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liata mı? Suiistimal mi? 
( 12 lncl ay> 1933 

M. Heryo Türkiye seya
hati intibalarını bir kon

feransında anlath 

idare T elefonu · ~4370 Sayısı 5 Kuruş 

liata varsa tamir edilmesi, suiistimal , 
Varsa takip olunması lazımdır 

Meclisin dünkü celsesi 
çok heyecanlı oldu 

J • 
teri;ta.~bulda bazı tacirlerin mü§ • 
tı e erıne ecnebi malı aiye ıattıkla Hakkı Tarık Bey, köylü cıgaralarının 

şehirlerde satıla bileceğini izah etti 
!Ya.yı g·· .. k 1 .. C&.at . umru memur arı mura· 

'on ~.dınce yerli malı dedikleri 
den ~~nle~de nazarı dikkati celbe· 
ll\iı h·~r ~adise oldu. Bu hadise he· 
hük .. ukurnetçe tetkik olunarak bir 
ilin um Verilmiş değildir. Mesele • 
hıta.tltıahiyeti şimdiki halde mat -
t'a.l sa.hasında münakaıa ediliyor. 
kirı:1~ bu münakaıa esnasında fi
la.rı~n -hatta ayni gazete sütun· 
dığ .~- tamamile müttehit olma 
~ iorülüyor. 

Ecnebi malı diye yerli malı sa · 
tan tacir bir nevi meslek ahlaksız
lığı irtikap ediyor. İşte o kadar ... 
Eğer yerli malı diye ecneb malı 

satılsaydı o zaman müteessir olur
duk. Fakat bundan dolayı ınem • 
nun olmalıyız. Demek ki yerli ma
mulatı artık ecnebi malr diye sür -
mek mümkündür. Bu yerliyi ecne
bi malı diye alan müşterinin aptal 
lrğmr değil, sanayiimizin terakkisi
ni gösterir. 

Bir kaç gün sonra ayni gazetede 
ayni hadise tahlil edilirken föyle 

Bir mazbata müzakeresi esnasında Celal Nuri ve Besim 
Atalay Beyler arasında şiddetli bir münakaşa oldu 

tezekerenin, vekaletlerle mütena -
ziren encümenlerden birer aza • 
dan müteıekkil on beş azalı bir 
muhtelit encümende tetkik edil • 
mesi kabul olundu. had·eçen gün bir arkadaşımız bu 

>'or~•eden bahsederken şöyle di - Mehmet Asım 
U• (Devamı 4 UncO .ayıfada) 

deniliyor: 
Hazineden taksitle mal almış 

olanların verdikleri taksitlerin te
cili hakkında Yozgat meb'usu Sır
rı Beyin verdiği teklifin geri alın
ması kabul edildi. 

'------~----------------------------~~~~ Yangın f aciasz etrafında tahkikat 

SUçlu görülenler dün 
tevkif edildiler .. 

nir kasa, kapağı kırık olarak bulunmuş. Adli-
yenin Liman hanında kurulması muhtemel 

clo~~liye sarayı yangınından 
2 .. ayı tedbirsizlik ve dikk tsizlik 
>~•lerdikJeri kavdivlA zan ünXa 
... ~ıunan adliyenin ıol taraf ka -
t<l•ıtıd k' . E ~ a ı vestıyer tem, odabaşı 

ha~~rnet, kapıcı Ahmet Efendiler 
(f u &.tındaki hazırlık tahkikatı 

t\ bitrn. ""dd . ~ a~i . 1§, mu eı umumı mu -
kiı~\Ahnıet Muhlis Bey, bu üç 
tnijd~ e. beraber tahkikat doayesini 

eı Umumiliğe göndermiıtir • 

l' 
E:iem diyor ki : 

e\'k"f kate 1 hane binasında muvak • 
ti •u~Yerleıen Sultanah~et birin -
kittı ~ c~za mahkemesınde, ha • 
S~ki( eııt Bey tarafından sorguya 
tir.. en Etem Efendi, şöyle demiı- ı 

Adliyeye tahsisi mevzuu 
''-.. 13 bahsolan Liman hanı tq iç- en mangalı saat üç buçuk 

yangının benim mangalımdan çık 
tığım kabul etmiyorum.,, 

bir ~:deki ateş tamamiyle sönmüş 
t%. ide nıerdiven altına bırak -
da1• d Sonra saat beş buçuğa ka • 
ta iş· a orada kaldım. Beş buçuk - Kapıcı Ahmet Efendi, kendisi -
llla~ ını bitti. Evime gittim. Eğer nin hasta bulunan sulh hukuk o -
dr, i~~lın içinde kıvılcım kalsay - dacılarından Mehmet Efendinin 

saatte etrafa sıçrardr. Ben 

Ahmedin anlathkları 

(Devamı 4 UnrtJ ımyıfıtda) 

Hak~ı Tar1k Bey 

Ankara, 7 (Hususi) - Büyük 
Millet meclisi bugün saat on <lört 
te reis vekili Esat Beyin reisliğin • 
de toplandı, celse çok heyecanlı 
müzakereler ve münakaşalarla 
geÇ!i.t 

Ruznamenin birinci maddesin
de, memurin kanununda bir mad-
denin tefsiri hakkında baş veka • 
let tezkeresi vardı. Neticede bu 

Bundan sonra Gümrükler ve 
İnhisarlar veki]j Ali Rana Bey 
kürsüye gelerek, köylü cigaraları
nın şehirlerde kaçak sayılması 

bahsi etrafında Giresun meb'usu 
Hakkı Tarık Bey tarafından veri-

l:uım Atalay ,,e C~lAt Nuri Feyler 

Ali Rana Bey 
len sual takririne cevap verdi. Ra .. 
na Bey şöyle söyledi: 
"- Muhterem Giresun meb'usu 

köylü cigaralarının şehirlerde ka 
çak addedildiği hakkında vaki 
neşriyattan bahis buyuruyor} r 
ve vekaletin bu neşriyat hakkın • 
da dü§ündüklerini soruyorlar • 

Köylü cigaralarmı .§ehirlerde 

(Devamı! inci aaytln<b) 

~ K A D ı N (Memleket topraklarında 

Caziptir?) 
Yeni bir anket yaptık ~ 

•.. Yarın başlıyoruz •.. -~~~~-=~===_=~=~-;;;-_ ııı1111111ınrııı1111ınıı11111ııı11111ı111111111ıı1111111ııııı11 11 ııı11 

~ Bugünkü Sayımızda 

S.I.N.E.M.A 
S. A. Y.l.F.A.S.I 

KANSER 
Yeni bir ilaç bulundu 

Üniversite düçentlerinden Muh 
lis Etem Bey dün akşam saat beş 
buçukta Ergani istikrazı ve istik • 
razın faydaları hakkında bir kon
ferans vermittir. Ticaret odası 
azalarının, Halk Fırkası teşkilatı -
na mensup zevatın üniversite ta • 
!ebesinin bulunduğu bu konfe • 
rans alaka ile dinlenilmiştir. 

Muhlis Etem Bey konferansına 
şu cümlelerle başlamışıtr: 

1 Mersin Berlin -Deyli Ekspres) -Al-

"- Devletimiz iktısadi ham 
lelerine devam ediyor. Ergani ba~ 
kır madenleri demiryolu şebeke
sine, Fevzipaşa - Diyanbekir 

(Devamı ~ inci anyıfatlR) • 

-s lc1~1" alarnon efendi, Karabetin oğlu 
1 kaCjırdı r 

tu - _Elrnasıariyle par al aı·ı beraber yö
rdu mu? 

d DGn ~rilen konferan•ta bnlUDanlar G.. ••w- d manya propagan a nezaret~ kan -~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~ umrugun e . . . b" t d · b 1 d v ser ıçın yem ır e avı u un ugu .. 
Yangın nu ilan etmiştir. Yeni tedavi, ümt 
Mersin, 7 (Hu- siz bir vazıyette bulunan hastalar 

susi;- Bugün da· üzerinde tatbik olunmuş ve çok iyi 
bili ticaret güm- neticeler vermiştir. 
rugu anbannda Milanodaki kanser tetkikleri 

Yugoslavya 17 milyon 
dinan bize nasıl verecek 

fabrikatör M. Ki· 
ovaya ait Hindis· 
ta o cevizlerinin 
bulunduğu kısım
da yangın çıkmış, 
itfaiyenin gayreti 
sayesinde büyü· 
mesine meydan 
verilmeden sön· 
diirülmüştür. Di· 
ğer mallarda bü· 
yük zarar yoktur, 
fakat kısmenavar· 
ya olmuşlardır. 

cemiyeti reisi profesör Fichera, •• Y 
Almanya kanser tetkikleri cemiye- T urk IC ugoslav muahedelerinin metni 
ti erkanından profesör Domagk 
yeni tedaviyi tasvip edenler arasın Ankaı-a , 7 ( A.A.) - Türkiye 
dadır. ile Yugosltwya :ırasında aktolunan 

Yeni ilaç serumla tatbik olun mütekabil metale batın tesviyesine 
maktadır. Bu ilaçla birlikte cerra· müteallik itil:1fnaıne bervechi ati 
hi tedavi ve X şuaı tedavisi biri • dir: ,. 
birine yardım ediyor. Mütekabil mütalebata ve emval,, 

Bu ilaç üç sene eve} yüzlerce hukuk ve menafilerine müteallik 
hasta üzerinde tatbik olunmu!, has olarak tebaalarımnkine ait bütün 
talarrn bir çokları iyile~.mişlerdir. mesaili kati ve nihai bir suı·ette hal 
Bununla beraber yeni tedavinin letmek maksadiyle Türkiye cümhu 
kati olduğu söylenememektedir. riyeti hükumetiyle Yugoslavya 

kralı hazretlerinin usulen salahi
yettar murahhasları nukatı atiye 
hususunda müttefik kaLmışlardır: 

1 - İki devletin ve tebaalarının 
mütekabil metalebatmı tetkik et • 
miş olan iki akit memleket murah
hasları bu cihetten Yugoslavya hü
kumetinin medyun olduğu tazmina 
tın, Türk hükumetini medyun ol
duğu tamzinattan 17 milyon dinar-

( l>rnı :uı 10 unı'tı oı:ıy:ıfııda) 



Meclisin dünkü heyecanlı a· celsesi Kostümlü 

Rana Beyin cevabı üzerine, Hakkı Tarık B. köylü 
cıgaralarının şehirlerde de satılabileceğini anlattı 

Himayei Etf alın Aok~~ıı 
daki balosu güzel 0 

111dJP 
Ankara, 7 (Gece yarı~ ıtf•l 

soma telefonla} - Hiınaye pr 
Cemiyetinin bu gece Ank•r•l jııl r· .,. o lasta tertip ettiği kosüm u jçİ~ 

saatte zengin eğlencelerle netı:O•• 
Besim Atalay ve 

satanların kaçakçı addedildiği ve 
bunlar hakkında sırf bu yüzden 
kaçakçılığın men ve takibine dair 
kanunun tatbik dileği vaki değil -
dir . 

Yalnız tütün inhisar kanunu in· 
hisar mamulatınm satışını bazı 

kayit va şartlara bağlamıştır. Bu 
kayit ve şartlara riayet etmiyen 
satıcıları bu kanunun hükümleri · 
ne tevfikan takip et:nek zarureti 
vnr<lır. inhisar idaresinin yaptı

ğı hundan ibarettir.,, 

Gümrükler Vekili tütün inhisar 
kanunu ve buna daira nizamname 
nfo bazı maddeleri hakkında ma
lumat verdi ve dedi ki: 

Kaçak cıgaranın şehir 
sahşına tesiri 

"- B. M. Meclisinin gösterdiği 
arzuya binaen vekalet köylerde u 
cuz cigara sattırmağn başladı. Fa
kat köylüye ait olan bu cigara -
·arın ş~hirlerde de satışı buralar -
rlaki vasati satış fiatını tahmin 
h~ricinde düşürmüştür. 

Varid~ hundan müteessir ol -
du. Bittabi inhiasr idaresi buna 
lakayt kalamazdı. inhisar ida -
resi varidatı korumak için vazife
sini yapmaktadır. Köyde ve şe • 
birde ayıu fİjıtla tütün satmak 
meselesine celince; tütünün mü -

him bir . varidat membaı oluşuna 
nazaran hem !köyde ve hem şehir· 
de aym fiatla tütün satmak va -
ridntı düşürmemek tartiyle şöyle 
ka~l olur. O da köylülere daha 
pal-.tlı tütün satmaktır. Bu ise 
vaı~datı müteessir edeceğinden 

dolayı mümkün olamıyor.,, 

Hadiselere dayanan gazete 

yazıları 

Hakkı Tarık Bey Rana Beye 
cevap verdi: 

- Vekil BeY.in cevabı, neşri -
yatta bir kelimenin l<ullanılmadı
ğını söylemi§ oluyor. Ortada ka -
çak yoktur. Cigara satıcılığı bazı 
takyidat altında yapılabilir. Yapı
lan da bundan ibarettir.,, Gazete
lerin ne§riyatı ise bazı hadiselere 
dayanıyordu; işte okuyorum: 

"Darıca ile ESkihisar arasında 
mlWıafaza motörü 2300 paket 
köylü cigarau tutmuştur.,, "De -
riııce limanında Afitap motörün -

de zerzevat altında 2150 paket 
köylü cigarası bulunmuştur.,, Bun 

ları okuyan üzerindeki tesir bun _ 
dan batka bir ~ey olamazdı. Be -

nim şimdi arzetmek istediğim şu

dur: "Köylerde ucuz cigara satı _ 
yoruz. Şehirlerde yolsuz olarak 

gelen cigaralar~an varidat müte • 
cssir oluyor. Kasabalarda da aynı 
fiatla cigara satmak istiyorsak bu, 
ucuz köylü cigarasını kaldırmak • 
la mümkün olur., , diyorlar. 

Köylü cigarasnın bu satış tarzı 
mG\'tut nizamlara, talimata uygun 
olabilir. Fakat içim inanmıyor, !ki 
bu muamele hakka yakın olsun .. 
Cigara içmiyorum, tütün işleriyle 
tema,sım da fu takriri yazmaktan 
ileriye geçemez. Fakat öyle 
zannediyorum, ki biı· malın salt! 

Celal Nuri Beyler 
fiatını o malın kemiyeti ve key -
fiyeti tayin eder.,, 

Şehre de ucuz cıgara 13zım 

İstanbul beledyesi hududu i
çinde, meseli. Bulgurluda, oturan 
bir köylü, belediye hududu bari -
cinde kalmış bir köylünün alıp iç
tiği cigarayr içemiyor. Köylerde 
bir fakir tabaka vardır. Fakat 
kim iddia edebilir, ki aynı taba -
ka şehirler hududu içinde yoktur. 
Köyde oturup ta bir kasabalıdan 
daha zengin olanlar köylü ciga • 
rası içmek mazhariyetine nail o -
luyorlar. 

Köylerdeki ucuzluk peşinde hal 
kı köylere sevketmek istiyorsak 
bu, büsbütün başka bir mesele .... 

Tekrar edeyim; meselenin ken
disi bu cevapla halledilmiş değil • 
dir. Bakınız: bir gazete: "lnhi -
sar idaresi hala ~ehirlileri aristo -
kral, kasabalıları burjuva, köylü· 
leri avam saymakta ısrar ediyor.,, 
Diyormuş .. 

Bu, bir sağlam mantık mahsulü 
değildir. Fakat bir hakikate te -
mas vardır. Vekil Bey köylü ci
garalarının şehirlere getirilmesiy
le varidatın eksildiğini söylüyor -
lar .. 

Şehirde ucuz cıgara vari· 
d a b azaltmaz 

Benim aldığım malumat daha 
baıka bir nokta~ı huzuru alinizcit· 
bahsetmek fırsatını vermit oluyor. 
Köylerdeki sah§ işittiğime göre 
yüzde 12 bey iyeye tabi imi§. Ya
ni köyde oturanlar yüzde 12 beyi· 
ye alıyorlarmış. Bir köy bayii köy 
cigarasını sattığından dolayı yüz
de 12 alıyormuş. Fakat şehirler -
deki bayilere, yüzde beş iskonto 
veriliyormuş. Selahiyettar kim· 
selerin bana verdikleri malumata 
göre bu köy cigaralarının şehirler 
de satılmasına inhisar idaresi mü
saade etmiş olsa ara yerdeki yedi 
buçuk fark hemen hemen bir bu
çuk milyon lira kadar bir yekun 
tutar. 

inhisar idaresinin "kaybedece· 
ğim,, diye çekindiği varidatını bu
rada telafi imkanını temin eder • 
Hususiyle şehirde herkese köylü 
cigarasma doğru gidiyorsa mec -
lis te halkın bu vaziyetini göz ö
nünde tutmaya mecburdur. Mak -
sadım. bunu böyle bir vesileyle 
arkada§larrmın nazarı dikkati -
ne arzetmek idi. Asıl selahiyetli 
arkadaşlar bunlar üzerine lazım 
gelen vazife ve mes'uliyeti deruh· 
te ederlerse zannederim memleke
te hizmet etmiş olurlar.,, 

Bir ölüm cezası 
Bundan sonra Mihtat oğlu Ö· 

merin ölüm cezasına çarpılması 

hakkında Mu! ağır ceza mahke • 
mesi tarafından verilen kararın 
tasdikine dair mazbatanın müza -
keresine geçildi. 
Ceıaı Nuri Bey i t iraz ediyor 

Bu· münasebetle söz alan Celal 
Nuri Bey, adliye encümeni tara -
fmdan verilen mazbatanın kanaat 
verici olmadığım, ölüm cezası gibi 
en ağır bir ceza verilmesi için bu 
kadar az malumatla elini kaldı -
ramıyacağını söyledi; mazbatanın 
daha müdellel ve uzun olması lü
zumunu müdafaa etti. 

arasında şiddetli bir münakaşa oldu de devam ediyor. Balo~~ b~--~ 
lar arasında Meclis Reısı nı· 

Fransız ı·eisi cümhurunu öldü
ren adamın idam cezasına çarpıl
ması kararını, M. Lubronun iyice 
tetkik ettikten sonra imzalamış ol 
masını misal ile gösterdi. 

Celal Nuri Beyin bu itirazı bir 
münakaşaya sebep oldu. Diyarı -
bekir meb'usu Kazım Paşa: 

- İsterseniz dosyaları okuyun. 
Dedi ve ~ordu: 

- Encümene itimadınız 

mu?. 

Celal Nuri Bey cevap verdi: 

yok 

- itimadımız olabilir, fakat 
encümen hata edebilir. Encümen 
mazbatalarının çok defa geri çev 
rildiği vakidir. Encümen hata 
yapmaz dersek heyeti celilenize 
lüzum kalmaz. 
Kazım Paşa: 

- Temyizden de geçmiştir. 
Celal Nuri Bey buna şöyle mu-

kabele etti: 
- Temyizden geçen her kara· 

rın infazi lazım gelse gene bu 
meclise ihtiyaç kalmazdı. 

Kocaeli meb'usu Selahattin 
Bey adliye encümeni namına, Ce
lal Nuri Beye cevap vererek adli
ye encümenin uhtesine düşen va
zifeyi kemali dikkatle yaptığı -
na kani bulunduğunu, mazbatala· 
rın ilam gibi en ufak teferrüatına 
kadar izahatı ihtiva edemiyeceğj ~ 
ni, meclisin atifet ve merhamet e
seri göstermekten ziyade adalet 
icabını aradaığını söyledi ve şöy
le devam etti: 

- Celal Nuri Bey idam ceza -
sına aleyhtardır. Bu bir fikirdir , 
hürmet ederiz. Fakat Fransız reisi 
cümhuruna karşı gösterdikleri il -
tif atın birazını da meclisin muta
hassıs adliye encümenine göster -
meleri lazımdı. 

Celal Nuri Bey tekrar söz aldı; 
Selahattin Beye hem beyanı tees
sür ve teessüf, hem tefekkür ede • 
ceğini, kendisinin kürsüde hah -
settiği yüksek insaniyet prensibi -
ne temas olunmadığını, teşekkürü 
nünde mazbatanın espabı mucibe
ai olabilecek izahatı vermiş olma
sına raci bulunduğunu söyledi. 

Münakaşa b aşhyor 
Bu sırada Besim Atalay Bey: 
- Bunu yanı başnızda duran 

adliye encümeni mazbata muhar -
ririne sorarak öğrenebilirdiniz Ni· 
çin bizi bu kadar işgal ettiniz?. 
Dedi. 

Celil Nuri Bey şöyle mukabele 
etti: 

- Usule ınünafi olarak aşağı • 
dan söz söyleyip bir arkadaşın sö
zünü kesmek ne kadar gariptir, 
reis bey dikkat buyurunuz. 

Beıirn Atalay Bey: 

- Kendini yukarda zannetme , 
aşağıya ineceksin .. 

Celal Nuri Bey sordu: 
- Arkadatlar, bu kürsüden 

söz söylemeğe hakkım yok mu?. 
Celal Nuri Beyin bu sualine 

(hakınız var) sesleri c evap verdi. 
Besim Atalay Bey bu sırada Celal 
Nuri Beye hitaben: 

- Kinayeli söylemeyiniz, dedi. 
Celal Nuri Bey buna şu cevabı ver 
di: 

aldınız .. 

