı i§lerl telefonu: 2t.'37t 

[do.re telefonu : 24~79 

l'elgnıt adresi: lstAnbUI - "IA'Kn 
Posta kutllW No. 4& 

Abone bedelleri : 
Tllrklye Ecnebi 

Seoell'· HOO Kr. 2700 Kr. 
6 ayltk 760 • H50 • 
3 aylık 400 • 800 . 

• Nevyor'c 0.7;\15 Viyana 4,ı!3~t tüm. 
,. rpaıls ı~.06 :\ladrlı 

' ,. l\tilAno 8.9675 • Bcrlin 
• Brüksel 3.S'1:i0 Vıırşovıı 

.:Atin\. 8i!,'i97, 8udapcşıc 

.,. Gcocnc 2.43:'5 Rükrcs 
'Sofya 64,932~ nclgrııı 

• Amsttrdam ı.J7M Y~ohanıa 
Prır.g ıs,ss- l\loskova 

ESHAM 

5.776750 
ı.9S?'5 Hem de aziz vatandan bir par· 

11 19.Stl ça gibi öptüm. Lakin ne oraCla ne 
3

'
5751 

de sonra; yoluriıuz üzerinde kimse M.0~75 

3-1 ss~!i bana Hacı hakkında malumat ve-
9.49- remedi. 

1088 5ı) 1 

şiklik eder... ~==.;:..;;;;;;==~=====-i, 
1~ Banka~• '9.65 Tcrkos ~6.75 ı 

1 aylık 150 .. 800 . 
Timurun avlusunda bağlı oldu· 

ğu evde ileri karakollarda lesa .. 
düf etmiş olduğum ilk jeneral 
(Prohodof) 'kamet eaiyordu. Bi -
zim tarafa avdetten evvel bir kere 

Hindistanda kocası ölen ka • ilAn Ucretlerl: Anadolu 27.w Çimento as ı ı.95 ' 

dmın kocasile birlikte yakılması ftcar1 Ulliılilnn tıAo llftbllele"'1de uııU· • 'RcJI 4,05 Cnyon Oey 20.<ıo , 
"ı b mJ so kunıtt.an bt\tlar, ilk Sahifede 1M Slr. Hayriye ı'S. ~aı'k D~. 1,50 

sulü kaamın ayrıca ir ruha sahip ktlrooa 1CJUlai cııtar. Trıımny 48,SO Balya 2.20 1 bu jenerali selamlamak ve (allaha 
olmadığına kani olmanın neticesi- HOJ'Uk. rarıa, ile'iainlı lllıa \>erenlere .ıt U. Sigorta 11,40 ~r.uılcr m. ecza ,:.:ıs l nmarladık) demek icap ediyordu. 

ifiomontl c e on .,,- . 
dir. ayn ~nzllll& vardır. ~~===-~-::--~==.=:--=-=--=ı=ll Yanına gitt=.m. Daha selamı a1· 

ETkekleri ruh sahibi, kadmlar,ı Remıı llllntann bir aatm ıo lrornttor. istikrazlar tahviller maCJan tek8iri anAıran lbir sesle de 

h ı .kk' d insan toplu _ttllc_Uk 11An1ar: ~=====....:;-~-=--=-=-===--=-: 'tli ki: ru suz te a ı e en " -.:...::s -. 1933 da 'lst. 9!i.!IO ~:ıcl:trlk 
k k Ş Blr defası 80 lki deraaıı 60 Uç detaaı ~ ıs lk azid 53 T 'okları tahminden q>e ÇO tur. u dOrt r 7~ 1 ·r .:a. ,s:ı ramny 

1 

- Şuradan penc~reden lbakı .. : 1 tıe uı •e on de.tam 100 küruştur. Şnk O.yol '2.45 Er~ani -
toparlak dünyada nice, nice 'lu - Uc aylık ııa.n \PefenleJio bir de!UJ mecca- ı'>. Muvah. f'S(){J Rıhıım mz. Pop 'köyü gördünüz mü? 

k • nendir. DOrt satın gecen u~ann rıu.ta ıa.t 
1.. 3nıklar var 'ki, insan ze asının az AA·--~an ,,___ L... tan Gllmrilkler 2.SS + Anadolu ı - Evet ... deaiırı.. n1örCfüm. -ne n n ....... ,. ~ auruı beaap edilir. 6 

gı.dip, uz gidip dere tepe düz gi • ••ıiliiıiııiıililllliiıiıillliiıiıiiiilliııiiliıiillıiılll 1928 Mil. A. ı;,20 • Anadolu ıı 'ı olmuş?. 
Bn~dııt. o,- * A Mümt~•I' 

dip nihayet bir arpa boyu ilerle .. --------.--;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;,;;;;;.;--.,-1 - · Ne olacak!.. Daha ne ola -

~ lf. il- ~i' 

Rus mirabyı ile J11Ul8~.mo .. or 
d11 ... - t' 

zin tatlı olarak aevanı e ~' 
dugahımıza yaklaıtı'kça 11 bir' ,o' 
tıyoı-du. Bir a•·alİk 'bira~~l•: 
lu:nda giden yüzbaşı tel•t .t4 

- Çerkes ... Çer'keı··· 
8 
dof~ 

Dedi. Ve elini sağıJ1'l':r: 1,ı..,' 
uzatarak daba ')lek 'Uza.k:.,..fi· fil' 
te olan bir1<aç aftıyt ıifot ~· .-· 

Dı~raum, ~ürbünle ~ p· 
,.a~i on on 'beş lcaJlar ç p 
ı..: • !L • y ı 'wtoril0 • ,..d 1' nsı n1ze cogru ge ı, fP' it'_' 

-O esnaaa Mos!to~la't?' fi it' 
san kesildi. Hatta be'rJl1'1 fi rfl 
oldu. Rus1ann da; ll;e'dii1' ,..ı-;1 
'mamı~'l bir hakiki 'lebeP,.,._. 

