
lngiftere, Milletler cemi
Yeti emrine bir hava kuv
veti verilmesini istemiyor 

Yeni Fransız kabinesinin 
bulduğu mali proje de 
itirazlarla karşılanıyor 
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Adliyedeki Yangın 
Son Bir Derstir 

l 
1
'4'.nbul adliyesinde çıkan yan- olan bir yerden emir ve talimat 

~n~ sebebiyet veren mes'ullerin vcrilme:;ini beklemiştir. lhtimal
nıu akenıelerine başlandı. Yangı· ki amir mevkiinde olanlar da bi -

n aet. ·b· · · ı ı · · d k l k k d .. ue ı vestıyerın manga ı o - nanın ıçın en çı arı aca evra 
ta~~u söylendiğine göre bu husus - ve eşyadan bazılarının karı~ıklık 
hkl llıes'uliyet in de bu mangalı arasında çalınmasından korktuk· 
etr;n, fakat dikka1sizlikle ateşini ları için tedbir düşünmekle vakit 
ti d - sa!:an odacı ve kapıcı ne - geçirmiştir ve alakadarlar hu yol· 

d n en bir bıç ednma teveccüh e· da tedbir düşünürken hemen her ece" · 
.~ 1 anlaşılıyor. şey yanmış, kül olup gitmiştir . 

ha~tı~~?s!z adliye binasında her Eğer yangın karşısında kendisi-
tıa gı ır şekilde yangın çıkması· ni selahiyettar gören her hangi 
t. ~hep olmnk mesuliyeli mucip b~r amir veya memur bütün hırsız· oır l r 
h ! ır. Fakat bir l:ere yangın lık ihtimallerine karşı en küçük 
:ı:a~ıhtan s:>nra kurtarılabilecek bir tedbir bile almaksızın adliye 
d y erın kurtarılamamış olmasın - binası icindeki evrak ve vesaiki 
a da a b. ' l' t 1 t ~ - d' · 'f h I Yrı ır mes u ıye noı< ası 1 kurta:-magı ken ıne ış ve vazı e 
u tıncl ~ 1 1 d · · · b' " . ugu unutu mama ı ır. edinmış olsaydı helkı netıcede ı-
~dlıy - d.. t k h be e yangını en aşagı or , na içinden çıkarılacak evra ın a 

'l.a 
1 

&aat sürmüştür. Bu kadar bir zıları kaybolabilirdi. Fakat 
'" lrıan adliye binasında bulunan bundan mü~evellit zaı·ar binanın 

tak v ·1. - k k 
?rtak i·-·e ve.s~ı-:ı~ çogunu urtar - etrafına muhafaza k~rdon~ o_n~-
i . :;ın kaf ı ıdı. Y almz bunun rak içeriye hiç bir kımsenın gırıp 
çın ''a d k 
, 'k" ngın esnasın n evra ve ve- çıkmasına müsaade edilmemek su 
aı ht k ı d k d' · · · · · ?rt , urtarı masın an en ısını rctirle yangın alevlen ıçınde tek· 

\> eı tıl gören belli başlı bir amir mil dosyaların ve evrak sandıkla-
e leAk'I At b 1 lA ı· . . k d' ~ ı a u unması azım ge ır- rımn yanmasına karşı seyırcı a -ı. 

lşte adliye yangın esnasında bu 
"aı· 

lınmasından elbete daha hafif o -
lurdu. 

ltalyanıo 
• • 

proıesı 

Milletler cemiyeti 
ne şekle getirilmtli 

Roma, 8 (Havas ajansı) - ltal 
yanın milletler cemiyetine karşı 
almış olduğu vaziyetten anlaşıldı
ğına göre, ltalyanın bugünkü si -
yaseli, tensik olunacak milletler 
cemiyetinde Almanya lehine çalış 
mak maksadını istihdaf eylemek • 
tedir. 

İtalyanın projesi şudur: Bir ci -
han müessesesinin teşkiline inti • 
zaren dört devlet arasında bir ida
re komitesi te~kil olunacaktır. Bu 
suretle milletler cemiyetinin yeni 
misakiyle dörtler misaknın tevhi -
di elde edilmiş olacaktır ve millet 
ler cemiyeti açıkça sulh muahede
lerinden ayrılacaktır . 

Yeni milletler cemiyetinin mer• 
kezi de mutlak surette Cenevrede 
olması zarureti bulunmıyacaktır • 

Fransızlar muhalif •• 
Paris, 8 (A.A.) - Büyük fatist 

meclisinin kararı he.1<kmda bazı 
mütalealar yürüten (Temps) ga -
zetesi milletler cemiyetinde ve 
cemiyeti misakında büyük devlet
lerin nüfuzca mutlak tef evvuku 

ıyette bir amir ve bu amirin 
~ll\r' .. 
~ •nı ıcra eder.al. ı>;r tC1kll8.tın 
~ Qflrnaması, yahut bu vazifeyi 
te~'cak olanların derhal hareke -
k !'es.memesi neticesi olar.ak 

Demek istiyoruz ki adliye yan - yolunda tadilat yapılmasının mil
gını yalnız lstanbuldaki resmi da- Jetler cemiyetini yıkıp ortadan kal 
ireler için değil, bütün me.mle • dırmağa muadil olacağını yazmış
ket için ders alacak bir hadise • tır. 

t.•tııaında hiç bir İf görülememit· 
ır, 

el lhtimalki yangın başladığı sıra-
.' adliye binasının icinde veya 
~ -
'a~~ında en mühim evrak ve· ve· 

1'ir. Bu hadi.eyi idari noktadan'1"'"--.Jllia1illtllıiıılW-.l1ilif•_, .. , .. ,.a•••aı"P'iigmeUnce •• 
eaaalı surette tahlil ederek umu - Nevyork, 8 (A.A.) - Nev -
miyetle resmi binalarda çıkacak york Times gazetesinin Vaşington 
yangın ihtimallerine karşı esaslı muhabiri yazıyor: 
tedbirler almak lazımdır. "İtalyanın milletler cemiyetini 

Resmi dairelerde yangın çıktı - tensik hakkındaki talebi birleşik 

Mehmet Asım Amerika hükômetlerinin . mezkilr 
ı'll 1 kurtarabilecek memurlar bu 

2~?rt~ttur. Fakat bu memurlar i~ 
CoıJnıek için amir mevkiinde (Devamı 4 UncU aayıfada) 

r_ ~ıonı ıınnııı :ııın uı nııı ı1oınıııııııınnıınııınınııınıııoınıııınnınıonmımnunııııH111uınıınuuınıı11111nmııımııınuın11 
cemiyete girmesi maksadını takip 
ediyorsa bu teşebbüs akim kalma• 
ğa mahkfundur. Çünkü hiç bir şey 
Amerikayı milletler cemiyetine 
girmeğe teşvik edemez.,, l\teydana çıkan esrar! 

lo,.t 
Giçner'in 

ölümü .• 
"

1
1ttan fifre memurlar1n· 

~-" birinin Alman casus
"111 hakkında mühim if· 
'"•tı esrar perdesini tam o-. .. d" .we ı sene sonra tama· 
l'tllte meydana c;ıkar1yor 1 

l'Q,. k. J k 

Hukuk 
talebesi 

Dün kongreıerini yapa· 
madılar, çünkü .. 

Hukuk Talebe Cemiyetinin dün 
senelik kongresi yapılacaktı. Fa -
kat cemiyet azaları konre açılma -
dan evvel başka meseleler hakkın· 
da müzakereye başlamıtlar ve bu 
müzakereler büyük münakaşalara 

Kadın hangi ya~ta caziptir? 

isterse her yaşta ! 
"Neye şaşıyorsunuz; evet, elli yaşın
daki kadın cazip olabilir.. ancak .. ,, 
Dediler ki: 
_ Nişantaşında tramvaydan 

in ... Ne sağcı, ne de sola sap ... doğ 
ru git ... Sağdan birinci sokak, çı -
nar sokağıdır ... Suat Derviş Hanı 
mın oturduğu Hezarfen apartıma· 
nını orada bulacaksın ... 

Dediklerini yaptım: Tramvay • 
dan Nitantaşında indim. Ne sağa, 
ne sola saptım. Doğru gittim. Çı 
nar sokağını aradım. işte iri yarı, 
şişko bir adam .... 

- Affedersiniz, Çınar ........ .. 
Bet bir ses lafımı ağzıma tıka

dı: 

- Sokağı mı? 

- Ta kendisi ... 
- "~· :t-,, zadelerin apartmanın 

dan kıvrıl. .. 

- Ne ":t- ~,, zadeleri, ne de a • 
partmanlarını biliyorum ... 

Pek tuhaf! iri yarı adam, fena 

Suat Derviş H. 

git at kendini köprüden aşağı! 
Demek istiyor. 
Soğuk, dondurucu, kaldırımlar 

vıcık vıcık çamur. Kar da yağı • 
yor. 

bir şey demişim gibi öfkelendi. Aklımda, hep, anketimin biri • 
Homur homur homurdandı. cik suali: Kadın en çok hangi 

Rüzgar pek şiddetliydi. Ne de- yaşta caziptir? 
diğini duymadım. Amma, omuz • itiraf ediniz ki, sıcak bir mev • 
}arını silkeleyişinden, dudaklarını zu ... Fakat, ah bu dondurucu so • 
büküşünden anladım ki: ı ğuk, dişlerimi takırdatmasa ! 

- ""':t-,, zadeleri bilmiyorsan, (Dc\'l\mı A ml.'ı sayıfııda) 

Farmakologlar dün toplandılar 

Reçeteler Latince mi 
yazılıyor, Çince mi ?! 

Eczacılar evvela kendilerinden, sonra 
doktorlardan şikayet ettiler 

Farmaloğlar birliğinin senelik 
toplantısı dün yapılmıştır. 

Kongre reisliğine Balıkesir 

meb'u5u eczacı Muzaffer Bey se • 
çildikten sonra müzakereye baş -
lanmış, idare heyetinin senelik 
raporu okunmuştur. Bu raporda 
bir çok esaslı meselelere doku • 
nuluyordu. Raporun okunmasın • 
dan sonra söz alan bir eczacı : 

Eczacıların aralarında sıkı ve 
samimi bir tesanüt olmadığından 

"- Arkadaşlar açıktan açığa , 
yüz yüze gelsinler, şikayt!tlerini 

açıktan açığa yapsınlar, fakat ar
kadan vurmasınlar .. Ancak bu su
retle tesanüt temin edilmiş olur •• 
Tesanüt olmadıkça ela birliğimiz -
den fayda beklemek abestir.,, 

Kongre reisi Muzaffer Bey bu 
eczacıya şu cevabı verdi: 

"- Birlik ilmi ve fenni sahada 
çalışmadıkça hiç bir varlık göste -
rem ez ... ,, 

ın l sayımızua o u. ÔJilmil, umumi harbin en ka.raahk,a 
'1ıı1111r b l k beyecanlaundan bfrfalnl tetkll eden~ 

~.,., aş ıyaca Slnzz Lord Giçner _6 sebebiyet verdiğinden ko~re ya·ı~~~~-~. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
pılamamıt ve başka bir güne hı • 

bahsederek demiştir ki: (Devamı ~ inci aayıfada) 
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.... °il 
' " .... Avru:;»a nilktealle TGrk nilkteal blrbl· 
~ "---. Meaeıa lavlçredeı "Bir litrede kaç de
.;."' ...:~•rdır?,, aualine bfrh "ilet deaUltre ailt, 
~ •u,, •ardır deae nilkte olur. Halbu-

laalla alt olar J 

ı B. zr 
Çete 
Yakalandı 
Kıutamonl, 8 (Hu • 

susl) - Daday - EfiA -

nl yolunda köyleri so • 

;>an ve bir köylüyü öl -

düren çete c!radmd3n 

ikisi şehlrde polis ta • 

rafından, dördü de Jıın· 

darına tarafından mey

dana çıkarıımı,lar \"C 

ıllAlılariylo beraber ya

kalanarak adllyeye ve

rllm.i ,ıerdir. 

rakılmıştır. 

Dün akaşm aldığımız, lstanbul 
Hukuk Talebe cemiyeti mühürünü 
taşıyan imzalı bir tezkerede hu 
toplanmanın neticesini şu suretle 

Dünkü Futbol Maçları 
Galatasaray:3 Süleymaniye:O .. Istanbulspor:3 Beykoz:] 

anlatıyor: 

"Bugün yapılan Hukuk Tale -
besi kongresinde malescf çok şa -

Dün Lig maCj• 
ıarına devam 
edilmi,,Galata
saray SUleyma

<Devamı 4 Unl.'0 la},fada) niyeyi 3 _ 0 

·~ıım-RM1Bmı~nınımınımmı1ııı. ıstanbulsporda 
Seykozu 1 - 3 

Bu Sayımızda yenmişlerdir. 

Askerlik 
~ Bahisleri 

Bunlarmn tafsi· 
llt.nıdiğer spor 
haberlerile bir· 
likte 6ıncı sayı· 

. . , tamızda bula· 
Yedu:ıcı sayıfada caksınız. Resmimiz Süleymaniye 

,.BlimDlmll-lllillllllIDI~ latasaray hucumunu gösteriyor. 
kalesiönünde bir Ga· 



Selim! 
Amerikadan Gazi Hz.ne 

bir şiir gönderildi 
Renicümhur Hazretlerine A -

merikadan M. Fred Gannon im -
Avrupada lfransızbütçesindemüva

Günün sJyaseıl - --- ____ __....___,,, , 
Fransa bütçesı 
Fransız meb'uslariyle ilk kal 

şılaşmada itimat reyi kazanan 

tan kabinesinin evvelce .. ta~D1~ :ı 
Iunduğu derecede kısa omurlu 

zasiyle "Amerikadan selam,, ser - Mühim siyasi görüşmeler 
levhalı İngilizce şu şiir gönderil -

ve temaslar oluyor 
zene temini meselesi .. mıyacağı anlatılıyor. . 

Bu sene içinde düten üç kabı 
den sonra iş başına gelen M. 
tanın da en mühim vazifesi, 19 
dan beri umumi borcu kork 
bir surette kabartan bütçeyi tef 

miştir: 

Amerika, 10 Te,rlnsani 933 

Türkiye Reisi Cümhuru Musta
fa Kemal Paşa Hazretlerine ithaf: 

llerlemenizi okuduk ve seyret -
tik, efendim. 

Londra, 8 (A.A.) - Silahları Eski vergilerin tekrar alınması ve indirilmiş vergilerin 
azaltma konferansı reisi M. Hen • artırılm·ası projesi itirazlara sebep oluyor 
derson bugün hariciye nezaretine 

gelmiş, konferansın ikinci kanun 
da çalışmalarına yeniden başla • 

ması meselesi hakkında Sir John 
Simon ile görüşmüştür. 

Paris, 8 (A.A.) -Meb'usan 
meclisi, bütçe muvazenesinin te -
mini hakkındaki projenin umumi 
müzakeresine dün öğleden sonra 

nın mali vaziyetini anlatmıştır. zindir. 
Maliye nazırı, son altı hafta ı - Yeni kabinenin teklifleri, •er' 

Size takdirimizi bildiriyoruz . 
Sizin ve memleketinizin (Allah 

bağıılasın) muvaffakıyetini dili -
M. Henderson'dan sonra Lord 

yoruz. 
. . , Tyrel de hariciye nezaretine gel • 

devam etmiştir. 
Meclis, hiç bir gece celsesi yap 

mayacak, müzakereye -yarın ak 
şam bitmezse- cumartesi sabahı 
devam edecektir. 

çinde Fransadan dört milyar ğın bir kısmını gelecek seneleO' 
franktan fazla altın çıktığını söy- bırakmak değil, hepsini bu 1 •• 

}edikten sonra demiştir ki: bertaraf etmek üzere dörtle birtll, 
"- Mamafih bu, milli parayı kazanç vergisini yüzde on arttı1 

Yalnız ben yazıyorum. Lakın · t' , b mış ır. 
tehlikeye düşürmüş değildir. Çi~n- makla kapamaktır. ·-
kü paramızın altın karşılığı yüzde Vergileri al'thrmak teklifiıı' ım·mızı, eyaz, mavi rengin altm-

• :ı hepimiz. Fran.sa ile Almanya arasında 
bu yakınlarda diplomasi yolile ha 
zı konuşmalar yapılmış olmasına 

nazaran Lord Tyrel'in dün M. 
Makdonald ve Sir John Simon ile 

jj· 
70 olarak kalmaktadır. Esasen Fransada umumi memnuniyet•~· 

Aynı hakiki temennide bulunan 
kimseleriz. 

Sana selamlar yolluyorum. 

Elimden fazla bir şey gelse onu 
da yaparım, 

Bu iki dost memleket için. 
Bu naçiz kimsenin şiirini kabul 

et, 
Keza Amerikanın ihtiramlarını. 
İçimizde mevcut olan hissiyat, 
Yoluna çıkan müşkülleri, 
Dağıtacak kuvette olsun, 
Tekrar, kalpten gelen ubudi -

yetimin kabulünü, 

Dostluk nişanesi Amerikanın 
selamı olarak, 

Rica ediyorum ... 

M. Fred Gannon 

lagiltereye göre .. 

Milletler cemiyeti emrinde 
birhava kuvveti faydasızdır 

Bu projenin on ikinci maddesi 
hakkında icabında bir uzlaşma 
temini için hükumetle meclisin sol 
cenahına mensup grupların mü -

bugün de diğer nazırlarla yaptığı 
messilleri arasında geniş bir itilaf 

görüşmelere çok büyük ehemmi -
zihniyeti dairesinde hala müza -

yet verilmektedir. 
kereler yapılmaktadır. 

İngiltere hükumeti de Berlinde indirilmiş veya affedilmiş bazı 
ki sefiri vasıtasile Başvekil M. vergilerin yeniden arttırılmasına 
Hitler ile muharebe etmekte, aynı veya alınmasına dair olan bu mad 
zamanda Romadaki sefiri vasıta - de bir çok itirazlara sebep olmak
ıile M. Musolini ile temas halin • tadır. 

de bulunmaktadır· Diğer taraftan radikal sosyalist 

Hüku.met namına Sir John Si ~ grupu hükumetin bazı maddeler 
mon M. Avenenol'u avam kama - hakkında itimat meselesini ileri 

raaında Pazartesi günü verilecek 
öğle ziyafetine davet edecektir. 

Bu ziyafette avam ve lordlar ka .. 
maralan azalarından bazıları da 
davetli bulunacaklardır. 

Frcinsanın Almanyaya 
karşı hattı hareketi 
Paris, 8 (Havas ajansı) 

sürmeğe mecbur kalmaaı halinde 
rey verme esnasında grup disipli -
ninin tatbikine karar vermiştir. 