Polis teskilatl kanunu .. 
Müteakiben idam cezası hakkın 

daki mazbata reye konarak kabul 
edildi. Daha sonra polis teşki -
latı kanunu 39 uncu maddesinin 
deği§tirilmesi hakkındaki layiha 
müzakere ve kabul olundu. Ka-
nun şudur: 

Polis teşkil fttı kanununun 3U -
uncu maddesi aşağıdaki şekilde 

.. ev 
Paşa Hazretleriyle, HarıcıY 't tjt 
hiliye, lktısat, Nafıa. Zir"• ffe~ 
killeri, Erzincan mebusu s.~,lı 
Bey, sefaretler erkanı, refı 
n vardır. ..,.lı' 

Kostümler arasında bir ~u. V 
ka tertip edildi.. Meclis Re1

'
1 tJ 

zım Pa~a Hazretlerinin, o~t• Sif 
r isat müdürü Reşat ŞemsettıP ·~ 
le nişanlanmış olan kızr JIJer:,,r' 
Hamm bu müsabakaya 24 nu .ii • 
· ı "Y ~ ·nele ,-değiştirilnı iştir: ı e ve avru agzı,, rengı .~f 

. Menmrin kanununun :Z2,. ~3, z_el b!r. K~tahya k~yafetiyle gVel'İlı 
~ıl , ~5 inci maddesi ve 1·175 sayı- t~; bırınc~ g~ldı . Nafıil f'laJI'~ 
lı lm nunlarm hükümleı·inden bas -1 t· uat Beyın refıkası Futma ... • · · ıe•1" ka aşağıdaki ha llerde de miikfıfat da Kütahya "Dermegan .. a~.,_b"' 
verilir. den alınmış bir kıyafetle rnıı 

a - Memleketin emnivet ve a - kaya girmişti, ikinci oldu. . S' 
sayişi ni ve devletin men.faatlerini . Eski Ankara ~eb'usu Sa~~r~' 
ve efradın mal ve can ve iffetini yın baldızı ~-lalı~e .. H~~~-~ .. "~ 
koruyucu yüksek hizmetleri göıü- men kıya~etıyle uçunculugıı 1'il~ 
]enlere tam blı· ınam~ n ishct in ... de, dı. Ecneb~ ha~ımlardan da d•· 811 

h - Fevkalfıde ahvalde haya _ kıyafeti gıymış olanlar var rı, 
tını tehlikeye koyarak hiiyi.ik ya _ arada İtalyan sefareti müste·~"~ 
rarlıklar gösterenler iki maaş- mn zevcesinin kıyafeti dı 
tan hir senelik maa~ miktaıına kn- celbediyordu. "' 
1 Erkekler arasında kıyafet 11fr car . 
Münakaşa şiddetleniyor sabakası terlip edilmemi§tİ. , 

Besim Atalay Beyle Celal Nu - kat böyle bir müsabaka oltl~ 
ri Bey arasında çıkan münakaşa güzel bir zeybek elbisesi ,;~ 
kapanmış zannedilirken, bu kanu- olan Ferit Maksudi Beyin k• fi 

cağı muhakkaktı. Ressam il' 
mm kabulünden sonra, Besim A , j,I 

Tahir Beyin de kıyafeti çok :J 
t&lay Bey Mıiir&Üye gıktı: _,r 

_ Aşağıd~p JÖZ ~QY. ~m ıx;ıe. • ğenilcnler arasındaydı. Hi ~ 
Etf ~ı c~mi,- .,: w ... :.: KırJıl' 4' 

selesini Ce!~I Nuri Beyin izah et· F b T k ,ıı meb'usu uat Bey ir ra Y 
mesini ister.im. Dedi. yafeti ile baloya gel:nitti. J 

Bu saz üzerine gürültüler baş· -
ladı. Etraftan: 

" - Lüzumu yok.., sesleri geli -
yordu. · 

Besim Atalay Bey sözlerine de· 
vam etmek istedi: 

- Bir iki kelime söyliyeceğim, 

müsaade buyurun .. 

Fakat gürültüler gene başladı . 
Aksaray meb'usunun sözleri heı· 
kelimesinde el, ayak paltrdıları, 
sıra kapaklarının vurulmasiyle ke .. 
siliyordu .. 

Besim Atalay Bey bu gürültü a· 
rasmda şunları 'Söyledi: 

- Arkadaşlar, müsaade huyu • 
run. Meclis müsavidir (Gürültü 
ler) aşağı, yukarı yoktur (Gürül .. 
tüler) ben millet vekiliyim (Gürül 
tüler) sözünü ona iade ederim. 
(Gürültüler) Ben İtalyan dostu de · 
ğilim. 

Besim Atalay Beyin her sözü 
patırdıyı davet ediyordu. Reis E· 
sat Bey azaya hitap etti: 

- Ruzna.mede başka madde 
yoktur. Cumartesi toplanmak ü .. 
zere celseyi tatil ediyorum. 

Dedi, celse umumi bir heyecan 
arasında nihayet buldu .. 

Hayvan hırsızlarına ya
taklık edenler 

Ankara, 7 (Hususi) - DahiJi -
ye encümeni, köylerde hayvan hır
sızlığının önüne geçil::nesi hakkın 
daki kanunun 17 inci maddesinde 
değişiklik yapıl.~ası teki ifini tet .. 
kik etmiş, maddeye "hayvan ça -
lanlara yataklık edenler mahalli 
zabıtanın zabıt varakası üzerine 
altı aya müddetle vilayetleri hari
cine teb'it edilmelerine mahkeme-

M. Heryo 
Türkiye seyahati intı~:

rını bir konferansın 
anlattı . ,,~' 

Paris, 7 (A.A.) - Eakı b ld1 
kil M. Herriot Tüı·kiyeye yıPfe' 
seyahat hakkında dün bir k00 

rans vermiştir. . f 
Mumaileyh eski TürkiyeıııO ,ıs' 

zelliklerini şairane bir tarıd~ ~jfo 
}attıktan sonra asri Türk•>' otı'J 
teşkilatının genit bir tab1°~t' 
çizmiş ve bilhassa Gazi tl-:t)ii' 
lerini takdirkar bir surette 111 

sena eylemiştir. eti 
M. Herriot Türk teşkili.ti •

1
,ti ' 

siye kanununun liberal ıııah• ~= 
ni ehemmiyetle kayde~İf ı,ştlı'' 
'Mustafa Kemal milletin111 b1'f 
d o 'd' b• hAk' • l "•'"' ımı ır ve ır a ımıye 

manevi bir hakimiyetir.,, .JJ"'~ 
Demştir. Mumaileyh tab o'ııo0 

ettirilen realist eserin bilirıÇ. tJl'İ' 
k ·yeY1 .• , 

yaparak bu eserin Tür 1 deJJ 1'-' 
hi hatıralarını muhaf a~a e ,eti'.• 
yük bir asri devlet hahne · uetiıt~" 
diğini söylemiş ve Türk ıııı ·net•" 

b oıı J• 
faziletini r,..na ederek u betle", 
Fra.:ısaya karşı doıtlJJk k-'eJ'et• 

ğini ve bu dostluğun 111~iiİJ1İ 171 
intaç eylemesi lazım ~~ İftit· 
yan ederek !!Ö?lerini P1~ . çı ... 
Yıktırılan bin atar 

1 

. t "e tazmına Sıf-' .,,. 
Ankara, 7 (Hususi) -

0 
~et•, 

Kayseri ıehirlerinde 33 • biıı•1'ıt 
d b . . . . e resrnı ,tı 

en erı ımar ıtı v aıtı' ,. 
d. 1 yı ti'' 

yaptırmak maksa ıy e · ıeee1' , 
b. h" 1 . ver• ... ,.,. 
maların sa ıp erıne Jj)'1'' , 

- Söylediğinizi biliniz. Kina - ce hükmolunur.,, fıkrasını ilave 

minat hakkındaki k~nunkik fi:, 
nı dahiliye encümen• tet k"b"I 
fak br.zı deeişikliklerle ,. 

yeli sözü siz sö Iedi · 
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~ETLER SUIJBE1LF.R iliz .._ ...... -·- --- ................. .. 
e sorsunlar an- iyi etmişiz! 

11;;,.iabverelim Doğan Nadi Bey, Cümhuriyet 

~ iik ~rbin mağlubu Ma· ı Karadenizde Muallı·mıer yeni anlaşmalar gazeteı:nde, Balkan seyahati inti· 
"'1i.· . T~anon muahedeıiyle balarını ye.zmakta devam ediyor . 
...__ ~. Yüzde 74 dünden, nüfu - ı Dün de Belgralla tanıtbiı Vreme 
. --. --·-d Son fırtınanın yaptıg" ı d Italyan ve Almanlarla · h · · M T k' · · lraı~~ J'~ e 64 ünden mahrum arasın a ıazetesı mu arrırı . o ının tl• 
~d· zararlar ticaret itilafJarı kiyetlerinden bahsediyordu. 

L &oL • "k"' ı b 1 it 1 l ı d k' t' t M. Tokin, Cümhuriyet bayramı ._ A uerı ıu unel e ve ıa ır" Son fırtınanın Karadenizde a yan ar a aramız a ı ıcare 
Trup.Ilı 1 ı h d D ·· 1 k d h d · ··dd · · h' mızda bulunmak üzere bir düzüne 'ek r f n u u arım oşnut e e· yaptıiı tahribat kıamen teabit edil- un yapı an ongre e mua e eıı mu etınm ıtama er-

iil~:- enn~_k istiye~ Macar mittir. Şimdiye kadar öğrenildi· konuşulanlar diği malumdur. Ankaradan veri • arkadatıyle lıtanbula ıelmif, bura 
"'clır •on ıunlerde bır kaynat ğine göre Samsun limanında 11 len malumata göre Bu defa hal - dan Ankaraya gitmit; fakat ne bu-

• ll--Iad N ukl ·· l · latanhul .muallimler birliği ıe- 1 · b' uk l k · · · rada, ne de Ankarada, kendilerini 
)Or lllatr.,.. ı. ut ar ıoy enı · yelkenli 4 motör 14 küçük ıemi yan ar yem ır m ave e a tı ıçın 

' 1 ı 1 1 ' ' nelı'k konoreıini dün cemivetin Sul · 1 d kartılıyan olmamıt M Tokı'n buna a.wr yazı ıyor. karaya oturmut ve harap olmuf • • ~ müracaat etnut er ir. · · 
~ ~ ~ l tanahmetteki merkezinde yapmı~· ilzülmüt ve hatta ıade üzülmek· 

1-'tte a . . . . tur. Samıun açıklarında iıe muh· 1 Yeni mukavelenin Fransa ve le de kalmamıf, kızmıt. Ve bunun 
-.ıL-~ :,~ 2.etel.erınden bırımn ba·'· telif ikaelelere menıup 23 motör ır. Almanya ıibi klerinı eaaıına is -
L -...ı'li ı bı k t t b Bundan evelik toplantıda ekse- üzerine ne yapmıt biliyor muıu-°"' ":.... · . r 1 ap yazmıf, a 11 ve küçük gemi batmıf ve 45 ki!i de tinat etmesi muhtemeldir. 
~ Tr•• h d · · k" riyet olmadığı için dün, birliğin nuz? . 

..;... . -non mua e eıının o boiulmuttur. · 
•aqı 11 t h l b 700 azasından ancak 30 kişi bu • Müzakereye memur heyetin ba Bunu ıene Doı"'an Nadi Beyin 

pa ıçın azır anmış • Hopa limanında da Sovyet an· 
u ıöyl · r· ? d k lunmaıına rağmen toplantı yapıl· tında hariciye Vekaleti umumi ki. naklettiği Belırat sefaretimizin sa 
. emıy~ uzum v~r mı· j dıralı 200 tonluk Makri ismin e i tibi Numan Rifat Bey bulunmak· I l' 

iı ~ ' Macarııtanın ugradı- yelken gemiıi karaya dütmüf, mü- mı,tır. li.hiyettar ajzından din iye un: 
la.a .... ~~arı anlattıkt~n. ba,ka rette batından 3 kiti kurtulmut ve Toplantı muallimler birliği ida- tadır. Heyet yakında Romaya - Anlaşılan çok güriiltü içinde 
k.L~~ bır de mektup ılı,trı.uııf. ı diğer üçü dalıalar arasında kaybol re heyeti reiıi Menemenli Etem Be· gidecektir. misafir gazetecilere bakılmıya va· 
~ •e kitabı bütün İngiliz muıtur. Geminin yüklük olduğu yin kııa bir hitabesiyle batla.mıt. Almanlarla mukavele kit bulunamadı. Hem sizi temine· 

'VllltJa.._ .. d · 1 tır. Etem Bey bu hitabesinde bir derim ki giderken hepsi n~~liydL l 
ı.. ·•••• ıon ermı§ · 1200 teneke ıaz ile 2500 teneke · ı "!f"' 
1t1@W.._ • · 1 senelik faaliyetten kısaca bahset.. ımza anıyor ler, memnundular,· ve hepsi seya • ; 
b_-"qpta tun arı soruyor: benzin denize dökülmüttür. 
ueYnelmı'l 1 1 1 11 miş ve konıre reisliğine Erenköy Almanlarla lkbıat Vekaleti a • hatlerine sevine sevine b~uıladılar. 

llJı e an aı:aımunaz ı < a- Ereğli limanına bu müt • -s 

d edebi 11 1 d · Jiıesi müdürü Mahir Bey, katipliğe raıında (klerinı) e tabi eıya liıte· Fakat dönüşleri ha"·Ir hazin oldu.. ' eril . su 1 yo un a gı hit fırtınada ııiınan ıemile- .; 
~ket llleseı için . adaletle .~~ : rin yekunu 13 Türk, bir lnıiliz, Arif, Mansur Beyler seçilmişler • sinin tevıii için yapılan müzake - O kadar ki bu hal mesela size dert: 
ı}eti li tmek lazım geldıgını bir Yunan olmak üzere 15 i bul. dir. rat bitmi9tir. Alman murabhaıla.. yanan gazeteciyi Vremede yalnız 

S renı d Eski idare heyetinin bir senelik 1 d ı · 1 b be t d l h' de lehimize ~hdit .el' tarafın ~n sulhu hiç 
1 
muttur. Fırtına ile birlikte Kara· rı A manya an ta imat iıtemıt er- u se ı> en o ayı ıç 

?,ia otnııyen l\lacarıstana neden I deniz sahiline müthit kar yajmıt· faaliyet raporu okunmuıtur. Bura· dir. Mukavele buıünlercfe imza olmıyan yazılar yazmrya sevketti. 
llon nı hd · ı 1 k 1 k porda muallimlerin birlik ile ala • d'I kt' Yazık J>tlnı... uae esıy e 1a · sız ı - ya tır. Dün ıelen vapurlardan çıkan e ı ece ır. ... · 

11.._ • ...,~,. Raks T · h h kadar olmadıkları aöylenmekte Evet çok yazık ... Faka\ hiz, Bel 
,..ilin ~-· .· ız rıa.11?~ ~uua ~ · yolcular fırtınanın yaptıiı ta ri • Bu liste, Almanyadan klerinı 
~..... aUkunetle tatlılı ıçın 1ngıl- battan uzun uzadıya bahsetmekte idi. ırat ıefaretimizin ıalihiyettar bir 
~ Yaı·dmı d l 'd' L't . Rapordan ıonra azadan birçok- eıaıı dahilinde ve kontenjan ha - aizından çıkan manada yazık de-
~k"" . e ece\ mı ır. r..1 mıye ve Amasra, Sinop civarlarında rı'cı' memleketı'mı'ze gı'rece mallara ·••dıı? ları ıo"z almıtlardır. Bı'lhaııa ilk · Y k d' .. _,-!! M · ı· l ·1 · · · ı ba mıyoruz. azı ıyoruz, çuaau • 

'Ilı.. . . .. . . ıman ara ı tıca ıçın ça ıtan zı mektep muallimlerinden Arif Bey aittir. lktısat Vekileti bu listeyi 
)ıh;.._ - •• ııh~rrırı~.bö!le bır kıtap gemilerden haber alınamadıiını netredecektir. Tokine acıyoruz: kad 
~ ıarıp deııldır. Fakat .. Ma söylemektedirler. muallimlerin birliğe gelmcmeıinin Doian Nadi Bey ar afUDU, 
~ın ICurtuluıu: sebebini yaslCnın eksikliğnide bul bütün Balkan merkezlerindeki ve 
.,.- elmilel adaletten, lı Türk - Yunan mahke- mut ve tadilini iıtemittr. Ceviz kütüğü ihracı Avrupadaki matbuat cemiyeti bi • 
...,.C&ristanın ıulhü tehdit etme· mesinde davalar Buna idare heyeti reiıi Etem B. yasak mı edilecek? nalarından bahıederek, bizde de 

en Ttirk-Ywaaa muhtelit hakem cevap vermi,tir. Bundan sonra döteli dayalı bir matbuat cemiye--
SL ' hk · d d" 15 d ba 800 il' · · · ·~· Ceviz kütüğü ihracatı yüzün • · b' 1 · d. .~etle hareketten bekliyen j ma emeıın e un avaya • mua ımın ıfhrak ettıgı emanet tı ınası o maaını temennı e ıyor. 

t~1 .. Yet d.iplo~aUara: kılmııtır. Bunların beti red, onu kooperatifinde bir. tek muallim mu den memlekete oldukça mühim pa· Bu temennide mütterekiz. Fakat 
._ Bize ,. . .lw ............-__..... ta1Mc ecli .. iftir. •••sııltlelt....,. •llltmw i.....,...,. •· .. .U-sllls•ir. Anr.als ceYis kü • Belırat ıazeteciıinin fikiyetmı 
ltmiyecek miıiniz, diye ıora • larda hüldlmetimizdea 2537000 memit bulunma11 tenkit edilmiıtir~ tGfü çıkarırken lröyltllerin WitGD haldı bulmasını Ye onu tütununda 
llluahedeleri değıştırmek jıti • Türk liraaı tuminat iıteniyordu. Nihayet idare heyeti raporu kabul ağaçları tahrip ettikleri nazan dik aluettirmeıini hiç de haldı bulma· 

.._~-~ niyetlerinden değıl ama Türk - Fransız mahkemeıi iae edilerek bütçe müzakeresine ge- kati celbettiğinden ispanyada, hal dık. M. Tokinin çok hakkı olurdu, 
~ldarı akıbetten her zaman 15 kinueYelden itibaren. bir tubata çilmittir. Bütçenin de tasdikin· yada olduğu gibi memleketimizde eğer Cümburiyet bayramında ken-

edebiliriz. kadar aenebatı tatili yapacaktır· den sonra yeni idare heyetine E · de ceviz kütükleri ihracının meni diıini ve arkadqlannı daTet edip 
k . - • • • Uç aylıklar tem, Şeyket, Tarık, Ali Rıza, düıünü,ımektedir. yüzlerine bakmaıaydık •. Doian Na 

li,.•.~Jc·· ilel adalet, Mançuri em Rüttü, Can Beyler ayrılmıtlar, di beye hak verirdik, ejer M. To-
ın.:.... E~, eramil ve mütekaidinin h "-·L --.. henüz mürekkebi kuru. heyet reiıliğine de ukuk fakültesi 60 kuruşa hem yemek kin böyle bir vaziyet kartıunda 

~ .. qn hatırlanacak bir teY değil- mal müdürlüklerince kinunue• • profeaörlerinden Menemenli Etem bile karakter zaafı ıöatermiy.erek 
• vel, kinunuaani, ıubat üç aylıkla· B h t 
S ey ıeçilmittir. em varye e intiba·larını düriilt yazaydı Ye Na· 
\llb ·· rının tevziatma baılanmıflır. 

tııııll... ll tehdit etmemek, milli bir F T ~pebaıındaki Gardenbarm be- di bey, kendilerine ıöeterilen li • 
. ~elci Eytam, emllk bankuı da evvel- ırka kongreleri \'aıi..a · e etmek için hiçbir zaman lediy.: koop~ratifi tarafmdan itle- kaydiyi ba.tka yerlerden duyup ak 
~ 001_ _ ttır. ce cüzdanlarım bankaya teılim C H F k k 1 . h . d' 

ı. -....mı d · · • oca ongre erı er tileceği ya:rılmıth. Şehir tiyatroıu ıettırıey ı. 
~ _.lllde ıulh ıi-bi harp te milli e erek müracaat puaulası alanla • tarafta devam etmektedir. Bir haf ıan'atki.rları aralarında bir istih. Cümhuriyet bayramımızda hlr· 
a..... ~ettir. Eı~ er milli refahın ra tevziat yapacaktır. ta zarfında bütün ocak kongreleri kaç Balkan ıazetecili memleketi • 
-~ h..... sal kooperatifi yaparak barın ida· 
Je.. • .--1a1ı harpae, harbe ıirdi • evet declilderi her teJ'İ yapmazlar.. bitecektir. Dün gece Samatya na· resinin kendilerine bırakılmaıım mizi ve yapılacak tenlilderi ıör • 

.. .aıat: Bu iki mahl6ktan birine müra· hiyeıi dahilinde Kocamuıtafapqa mek iıtemiıler, kalkıp ıelmiıler. 
b ..... &· istemişlerdir. Artiıtler barı itlet-
._,,. .& ız ualu, uslu oturuyoruz. caat ederek kazanılacak ne var • semt ocağı konıreıi Yapılmıttır. Bu Hot ıelmitler, aafa ıelmiıler .• Ken ' .,.. mek için bir de ıermayedar bul • 
"--. .._ l'lapanın büyük devletleri ıe dır? konırede Cambaziye, Ali Nakiye, dilerini kotmutlar mı?. Fena mu· 
~ a. b B K M muılardır. Belediye artiıtlerin · l •erdıjınız cezayı affedin Y enıeç ıibi yaldattı zanneolun ""ra acı ayazıt, oca uıtaf a · amele mı yapmıı ar?. Mütkiilit mı 

4İtbı..L hiçbir millet haklarını el· duiu zaaıan uzaklaıan diplomui pa~ mahallelerinin .ihtiyaçları gö- müracaatını kabul elnıittir. çıkarılmıı?. Hayır. Kartılaama• 
~ ~ ~eiıldır. Milli dava, milli ile Trianon muahedesini düzelt • rütülmüı, intihap Yapılmıttır. Gardenbar noel ıeceai, kabil ol• mıtlar, tereflerine ziyafet çekil• 
' "'vtulduktan sonradır kici- mek iıtiyenler kafalannı bize çevir Semt ocağı reisliğine 28 inci ilk mazaa yıl batında açılacaktır. Bar memif .. Ve M. Tokin yalnız bu .. 
"-: "'11.u Ye cihan doıtluiu ko. ıinler. mektep muallimlerinden Arif Fey da yemek için 60 kurut almacak • hepten dolayı biç de lehimizde ol• 
~ lri!U.. · Trianonun kardeti Sevrin naııl zi, ki.tipliğe posta memurların - hr. Yemekıiz içki verilmiyecektir. anyan yazılar yazmıf .. 