<oe 
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!>ecliAodu 
izdivaç teklifi bekliyen 

kızlar .. 
iş uzayınca neler yapılır ? - Bir 

Amerikalı kızın yaptığı iş 
Evknrn k b -ı d .. d .. ·· bir e iııtiyen bir kadınla 1 cüsü ağzını ag ıyor ve or uncu-

v~~rkek arasında hazan şöyle bir sü de başından aşağı bir çuval ge-
l 'Yet has l l lk" · d b" 'b" · · erin· 1 o ur: ısı e ırı ır- çırıyor. 

Erke~ U2:un zamandanberi tanırlar. Ondan sonra çuvalı dört bir ta
fat berınutat kadına fazla ilti - rafından tutarak gene sessizce 
ho,tder, kadın da bu iltifatlardan çiftlikten çıkıyorlar ve (James) i 
~İ '1 tıdığına delalet eden muka - arabaya yerleştirdikten sonra sür-

e erd b akl 1 a· . e ulunur. atle uz aşıyor ar. 
Itri ırıbirlerinden nefret etmedik- Ne olduğunu bilmiyen ve eşkıya 
Sev~~ bilakis cok hoşlandıklarına taraf mdan dağa kaldırıldığını 
ltıınırlcr. ikisinde de evlenmek zanneden zavallı (James) iki saat 
haS>u~~ uyanır. Geceli gündüzlü sonra kendisini küçücük bir odada 
lile h trlikte geçirecekleri mes'ut buluyor. 

~ABERLE~i -O] 
Göz kamaştıran bir şaheser 

Şu Hint mabedinin 

• • 
ıçıne bakınız •• 

Resmimiz en eski Hint medeni· 

yet eserlerinlen birini, (Raımesva 
ram) daki rahipler mabedini gös

termektedir. Her mutekit Hint· 

li hayatında bir defa olsun buraya 

ha~ceder. Resimde görülen ko

ridor 4000 kadem boyundadır. 
En güzel renklere boyanan ve 

renklerini daima muhafaza eden 
sütunların her biri kırk kadem 

yüksekliğinde yekpare taşlardan 
büt·· ayatını düşünürler. Velhasıl Odanın köşesini bucağını mua -
b lln rn" d' 1 . k" h imal edilmiştir. Mabet, resimde 
İtib· anasiyle gizliden gizliye yene e ınce <açmanın ım an a -

ırler· · · · d ld w k t' k görülen koridorun aynı olan üç ııın 1nı severler,. Fakat u- rıcın e o uguna anaat ge ırere 
~aman d b d" b ki "' k · koridordan mürekkeptir. Eski bıi.i evam eden bu samimi sa re ıp e emege arar verı -

llet~aıebetten beklenilen mes'ut yor. Nihayet, ortalık aydmlan-
Ç~ çıkmaz. dığı zaman kapının aralığından 

i~di Unkü kız tanıdığı 0 erketen kendisine bir mektup uzl\tılıyor .. 
ltkl;faç te_kl_ifi beklediği halde bu (Nelly) taraf~~dan ~önderilen bu 
teıa.r 2eçıkır. Bu teehhüre, bu mektupla denılıyor kı: 
d ctai2:l'"' "B · d. t kl"f t j k ıue bazan kızar da ken- ana ıı: ıvaç e ı e men uza-

endi k . •v• • • d"" . k ''S ne arar verir: yıp gıttıgı ıçın un g~e sem a-
lıır .u adarnı bir daha görecek 0 - çırtmağa karar verdim. Şimdi 

&a.rrı o b · · f l" w • d h . . B da na soğuk muamele edeyim enım çı t ıgım e apıssın. u 
d llta.k, d h . . . b ·ı- k tk· a ımı analtarnk aramız • ma pusıyetı senın ana ı anı a§ 
~r ~ ;::nas~bet artık b~zulsun ! ,, etm~n tarzında telakki edeceksin! 
Rıııj lbukı onu son defa görece- Senı beklemekten çok yoruldu -
ede ~annederken kararını tatbik ğum ve teyzenin de sana ba§ka bir 

itle~ E k b 1 d - . . . y. • • \ttık · rkcğin imalı bir sözü , ız u ugunu ıııttıgım ıçın teves· 
t\lı l açılacağına delalet eden sül ettiğim bu cebir vasıtasından 
ha t bbit hareketi bir müddet da - dolayı beni mazur gör. Mahpusi -
F' ~it tedip beki emeğe saik olur . yetin nikahımız kıyılıncıya kadar 
'ii ~t aradan uzun bir zaman geç- devam edecektir . 
fi l\f de gene bir netice çıkmaz! Bu mer~imin gününü ve tarihi-

\ .. er iki taraf ve bilhassa bir sey ni tayin etmek sana aittir. Yalnız 
.. lıtı • 

~ki ayıp erkekten bir teklif şurasını bil ki kararını verinciye 
~İtı. eltıeğe mecbur olan cinsi latif kadar her gün bir kilo ekmek ile 
d Ço1t ·· ·• 1··1·· · · b' h" d b k b" t\'tc . uzun u u olan bu ıntızar ır süra ı su an af a ır şey 