Maliye nazırının izahat. 

Paris, 8 (A.A.) - Mecliste, 
bütçe kalkınma projesinin umumi 
müzakeresi esnasında maliye na -
zrrı M. Bonnet söz alarak Fransa-

bu altın çıkışı kısmen İngiltere Jikle karşılanacağında ıüphe Y0 

bankasının frank almak mecburi- tur. Bununla beraber bütçeyi l~ 
yetinde kalmaıiyle izah olunabi - zin etmek fikri tamamiyle hil<ıll' 
lir. Endişeler dışarıdan gelmiştir . bulunduğu için bu tedbirin iıl,ı 
Fransa itimadını muhafaza etmiş- istemez kabul olunması mubte' 
tir. Fransa, vaziyetinin iyi ol • meldir. 
duğunu ve azim para ihtiyacına Fransada bugünlerde, biitf 
malik bulunduğunu biliyor. Vazi - meselesi dolayııiyle hatırlanan bil 
yeti düzeltmek için sadece gayret sima M. Puvankaredir. Bugii"~ 
göstermek kafidir. Hariçte spe kabine de onun 1926 da ıuttııi' 
külasyon devam ediyor. Fransanın yolda yürümek istiyor. 
altın esasından ayrılacagını söyle- B l b b b · ı'' unun a era er u ııin, 111 
meğe kadar gittiler. Hükumet bir listeki reylerin anack üçte bi~ 
defa daha bu şayiaları kafi ola • hakim olan radikallere dayaJSI' 
r~~ .~e.~zip ~der· Biz, paramızın bir kabine tarafından baıarılJ 
~~şurulme~me müsaade etmiyece 

1 
mıyacağı da ileri sürülmektedir.' 

gız. Harıçte bunun bilinmesi la : Onun için muhafazakar sai•l1 li' 
zımdır. d · ·1 k · d'l ,,lt . " erı ı e mer ezın mute ı gru. 

P~rıı, 8 (A.A.) -. ~os~olist rı, M. Puvankarenin yapl1~ 
parlamento grupu mecl ısı muza - gibi milli bir Franaız hükUınetiJSİ' 
kere edilmekte olan bütçe kalkın- vücuda gctirilmeaini müdafaa-'' 
ma projesininin bir çok maddele - tiler. 
rinde ve heyeti umumiyesine müs Mösyö Şotan, dün Fransa rrJ' 
tenkif kalmağa karar vermittir. uslarına bütçeyi nasıl tevzin ,> 

--;.._~-----11111----------..;.,;;.;:.;..;~ ceğini izah ederek bugünkü ~ '' v h d • dal' ciddi şerait içinde huni~ ersa y mua e esı reddi mes'uliyetini mebuslara~ 
Londra, 8 (A.A.) - Lord Lon- Fransa hükumeti, Almanyanın 

donderry Lordlar kamarasında mütalebatma kar,ı kat'i vaziye • 

hükUmet namına yaptığı beyanat tini parlamentodaki maliye mü • • liyecckti. 
ta lngiltercnin hava kuvvetleri 

hususunda <liğer milletlerle mü -

savi olması bahsi !hakkında gerek 

M .. Baldvinin ve gerek ikendisinin 
evvelce söyledikleri sözleri hatır -
latmıı ve demiıtir !ki: 

"- 1\I. Allenin teklifi Cenevre
de devletler fevkinde bir devlet 
kurulmasını istemekle bir gibidir. 
İngiltere hükumetinin kolay ko -
lay derpiş edemiyeceği bir diişün
cedir. Aym zamanda bu tasavvur 
bugün milletler cemiyeti haricin -

de bulunan bazr lnıvvetli devlet -

l~rln de ona iştirakini icap etti -
111'.,, 

Lord Londonderry sözünü §Öyle 
bitirmiştir: 

"- Hükumet beynelmilel hale 
ko:ıacak, milletler cemiyetinin is-

tifadesl'ne ve emrine tahsis edile -
cek bir hava :kuvveti teşkilatı vü _ 

cutln getirmesinin ameli, faydalı 
ynhut arzuya değer bir siyaset ol
duğunu zannetmiyor .,, 

Fransa hariciye nazırı 
Varşovaya gidecek 

Pariı, 8 (A.A.) - M. Paul Bon 
cour ile hariciye nazırı M. Beckin 
geçen yaz mevsimindeki ziyareti-

ni ıiade etmek için -itleri müaa· 
it olur olmaz- Varıovaya gitmek 
niyetindedir. 

M. Paul Boncourun seyahati res 
mi mahiyette olacaktır. 

Geçenlerde bildirildiği Ü%ere 
M Benes, Parise gelip gittikten 
sonra M. Paul Boncourda Praga 
gidecektir. 

zakeresinden sonra tespit edecek • 

tir. Berlin hükumetine göre bu 
mütalebat doğrudan doğruya mü -

zakerelerde bulunul.masım icap et 
tirmektedir. Fransa, ananevi hat • 

tı hareketine tevfikan Almanya • 
nın mütalebatmdan dost hükumet 

kinleri ebedileştiriyor!,, 
Hitlerin hücum kıt'aları reisi 

bir konferansında böyle söyledi 
leri haberdar etmi,tir. Fakat bu Berlin, 8 (Volf ajansı) - Hit .. , söylemiş ve demiştir ki: 
nu hususi bir vesika ile değil Fran lerci milis kuvvetleri reisi Rueh.m, ''- Şerefle mücadele edenler 
sanın Berlin sefiri M. Poncet'nin sefirlerin ve ecnebi gazete mü - gene şerefle anlaşmalıdırlar. Hal 
Batvekil M. Hitler ile yaptığı ıon messillerinin hazır bulunduğu bir huki umumi harbin bitiş tarzı hiç 
mükalemeye dair vermit olduğu toplantıda konferans vererek de - tc namuskarane olmamıştır. Ver -
rapordan çıktığı şeklide yap - mittir ki: sailles muahedesi kinleri ebedi -
mııtır. Esasen M. Hitlerin ileri "- Umumi harp beşeriyetin le:.tiıınektedir. lşt.e, Almanyada 
sürdüğü arzular Versailles mua .. bünyesini ve ıuhunu zaruri olarak milliyetperver sosyalistlik iktidar 
hedesini imza etmi! olan bütün değiştirecekti. Çünkü böyle bir mevkiine gelelidenberi genç Hit . 
devletleri ali.kadar etmektedir. harp doğuran içtimai, siyasi ve ik ler Almanya.sına karşı bir tehev -

Çünkü Almanya Sarre'ın reyia- tisadi görüşler fertleıin Ye millet- vür dalgası kabarmıştır.,, 
ma müracaat edilmeksizin Al _ lerin müstakbel münasebetleıini M. Ruehm, sözlerini bitirirken, 
manyaya ilhakını, ordu mevcut • tanzim edemezdi.,, diğer memleketlerde aynı suret!e 
larının artırılmasını ve Versailleı M. Ruehm, façistlik ve milliyet hareket etmek şartile Almanyanın 
müahedesile memnu silahlardan perver sosyalistliğin İtalyan ve son mitrelyöze kadar silahlanma -
bir miktarını elde bulundurmak Alman milletlerinde husule ge - ğa azmetmiş olduğunu söylemiş ve 

.. d . . . t mekted'ır tirdikleri yeni fikri ehemmiyetle Almanyada Reichswehr'lerden ma 
musaa esını ıı e · . .. ... 

• kaydettıkten sonra duşmanlıgın ada silahlı hiç bir teşekkül olma .. 
Fransa- Almanya Tıcaret ebediyen devam edemiyeceğini dığını katiyetle beyan etmiştir. 

müzakereleri 
Paris 8 (A.A.) - Fran.sa ile 

Almanya. arasındaki ticaret mü -
zakerelerine bügün tekrar bafla • 
nacaktır. Alman murahhasları• 

nın Fransa tarafından ileride ta -
kıp olunacak iktisat siyasetinin e -
ıaslarını öğrenmeden müzakere .. 
lere devam edemiyeceklerine dair 
bazı Alman gazetelerinin netriyatı 
varit değildir. Esasen Fransa 
bu baptaki noktai nazarını bil -
dirmiı ve Fransanın Almanyadan 
yaptığı ithalat kontenjanının bazı 
maddeler hakkında yüzde 75 a • 
zaltılmasını ileri ıUrmUştür. 

Gazi Hz.nin 
hediyesi 

Kastamonu, 8 (A.A.) - Gazi 
Hazretlerinin onuncu cümhuriyet 
bayramı münaıebetile C. H. Fır. 
ka11 vilayet idare heyetine ihda 
buyurdukları imzalı fotografileri 
gelmiştir. F otografın çerçivesi ik -
mal edilince merasimle yerine ko -
nulacaktır. 

Litvinof yoldaş 
Berlin, 8 (A.A ) - Litvinof yol 

daı dün akşam üzeri Berlinden ay __ , __ -· 

Annesini bıçakla 
vurup öldürdü 

u,ak, 8 (A.A.) - Merhum müf 

tü Ali Rıza Efendinin oğlu Süley

man annesini beş yerinden bıçak· 

lıyarak öldürmüştür. Katil tevkif 
edilmiştir. 

Bir tayyare kazası 
Buenos - Aires, 8 (A.A.) 

Alf almar tayyare karargahında 

bir askeri tayyare dü~müş ve için
de bulunan iki zabit ölmüştür. 

' ·Franıız mebusları, Şotan Jel 
binesinin tekliflerini dini iyece~ ti 
kabul edecek olursa, bunun .~ 
batlıca sebebi, ortada umumi 1 

madı haiz ve milli bir kabine tel 
' kiline muktedir milli bir lider 1'" 

lunmamasıdır. 

Bununla beı·aber ıüphe ofl' 
yan nokta, bugünkü Fransız 'il"' 
lisine karşı hükumet tetkil ettP' 
nin son derece müşkül bir it oldt" 
ğudur. 

.. il· 
o/ 

Amerikanın Mosko~• 
elçisi 

Paris, 8 (A.A.) - Ameri~ 
Moskova elçiliğine tayin .,dı ., 

it'''' M. Bullit bugün Parise aelOI ., • 
Berlin yolile vazifesi batına I~ • 
mek üzere bu akşam Pariıtel1 ' 
rrlacaktır. 

Almanyada salıveriJefl 
mevkuflar 

Mü~ih, 8 (Volf ajan~~>_.-~~ 
yera sıyaaı zabıta müddru JJI rit1 
yetçi sosyalistlerin 12 ikinci tıf ~e 
intiha batında kazannıaları ii • 
Noel yortusunun yaklatnı••' ~" .. 
nasebetile 500 den fazla 111ef' r .. 

• ft 
fun salıverilmesi için emır 
mittir. 1• • .. o .. 

Evvelce bir ihtiyat tedbırı ,-r • 
rak tevkıf edilen bu ada.~tar 
best bırakılmıtlardır. 

.zır• 
Romanya maliye 11 

.. bıJI 
. ) Reiticiiilll • • 

Parıs, 8 (A.A. - ıır• ... 0 

M. Lebrun dün öileden ~rati•ıı' 
manya maliye nazırı ffi. 
yu kabul etmittir. 
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!§~~ETLER 1' ................. . 
asarruf Haftası 
ve kadınlar 

" 1 1 \leıecel h tek !t afta nutuklar söylene- j 
• lllak ı ı rı~lerd a e er yazılacak, dersha - ı 

e l•rıc ı l . tuft •. a:ar ta ebelerıne tasar· 
an d 

llıerrıı k ern vuracaklar. Hulasa 
e et b ,, attan başa çmlıyacak: 
-Tnıarr f T f u ... asarru ... 

iyi 
,... ı hos h . .. l h · · "''na ·' epsı guze , epsının 
,,. sın, ani H . . ı·· 
~"ıtıu . ıyorum. epsının u -
latrrıana tnanıyorum. Sarı,.yii hız -
lllerrıı~I§ alı!ı verİ§inden çok olan 
,... <='t'OCt]er k l . . k ·uete}"'·. ese erını ıı:.mıya,, 
,, tgı bir l'k . . b" ıere mete ı getırmıyen ır 

sarf t e rnemeye mecburdur. 

Setk· 
~İrırı· ~on beş sene sonra, belki de 
l'ıltrı 1h. elki daha evvel, bilmiyo • 
•itıd' 12 birinci kanunun on iki • 

en sonra 1 .. l. - . 
şun arı soy ıyeceg1z: 

tıiı.- Sarfedınız, çok çok sarfedi· 

Bu .. 
la.tın b~0•2leri söyliyenler, fabrika· 
de.. . ırıktirdiği stokların üztün -

•ı !I\' 'J F tı ecekler .. 
a.kat b .. . . . ,, ugun ıcm şıar: 
-1' ~ 

!a.r1 atarruf et! israf etme! Dı-
d c~ı:r .. · h. · k il' • ... z ır santım a.cırma .. ,, ~ 

~Urıları h" k . 1 .. l"" ? 8 ız ·ım ere soy uyoruz. 
o~halara, 
gullaı·a l< ' 

,,~cab.ra, 
,,l!t-, ı . 
S "'"'n rıara, 
QV:Jilile.re, 
'encl~re 
~ .. , 
l. el·te.plcı'tleRl"cocuklara .. a ~ 

;..,t~;~arruf haftasının manası Türk 
l'ı d ltda li\sarruf terbiyesini bi. 
a lha •indirmektir. 

~ aba1ar, kocalar, oğullar, nişan
\~' tevgililer, gençler, çocuklar 

l}'aı-u k' tll i\ rn ı, tasarruf un manasını 
~ti~-~ekilde doğdukları günden· 
~ •asetrnektedirlcr. 