I~ ~lar, her ıeye hayır derler, I ortadan kalktıiını onlara anlatıve· dan Recep, muhasipliğe Musta • Barda bale heyeti ve Şehir ti • Yazık, teeııüf ederim. Hem te-
l);;" Ga1ır dediklerım yaparlar. relim! . fa, azahklara adliyeden Sırrı ve yatroıu artiıtleriyle diler ıan'at • Sell"'I izzet 
~ar her teYe evet derler, 1 Sadri Etem Burhan Beyler ıeçilmi,lerdir. karlar numaralar yapacaklard1T • (Uuea •71f•J'1 oe.b .... ) 

---

---~========-===========;=====-===========================~==========~\ 
ma 1 ·.: • . ~ahım- •~tinin baJ!..ho • i . . ...... _Sonu 

roJ,..i&meaı._ ımıı .• / 

. 
/j 

•••• Halbuki Zoqulclak 
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fında tahkı•kat hakatet · • IJa~makaleden Ueı:a.111 Bu ifadenin tahlili şudur:ıer~~ 

Biiyükderede hamam civarında •••• Bu işte miihim olan ci - e~ya var ki gümrük usul etıııı 
oturan mavnacı Manolun evine ga het yalnız muvaffakıyet ve bunların ithaline müsaade 0,_tıt 
zinocu Ardaş ile balıkçı Hasan ta• ademi muvaffakıyet ölçüsü - mektedir, yahut bu eşyanın k ıl 
arruz etmi~lerdir. Bunlar Karako- aramak değildir. Bu işte bir hi - de imal edilebilmesi için ço fr; 
la götüriilürkcn yoldıı polise de ha- le ve iğfal var. Çünkü şüphe yok gümrük resmine tabi tutollf1~ç 
karet etmişlerdir. ki Avrupa malı diye satılan buma Fakat tacirler bu eşyayı ha~ıı 

(Bat taralı ı lııcl llll.l)'ıtamu.cıaı 

~öbetini aldığını, fakat iki vazife
yi birden başaramıyacağı için le
vazıma müracaatla Mehmet Efen 
dinin yerine nöbetçi istediğini, o 
akşam ihtisas oda cm Aziz Efen -
dinin nöbetçi bulunduğunu, yedi 
buçuğa kadar mahkemede dur -
duktan sonra yemeğe gittiğini, 

yangının o sırada çıktığını söyle -
miş, ~öyle devam etmiştir: 

"- Miibaşir Saim, hademe 
Mustafa, Hasan, Mehmet Efendi -
ler ve bir ele elektrikçi Şeref Ef. 
dairede bulunuyorduk. Ben, etrafı 
dolaştıktan sonra, tekrar kaıııya 
inmiştim. Bir aralık bir koku 
duydum. Şeref Efendiye sordum . 
Elindeki cam parçasiyle bir şey 
yapıyordu. "Bundan olacak!,, de
di. 

Sonra Hasan Efendi geldi. Sol 
kapr içerisinde ışık gördüğünü ha 
her verdi. Halbuki, ben elektrik
leri söyndürmüştüm. "Acaba hır
sız mı girdi?,, diye ko~tum. Yan -
gın başlangıcı ile kar~ıla§tım. He
men kovalar yapıştım, suyu alev
ler üz.erine boca ettim. 

Kar etmedi. Duman, heni boğa
caktı. Geriye dönemedim. Yuka -
rıya çıkarak ağır ceza mahkeme -
si sofasmclan geçip sağ tm-aftaki 
kapıdan kendimi dışarıya dar at
tım .. ,, 

Mehmede gelince 
Odab~şı Mehmet Efendi ise, 

kendisinin be§i kırk be~e geçe dai
reden çıktığını, levazım anahtarı
nt kapıcı Ahmet Efendiye bıraka
rak gittiğini, sonra yangını duya -
rak geldiğini anlatmıştır. 

Tevkif kararı 

Hakim Re9it Bey, sorgu bitince 
yangının ölümle neticelenmesine 
göre, üçünün de tevkifine karar 
vermi!tir. Bu üç ki!i, dün geceyi 
tevkifhanede geçirmişlerdir. 

Dosya, müddei umumilikçe is -
tintak dairesine verilecek, tahki -
kat derinleştirilecektir. 

Dünkü faaliyet 
Muvakkat olarak tevkifhanede 

yerleşen müddei umumilikte, is -
tintak dairelerinde, mahkemeler -
de dün muhtelif işler görülmüş -
tür. Ceza mahkemelerine de 
şimdilik Sultanahmetteki muallim 
ler birliği binası tahsis olunmuş -
tur. 

Liman hanı 

Dün öğrendiğimize göre, adli -
yeye Sirkecide, Liman hanının ve
rilmesi de kuvvetle mevzuu bahis
tir. Adliye Vekaleti vekili Ze -
kai Beyle müddei umumi Kenan 
Bey, dün hu hanı gezmişlerdir. 

Baronun kararları 

Ferit, Sabri, Sadi Rıza, Sami, hu
kuk ve ticaret işleriyle Ahmet E
sat, Llıtfi Fikri, Leon Ziver, Sıd
dık Sami, Asım, Mekki Hikhmet , 
icra işleriyle sabık icra reisi Ah -
met Refik Bey ve diğer bazı avu -
katlar meşgul olacaklar, hazırlık 

mahiyetinde bazı esaslar lesbit e

deceklerdir. 

;;.ıııııı:ıınmıııımııırnııııummııııın ıınnııııınııınıımınıımııııı uıııı ııım ııımn l· 

İ Tebliğ 

Geri verilmiyen yüziik 
Büyük çarşıda Ohanesten bir 

buçuk ay evel bir müşterisine gös
termek üzere 250 lira kıymetinde 

pırlanta bir yüzüğü alarak geri ver 
miyen huyumcu Garbis yakalan-
mıştır. 

~ v• lstanbul C. müddeiumumili- Paltosu ile paraları .• 
~ gınden: Fatihte Saracettin mahallesin -

1 de cami sokağında oturan llyas Ef. 
Asliye birinci, ikinci ticaret 

polise müracaat etmiş, tanıdıkla. 
~ mahkemeleriyle sicıllı tıcaret -

nndan Hacı Mevhidün bir palto ile 
~memurluğunun 4 üncü vakıf 
lhamnda bulunan lstanbul tica - 36 lirasını çaldığını söylemiştir. 
-== Hacı MevlUt yakalanmıştır. 
- ret odası dahilinde tefrik edi • 
~len kısımlarda, asliye birinci, 6 . Bir ~ocuğu yarahyan 
: ıncı hukuk mahkemelerinin de otomobil 

muhtelit hakem mahkemesi Şoför Mehmedin idaresindeki 
- (mülga maarif nezareti) bina - otomobil Nişantaşmdan geçerken 
; sında 9/ 12/ 933 cumartesi gü- - 11 yaşında Hikmet isminde bir ço
- nünden itibaren vazife ifasına ~· cuğa çarparak muhtelif yerlerin -
: başlıyacakları tebliğ olunur. · den yaralamıştır. Şoför Mehmet 

\ıınıııll!!llıııımı ıı •ıııııııııı ıııı ııı ıııunnımırn:urm ıınıuıı:rınııııır. .' yakalanmıştır. 
Bina hala yanıyor Kadını dövmüş ve yaralamış 

Yanan binanın sol taraftaki kıs Fenerde Haydar caddesinde 55 
mı, dün akşam geç vakit gene için numaralı evde oturan hamal Os
için yanıyordu. Nöbetçi itfaiye man başka bir mahallede oturan 
neferi boyuna' su sıkıyor, nöndü _ Zekinin karısı Şöhret hanımla kav· 
rüyordu. ga etmiş, kadını dövdüğü gibi bi-

Yanan sahada esaslı surette haf leğinden de hafifce yaralamıştır. 
riyal yapılmasına yarın başlaml • 
ması ihtimali vardır. Dün müd -

Kalp durmasından ölüm 
Taksimde Külhan sokağında 

dei umumilik itfaiyeden bu iş için 13 numaralı Ağahamamı apart • 
manmda oturan 65 yaşında Pana • 
yot Ef. dün merdiven en iner -

bir mütehassıs istemiıı, bu isteğe 
karşı sahanın henüz buna tama -
miyle müsait hale gelmediği, cu -
martesiye kadar beklenilmesi da-
ha iyi olacağı cevabı verilmiştir. 

iki kasa daha 
Dün, iki kasa daha meydana 

çıkarılmıştır. Bunlardan birisi söy 
lendiğine göre kapağı kırık olarak 
bulunmuştur. 

içinde bulunan şeyler, yanmış
tır. Dün meydana çıkarılanlar -
la beraber, bulunan kasa sayı -
sı yedi olmuştur. 

Bu kasalar, mühürlenmiştir. Po
lis memurları tarafından muhafa
faza ediliyor. Hafriyata müddei 
umumi muavinlerinden Salim Be
yin idaresinde bir heyet memur e
dilmiştir. Heyete icra, vezne, mu
hasebe memurları da iştirak ede
ceklerdir. 

Dosyaların ayrtlması 

Dün kurtarılan dosyelerin ay -
rılmasına devam olunmus ücüncü ., . 

ken düşüp ölmüştür. Panayot Ef. 
niri kalp sektesinden öldüğü anla
şılmıştır. 

fındık büyüklüğünde esrar 
Üsküdarda Cedit handa çalı .. 

~an Ekremin üzerinde fındık bü
yüklüğünde esrar bulunmuş, müsa 
dere edilmiştir. 

Ayasofya camiinde bir kaza 

Ayasofya ca.miinde tarihi moza 
yıkları meydana çıkarma işinde ça 
lışan amele Mahmut iskeleden aşa 
ğı düşmüş, ağır surette yaralandı
ğı iç.in hastaneye kaldırılmıştır. 

Alacak yüzünden 
Fenerde HamamiMuhittin ma

hallesinde bakkal Nesimle tahsil -
dar Cafer Tayyar Ef. 120 kuruş 
kadar ufak bir alacak meselesin -
den biribirlerini dövmüşlerdir. Bu 
arada Nesim hafif surette başın • 
dan yaralanmıştır. 

ceza mahkemesine ait olarak 1 mesini kat'i surette mcnnetmiştir. 
1200 dosyanın kurtarıldığı, ağır Dairede işi olanlar, cigara iç -
cezanın 480 dosyasının yandığı mek istedikleri takdirde avluya 
anlaşılmıştır. çıkacaklardır. Daire mensupla-

Bu dosyalar hapishanede bir o- rı, yalnız odalarında cigara içe • 
. daya konmuş, odanın kapısı mü - bilecekler, cigaraların tabla yeri-

~~ro reisi Halil Hilmi Bey, dün hürlenmiştir. ne yere atılmamasına dikkat edile 
Zekaı Beyi ziyaretle bir müddet Dün evkaf tarafından müddei cektir. 
görüşmüştür. umumiliğc muamelelere ait kayit Bu ihtiyati tedbirlerin pek isa-

Diğer taraftan baro inzibat lerin tesbiti için bir miktar defter betli olduğu şüphesizdir. 
meclisi, dün de reisin yazıhanesin- gönderilmiştir. Hakimlerin iştirakile 
de toplanmıf, yangın dolayısiyle Bina meselesinin mümkün oldu toplanma 
işlerin ne tarzda takip edileceği - ğu kadar kısa bir zamanda halle- Hakimler ve diğer adliye men-
ni müzakere etmitşir. dilebilcceği tahmin olunuyor. Ni- supları müddei umumi Kenan Be-

Dün verilen karar göre, ceza hayet on güne kadar, bütün malı- yi her gün tevkifhanede ziyaret -
işleriyle Sadettin Ferit, Cevdet kemelerin ve diğer adli kısımların le, vaziyet etrafında izahat almak 

essüf ederim, hem de, garda etek
lenmcdi, ziyafette baş kö~eye otur
tulmadı diye, yalnız bu sebepten 
aleyhimizde bulunan bir gazeteci· 
yi kar§ılamadığımız için iyi etmi
şiz r derim. 

Selami izzet 

oldukça muntazam bir faaliyet tadır. Dün de hakimlerin iştira
imkanı bulmalarına çalışılmakta- kile bir toplantı yapılmış, vaziyet 
dır. konuşulmuştur. 

Üsküdar adliyesinde itfaiyenin raporu 
Üsküdar müddei umumisi Bur- itfaiye müdürlüğü adliye yan -

hanettin Bey, eski ve ahşap bir bi- gıaı hakındnki raporunu dün be • 
na olan Üsküdar adliye dairesinin tediyeye vermiştir. 
sofa ve koridorlarında cigara içil- Raporda, yangının itfaiyeye 

mulfttı pahalı satmak lazım gelir. ithal için çare bulmuşlardır· 1,. 
Bundan başka halkın yerli malla - rede dahili sanayide kullafl' 
ra ısınması, daima yabancı ınamu- mevaddı iptidaiyenin hariçt~ı 
lfltı tercih etmesi gibi bir mahzuru haline müsaade olunması ha 
da bulunduğu meydandadıl'. Buna daki karardır. 

Y"' nihayet ,·ermek icap ediyor.Bunun 
için AYrtıpalılar gibi yerli sanayi 
erbabının da marka usulünü kabul 
etmeleri hatıra gelen tedbirlerden 
biridir. 

Zannediyoruz ki bu iki türlü fi. 
kir ve mütalea arasındaki büyük 
farkı, hatta mübayeneti ispat et -
mek için uzun boylu izahat verme· 
ğe hacet yoktur. Sonra meslek ah
laksızlığı mahiyetinde olan herhan 
gi bir tarzı hareketi mantık oyun
ları ile mucibi memnuniyet bir fiil 
gibi göstermek asla doğru bir şey 

değildir. 

Eğer mevzuu bahsolan eş 01 
nen gümrükten ithal olunsaY 
hesiz memlekete daha ucııı~ cJ 
olacak, tabii daha ucuza satı ~,ı 

b. har•~· 
tı. Bu eşyayı olduğu gi ı , i1 
getirip satmak daha kolay bır il 
duğu için rekabet hareketi ~:ter' 
luk bahsında ayrıca tesir go lıf. 

k 'thtıl o ce ti. Bu eşyanın aynen 1 ·,.illl'ı 
maması, hariçten parça getı lii' 
sine ve sonra ayrıca bir aıılel•~ 
olmak üzere dahilde bu par~" ıJı 
birleştirilmesine mecburiyet ,( • e • 
olması fiatların yükselınesıı11'ı? 
hep olduktan başka ayni ef. el 
memlekette yapılmasına da bır 

Bu hususta bizim fikrimize gelin 
ce: hadiseyi yalmş veya doğru bu gel teşkil edecektir. p11 

tarzda tahlil eden arkadaşlarımız Denilebilir ki bu eşya pıırÇ~,~,ı 
ayni malı müşteriye ecnebi, güm - ça olarak hariçten geliyor, . 1~İ~ 
rük memurlarına yerli diye satan bu parçaların birleştiritınesı il~ 
tacirlerin gene gazetelere verdik le memlekette bir kısım amele'fe 1 ~ • 
ri izahata dikkat etmemişler. Bu kıyor. Burası doğrudur. fıı~~ 
vaziyette olan tacirlerden biri di - nutmamak icap eder ki bıı et iJI'' 
yor ki: parçalarını birleş!iren aıneteıı r' • 

- Yerli malı diye satılan 0 mal dıaı paralar f iatlara zam edeli 

lar hakikatte yerli değil, ccnebidir. kamlar yanında bir hiçtir! 1• 

Zira bu malların tekmil eczası ay - Hulasa şunu demek istiY0!0t- 4 

nile hariçten gelir. Nasıl bir Forcl ayni malın müşteriye ecncb•; 
otomobilinin parçalan getirilip te satılması, sonra gümrük rııe1"1/ 
tstanbulda birbirine bağlanarak rına yerli malı denilmesi nıeJ~ ,· 
bir otomobil haline getiriliyorsa ec de meal eki e.hlakmzlıktan f,J. ş"~ 
nebi malr diye satılan, fakat güm - larak memleketin iktisadi ~:,~: b11 

rük memurlanna yerli diye gösteri rine ait bir hata, yahut belkı ~-l' 
len mallar da aynı· vazi\.'ettedir. On suiistimal esel'i görüyoruı· ·~~ 

J ··sl' 
!arın ı>arçalarr da hariçten geli.vor, varsa tamir edilmesi, sıı•• 

k" 1 1 ~ Jıf• gümrükten içeriye girdikten sonra , varsa ta ıp 0 unması azırıt 1 ,ıt 
burada birleştiriliyor.,, 1 Mehmet /lf , 

Bugün: I P E K S i N E M A S I N D fl 
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çok geç haber verildiği, İstanbul 
itfaiyesinin Sultanahmet meyda
nına geldiği zaman alevlerin ağır 
ceza kısmını iyice sardığını bildir 
mektedir. 

Benzin deposu meselesi 
Diğer taraf tan Sultanahmetteki 

Mimar Sinan hamamının benzin 
deposu ittihaz edilmesi hakkında 
daki tenkitlere belediyece şu ce -
vap verilmektedir: 

"Sultanahmetteki hamam be • 
lcdiyenin benzin deposu değil, 

ayniyat ve levazım ambarıdır. Bu 
binnda belediyenin dairelere da -
ğıtılmak üzere olan e§'Ya:;ı durur . 

Bu arada bir miictar 
bcrıı• 

konduğu vakidir. Jll b\J 

h arı1CJ ~;t ' 
Yangın akşamı anı dcS J' 

k terle ycı'' 
lunan benzin tene e b'r şe • 1 ., 

ancak 3943 kilo kadar jf)J111> 

B ·ı d" 43 kilo)'ıı u n!. ctar un · 

tir.,, ed" 
Muhtelit rnahkerfl ele'i' 

hkcıı1 i'ş, 
Muhtelit haltcın nın r.ı~t" ,ı· 

b. da a~ i' 
nin bulunduğu 1113 : dtl g. 1e~ 

. • iJÇ o '"" lan mahkemeler ıçın urıle'1 ıcet' 
mıştır. Perşero be dg .,,iiı' 111' 
maada diğer günler eda ş~11' 
ve mahkeme s~lonları 
lundurulacaktır. 



Erkekle,, şöylece ümit ettikleri 
~~ Uzun zaman nail oldukları için 
tUP~e edeceklerine, metreslerine 

l .ahhazırın, mazinin hatta istikba
ın h I esabını soruyorlar. Kadına 
~ '!tıkça, ona hüküm etmeğe kal 
r~orlar. Her istediklerni elde et 
~ Çe, daha fazlasını istemeğe kal 
r lf~tlar. Eğer yeni birinin met-
eaı olmağa karar verirsem, onda 

nadir üç meziyet arıyacağım; ili-· 
ltlat edecek, muti ve ketü.m ola -
Cak. . 

- Bende bu aradıklarınız var. 
- Görürüz. 
- Ne vakıt göreceksiniz? 
- Daha sonra. 
- Neden? 
Margörit kollarımdan sıynldı, 

~hahleyin gönderilmiş kırmızı 
tttıel)•a demetinden bir ltamelya 

a dı, göğsüne taktı: 

adın 

- Yarın, on biı·den gece yarısı -
na kadar. Memnun musunuz?. 

- Şimdi beni öpünüz, yemek o 
dasına geçelim. 

Dudaklarını uzattı, saçlarını tek 
rak düzeltti, ve odadan, o şarkı söy 
liyerek, ben yarı çılgın gibi çıktık. 

Salonda durdu, yavaşça dedi ki: . 
- Sizi böyle derhal kabul et -

mcm tuhafınıza gidecek... Bunun 
sebebini biliyor musunuz? 

Elimi aldı, kalbine götürdü. Şid 
detlc çaı·ptığını duydum: 

- Sebebi, diye devam etti, her -
}<eslen daha az yaşıyacağımı bildi 
ğimdcu, herkesten çabuk ömür sür 
meğe karar verdim. 

- Kuzum böyle şeyler söyle -
mcyımz. 

Gülerek devam etti: 
- Üzülmeyin, ne kadar az ya• 

şasam, gene sizin beni seveceğiniz 
zamandan çok yaşarım. 

Ve şarkı söyliyerek yemek oda
sına girdi: 

Gastonla Prüdansı yalmz görün 
ce sordu: 

- Nan in nerede?. 
Prüdans cevap verdi: 

·- Çünkü, dedi, imzalanan mü· 
&.hede her zaman imzalandıkları · 
~·· 
Un tatbık edilemezler. - Sizin yatmanızı bekliyor, o -

damzda uyuyor. d Ne demek istediği anla~ıl!Yor -
l.l. 

Onu bal{rrma bastım: 
- Sizi ne zaman n:öreccğil'1? 

•. ou l<amelya ı·enk değiştirdi-
~ı zaman. 

- Ne zaman renk değiştire -

- Biçare kız! Oldürüyoı-um O• 

nu! Haydi artık gidiniz. 
On dakika sonra Gaslonla bera 

ber çıktık. Margörit elimi sıktı, Prü 
dansla kaldı. 

(Oevnmı ,·an 
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lürk - Yunan ticaret muahedesi 
Bir Yunan murahhasının dikkate . değer sözleri 

l" k d .ur - Yunan Ticaret muahe -ı nin aynıdır. 
t eaırıin yenileştirilmesi müzakera - Sanayi sahasında bir itilafa var 
~na llıcınur edilen Yunan murah- mak o kadar zor değildir. Zirai 
~ılarının ikinci kısmı da pazar ınahsuller meselesini halletmek 

gl.lrıü ~ h . . l ki d' . . .. k b' . li ~e rımıze ge ece er ır. ıçın muştere ır sıyaset takip e-
• eyet azasından, Makedonya dilmelidir. 
:nayi birliği reisi M. Keriçis yeni Mesela buğday meselesinde 
z l.lahedenin ne şekilde olması la- müşterek bir stok siyaseti ve 
b~~ Celdiği hakkında beyanatta müstahsillere verilecek müş -
lll' U~ınıuş, ezcümle şunları söyle - tel'ek bir fiat tesbit edilebilir. 