~a.Yct''ne seri bir surette nasıl ni- yoktur. Kaybolduğun için seni a -
'~iınlt."erilebileceğini geçenlerde rayıp bulabileceklerinde dolayı ü
lııi!tir &.t bir Amerikalı kız göster- mide düşme .. Çünkü aldığım ter -
~ · Vak'a şudur: tibat çok mükemmeldir.,, 

l-- a.ttlta James bu mektubu okuduktan '\\lif
0 
... Ze} (Nelly Thompson) 

taı •nıy d bir müddet sonra kapı açılarak "'Iİb,..· a a büyük bir çiftliğin 
l · -ıdj vaddedilen ekmek ile su getirilip 
\i i . r. Anası babaıı öldü -

}"lt.td1~? eski çiftlik kahyasının masanın üzerine bırakılıyor. (Nel -
k· ·•1ıy) ly) nin çok azimkar bir kız oldu -r l •a.at e emlakini idare ediyor . 
<>"d) • uzakta (James Black ğunu ve verdiği kararı sonuna 

lıt ısın· d kadar tatbik etmekten geri dur -l'tıy0,. ın e bir genç adam o -
~~tll}')' ·oınun da bir çiftliği var . mıyacağını bilen (James), bu işe 
'llbe . ı e James) uzun zaman - bir nihayet vermek için ekmeği 
1 tı bir"b · 1 getiren adamdan kalem ve kağıt \i,· 1 ır erini tanıyorlar . 

~ 1 de l istiyor. Bunun üzerine hemen 
~laı-1 ev enmek arzusunda ol· 

a.... na getirilen kağıda cevabını yazarak -~t'I rağmen J b. .. 1 .. 
~lı.ı 1 İsine a I ames ır tur u evleruneğe razı olduğunu ve çift -

tan b·· çı amıyor. O havali de l' w • d .. 1 k h' · l 1 
~~lelle l.ltiin komşular iki gencin ıgın e gorü ece mü ım ış eri o -
t~ Cekıc . . b' . . duğu için nikah merasiminin biran 
~ 1\ b1.1nd rını ıldıklerı ve her evvel yapılmasını (Nelly) ye bil -

t ~ll'ıp . an bahsettikleri halde iş" diriyor. 
e.,..._ Rıdiy H A 

~~7'i ona bor. atta (James) in Mektup gittikten iki saat sonra 
~ qlbe . aşka bir kız buluyor· (James) mahpus olduğu odadan 

; dedi~·~ o;taya çıkması da bir çıkarılarak usulü veçhile nikahı 
it._ il "az· u ara sebep oluyor. kıyacak olan rahibin önüne götü -
di~:i bir ~:et knr~ısında (Nelly) rülüyor ve çiftlik müstahdemini -
k tıni anı rar vermek lazı::n gel - nin alkışları arasında merasim kı
~"lrak t 'Yor ve derhal bir tedbir sa bir müddet zarfında olup biti -

tJa . atbike . B 
ı.·· ıtirn geçıyor. u mnk - yor. 
'11..I. at etr .. · d 
ı...\ ti, le ıgı a amlarmdan Bu vak'a evvela kadınların 
··ı~•) . llvveu. d .. . . 
~ ı k 1 ort tanesını (Ja - emansipasyonunu ifrat derecede 

llrtl açırına. ·ı 
b~I ar ieee ga memur ediyor . ı eriye götürmek isteyenleri sevin-
i .. •bir a b Yarısından sonra ka- direcektir. Çünkü timdiye ka -
•4 • ra a b" 

Hint mi.marlarının vücude getir -

miş oldukları bu şaheserin Hindis 

tanda bir misli daha yoktur. 

devleti iki Arap 
muharebenin 

arasındaki 
• •• •• 
iÇ yuzu 

Kahire (H~susi) - imam Yah-ı (Adan) deki İngiliz valisinin bir \ halinde olan iki arap reisinden yal 
ya ile lbnissuut arasında devam e- İngiliz kruvazörüyle (Hudeyde) nız birisini tercih edeceğini ve diğe 
den muharebelerin içyüzü yavaş ye muvasalatında prens "Seyfül • ı ı-inin tamamiy]e aleyhinde buluna 
yavaş anlaşılmağa ba!lamıştır. Bu isli.m Ali,, He Yemen hariciye na- cağını kabul etmek doğru olamaz. 

işte gene bir İngiliz parmağı oldu- zmnm İngiliz kruvazörüne kadar İmam Yahya le İbnissuut arasında. 
ğuna delalet eden amareler yavaş giderek orada İngiliz valisiyle mü- ki mücadelede İngiliz parmağı, 
yava4 kendi•ini 'gÖatermektedir. zakere etmeleri ve valiye (Saa) 