kelt ;clıkla.ra dikkat ediniz, bir er 
~~~ ç:~ğa sarfedilen parayla, bir 
kıldir. ,_ sarfedilen para aynı de 

b l\r~ 
llren h~0<:uk daha doğuşundan it-i 

t ır tnasraf kapısıdır. 

rtit, ;,etk neyle olsa yer, içer, giyi· 
~I at kız çocuk böyle değildir. 

f ele l);Ja J·· r arasında onlara daha 
lit lika b' h. · · . ır eşya ma ıyetı ven . 

. l\ıı 
t~llu tnektebine giden bir cocu· 

ı \t -
rı,,,tıı /raa, o zaman hunun ma • 

lıite kaha İyi anlarsınız. 
f1>'lc kr ek Çocuğun mektep masra 
l\t h~11 ·~ Çocuğun mektep masrafı· 
ç~uk ~aPrnıyayım onun hesabını 
l 1(

1 
abalarına terkediyorum. 

l~l'ııiJ: llıekteplerinde tasarruf do 
~a hir •. Yapılan masraflar, mese • 
et, hl ornek çorap, bir örnek ce • 

Ut, ayakkabı, düğme masraf 

Altı bin mütekait 
maaşını kırdırdı! 

Malmüdürlüklednce eytam, e • 
ı·amil ve mütekaitlerin üç aylık 
maa~larının dağıtdmasma devam 
edilmektedir. 

Emlak Eytam Bankası, maaşla· 
rını bankadan alanların aylıkları
rını tediyeye ha§lamıştır. Banka , 
tediye muamelesini, eskisine nis • 
petle ıslah etmiş, veriş tanını çok 
kolaylaştırmıştır. Tediyede 11ra 
usulü takip edilmekte ve bu suret
le her hangi bir haksızlığa da mey 
dan verilmemektedir. Öğrendiği • 
mize göre, maaşlarını iskonto et -
tirerek Emlak Bankasından alanla 
rrn sayısı altı bindir. 

iki çocukla-beraber 
doğan fare! 

Selanikten Ak!am refikimize 
gelen bir habere :öre orada Al -
legra Hazan isminde bir musevi 
kadın, iki erkek çocuğu ve·bu ara· 
da bir de fare doğurmuştur. Ka -
dmm ailesi büyük bir korku ve te
laşa k:ıpılmıttır. lkiz erkek çocuk
lar sağlamdır , yaşıyorlar. Fare, 
musevi kadının akrabaları tarafın 
dan öldürülmü~tür. 

Ali karar heyetinin netice· 
lendiremedi§I dosyalar 

Verilen bir habere aöre Devlet 
Şurası mülkiye dairesi, ali karar 
heyetinin neticelendiremediği 98 
dosya üzerinde verdiği tasdik ve 
ref kararlarını baş vekalete bildir
meğe batlamııtır. 

Belediyeler kongresi 
Belediye reislerinin iştirakiyle 

Ankarada toplanması mukarrer 
kongrenin şubattan evvel yapıla
cağı söylenilmektedir. 

ları her sene acı acı çocuk babala· 
rını dütündüren !eylerdendir. 

Çocukları bir tarafa bırakalım. 
fakat bizde tasarruf terbiyesinema 
ni olan en kuvvetli engel büyük 
şehrin kadınıdır. Bir defa müıtah· 
sıl değıldır. (Tabii meslek kadın -

larından bahsetmiyorum.) Sonra 
da büyük masrafların yekunudur. 
Hel~ bu kadın Nis, Montekarlo ha. 
yaliyle yanan bir hatunu yandığı· 
nızm resmidir. 

Can kurtaran Gazi Hz.nin 
iltifatları 

Reisküınhur Hazretleri, Mül -
kiye mektebinin elli yedinci yıl 

Hava hücumlarından 
korunma cemiyeti 

işe başlıyor 
dönümü miinasebetiyle kendileri -
ne çek:len tazim telgrafına cevap 

ko -"Hava hücumlarına kar~ı 
runma cemiyeti,, resmen kurulmuş veı·mi~ler ve bu kıymetli müesse-
ve cemi~· etin reisi erkanı harp mi- seyi ilf fatlariyle taltif buyurmuş 

ral~ylığınd~n müte~ai~ . f\!ahmu~ j ~~rdır. 1Gaz~ H~z~.e~~eri.~in .. Mül • 
Belığ Bey ıle umumı katıbı I 'acı 1 mye mcı~tebı muduru Şukru Beye 
Beyler hükumet nezdinde teşebbü· gönderdikleri telgraf şudur: 
satta bulunmak üzere bir hafta ev 
vel Ankaraya gilmişlcrdi. 

Mahmut Beliğ ve Naci Beyler 
dün Ankaradan şehrimize gelmiş
lerdir. Öğrendiğ;mize göre başve
kil lsmet Paşa, erkanı harbiye re
isi Fevzi Paşa ile hükumet erka -
nı cemiyet murahhaslarını kabul 
ve cemiyete müzahir olacaklarını 

vadetmi~lerd ir. 

Cemiyet lstanbulda Cağaloğ -
lunda bir bina tulumuş ve derhal 
faaliyete geçmek için tedbir al -
mıştır. 

Bugünden itibaren aza kaydine 
başlanacaktır. Cemiyetin maksa -

dı hava hücumlarına, tayyarelere, 
boğucu ve zehirli gazlara karşı 
korunmayı halka anlatmaktır. 

Cemiyet hu maksatla (Can kur
taran) isminde aylık bir gazete 

neşredecek ve muhtelif semtlerde 
halka konferanslar verecektir. 

Bir hırsız şebekesi 

meydana çıkarıldı 
Emniyet müC:lürlillü ikinci fU • 

besi, §ehirde L:. ~etıeke halinde 
soygunculuk yapr.·ı açık göz Os -

man, Siirtli Şerbek ve arkadaşları 
Bahriyeli Ali, Sait Cemil, lnat, 

Hüseyin, Rifat, Topal Hasan, Pa
çacı Kerim isminde dokuz sabı -

kalıyı yakalamağa muvaffak ol -
muştur. Şebeke efradı, şehrin 

muhtelif yerlerinde yapılan müte
addit hırsızlıkların failidirler • 

Zabıta, ayrıca, Kadıköy taraf m
da da başka bir soyguncu şebeke
sini meydana çrkarmış bulunu -
yor. 

< Gelenler > ___ __,, 
lranın sabık Berlin sefiri İna -

yetullah han dün şehrimize gel-

miştir. İnayetullah Han Bağdada 

"~lülkiye mektebinin kumluşu
mm <'lli yedinci vıl cfönümünü kut ' . 
lulaınak j~in toplanan mülkiye ai-
lesinin zatı ftliniz vasıtasi~·le bana 
bildirdiği samimi duygulara te -
şekkiir edcl'iın. . Yurda hizmet, 
inkılf.l.ba inan \·c cümhurh·et ülke
sine bağlılık gibi yüksek ve yara
tıcı mefhumlarla beslenen şuurlu 
::;e,·gi bugünün ve yannın en mu
vaffakıy~tli vazife erlerini yetiş -
tirecek hir iiz kaynağıdır. Bunun 
l\Iülki~·c mektebi ve miilkiyeliler 
arasıncla tece 11 isini görmek beni 
pek sevindirdi. Hcµinize selüm .,, 

Reisicümhur 
Ciazi M. Kemal 

Mühendis mektebi tale

besi Anadoluda 
Mühendis mektebi son :anıf ta

lebe:;i Anadoluda bir tetkik seya -

haline çıkmıştır. Başlarında mü 
dür muavini, Sait, cebir muallimi 

Osman Tevfik Beyler ve Mösyö 
Deh bulunan talebeler bilhassa 
Ankara, Kayseri ve Eakİ§ehirde 
tetkikat yapacaklar, çalıştıkları §U 

be üzerinde ayn ayrı şimendifer 

işleriyle mimarlığa ait eserlerle 
meşgul olacaklardır. 

Müddei umumiliğe 
yapılan mürcıcaat 

Yazıldığına göre Galata köprü
sünün son tamiri esnasında lsma -

il, Hızır, Ihsan, Hilmi, Recep, Fu

at Efendiler isminde altı usta a

lakadar makamlara müracaat e -

derek bazı ihbarlarda bulunmuşlar 

mülkiye baş müfettişliğinin yap • 

tığı tahkikatla ihbar tahakkuk et
memiştir. 

Fakat altı usta, ihbardan üç 
gün sonra vazifelerinden çıkarıl • 
mışlardır. 

Siz istedığın.ız kadar erkeklere sefir tayin edildiği için oraya git Bunun üzerine bu ustalar, bu 
defa müddei umumiliğe istida ver tasarruf terbiyesinden bahsedin, mektedir. 

Nevyork başkonsolosumuz Bat• mişler, haksız yere mağdur edil · 
ri Bey şehrimize gelmiştir. Basri diklerini bildirmişlerdir. Müddei 
bey merkezde bir memuriyete a- umumilik meseleyi tahkike başla
lındığı için Ankaraya gidecektir. mıştır. 

tasarruf ahlakı hu kadın zümre • 
sine girmedikçe istedığımız netice· 
yi almak pek müşkül olacaktır. 

Sadri Etem 

Efendi 

~························· .. 
Gazetelerin 
Ehemmiyeti 
(Va - Nu) "Haber,, refikimiz 

de Adliye sarayının yanması hak
kımla, avukatlarımızın düşüncele
rini yazıyor. Il~r çok avukatlaı- de· 
mişler, ki: 

- Y csikalur yandı.. Dir çok 
mühiın da\'alar için istişhat mem
baı \'C ispat vasıtası, gazetelerdir .. 
Onları tetkik ederek umıtulmuş 
noktaları yeniden meydana çıka -
racağız; hakikati tenvir edeceğiz. 

Ağır ceza mahkemesi eski reisi 
Sabri Bey de aynen şunları söyle

mış: 

- Y ukmclan alakadar bulundu 
ğum mühim dav~tlar hakkmda 
matbuatta yazılanları iyice tetkik 
ettim. Bunlarda hiç lıir fazlalık 
mevcut bulunmadığım, hilakis. an 
c.:ak kelime eksiklikleri olduğunu 

göl'düın. 

Ve bütün hu sözlerle hulasa 
şu neticeye varıyorlar: 

- Vesikalar yandı .. Bir çok mii 
him davalar için istişhat membaı 
ve ispat \'a~ıtn::ı gazetelerdir .. On 
lan tetkik 11der.:?k. .. 

Avuk:'lt\arımız lıaklıdırlar bir 
çok mühim davalar için istişhat 

membaı ve ispat vesi!::ası gazete -
)erdir ve Sabri Beyin dediği gibi, 
matbuat yazılarında hiç bir fazla 
lık mevcut değildir, olsa olsa keli 
me eksiklikleri vardır. 

Fakat itiraf edeli:n, ki bu yalnız 
dava tafahatını nakleden yazılar
dadır. 

Çünkü gazeteci mahkemeye ser 
best girer. istediği yerde oturur , 
kendilerine herhangi bir hakimin 
müşkülat çıkaı·dığı görülmemiştir. 
Söylenenleri dinler, not alır ve teı 
bit ettiği hakikati doğru yazar. Fa 
kat ne yazık, ki bir cok hadiseler - , 
gazete sütunlarına bu derece sa • 
lim geçememektedir. Kabahat ga
zetecinin midir? Hayır. Kabahat, 
her nedense, gazeteciden yılan 

görmüş gibi kaçan bazı kimsele -
rindir. 

Cinayet olur, gazeteci havadis 
almak için ba~ını kapıdan kapıya 
vurur, ve çok kere aldığı malU. -
mat, katili maktul, maktulü katil 
yerine geçirir. Çünkü polis efendi, 
komiser beye, komiser bey merkez 
memuruna, merkez memuru şube 

müdürüne, şube müdürü umumi 
müdüre, umumi müdür istihbara -
ta sorunuz der ve istihbarat: He. 
nüz rapor gelmemiştir! Cevabını 
verır. 

Yangın olur. Ateş mahalleleri 
sara ve gazeteci, çapulculara ya • 
pılan muameleyi görür, kordonu 
aşamaz, tahkikatı takip edemez, 
yangının nerden ve nasıl çıktığını 

SelJmi izzet 

• 
Nası-1-Görüyor? 
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Polis h'lberleri 

Düştü va yaralandı 
55 yaşlarında Raşit adlı biri 

şahıs Şarap iskelesinde fazlaca 
sarhoş olarak dolaşırken birden -
bire düşmÜ§ ve muhtelif yerlerin -
Clen yaralanmıştır. Raşit hastane -
ye kaldınlmıştır. 

Taşla gözünden yaraladı 
Eyüpte lalam Bey caddesinde 

bir toprak meselesinde abdülka -
dir oğlu Şevketle İsmail arasın -
da kavga çıkmış, Şevket lafla Is -
mailigözünden yaralamıştır. 

Bu da tahta ile •. 
Ortaköyde berber Celal Efen

di aynı mahalde aşçı çırağı Şev -
ketin başına tahta ile vurup yara
ladığından yakalanmıştır. 

Yeni teşrihhane binası 
tamamlandı 

Beyazıt Üniversite binası arka .. 
sında, eski Bekir ağa bölüğünün 

bulunduğu yerde yapılmakta o -
lan teşrihane bitmitlir. Yeni tef -
rihanede kadavraların mu haf aza
sı için yer altınd& mermer havuz -
lar yapılmıştır. 

Bu havuzlarda muhafaza edile
cek kadavralar icap ettikçe oto
matik asansörlerle teşrih odala -
rına çıkarılacaklardır. 

Haber verildiğine göre teırih -
h"ane için lazım gelen kadavralar 
akıl hastalıkları hastahanesinden 
temin edilecektir. 

yerinde ve derhal öğrenemez. 
Baıvekilin herhangi bir yere 

kaçta ıhareket edeceğini, Hariciye 
Vekilinin herhangi bir yerden kaç 
ta geleceğini öğrenebilmek, gaze -
teciye kolay kolay müyeS1er ol -
maz. Nereye ve kime telefon eder 
... eniz ediniz: 

- Haberimiz yok! 
Cevabını alırsınız ve şırak 

telefon kapanır. 
diye 

Gazeteciye müşkülat çıkarm&k, 
bir çok ıkimseler için adeta zevkli 
bir huy halini aldı. Gazeteci, bir 
çoklarının indinde, müzevir, yalan 
cı, muzır bir mahluktur. 

Ama düşünülecek olul'sa, gaze
teciyi tezvire, yalana sevkeden on 
ların sakim zihniyetidir. Doğruyu 
söylemek istemiyenlerin kaçamak 
lı sözleri gazeteleri sahiden mu -
zırleştirebilir. 

Gazetelerin ehemmiyetini, hüku 
met erkanımız, devlet büyükleri -
miz kadar her fert takdir etmeli 
dir. 

Yalnız m:-.lıkeme safahatmda de 
ğil, her meselede gazeteler istiş 
hat membaı olmalıdır. Bugün ma 
alesef matbuat hu derekeyi bulma 
mı~tır. 

Bir gün biri çıksa da: 
- Efendim, filan adam beni 

dolandırmıştı, ben de yangından 
bir gün evvel müddei umumiliğe 
müracaat etmiştim, hakkında tev 
kif müzekkeresi çıkmıştı. Filvaki 
müzekkere yandı, fakat gazeteler 
havadisi yazmı~lardr ! 

Diye iddia etse ve gazeteyi gös 
teJ'st:... Kim inanır? .. 

Halbuki, gazetede çıkan her ha 
vadise inanmak lazımdır. Bu da 
ancak herhangi bir hadise hak 
kında söz söylemeğe salahiyettar 
kimselerin, bila istisna, gazeteci • 
den hakikati saklamamusile kabil 

olur. 
Günün hadiselerini, mnh. em tu

tulması lazım siyasi bir vak'a imi~ 
gibi ırazeteciden kaçırmnk iste -

.mdan vazgc~eHyiz. 
Selami izzet 

Yeni ölçüler ve damga talimatnamesi 

·Yeni ölçü eri yirmi gün sonra 
kullanmı ya başlıyacağız 

1931! yılr ilk gününden itibaren 
ölçüler ve ayarlar kanununun ta . 
bikine başlanacaktır. O taıihc ka -
dar ölçülerini damgalatmıyan bü -
tün esnaflar ticaretten ınenedilc . 
ceklerdir. Aynı zamanda ölçü -
Ieri de müsadere olunacaktll". 

Hükftmet tarafından hazırlan. 
rnL) olan ölçüler damga ve dam -
galama talimatnamesinin harfiyen 
tatbiki için mm taka müf ettişlcrinc 
emirleı· verilmişir. 

Tebliğ edilen talimatnamenin 
en mühim kısnnlannr aynen neş
rediyoıuz: 

Madde 1 - Damgalama İ§leri 

mıntaka müfettişlerile belediye a
yar memurlarının yahut bunlarca 
salahiyet verilen vazife sahibi me
murların ya kendileri tarafından 
veya nezaretleri altında yapılır. 

Muayene edilip damgalanan ölçü, 
tarlı ve aletlerin nevi, miktar ve 
damgalama tarihleri bunun için tu 
tulan muntazam bir deftere dam -
galayan memur tarafından günü 
gününe kaydedilir. Bu defterler 
çıkmaz mürekkeple yazılacak ve 
Üzerlerinde silinti, çıkıntı ve ka .. 
zıntılar bulunmıyacaktır. Bir ay 
içinde damgalanmış olan ölçü, tar 
tı ve aletlerin nevi itibarile yakun
ları gösterir bir listeyi her ay sonun 
da ayar memurlukları mıntaka 

müfettişlerine ve mıntaka müf et -
tisleri iktisat vekaletine gönderir .. 
ler. 

Madde 2 - Ayar damgaları, 

ayar dairelerinde kapalı ve damga 
ların bozulup zedelenmesine mey
dan vermiyecek hususi bir yerde 
SClklanır. Bu yerin anahtarı dam
galamağa. salahiyetli olan memur· 
larda bulunur. 

Her hangi bir sebeple kullanıl
mayacak veya kolaylıkla tanılamı
yacak kadar bozulmu~ Yeya zede
lenmiş olan damgaların derhal ye
nilenmesi ve eskisinin ortadan kal
dırılması lazımdır. Ayar damga
larının temiz ve kullanılmağa el
verişli bir halde bulundurulmasın· 
dan ve iyi saklanmasından mınta
ka müfettişleri ve ayar me.murları 
mesuldür. 

Madde 3 - Mıntaka müfettiş

leri ve belediye ayar memurlukları 
tarafından ayar işlel'indc kullanı· 
lacak damgalar iktisat vekaletince 
tedarik edilir ve dağıtılır. 

Uzunluk ölçtilcıinin damgalan 
ması: 

Madde 4 - 1 - Damga, tes -
miye uzunluğu için, uçlarında ma -
den kaplamalı olmayan ve uçtan 
uca ölcen ölçülerde ölçünün ilk ve 
son çizgilerinin (her iki biti.minin) 
lam dibine vurulur. 

Uçları maden le kaplamalı olan 
ölçülerde damga yazılı bulunan 
yli:zlerden birine ve kaplamaların 
tam dibine vurulur. 

Çizgiden çizgiye ölçen ölçüler· 