1 t~ır: iki memleketin buğday istihsala -
" - Fikrimce merkez lstanbul tı, müşterek istihlakata tahsis e -
"r-~. Yahut Seliınikle bulunacak bir dilmelidir. 
·~rk • . 
et1·ı - Yunan hakem heyeti tesis lstihlaktan fazla kalacak mik _ 
l'··· ~ek lazımdır. Bu heyet, tar, iki hükumetçe ihraç edilmek 
)~r ve Yunan iş ve ticaret adam- için stok fiatından daha aşağı bir 
he.t'l arasında çıkacak ihtilafları fiatla satın alınmalıdır. 
iier ~tnelidir. Bu meselede di - İki memleketin mü~terek olan 
ıı.rn ~n~n murahhasları benimle istihsalatı meselesinde aynı siya • y fıkırde bulunuyorlar. set tak~p edilebilir . 
~0 .. 1unan ikhsat nazırı M. Besme- ı Bu hususta Yunan iktısat nazı· 

g u ite d' · l ... b" ~Ula 1 n ısıy e yaptıgım son ' rma ır rapor vermek üzereyim .,, 

h katta Tü k y ·· ··k ud l r - unan gumru 1 Amerikahlar k""t-- h 1 -ut arını k ld 1 b' u up ane era· 
ri "aki 

0 
~ a ırı ma~~ ır ~~ - ni H~lkevine veri~orlar 

F'a'kat .~dugunu bana soylem1ştı . Amerıkalıların Çemberlitaşta 
ltıiı <>l dıg~r milletlerle, aktedil - küçük bir kütüphanesi vardır • 
bahşe~n t~caret mu~hedeleriyle Halk için açılan bu okuma odası· 
harı .. lınış olan en zıyade maz - nı mali sebeplerden dolayı kapa -
lag e~usaade millet kaydinin, ih- mağa karar veren Amerikalılar ol 
~ere ih eceği zorlukları yenmek ü - duğu gibi Halkevine terketm~ğe 
l\d1ttı ~ gayeye varmak için adım muvafakat etmişlerdir. Halkevi -

liaıı·areket edilmek icap eder. nin şehrimizde sahip olduğu kü -
lllaha 

1
1

1 
en müşkül mesele, zirai tüphaneler bununla üç tane ola -

..., u er -. 1 'd' z t İ.ir'k• ... ese esı ır. ira caktır. 

lllıı.h;y~· ve Yunan\stanm zirai Çemberlilattaki odada 4000 cilt 
l\ lllı, heınen hemen birihi. - eser vardır. 

Almanların lJanında sahi ekô.r, mu
zır ve f ehlikeli bir adam var! 

Tabii ertesi sabah şafak söker -
ken ilk yaptıkları iş yangın yerin
de altın taharrisine başlamak ol -
muştu. Orada Gürcü kordonu yan 
gın enkazını hala bekliyordu. (Mo 
sel) ile arkadaşlarının yangın ma
halline gelmelerini müteakıp Gür 
cüler kazma kürekle her tarafı ka 
rışhrmağa ve enkazı kaldırarak al 
tınlar aramağa koyulmuşlardı. Bu 
iş tabii bir günde bitemezdi. llk 
günü yapılan taharriyat neticesiz 
kaldıktan ve daha doğrusu büyük 
enkazın kaldırılıp atılmasile geçiş 

tirildikten sonra, akşam olunca sa 
bık karargar mahalli yeniden mu 
hafız kordonu altına alınmıştı. 

Bütün ümit artık ertesi sabah ya 
pılacak olan ince araştırmaya bağ 
lanı yordu. Fakat o gün dahi yapı
lan taharriyat hiç bir semere ver 
memiş ve altınlardan eser bile bu-
lunmamışh. 

Araştırmanın ikinci gününün de 
boşa çıkması Almanları nevmit et 
mediği için üçüncü gün dahi altın 
peşinde koşulmakla vakit geçişti
rilmiş ve o akşama kadar da bir 
netice elde edilemeyince taharri -
yattan vaz geçilmesine karar ve 
rilmişti. 

Müteessir görünmiyorlardı 
Bununla beraber, Almanlar hiç 

te müteessir görünmüyorlard:.Kay 
bedilen para mühim bir yekun teş 

kil etmekle beraber, onlar bu ziya 
dan dolayı endişe içinde değildi -
ler. Hatta onlardaki bu lakaydi leş 
kilatı 'mahsusa azası arasında u -
fak bir şüphe bile uyandırmış ve: 

-"Acaba evvela bu paraları 

yok ettikten sonra, yangını kasten 
mi çıkardılar?,, tarzında bir dedi-

8 K:inu n evvel 1918 
-htih.ıt \C T•'rukkl~c muhalif Jliırrl -

;1 et Hı ltllif fırlm ı ile Scllınırti Amme \ 'O 

Sulh vo srlaınct cx-mı~ctll'ri tarufıııdım 

m!iııtl'hnp ıı.ı .. er f•'ll>nlad .. ınurnhh::ıstnn rnlı

t~el<kll ı•nmimeııi rn:ıhs•ıs dlııı ilk lı;tlnmını 

l!l•tedcn•k km3 ı rnııllyete b::ışlnınıştır. 

- Mcdlı;I ıııelıusaıı heşlncl !iUbcsi şlmcll-

3 e lmıl:ır hıtinıa t'ılllmiş cl:ın nü:u.:ırı "ahı -

l<anııı lfadıılıııı nıtibt·.\"~ hı olun :t.abıthırı frt· 

kU. ı•tnıl'l,tr·dlr. 'l'..tkikat hcııuz hitam bul -

ın:ımı~tır. 

- :-.:ılı gıınlı l'ıuıguıtıda I>olapdo•rc lw -

lcdl3 e l;:fitlplerlııden Hiise~ in ne~ in hum· -

iııo bir ı·rmeııl ıı.ıpıısl~ le bir genç Prmeııl 

ı:onığıı \"C btı cemi~ ete- pll't'\' olan m:ıhnllc -

nln nmenl lmtlınlnn gclml':', e\·de btılunun 

on yn lurınıl:ı. lılunctçl krr.ını crmenldlr dl;)t' 

ccbn•ıı ulm:ığu tc cbbl\s etmişlerdir. l<ı•;\·fi -

~et polise h.ıht'r H•rildiğindcn polis gclert'k 

pap::ı"l:ı hcrnher luz.ı lmrnkolıı ı;iitürnıü -

tür. 

- lııgillılrılt• l<f'n~rlr.ıhçc t,lubi\ anı•qnda 

dun bir Jııtbol milsnbal,:ısı yapılmıştır. l'ı• -

ııı•r huhçcllll'rirı timi fcnn dc~lldl. l"ıılnı:r. 

knlecldcıı nmhrıım hulunu~ orlardı. 1\11.idııfuıı 

hattındn Arif, J';lt'm, Kamil Ueylcr fc\l.nlfı -

dcdı• I~ 1 da\'l·:uımı5lıır. \ ıı:t.ifrkriııi blhııltklıı 

ltıı ctmı..lndir • Pııkat mübnclm hattı mii -

ıılt bir \lltl3ctto olduğu hnldc 7.11\rc dei,rcr 

bir mtl\atrııkı.)ct cld' cdcmeml Ur. llu tıat 

bUtüıı O.) un csııasmda 1ngUlz knlcst •iııündc 

O.) ııadığı halde lıir tlirlU topu ı,:ıJc~ c ok -

mağıl ıııu\nffıık olıını:ııııı tır. 

Rıı hatta './.e l,I, Arif Hcylt•r tukdlrc ııa -
yan bir tııı-ı:ıl:ı. o~ numı lardır. Uir ı;-ok he -

;1 ecanlı aııhırdıı.n ıonnı mUsnbakn, iıge kııqı 

iki gol .rnp:uı Feııcrbahçe kliibtiuUD watHı -

J.lyr.tı 1111 ncllcrlrııml"tlr. 1 

kodu çıkmasına bile sebep olmuş-
tu. 

Her ne hal ise, iki sandık altın 

her ne suretle olursa olsun kaybol 
duktan başka Almanlar da dım -

dızlak ortada kalmışlardı. Y angn~ 
yerinde iki sandık altın aranılmak 

ta olduğu etraf ta şüyu bulur bul -
maz, Ablokanın kaldırıldığı gün 

yerliler ve köylüler altın taharris\
ne devam etmişlerse de onların 

mesaisi de boşa çıkmıştı. 

Bir taraftan bu ara~tırmaların 

diğer taraftan da yangının sebebi 

zuhurunu anlamak için gerçi efrat 
arasında yapılan soruşturmaların 

hiç bir netice vermemesi altınların 
yangından evvel kaçırılmış olduğu 
hakkında herkeste hasıl olan zan 

ve şüpheyi iyiden iyiye kuvvetlen 
dirmişti. 

Mahrem ve müstacel bir 
telgraf 

Viçe muhitinde bu altın dediko 
dulan devam ederken ve Alman -
lar da laz kıyafetinde sokaklarda 
dolaşırlarken bir gün Trabzon va 
lisinden teşkilatı mah:;usa karar -
gahına "gayet mahrem ve müsta -
celdir,, kaydile şifreli bir telgraf -
name gelmişti. Bu telgrafnamede 
deniliyordu ki: 

"Almanların yanında (Meyer) 
isminde ve Almanyanın "ölüm 
hosarları,, alayına mensup olduğu 
nu iddia eden bir zabit vardır. Bu 
adam sahtekardır, Alman ordusun 
dan kaçtığı için asker kaçağıdır. 

(Oe\'umı \&r) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Memleket topraklarında 
saklı serveti çıkaracağız 

(Ha~ turalı ı tncı .ayıfadaJ 1 Ergani bakır madeninin senevi 'e 
hattına bağhyacak SO kilometre - riıni (200) bin tondur. Bunun 20 
lik bir hattın inşası için devlet kü bin tonu saf bakırdır. 
çi.ik bir dahili istikraz aktectiyor • 

Topu, lopu 12 milyon tutacak 
olan bu istikrazın ikinci dört mil
yonu, miJletc almak üzere arzolu
nuyor. 

Bu satış her hangi bir şirketin 
tahvilat ~atışından başka bir iş ol 
duğu Ye milli iktısadiyatımızı can 
dan alakadar ettiği cihetle hepi -
miz bu milli dava ile me~gul ol -
mak \'C bu harekete yol açmak 
mcc:hul"iyctindcyiz. Gayemiz meın 
leket topraklarında saklı bir ~er -
Yeti ortaya çıkarmak, ondan i:-;ti -
facle etmek, iktısadi lisanla bu 
serveti işletmek, yani sermaye ha
line getirmektir . 

l\tilli ihiısadiyatı genişletmek 
maksadiyle her köşeye, her çare -
ye baş vuran ciiınhuriyet hüklı -
meti yurdumuzda mevcut, daha 
Asuriler zamanında keşfedilmiş 
Ergani yer altı bakır ::;eı'Vetini yer 
iistfüıe çıkal'tınak \'C milli iktı~a -
diyala hatta dünyaya yaymak is
tiyor . Senelerden beri diişlinü -
len ve taBarlanan bu proje yakın -
da kuvvcdL1 11 file gelmiş olacaktır. 

Bir ton bakır 105 Türk lirasına 
mal oluyor. Nakliye ücretiyle bir -
likte ~ 17 lira tutuyor. Halbuki ha 
kırın beynelmilel fiatı 40 İngiliz 
lirasıdır. Senede ( 40) bin ton 
has bakır ihraç etmekle Türkiye
ye senede 5600000 Türk lirası giı·e
cektir.,, 

Muhlis Etem Bey bundan son
ra tahvilat almaktan hasıl olacak 
faydalardan bahsetmiş ve konfe -
ransmı şöyle bitirmiştir: 

"Bugün paı·ayı cnfaydalı şekil
de işletme şekli Ergani İ!5tikraz 
tahvilinden almakla kabildir. Bi-
nalara ve sabit kıvmetlere vatırı -

~ . 
l".Ilan paralar bugün gayet az faiz 
getfrmetkedir. Bankalara yatırı -

lan paralar da işsizlik yüzünden 
az faiz getirmektedir. Yüzde 5 
faiz ve ayrıca ikramiyeli olan Er
gani t.1.lwillerinden almak en kar
lı hir iştir. I3u tahvillerin başka 
bir faydası da devletin mi.inakasa 
ve ınüzayedelel'indc haşhaşa ka - . 
bul cdilme~i dil'. Her vatanda~ 
mutlaka bir tahvil almalıdır.,, 

Muharrir (Vil-NU) 
11 Kanunuevvelden itibaren bütün yazılartnı 

TEŞK LATlrtl GErtiŞLETErt 

Gazetesine YAZACAKTIR 

(Yüzü Yamalı Adam) 
ismindeki tef rikasınz. takip 

Haberin bir nüshası 3 kuruştur ve abone şeraiti 

1, 3, 6, 12 ayhk 
: 75-200-375-700 kuruş 

130-375-700-1200 

edin. 
şöyledir: 
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Tren çarpışması ve 
yangın nasıl oldu ? 

Kütahya muhabirimiz iki kaza 
hakkında tafsilat veriyor 

Kütahya (Hususi) - Telgrafla 
Sabwıcu pınar istasyonundaki tren 
kazasıyle lisenin yandığını bildir -
miştim. Bugün de mütemmim ma• 
lumatı bildiriyorum: 

zaman zarfında çatı arasına teves
sü etmiş, ve kimsenin haberi olma 
mıştır. Hatta çocuklar derslerinde 
iken tavanların tutuştuğunu göre
rek kaçışmağa başlamışlardır. 

Mekep talebesinin ve mektebin 
hemen yakınında bulunan kışlada
ki askerlerin yardımıyle üst katta• 
ki eşyaların ve ders aletlerinin bir 
kısmı ve aşağı kattaki idare kuyu

dat ve eşyalarının tamamen kurla 
rılmasına muvaffak olunmuştur. 

Kütahyada Tarsus Ovasının 
Soğuk 

Sıfırdan aşağı 
28 derece 

Kütahya, 7 (A.A.) - Bir hafta 
evvel yagan kar henüz kalkma -
mıştır. 

Karın irtifaı dokuz santimetre· 
dir. Şiddetli soğuklar hüküm 
sürmektedir. Geceleri suhımet sı
fırın altında 28 e kadar iniyor 

Tarlalardan pancar çıkarılamı
yor. Çiftçi endişedediı·. 

Iki köylü donuyordu 

sulanması • 
ıçın 
• 

Yetmiş bin lira harcanarak büyük 
bir kanal yapılıyor 

Geçenlerde Ankaraya giden 1 da alakadarlara emir verilmiştir• 
Mersin valisi Salim Bey Tarsus o - Kanal inşası için verilen 70 
vasının sulanması işi etrafında na- ' bin liradan beş bin lirasının ıarfr 
fıa ve dahiliye vekaletleriyle etraf na dair emir gel.miştir. 

1ı temaslarda h~ılunmuştur. Dahili- Kanal in aatı daha geniş bir fe" 
ye vekili Şükrü Kaya Bey sulama kilde apıla'cak ve Karacailyasl 
işiyle çok yakından alakadar ol - 1 d Y l kt' B t kd' de 1.r ca ar ge ece ır. u a ır 
muş ve en ince teferruatına kadar _ır 

s:ı- · .,. ı.t n..... ' - ~·nda su ' .,rac:P' verilen izahatı dikkatle dinlemiş .. 
t . olan 300 bin dönüm araziden bat• ır . 1' 

Sulama işleri için Tarsusa iki su ka Mersin mıntakasmdan da ehe 

Saat on buçukta Kütahyadan 
kalkan Balıkesir - Eskişehir tre
ni Sabuncu istasyonuna gelerek 
aynı istasyonda karşılaşacakları 

İstanbul konvansiyonel trenini 
beklemekteyken teehhürlü gelece -
ği ümit edilen lstanbul treni anide 
makasın önünde görülmüş, maka 
sın değiştirilmesine vakit kalma -
dan aynı hatta duran Balıkesir -
Eskişehir trenine bindirmiştir. 

Trenlerin biri ta.mamen durduğu 
ve diğeri de istasyona geldiği için 
mümkün mertebe hareketini ya .. 
vaşlntmış olduğundan müsademe 
nisbeten hafif olmuş ise de biri ma 
kinist olmak üzere on sekiz yaralı 
vardır. Bunlardan ikisinin yarası 
oldukça ehemmiyetlidir. Kütahya 
müddeiumumisiy]e Eskişehirden 

bir fen heyeti gelerek vakanın fen
ni ve idari tahkikatına baş!a.mışlar 
dır. 

Balıkesirin soğuk kuyu tarafla
rında iki köylü soğuktan donma 
tehlikesinde iken bekçiler tarafın· 

Yangın çatıyı tamamen sardık· dan p,örülerek kurtı;ınlmı~lardır. 
tan sonra vaka mahalline gelen İt· 

mühendisi gönderilmesi kararlaş - miyetli bir parça sudan istifade e
tırılmış ve 70 bin lira tahsisatın bir debilecektir. Bu teşebbüsle iktl" 
an evel gönderilmesi için lazım ge sadi hayatımıza çok mühim fayd•• 
len münakalenin yapılması hakkın ı lar temin edilecektir. 

y aneın lisede talebe derste iken 
çıkmış, binn tamamen iki saat 
içinde yanmıştır. Sebebi bacalarda 
kuşların otlardan yuva yapması ne 
ticeıi olarak soba!arın bu otları tu
tuşturmasıclrr. Ateş çok _kısa bir 

faiye bir şey yapmağa muvaffak 
olamamış. Koca kargir bina iki 
saat zarfında kafes haline gel.miş

tir. Etrafın kalın kar tabakasiyle 
kaplı olması ve rüzgarında mü -
sait bulunmasından yanında bulu
nan hükumet ve kışla aynı zaman-
da alınan muhafaza tertibatiy)e 
zarar görmekten kurtarılmış -

tır. Kazanın ne suretle vukua gel 
diği hakkında tahkikat yapılmak· 
tadır. Kendi şapka, pantalon gibi 
eşyalarını terkeden çocukların 

mektebe ait eşyaları kurtarmak 
için göz yaşları döke döke ateşler 
arasında çalışmaları çok hüzün ve
riyordu. İnsanca zayiat yoktur. 
Yakında başka bir bina bulunarak 
tedrisata başlanacaktır. 

Afyonlu Simit 
Bir 

----
Köylüyü Uyuttular 

Otuz Lirasını Aldılar 
ve 

İzmirin lşrklar köyü yolunda 1 Bu sırada iki meçhul şahıs Hü -
garip bir soygun hadisesi olmuş - 1 seyine bir simit ikram etmişler -

tur. dir. Hüseyin simidi yedikten son· 
Veli oğlu Hüseyin namında ra derhal uyumuştur. Zavallı saf· 

bir köylü lzmirden Işıklara gider dil köylünün uykusundan istifade 
ken yolda önüne tanımadığı iki eden iki acık göz koynunda bulu -
şahıs çıkmıştır. nan oluz lira parasını aşırıp sa -

Meçhul şahıslar Hüseyine: . vuşmuşlardır. 
- Merhaba arkadaş, ltıklar 

bur;ıya yakın mıdır?. • 
' Diye sormuşlardır. 

Saf dil köylü : 

Hüseyin gelip geçenler tarafın· 
dan görülmüş ve keyfiyetten ha-

berdar edilen zabıta marifetiyle 
memleket hastahanesine nakledil 

- Işıklar buraya yirmi dakika 
f d miştir. meıa e edir. Cevabını vermiştir. 

Hüseyin hep beraber dinlenmek Hüseyin, müşkülatla kendisine 
üzere oturmak teklifine razı ol _ gelebilmiş ve kendisini soyanların 
mut. ve birer sigara tellendirmiş - 1 eşkalini tarif etmiştir. Zabıtaca 
lerdır. 1 takibata başlanmıştır. 

Para hırsile cinayet 
Merzifonda para yüzünden bir 

cinayet olmuştur. Boşta gezer ta
kımından Çorumlu Bekir, hemşeh 
risi Merzifonda bakırcı Şükrü us .. 
tayı yolda bekleyüp soymak iste -

mi§, bakırcı kurtulmak isteyince 
Bekir kamasına davranarak hem -
şehrisini yaralamıştır. Yaralanan 
Şükrü usta yere düşünce Bekir, 

hemşehrisini üstünü başını arıya • 
rak bulduğu parayı almış, sonra 
JUalıyı aürükliye sürükliyc evine 
götürüp bırakmıştır. 

Bakırcı ölmüş, katil yakalan • 

mııtır .. / 

İstanköy muhacirleri 
İstanköyden 50 muhacir ailesi 

Çeşmenin Alaçatı nahiyesine is -
kan edilmeğe başlanmıştır. 

Bu muhacirler için evelce Ala .. 

çatıda barakalar yaptırılmıştı. Mu 

hacirler bu barakalarda barınacak 
lardır. Nahiyeinn kenarında bulu· 

nan ve sıtma yapan bataklığın da 
kurutulması işi başarılacaktır. 

Kütahyada balo 
Kütahya, 7 (A.A.) - Bu akşam 

C. H. Fırkası salonların.da Hi • 
mayei Etfal menfaatine bir balo 
verilecektir. 

Adanada nüfusa 
yazılanlar: 

Son af kanununun ilanından 2 

kanunuevele kadar kaydedilmek 

için Adana nüfus dairesine müra· 

caat edenlerin yekunu iki bini bul 

muştur. Bunlardan bin küsuru .. 

nun muameleleri kısmen biritilmiş 

ve kısmen de bitirilmesine çalışıl

maktadır. Müracaatlar günden 

güne çoğalmaktadır. Bütün bu mu 
ameleler bir müdür, bir baş katip 
ve üç katip tarafından yapılmakta 

lzmirde 
İtalyaya balık ihracına 

teşebbüs edildi 
İzmir dalyanlarından avlanan 

balıklar Yunanistana ihraç edil
mektedir. 