İki Arap reis arasındaki muha- da imam Yahyanın sarayına ka -
rebelere dair iki haftadanberi hiç dar refakat eylemeleri gösteriyor 
bir haber alınamadığı halde, (A· ki yapılması tasavvur edilen mu -
den) deki İngiliz valisinin Lmam kaveleye ait müzakereler bitiril .. 
Yahya ile mukavele aktetmek ü - miş bulunuyordu. 
zere geçen gün(Hudeyde)ye muva İngiltercnin imam Yahyayı 
salat ettiği bildiriliyor. Şayet bu İhnissuuda karşı tahrik etmekte 
mukavele haberi teyit ederse, o ne alakası vardır diye sorulacak 
zaman İngiltere ile Yemen arasın· olursa, verilecek cevap kolaydır: 
da uzun zamandanberi müzakere lbnissuut müttehit bir Arap devle
cereyan etmekte olduğu ve bu mü ti teşkil etmek gayesini takip etti
zakereler müsbet bir netice verdi· ğinden İngiltere buna şiddetle mu 
ği için imam Y ahyanın İbnissuu-· arız bulunuyor ve lbnissuudun bu 

hangi taraf lngiliz menafiine da ~ 

ha ziyade yardım ederse, o tarafa 
meyledecektir. 

imam Yahya istemi' 

Londra (Hususi) - Verilen 
ımalumata göre imam Yahya hü .. 
kumetiy]e Aden valisi arasında a~ 
çılan müzakereler, İmam Yahya-

nm talebi üzerine vuku bulmuştur. 
Müzakerelerin hedefi bir dostlul< 
muahedesi yapmak ye Aden ile 
Yemen hududunu tashih etmek • 

da karşı tasavvur ettiği planlarını arzusunu yerine getirmemek için tir. 
tatbika cesaret aldığı anlaşılacak- hüün kuvvetiyle çalışıyor. 
tır. Maamafih, lngilterenin harp 

Müzakerah Aden valisi 
lay Reilly idare etmektedir. 

mıra-

Linç korkusu yüzünden Amerika 
Zencileri kaçıyorlar 

Nevyork, (Hususi) - Ameri- laş ve asabiyet içindedirler. Çün
kanm cenup ülkelerinde yaşıyan kü herhangi beyaz bir kızın başı -
zenciler linç korkusundan hicrete na bir şey gelecek olursa, beyazla .. 
başladılar. Zenciler arabalara ra mensup ayak takımı zencilere 
binerek, eşyalarını arabalara yük cullanarak onlara yapmadıklarını 
liyerek şimale doğru hareket edi- bırakmıyorlar. 

yoı·lar. Bu yeni zehirden bir nohut mik 
Zencilerin hepsi, müthiş bir te.. tarı bir bardak suya atılırsa bir 

insanı öldürmeğe kifayet ediyor. 

Anlaşıldığına göre yeni zehir 
iki alom hitrojen ile bir atom 
oksojenden mürekkeptir. Bu iti -

barla adi sudan farksızdır. Yal• 
nız bu atomların biri ağırdır. Ağır 
htrojen ile ağır oksijen bulundu • 

ğu yeni keşfolunmuştu. 

En müthiş zehir sudan çıkarılıyor ! 
tif Sıftliğ· Ya ınerek (James)- dar olduğu gibi bir delikanlının 
L lljı_ L •ne gidiy J G" 1 b" k d .... , b" k Londra, (Hususi) - En müt- tadır. Bu zehir tatsız, ~ l( 1Jİn or ar. ız ice ır ızı egı , ır ızın bir deli -
ıı, ! ~nce~''1na Yaklaşıyorlar. Alt kanlıyı kaçırdığını haber alacak _ hiş zehir, sudan istihsal olunmak" izsizdir. Ona "Ağır su,, ismi ve - kimyagerdir. Bu iki zat ayrı ayrı 

renksiz, dena kolleji müderrislerinden bir 

ıtıt e erde b" · · · l d 'L · · 1\ arak . . n ırısımn camı- ar ır. rı mıştır. 
~ • 1Çerıy · · dırmasalar bile, onları son sözleri-)-~ tıll Uykud e gırıyorlar. Saniyen sevdikleri erkekten bey 

I~ I~ a olan (James) in hude izdivaç teklifi bekliyen kız _ ni söylemeğe timdiye kadar oldu- Bu zehirin sırrını dünyada yal-
. b!t •nt bir h.. w d f l "k d k 1 · k k ~. utot •d ucum yapıyor - lara da biraz cesaret gelecektir . gun an az a letvı e ec e erme nız i i işi biliyor. Bunlar Soufh 

1 İltiııciai kanıdan birisi ayaklan- Bu gibiler her ne kadar işi, sevdik- şüphe yoktur. ı Kensin.gton fen kolleji müderris .. 
ollarını tutaı·ken u··çu··n 1 · k J • k - k d l Dedi~oducu erı er e erı açrrtmaga a ar var • lerinden hri ile Kaliforniya Pasa-

çalışarak aynı neticeye varmı~lar

c!ır. 

İngilteredeki bütün laboratu-

varları halihazırda bu noktayı 

tahkikle meşgul oluyor. 
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ıo~VAKIT 6Lnci kioun 1933~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
Rayİşlag yangıııı /IŞERLOK HOLMES'e Atina su tesisatı 

tetkik edilecek 
Istan bul 6 ıncı 

noterlig'"' inden: 
K A R Ş J Aadapazarı Türk Ticaret Ban· şe~;~:~!~:~;~:::i:i:~~ınınAev::: 

A n s EN L u·· p E N '· kası tarafından lstanbulda Nuru- kemmelerindendir. Buradaki su 

davasına d e\13111 

olunuyor ·al\· 
· Volf sJ Berhn, 5 (A.A.) -

sı bildiriyor: bıJ' .H Osmaniyede türbedar sokağında bendi, daha üç sene evvel yapıl • 