de cetvel üzerine yazılmış olan tes
miye uzunluğunun ilk ve son çiz· 
gisinin ta.m dibine vurulur. 

2 - Bir veya bir çok taksimatlı 
ve uçlan uca veya çizgiden çizgiye 
ölçen ölçülerde yukarıdaki damga" 
lardan başka her bir taksimatın or
tasına ve mümkün olduğu kadar 
taksimat çizgisine yakın olaı·ak bi
rer damga vurulur. 

Ölçünün eııas taksimatının mu-

1 

ayyen taksimat parçalnrı bund n 
daha sık ta!:.~imntı ihtiva ederse bu 

taksimatın her birinin tam ortala
şayet bu taksimat ölçünün sonuna 
kadar devam etmiyorsa son çizgi· 
lerine de bir damga vurulur. 

3 - Şerit ölçülerdeki oynak 
halkalar ölçü uzunluğunun bir par 
çası ise bu halkaların ölçü başı ve 
sonu olan yerleri damgalanır. 

4 - No: 1 ve 2 deki damgalar 
ilk muayene için olup senelik mu
ayene damgası muayene senesinin 
son iki sayısile birlikte vurulmuş 

olan ilk muayene damgasının ya
nma vurulur. 

5 - Şerit ölçüler, senelik dam
ga vurmağa elverişli değillerse 

damga bir halkaya geçirilen kur• 
şun üzerine vurulabilir. 

Akıcı maddeler ölçüleıi: 
Madde 5 - 1 - Silme doldu

rulan akıcı madde ölçüleri üzerine 
damga, kenarın tam altına ve biri· 
si termiyenin üstüne gelmek üzere 
karşılıklı iki yerine vurulur. 

Tahdit markaları bulunan ma .. 
den ölçülere damga, markanın tam 
altındaki kalay damlalarının üstü
ne vurulur. 

2 - Lehimli parçalardan yapıl
mış ölçülere damga, her lehim di· 
kişinin üstündeki kalay damlasına 
vurulur. 

3 - Saç ölçülerin dipleri karşı
lıklı iki yerinden damgalanır. 

4 - Yukarıki numaralarda ya
zılı damgalar ilk muayene için o

lup senelik muayene damgası mu
ayene &eneainin aon iki sayısı ile 

birlikte vurulmuş olan muayene 
damgasının yanma vurulur. 

Kuru taneli maddeler ölçüleri
nin damgalanması: 

Madde 6 - 1 - Kuru taneli 
rnaddeler ölçülerinde damga, tes .. 
miyenin yukarısına ve kenarın tam 
altına, çemberli olan pervazlı öl
çülerde ise kenar çenberinin tam 
altına Yurulur. 

2 - Ağaç ölçülerde dibin iç 
yüzüne bir ikinci damga vurulur. 
Alt çenberi olmıyan pervazlı ölçü
lerde de tesmiyenin altına ve ola .. 

bildiği kadar dip ile yanları birden 
kaplıyan ayrıca bir damga daha 
vurulur. Lehimle birbirine birletti
rilmis olan maden ökülerde, akıcı . . 
maddeler ölçülerinde olduğu gibi, 
parçaların her birleşme yerindeki 
lehim üzerinde bulunması lazım 
gelen kalay damlası da.mgalanır. 

3 - Ölçünün kulpu varsa, ayar 
dan sonra kulp takmak bahanesile 
ölçünün şekli değiştirilmemesi için 
kulpun bir perçimi de ayrıca dam
galanır. 

Yukarıki numralarda yazılı 

damc"lar ilk muayene için olup se
nelik muayenelerde basılacak dam 
ga muayene senesinin son iki sayı
sile birlikte vurulmuş olan ilk mu 
ayene dnmgasının yanına vurulur. 

Ocaklarda kullanılan nakliye 
vasıtalarının damgalanması: 

Madde 7 - 1 - llk muayene 
damgası ta!ıma araba ve kapları· 
mn üst kenarlarının altına vul'u
lur. Bu damga kenardan olan u -
zaklığı santimetre olarak tesmi -
yenin yanma yazılmış bulunmak 
üzere araba veya kabın her hangi 
bir yerine de vurulabilir. 

2 -- Senelik muayene damgası 
mua.)'ene senesinin ton iki sayısile 
birlikte vurulmu! olan ilk muayene 
da.mgasmın yanma vurulur. 

Tartıların damgalanması: 

Madde 8 - 1 - llk ayar boş
lukht tartılar, ayar tıpası üzerine, 
ayar boşluksuz tartılar ise tartının 
üst yüzüne damgalanır. Levhacık
lar biçimindeki tartılarda damga 
tesmiyenin bulunduğu yü:ze vuru· 
lur. 

2 - Senelik muayenelerde ayar 
boşluklu tartılara, birinci senelik 
muayene damgası tıpası üzerine, 
diğer senelik muayene damgaları 

da tartının üst yüzüne ve burada 
yer kalmadığı zaman dip yüzüne 
vurulur. 

3 - 5 santigramdan az ağırlık
lardaki tartılara senelik muayene 
damgası vurulmaz. 

Terazi ve tartı aletlerinin dam
galanması: 

Madde 9 - 1 -Terazi ve tartı 
aletlerinde damga, tartı kolu üze· 
rine ve .eğer bu kol örtülü ise baş• 
ka bir manivela kolunun iyice gö· 
rünür bir yerine ve yahut manive
la sistemine desteklik yapan yere 
vurulur. 

2 - Köprülü tartı aletlerine, 
damğa aksine bir hüküm yoksa, 
istinat manİYelalarından birine 
vurulur. 

Damga ağırlıkları ayrıca damga 
lanmı• olmıyan ıünne ağırlıklı tar 
tı aletlerile kantarların tartı kol .. 

ları taksimat ağırlıklarının mua -
yenesinde, numaralarının yanında 
bir yerine damga vurulur. (M. 112 
No. 3) 

Tartı aleti ve terazilerin çeke
bilecekleri en çok ağırlık miktarı .. 
mn geçilmemesi için konulan dur
durma tertib&tları, sökülüp kaldı

rılmaması için (M. 108 No: 2 fıkra 
4) damga ile emniyet altına alın
malıdır. 

3 - 1 'Ve 2 nu.maralarda yazılı 

damgalar ilk muayeneler için olup 
senelik muayenelerde damga, hu
susi ve uygun bir damga yerine 
veya bir kurşun üzerine vurulur. 

Hassas terazilerin cbnıgalan

ması: 

Madde 1 O - ·Hassas terazilerin 
ilk muayenelerinde damga, terazi 
koluna, senelik muayenelerinde ise 
terazinin uygun bir yerine kon .. 
muş bir kalay damlası üzerine ve
ya bu yapılamazsa kurşun üzerine 
vurulur. 

Hububat muayene aletlerinin 
damgalanma~n: 

Madde 11 -1 - Hububat mu
ayene aletlerine hassasölçüler dam 
gası, asıl hacim ölçüsüne ölçü bo~
luğu yukarı kenarının tam yakını
na tesmiyenin üstüne, doldurma 
tertibath'lrmda doldurma borusu . 
nun üst kenarının tam yakınma, 

kılavuzun bir yüzüne, hunilerin bir 
civatuına, dağıtıcı kısma bağlı bir 
kurıun üzerine, silme bıçağının ii
tcrine ve terazi kefesine ve ynhut 
dara ağırlığına vurulur. 

2 - Yukanki numarada yazılı 
da.mgalar ilk muayene için olup se 
nelik muayene damgası hacim öl
çüsünün üzerine vurulur. 

Areometrelerin, gaz saatleri -
nin, su saatlerinin, taksimetrele • 
rin, elektrik ölçülerinjn de dam -
galanması mecburidir. 

Ölçü damgalandığı zaman he. 
men altına muayene yapıldığı ta .. 
rih yazılacaktırA 

Adliye yangını sO 

bir derstir 
~ 

IJaşmaAalc.dcn .LJtli rt• A 
ğı zaman evrak ve saıreyı kıı I 
mak hususunda kimlerin, ııaıı 

..,. te 
rekct etmeleri icap edecegı 1, 
olunmakla beraber alakadş; 
fili tecrübelerde yaptırılmalı ıf 

Nihayet adliye binasında çt 
yangına bir mangal sebep ° C 

bulunması da ayrıca dikkate 

ğer bir şeydir. Resmi dnirelf. 
de kışın hala koktan ve ınadell 
müründen ziyade odun ve 0 

kömürü yakılıyor. 

lu 

Re3mİ daireler bu tarzda b~ 
ket ederlerse diğer halk tab• . 

h 
k 

larına karşı ne söylenebilir?•~ 
b. 1 

enaleyh yapılacak işlerden ır 

den kömürü ve kok bulunan )eo 
Ierde resmt idarelerin odun fe 

dun kömürü kullanmalarını ~Jı 
surette yasak etmelidir. 8ı1' 

da icap ederse bir kanun bile 
karılabilir. 

Mehmet As1111 

, 
Hukuk talebesi 

( lia, tarafı ı inci :.ı.) ıf:tmıı.a:ıl 

vanı dikkat neticeler husule :o , 

;niş ve gayıi meşru yollara ntl•. 
caatı bir nsul ittihaz eden ve, , 
imtihanlarda sınıfta kalmış bıV 
nan bazı talebelerin şedit n1i.id 
lesi yüzünden kongTe nizaınrıg 
nin ahkamı sarihasına ınuhııJi{ 
larak cerc~1~m etmiştir. HU ,. 
voti r()ren i<h l' heveti azaları 
~iversitc otorit i ~, sınıftJ bI• 

kıldıklarını bahane ederek 111 

lefete bile ciiret edenlerin bU ı 
'uliyeti çoı.~ ağır olan ve maltıı\ · 
~ünen g~nçlere yakışınıyan ııf ı 
keti pı-otesto mahiyetinde • 
terketmek mecburiyetinde 
lardır. 

Lüzumsuz heyecanların 
olduğu şu günlerde nizamıH1~ 
dahi istinat etmenin gayri 11

11 

kün olduğunu tamamen aıtl 
idare hevcti dağılan kongt 

~ A l ı • • }1~ sonra feyakla.dc o ara < ıçtıı 
ı 

mişler bu patırdıya sebcbi::;c·. 
ren ~ınıfta kalaıı gençleri 1 

ettikten sonra, ancak kon~ 
aktedilehileccğini takdire ~ 
senelik kongrenin bir müddet 

t 1 • . • ., ıt1• • raya e 1ıı·ınc \'C nızamn... • 
1i1. inci madcsi mucibince ,·8\i~' 
sint'.' devam etmek ınecburi~'{c :~I 

• t 

ctc olduğunu düşünerek va~1 ~1'' 
kcnıafıssahrk yeni kongrcf11~dif• 
tine kadar ifaya karar t.•errrı1 ,e 

Keyfiyet bütün arkadaşl81~;c~ 
matbuatın nrnlılmu oımal\ 
ilün olunur efendim.,, ~~ 
ı:ııuım "" ınınxı,.ıım .. • ıırnıuı~••ıııınıııcıın •'*"""'~ t( ı 1 
- 15 Yıl Evelki y,. 
Eıııınnuıusnnı 11111tttınmm ım ıtttı '" nttt uı un "

1111 

19t8 9 Klnun evvel 111ııı!# 
,.cıl:J ~ı 

- Ajıııts \ 'ul! abıl> l111ıııı cı•tl'~· 
111dıt 11 

Pru .. ya "" imJlısratorluk tııe 
~ tı•dlr· ..ııı' 

r.)h'ıııiş olduğunu l~nr ı·~ h•nıı• • ıı ıo-
bC'ıııt•fl ,.ııı' 
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'I. ırıt l'tt'n ·ıya~i bir mUlt(!('i 1~ılP " 

111~1111 ır 
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111 t~ 
1 
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111cl< ıç 11rı. 

metin mes:ıl~lııl 1 ltfıl l'lnlC' ı 'f A r 
. 1 rıılill ıt r•• 

buldan ınlifnrııkct c•ytt>dığlt• • u1'11 t• 
tıılıll ,, r 
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,~ 

i ıırı• • ' tt>lı;rıı•ıt fP'ıı 
- l'ıırlııtcn gclrn bir 1 ,ııcıı 
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c<1:pıcr 1 ıııı'' uır:ın l"n ınanıf 1 r:msız .rııt t .. ~rıl 
llf'll ~t <(t r 

l<ol'tnrı ı p·1nyol ıı 1Jrslıı 1 ı ,, • 
• 1'11 /C' &r 

E<lmım Ho tan Fraııs:ırıırı ırrıın~ft :ıP ' 
,· ,r-ıthlr 1 111 

mııharrirlcrlnd ııdl. • • • ,,111 ıll'1 
·ıı tılr ııı.' mi rdPhlyatı prk bıi~· ı ' 

rıııu kulını.,tır. 

d 

~' 

l 



-11-
Söz" 

un burasında Arman sustu: 
-P dı' .• encereyi kapar mısınız?. de 

ı Uf' 
Yırn. urneye başladım. Artık yata • 

Penc . 
Yund ereyı kapadım. Arman so-
~u u, Ya.tacına girdi. Uzun yol yü 

lllekt 
la h en Yorulmu~, eski hatıralar· 
tı• Y arap olmuş bir insan gibi bnşr

~tığa dayayıp dinlendi. 
ediın ki: 

tıit - Fazla konuştunuz; isterse • 
artık 'd . d liik• gı cyım c uyuyunuz .. 

anı ıtyenin sonunu başka bir gün 
atrrs1nız. 

.._ Canınız mı :akıldı?. 
-Bil"k' a ıs. 

ter~- Öyleyse deva.m edeceğim; c .. 
lrrn~alnız kalırsam uyuyamıyacn • 

b._; aıadığı hayatın laf silatı aynen 
'· ırındn,,dı urıun"ictncıOşunme 
"''ı')j ~- ~ 
fi: ıyn göstermeden devam et-

tu. 

Margörite aşıktım, ona nail ola
caktım, bundan f azlaımı illiye -
mezdim. Buna rağmen tekrar edi· 
yorum, Margöritin bir f ahi!e olma
sına rağmen; belki bu aşka biraz 
şiiriyet katmak için, öyle imkan .. 
ııızlaştırmıştım, ki zaman yaklaş · 
tıkç;ı, şüphe et.-;niye başladım. 

Bi.itün gece gözümü yumma .. 
dım. 

Kendi kendimi tanıyamıyordum. 
Yarı çılgın gibiydim. Bazan bu ka
dına sahip olmak için kendimi kafi 
derece güzel ve zengin ve şık bul .. 
.muyordum; hazan da ona sahip o
lacağımı düşünerek gururlanıyor• 

dt•,m. Sonra, Marı~öritin bana kar· 
şı olan hi~sini geçici, birkaç günlük 
bir heves telakki edip korkuyor· 

dum. Eğer benimle alakasını ça • 
bucak keserse, felaket olacaktı . 

Kendisine bu endişemi yazmam 
ve gece evine gitmem daha iyi ola
cnk diye diişünüyordum. Bu düşün 

ceden sarf mazar ediyor ve hudut· 
suz bir ümide. uçsuz bucaksız bir 
itimada kapılıyordum. istikbale ait 

inanılmıyacak hayallere kapılıyor• 
dum. Bu kız maddi ve manevi iyi· 

H A R P 1 E cuııın ,~' ı ~~ın~ı ı 1111~ 

Ma susa 

Muzır ve tehlikeli bir şahıs oldu - ı tanbuldaki Alman_ s~faret.hanesi~e ı retle bütün itil~f devletlerile ha!i 
ğundan oradan uzaklaştırılması el müracaat eylemesını tavsıye ettı - 1 harpte bulundugumuz da bertaf sıl 
zemdir. Yalnız teşkilatı mahsusa - ğinden sahtekar Alman zabiti anlatılıyordu. Trabzondan gelen 
ya bir mazarrat vermemesi için Trabzona uğrayarak ilk vapura bi bu haberler üzerine artık harbe gir 
kendisinin ürkütülmeden Trabzo - nerek lstanbula avdet eylemişti. diğimiz tahakkuk eylemiş oluyor· 
na iadesini temin ediniz. Buraya (Meyer) in ondan sonra ne oldu - du. Üç buçuk aydan beri devam 
geldikten sonra kendisini Alman ğu malum değildir. eden kararsızlık nihayet 
konsoloshanesine teslim edece - Harp ilan edildi Jcati şeklini alını§ oluyor • 
~· (Meyer) in Trabzona iadesi u - du. (Viçe) ye gelen ayni tel-gız.,, 

Bu telgrafname alınır alınmaz, mumi harbe iştirakimizden evvel 
Viçedc muzır bir adamın bir an bi vukua gelen son hadise olmuştu. 
le bulundurulması arzu edilmedi - Teşkilatı mahsusa işlerini tanzim 
ğindcn, te_şkilnt azasından lisan a- ile uğraşırken Eyliil ve T eşriniev -
şina bir zat (Mey er) i çağırarak vel ayları geçmiş, T eşrinisaninin 
ona kendisinin sonradan Alman ortasına doğru gelinmişti. (Me -
heyetine iltihak etmesi dolayısile yer) in Viçeden hareket ettiği gü
vazifesinin ne olduğu layıkile kes - nü gecesi sahaba karşı Trabzon 
tirilemediğini, onun için gidip bir vilayetinden gelen şif reli bir tel -
kere Trabzondaki Alman konı;olo grafnamede donanmamızın talim 
ı;ile konuşacak ve ondan bir vesika için Karadenize çıktığı ve bu esna 
getirecek olursa kendisi için daha da Rus donanması tarafından ta -
iyi olacağını (Meyer) e anlatmış· arruza uğradığı ve bu taarruzun 
tı. donanmamız tarafından defedildi 

Ne olduğu malQm değil Rus donanmasının kaçtığı, Rus 
Vaziyetten bihaber olan (Me - }ardan bir gemi zaptedildiği ve ni

yer) bu mülakatın ertesi günü, gfı hayet donanmamızın Batumdaki 
ya Trabzondaki Alman konsolo - gaz depolarını yaktığı ve (Kagız· 
sundan vaz°ifcsini öğrenmek üzere man) cihetinde Rus kuvvetlerinin 
Viçeden bir nıotöre bindirilerek taarruza geçmesinden dolayı hali 
Trabzona iade edilmişti. Bilahare harbin filen vaki olduğu bildirili
haber alındığına göre (Meyer) yordu. 

grafname Erzurumda doktor Ba • 
haettin Şakir Beye de gönderilmit 
olduğundan teşkilatı mahsusamn 

bütün Kafkas cephesi yeni vaziye
te göre tedbirlerini almak ve daha 
doğrusu üç buçuk aydan beri al -
dığı tedbirleri artık mevkii icraya 
koymak üzere bulunuyordu. 

Yeni bir hadise 

Bu esnada Viçe karargahında 

yeni bir hadise zuhur etmişti. 
Trabzondan beri Riza Beyle be

raber çalışmakta olan Nail Bey a 
.şağıda anlatılacak olan sebepten 
dolayı bir zamandan beri yalnız 

başına Trabzonda bulunuyordu. 
Harbin ilan edildiğini bildiren vi 
layet şifresi geldikten sonra Nail 
Beyden ~arit olan bir telgrafname 
de deniliyordu ki: 

........ Ev I' d leşmesini bana medyun olacak, bü .. 