Tuz ladan gene dört bin okka 
kadar kefal ve çipro Yunanistana 
sevkedilmek üzere bir Yunan ban

dıralı vapura yükletilmiştir. 

d • Yunanistana yapılan ihracattan ır. 
-·'---<~-O 

Karamürselde bir sandal iyi neticeler almmağa başlanmış • 
tır. 

devrildi Yunanistana balık ihraç eden 
İzmit körfezinde i~leyen vapur- tüccar, aynı zamanda ltalyaya da 

lar ihtiyaca kafi gelmediğinden doğrudan doğruya ihraç etmek is· 
birçok kimseler sandalla Hereke temektetlir. Bunun için de kuv • 
veya Tavşancile, oradan . trenle vetli bir teşkilatın vücuda getiril· 
İstanbul veya j7,mite gidiyorlar. mesi için ~azırlıklara başlanmıştır. 

balyaya balık ihraç edebilmek İki gün evel Bekir ağa isminde 
bir sandalcı bu suretle müşteriyi için, tktısat Vekaletine müracaat 

olunacaktır. götürdükten sonra dönerken Ka .. 
Yapılacak müracaatta , lzmirde ramürselde fırtınaya tutulmuş, san 

ki bütün dalyanların bir teşkilatla dal devrilmiş, zavallı sandalcı bo · 
ğulmuştur. idaresi ve ihracatın hu suretle şü .. 

mullcndirilmesi istenecektir. 

Bu teşebbüs kati bir neticeye 
bağ'ln!1ıncıya kad~r, şimdil ik Yu -
n;nistana halık ihracatına devam 
edile-:ektir. 

Bir kadın 
Kız kasdeşini on ye• 

rinden yaraladı 

Urfada 30 yaşlarında Fatma İ~ 
minde bir kadın 25 yaşınd~ 
hemşiresi İslimi kama ile on 31 
yerinden yaralamak suretiyle öl ' 
dürmüştür. 

Fatma cürmünü itraf etmit b' 
hareketi hamşiresinin münase' 
betsiz harekatından dolayı yap 
tığını aö, Ii vcıt::h ı.-.. ı:_.. o)mu,tıJf 

Çiftçi gazetesi niçin 
kapandı? 

"İzmir Ticaret Postası,, ıahi)I 
Raşit Halil Bey, lzmirde sabahll' 
rı neşretmekte olduğu "Çiftçi,, ıt 
zetesini kendi arzusu ile tatil e~ 
miştir. Raşit Halil Bey bu mill'I' 

sebetle "İzmir Ticaret Postaıı,, ' 
da (Çiftçi gazetesini niçin tatil el' 

tim) ba~hklı bir yazısında diyot 
k: 

"1darehanemiz ve matbaa_.-
;ft tarafından neşredilmekte olan Ç J Mersinde Gazi günü 

Mersin, 7 (A.A.) - Gazi Hz. 
fırka ve Halkevinde onuncu cüm
huriyet bayramının bir hatırası o
larak imzalı birer fot~ğrafilerini 

armağan etmişlerdir. 

çi gazetesinin (Hizmet) gazet 
yerine neşredilmekte olduğu h-; 

kında gerek İzmirde, gerekse 111 
et' Konya tasarrut haftasına • hakatta bazı şayialar deveran 

mektedir. 
Bu fotoğrafilere çerçeve yapıl -

ması icin Halkevi güzel san'atlar 
şubesi tarafından bir müsabaka 
açılmıştır. Çerçeveler yapıldık-
tan sonra büyük merasimle yerle· 
rine asılacak ve bu merasimin ya
pıldığı gün Gazi günü olarak her 
yıl kutlulanacaktır. 

Konyada köylüden alı
nan buğday 

Konya, 7 (A.A.) - Ziraat ban
kasının köylüden mübayaa ettiği 

buğdaylardan bir milyon 371.357 
kilosu 1stanbula sevke dilmiştir. 
Bankanın depolarında daha yedi 
milyon 775.669 kilo buğday var -
dır. 

Ziraat bankasının buğday alma 
sı Konya ve havalisi köylülerini 
çok sevindirmiştir. Eğer böyle 
bir mübayaa olmasaydı buğday fi .. 
atları mühim surette düşebilirdi. 

Bunu her zaman göz önünde bulun 
duran köylüler, hükumetimizin 
bu musip kararını daima minnet ve 
şükranla yadetmektedir. -

hazırlanıyor c·f . . . z 1 n_._ _ ı tçı gazetesının eyne .,_ 
Konya, 6 (A.A.) - Milli iktı -

sat ve tasarruf şubesi, tasarruf 
hafaatmın yaklaşması münasebe -
tiyle umumi merkezden gönderi} .. 
.miş resimli afişlerle piyes ve mono 
logları merkez ve mülhakatta 
icap eden yerlere tevzi etmiştir. 

Bir taraftan halkeviyle teşriki me· 
sai ederek mahalli sanatkar ve ta· 
cirlcrin yerli mallarını teşhir el· 
mek üzere bir sergi açılacaktır. 

Vitrin müsabakasiyle meşgul ol-
mak üzere bir heyet teşekkül etmiş 
tir. Tasarruf haftasının başladığı 
ilk gün bütün esnaf cemiyetleri ve 
mekteplerin iştirakiyle büyük bir 
geçit resmi yapılacaktır. tık günü 
halkevinde ve hafta içinde keza 
muhtelif yerlerde iktısat ve tasar -
ruf gayeleri hakkında konferans .. 
lar verilecektir. Ve mekteplerde 
ayrıca piyesler temsil edilecektir. 

Balyada bir sürek avı 
Balyada Muzır hayvanlarla mü· 

cadele cemiyetinin tertibiyle büyük 

Bey ve onun gazetesi olan Hizlll,tı' 
et' le hiç bir alakası yoktur. GaS 

tamamiyle benim mal1111dır. "; 
şayiaların devamı C. H. f ırıc- • 
nın sadık mensubu olmam itİ~i 
riyle bence çok mühimdir. Bu d _ıı 
kodulara nihayet vermiş ol~ti• 
için Çiftçi gazetesini bugünden.,~,.. 
haren neşretmemeğe karar 

di.m.,, ıc-r 
Raşit Hilil Bey akşamları ç~01• 

makta olduğu "İzmir Tica~et )>şf' 
tası,, nı sabahları çıkarmaga 

lamıştır. ~ 
mıınn111wmmmnnmumıunıun111uııııu111uuuwumnnt1NMNI... s-1 
bir sürek avı yapılmıştır. A••dif' 
ya kaymakamı Halis ve bele cı· 
reisi Abdullah Beylerle Balya •~,,r 
ları ve yirmi köyden beş yüz k• 
avcı iştirak etmiştir. • 'fa~li 

Üç gün süren av çok ııtı .. ıdii • 
olmuş birçok muzır hayvan ° dıff 
··ı .. t" Yalnız avın bati• -·' ru muş ur. .. .. . . doOJP"" 

gün (cuma gunu) yırmı bet ~ 
ve bir geyik vurulmuıtur.ı ... 
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ı.. iki Vaziyeti Arasındaki Fark! 
h~ g·· 

0 ~a.lına.sı sahne üstünde 
~ 0rırıtYenler, filmde gorunce, 
1. tn~ri . be . . 
ıği h,kk on.un cazı sı ve artııt .. 
llliih,ı~ ında yazılanları az, çok 
"erıne~i~h buldular. Bunlara hak 

lı lazım mıdır? 
lled,:~ ~endi hesabıma birkaç se 
tetirı· rı lstanbulda Yunan ope· 
def, 

111 
•• baı artisti olarak birçok 

fe..,k f ~tdüğüm Zozo Dalmasın 
Lir l ~de cazip, sahneye hakim 
at hllltııt olduğundan muhtelif san 
tiıtı.'r~ket~eri vesilesiyle bahset
?\ıl ece·~ ıtibarla, onun yal -
lı.iir· ıcı Berber,, filmindeki görü
fikr~ne bakmanın kafi olmadığı 

11ldeyi-. Q uuı. 

r1 nu filmde görüp te yazılanla· 
a.ı k dıkı 1 Ço mübalagalı bulan tam-

l'lıerı arımdan bazıları, filmin kıs -
'ah turncası gösterilirken arada 
td·ı~'Ye çıkıp ıarkı ıöyleyiıi, dans 

tı 
lat •ırasında hazır bulunmuş · . s 
ha~ 0 n.ra.dan bana aradaki farka 
b~;et ettiklerini anlattılar. Onu 
tıh\ a.n başa bir veya birkaç operet 
!~~rke~ değil, sadece birkaç 
dil\\ 1 

• hır kaç danı ııraıında gör· 
ş ttı halde! 

Zozo Dalmas, Sahnede he ~ h,lde Zozo Dalmaı "Cici Ber 

a~~· filminde niçin bu hayranlığa huıuıiyetlerinden film sahasında 
\1 'l't bir intiba veriyor? Ben, o • ancak bir dereceye kadar ve kıs
~ 11 ''hne üstündeki tesirinden men istifade olunabilir. Üıtelik 
t~k~ türlü olan bu tesirin izahını, Zozo Dalmas bir taraftan bu filmi 
l~; huıınuyorum. Bilakis pek ko· çevirirken, bir taraftan da operet 
&iri~i Sahne üstündeki müsbet te- temsilleri veriyor, kendisini ta• 
'k,d 11 Perde üstünde bir dereceye 
ha..şı''t ilnenfileımeıinin sebepleri, 
b 1~ b' k 1 Qlltıf ır aç noktada top anıyor. 

arı "' ı· . .. 1 d' 
11• ...~ t§ı guze not e ıyorum. 

ıı11 ır kere bu film, Zoro Dalma
'1'iı Yukarı ilk filmi demektir. 

1 

mamiyle film provalarına hasrede· 
mi yordu. 

Sonra makiyaj ve ııık tertibatı 
kusurları, yüzü bambaşka bir ha· 

le getirmiıtir. Öyle, ki meseli 

~rçi Zozo Dalmas, "Cici Berber" Filminde 
'\>ı.ik.;"e,1~e Yunaniıtanda "Kadın ilk görünüş sahnesinde, onu bir 
de, b '' 1

• 1mli bir film çevirmişse bakışta tanıyabilmek adeta imkan· 
)<>h. :· .~endiainin sahneden stud sız bir şeydir. Muhtelif fotoğraf .. 
d~•i •a. CÇııınin yeni olmayışının ifa !arı, fotojenik olmadığı mülaha · 
dıa1 b~ılaınaz. Pek alışkın olma· zasının aksine delildir. Esaıen, 
b'tk. ~~ sahaya ayak basan, yıldızların simalarının film için 
liat d ır tarzda en müstesna ar • nasıl değiştirildiği de, sık sık ya· 
~ e, Ye · 
~tleri . nı •abasında tabii hare· zılan ve hemen herkesçe bilinen 

~'le oy nın •erbestliği azalmış ola · bir cihettir. Bu cihet, ihmal edil-
i tihetnla.r. Bilhassa ses, dans gİ· 

h. er .. miştir ! 
~ da. gozetilerek film sahası-· 
il~ c:l "et olunan bir operet artisti, Bir nokta da, berberin kızı Zc
ti L el <>lıa. aııt ke d' t t' zo Cicikaki rolünün Zozo Dalma • I ~ lt n ı arzının ar ıs· ı 
~t'İtıde• Avrupa ve Amerika fil.m· sa uygun bir rol olmayışıdır. Onun 

Attı, Sinemada \ - - --- - -
Bu Hafta 

'ıtııııııııııuıı ııı111nıııııll11 ' 

Gösterilen Filmler 
Bu hafta "Saray,, sinemasında 

rejisörlüğünü Frita Langın yaptığı 
"Doktor Mabüsün vasiyetnamesi,, 
filmi var. Filmin senaryosu Tea -
fon Harbu tarafından yapılmıştır. 
Doktor rolünü Rudolf Klayn -
Rogge oynuyor. Diğer artistler ara 
sında Jim Jerald, Burdel, Silvi .. 
yo dö Pedrelli, Polet, Kondrya, Ji
net Gober, Mônik Rolan bulunu -

yorlar. 
Bu mevzu, evvelce de sessiz ola-

rak çevrilmişti. Sessizini görenler 
için, ikisi arasında bir mukayese 
yapmak mümkün .... Rejisör, bu fil 
mi vücude getirirken fikrini soran 
lara -'filmim, cüret ifade edecek, 
heyecan uyandıracak, şeytani, bir 
eser olacak .•.• Baş döndürecektir!,, 
demiştir. 

•• "Artistik,, teki film, "Aşk kur -
hanı,, filmidir. Mevzuu, Fransız e· 
diplerinden Gi dö Mopasamn "E
mirber,, isimli bir hikayesinden a
lınmııtır. 

Filmde baş kadm artist rolün 
de bulunan Marsel Şantaldir. Mar 
sel Şantal ••.•• 

~ 
"Melek,, te Franziıka Galin ü -

çüncü filmi... "F aprika,, birinci, 
"Veronika,, ikinci, "Budapeftede 
skandal,, üçüncü. 

Bu filmindeki eşi de, her filmin· 
deki gfbi, Pavl Hörbigerdir. 

•• "incili kadın,, .• bu, "lpek,, te 
gösterilen filme verilen isimdir. 
Bat kadın rolünde Brigitte Helm •.• 

"Valensiya yıldızı,, ndan $Onra 
bu filmde ... ikendiıinin bu mevsim 
de lstanbulda ikinci defa görünü -.. 
§U••••••• •• Yunan opereti baıartiıti Zozo 
Dalmasın başlıca kadın rolünde 
bulunduğu yerli "Cici berber,, fil
mi, geçen hafta, kısmen Rumcası 
"Melek,, te, kısmen Türkçesi "l -
pek,, te ve "Elhamra,, da, üç yerde 
ayni zamanda gösterilmişti. Bu 
hafta, yalnız "Elhaınra,. daki de -
vam ediyor. 

•• "Türk, e gelince, bu sinemada 
da "Kadınlar ne isterler?,, ismi al
tındaki film ... Oynıyanlar Gustav 
Fröhliş ve Nora Gregor .... 

•• işte, beş sinemada bu hafta gös 
terilen filmler bunlar.... Şimdilik 
burada kısaca not ettiğimiz bu 
filmlerden, üzerlerinde muhtelif 
noktalarından durulabilecek olan
larını sonra gene tespit ve müspet, 
menfi gördüğümüz noktalara işa -
ret edeceğiz. 
tııı1111ııııııı111111ııııı1111ıtı•lllll111111ıııııı111111ııııı11111111ıııı111111ıııı 

farklı vazıyeti, göz önünde tutul· 
sun! 

işte bunlar birkaç nokta .... Bun 
dan sonraki filminde bu cihetler 
gözetilirse, daha muvaffak neti • 
celer alınabilir. 

)<>t ~\l hunun örneklerini görmü • ı· benimsemesi için, lüks bir kadın 
D0ı:uı? rolü uygundur. Balo sahnelerin• 

Yısryle, böyle artistlerin deki, diğer sahnelerdekinden 

Perde üstünde görülürken, sah
n.e üstünde görünmesinin, gerek 
kendisi, gerek seyirciler için iıa· 
betli olduğunu söyliyerek, bu bah
si şimdilik burada kesiyorum! 

Mehmet Selim 

--
'lJıldı~ 

· ~ ~ ._.~ ..... -._..-._ - -- • 
BUS1ER ~ KARI 
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iki Yıldız, Kimlerle Evlendi? 
Kendisi hiç gülmediği halde baş 

kalarmı güldürmekle meşhur Bus· 
te Keyton, bir müddet evvel evlen 
mişti. Fakat, sonradan bu evleniş
te, nikah muamelesine ait bir şe -
kil eksikliğinin farkına varılınca, 

evlenme hükümsüz sayılmıştı. 
Bu suretle hem evli, hem bekar 

vaziyetinde kalan artist, bu tuhaf 
vaziyetten kurtulmak için, usulüne 
göre müracaatta bulunmuştu. Bir 
hayli bekletildikten sonra, niha -
yet adetin yerine geldiği, eksiğin 
tamamlandığı bildirilmiştir. Son 
günlerde Los Anjeleste bu evlen -
me ikinci defa olarak ilan edilmiş 
tir. 

Artistin bir defa şekle uygun ol 
madan, bir defa da uygun olarak 
üstüste iki defa evlendiği, Mis 
Mae Şrivers Havleydir. Şunu da 
kaydedelim, ki iki evleniş arasın -
da.ki bir kaç aylık zamanda, iki ta 
raf birbirlerinden ayrı oturmamış 
lar, bir arada yaşamışlardır! 

Bu vaziyetten hafif tertip alay 
ederek bahsedenlere artistin verdi 

nasıl isterseniz öyle olsun. Benim 
prensipimi taliim çizdi. Hiç gülmi· 
yecek ve daima güldüreceğim!,, 

Son günlerde bir yıldız evlenme 
si daha olmuştur. Kari Grantla Vir 
jinya Şeril arasındaki evlenme ... 

Kari Grant, yakışıklı erkek yıl - , 
dızlardan biri sayılıyor. İstanbul• 
da en son Silviya Sidneyle beraber 
"Madam Baterflay,, filminde hah 
riye zabiti Pinkerton rolünde görü 
len .... Yakışıklı sayılan erkek yıl -
dızlara perdeden aşık olan bir çok 
kadın ve kızlar vardır. Şimdi he -
men her memlekette böyle ... Bun
lar, o yıldızın evlendiğini duydu • 

lar mı, adeta üzülürler. Kapıldık • 
ları gizli hayallere veda acısı du • 
yarlar. Ayni zamanda uzaktan bir 

istirkapla onun karısının nasıl ol -
duğunu araştırırlar. Bu itibarla me 

raklarını giderelim. Virjinya Şeril 
de şirin sayılan bir kızdır. "Şehir 

ışıkları,, nda komik Şarlonun -ya 
hut Çarli Çaplinin ! - eşi olan kız. 

Bunların evlenmeleri Londrada 
ği cevap, şudur: "Ben gülmediğim yapılmış, erkek bu iş için ta Ame
halde siz gülüyorsunuz. Zarar yok, rikadan oraya gelmiştir! · 

Karı, Koca J 

:; =--= 
Anni Ve Şmeling, 
Hala Sevişiyorlar! 

Anni Ondra ve Şmeling 

Sevimli yıldız Anni Ondra ile 
eski dünya ağır siklet boks şampi .. 

yonu Maks Şmeling evleneli, ara· 

dan hayli zaman geçti. Karı, koca 

kendi alemlerinde yaşıyorlar. Fa
kat, her nedense yıldızla boksö • 

rün bir aile yuvası kurabilecekleri-

Rusya da 
- -- - -

Yıldızsız Filmler 
Esası Kalkıyor! 
Sovyet Rusyada şimdiye kad<'.r 

çevrilen filmlerde oymyan ar -
tistler, rollerini ne kadar muvaffak 

oynarlarsa oynasınlar, yıldız de -
recesine yükselemiyorlardı. Yani, 

bunların isimleri ve şahsiyetleri A 
merika ve Avrupada olduğu gibi 

göz kamaştırıcı reklamlar, muhte
lif tarzda yazılar ve resimlerle göz 

önüne konulmuyor, filmlerin artist 
leri çevirdikleri filmlerin çerçeve-

leri içerisinde kalıyorlardı. Film • 

ler, §U yahut bu yıldızın ibdaı ola -

rak ortaya atılacak yerde, toplu 
ca bir çalı§mamn eserı o • 
larak gösteriliyordu. 

Bir Avrupa mecmuasının yazdı
ğına göre, Rus seyirciler d~ iıim 

" ve §ahsiyetleri barizleştirilm~ş yıl-
dız filmlerine daha ziyade alaka 

duyduklarından, Rusyada da Ame 

rika ve Avrupadaki cereyana uy· 

mak hazırlıkları başlamıştır. Bu su 
retle Rus sinemacılığmdaki istis • 

nai vaziyet, yıldızsız film esası, or 
tadan kalkacaktır. 

Halbuki, bir taraftan da Alman 
yada, filmlerde yıldız isimlerinin 

küçük yazılması ve sair şekillerde 
bazı esaslar tesbit edilmiş bulunu 

ne bir türlü inanamıyanlar bulunu- D l ·1 b" t f b 1: yor. o ayısı e, ır ara ın ıraH. -
yor. Bunlar, bu karı, koca ara .. : k .. ld w b ' t f 
sındaki vazıyetin adeta her safha· 
sını adım adım takip ediyorlar. 

Bu takibin neticesi, Almanya· 

ma uzere o ugu esas, ır ara ın 

aşağı yukan benimsemeğe çalııtı
ğı esas olmaktadır! 

da, son hafta içerisinde gene mec birisi , yazdığı şeylere bu başlığı 

mualara ve gazetelere aksetti. koyuyor. "Sevi,iyorlar !,, güzel. 
"Hala sevişiyorlar!,, gazetelerden Fakat, niçin "Hala?,, , 
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--
Cumartesi 

9 Kl.evel 
21 Şaban 

= 

il 

İ Ç~ L 

lz~et Faat Paşam.il 
HA11RALARJ 

ogıe nam:ız.ı 12,04 
ltindl namazı 14 28 Nahideye dedi ki: J na ders olsun .. Ama bilmem olur · 
Akşam namazı ICi,41 

-Aman bugün ne güzelsin! mu? .. Sen kaç ki§iye yardım ettin rarsı ııamaz.ı ıs,19 
Gözlerinde gökle denizın J§ıkları de gene onlardan fenalık gördün.. imsak :;,24 

7,CCi 
16.41 
ô,So 
12,04 
14.28 
ICi,•I 

IS,1 9 
S,24 
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Kayzer herşeyi anlamak istiyordu, 
havadan, su~an cevap veriyorduJ11 b d Yılın geçen ııUnlerı 343 var! .. Dudakların, ditlerin gözleri Hayatta iyilik yapmalı ama, u a.. Yılın kalan .. y; 

bma§bnyor •• Ne kadar daı §ıkıın.. la yerine konmam~h .. Haydi, çora. ~-;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;:;;_J~ 
~H 
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Nahide gülümsedi: hı sahibine iade et. Jl R A D y O I Artık bundan sonrasını söyleımi 
- Beni sevdi~ini gördükçe se- Nahide içini çekti: __ ye lüzum yok. Milyonlarca müslü-

n.i .seviyorum ve "seni seviyorum,, - Senin darıldığını istemez • BugUn man yerlere kadar secde eder. Ha-

-54 - Gelin de timdi bu mahut 
leye cevap verınız. Bunun pe 

mek olduğunu çok iyi biliY0 .. ,.,, 
Fakat .. cevap vermek de rfl demeni istiyorum ... Ve istiyorum, dim. İnsan iyilik istedığı zaman ı s T A N B tJ &.. -: ; life bunların arasından arabası ile 

ki ;benden başka hiçbir şeyi sevmi .. ~ok defa aldanır, budala yerine ko· ıı,ao - ıs,so Türk~e pllk. 17•30 -ıs,so r. Nihayet camie girer. Orada mi yordu. 

yesin. Dikkat et, kimseyi demiyo - nur. Fakat ne oluna olsun, iyilik grBJnofon • ıs.so - ID,!O orkf'..stru. 19'36 - :;;yeüksek mindere oturur. Etrafın· 
c 21 hanrmlar heyeti. 21 - ~1,30 gramofon. rum, •eyi diyorum. insanı 'kurtarır.,, · k'l l d' d l ~ :n,so ajanı, aaat. da ı er e pence ıvan urur ar4 

Maamafih dilimizı yaih 
yalan söylemiye hazırlandık· . 