VAKiT tefrikası rtumara: 34 

Jll' , 18 numarada Akın gazetesi sahibi dığı için diğer şehirlerde bulunmı-
1 Yusuf Ziya Beye tebliği iıtenilen yan fenni vesaiti haizdir. 
ve 500 beş yüz Türk lirasının ade.. Belediye reisi muavini Hamit 
mi tediyesi ve terettüp edecek za· Bey, geçenlerde Selanikte topla -

. d sııttfl . 
Rayı~hı.ğ yangını avtı. . fclıD 

günhü celsesinde j~-Ç• 

rar ve ziyan ve güzeşte ve vaki nan Balkan konferansına gittiği 
masraflariyle tazminat talebine zaman Atinadaki su tesisatını gez-iki vücutlu adam 

şahit clarak dinlenmiştir. cıııtır' 
F elio. komünist fıral.;:sı J1l hS.~ 

] tılM lnrmm yaptıkları top aJl ve dC' 
kında bildiklerini nnlatınıŞ 

Üçüncü kısım 
Müthit bir Şubat gecesi idi. ls -

tanbulun her tarafı kar tabakala -
rile örtülü idi. Boğazdan kopup re 
len karayel yollarda suları ve kal -
dırımarı dondurmuttu. lstanbulun 
nadir aoğuklarmdan biri ... 

Gece saat biri çeyrek geçe Top -
hane yokuşundan orta yaşlı bir a • 
dam müşkülatla çıktı. Yakası ve o 
muzları kalkık, paltosuna sıkı sıkı 
sarılmıf, yalnız gözleri ve bıyıkları 
görünüyordu. Yokuştan sonra bir 
sabahçı kahvesine girdi. İki üç ki
şi ona selam verdi: 

- Merhaba izzet Bey, merhaba 
beyim ... Nereden böyle? 

Dediler. izzet Bey, paltosunu a • 
çarak nefes aldı. Sobanın başında 
biraz ısındı ve bir ahbabından gel
diğini söyledi: 

- Şöyle biraz çene çalalım, de· 
dik. Kar bastırdı. Kendimi yokuş
tan dar attım, aksi gibi bizim ço -
cuklar da bu akr::m kayınvaldenin 
evinde ... Şimdi ta Küçük parmak -
kapıya gideceğim .• 

Mahalelnin bekçisi Muhtar A • 
ğa: 

- izzet Bey, dedi. O tarafa gi -
deceksin mademki, vaktinde gitse 
ne .... 

- Neden? 
- O civarın uğursuz olduğunu 

bilmiyor musun? 

İzzet Bey güldü, bıyıklarını bur
du. Böyle masallara ehemmiyet 
vermediğini, kendisine güvendiği • 
ni göstermek istiyen bir hal vardı. 

Muhtar Ağa anladı. 

- Aldırmıyoraun ama paşam, 

şu bir iki sene içinde Sıraserviler -
den sapan on, on beş kiti tahtalı 
köyü boyladılar. İçinde maşallah, 
aslanı da vardı, pehlivanı da ... 

Kahvedekilerden biri ba§ını sal 
ladı: 

- Sen de bekçilik edip bu ma -
hallenin asayişini muhafazaya me 
mursun ha ... 

Hey gidi •hey .... 
Bekçi birden bire kızdı: 

- Biz ne yapalım a gözüm?. ls
tanbulun polisleri, müdürleri, mua 
vinleri, bütün komiserleri bu itin 
içinden çıkamıyorlar. Giden gidi -
yor, nasıl gitmiş, kim öldürmüş! 
Belli değil.. O kadar tahkikat para 
etmedi, bizim gibi bekçilerin elin -
den ne gelir? 

- Daha iki hafta evvel genç bir 
kızın gırtlağından kesilmiş, ikiye 
ayrılmış vücudu koca yolun orta -
~ı~da_ bul.undu. Ne kan izi, ne ayak 

- ızı, hıç bır şey elde edilemedi. Fa
kat bu kız gece yarısı evinden çıka 
rılıp oraya nasıl getirilmiş, anlaşı
lamadı, gitti. 

Kahvedekilerin hepsi Sıraservi 
cinayetlerinin esrarını belki yüz 
defa görüştükleri halde tekrar et _ 
mekten vaz geçemiyorlardı. İzzet 

Bey: 

- Yahu, dedi. Bu iti yapan cin· 
Jer ,periler mi? içinizde böyle ma
sala inanan yoktur ya ... Cin peri o
lamaz. Olsa olsa bir çetenin itidir, 
ld bu çete de olsa olsa ya hırsızlık, 
çapulculuk için böyle cinayetler ter 
tip eder. Habuki öldürülenlerin ne 

malına, ne parasına, ne üstüne ne 
başına ilişen yok. O halde bu bir 
çetenin değil, garazkarların, inti -
kam arıyanların itidir. Benim anla 
dığım budur. Hem de bütün öldü-

mütedair bulun.an üç nüshadan iba mi~ ve bu tesisatı çok beğenmişti. 
ret protestonamelerden bir nüsha- Hamit Bey, bu müşahedatım va
sı muhatabına gönaerilmiş ise de li ve belediye reisi Muhiddin beye 
mezkur adreste bulunmadığı ve , anlatmıştır. 
yeni ikametgahı yapılan tahkikata Terkos suyunun ıslah edileceği 

rağmen öğrenilemediği tebliğ me- şu sırada Muhiddin Bey, Atina su 

m1~tir ki: L rb' 
')' ııD 

"Bu toplantılarda dnhı 1 
, et 

·ı ,ye 
ilk safho.sından bah:ıedı ıt1 h•( 
suretle bozup harap ctnıckıd 1 

ti• 
gnzı ve elcktrİli: fabrikalarıfl }<oP 

rülenlerin zayıf, nahif, ihtiyar ve- murumuzun tahkikatından anlaşıl tesisatını yakından tetkik ettir - man işlerinde grev ynprnakı }(eti 
rüleri tahrip etmek gibi hare '- d k mış olmasına ve bankanın talebi -- meg-i muvafık görmüştür. ya Y.a ın ısmı ... 
den ibaret olacaktı .. , p 