''ıtıd 0 ıncc Y tm ım, b • tün hayatımı onunla geçirececim, 

Trabzona çıkar çıkmaz, oradaki Mezkur telgrafnamede İstanbul 
Alman konsolosu, kendisinin daha da geçen hadiselerden de bahsedi 
mühim bir vazifeye tayin cdilece - Iiyor, hilaf DevJetleri sefirlerinin 
ğini ve bunun için gidip hemen ls- pasaportlarını istedikleri ve bu su 

"Viçe karargahında bulunan üç 
katibi mes'ulün lstanbula avdet et 
meleri emrolunuyor. Gülcemal va
puru yarın Rizede bulunacaktır. 

( l>e\"Bmı \"nr) 

1 .ı an .geçenleri düşünmeye baş • 
il\(ını. onun aşkı en saf bir aşktan daha 

dil ~\lrgörite tesadüfüm, takdim e· 
tn·~ onu d · ·· l " ) lu b· • n va 1 oy e anı o muş-

d~ tit~n bunları öyle ümit etmiyor 
l'o~ kı rüya görüyorum gibi geli
llilıı ~· hana. Maamafih, Margörit 
tttA •. ır kızın ilk tanıdığı bir erkeğe 

-
1 ır tıi lıi Utı için randevu vermesi ye 
r §eı. d v 'ld' a J egı ı. 

&irtı ~nun böyle olduğunu bildi .. 
hend alde, müstakbel metresimin 
\>etli e ?1raktığı tesir o kadar kuv • 
b :Vdt ki h ]" h"k .. .. . . 
ıard • a a u munu ıcra edı .. 
ben u. linla onu, öteki kadınlara 
lierZetrnernekte ısrar ediyordum. 

erk ~· 
dı. 8 .egın gururu bende de var-
d,r enırn kendisini sevdiğim ka .. 
d~~.0 da beni seviyor sanıyor -

Fak t 
\''rdr. M ~~rşımda .m~saller de 
d,ttı argont ,mevsımıne göre a-

rna h 1 " Pa a ıya mal olmuştu. 
rek' 

&Öre, M anı.~'. ~ütün hu rivayetlere 
ttı,d. argorıtın kuvvetini müte .. 
l>iy IYen reddetmesine ne denirdi? 

ec:ek1· • • 
l>ar. Di ,.. ınız, kı kont hoşuna gitmi 
dra1 ger taraftan dük de ona iste 
b· Parayı · B w 
ır 'd verıyor. cgenmediği 

tlbP.ltea~a metteslik etmektense, 
l>elti 0 §una gideni tercih eder 
" 'Ya d . 
tl1.1?. C ne en Gastonu istemiyor-
d' aıton . ı· k" ı.,. ltk .. sevım ı, ze 1, zengin .. 
hllldu~ Rordüğü gün beni gülüne 
l\cı lte: halde, heni tercih etmesi: 

F·ı ana 'Vermeli?. 
g 1 Vaki .. ) 
e.rıeni oy e anlar vardır, ki bir 
So~ Yapmadığı tesiri yaparlar. 

hqlafa ada._ bulunanların içinde, 
be tıdıgın .. .. b rt Ilı 1 gorunce en yalnız 
Sıııı_ erak ett • p ~Iry ım. eşinden gittim. 

~lcfllnı~:r~c~k kadar müteessir 
'le h nı operken ağladım. Bu 

~okı~rtl aatahğı müddetince gelip 
bel\ an lf olmamı da ilave edersek, 
el'~ 1 un eöz.Jerind b"t·· "'b"" Cttle e, u un o ur 

re ben.zemiyen bir erkek • 

fazla beni mes'ut edecek. 

Kalbimden ve aklımdan geçen 

bin bir şeyi size anlatamıyaca • 
ğım. Nihayet sabaha kar§ı uyumu· 
şum. 

Farmakologlar dün toplandılar 
( Ba.5 tnrarı l tncJ ıınyıfıımızaa ı 

Uyandığım za.man saat ikiydi. Bundan sonra ecazcı Celal Bey 
Hava çok güzeldi. Hayatın bana söz almış ve 3 mühim meseleye 

bu derece olgun ve güzel gö-
ründüğünii hatıl'lamıyorum. 

Geçen gecenin hatıraları zih .. 
nimde canlanıyor ve bu lekesiz saf 
hayaller beni ümide düşürüyordu. 
Çabucak giyindim. Arada sırada 

kalbim, sevinçle, aşkla çarpıyordu. 
Tatlı bir hümma içindeydim. Uyu
madan evvel içimi kemiren endişe
lerden eser kalmamıştı. Artık neti· 
ceyi, Margörite kavuşacağım saa .. 
ti dü§ünüyorcium. 

Evimde oturamadım, Oda da 
saadetimi istiaba kafi değildi. 

Çıktım. 

Anten sokağından geçtim. Mar· 
göritin arabası kapıda bekliyordu. 
Şanzelizeye doğru yürüdüm. T esa
düf ettiğim herkesi, hiç tanımadı .. 
ğım h~.lde seviyordl•::tı. 

Aşk, insanı iyiliğe teşvik edi .. 
yor. 

Bir saat bir aşağı, bir yukarı do· 
!aştım. Nihayet uzakta Margöritin 
arabası göründü. Tanımadım, his
settim. 

( Ot•vnmı ı·ar) 
mııımmmıımuıunıııaunauınımnnwwııu•ıı111umnmmı11111utn11mıuumııı111rnn 

Vefat 

temas etmiştir: 
1 - Depocuların perakende sa • 

tış meselesi, 

2 - Fabrikacıların halkta hi • 
tap ederek reklam yapması, 

3 - Doktorların yazılarını f e -
na yazması ve doktorların reçete
lerine isim, adres ve diploma nu· 
maralarım vazzıh şekilde yazma· 
mal arı. 

Eczacı Celal Bey depocuların 
perakende mal satmalarına do -
kunarak depocuların doğru iı yap 
madıklanm, halk karşısında mah 
cup vaziyete düşüldüğünü söyle -
miş ve yeni idare heyetinin buna 
muhakkak surette bir netice ver -
mesini istemitşir. 

Bundan sonra bir çok fabrika -
ların büyiik harflerle gazetelere • ı·eklam yaptıklarını en sonunda 

(bu ilaçlar eczahanelerde tedarik 
edilir) denildiğini, bunun doğru 

olmadığını söylemiş ve menini is 
temiştir. 

Doktorların çok kötü yazı yaz· 
dığını, bunların okunamadığı 

bahsi üzerinde de §Öyle demiştir: 
'·- İşte size iki nümune.... Bu 

yazı Çince mi, Fransızca ınr, Llı. -
Maarif nazırı sabıkı merhum tincc mi nedir'?. Bunu okuyaım -

Haşim Paşa zade (Sakız) yarak yanlış bir ilfü.; yapan ecza -
mutasarrıfı sabıkı Hüseyin Bey er, 15 ~ene hapis cezası ile ceza -
Müptela olduğu kalp hastalığın - landırıldığı halde keyfi istediği 
dan kurtulamıyarak 7-11-933 için biçimsiz olarak yazr yazan 
tarihinde vcf at elmiJ, perşembe doktor neden cezalanmasm?. 
günü Kuzgunçukta Nakka,taki 1 Celal Bey nihayet reçetelerin 
aile kabristanına defnedilmiştir • { arkasına eczacıların fiat koyma -

dığım bunun kanuni olduğunu 

söyliyerek demiştir ki: 
- Hastaların karşısında feci 

vaziyete düşüyoruz. Neden bu fi
atlar yazılmıyor?. 

Celal bundan sonra bir gazete 
de eczacılar aleyhine yazılan ya -
zıya cevaben bir makale yazdığı· 
nı bunu da eczacıların gazetesin • 
de neşredilmediğini töylemiş ve 
bundan şikayet etmiştir. 

Celal Beyin iddialarına kartı 

eczacı Selahattin Bey cevap ver -
miş ve gazetelerde yapılan neşri
yat ile doktorlara ve Sıhhat ve -
kaleti mensuplarına yapılan hü -
cumlarla kendilerinden ba~ka .ma 
kamlara olduunu söylemiştir. 

Ancak reçetelerin bir yerde 
120 kuruş, diğer tarafta 80 kuru· 
şa yapılmasının doğru olmadığını 
gazetelerin bu husustaki neşriya .. 
tının yerinde olduğunu söylemit
tir. 

Cemiyetin umumi katibi de 
"Gazetelerde bu neşriyatın ve 
hücumları uzamasını istiyorduk .. 
Bu suretle ecza fiatlarına tam bir 
taksi koymak sırası geleceğini bek 
liyorduk.,, 

Demiştir. 

Eczacı Arif Bey eczahanelerin 
tahdidi suretiyle eczacılara bir 
imtiyaz ve hatta inhisar verildiği
ni fakat arkadaşların rekabetsiz 
vaziyette başka yollara saptıkları
nı söylemiş ve (benim koyduğum 
fiatı diğer arkadaş görünce daha 
ucuz yapmak suretiyle benim yap
tığımı baltaladı.) demiştir. 

Eczacı Selahattin Bey ele da • 

rülfünundan üniversiteye geçen 
yeni ilim müessesesi~de eczacılı • 
ğın çok fena vaziyete düştüğünü , 
eczacı mektebinin (eczacı kalfa • 
f aaı) mektebi seviyesine düştü • 
ğünü söylemiş bunun sebeplerini 
izah etmiştir. 

Eczacı Muzaffer Bey bir ecza • 
cının gazetelere verdiği beyanatta 
(eczacı eczacıya benzer amma 
ilaç ilaca benzeme.) dediğini ele 
alarak arkadaşların biribirlerini 
böyle yere vurduğunu söylemiş ve 
(bu ne demektir?) diye sormuş • 
tur. 

Umumi katip Türkiyedeki ec • 
zacıların Avrupadakilere naza • 
ran en ucuz ilıiç yaptığım söyle • 
miş ve demiştir ki: 

- Almanyada eczacılar yi.izcle 
65 kazançla çalrşrrlar. Türk ecza
cısr ise yüzde 15 e çalışır. 

Müzakereler uzamış nihayet 
eczacıları bir araya toplamak ve 
aralarında daimi bir tesanüt te -
min etmek maksadiyle biı· bina bu 
lunması temenni edilmiştir. 

Bundan sonra bir F armaloğ o • 
dası kuru!mnsı için de temenniler 
yapılmış ve yüksek makamlara ta 
zim telgrafları çekilmesine karar 
verildikten sonra idare heyeti se • 
çil erek toplantı bitirilmiştir. 

Sarhoş olarak yakalandı 

Galatada Kemer altında umum 
haneler arasında sarhoş olarak do 
laşan, Un:;apanında oturan Mus • 
lafa oğlu Hayrettin yakalanmı~ -
tır. Üzeri arandığı zaman bir 
miktar esrar bulunmuştur. 



~ 6 - VAKiT 9 l.nci klnun 1933 ----'!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~-------~----e-_,,.-~--------~~---~llmll!!'"!!'ll!lll--'!'!!!!!!!~~ll'!"fl!lll!., 

Kadın hangi ya~ta caziptir? s p o R isterse her yaşta ! 
"Neye şaşıyorsunuz; evet, elli yaşın

daki kadın cazip olabilir .. ancak .. ,, 

Dün yapılan Lig maçlarının neticeleri: 

{ ISaf ta.raf I 1 loc.1 ı.ıi.) IJLUll 11 UJ 1 

Dar bir antre ... Yünlü bir port
manto: 

Bir kadın mantosu.. Bir ikinci 
kadın mantosu.. Bir daha kadın 
mantosu .. Bir daha, bir daha ka -
dın mantosu ... 

İrkildim. Düıündüm: Anlaşılı
yor, kadın dolu bir salona girece -
ğim. Anketim, birdenbire - Kim 
bilir neden - pek tehlikeli gö · 
ründü bana ... 

Suat Hanım yüreğime soğuk 
su serpti: 

- Mavili manto Suat Hanımm .. 
Kahve rengili gene Suat Hanı -
mm ... Üçüncüsü de, dördüncüsü 
de gene onun ... Tel8.şa kapılmakta 
mana yok! 

- Kadın hangi yaşta. mr ca -
ziptir? ... Evvela; kendi yaşına gö
re giyinen, kendi yaşına göre düşü 
nen, kendi yaşına göre hisseden 
kadın, cazip kadındır! 

Suat Derviş Hanım, omuzları -
nı kısıyor, ellerini oğuşturuyor, 

gözlerini büyültüyor ve tane tane 
konuşuyordu: 

- Beş yaşında bir kız çocuğu 
düşünün ... Öyle bir kız çocuğu ki, 
gözleıinin altı mordur; hastadır 

ve, melankolik bir hali vardır. Bu 
beş yaşındaki kız çocuğuna "ca. -
zip !,, diyemeyiz ... 

On beş ya.smda bir kız gözleri -
nizin önüne getirin ... Öyle bir kız 
ki; feleğin kerem ve ser dini gör -
ınüş bir kadına yakışan fikrrlerı 

vardrr. Yıllarca yaşamrş - tam 
tabirile, görmüş, geçirmiş - bir 
kadın gibi konuşur .. Üstelik bir de 
''Marlcn Ditrih gibi sekzapelin 
var!,, der .. Bu küçük hanıma "ca
zip,, diyebilmek için insaf lf\zım ... 

Otuz yaşındaki kadın, on beş 
yaşı_ndaki genç kızın şımaııklık -
larmı yaparsa, eline bebek alırsa, 
lüzltmlu lüzumsuz konuşursa; el -
li yaşındaki kadın, otuz yaşında . 
kine yaraşan hareketleri yapma -
ğa kalkışırsa, her ikisi de şüphesiz 
"cazip,, rleğil, sadece "gülünç,, 
türler ... 

- Siz, bir kadının en çok cazip 
olduğu yaşı hangi yaş olarak ka -
bul ediyorsunuz? 

- Bence kırk be~, elli yaşında-
ki ....•..• 

- Kırk beş ve elli!.. 
- . Neye şaşıyorsunuz; evet, 

kırk beş, elli yaşındaki kadın ben
ce fevkalade cazip olabilir ... An -
cak .... 

Sustu, düşündü. Parmaklarını 
çıtlattı. 

- Evet, ancak .. Suat H.? 
- Ancak, bu yaşı olduğu gibi 

kabul ederse ... 
.Ve izah etti: 

- Kırk beşine. gelen bir kadın 
tasavvur ediniz... Hem öyle bir 
kadın ki, kırk beşine girdiği için 
altmışlrk bir insan yeisine düşmü -
yor; aynı zamanda kendini otuz 
yaşında bir taze de sanmıyor ... 

Güldü: 
- Erkek olsaydım, o yaştaki ka 

amfardan çok hoşlanacaktmı ! 
Dedi. Ben de güldüm. Amma, 

IJç te garip !m?madım: Mikelanj, 
altmıt be, yatındaki bir kadını 

sevmemiş miydi? 

13 eser muharriri meslekdaş -
sanki neye 12 yahut 14 değil de 

Galatasaray Süleymaniyeyi 3- O 
Istanbulspor Beykozu 3-1 yendile 
Dün lig maçlarına devam edil

on üç! - ilave etti: di. Taksim stadında Süleymaniye 
- Bazan öyle kadınlara raslar- ile Galatasaray karşılaştılar. Sü -

sınrz ki, altmış yaşındadırlar. Bu- leymaniye takımında başta Bülent 
na rağmen etraflarında bir çok olmak üzere üç oyuncunun yerini 
genç dolaşır. Çünkü afüpış yaşın - başka oyuncular doldurmuşlardı. 
daki o kadınlar, yaşlarının tabii Galatasaray takımının F enerbah -
neşelerile, konuşuşlarile, uzun yıl- çe karşısındaki vaziyeti bazı kim
ların tecrübelerinden çıkan tatlı selerin biraz hayretini mucip ol -
hikayelerile insanı cezbedebilmek duğu için bu maçı alaka ile bek -
kudretine maliktirler. leyenler ve bundan, Galatasara -

- Suat H., derler ki, kadının yın Fener karşısındaki muvaffa -
cazibesi erkeğin yaşına tabi, bu . kıyetinin o güne munhasır kalıp 
nunla makusen mütenasiptir: Yir- kalmadığı yolunda ahkam çıkar -
mi yaşındaki delikanlıya !c:ırk ya mak istiyenler vardı. 
şındaki kadın cazip görünür, kırk Galatasaray bu maçtan da mu -
yaşındaki erkeğe de yirmi yaşın - vaffakıyetle çıktı ve tabii bir yük
daki kadın... seliş yolunda yürüdüğünü pekala 

- Vallahi böyle söylerler, anı - isbat etti. 
ma, erkek olmadığım için gerçek- Beşiktaşlı Sabri Beyin idaresi 
ten böyle midir, yoksa değil mi- · altında yapılan ~u maç baştan so
dir, bilmem... nuna kadar Sarı - kırmızılıların 

- Cazibenin güzellikle bir a -
lakası var mıdır sizce?. 

- Şüphesiz ... Güzel kadın, çok 
defa, cazip kadındır ... Çirkin ka -
dm da nadirdir ... 

- Güzel kadın, cazip; çirkin 
kadın, az... "Cazip olmıyan kadın 
hemen de yok gibidir!,, mi demek 
istiyorsunuz? .. 

- Fakat biliyor musunuz, ha -
kikaten, çirkin kadın pek azdır .. 
Bazan tramvayda. otuııır, dikkat 
ederim: Kimisinin kaşı güzeldir. 
Kimisinin burnu güzeldir. Kımısr-

nm gözlerr bin bir mana taşır .. 
Hepsinde bir başka güzellik. .. Fa
kat, ne yazık ki, bizim kadınları-

ımz nerelerinin daha çok güzel ol
duğunun farkında değillerdir .... 
Bir kadın, kendisinde mevcut olan 
güzel tarafı tebaıüz ettirebilme -
lir, hissettirmeden ön plana ge -
çirmelidir. Bunu yapan kadın, 
cazip kadındır işte ... Hulasa, her 
kadın, her yaşta cazip olabilir ... 

Suat Hanımdan fotoğraf iste -
dim. Bu sayfalarda gördüğünüz 
resim yarım saatte güç bulundu. 
Bizzat kendisinin de itiraf ettiği 
gibi: Bir kadın ne kadar entellek
tüel olursa olsun, fotoğrafının ga
zetede iyi çıkmasını istiyor vesse· 
lam ... 

Dışarıda aynı soğuk, aynı kar ... 

Çamurlu kaldırımlar ... 

İşte bir boş tramvay ... Kulakla
rımda Suat Hanımın sesi: Her ka
dın, her yaşta cazip olabilir! 

lkinci istasyonda - bu benim 
her vakitki kötü şansımdır ! - ya 

nıma bir kadın oturdu: Buruıuk 
yüzlü, bıyıklı, sakallı bir madam ... 

Gözlerimin önünde Suat Ha -
nımın hayali .. 

- Aziz meslekdaşım, size gali
ba hak veremiyeceğim ! .. 

Ren 

Hicazda kadınlar da 
harbedecekler 

Hicaz ve Yemen arasında harp 
başladığını yazmıştık. Son ha -
berlere göre Hicazda lbniasuudun 
bir beyannamesiyle eli silah tutan 
bütün halk ve 19 ile 30 yaş ara -
aıdaki tekmil kadınlar askere çağ
rılmışlardır 

hakimiyeti altında geçti. 
Buna rağmen birinci devrede 

bir kere Rasih in, iki kere F azılm 
ayağiyle üç sayı kazanan Galata -
sarayh'-ar ikinci devrede sayı çı

karamadılar. 