Fikri gülümsedi: - Öbür dünyada değil mi?. K V'lh ı h ı·f · 
ANKARA: - ayzer ı em a ı enın o res-

- Sevgili karıcığım, otomobili- - Evet, öbür dünyada!.. Fikri a,so - 13,SO gramofon. 18 - lR,40 Ek- mi, askeri ve müzehhep alayını bü 

- Efendim .. Malumu alilet1 
lifeler daima temiz bulunmak 
buriyetindedirler. Paditahlartıl 
bise değişmesi ve temizlik Y' 
ları için bu çantaların içinde 
kaç kat elbise ile temızhk ta l 
rı taıınır. Padişahın esvapÇI 
bunları taşırlar. icap edince 
de elbiseleri değı§ırler.,, 

mi kıskanıyor! çok maddi adam oldun. Maddi a • rem Zt>kl ~Y tnrafmdan kenıan. 18,40 - yük bir merakla bekliyor. Kitaplar 
damlar iyilik yapamazlar.. -ıe,ııs t'raFnm. Caders. 19,15-20 ı:ramo • da okuduğu veyahut kulaktan kula - Hayır, bu derece değil.. Fa• 

kat itiraf et, ki otomobiline baktı · 
ğın zaman gözlerinin içi gülüyor. 

... Bir saat sonra otomo'Billerile fon. 
20 

ujons. ğa duyduğu bir hurafe haline giren 
evlerine dönüyorlardı. Fikri, bir vtYANAı ısıa.ı m. - h kk 

- Senin gülmüy-;r 7-u?. Sc;ı de 
itiraf et, 1d otomobili a!:lık alalı, 

• 12,10 R-Obert şuınan konııerı. 13-llS vak'aları, ıaray ve harem a ın· eliyle karısının belinden ku•ak al- d k' 1 · d'' .. " b 
:ı" orkestra. 16,SO kadın. 16,SO gitara. li,30 ıetı. a ı söz erı Ufunuyor ve unun 

mıJh, otomobili tek eliyle kullam- 18,4ı'S m~hur beııMt>r. 19,51' konM'r. 21,so tahakkukuna intizar ediyordu. ~ 

kazauz belasız gezdili. yordu. Büyük bir kamyonu geçer • kon1er. :ZS,43 ~nfonlk. 
lerken, kamyonun arka basamağın BUllREŞ.. HU m. - Maamafih dini ve içtimai mallı .. 

mat haricinde bir de asıl askeri 
- Evet .... 'Ama geçen gün az kal 

,'Jft yol ortasında bir kedi eziyor -
dun. 

- O kedi de pek budala şeydi. 
Keailer, otomobilden kaçar, 

- Şaşaladı hayvancağız.. Az 
lialsın üstünden geçiyorduk. 

- Evet ama, ben de frenleri sı .. 
Jlınca, az kalsın havaya uçuyor -
1fu1C. 

- Ben kedimle meıgul oldu
ğumdan farkına varmadım. 

\ - Ben vardım. Frenlerle lastik 
leri .de mahvettin. 

- Zaran yok. Canlı bir mahlU. 

da onlara bir çocuk el salladı. 
Fikri: • 

- Küçük hırsıza bak, bizimle 
alay ediyor! dedi. .. 

Biraz sonra, bir dönemeçte, na· 
sıl olduyıa oldu, önlerine bir biıik· 
let çıktı, çarpıttılar .. Otomobiller, 
tramvaylar durdu. Kalabalık top • 
landr .. Bir zabıta memuru geldi. 
Nahideyle Fikri, kazanın nasıl ol
duğunu anlatılar.. Bisikletteki a • 
dam bu ifadelerin yalan olduğunu 
iddia etti. "Ben soldan geliyor -
dum,, dedi. 

Birden ince bir seı duyul<!u: 
lfon kanına sirmedin ya.. Haydi, - Yalan ıöylüyor, ben kaza -
ıirer bira icelim, o.gün iyilik ettim. 

" nın nasıl olduğunu gördüm. 
- İyilik ettim, malum. Hayatta K·· "k h'd' d' 

1 
d'l A 

" . . . . • uçu §a ı ı ın e ı er. ynen Jyılık etmek ııterım ama, budala F'k .. 1 N h"d · ·· l d'kl 
. · . ı rı ı e a ı enın soy e ı erınt 

yerme konmak ıstemem. t k tt' l h' 
. . e rar e ı ve on arı ıç tanıma • 

- Ama ınıan budala olur da t· I kt ld' E b' 'ki ti' maz ı an ge ı.. sasen 1sı e ı· ~i adam olmaz .. Darılma ve her za· 
ye mühim bir fey olmamıştı. Her İnan iyilik et ... Bak şu çocuğa, ıma· 
halde, çocuğun sayesinde, Fikri 

sa masa gezip bir feyler satıyor... mahkemede kendini müdafaa ede
Daha doğrusu ıatmak istiyor, ama 

bilecekti. kimse almıyor .. 
Ö Kalabalık dağıldı. Fikri ile - ff! ... Mendebur bir Şey ... Ne 

diye böyel dilencileri lokantalara Nahide otomobillerine bindiler. 
sokuyorlar. Nahide gülümsedi: 

~ - Gördün mü maddi adam, de-- Çağırsana onu.. ' 
- Ne!? •• 
- Sana iyilik yapmasını öğre -

teceğim .• lıte garson kovuyor. Ku
zum çağır. 

- Aman yarabbi ne inatçı ka • 
dınsın! ... Çocuk, pışt .. buraya gel. 

Çocuk koşarak ~eldi. 
- Çoraplarım var .. Mendille • 

..!'İm var .• 

Nahide bir çorap aldı: 

di, iyilik yapmak hazan da kurtul-
maktır .. Hatta bu dünyada bile .. 

Edirne musevileri 
Ankara ve lzmirden ş0nra E -

dirneli musevi vatandatlarımız da 
aralarında (Türk Kültür Birliii) 
namı altında bir tetckkül vücuda 
getrmi§lerdir . 

- Ne güzel! dedi. { ,.. 
- Güzeldir ya!. : VAK 1 T 
- Kaça bu çoraplart. 1 

- Altmıt kuru§. 
Nahide kocasının yüzüne bak -

tı. 

- Bu çoraplar iki buçuk liralık 
çorap ... Al sana bir lira veriyorum. 
Sakın bu çoraptan alt.mış kuru~a 

Ollndellk, Slyut Guete 
l.lt&ııbul Ankara C&ddeal. V AKIT yurdu 

Telefon Nurn•r•laru 
Yazı lflerl teletonu: 24371 
[da.re teletonu : 2tS711 

reıırat adrcşı: iStanbuJ - ·ı AKn 
Posta kutusu No. f& 

Abone bedelleri: 

14,1.G p!Ak. 19,lG radyo orke11truı. 20 

manzaranın gösterdiği kıymeti har plAk. :u ıııcl\fonlk. 2:? konserin devamı. 

Yaver tabii bizim bu ku 
yalanı yalamadan yutmuf ve 
da kayzere aöylemif. r 

VAKŞOVA: Hl% m. _ biye vardı. Bizim selamlık resimle- Kayzer de: ' .,. 
13,ı:s Polon~a havalan. ı;,so piyanist rinden böyle bir §ey anlamak İm· 

Artur Rnbin'.;tRyn. ı;,ı:s edebiyat 1<6,eııı. kaıuızdır. Fakat Kayzer bunları - Müslümanlık ne iyi ıe1•' 

18,IG orke"tra. 2S,50 daM hnalarr • bilmediği için her §eyden alakadar 
Bl!:LGRADı 151 

m. - oluyor ve mütemadiyen sağdan; 
mıf ımıJ.. ıl, 

Bunu da gene saray adaııı. ~ 
dar biri kendi batından geçıoif 1 
vak'a olarak anlatmı§tı. Beıı 1 
kendi uydurduğum yalana k~ 
de inanmıştım. Halbuki Abd ~ 
midin camide bir kere bile te 
kıyafet ettiği vaki olmamııbr·1 halde çantaların manaaı neydi 

12 kon~r. 17 Şuman, kuvartet. 20 plAk, 1 
sola, soldan aağa dolambaçlı sua 21,30 kOnfK'r, 28,30 Op. 47. ~0,20 orkeııtra. 

!:ltan9 muılklııl. lerine devam ediyordu. 
PARtS: 8%8.2 m. - Ben de bunlara havadan sudan 
21 pll\k. sohbl.'t. habl.'rl<'r. :?J ,so bil) uı, cevap veriyordum. 

bestt>l<lirlarm e!lerlerl, plAtda, 21.:s:s haftanm Eıaıen doğrudan doğruya sual 
kronlkl. llu•lklye dair sohbet. :?2,SO \'ln"ent 

de teveccüh edemezdi. Çünkü be .. JumaJ1111n "Xo, no, Nant?., opereti • 

ISTA"BUL BELEDiYESi 
Şehir Tiyatrosu 

Bugün matine 111 

saat 15 de 
akıam aunre 

nim mevkii.m bu gibi muhaverele • 
re bulunmıya müsait değıldı. Ben· 

Temsilleri , den 'Aichğunaluma.tn. OMı • tatmin 
,,. · · edeceği yerde bilakis4Jlerakını da· 

ha fazla arttırıyordu. 
saat 21 de 

O gece 
Yazan: La Jos 

Zifaby 

111111111111111 

iLi 
111111111 

Türkçeye çeviren: M. Feridun 
4 perde 1 tablo 

UMUMA 

Buna rağmen gene kaçamaklı 
suallerle halife, sultan sarayı, ve 
buna dair işlerde yanlış malumat 
sahibi olduğu anlaşılıyordu. Kendi 
ıinin bu garip vaziyetleri karşısın· 
da yanlış bilgisini doğrultmak be • 
nım en büyük vazıfeımCli. 

İmparator lstanbuldayken ken· 
disine umumi ahvalimiz ve askeri 
iılerimiz hakkında malumat veren 

(Hizalarında yıldız i~arcti olanlar üıcı- Fon eDrgolç paşaydı. Maatteessüf 
lerindc 7 l ci kAnun muamele olanlar- j 

bu Alman cenerali büyük bir askedır.] Rakamlar kapanış fiyatlarını gösterir 
-- ri deha ve her suretle fevkalade 

·--·- .., 

BORSA 

ll===="=u;;::k=u::;;;;t=(=S;;;;;a=t=ı';;;;:)==:=;;I bir tetkilatçı olmakla beraber içti .. 
* Londra 102, -· • Vtyaoa 25, - • maiyahmıza kat'iyyen vakıf değıl-* Nc\·york 135, 00 * .Ma1rit 18, -
* Parls 167. oo * Bcrlin s ı. - di. Bunu yalnız ben değil bütün 

j * ~lll.tno 22ı, - • Var~ova N, -· hükumet erkanı, saray halkı ve ni-
1 * Briiı.ae ı ı t'3, - * Bııdape,ı~ :ıo, - hayct padişah bile biliyordu. Hatta 
• lıtlna 24, !50 • Biıkreş 2 ı. ~o 
* Cenc rn: . :!-ı, - • Belgm 56, - padiıah bu zatın İmparatora yan· 
*sor'a 0tı,•• •Yotohama -' '' - l lA • • • 

• ' ..... If ma umat vermemeıını temın * Amsterda ı 84, - * Altıo 926, -
• Prag ı~ - • Mecidiye :ıs. -· için irade bile çıkarmıştı. Bundan 

ı * Stotholm :J4, - • Banknot 2)1:'.-=.J cesaret alan saray bendeganı ise 

l- Çekle~ . (kap. sa. 16) ---ı hemen fon Dergolçün ar kasma bir 
!:::=-===·-===:=~=:::=~==:=:===m çok memurlar tayin etmişlerdi. Giz * Londra 1ı97.75 Stolı:hol m 2.83- I 
* ..\'cvyork o.7:ııs Virana 4,'<!32'i li o an bu memurlar, mütemadiyen 
* Paıls 12.06 ~ladrir S,;75750 Golç paşanın arkasından dolaşır -
* MllAno 8.96:'5 * Berlln 1

•
9875 lar ve akş~mdan akşama okka ile * Rrükscl 3.31)50 \'arsovoı 4,195•) 

Atin~ 82,l?975 Budapeşte :l,575') j yazılmış jurnallar verirlerdi. 
* Gcnene !.!,43:'5 Bükreş il),Oı<75 • Buna mukabil Alman imparato 

Sofyı 64,932S Oelgrıt 34.SSili ( d k d 
• h a.4n _ ru i e yanın a i adamlar a müte-• Amsterdam ı.1;;14 \oko :ınıa z ., 

Bunu imparatorun yaverın': 
ledığım gibi değil hakikatmJ 
liyeyim: _ J 

Abdülhamidin korkuıunu_Jj 
dil erine bir menfaat ileti ittih'J 
den saray bendegi.nı Abdülh,, 
kandırmı!lar ve demitler ki: 

- Camie teşrifi hümayu~ 1 
kubuldukta bir kıyam veya bJ 
tilal vaki olursa aleyhtekileri 1 , 
mize çevirmek için bol paraY' İ 
tiyaç vardır. Bu para çantalar j 
lınca etrafa dağılır, derhal ıe• 
da kesilir. ~ 

Abdülhamit de huna in~ 
ve irade etmiı. İtte yıllarca 'dl 
selamlık resminde çanta taf 
esrarengiz adamların esrarı. ,1 

Ancak altın ağır olacağı v:,, 
da sırada takırdıyacağı için fi 
bir kurnazlık da dütünmü9le~ 
banknotla çantaları doldurııı 'il" ı 
dı. Yükte hafif pahada afır il' 
nelerle yıllarca halkı i.ifal eli'_., 
lerdi. Bilmem o günleri hatırtPr 

tutan okuyucularım var mı?. ır 
(Seresvabii hazreti tehriyatl> , 

met bey istiına edıldıiı halde ;ı 
men bütün esvapçılar bu çant 
kemali ciddiyetle tafırlardı. bİ' 

İsmet Bey ise yalnız ufalc. JI 
• l'.lfl çanta taşırdr. Bu çantanın ı,. 9d 

ne vardır diye sorarsanız kı,_c' 
nu söyliyebilirim: ·-p'ıl 

ıatma. 

- Teşekkür ederim. 
Parayı aldı, çıkıp gitti. 

Tllrlıtye 
Seneli!: HOO KT. 
6 aylık 760 • 

ı:cııetıt 

2700 Kr. 
H:SO • 

Prag 15,85- l\loskova 1088 5•) madiyen Türk ahvali hakkında ma 
1111'~=~=E=S=H=-==A=M===-===ıl lumat almak istiyorlardı. Sarayda 

ııe buna cevap verecek hiçbir zat 
memur edilmemişti. Bunun için im
parator ve yaverleri rasgeldikleri 
Türklere sual sorarak bu merak -
larını tat.min etmeye uğraşıyorlar
dı .. 

- Koca bir milletin elernle;,ı~l 
ve kederlerinin anahtarları .. • )$• 

sözlerimden bir şey anlaınad•~ ... ,ı 
Bir az sonra kapının önünde bir 

patırtı oldu. Baş garson masaları .. 
na geldi: 

- O çocuk hırsızdır hanımef en 
di. Gene bir dükkandan çaldığı 

a aylık •OO • 
ı aylık 150 • 

llAn Ucretlerl: 

800 • 
800 • 

Jıcaı1 Ulnlarm IJAo aahlfeJertııde M.Dtl· 

mi ao ırunıatao b&flar, Uk ubllecte ıso 

BU)'\lk, fada, devamlı Ub •erealere .ıt 
ayn ten:r.UAt Yanin. 

: 

iş Bankası 
Anadolu 

• Reji 
I~ Sir. llayrlye 

Tram\·ay 
U. Sigorta 
Bomonı f 

0.6, 
27.60 
4,0S 

15. 
48.50 
11,40 

:o,-

·-·- - -
Terkos "ü -s ı 
Çimento ltj ; ı :;s 
Onyon De)'. 2o,Qo 1 

~ark Del. ı,su 

Balya 1',2u 
1 

Şark: m. ceza 2.35 : 
Telefon 13.- , 

_....-._ -~ ~ ·-

1 istikrazlar tahviller şeyleri satmış.. Çorapları çaldığı Reıtını UAnlarm bir utın ıo ıruru,toı. 
dükkanın sahibi burada. • 1933 ııa. ı~t. 9!'.50 Elclı.:trllc 

N h'd h ld KU~Uk lllnlar: lstlkrazldıı. 53,~:ı Tram\·ay s ı.:ıo a ı e ma cup o u. Bir detaaı-30iki d;'iiiii 60 u .. cıetuı M 
1 .. Snk D yol 2,45 t:rganı 9:',!\0 

Netekim aksam üstü de kayze· 
~ . 

rın yaverlerinden bir zat bana ba-
zı sualler sorarak o günkü vak'a 
hakkında malumat istiyordu 

Mesela hünkarın hemen araba-Fikri kaş arını çattı: dOrt <.ıeta.a 76 Ye on defam ıoo kuMlJtur. n. f\Tuvah. ~3.00 Rıhtım ıs.- 1 
d d. · l' 1 Uç aylık Dln •erenıertn bir detuı mecca- d 'd d b · ·ı - Merhamet e ızgın ı o ma • ı' Giiınrükler ~.35 • Anadolu ı 4; 70 s1 ar mca gı en ört eş sıvı me· nendir. Dört aatın seçen Ulnlann tuıa 

Jıdır. Methur sözdür: Merhamet • •trrıan bet kwıııt&D bel&p edllU. • 
19::~~!~ A. ~:~ : ... A;,~d:!~,:: :;:;~ 'ı mur"!n ellerinde taşıdıklar~anta -

ten~arnzh&s<l olu~aerler .. Busal~~~~~~~~~~~~~~~ll~~~~-~~- ~~~~~~~~~~~• lann içinde ne vardır?. 

. • tlP" 
İsmet pey gayet yüksek bır ·~ Jlf~ 
makam sahibiydi. Hem . p~dıc1"' 
süt kardeşi, hem de F ehınıt~. 1,,ı 5ıydı. Bu iki halin en şerefh~~ gtl 
her halde birincisiydi. Çünkll ttıf 
sada milletin parça parça e Jıl" 
mahlukun ha bası olmak, b•:: bff 
limesinin yerme kamusa bat 
sıfat koymayı icap ettiriyor. 

11
,J 

- Almanya imparatoru, ~ 
ruyi zeminin cuma seli.mlık 
alisinde bulunacak.. ,,,, 

-....,_ ( De ı-alJJI 
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~ ' .. . ~~)) 
vlenme bahsinde olsun~ O DUNY A HABERLERi O# 
iiyük söz söylememeli .. Almanyada ~2Yaşında1 FAZLA 

8ird . . O b"J il bır genç ktz Kahve ne oluyor? 
enbire aşık olan bir İngiliz gencinin sevgilisi tomo l yo arı Bundan bir kaç hafta evel ga· . 