Bir komtu İzzet Beye cevap ver ne binaen 16 teşrinisani 1933 ta• Bu maksatla kanunusani içinde . ~j ıo 
Şahit Felıonun bahsctlll~ iıP di: rih ve 16361/ 1374 numaralı pro - belediye fen işleri müdürü Ziya , 

lantılarda söz almıs olan 1<0111 
(f 

-- Peki ama, a kuzum... Bütün 
intikam alanlar Sıraservileri mi ci 
nayet mahalli olarak intihap edi • 
yor ve hepsi parmakkapıya çıkan 
sokakta mı düşmanlarını bekliyor 
lar? 

İzzet Bey omuzlarını silkti: 

- Tesadüf! Dedi. 

Lakırdı, başka bahislere intikal 
etti ve binbaşı mütekaidi İzzet Bey 
kahveden çıktığı zaman gece yarı
sından sonra saat ikiyi geçiyordu. 

Taksim yolunu tuttu. Tam hasta 
ne önünde durdu. Karanlık soka -
ğa baktı. Kar tabakalarile hafif 
aydınlanmıştı, Hmseler yoktu. So
kağın içindeki evlerden yalnız bi -
rinde bir ışık vardı. 

izzet Bey, biraz tereddüt etti, 
Acaba geniş yolu takip ederek cad 
deye, çıkıp tekrar geriye dönmek 
mi, yoksa kestirme bu sokaktan 
gitmek mi evla idi? Sıraserviler yo 
lunu takibe karar verdi; iki adım 

attı. Sonra babayiğitliğine yedire -
medi, geri döndü, sokağa soptı. 

Yolun tam ortasında yuruyor; 
yavaş yavaş ve kalkık yakasının a· 
rasından karanlıkta iki tarafı iyice 
süzerek ilerliyordu. 

Sokağın bir noktasında bir inil
ti ititti. Acı acı bir ses ... Bir köpek 
sesine de benzetilebilecek, fakat 
çok zayıf bir inilti ... 

İzzet Bey yeni bir kurban sana
rak durdu. Sağ tarafına baktı, kal 
dırımın üstünde bir karartı gördü. 
Dıvara dayanmış, uzun boylu bir 
adamın hayali ... 

(Devamı ~·ar> 

testonun tebliği makamına kaim mühendis mektebi su profesörü 
olmak üzere işbu ilan tanzim ve mühendis Burhanettin ve belediye 
berayı neşir Yakıt gazetesine gön· sular idaresi müdürü İhsan beyler 
derildi. (10710) Atinaya gideceklerdir . 

·························································. . . 
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i 'atın:ılma Komisvonu ılAnları i . . . . . ··-···· ................................................... . 

Ankara Merkez Kuman
danlığı Satmalma Komisyo
nundan: 

Bin yiiz otuz ton lavarna
rin kömürü kapalı zarf usu
lile münakasaya konulmuş
tur. ihalesi 12 Kanunuevvel 
933 Sah giinü saat 14 dür. 

Şartnamesini görmek üze
re Fındıklıda U çüncü Kolor
du Satmalrna komisyonu rı
yasetine müracaatları ve 
ihale günü vaktinde dahi te
minat ve teklif mektuplarım 
n1akbuz mukabilinde Ankara 
lWerkez Kumandanlığr Satın 
alma komisyonu riyasetine 
vermeleri. (3385) (6417) 

Yozgat asliye hukuk hakimli
ğinden: 

Y ozgatm Medrese mahallesin -
den müteveffa şekerci Mehmet 
den müteveffa şekerci Mehmet 
usta kerimesi Sıddıkanın (334) 
seneıinde kaybolduğundan bahis

Bir tayyare düştü 
Livurn, 5 (A.A.) - Livurn tay

yare limanına mensup bir deniz 
tayyaresi yaptığı bir talim uçuşu 

esnasında henüz belli olmıyan bir 
sebepten dolayı suya dü~müştü . 

Tayyare tamamiyle harap ol· 
mu!tur. Pilot Pilozzi ile rasıt Del 
Pino kaza neticesinde ölmüşledir. . 
Silahları azaltma konfe
ransı reisine verilen maaş 

Londra, 5 (A.A.) - Hariciye 
nazırı Sir John Simon avam kama· 
raaında sorulan bir suale verdiği 

cevapta silahları azaltma konfe -
ransı reisine milletler cemiyeti 

bütçesinden verilen maaşın 719,45 

İsviçre frangı olduğunu söylemiş

tir. 

Bu miktardan 63,750 frangı ia -
~e bedeli, 4130 frangı seyahat ve 
4065 frangı kabul resimleri mas -
rafı olarak verilmektedir. 