Vaziyetin ara sıra tek kale şek

lini almasına rağmen biraz şans , 
biraz acele, biraz isabetsiz vuruş 
fazla gol çıkaramamanın belli baş 
h sebeplerini teşkil etti. 

Galatasaray takımı bu seneki 
liğin ileri takımlarından birisi ol
mak yolundadır. Dün müdafaa 
ve haf hattı mükemmeldi. Hü -
cum ve haf hattı da bundan evel
ki maçlardan çok iyiydi. Danyal 
ile Fazılın arasında, anlaşma ha -
ğı ince ve hesaplı, zevkli bir şekle 
dökülmüştü. 

Necdetle Muslih te sol taraf ka
dar olmamakla beraber anlaşmış
lardı. Orta mühacime yanı Ra -
sihe gelince; bedeni kabiliyeti iti
bariyle tam bir sporcu vasfını haiz 
olan bu genç oyuncu sayılı mer -
kez miıhacimlerden birisi olabile
cektir. Fakat üç şartla : 

1 - Atılgan oynıyarak, 2 -
Şutlarını tanzim ederek, 3 - Lü
zumsuz çalımlardan kaçınarak .• 

Dünkü maçın hele ikinci devre
sinde kendisine arkadaşları ta -

1 

rafından rakip kale önünde o ka-
dar fırsatlar hazırlandı ki bir orta 
mühacimin arkadaşlarından bu ka 
dar yerinde ve bol pas alabildiği 
maçlara pek az rast gelinir. Buna 
rağmen koca devre sayısız geçti • 

Bununla beraber, Galatasaray 
takımının, her maçta bir evvelki 
maçtan daha iyi olmas! hali de -
vam ediyor ve fikrimizce bu mu -
vaffakıyeti çalışmak olduğu ka • 
dar bir başka sebep te doğruyor: 

istikrar .... 
lstanbulspor - Beykoz 

Kadıköyünde 1stanbulsporla -
Beykoz, Cafer Beyin idaresinde 
karşılaştılar. 

Birinci devrenin üçte ikisi mü -
tevazin ve mukabil akınlarla geç
ti. Fakat İstanbulspor müdafaa -
sının güzel ve hesaplı oyunu göze 
çarpıyordu. 

Bununla beraber sağ muavinin 
bir geri pasını lstanbulspor kale
cisi karşılamayınca, Beykozlular 
rakıplerinin ayağiyle kenli lehle 
rine bir ıaayı kazanmış oldulaı-. 

Dün karşllaşan lstanbulspor-Beykoz takımlar1 bir ar 
lkinci devrede 1stanbulsporlu - Ankarada 

lar takımda tadilat yapmışlardı • Ankara _ Üç kere tehir ed' 
Samih hücum batma geçmişti •• l _...ı mek dolayısiyle neticesi a ıw 

Bu tadilatın iyi neticeler vere - k•I yan Ankara Şildi müsaba 
cegı ilk dakikalarda anlaşıldı ve l · ,;t bugün bitti. Gençler bir iğinı / 
takım hakim bir vaziyete girdi .. nerek finale kalan, Kırıkkale t 
Sekizinci dakikada Selahattin be- ) ~ mıydı. Ankara gücüyle karşı 1 

raberlik sayısını, on sekizinci da - ı d M k t · .,J<il yor u. aç ço emız ve ze ... 
kikada Samih, yirmi beşinci daki- d B" · · d 2 2 b r'" u. ırıncı evre - e .. 
kada da Nevzat galibiyet sayıla - b't · t' 

ı mış ı. 

rını çıkardılar. Maç 1-3 bitti. u 
Fakat daha tecrübeli olan ,., 

Dünkü ma~ların neticeleri k .... ·k· · d d ,J ara gucu ı ıncı evre e · ..1 
Taksimde yapılan Galatasaray bastı ve bir sayı daha çıkar-1" 

-Süyleymaniye B. takımları ma- l 2-3 kazandı. Bu maç on 5sıı1~ 
çını Galatasaraylılar 2-3, Altın - karla örtülü bir sahada yapılıf"I 
ordu - Anadolu maçını da Ana -

dolu 5--1 kazanmışlardır. 
F enerbahçe stadında yapılan 

lstanbulspor - Beykoz B takım
ları maçından Beykoz 2-3 Hilal 
- Topkapı maçından da Hilal 
0-1 galip çıktılar. 

Cien~ler arasında 

Beşiktaş stadında Altınordu B. 
takımı gelmediği için B takımı 

Çelkas takımını 2--0 yendi. lstan 
bulspor genç takımı Eyüp takımı
nı 1-7, Galatasaray Topkapıyı 

0-2 kazandılar. Vefa - Kasını -
paşa küçükleri de birer golle bera
bere kaldılar. 

Güreşçilerimiz 

tır. :I 
Bununla beraber ortaya yeeff 

vaziyet çıkmıştrr. Çünkü bu 
müsabakası, bundan evvel lı&Jl\' 
heyetince mağlup addedilen c/ 
kaya klübü tarafından federt!l• . 
nezdinde protesto edilmiş ve J 

derasyonla Ankara merkez ht' 
tahkikatın sonuna kadar ı1I 
geri bırakılmasına karar vertı1J 
di. 

Çankaya klübü böyle eski ~ 
ra rağmen futbol heyetinin bıJ ı' 
çı yaptırmasını disipline ve,JJ 
zamnameye tamamiyle mıl" 
bulmaktadır. 

filme alındılar 

e' 
·ı ıeri ç 

Balkan şampiyonası müsabaka- dir. Resmimiz dün fı dl d' -
larının tarihi pek yakınlaştığı için kilen, milli takım kadro•~113go• -
güreşçilerimizin hazırlık idman - hil güreşçilerimizi bir ara a 
larına fevkalade itina edilmekte • teriyor. • •• ••'' 

••••••• 
·••·•••••·•••·•••••••••••••·••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• r~ 

Kastamonuda Fırka Japonyanın Cene\' 
kongresi mümessili ııı" 

orıY3 
Kastamonu, 8 (A.A.) - C. H. I Tokio 8 (A.A.) - Jşp \Jol<' 

. ' . . M ld•ts • 
Fırkası merkez kaza kongresı bu Cenevre mümessılı · 1 ,...,eıı arş 1 gece yapılmış ve memlekete fay • hükumet fırkasından "'e P 171 • 

. tuğı11ı .,_ 
dalı bir çok kararlar ve temenni -

lerde bulunul.muştur. Kongre Ga -
to azalığından istıfa e ·Jli b• 

·1 h JJ11 -dırmıştir. Muınaı eY 0 rt• 
. • " f kalarıl1 . zi Hazretlerine, Başvekil Paşaya, lık namına sıyası ır 1'tedıt• 

f k " k" · ı· · b · dan kaldırılmasını isteıııe ır a umumı atıp ığıne u miı • 
nasebetle tazimatını sunmutlur. 



Karada ve denizde Kızıl ordu _ ... _______ ... __ 

Dünya ordularında kullanılmıya 
başlanılan yeni silahlar 

En iyi asker .. 
tngiliz cenerallerinden (Shel

ley) bir gün bir süvari alayını 
teftiş ediyor. Atiyle alayın ö -
nünden geçerken bir çavuşun i.i
nünde duruyor. Ceneral ile 
çavuş arasında şöyle bir müka • 
leme oluyor: 

Uzak Şarkta çok mükemmel bir hale 
getirilmiştir. Bir harp çıkarsa .. 

lNCtL TERE: rilmiıtir. Geminin uzunluğu 82 

lngiJi d . b. denı·z metredir. ta z or usu yenı ır 

3 ~ateıi inşa etmiıtir. Bunun 
t' S •antimlik seri ateşli bir 
0~u \tardır. Dakikada yüz mer -
~ı atabilir. Bu toptan maada 
daYYarenin üç tane mitralyözü var
b lt, Bir de bin kiloya kadar bom 
tn~· tafıyabilmektedir. Tayyare , 
k Ucehhez olduğu beheri 930 bin 

ITALYA: 
ltalyanların yeni inşa ettikleri 

(Fisalia) namındaki deniz altı ge
misi tecrübe seferlerinde 81 metre 
derinleğe kadar inmiştir. Bundan 
evvel inşa edilmiı olan (Smeral -
do) deniz altı gemisi 88 metreye 
kadar inmitşi. 

SOVYETLER: 

- Müfrezenin en iyi atı han
. 'd' ? gısı ır .. 
- "40,, numaralı at .• 
- Neden dolayı en iyjsi o • 

dur?. 
- Çok güzel tırıs ve döıt na

la koşar, kusuru yoktur. iyi ba · 
kılmıştır. Başını yukarı kaldırır, 
hırçın değildir ve henüz gençtir. 

- Müfrezenin en iyi askeri 
ki d. ? m ır .• 

-Tom J ones, ceneral.. Son zamanlarda en ziyade mev• 
- Niçin?. zuu bahsolan mesele bir Rus - Ja 
- Çünkü namusludur, işgü - pon harbidir. Bir çok taraflar -

zardır, cesurdur, takımlara ve dan Sovyetlerin uzak şarkta harp 
silahına çok dikkat eder, atma etmek imkanı olmadığı işitilmek • 
bakar, vazifesini harfiyen ifa e · tedir. Memleketin dahili ahva • 

der.. linin buna müsaade etmiyece -
- Söylediğin en iyi at hangi· ği ileri sürülmektedir. 

'? 
Sl • ••• d 1 k k Bunu iddia e en er uza şar 

- Benim atım, Sir. 
_En iyi asker kim?. ile Rusya, Avrupalının birbirin -

t'~~Vetinde üç (Rollesroyce) mo -
korü "'Yeainde saatte 220 kilometre 
atedebiJrnektedir. Tayyare her u

~U!Unda 1500 kilometre kat'etmek
~ir. 

- O da benim, ceneral.. den ayrılma11 lazım geleceğini ve 
Kızıl ordunun talim ve terbiye- uzak ıı.arktaki nüfuz ve iktisat va • 

11 k 1 · 't Ceneral bunu işidince kahka- ~ 
sinde film ku anma mese esı gı zıyetlerinin büsbütün başka oldu -
tikçe taammüm etmektedir. Şim - ha ile gülüyor.Fakat (Tom) tara . 

f d So .. l ·· 1 · h gwunu umuyorlar. Rusya içm u • 
diyekadar askerlere sessiz film gös m an Y enen soz erın a · h w 

k.k t Id w 1 k d zak otarkta çıkacak bir arp aşagı teriliyor ve izahatın ıaskeri mual· 1 a O ugunu a ay uman a - ~ 
'teni inta edilen bu tayyare 

:.'Yeainde İngiliz ealihatırun hir 
4\tt daha kuvvetlenmif olduğu ... 

d nından tahkik ediyor, (Tom) a yukarı bir müstemleke harbi de • Hm veriyordu. Bun an sonra or-
duda askerin sesli filmle yetittiril- bolca miikafnt veriyor. mektir. 1904 teki Rus - Japon 

• 
._ _______ ____ _ .. , muharebeaile Sovyetleri 9 - 1928 

<>ylenmektedir. 

4 • • 

mesi tekarrür etmiştir. Çünkü ses -
siz filmleri izah eden muallimle - k de Mançuriye müdahaleleri de Dilmenli torpile arşı · · u 
rin kafi derecede efrada askeri aynı tarzda cereyan etmıştı. -

el '<.eni inşa edilen (Orion) ismin· 
tlt, in T k ·· ·· ··b l 

malumat veremedikleri anlaşıl - bir kişilik denizaltı! zak şarkta yapılacak bir harbin 
maktadır. Avrupa Ru~yasına tesir etmesi ih • ti gı ız ruvazoru tecru e e -

.:..i rn~v~f fakıyetle bitirerek dona 
lll ~~ ıltıhak etmiştir. Kruvazörün 
ti a.ı 'tleleri 72.000 beygir kuvve -

Japonların icat ettikleri ve için- tı·malı' 1905 senesı'nde oldugwundan Yeni sesli filmler hazırlanmak-
deki askerin, nefsini de feda d 1 tadır. Bu sene zarfında üç sesli daha azdır. Her şey en evve 

askeri film kullanılmağa başlana - etmek suretiyle patlatacağı dü • uzak şarkın ahalisi bilakaydü şart 
n~edir. 

1\ Saatte 32,5 mil katetmektedir . 
•e~~\taıör 7000 tondur, teslihatı 
do ıı adet 152 milimetrelik toptan 
te tt adet 101 milimetrelik tayya· 
li tt0 PUndan ve dört adet seri alet· 

caktır. Bu filmlerden birisi bir menli torpile mukabil Ameri • Sovyetlere bağlı ve sadıktır. 

~Ptan ibarettir. 
lltiJ ruvazörün inşası masrafı 1 

Yon 548.663 lngiliz lirasıdır. 
ı:-aANSA: 

k,~uhtelif devletlerin ordularınca 
hıqıu} edilen ve kullanılmağa da 
ltr· anılan büyük bomba tayyare -
ii· ~ ağır silahlarla t«hiz edildi -

süvari fırkasının erkanı harbiyesi
ne ait vezaifi, ikincisi süvarinin 
motörlü silahlarla nasıl harp ede
ceği, üçüncüsü de donanmaya ait 
işleri göstermektedir. 

LEHiSTAN: 
Lehistan memleketteki bütün 

teşkilatnı askerileştirmektedir. Bu 
maksatla itfaiye teşkilatı da aske-

ri ıekle kalbedilmittir. Bütün 
itfaiye efradına askeri talimler , 
endaht talimleri yaptırılmaktadır. 

Geçenlerde Varşovadaki zabi -
~· iç' he ın Yalnız mitralyözle müceh - tan mühendis mektebinde zabita -

ı olan t 1 . . . talll avcı ayyare erının ışe ya-
01Yacağ1 düşünülmektedir • 

rı nun için Fransız mütehassısla
lib~\r)~ı t~yyarelerinin da ağır ka -
etrrı e ~ hır silah ile techizini derpiş 
(~ te~irler. · 

'\tc anzıot) nun yeni bir kişilik 
he ~)tayyaresi (H. 110) bir tecrü -
1, te~~k üzere seri ateşli bir top· 

na mahsus bir telsiz telgraf kursu 
açılmıştır. Mektebin kumandanı 
küşat resminde irat ettiği nutkun -

da askeri malumatını derinleştir -
meğe çalışan bir askerin büyük bir 
kıymeti haiz olacağı hakkında 
bilhassa nazarı dikkat celbetmiş -
tir. 

YUNANIST AN: 12 edilecektir. 
A~E:RIKA: Yunan donanmasına ait olan 
Son . . . . . (Lemnos) ve (Kılkış) kruvazör -

iÖre ) Arnerıkan ıstatıstıklerıne lerinin tekaüde sevkedildiği yazıl
tlıuk e Yevrn Amerikada 18,457 mıştı. Yunanistan, donanması • 
tayy aYyet Pilot ve 7004 mukayyet nı asrileştirmek için lazım olan pa 
b are vard G . . . et) 

8 
• ır. eçen seneye nıs- rayı tedarık etmek maksadıyle 

~n ~a 29 fazla pilot ve 472 nok - ' (Aris) namındaki mektep gemisi
lotıar ~~are vardır. Mukayyet pi - ni seyahata çıkarmağa karar ver -

" Çınde 596 kadın bulunuyor. mi~tir. 
~lll .k 

tı Re ~r~ anın en büyük deniz al- Bu mektep gemisi Amerikada 
tıin (~111 olan (Cachelot) lngilte- ve Mısır sevahilinde yaşıyan zen -
latınd 0~lsrnout 4) bahriye tezgah· gin Yunan kolonilerini dolaşacak 

a ınşa olunarak denize indi- ve oradaki Yunanlıları donanma-

(Koçak) ve ona benziyen diğer 
kumandanların maceraları si • 
yasetle alakadar olmıyan sulhper -

ver Sibirya ve uzak şark halkını 
idealist bolşevik haline getirmiş • 
tir. Onun için Sovyet ordusu u • 
zak şarkta harp ederken geride 
kalan halkın Sovyetlere karşı is -
yan etmesi ihtimali hiç bir zaman 
varit olamıyacaktır. 

Bundan başka son seneler zar • 
fında Sibirya havalisinde mahsu • 

lat daima çok bereketli olduğun -
dan bütün zahire depoları dolu • 
dur. Ne ordu, ne de ahali harp 
zuhurunda açlık çekmiyecektir •. 
Ruslar "Uzak şark hususi ordusu,, 

kalılar da bir kişilik bir deniz namını verdikleri kuvvetleri uzak 
niz altı gemisi vücude getirmiıler- şarkta vücuda getirelidenberi bu 
dir • ordunun teslihi ve talimile çok ça .. 

Bu da düşman gemisine torpil lışmaktadrrlar. 
atıyor amma, içindeki hayatını Hatta denilebilir ki, Kızıl or -
feda etmesine lüzum kalmadan ge- dunun en mükemmel teşkilatı bu . 
ri dünüyor. gün uzak şarktaki kuvvetlerinde 

Resm Amerikalıların bu bir ki· toplanmıştır. Bu ordunun sulh 
şilik deniz altı gemilerim göster _ 

1 zamanındaki mevcudu yüz bin ki
mektedir. şidir. En asri bir surette silah -

ya iane vermeğe teşvik edecektir. 
Bu seyahatten faydalı neticeler 
hasıl olacağı tahmin edilmektedir. 

Yunan devletinin 1933 - 1934 
senesi bütçesi 7 milyar 50 milyon 
drahmidir. Bunun 1 milyar 58 mil
Y,ODU ordunun, 556 milY,onu bahri· 

landırılmıştır. Bol tayyaresi, ze
hirli gaz tesisatı ve fenni kıtaatı 

vardır. 

yenin ve 176 milyonu hava şube -
sinindir. Şu halde bütçenin dört 

te biri memleketin müdafaasına 

tahsis edilmi§ demektir. 

Harp sanayii için lazım olan 
askeri fabrikaların hepsi (Oral) 

dağlarının şark kısmındadır. Harp 
sahnelerinden o kadar uzak değil· 

dir. Bundan başka uzak şarkta
ki harp sanayiine mahsus cesim 

atelyeleri vardır. Askeri alat ve 
edevatın ihtiyat parçaları depo • 
larda mebzulen bulunmaktadır. 

Harp vukuunda Sibirya şimen
diferinden istifade edileceği içın 

bu hattı fevkalade bir surette tak -
viye edilmiş, en son sistem şi • 

mendifercilik levazımı techiz o • 
lunmuştur. Hat gayet sıkı bir 

nezaret altında bulundurulmakta -
dır. 

Mühimmat depoları da hınca -
hınç dolu olduğandan harp zuhu • 
runda Avrupadan cephane sevkı -
yatına lüzum hissedilmeden ordu 
uzun müddet mevcut mühimmat 
ve cepane ile harp edebilecektir. 

Velhasıl uzak şarktaki Rus or -
dusu o kadar mükemmel bir hale 
getirilmiştir ki, Moskovadaki Sov• 
yet ricali o ordu ile daima iftihar 
etmektedirler. Moskova bu ifti-

harla kanaat etmiyerek Kızıl or • 
dunun uzak şark teşkilatını gün • 
den güne daha mükemmel bir ha -

le getirmeğe çalışmaktadır. O de • 
rece ki, uzak şarkta Japonlara kar 