Munih Alman oto.mobil yolları Amerika cümhur reisinin d k b' h b d B uğrunda gösterdiği fedakarlık umumi müfettişi M. Aodt, hüku- zeteler e çı an lr a er e re -
Bülıi;ı. .. •• vekilliğini yapıyor zilyadaki kahve mahsulünün ga • 

• 'Y\ Saz .. metin gelecek altı sene içinde yap yet bereketlı' oldug- u bildirilmi!l.ti • Ya ku'· .·· .~oylemek insanı ekse dan doğruya bir izdivaç teklifi d d .. - ·· 60 o k'l :s 
ÇUk d ·· tırmağı üşün ugu O 1 omet " unu okuyan kahve tiryakileri u • :\aten d .. U~uı·ür, derler. Haki - yapmı~tı. Fakat (Lucie) ifıkının relik otomobil yolları hakkında e· 

%: e 0Ylediı· l' "hl l ede ı'vc t kl'f' · d' I d'kt .. cuz ve iy1· kahve içeceklerinden '6lnıiz· . ' · \.u 1 11 ı., - e 1 mı ın e 1 en sonra, mute - hemmiyetli bazı izahat vermiştir. 
at'C'ı"ınl<lzanııetig-imiz bir teklif hassis oldug-unu aöstermekle bera- dolayı seviniyorlarsa yanılıyorlar. 
·~~ 1 • M. Aodt, bu yolların yaptın} 

~altj hissi:·a~aldığnmz zaman o an her teklifi kat'i surette reddedin • masında gözetilen maksadın yalnız Çünkü fazla kahve mahsulü, muh ' 
l!i ted l • nnıza kapılarak o tek ce, ve böyle bir şeye hiçbir zaman işsizlere çalışma ve iş imkanı bul· telif memleketlerin kahve ithali.-
tıra i~t~d~ı·iz. Fakat bir mü<ldet razı olamıyacağını anlatınca zaval mak değil, aynı zamanda Alman.. tını yüksek gümrüklerle mennet • ı 
ı· kaı . r ıstenıez onu kahule mec lı (Dorly) hayretler içinde kalmış· yanın rr.ühim merkezleri arasında tiklerinden dolayı imha edilmekte . 

llızve dd tfw• . . 
}n oluruz B.\e e ıgımızc pı~ - tı. münakalatı hızlandırmak olduğu- dir. 

lerinct · .. ı hassa evlenmek ba Bununla beraber Af ık henüz be.. nu söylemiş ve demiştir ki: Bu imha edilen kahvelerin de- ; 
~e Çok d G buyük sözler söylendiği tün ümitlerini kaybetmemı!tı. Bir "Otomobil yolları üzerinde ya· nize döküldüğü mükerreren yazıl , 
li<ıda.. efalur tesadüf edilir. Ne müddet a!lkının ate~iyle kıvrandık- l h ı · f d l • er] k :s ~ pı an seya at erm ay a arı şu a.. mıştı. Şimdi Brezilyalılar bu • 
l'Jnn: \e 1 ilr vardıı· ki kat'ivven tan ve t t t kt 'h t 
aı"a·ı.ınıy cekleı·'ın'ı so .. \·ledı:k·leı·ı· u uş u an sonra nı aye şağıdaki rakamların tetkikinden a· hususta daha akıllıca hareket et • . 

gene (Lucie) ye müracaatla izdi • k b' l 1 B' · · 1 e llih • çı ır surette an aşı ır · ırıncı meğe başlamışlardır. Bu sene e • 1 ···.' tutul ayet gu"ı1t·1·n bı'rı·ncl"" kaı>". vaç teklı'fı'n· t k t t F k t b 
" l " " 1 e rar e mıf 1• a a rakamlar, otomo il yollarında ya de edilen ve her biri 66 kilo olan ' 

~ıkleı .. u: ar, hem de büyiik SÖ~'le bu defa da sevgıhunden aynı ceva pılan ve yapılacak olan seyahat Vaşington, - 22 yaşında gü - 33 milyon çuval kahvenin on iki ' 
~ rıı sr1rlÇın diğerlcıine ni::;bctle bı almaktan başka bir şeye muvaf.. müddetlerini, ikinci rakamlar, de zel bir hanım kız, halihazırda A - milyon çuvalı imha edilecektir • 
tiııa ~~tuluı'lar. ızdivaç mesele fak olamamıttı. Kızın bu kadar miryollan üzerinde yolculuk müd- merika cümhur reisinin vekilliğini 

C! soy)eı 1 b" ··k .. ı · · d ak d Fakat her sene olduğu gibi de-e erk I· 1en JU uyu - suz er ınat ve ısrar etmesın en bir tey an- detlerini gösterir: yapm ta ır. 
ti h e \leı· ok d ·ı · · ı ı l (D ı ) dd B h M J f' S nize dökülmeyip şose inşaatında, · ı erh a ar l cıı gıt er er - ıyamıyan or y re edilmesi .. Berlinden Munihe kadu yolcu.. u anım kız is ose ın ter· 
~ı· k tngi bir sebepten dolayı be nin sebebini kızdan sorduğu za • luk müddeti (6-9 saat) Munihten lingdir. Kendisi esas itibariyle, lokomotif kazkanlarının yakılma· . 
lılta~~ ~n bir adamın, "bekarlık man (Lucie): Frankfurt sur Maine kadar (2 'JO reisi cümhur vekili mister Game- sında, ispirto istihsalinde kullanı • 1 

tt~ biı~~ır,, kaidesine ıiayct ede - - Valdeme müracaat edene .. _ 5 saat), Munihten Kolonyaya rin katibidir. Mister Graner se - lacaktır. Bundan başka kahve
ltiği h aha evlenmeıneğe yemin niz, sebebini öğrenebilirsiniz!,, ce· kadar (5 veya 6 _ 9 saat) otomo- yahata çıktığı için miı Sterling ler presa makinesine konularak 
kadı I aldc bile tekrar ikinci hir vahım vermişti. bı'ller, kendilerine mahsus olarak onun bütün vazifelerini yapıyor • kalıp haline getirildikten ıonra na le ·k· · 

e-- . ı·ı ·ı ha)·ata karar Yel' - Bu cevap üzerine (Dorly) he .. yapılacak yollarda saatte en az 120 Gazeteciler mis Sterlinge müra evlerde odun yerine istimal edile· 
" .. }allatlirattan deg-nctı'ı·. k · · b 1 ı k · ı h d'l b k h l , o n men ızm annesını u mu~ ve nı • kilometre sürat e hareket edebile· caat ederek vazifelerini nasıl yap- ce tır. m a e ı en u a ve er 

~\leh a kalıı'Sa 1'11~an hı'ç cılıııaz-=-,·1 h t dd d ' l · · b b' · · · 'f ·ı h b' 66 k'I luk b' •ıll - "' aye re e 1 mesının se e ını on ceklerdir. tığını sormuşlar, kendisi şu ceva - ıçın çı tçı er er ır ı o ır 
S(j., tı~ ıe bahi::Ierı'11cJe olsun b1'ivük dan ögvrenmı' ff k l t 

<- "V~l • ye muva a 0 mut u. bı vermİ§tir: çuval için hükumetten 3 liralık 
keııd· ' .eıneınelidir. Çiinkii kendi Valdesi ona demı•h ki: L. dberg bir f d ha 
ı. llllı ::r ın . şere a ''Tiei~i cünılıur \'ekilinin ben _ bir tazmnat almaktadır. Bu da ~llıı•· z: \'erdiğimiz bir sözü tu- "-Daha çocuk iken kızımın k d 

•ac:ın-. azan ı elen saklı hit; bir işi .Yoktur. Onun beher kilo için yirmi kurut bile ltıı~ \'. ~·nuz en zayif bir nokta- bir bacağı kırıJmı,tı. Tedavi eden - · 
A al'<-~ Porl Natal, 7 (A.A.) - Tayya- jt·in işleri idare edivorum. llurrilıı- tutmamaktadır. ''tay ·~O da evlenmek bah idjr. doktorun bir hatası yüzünden ba - :ı - " ~ 
bir z~ kadın mesele~i kanştı~rı hiç cağı kesilmi, ve kesilen bacak ye- reci miralay Lindberg ile karısı Al· lcrd~ ~n çok istida verenler, iş is - Brezilya hükumeti bu imha ted· 

~<l] lıan unutulmamalıdır. Yok- rine surıi bir bacak yapan me,hur las Okyanusu cenup kısmını 855 tcycnlcrdiı'. H(lr gün erkenden birine müracaat etmeden evvel 
~ llız küçük düı:ımekle kalma- bir adam tarafından yapılmıı hir dakikada aşmışlardır. geç vakte .kadar çalışıyoıı.1111. ,, başka çareler de aramış kahveyi 

1.' daha bü~·ük zararlara da <lü - sahte bacak takılmıştı. Kızım bu Lindberg ile l<arısı Atlas Okya Mister Sterling gibi bir hanım depolarda aaklıyarak yavaı yava! 
IC!O~tıı·uz. Bakınız lngiliz a::>ilza - vazıyette iken hiç bir erkek tarafın nusunu aşarak geçmeğe muvaffak kızda milli kalkınma müessesesini satmak istemiş ise de bu tedbirde 
ellll':i~<len birisi kat'iyyen evlen - dan beğenilmiyeceğini zannettiğin olan ilk çift olmak şerefini kazan· idare eden reis muavini misis bir netice vermemiş, çiftçilere a • 

iı- k~ge kaı:ar verdiği halde güzel den hiç bir zaman evlenmemeğe mışlardır. Florens Robinsondur. O da 22 ya- vans veren bangerler dört sene 

~'\ik tl~~ tutulduğu için yalnız kü - karar vermiştir. Sizi reddetmesi Natal, 7 (A.A.) - Lindberg ve .şmdadır \'e milli kalkınma işini zarfında 37 milyon dolar zarar et 
llıand~~ekle kalmamr~, ayni za- de ondan ile.~ geliyor!,, karısı saat 18,30 da buraya gelmiş- büyük bir liyaketle ifa etmekte • mi~lerdir. 
t~ı·. Vnkı ir bacağını da kaybctmi:;; (Dorly) bu cevabı alınca ertesi ler ve hareretle karşılanmışlardır. dir. ------------
lr: a su suretle cereyan etmi~ günü hemen Londraya hareket et- Tayyareciler İngiliz konsolosunun Halk ve mektep kitabı 

'' mişti. Oraya vasıl olur olmaz a - misafiri olacaklardır. Seyahate na Amerikalılar fazla sar- k I "k"'f 
t (Sir lh o uyucu arına mu a at ~ lllah omas Dorly) İngiliz le meliyat olacağını ileri sürerek sıl devam edileceği yarın kararlaş· hoş olmamışlar 
41

lle 'fr\.,.81~s olan seciyelerin en hali meşhur bir operatörden birisinin tırılacaktır. Roma 7 (A.A.) - Milli kütüp-
d .. ık l ı h · O NEVYORK - İçki yasa • ~ .. b· o an otuz yaş arında ka astanesınc yatmı~tı. peratör Ku'·ba'da yenı' ha"dı·seler hane enstitüsü her vilayet için halk 1.. tr ie ğmm kaldırılması dolayısıyle ya • ı"ll ~ .. t nçti. Şehre pek uzak o - kendisini muayene etmeğe gelince kt k't ı k ı 
o ı .. o pılan şenlikler neticesinde Ameri . ve me ep 1 ap arı 0 uyucu arına t.ılı.ııı suna. çekilmi§, yakınında. atkından dünyayı gör.miyen (Dor- Havana, 7 (A.A. ) - Yeni me· b' k f k M"k~ f 
kea.d.a·n büfon kadın mahluAkatı ly) maksadını ona anlatmıc ve iki- sai kanununun neşl'İ üzerine, tiic- kalılarm dün çok şiddetli bir baş ır mü i. at oymuştur. u a at 
J· ·• ıaınd ::r bütün bir sene içinde okuduğu ki • 
~lif.. en uzaklaştırmış ve cinsi si de sapasağlam olan bacakların. car arasında büyük bir heyecan ağnsıylc uyanmadıkları iddia edi .. 

.ı " trı tapların intihabında en ziyade mu· 11e tıef ensup olanlardan fena hal dan birisinin keıil.meıini istemi~tir. hüküm sürüyor. lebilir, çünkü memleketin her ta-
>ettıi tet ettiği için evlenmemeğe Tabii operatör buna hiç yanaş- Bu kanunu protesto etmek mak rafında alman haberler bu fenlik vaffak olan ve öğrenmek arzusunu 

lrıtı i~~llıişti. mamış ve sağlam bir bacağı kese. sadiyle, birçok İspanyol tacirle - ve eğlencelerde itidal ile hareket gösteren okuyucuya verilecektir. 

de, o! ıılerin yüksek ı;osyetelerin- miyeceğini söylemişti. Bunun Ü· ri dükkanlarını kapamak niyetin - edildiğini bildirmektedir. Bir dolandıncı yakalandı . 
~t!tl \in bu hareketi istihzalarla zerine (Dorly) yastığının altında de oldukları söyleniyor. Sarhoııluk sebebiyle yapılan tev 
d 'ttdı " h ı 1 k k b' ::r Marsilya, 7 (A.A.) - Bir mil• ~11 kat'' gı a.de (Dorly) kararın sak adığı rovelverini çı arara ır Diğer taraftan. Santiyegoda kiflerin tabii ve mutat miktarından 
il ıy,. d k l l yon liralık ikramiye kazanan pi -ıt e'\i "en geri önmüyordu. urıun a so dizini parça parça et- bazı Amerikan mağazalarının ta • büyük bir fazlalık görülmemiştir. 
Qlıt· 11 0 hernı t t k t · t' B t k d k h k yango biletini taklit suretiyle hak· .ı li11 rr " u a ava çı mı! ı. mış ı. u vazıye arşıun a ope· kındı ları ta.vır ve are et, yeni • Nevyorkta kanuna mugayir su· 
"•ı.t ııı un do] t kt 1 t"' d 1 b - k kı olmadıg- ı halde bu ikramiyeyi a-• ~an aş 1 an ve av an ·- ra or e onun so acagını esme- den Amerika aleyhine nümayişle- rette içki sattıklarından dolayı 50 
~\t İçi •onra fena halde yoruldu • ğe mecbur kalmıştı. ri mucip olmuştur. Amerikalıla.. kadar kimse tevkif olun.muştur. lan dolandırıcı Louis Corneboiı, 
dl~ı b~ Yakında bulunan tanıma - Aradan üç ay geçtikten sonra h k . t t d d Marsilyada yakalanmıştır. Mev-
d ır ç' ftl' rm are etıni pro es 0 e er uvar Va~ingtonda irki ticaretini kon 
tt d' l ığe giderek bir müd • (Dorly) ta.mamiyle iadei afiyet et· .. h f :r kuf dolandırıcı Parise gönderile • 

f •nle ilanları yapıştıran uç şa ıs tevki trole tabi tutan memurlar kanunun •ftliı;· nnıeye karar vermisti. Bu miş ve hastaneye celbettiği bir mü cektir. (L ıııtn sah'b ~ olunmuştur. müsaade ettiği içkilerin fiaatların. 
1.1 .. • 1 esi dul bir madamdı tehassısa kendisi için gayet iyi bir 
"le) · " ' Magwazalardan birinin önünde I l k ttıut\~.. l&Jtıindeki kızıyle orada suni bacak y~ptırdıktan sonra (Lu- da gördükleri paha 1 1 tan mem • 

.ı "'"" bir bomba patlamış, cli g'Te~· bir ma · l d ki ·· 1 kt d' "tı. .dlne bir hayat geçiriyor . cie) nin çiftliğine gitmişti. Yeni z nun o ma ı arını soy eme e ır. 
(" b ğaza tutuşturulmuştuı·. ararlar cü Bunlar bu pahalılıg~ a karşı mu··cade .. vor} ) yaptığı acak henüz yerine iyice _ 

~ zidir. ) d tıl\i aö f. ' kadınlardan nefret etti- oturmadığı için pek iyi yürü yemi - le için bazı plan ar üşünmekte • 
~İ~) 'Yi'Yoıy~.n b~ zatı terife Mis (Lu yen (Dorly) arabadan koltukla çı- Goncourt mükafah <lir. 

~ tltıı Run çıftlikte görüp onun- karılarak çiftlik binasına götürül • Paris, 7 (A.A.) _ Goncourt e- Fakat bahriyeliler 
·~ oJll fınca birdenbire kıza. a • müştü. Burada kendisini karşılı· debiyat mükafatı "Ln Condition i«;miyecekler 
~~İbea~erınıştı. Kızın güzelliği, yan (Lucie) ne olduğunu, kaza mı bir takdir nişanesi olarak romancı Vaşington, 7 (A.A.) - Bahri • 
' 1tıin 0 Ye zekası İngiliz asilzade geçirdiğini sorunca (Dorly): Humaine,, Unvanlı eseri hakkında ye nazırı M. Swanson içki yasağı
~' helta.~a:;ana kadar sadık kaldı- "-Artık evlenmemize mani o- Andre Malrauxa verilmiştir. nın kaldınlmış olmasına rağmen 
liıt ~d· 1 kararlarım bir anda alt labiJecek hiç bir sebep yoktur. işte ,,._........,~,,,.,-,-=-~-=~=---====-::----::: bahriyelilerin içki kullanmasına 

lıu l\'erınıştı. sevgili (Lucie) 
1 
şimdi senin karşı. müddet hayretler içinde kalmış ve müsaade etmemek istediğini söy -

tiiııı~ .. trıllarefeden sonra geçen na atkımın küçük bir deliliyle çı • ondan sonra (Dorly) nin boynuna lemiş ve demiştir ki: 

tlt\._1 (1) larfında kadın düş- kıyorum. Bacaklarımın birisini se atılarak sevincinden ağlamağa baş " Bizim deniz kuvvetlerimiz ve 
,.,lt ıı. orJy) . k . 'k 
tltı 1t;ınd"n 'h nın a~ 1 gıttı çe nin uğruna Eed~ ettim.,, cevabını lamıştı. Birkaç gün sonra da dü - bahriyelilerimiz muharebe edebil· 

)'lt-ak . ~ı ayet artık dayana• vermİ!tİ. ğünleri olmuştu.,, 1 mek için viski içmeğe muhtaç de -
t:tdıp sevgilisine doğru • 1.ucie) bu sözleri iJİtince bir Dedik ducu ğildir., 1 / - _,,_ 

Benzinden ucuz yeni 
bir gaz 

Rostok, 7 (A.A.) - Volf ajan· 
sından: 

Rostok tramvay §irketi, odun .. 
dan çıkarılan gazla yuruyen ve 

saatte azami 60 km. hızla gidebilir 
yeni otobüsler işletmeğe ba!ht.mı!
tır . 

Bu yeni gaz. benzinden çok da 
ha ucuz olduğu gibi, orman sa
nayiinden artık kalan odun parça· 
lru-ınm sar~::-ıa imkan vermektedir. 

55 fer yolcu taşıyabilen yeni o

tobüsler, kilometre ba§ın& tahmi• 
nen bir kile. odun yakmaktadır. 
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<&o tarutı ı ıncı aayıtanııuıaı leri hariciye vekili doktor Tevfik hince, o taraf mahakiminin sala- keme, beynelmilel daimi adalet ma komisyonuna havale . r• 
b d f 1 ld 

v 'l 23 · · dd · ve bu kcmı'sycn"n vazifesı tş lık bir me lağ ka ar az a 0 ugu· Rü~tü Beyefendi hazretlerini, hiycti dairesin:le kalan bir ihtı fı .. divanı statüsüntin ıncı ma esın .. . tt5 

nu anlamışlardır. Haşmetlu Yugoslavya kralı ha· fın işbu muahededc derpiş edilen de tadat edilen esas kaideleı·i tat.. ra şayanı kabul bir şeklı bir 
2 - Yugoslavya hükumeti 17 riciye nazırı Mr. Bo[!oljup Jevtiç usule tatbiki için m!lli mahke - bik edecektir. tekliflerinden ve her halde kU' 

milyon dinarlık meblağı Türkiye hazretlerini murahhas tayin elmiş rrcnin makul mühletler dahilinde Madde 6 - Beynelmilel daimi por tevdiinden ibaret olaca ~ 
hük\ıınetine aşağıdaki tarzda tes - terdir. k:ızai hül~mii~ü vermesi ve bu h~~ 1 adalet divanı h~zurun.da veya ha - Komisyona tevdi edi)ecedı 
viye etmeyi taahhüt eder: ı Mezkur murahhaslar usulü dai- mün kazıyyeı muhkeme kuvvetını kem mahkemesı nezdınde her han da hakkında taraflar ar~s~ lı' 

B - 10 milyonu hazine bonosu resinde tanzim edilmiş oldukları ikti...ap etmiş olması lazımdır. gi bir usule ve muameleye girişil - laf husus bulmadığı tnkdır \ı 
l el b. . d' w • ınuk& şeklinde olacak ve bunun 5 milyo- görülen salahiyetnamelerini , teati Keza idari makamalm salahiyc- meden ev el, ihtilaf, bir uzla~ma.. ar an ırı veya ıgerı f ·el 

nu 5 nisan 1935, 5 milyonu da 31 ettikten sonra aşağıdaki ahkamı ti dairesinde bulunan bir ihtilaf yı temin maksadiyle, akitlerin mu rafa bir ay eve) ihbarı keY ?fil 
kanunuevel 1935 vadeli olacaktır. tekarrür ettirmişlerdir: mevzuu bahsoluyorsa bu ihtilaf vafakatiyle işbu muahede muci- mek Ş<".rliyle .meseleyi doS 1• 

A - 7 Milyonu Türk hükumeti Taarruzu müstereken salahiyettar makam tarafından hince teşkil edilen daimi uzlaşma doğruya mezkur komisyona 
hesabına, emtia almağa mahsus 1akbih• makul bir mühlet içinde bu husus- komisyonuna tevdi edilebilecek • etmek hakkını haiz olacnktıl'• 
olarak, 5 nisan 1934 tarihinde Madde 1 - Yüksek akit taraf· ta kati bir l·arar ittihaz edilmeden tir. Daimi uzlaşma korni5~ ~ 
Yugoslavya milli bankasında açı" ı lar, Türkiye cümhuriyeti ile Yu - evel i~bu muahedede derpiş edi · Taraflar zarar görürse Madde 9 _İşbu muaht 

~acak bir ~~e~i. şe.~li~de olacaktır, İ goslavya krallığı arasında telıad .. le~ mu~t~lif usullere tatbik edile - Madde 7 _- Hükmü adli veya zikredilen daimi uzlaşma 1<:
1
, 

ışb:ı ~eblag ı~ı ~ukumet arasmd~ 1 dü~ eden ve alel.ade ~iplc.ma~i.yol· j mıye.~e.Klır: .. .. . hakemi ihtilaf halinde bulunan yonu beş azadan miirekkeı> 
aktedılecek bı~ ~ıcaret muahedesı l larıyle makul hır muhlet ıçınde ı Briylc bır hal tahaddusunden ı~- taraflardan birisine tabi bir adli ve bunlar berveçhizir intih3P 
tarafından tesısı .muhtemel olan , halledilmemiş olan her hangi bir. 1 bu muahedede derpiş edilen usul· makamın veya herhangi bir maka lecektir: et 

takas sistemine dahil olmıye!cak · ı dava ve ihtilafın tesviyesini sulh lere mürac:ıat etmek istiyen taraf mm ittihaz ettiği bir kararın veya Yüksek akit k.raflardall h b 
tır. _ yolu ve işbu muahedede derpiş e - yukarıda mezkur karardan itiba - emrettiği bir tedbirin hukuku dü" risi kendi tebaaları arasındll~ 

2 -. Akit iki memleket a~asın - ı dilen usuller haricinde hiç bir su .. il ren bir :;enclik bir mühlet içinde i vele kısmen veya tamamen muha rer komiser intihap ve ta~ıl1 
1 

da mev~u.t bütün metale~at ıle ıE• retle aramamayı mütekabilen ta · bu niyetini diğer tcını.fo tebliğ ccle- ı lf bulunduğuna karar verdiği tak - ı cekler ve diğer üç komiser• ~:iP 
lahatı zıaıye ve-.- kolonızasyo~- ı ahhüt ederler. ce~tir. dirde ve işbu tarafın hukuku esa.. devletler tebaası arasındaJl 1 el 

kanunlarına tevfıkan zaptedılen Yüksek a 'iİ1 taraflar biri birleri- A _ ikinci maddede mevzuu siyesi bu karar veya tedbirin neta- J rafın muvafakatiyle intih3P h• 
em~ali gay~i menkule~i. v~ köyler· ne karşı harbe, milli siyasetleri- bahis hakem mahkemesi beş aza_ yicini ancak nakafi bir surette her- cek1erdir. Bu üç komiseı- J11:J 
dekı emvalı metrukeyı ıstıhdaf e - nin bir vasıtası olarak, müracaat dan mürekkep olacaktır. Taraflar- taraf etmek imkanlarını bahşeyle .. 1 lif .milliyetlere mensup ol~ 10~ den tedbirden mütevellit olarak etmemeyi ve ahar tarafından iki dan her birisi bunlardan bir azayı diği halde taraflar zarar gören ta- Yüksek akit taraflar, koJT1 1~ ,,' 
mel~ ... leketlerden birisinin tebaası .. I k t' b' · k L b f h'"k .. dl" h k · ·ı b ı d ı"otı~ "' " meme e m ırıne arşı yapıma· tayin edecek ve bunun kendi te a· ra a u ·mu a ı veya a emı ı e ısını, un ar arasın an e" 
nın diğer me.mleket hükumetine 
kar§ı haiz olduğu bütün metalebat, 
işb·.ı itilaf ile tesviye edilmiştir. 