Bundan başka silahları azaltma 
konferansı umumi katiplik te~kilfı-

tı için de 41484 İsviçre frangı tah
sis olunmuftur. 

le gaipliğine hükmedilmesi mezbu ==================-==:::..~= 
renin valdeıi Sariye hanım talep 
ve dava etmiş olmakla mezbure 
Sıddıkanın hayat ve mematından 
malumattc:.r olanların gerek tahri
ren ve gerek şifahen tarihi ilandan 

itibaren bir sene zarfında mahke
memize malumat vermeleri lüzu • 
mu kanunu medeninin 32 inci mad 
desi mucibince ilan olunur. 

(10702) 

~ k'J1C 
fesalçılardan Jessel mtt 1 

51~ • . ttı" 
aletlerin tahı-ip edilmesını tı:ıtl! 

ettiğini mkar eylemış, her hsel 
bir hücum ve taarruzdan bll ~ 

d • w • • d d f"' hl'rt me ıgım. sa ece te a uı . ,ı 

1 . d"' .: .. ld - ' icldı& erı uşunmu~ o ugunL 
miştir. 

Dün Eskişehirde . ı 

şeker fabrika5 

açı dı 
(lh turnh (l ıncı s;ı~ ıfııd:ı) d'{f 

yaşnmak istiyen milletler btJ if'' 
dan vaz geçemezler ve geçeıı' 
ceklerdir. (Alkışlar). ~c' 

Milletler ailesi içinde JaY1~ 
duğu yül<sek mevkii tulf1111

1ş/ 
sanayii behemehal kurına•1 

dır. bd 
, 

Memleketin her larafınd11Jlı~ 
raya toplanan güzide ar~ad:.~ ' 
gösterdikleri heyecan azırt1 

1 
ı~ 

rar sanayiimizin kurulnııı5 lı • ıe 
yeni bir teminattır. Sizleri 

ederim. ıe 
Şimdi hep beraber fahirlt• 

le bu güzel eseri gezelirrı·ıı 
Fabrika geziliyor 5/ 

Nutuklar söylendikten .~I 
fabı·ika gezildi. Büfede 111~(t~ 
lere cay ziyafeti verildi. J3fl' ~ 
Paşa~ ile Kazım Paşa ve diğe 

1
,. ~ 

firlerimiz saat 19 da Ankfl1·~ .. ~ı~ 
·Jj11" ı, 

reket ettiler. T ayyarelerı ,ı,.r 
melli misafirleri alçak ııÇ]~f\ l 
selamladı. lstanbuldnn ge f\b~ 

lstl' 
sd'.rler de saat 21 de~ ,/ 
gıttılcr ~ ı 

' J1' lstanbul Ziraat Bank 
Sıra 
No. 

830 

831 
832 
833 
312 
539 
540 
541 
542 
605 

606 
609 
610 

612 
618 
614 
617 

Semti 

Beşiktaş 
Teşvikiye 

Ruınelihisar 

Eoyacıköy 
Büyük ada 
Üsküdar 
Yeşill<öy 

Bakırköy 

Üsküdar 

" Büyük ada 

tt 

" 
" 

Mahallesi So'.<ağı 

Muradiye Teşvikiye caddesi şimdi 
Klğıthane caddesi tapu kaydı 

Hisar caddesi 
Dördüncü 

Alipertek 
Boyacıböy 
Meşrutiyet 
Yeni mahalle 

Bursalı 
Yeni mahalle 

Kö)içi Kilise 
Cevizlik Eski telgrafhane 
Altunzadelcadiye Çıfte çınarlar 
lmra !ı or Doğancılar 

Cami Güzeller 

Cinsi 

{Ahşap hane ve dükkln ve bahç~sile 
ittisalindeki arsa arşıoı 1554] 
Ahşap dükkan 
Ahşap hane ve bahçe 

Hisse~i 

9/40 

Emlak 
No. s ı 

39- 41 

1/4 95 
11/12 21 

2/4 3 Aua metresi 1689 
Kagir iki hane (22,50/ 120) 8 t . 83 
Ahşap hane ve dükkln 
Ahşap hane 
Arsa arşını 183 

., 77 
Ahşap üç hane ve dükkan 

Tam:ımı 'l2/l 22/l 
it 5 
" 14 
" 157 

255/1 ~96 22/1-22/l. 
24 - 26 

Karanfil Karanfıl Arsa 23 10) 42 

tı Şah bal Ahşap hane 83/ 128 10 
Yalı (Kostantin ,ski) Arsa metresi 36 (SUSn/6b355l) 19 

ır .. e 111 
H isseye gor ,ııel' 
hamıne11 kır ı.,. 
3700 

1. 

150 •• 

640 
,. 
,. 

1267 ,, 
950 ,, 
6~0 ,, 
800 ,, 
200 ,, 
ıoo ,, 
'215 

,, 
ıos ,, 
400 ,, 
165 

,, (Mehmetcik yeoi) BR 
Boğaziçi Boyacıköy Mulak Bağ dönüm 7 1/9 4 eski 

150 
1' 

Bakırköy Ceviılik Vapor iskelesi Aua Tamamı 4 11 

Boğaıiçi Arnavutköy Yenimahalle Ahşap hane 1/2 ~O 300 •' 
Beye~_-ıu Kamerhatun Bodan Kagir hane 2/5 18 2800 nJf~: 