tı askerlikçe esasen zayıf olmıyan 
Sovyetler oradaki vazıyetlerini 

günden güne daha ziyade kuvvet • 
lendirmektedirler. 

Avcı tayyarelerinde yeni 

bir tekerlek 
Bir Fransız tayyare fabrikası 

avcı tayyarelerine, şimdiye kadar 

kullanılan tekerlekler yerine trak· 

törlerde kulJanılan zincirli teker -

lere benziyen ve fakat kaoçuktan 
mamul olan müteharrik bir şerit 

koymuştur. Bu sayede avcı tay
yaresi hendekli ve inişli yokuşlu 

araziye inmeğe mecbur olduğu za
man tekerleğin bir hendeğin için· 

de kalmasiyle tayyarenin baş aşa

ğı devrilmesi menedilmiş ve taY, -
yarenin kolaylıkla hendeği atlıya• 
rak hiç bir tehlikeye maruz kal • 

madan üzerinden yürüyüp geçme
si imkan dairesine girmiş oluyor. 

Avcı ta::;•arelerine konulan ı>u 
yeni tekerleklere yapıfan fecrü?>e· 

ler büyük muvaffakıyetle netice • 
lenmiıtir. 
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jHikiye (TAKVİM 
L-----------------------------.. 1 Cumartesi Pazar 

9 Ki.evet 10 K&.evel 
21 Şaban 22 Şaban 
GUn doğuşu 7,0') 7,1'6 

• Beraber ... 
Gt1ıı latışı 16,4l 16,41 

Nakle Jen .· Sela"'mi izzet Sabah namazı 6
'
50 tı,Sll 

Uı Oğlc namazı 12.04 ı.ı,o.ı 

On senelik karı kocaydılar; ay· ı sa, sakın biri birinizden ayrılmayı 
rılmağa kalktılar. Bu bahsi, arala- nız mı? diyordu. 
rında, soğuk kanlılıkla konuşuyor Annesi böyle tevil etti ve o bu 
lardı: kanaati beslerken, Leyli. öldü. 

- ... Sen, bütün kabahatleri ba Bir gece dedi ki: 

hindi namazı 14.Y. ı~ . .!S 
Akşam nama7.ı 16,41 16,41 
ratsı namazı ı ,Hl ıs,ı!I 
imsak ~.!4 :ı,2.ı 
\'ılın geçen :ünlcrı 3H :14) 
Yılın kalan .. ~6 25 L __________ _J 

nı ıu J Aptülhamidin r averi uı 
KEÇECİ ZADE 

izzet Faat Paşaaıo 
HA1/RALARJ J 

OllilllfiHllllHllllDll!fflilliWl!lllllilllllllnilllllllllllllllllUllllllUlllUllllUllllUlllUDlltıllllllllllllllllllllll~lllllllH lllllU!ll!L~lll!llllfllllHlllllllllllllllHW ııııınnıııı" 

Koskoca meydanda çıt yoktu. Birden" 
bire bir davul sesi yükseldi 

- 55- - Mağrur olma padişahrıt1" 
na yüklersin, ben her §eye razı 0 - - Ölen kızımızın hatırasına 
lurum, çabup.k ayrılırız. hürmet edip, anlaşalım mı? JI R A D y O ır Bu haber, bütün.lstanbul içinde 

1. bir dalga halinde çalkandı. Yedi • 

Senden büyük Allah var!.. 11 k"kate 
Almanya imparatoru ha 1 r• 

insana heybet veren bu ınanı• - Çok acele ediyorsun .. Yoksa Ayrılmaktan vaz geçelim mi? 
tekrar evlenmeğe mi niyet ettin? - Ben de sana bunu teklif ede 
Nerimanın bu işte rolü yok mu? cektim. 

- Senin de gözünden bir şey Esasen aralarında mühim bir an 
kaçmıyor ... Babası zengin, beni it laşmamazlık yoktu ki ... 
lerine ortak edecek... iki sene sonra gene beraber ya 

- Masal okuma, küçük hanım fıyorlardı. Üçüncü sene bir kızları 
hoıuna gitmiyor mu sanki?.. doğdu. Behice iki ya§ına bastığı 

- Filvaki güzel kız, ama... zaman, bir gün kocası: 
- İtiraf etmek istemiyorsun... - Nerimanı hatırladın mı? De-
Kadımn dudaklarındaki ince te d" E ı · ı.... v enıyormuş .. 

besaümden, kalbin:, hira:o:cık acı-
dığı belliydi ; ~ma bu, ı:ek hafif 
bir acıydı. 

Etrafına bakındı, almak istediği 
eşyalan gösterdi, saydı, sonra de • 
di iki: 

- Geri kalanları 
yap. 

- Kabul. 

ne istersen 

- Çocuğumuza gelince onu ba-
na bırak. O daha pek küçük. iste· 
~iğin zaman, istediğin kadar gö -
rürsün. 

Tam bu esnac.1u bir hıçkırık du
yuldu. 

- Sen hurda mıydın Leyla? 
Çocuklarının ağlaması, onları şa 

şırttı ... Nihayet ana ve babaydı -
lar. 

- Le,Y.lacığım, neden ağlıyor -
sun yavrum? 

- Biz senin gene annen ve ba-
banız. 

- Müteesif miain? 
-Hayır . 
- Artık ayrılmak aklından geç 

miyor ya? 
-Ya senin? 
Yanlarında oynıyan Behiceyi 

gösterdi: 
- Böyle bir şeyi nasıl düşünü

rüm?... Bu düşünce, geçen seferki 
gibi uğursuzluk getirir diye korka 
rım. 

- Emin ol ki ... 

- Leylanın hastalığında bizim 
dahlimiz yok ... Evet, tifoyu biz a
şılamadık, ama beyin humması -
nı? ... Neyse, o acı günleri yid et -
miyelim ... Her ne olursa olsun, ay 
ni !eyi tekrar etmem, ayrılmağa 
niyet edersek, kat'iyyen razı ol -
marn. 

Karısının gözlerinin içine baka
rak: 

Bugün 
l 8 TAN U V L -: 

17 ,SO - 18 gramofon. 18 - 18,SO yeni 

blll}hyanlara mahsus Frıınsızca der • 18,80 -

19,30 :Uahmure Handan Hanm1. l 9,30 - 21 

R~flk BPy ,., arknda,tarı. 21 - 21,SO gra -

mofon. 21,80 dan itibaren ajauıı, bor a, oıaat. 

ANKAHA:-
12,sor- lS,30 gramofon. 18 - 18,41' or -

keetra. Frauts :;iubertın Senlonl'!I. 18,-13 -

19,SO ıılııturka az. 19,SO - 20 danı hnvnlıırı. 

20 ajanı. 

vtTA.NAı 518.1 m. -
12,SO koy dansı hanları. U,10 - 15 

kone r. 17,0S mandolin. 20 Lud\lg ,·an Beto

ven konseri. Bü~·ük be<ıtrkt\rııı muhtelit 

eserleri. 22,:SO i,;oıı~r. 

BUKREŞ· S9U m. -

U pl6k. 18 danıı musiki, cazbant. 21 m& -

dıı.m Ellnetko Kristoro,·ıcı ,arkı ıöylllyor. 

21,SO danı pllJdnn. 22 modern 

rumen ha\'aları. 

VARŞOVA: HU m. -

musiki. 2S 

17 ,153 hafif ı:ıarkı kon11erl. 20,0."S cılebiynt 

kö,eııl. 21 koıı~r. 22,20 ŞoJl('n mu~iklsl. BU • 

yllk bcstekArın muht<.'llf eserleri. 23,0.5 nıl • 

zah. 2.t,0.5 dıı.nı plAklan. 

BELGKAD: 4Sl m. -
12 plAk. ıs,os radyo orkeetra r. 17 ııluk • 

17,flS earkılıır. 20 sohbet. 20,80 1\llhallovlç 

bcm,ırelt>r, piyano ,.e keman. 21,SO konlt'r • 

22 ııarkılnr. 28,:SO dans hııvalurı. 

RO.&lA. : Ul.ı m. -
JS,80 U.uvintet. 14 orl\E'ltra. 17,80 ı:ocnk , 

18,11) konııer. 21,SO opera, eohbct, 

herler, 

PABfS: S2U m. -

lllm, ha.• 

21 l'E'berln Herler!, plAUla. %2,SO Sen 

San m lıc!ıt~ıl, ''Hayvanlar Karnavalı,,. 21,GO 

- İkimizi de göreceksin. 
Çocuk hıçkırdı: 

- Kabul! dedi. 
haftanın konM>rl ve tiyatroya dnlr sohbet •• 

Sonra kızını anasının kollarına 22,ao Jurnal a;;ante. 2s, 20 caz l•onaerı. Sen -

- Olmaz, ikinizi beraber gör -
mek isterim. 

- Yavrucuğum, büyüdüğün za
man anlarsın ... 

Babası sordu: 
- Söyle bakayım, beni bir da· 

ha göremiyeceğinden mi korku -
yorsun? 

Annesi devam etti: 
- Yoksa benden ayrılacaksın 

diye mi korkuyorsun? 

- Olmaz, olmaz ... 
-Ne olmaz? 
- İkinizi beraber görmek isti • 

yorum. 

Belki de, babasile anasının ya • 
nında oynadığı mes'ut günleri ha· 
tırleyordu ... Akşamları sofra ba§ın 
da oturup anasile babasının tatlı 
tatlı konuşup gülüştükleri gözleri
nin önüne geliyordu .... 

- Haydi sus, ağlama artık.. Bir 
yere gidecek değiliz .... 

~unu annesi, laf olsun diye, ço· 
cugu susturmak için söylüyordu. 
Fakat çocuk susmuyordu. 

- Ne sinirli çocukmu1. b , 
:r u ... 

Çocukta müthiş bir hastalık baş 
lamı§h. Bu hastalığın tesirile za • 
ten gergin olan asabı, duyduğu 
sözlerle biraz daha gerilmi~ti .... 

Doktor tifoyu teşhis etti. Arka _ 
dan beyin humması geldi. 

Bir sabah, annesile babasile, es 
kiden olduğu gibi, yan yana baş u 
cunda dururlarken, ikisinin de eli
ni eline aldı: 

- ikinizi beraber ... Dedi. 
Acaba, artık öleceği için, ken -

clilerinden böyle bir fedakarlık is· 
temediğini mi ima ediyordu? Yok 

verdi, ikisini sarıp bağrına bastır
dı. 

ISTArlBUL BELEDiYESi 
Şehir Tiyatrosu Temsilleri 
Bu akşam 

saat 21 de 

O gece 
"'

1 

111111111111111 

LI 
Yazan: La Jos 

Zilahy lllllf 111 
Türkçeye çeviren: M. Feridun 

4 perde 1 tablo 
UMUMA 

Lüks Hayat operetinin bilet· 
Jeri şimdiden kişede satılmak

fonlk mucıll\I. Daruı muıılklııl • 

Malulleri davet 
Eminönü askerlik şubeıi reisli

ğinden: 

Şubemize kayıtlı malul zabitan 
ve memurini askeriye ile efradın 

15 - 8 - 933 tarihinde tanzime
dilerek vekaleti celileye takdim kı 
hnan tesbit cetvelinde tetkik neti
cesi vaziyetleri tesbit edilmiyerek 
meçhul kalan kimseler hakkında 
hu kere vekaleti celileden gelen 13 
- 11 - 933 T. ve 3025 No. lu e · 
mir mucibince yeniden defter tan 
zim edileceğinden 1-2-934 ta -

tadır. 

,... 
· ' rihine kadar haklarında icap eden 

muamelelerini takip ve vaziyetle .. 
rini tesbit ettrmek üzere her gün 
öğleden ıonra tubemize müracaat· 
ları ilan olunur. 

VAKiT' 
Gil.odcl!k, Slyaııt Guete 

!Jıtruı bul Ankara Caddesi, v AKIT yurdu 

Telefon Numaralert: 
Yuı l§Iert teletoou: 243it 
idare telefonu : 24379 

reıgraı adresı: ıataııt>W - ·ı AKn 
Poata kutu~ No. •e 

'fUrkiye 
Seneli': 1400 Kr. 
6 aylık 750 • 
ıı aylık 400 .. 
ı ayı :k ı::ıo ~ 

ılAn Ucretleriı 

ı!:cneb1 

2i00 Kr. 
] i:50 .. 
ııoo • 
800 • 

ncart lllloların llAo eaJılleJerlııcıe "11tl· 

mı SO kuru~t.:ıo bıı.tlar, Uk uhlfede 250 

kunı~ kadar çıkıu. 

Ullytlk, fıu.Ja, devıımlı ll&o Yennlerc .ıt 
ayn tenuııu vardır. 

iletimi Ulnbnn bir e&hn 10 nru,tur. 

KUçUk illnları 
Bir defası 80 lkJ cıera:ıı ~ uc deruı ~ 

dört ı.e!aaı 715 •e on detuı ıoo kuruttur. 
Uç aylık llln verenlerio bir defam ı:ııecca
nendlr. Dört ııntın gec;co u~ıanu tuıa 
satırlan tıq lruruştan beaı> edJ.llr. 

Parasız dersler 
Cümhuriyet gençler mahfilin

den: 
Mahfilde parasız İtalyanca ders 

leri açılmıştır. Derslere 20 kanu-

nuevel 1933 çarşamba günü saat 
18 de başlanacaktır. Yazılma her 
gün saat 14 ten itibaren mahfilin 

Beyoğlundaki C. H. F. merkezi 
binasındaki dairesinde yapılır. Ya 

zılmak istiyenler üç fotoğraf ve 
hüviyet varakasiyle mahfil daire 
müdüriyetine müracaatları. 

Halkevi Beyoğlu kısmından 

Almanca dersleri pazar, salı İngi· 
lizce dersleri salı, per§embe ıün -
!eri ve saat 18 de olmak üzere baş
lamı!tır. 

den yetmiıe kadar bütün şehir hal· 
kı sokaklarll dökülmüt bu büyük 
günü seyre koşuyorlardı. 

lstanbulun dört bir köşesindeki 
askerler erkenden muntazam yürü· 
yiitlerle Yıldız yolunu tuttular. Sa. 
kaklar da fesli, sarıklı, çarşaflı, f e
raceli insan kalabalığından geçil • 
miyordu. Askerler geçtikçe her ta• 
raftan sesler yükseliyor ve büyük 
bir ıevk ve neşe hüküm sürüyordu. 
Sala vakti yaklaşmıftı. Yıldız sa • 
rayından itibaren Hamidiye cami
ine kadar uzanan yolda, gurup gu 
rup asker saf halinde dizilmişti. 

Birinci nişancı taburu Yıldızın 
cümle kapısında kendilerine teslim 
edilen halifenin muhafızı oldukla· 
rını İspat ·~decek şekilde duruyor· 
lardı. 

Esasen en seçme askerlerden O· 

lan bu tabur, uzun boylu, heybetli 
insanlardan mürekkepti. Yanında 
üçüncü nişancı taburu koca sarıklı, 
kavuklu arap taburu, arnavut ta -
buru, nih~yet sırayla alaylar .. Her 
taburun önünde bando mızıka, da· 
vulcuları vardı. 

Camiin avlusunda, binek taşın
da askeri kanun memurları, daha 
ad~da ileri gelenler bulunuyorlar-

dı. •- • I 

Avluda binbaJı rütbesinden bü 
yük binlerce ümerayı askeriye var
dı. 

Camiin karşısındaki köşkün ta
raçasındaysa ecnebiler, sefirler, 
ve nihayet Alman imparatorunun 
adamları mevki almışlardı. 

İmparator, büyük bir merasim 
ve debdebeyle köşkün taraçasın -
daki yerine geçtı. 

Biraz sonra Abdülhamit de cüm 
le kapısından gözüktü. O gün en 
büyük üniformayı labisti. Ka~ları 
çatık, bakışları heybetli duruyor .. 
du. Anlaşılan misafirine Osmanlı 
saltanatının bütün kuvvet ve kud -
retini bir hamlede göstermek isti -
yordu. 

Abdülhamit ,evvela birinci ni .. 
şancı taburunun önünde biraz dur· 
du. 

Koskoca meydanda en büyük 
bir çıt bile yoktu. Birdenbire bir da 
vul seıi yükseldi. 

Bu ses, bo~luklar arasında bü -
yük akisler yaptı. Abdülhamit se· 
lamı ifa etti. Bu selamı binlerce 
kiJinin ağzından yükselen bir ses 
takip etti. 

- PadiJahım çok yaşa .. 
- Padişahım çok yaşa .. 

sonra camie giden ha lif eyi binek 
Abdülhamidin arabası ilerledik 

çe dnvul sesini padişahım çok ya· 
şalar takip ediyor ve bu dakikalar
ca devam ediyordu. 

Nihayet Abdülhamit taraçanın 
önünden doğru geçiyordu. İki hi:
kümdar selamlaştılar. Bundan 
sonra camie giden halifeyi binek 
taşında erkan ve ümera kartıladı. 
Bir baştan bir başa kadar sahayı 

kaplıyan askerlerin önünden geçer 
ken tam manasıyle gaşyolan pa -
dişahın binek taşında büyük bir 
sesle kendisine gelebildi· 

kartııında fatırmıt gibiydi,. >,I· 
Çünkü böyle tatafatlı işler~f el 

manyadayken kat'iyyen teıadu 
memiştik. , 

• 4 JJ rı-
. h•ı, 

Avrupalıların ıeli.mlık ına t 
linde beğenmedikleri ıeyler de"'". 
dı. Meseli hünkirın avdet z•"'•ı 

b J\ştl 
mnda binek tatında ara aıı . bir 
beklene, ihtiyar, kıdemli, ahi t' 

takım mütirler, ve sair yükse"~, 
murlar ııra neferi gibi orada ııı,. 
nes altında beklerlerdi. Sonra J' ... - • gıv 
dişah kendi arabuına binip dıı dl 
leri eline alarak kamçıyı s~JI~ 
mı, 45 derecelik yoku§u bu bıç• 
ler beygir gibi tırmamrlardı. 

.... ~ ı "' 

Selamlık resminin en büyii1': 
nalıklarından biri de Avrup•d 
gelen seyyahların, ecnebilerirı ~ 
yoğlundaki otellerin rum, erıııe~~ 
tercümanları vasıtasıyle tarıı.Ç' , 
mevki alabilmeleri ve sonra orıl',ı 
rın lafı ile malu:mat sahibi oldl' 
idi. 

O zaman yüzlerce kişiye bııı'~ 
söyledığım halde anlatamamı§tııı'' 

(Devamı it/ 
Gazinin ya rattıf 

büyük eser . 
Sabık Fransız baıvekili M. tfe~ 

yonun Şark seyahatlerine tah•!' ;#' 
tiği konferanslardan ikinc:••~ 
Türkiyeye ve Gazi Hazretlefl" 

hasrettiğini dün haber venniftil'; 
Pariste çıkan Poslednia No"O~~ 
ismindeki Rus gazetesi, bu koıı. ..... r 
ran11 aynen sütunlarına geçır .... 
tir. / 

M. Heryo Gazi Hazretlerirıdt~ .,. 
bahsederken şunalrı söyleınittl ' 

"- Yeni Türkiye Reisicilf1ltı1&; 
ru Gazi Mustafa Kemal, bcll ,01. 
çok derin bir intiba uyand11• 11i 
Gazinin vasfı mümeyyizi S<'lll111

11 
vatanperverliktir. Böyle bir ,,~~, 
perverlik karşısında eğilmek 1~ 
zrmdır. 

·elC 
Gazi'nin sahsmda Kron1' • . dO-

benziyen müşterek şemail var.. , 
Tiirkiyenin ıslah ve tensiki 111ııJl·e 

• 1 ' Jıasrran, fevkalade bir azııı .... 
irade \'C nüfuzu nazar isabeti go:ı 
termis olan Gazinin eseridir. . ~ 

Bu zat, ne istediğini bilil' ~ 
.. ··rıı ~ 

gayesnc Yam·. Gazinin dustu 
<lur: "Ya istiklal, ya öJiiın.,. 

•"(• 

( , . l . d'k ·· el v"Idir 'ftl razı m· ı ·tator egı .. · ~o, 
kiyede nüfuzu çok biiyiiktnr. G,ıi 
~~~: h~rke~ için kanundur . .:: fil ' 
1 urkıyeyı An-upalalaştırını.,, 0e 
kat yakın aŞrkta iyi olan şeyler 
muhafaza edilmiştir. i , 