sına teşebbüs edilecek herhangi nsı arasından seçebilecektir. muhik bir tazminat itası husuıun - deceklerdir. Komiserlerin fllı~ 
bir taarruzu veya tnarruza i~tiraki Diğer iki hakemler ile hakemi da müttefiktirler. riyeti üç sene sürer. Tekrar i 

4 - lşbu itilafın tarihinden iti
bar~n Yugoslavya hükumeti Yu -
goslavya arazisinde Türk tebaası
na ait l>ulun.an emval, hukuk ve 
menafii istikbalde zaptetmemeyi 
ve işbu emval, hukuk ve menafii 
bunların serbestçe tasarruflarına 

bırakmayı taahhüt eylediği gibi 
Türkiye liükUmeti de kendi tarafın 
dan arazisinde Yugoslav tebaasına 
ait olarak mevcut olan emval, hu -
kuk ve rn~naf ii bunların serbestçe 
tasarruflarına terketmeyi taahhüt 

veya ikisinden birine karşı tevcih alclha.kem ahar devlet tebaası a - Madde 8 - Yüksek akit taraf .. , hapları caizdir. Müştereke~iı . 
edilmi~ herhangi bir taanuzkfır rasınclan olmak iizere iki tarafın ların aralarında bir ihtilafı badi o· hap edilen komiserler meJT11\ ıı 
itilafı ret ve takbih etmeyi taahhüt muvafakatiyle intihap edilecektir. lup bunlarca alelade diplomasi yol lerinin inkizasından evel !~'il 
edeı·ler. Bu sonuıu:uların başka başka larıyle ve dostane bir surette halle- rafların muvafakatıyle te / 

Madde 2 - Türkiye cümhuri - milliyetlere mensup olmaları, dai _ dilmiş olan ve işbu muahedenin lebileceklerdir. Keza tara.fi~ 
yeti ile Yugoslavya hükumeti, alel mi ikametPahlarının taraflar arazi ikinci maddesinde derpiş edilen her zaman tebdil etmek \4 
ade diplomasi yollarıyle dostane si dahilind~ bulunmaması ve bun.. şekilde bir karar ile halli mümkün haiz olacaktır. Maaha?.n te 

511 
bir tesviyeye l'aptedilmiyen ve di • ı ların hizmetlerinde de olmamaları olmıyan ve akitler arasında meri dilmiş olan k?miser~er ~erde 1'f 
ğer bir suretle itilafa bağlanmıyan ı· d bir muahede ile bir usulü tevsiyeye yet olan işlerın tesvıyesıne 1 

1 azım ır. klerP yekdiğerinden bir hak metalebe - B. _ tabi tutulmaları derpiş edilmemiş vazıfelerine devam edece 
sine müteallik davaları zirde izah olan bütün meseleler daimi uzla~# 

1 
(Sonu ytı1 

edilen şekilde ya beynelmilel dai - Diğer devletten hakem 

e~e~ · 
5 - işbu itilaf tasdik olunacak 

ve ~üshai musaddakaları Ankara -
da·~eati olunacaktır. Tasdiki günü 
me:lyete girecektir. 

işbu itilaf 28 teşriniıani 1933 
te Bclgratta iki nüsha olarak tan .. 
zim edilmiştir.,, 

Donluk muahedesinin 
metni 

mi adalet divanına veya bir hakem 1 -Hakem teşkili hakkında 
mahkemesine tevdi eylemeyi taah .. tar&flardan birisinin diğerine yapa 
hüt ederler. Bunlar betahsis atide cağı tekliften itibaren üç aylık bir 
ki noktaları istihdaf edenlerdir: mühlet içinde hakem mahkemesi -

Bir muahedcnin tefsiri nin azalan tayin edilmiş bulunmaz 

Beynelmilel huhuka müteallik 
herhangi bir mesele, tahakkuk et -
tiği takdirde beynelmilel laahlıü • 
dün ihlalini tazammun edecek olan 
herhangi bir vakanın subutü. 

4 - Böyle bir ihtilaftan dolayı 

tereddüp ede~ek taztin nevi ve 

ı:;a ica.p eden tayınlerin ifası iki 
tarafın muvafakl".tıyle bir üçüncü 

• 
devlete tevdi olunacaktır. 

Bclgı-atta haıiciye vekilimiz vüsati, 

2 - Bu hususta itilaf edilemedi 
ği takdirde taraflardan her birisi 
istediği diğer bir devleti göstere -
cek ve icap eden tayınler beynel .. 
milel daimi adalet divanı reisi ta -

Tevfik Rüstü Bevle l\L Y eviiç ara- Tesviyeleri, yüksek akit taraf.. rafından icr~ olunacaktır. Müşa -
smda imz~lanan· Türkiye - Yu - lar arasında meri diğer mukavele- nünileyhin memnuiyeti takdirinde 
goS.lavya dostluk, a<lemi tecavüz lerle bir usulü mahsusa rnptedil - veya taraflardan birisinin tebaaıın 
adli tesviye, hakem ve uzlaııma mi~ olan ihtilaflar, gene o muka .. dan bulunuyorsa, tnyınler, ikinci 
muahedesinin metni berveçti ati veleler ahkamı mucibince hal ve reis tarafından yapılacaktır. Bu-
dir: tesviye olunacaktır. nun dahi memnuiyeti halinde ve-

"Türkiye Reisicümhuru Hazret Madde 3 - ltbu taahhüt atide· 1 ya t~r:ıflard~n biris;njn tebaasm : 
leri i"le haımetlu Yugoslavya kralı, ki ihtilafal.a şamil değildir: dan ıse, tnyınler, taraflardan bı .. 

Umumi sulhun bekasına aynı de 1 - Bu muahedeye tekaddüm risinin tebaası bulunmıyan mezkur 
recede bağlı olarJlk, iki memle _ eden vakalardan rnütehassıl ihti • dıvan azasının en !-~aşlısı tarafın -
ket arasında çıkabilecek ihtilafla· laflar, dan yapılır. 
rın muslihane tarzı tesviyesini ha.. 2 - Akitlerden birisinin kana· C - Vefat veya istifa veya her 
zırlamak suretiyle Türkiye ile Yu- atince hukuku düvel preıısiplerine hur.gi dif!er bir me.mnuiyet hase .. 
goılavyanın umumi sulhun devamı tevfikan münhasıran kendi hükum bıyle inhilal edecek azalıklara in -
emrinde mütekabil bir itimat fikri ranisi dairesindeki mesailden mi.i· tihap lceyfi.yeti de baladaki usul 
ile teşriki mesai etmeleri lüzumuna tcvellit bulunan veya aralarında dairesinde ve en kısa bir müddet 
ka-il ~Jlunarak, meri muahedeler ahkamın en her içinde cereyan edc~ektir. 

Uzlaşma esaslar1 birinin salahiyeti münhasırası çer- D. iki yüksek akit taraf ılar, 
iki devletin de, harbe müra - çevesinde kalan ihtilaflar. ~ht'l : fı hakem mahkemesine tevdi 

ca~t olunmamasına mütedair 27 Şu kadar var ki diğer larnf, ı husu:ı:ında mı;t:ıb:k kaldıkları tak
ağ".ıstos 1928 tarihli Paris misakı .. 1 

buna muhalif kanaatte bulunduğu dirdc, aynı znmnn:fo. ihtilafın mev 
nı imza etmit olduğunu göz önün - takdirde ihtilafın taraflardan bi • zuunu ve La!:ip edilecek uııulü tes 
de bulundurarak Türkiye ile Yu - rinin salahiyeti münhasırası cfohi · bit eden bir Lnhkimname kaleme 
goslavya arasında mevcut olan ve linde olup olrr.n.dıi!ı meselesini evel ak-:ak'ardır. 
kendilerince istikbal için bir zı~ 1 emirde beyne]milel daimi adalet ! Bu tahkimnnmede baladaki 
mı.n teşkil eden dostluk bağlarını, 1 divanı tarafından karara bağlata - beııttc zikredilen nukat hnkkındc .. 
iki memleketin müşterek menfaat-! bilecektir. ki izahat ve tasrihat gayri };afi ise 
leri namına, kuvvetlendirmek ar-\ Milli mahkemelerin gö· bu hususta beynelmilel ibtilifatın 
:.ı:u.sttyle aralarında bir . dostluk, 1 receği iş .muslihane hnlline mütedair 18 leş· 
ademi tecavüz, adli tesvıye, ha· ı 3 -Tarafların arazi vaziyetine rinievel 1907 tarihli Lahaye muka
kem ve uzla,ma muahedesi i\.ktine 1 miiteallik ihtilaflar. velenamesi nhk&mı, lüzumu mer
karar vermi,ler ve bu hususta, 1 Madde 4 - Mevzuu, taraflar- Lebesinde, tatbik edilecektir. Tah 

Türkiye Reisicümhuru Hazret - ı dan birinin dahili kanunları muci. i kimnnmenin sükULu halinde, malı~ 

Paralarının menbaı 1 
. '( 

Y h .. k ,. . . h 1 d v bJ unan u umetının azır a ıgı 

layıha etrafında kopan gürültü 
Atina, 7 (Hususi) - Hükumet 

adamlarının servetlerini nereden 
temin ettiklerinin tahkikine dair 
hükumetin meclİ!c vermek niye -
tinde bulunduğu kanun layihası, 

gazetelerde şiddetli münakaşala -
ra sebebiyet · veriyor . Hükumet 
gazetelerinden bazıları, bu liyi -
hanın irtikap ile itham ettikleri 
Venizeli&t hükumet adamları a -
leyhine bir tedbir olduğunu iddia 
ediyorlar. 

Muhalif gazeteler ise bu ithamı 
şiddetle reddederek hükumetin 
bu temizleme tedbirine evvela 
kendi mensuplarından başlaması 

lazım geldiğini yazıyorlar. Hüku
met mahafili, muhaliflerin bu 
mukabil ilhamını iftira olarak te
lakki ediyorlar. 

Dün akşam M. Venizelos ga -
zetecilere, hükumet mensuplan -
nın sabık kabineler tarafıncan ya
pılmış olan ihtilıislardan şimdi 
bahsettiklerini, fakat o zaman hiç 

ses çıkarmadıklarını ve bu halin 
hükumet mahafili tarafından 

ol-

tülerden hiç bir şey çıkmııı;·';. 
Deveran eden rivayetler 

1
;1 

başve!;il M. Çnldaris b~. iJ1 
etrafında koparılan güriiltı.J i 

I A 'h l' verilıt' i ne ayı ıt.nın mec ıse ~ 

müddct:;iz olarak geçiktirı1te 

yet-in_d_e_d_iı_··----------__....-/~ 
·kast Kral Zogoya suı ? 

hazırlanıyormuş i 
flla" ' 

Atin.a - Zağrepteki .. ..,,,ı~ 
1 

· · p · Idı~1 • ~ gazetesının arısten a "' rı' e•",' ~f 
mata göre, Arnavutlusu J'a' o 
nıa sefiri Ahmet Bey Din~ ,t ıe< 

1 b' uıkıl S kral Zogoya karşı ır s }.'JJ11 ti 
tip etmekle meşrıulmuŞ· oY' "~ıı' 
zete, ltalyacla kral zog >'ef1., 

infialin arttığını ve onu~ pre"~r 
İtalyan kral ailesinden bı: edil~1 

· ·ı · .. "t telakk1 
getırı .-nesı musaı 

ni yazıyor. 

Bulgar 
90ıı 

krah seıgr 

gidiyor kre.lı 6:~ 
Belarat, 7 - Bulgar ..ı gele • 

• d B l"ratıll . ol' 10 ka.nunuevcl e e "' . fit• '1.' 
el J1l ıstı v 

ve kral Alel<san rm J<lf'' ~· 

b d .. .. }·alıı.C3 .. ,.~f rak ttra a uç gun • • go 
lelerı 

esmıdn Balkan mese ileri sürülen ithamluın asılsız 
duğunu gösterdiğini söylemiş ve leceklir. 
demi~tir ki: 

"- Kanun layihasının yalnız 

meclise verilmesi kifayet etmez .. 
Fakat aynı zamanda bir tahkik 

heyetinin de tetkili lazımdır. Bu 
tahkik heyeti, bitarafane çalışma-
lı ve hakikati meydana çıkarma • 

lıdır. Kuru patırdılnrdan ve gürül- iL••••••---~ 





ikramiyeli 0 /o 5 faizli 
Ergani istikrazının 
"B,, tertibine ait ilan 

Maliye V ekiletinden : 
14/1/1933 tarih ve 2094 numaralı kanun mucibince hasılı 

Fevzipaşa Diyanbekir demiryoluoun Şefkatli istasyonundan sonra 
olan kısmının inşasına tahsis edilmek üzer o yapılacak 1 ı.000 000 
liralık istihazmın 4.000 000 liralık ikinci kısmını teşkil eden B. 
tertibinin kayıt muamelesine 9/Kinunuevvel/1933 de başlanılacak 
ve 11 - 1 - 934 akşamı bitecektir. 

1 - Bu istikrazın B. tertibi de beheri yirmişer liralık iti· 
bari kıymette hamiline muharrer tahvillerle yapılacakhr. 

2 - B. tertibinin tahvilleri birden ~00.000 ne kadar olan 
numaraları taşıyacaktır. 

3 - Bu itıbarla tam tahvil 1'60,, lira itibari kıymetinde 
olduğundan her tertibe ait yirmi liralık tahvil tam tahvilin üçte 
birini temsil eder ve ikramiyelere de o nisbette iştirak hak· 
k . ' ını v.?rır. 

4 - Bu istikrazm A. tertibi hamillerinin sahibi bulundu'·darı 
tahvillerinin B. tertibine iştiraklarını temin edebilmek üzere 
9 • kanunuevvel· 1933 den 13 ·kanunuevvel· 1933 tarihine kadar 
ki ilk beş günlük müddet bu kabil iştirak taleplerine tahsis 
olu o muştur. 

l?u müddet zarfında A. tertibi hamilleri tahvillerini evvelce 
tahvil aldıkları bankalara ibraz ile ayni numaralı tahvilin B. ter· 
ti~i tahvilini talep edebileceklerdir. 

14 · kanunuevvel - 1933 tarihinden itibaren sahşlar umuma 
serbestçe yapılacaktır. 

5 - Bu defa kayıt muamelesine başlanılan B. tertibine ait 

tahvillerin ihraç fiah ilk kuponun tam olarak tediyesini teminen, 

19, 70 lira olarak tesbit edilmiştir. Yani yirmi liralık bir tahvil 
bu mUddet zarfanda on dokuz lira yetmiş kuruşa satılacaktır. 

6 - Jstikrazm. faizi % 5 dir. Bunun için her tahvil bir lira 
kıymetinde yirmi kuponu taııyacaktır. 

7 - Faizden başka · senede iki defa 16 • Nisan - ve 16- leş· 
rin:cvvel tarihledndc yapılacak ketidelerde kazanan numar~hu:.a 
aşağıda yazılı ikramiyeler tevzi o!unur. 

Türk Lirası Yek\ın 

Adet . Beheri Türk L"rası 

1 30.000 30.000 
1 15.000 15 000 
3 3.000 9.000 
6 \ 909 5.454 

289 120 34.680 

300 94.134 
- ': 

Yu'.arcla yazılı mıktarlar tam tahvil üzerinden hesap ve 

h•s'.nt edı!miş o'up numarasına ikram:ye isabet edecek tertıpler· 
den her birine üçte biri tevzi edile'<tir. 

Atı ayda bir yapılacak keşideler neticesinde tevzi edilece'.c 
işbu ikramiye mı!<tarlarının ne suretle hesap ve tes~it edilm ş 

o du ·.u ayrıca Broşür halinde yapılan neşriyatla izah edilm:ştir. 
Bu Eroşürlerin kayıt muamele!İni yapan bankalardan talep edil
mesi. 

8 - Faiz ve ikramiyeler bu iştikra:ıın tamamen itfasına 
kadar her türlü resim ve vergilerden muafı ır. 

9 - Eu istikraz tc1hvilleri resmi devair ve müesseselerce 

hususi idare ve be:ediyelerce yapılacak müzayede, münakasa ve 

mukavelelerde teminat o!arak itibari kıymetleri üzerinden baş· 

başa ka\:ut edilir. Bundan başka hazinece satılmış ve satılacak 
olan Milli Eml5k bedellerinin ödenmesinde de baş1baş alınır 

Kayıt muamelatı: 
1'0 - Kayıt muam~lesi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 

ile Ziraat, lı, Ü.:Smanlı En fı'• ve S.i:ner Baı,:ularıoıo m'!r:ceı ve şube· 
Jeri taraıından her taraha icra edılec·~· · tir. Bu bankalardan baş 
ka Iıtanbul'da Amerikan E'<spres, Uoyçe Bank, Doyçe Oryant 

bank, Bankodi Roma, F e!em'!nlc Bnhri sdıt, Selanik bankası, 
Hanka Komerçiyale İtalyana, S. S. C. 1. Ticareti Hariciye ban· 
kaaı, Banko Frcınko Az.iyatik bankalatile lımir Samsun ve Mer
sindeki diğer bankalar tarafından da icra edilecektir. 

11 - Bu defa yapılacak B. tert.birıe ait ka\•ıt muamelesi 
için on dokuz lira yetmiş kuruşun tediyesi mu'<abilinde yukarıda 
yazılı bankalar tarafından tahvillerin asılları yerine geçmek 

üzere yine hamiline muharrer yirmi liralı!< muvakkat makb'IZ 

Terilecektir. 
12 - Muvakkat makbuzların asıllarile ne zaman değiştirile· 

ceği a.<er;,ı ilan edilecekti r. (6660) 

Vapurculuk 
Türk Anonim Şirketi 

İstanbul Acentahğı 
Liman han, l'elefon: 22925 

KARABlGA YOLU 

Saadet vapuru 9 birinci ki 
nun cumartesi saat 18 de Top· 
hane rıhtımından kalkarak gi· 
dişte Tekirdağı, Marmara, Er
dek, Karabiga, dönüşte Mü
refte ve Tekirdağına uğraya· 
caktır. 

Nafia Vekaletinden: 
~ , .. 

(2000) adet normal meşe travers kapalı zarf usulile muo 
kasaya konulmuştur. 

Münakasa 20 - 12 · 933 tarihine müsadif Çarşamba günü sa· 
at 15 de Aokara'da Nafıa Vekaleti Müsteşarlık makamında icra 
edilecektir. 

Taliplerin cari seneye mahsus Ticaret Odası vesikası ve ~e
minatı muvakkatelerile birlikte aynı gün ve saatte kom=syon 1 

bulunmaları lizımdır. d 
r alipler bu husustaki şartnameleri ikişer lira mukabilin e 

Ankara'da Nafıa Vekaleti Levazım Dairesinden, Jstanbuldall 
Haydarpaşada Liman işleri Müdürlüğünden tedarik edebilirJer.
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Kemal vapuru 9 birinci ka· : 

nun cumartesi saat 18 de Sir· m~ Büyük Tayyare Piyangosu ~ 
keci rıhtımından kalkarak gi- .... 

2 
k d ~ 

diş ve dönüşte Eregli, Zongul im 16. IDCI tertip . incİ eşi e ım 
dak, Bartın, Amasraya uğra· HH 77 Kanunuevvel 1933 dedir iın 

yacaktır. -=~=1.1.1.1. Bu··yük ikramiye (25) i.1. 
~ Halis şekerden ı; 

T A H . N m! b. 1· d ~~ ı m~ ın ıra ır ~ 
, HEL 1 ASI ~mBu keşidede ayrıca 10.000, 4.000, 3.000 liralık~ 

Yalnız m~ikramiye ve 20.000 lira/ık bir mükafat vardı1:_: .. fi 
1 :::: ....................................................................... ::::·:::::::::::::---::::::::::::::::::::::2 

ı ·"········································································:ı:::-:::.._ ... _ ..................... . H B k. ·········································································· . ____ ......................... ........ 
acı e ırl .... i ......... ~:~;::···;;·::::·;·~·-~:·;~~ ;, ilan 1 ar• 1 

Ticarethanelerinde bulunur. . 
~~=~~===~~(1~0~6~'2~2~~ 1--~!!!!!I idaremiz için pazarlıkla satın alrnacak olan yuvarlak deoıır, 

Dr. Jbsan Samı lama demiri, galvanize oluklu saç ve ıe)tioyağ gibi 22 kale~ 
muhtelif eşyanın 13/12/33 çarşambn günü saat 11 de pazarhğl 

Gonokok aşısı 
Helsoğukluğ'u \'e ihtil:\tlarına karşı 

pek tesirli ve tazı: aşıdır. Divanyolu 
Sultan l\lahmut türbesi i'\o. 189 

10564 

S;ıhlbl: t\IF.IUU:'l A:S~l 

k- v •• atla yapılacaktır. isteyenlerin mez ur ~.ıa~te magazaya muraca 
tahriren teklifte bulunmaları ve mağaı:a dahilinde asılı listede 
(X) işareti bulunan malzeme için nnmuoe getirilmesi ve nuaıu· 
nesiz tekliflerin kabul edilmiyeceği ilan olunur. (6776) 

T~R~<iYE 

Z:IRAAT 
BANKASI - . 

'·DARA 
BiRiKTiREN. 

'DAJ..JAT-t;D~ 
-- htBnbıal Neıırlyııt MUdıirU: lteflk Ahmet VA K 11 Mntbaıuo -