ııl• ' ıefl 
Yüzde yedi buçuk pey akçelerile iha~e bedelleri nakten veya gayrimübadil bonosile ödenmek üzere yu ~<a!::..!;c evısa~ i~ jb•ıepef 

menkullerden 830- 831 - 832 - 833. 312 sıra No. lıları açık arttırma diğerleri pazarlık auretile satışa çıkarılmıştır. ., 8 k8dıt' 411) 
7/1 'l/933 perşembe günü saat on be~tedir. Müzayedeye i~tirik ttdecekier mezkOr· günde nihayet saat on c1ört buçuga 'ttir· .6 
akçelerini yatırmaları laıımdır: Şartname Bankamız kapısına asılmıştır. Senei haliye verg'silc belediyeres:mlerı müşteriy e aı 
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Eyi ve tam bir sihhat ıçın ~ · 
muntazam bir hazinı lizimdir. 
Tat1i müleyyin ve taami latif 
olan Eno's 41Fruit Salt''' size ı 
bunu temfu, mideyi takviye .-; . 

o:•;r:a;a~;·;~d; ~ 1 .. 
•Jı ..... ~ .• ,.. .. ...... •• ~il ..:~ ~ mutılllld#t ~Mil,. b~ıgı Ul'Jdır. '.-.. 

a,l:J.'OJJtJM ECZAlfltt.ElU)f; SATUJK. - }0496 

Istanbul Barosu Reisliğinden : 

lstanbul Barosuna kayıtlı avukatların mahkemelerde ve icra· 

Jarda derdesti rüyet dava ve icra işl"i için iki cetvel ihzar et

melerine ve bu celvcllerden birincisine derdtsli rüyet davaları, 

müddei ve müddeialcyhlerin müdahil ve üçllncü şabııların ve a

vukatlannın isimlerini davanın mahiyetini ve geçirdiği safahatın 

bli'iıasını ve son va7.iyeti, mahkeme isim ve numaralarını göste

rir birer cetvel ile icra işlerinin görü'düğü icra dairelerini ve nu

maralarını alacakhnın borçlunun isimlerini ve alacak mıkdarını 

ve işin son safhasını ihtiva eden diğer bir cetvel ihzar etmeleri· 

ne inzibat meclisince karar verilmiıtir. işbu dava ve icra cetvel· 

lerinin hem,n ihzar edilmesi lüzumu bilumum rüfekaya tebliğ 
olunur. (10721) 

Emniyet işleri umum müdürlüğünden; 
l - Zabita memur !arının elbise ve kaputlan için imil etti· 

rilecek üç muhtelif cins kulT'aşa ait milr.akasa 26 - 11 · 933 tari· 
hinden itibaren 20 gün mi!ddetle temdit edilmiştir. 

2 - ihale 16 Birinci kanun cumartesi günü saat 15 de 
Umum Müd6rlük mubayaa komisyonunda icra edilecektir. 

3 - Şartnamede bazı lüzumlu tad ı !at icra edileceğinden 
istekliler her gün müracatla yeni tadiıfttı öğrenebilirler. 

4 - Talipler in muayyen ol•n gün v~ saatte Emniyet işleri 
Umum Müdürlüğü IV:ubayyat komisyonuna müracaat etmeleri. 

(6649) 

Devlet Demir yolları ilanları 

Yük ve yolcu vagonlarının yedek aksamının kapalı zarfla 
münakaıaıı 3-t-934 ~ar§amba günü saat 15 te Ankarada 
fdare merkezir.c!c yz.pıla-:3.lctrr. Tdsilat A:ıkara ve Haydar _ 
P•ta veznelerinde onar liraya satılan §artnamelerde yazılı • 

dır. ,(6638). 

Vapurculuk 
TUrk Anonim Şirketi l 
İstanbul Acentalığı 

Liman han, l'elefon : 22925 

Mudanya Yolu 

TAYYAR vapuru her per 
şembe günll saat 9.30 da 
Galata rıhtımından kalkarak 
Mudaovava ~idP.cektir. 

Dr. ihsan Sami 

1 BAKTERİYOLOJİ LABORATUVARI 
Umumi kan tahlil4tı. Frengi noktai 
nazannd:ın ( F:ısscrman ve Kahn tcl!-
müllcri) Kan kürcyvatı sayılması, ti
fo ve ısıtma hastalıkları teşhisi, idrar. 
balgam, cerahat, kazurat ve su tnhlil:ltı 
ültra milıroskopi, hususi aşılar istihzaıı 
Kanda üre ~ckc:r. l\lorür, kollestcrin. 
miktarlarının tayini. nı ... anyolu No. 

189. Tel. : 20981 

---------· 1056~ 
,-::::Türkiyenin en mükemmel::::~ 

~~ ÇEL TiK Fabrikası ii 
i! M. Karabekir ve Şürekası g EN EYİ AllKAOAŞIH/l KUHBARAOIR 
ii Fener~ddesiN.46 il------------------------~ 
lL~;~~~:'~":~:;;,~~;,,,~~~~;,;";:;'.b~;~:,jJ Is tan bul Barosu Reisliğinden : 

Göz Hekimi 

~üleynıon ~ü~rü ı 
(BabıaJi) Ankara cad- ı 
desi No. 60 Tel: 22566 

Adliye binasının yanmasından mütebaddis uziyet bakkıodl 
görüşülmek üzere Istanbul Barosu heyeti umumiyesi 9- Kıouao: 
evvel • 933 tarihine müsadif Cumarlesi günü öğleden ıonra ., 
at 14 le Cağaloğlunda Halkevi salonun<la fevkalade bir içti .... 

aktedcceğindcn rüfekaoın yevm ve s lah mezkürda Halkevi .,-

h · ı · luaof· lor.unda behemehal hazır bulunmaları e emmıyet e rıca o ""' 
"' (101.PI 
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llRAAT 
BA.NKA51 ... 