·v • T .. k' . f' ı11edeJ1 
ı enı ur ·ıyenın şe ı, ·ııc ' 

yetin hakiki temellerini ve ıııı tıı' • 
tin ahlak \'e ada tını sağlanıltıŞ Jt"i • . ·ıı 
nuş ve anc:ık orvantaliznı JÇl ,e)' .. d ~ıı 'J 
zumsuz bir reklfun teşkil e c 

!eri kaldır~ıştır. cı1 
Bugün Türkiye, dünyanın ıııt 

••t"" Jıtıfl sakin memleketidir. Bu un 
Gazinin eseridir.,, 



9 = V AKIT 9 I.nci kloun 1933~ 

~ediltodu 

Tali kuşunun kon
duğu baş! 

DÜNYA HABERLERİ 

~~li.~tinoya benziyen kasap çırağı, 
langur hüngür ağlıyan hizmetçi kızlar 
A\·ru 

illıtı ta Pa gazetelerinde okudu- hitam bulmuştur. Pari•liler ona 
bİte.ı Ptlı. haberler beni bugün de gayet büyük ve defne dallarından 
llıtcb arıs dedikodusu yazmağa mamul bir çelenk satın almı§lar, 
kodı.Jllr ediyor. İnsan güzel dedi - çelengi boynuna geçirmişler ve 

"lr · · dln d l§ttince bunları anlatma - milyoneri cümhur askerinin meza 
F llrarnıyor vesselam! rı önüne kadaı· getirmişlerdir. O· 

\p ''nıızla · b' d J • d F l · ·1 "'llD rın yem ır ev et pı· ra a, ransız arın yem mı yoner 
eOıu old y 1 

)'l~ıJın ugu son zamanlarda prensi, o çe engi mera.imi mahsu-

Yıl başında Almanyada 
tatbik edil meğe 

başanacak 

Berlin, 8 (Volf ajansı) - Mil
letin alisini tehlikeye düşüre·

cek bir takım hastalıkların ana ve ı 
babalardan çocuklarına geçmesi -

1 

nin önünü almak için hazırlanan 

kuırlandırma kanunu 1934 ikinci 
kanunun birinden itibaren meriyet 
mevkiine gireceğinden dahiliye 

Tayyare 
yarışı 

Beynelmilel müsabakalar ' 
bu ay Kahirede 

yapılacak 
Bu ay içinde Kahirede yapıla

cak beynelmilel tayyare yarııına 
iştirak edecek tayyarelerin ıay11ı 
61 i bulmu§tur. Bunun 26 11 Fran
sız, 19 u İngiliz, 5 i Alman, 4 ü M ... 
sır, 3 ü İtalyan, birer de Belçika, 
Macar, Cezair, Yugoslavyadır. 

llt\'j ~tı. . Fransız devletine se- sa ile meçhul askerin mezarına 
'den bu ~ılyonluk varidat temin koymu!tur, 
bts ın·ı l>•Yangoyu kazanan tam Sabık berber (Bonhoure), li. -

nezaretinin bir mümessili telsiz va
sıtasile bir konferans vermiş, ka -
nunun ehemmiyet ve şümülünü an 
latmıftır. Mümessilin izahatından 

anla~ıldığına göre kısırlandırma 

kanunu yalnız viladi aptallık hak
kında değil, fakat irsi beyin hasla 
lıklarında, tehlikeli ve irsen inti

kal edebilir vücut sakatlıklarında 
ve ehemmiyetli alkolizm vakala -
nnda da tatbik edilecektir. 

lngilterenin 1934 seneai güzel -

Yarışa deniz ve hava tayyare· 
leri iştirak edecek, tayyarenin hac 
mi veya motörünün kuvveti nazarı 
itibara alınmıyacaktır. Elverir 
ki, mensup olduğu memleketin. ıa· 
li.hiyettar makamından uçuf lia• 
biliyetine dair verilmit bir ıeh'a • 
detnamesi olsun. Yani bir tayya • 
rede bulunması zaruri olan !eylet 
eksik olmasın. Bundan b'atk& 
uçuşa başlamaz.dan evvel en aıagı 
300 millik bir seyaliat için J;enzin 
ve yağı bulunsun. .,.... · 

8 '~on frnnl< isabet ediyor. hak yeni Fransız milyoneri, ~imdi 
tlak" e.ş nıilyona son defa (Ta · yeni şatosunda debdebeli bir ha -
hir lorı~ da (Bonhoure) i!minde yat sürüyormuş! 
1 

oerc . 
trd. b' erın l~azandıP,ı da geçen - "" "' "' 

\; ıld .. 
t'•ko ) ırılrnişti. fnsan (Ta - Bizim eski masallarda helvacı 
lll'lı" n 'ehirciğini bu suretle ha - güzelinden, kahveci güzelinden ,, l\le . 
('tlrt ~ınce aklına gayrı ihtiyari falan çok bahsedilir. Bu hiki.yele 
llarıa ~~ın de Tarascon) geliyor. rin kahramanı daima güzel bir de
o tak·

0
Yle geliyor ki, artık dünya likanlıdır. Son zamanlarda Pa

hund~ (İartarin) den vazçeçerek riste de bir kasap güzeli türemiş
rıe ""lrı ııonı-n yeni milyoner şerefi tir . 

.... nız (B h to") el on oure de F aras - Parisin ·büyük kasap dükkinla-
(S an bahsedecek-tir. rmdan birinde ustanın yegane kal-

}''l>t ~ orıhoure) in şimdiye kadar fası ve çırağı olarak güzel bir dc
titıd~~~ Vazife ltüçük Fransız şeh- likanh çalışıyordu. Kasap çırağı 
t,ll k 1 berber dükkanında sabah çok güzeldi ve herke• onu meşhur 
ı,.._~ !ama kadar insanlan sabon film yıldızı (Valentino) ya henze
~tld ve lraş etmekten ibaretti. tiyordu. Kuap çırağı yalnız gÖ· 
len 0~ •ırada cinsi latif ten de ge- rünüz itibarile müteveffa film yıl .. 
te~ ubrsa onu biraz güzelle§tire- dızına benzemekle kalmayıp kasap 

•a 1 tı,"~l yun arnanın ve tratın yek- ların pek meşhur olan kuvvet ve 
ş· ıgrnı telafiye çalışıyordu. kudretine de malik bulunuyordu. 

l'llıc '~di ise o kendisini başkala- Onun için mahallede ne kadar 
le,. ili~elleştiriyor. Yeni elbise· hizmetçi kız ve aıçı kadın varsa 
j~ .. >'tni kunduralar giyiyor, ma- hep kasap aüzeli (Valentino) ya 
). ljr yaptırıyor ve hatta bütün i.tık olmutlardı. Hal ve keyfiyet 
"llg' J 

S\J 1nler gibi o da zayıflamağa bu merkezde iken kasap dükkanı· 
1
•
1Yor. nın müşterisi günden güne artarsa 

~ell~~}'ıf görünmek sıklığın ve tabii buna hayret edilebilir mi 
.l "'ll\jv• ~ "d ? "'l\ 1 B•n alameti farikaların ı i · 

0 du.. · •orı ile· gu ıçin ( Bonhoure) de Müşterilerin adedi murur za · 
manla o kadar artmıJlı ki aynı ma .. 
hallede bulunan bütün kasaplar 

~o ~l}';f~afta zarfında üç, dört ki· 
1~i•t' "rtıış ve karnı da biraz 

ı' lt. 

b· s,bık be 
•1lirdik rber bu hazırlıklarını 
tı~ ır· ten sonra tabii doğru Pa -
~ ·•tın· . 
. 'rib 1§hr • Gazeteler onun 
1Sill p t_eleceğini haber verdikleri 
k.. ~tııJil d.. b "tı . er, unyanın u en şa-
t ı.ııllet · ette k ı, onu mutantan bir su-
~e) ,. hlrtılarnışlardır. ( Bonhou -
ı "1 a ·1 Stri;re ~ı olan tren istasyondan 
~ltj1 h t•rerken ı•anfarlar güzel 
)e~) llvaları ve hatta (Marse -
ia 1 Çalın .. b ı . ~ete) . aga aş amıştır. Parıs 
c,k ol erınin yazdıklarına bakıla-
~ Uraa F I lt!ı h· ' ransızların 0 milli 

ı ı bir ıç bir zaman bu kadar tat-
t •urett 1 ll'-leıtı• . e ça ınmamı§ ve din-

dükkanlarını kapatmağa mecbur 
kalmışlardı. Artık öyle bir vaziyet 
hasıl olmuftu ki, usta ve kalfa müş 
terilerine et yetiftiremiyorlardı . 
Ustanın bundan dolayı ne kadar 
memnun olduğunu yazmağa hacet 
var mı? 

Bir takım hususi mahkemeler 
bu bahse temas eden her vakayı ve 
müracaatı tetkık edecekler, ilmi 
ve fenni her türlü vesait ve temi .. 
nal çerçevesi içinde vazife göre -
ceklerdir. Bu mahkemelerin ve
recekleri kararlar daha yüksek bir 
mahkemede istinaf edilebilecek ... 
tir. 

Esasen bu kısırlandırma işi hiç 
bir acı duyulmadan yapılacak cer 
rahi küçük bir ameliye ile temin e-

dilecektir. Bu ameliyat ferdin ha 
yati vazıfelerine hiç bir zarar ver· 
miyecektir. 

Almanyada muh
taçlara yardım .. 
Berlin, 8 (A.A.) - (Volf ajan .. 

ıı) - Kış mevsimi dolayısile yok
sullara yardımda bulunmak üzere 
vücuda getirilen teşkilata Berlin • 
de şimdiye kadar bir milyon 257 
bin kişi müracaat etmiştir. Bunlar 
isimlerini kaydettirerek muavenet 
istemişlerdir. 

145 bin kişi bu teşkilatın emri
ne hazır olduklarını bildirmişler • 
dir. Bunlar halk aşhanelerinde, 
dikit yurtlarında, ç:ılışacaklar ve 
bu suretle yardım teşkilatına hiz -
met edeceklerdir. 

Yaklatan yılbaşı Yortusu ımüna 
ıebetile muhtaçlara Yardım olmak 
üzere şimdiden 500 bin kental kö
mür dağıtılmrıttır. 

50 Sent:lik avukat (S •ıtır. 
~ onho . 
.-'-Ilı•~ d ~re) Parıse ayak basar 

Fakat, maatteessüf bu memnu
niyet aradan çok geçmeden bir İn· 
kisarı hayale inkılap etmifti. Çün· 
kü usta, yanında çalı,an sahte (Va 
entino) nun hakikaten sahtekar ol

duğu meydana çıkarmıştı. Me· 
ğerse kasap güzeli yalnız film yıl
dızı (Valentino) ya benzediği için 
mahallenin bütün hizmetçi kızları
m ve aşçı kadınlarını dükkana 
celbetmekle kalmıyor, aynı zaman 1 Kahire barosu 50 scnedenberi 
da ustasına belli etmeden dükkan· avukatlık eden İbrahim Helbavi 
daki sahtın bir kısmını da kendi şerefine bir ihtifal tertip etmekte .. 

lik kraliçesi seçilmiştir. Mayori 
Hallam ismini taşıyan hu misis 
Boltonda yapılan müsabakada bi
rinci gelmiş, 1933 İngiltere güze~ 
li kraliçelik tacını yeni kraliçeye 
gİ} .. dirmiştir. Resmimiz yeni 
kraliçeyi gösteriyor. 

Sergide birincilik 
kazanan horoz! 

Bundan bir kaç gün evvel Lon
dradan ( Kristal Golas) da bir ta-

vuk ve güvercin sergisi açılını! -
tır. Bu sergiye yalnız lngilte -
reden değil, Avrupanın bir çok 

yerlerinde nümunelik tavuklar ve 
güvercinler gönderilmiştir. Gös • 

terilen hayvanların miktarı on bi -
ni geçmiştir. Dünyanın bu en 

büyük tavuk ve güvercin sergisin
de birincilik kazanan bir horosun 
resmini dercediyoruz. 

Nil üzerinde muazzam 
bir klüp 

Mısırda Nil nehri üzerinde üç 
katlı sahih bir klüp inşa edilecek
tir . 

Klüp sahilde yapılacak bir ha .. 
mam ile birleştirilecektir. Hama • 
ma verilecek suyun temizlenmesi 
için tertibat yapılacaktır. 

Çinde karışıklıklar 
Hongkong, 8 (A.A.) - Yirin

tu ismindeki İngiliz torpidosu Fu
şova gitmek için emir almııtır. Bu
rası Fukien vilayetinde tehlikeye 
maruz bulunan mıntakalardan bi. 
ridir. 

LindbergMiyamiye gidiyor 
Port Natal, 8 (A.A.) - Lind

herg ile karısı iki gün dinlendik
ten sonra Belem yolile Miamiye 
gitmek üzere saat on biri çeyrek 
geçe yeniden havalanmışlardır. 

Nil Üzerinde yeni 
bentler yapılıyor 

Nil nehrinin en kuvvetli bir 
kaynağı olan ve Habeşistan top • 
rağında bulunan Tana gölü üze .. 
rine yapılacak bentler ıçm işe 

ba§lanmıthr. 

Tana üzerinde bent ilk önce 
Habeş hükumeti tarafından yapı
lacaktı. Mısır ve Sudan hükumet• 
leri müdahale ettiler ve nihayet 
bu işi Habeşistanda gözü olmıyan 
bir millete havalesi kararlaştı ve 
Amerika seçildi. 

Amerikalı şirket bendi Mısır ve 
Sudan hükumetleri hesabına inta 
edecektir ve Mısır nafia nezaretile 
temasta bulunacaktır. Yanı tecrü• 
belerinde elde edeceği neticeleri 
nezarete bildirecek ve işe dair o
radan talimat alacaktır. 

Klübün birinci katında kayık· 
lar için yer yapılacağı gibi banyo .. 

ya girece!der için soyunma yeri, 
her türlü spor mahalli, masaj bö -

Amerikalı mühendisler i!e baı• 
lamı§lardır. Fakat önce gölle 
(Adis Ababa) ve gene gölle Su • 
dan hududu arasındaki mesafeyi 

• 1
1tı.e tid ogruca garajlardan biri-

14'İ otOtlıerek bir otomobil, hayır 
~'-ltı, .. 1 ~ obi) satın almıştır. İnsan 
~ .. llend' 0•tları d ısi gezecek değil ya, 
~e dot, • Pariste eğlendirmek 
'ıti tlırrn k l ~ 0\oltıob· a azım olduğundan 
'-frlt h 

1 
ıli birden almağı mu -

to, ll llıuat F . 

cebine indiriyormuş. dir . 

Uıtası bunun farkına vardığı Helbavi Bey Ezher medrese -
zaman kc::.sap güzelini mahkemeye sinden yetişmiş, soma avukatlii{a 
vermişti. Sahte (Valen tin o) bun.. intisap etmiş, en ziyade cez:ı <la -
dan vazgeçmesi için ustasına otuz valarında ön almıştır. 

lüğü bulunacaktır. ikinci, üçün • 
cü katlar da son derece güzel dö • 

şenmiş odalara, salonlara, lokan _ 
taya tahsis edilecek ve çay ıçın 
yeri bulunacaktır. 

ve gölün çevreaini ölçmekle uğra
şacaklardır. Hele gölün çevresini 
ölçmek başlı başına bir meseledir. 

Çünkü hu adac:klar üzerinde Ha .. 
beşlilerce Mukaddes kiliseler var

dır. Y apılacc.k setlerle sular kabar 
dığı zaman hu kiliselerin su altın
da kalnt<!~ası şart ko§ulmuştur. 

) ~llllJı b .T ur. ransız pıyan • 
b.~ıle p .u ılk milyoneri daha la • 
.. ~el, .. arıate dolaımağa vakıt bul 
.. ~ •• 'tnlak . -> ) •tlard sırnsarları etrafını 
~ ... ır. N'h 

~· r'ri . ı ayet (Bonhou -
•ti • a cıva d . 1ltıi d rın a~ı şatolardan 

~ So11 e satın almıttır. 
de a:anıan k 

il )e .. • a adar herkesi traş 
·•l Jn ·ı 

~ d'-~ ı Yoner, simsarların 
't~. ka türlü kurtulama -

'li(~f oure) · b 
~.,l<af" nın u Paris ıeya-

•de fafalı bir sahne ile 

bin frank bir zarar ve ziyan teylif 11~mııııııııı~n"nıııııımııtıll11tnııııııırııtr.ınıııııııııtıırııı 
etmiş ise de bu teklif kabul olun -

mamrş ve kasap güzeli, sahtekar . 
lıktan dolayı hapse gir!nekten kur~ 
tula.mamı~tı. Şimdi kimbilir kaç 
tane hizmetçi kız ve &fçı kadın 
hüngür hüngür ağlıyorlar! 

Ustanın güzel kalfasını mahke
meye vermekle iyi edip' etmediği 
az bir zamanda anlatılmıştı. Ye· 
ni gelen kalfa Şov elli bin frankla 
angaje edildiii halde mü,teriler 
yavat yavat azalmııtt. Hatta u~-

ta yeni kalfanın maaşını bile ver -
meğe muktedir olamadığı için o 
nu ıavmağa mecbur kalmıştı. Çir. 
kin kalfa simdi ustasından dava 
ediyormuş. Bugünlerde Paris mah
kemelerinden birisi güzel olmadı • 
ğından ve bir film yıldızına benze· 
mediğinden dolayı bir ustanın kal~ 
fasına yol vermeğe hakkı olup ola
mıyacağına dair karar vcrmeğe 
mecbur kalacaktır. 

Dedikoducu 

Klüp yalnız Mısırlılara mahsus 
olacak ve azalığa kabulüne karar 
verilenler yapı masrafına i~tirak 
edeceklerdir. Bundan başka te • 
berrüat ta kabul ed!lecektir. 

Beynelmilel gazeteciler 
federasyonu 

Rennes, 8 (A.A.) - Beyne!mi· 
lel gazeteciler federasyonu icra 
heyetinin senelik ikinci içtima dev 
ı-cıi birinci kanunun 21 inde açıla· 
caktır. 

Mmr hükumeti geçen sene 50 
bin lira vermişti. Ameriknlıların 
parası düşünce bu 50 bin lira da 
bugün 35 bin liraya İnmi§tİr. 

Marmarada kış seyahati 
Specia, 3 (A.A.) - Vespucci 

mektep gemisi Marmarada bir kı§ 
seyahatinde bulunmak üzere bu • 
radan hareket etmİ§tir. 
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..... u·-~·""·111!-~.~~;;;. •• 1 ·11um'a•a= aıı a ' em, uzlaşma muahedesinin metn1 
- Korkmaz olurlar mı? Kaç de l miş. Y ı:ılnız bazı ~eyler nnlamnk · 

fa merk .. eze şikayet etliler. Akşam icap ediyor. Acaba dün nit~am bu Dünkü aayımız:lan f d.i. e~.ildi~i g~~den .. itibar~n .altı j nı~saisi imtidadmca komiserler~ 
ne sokaga çıkarız, ne de eve döne· rnda mı kaldınız? d eVdın ve son ı gunluk hır muddet ıçınde bıtmış o her birisi yl.iksek akit tarafl 
riz. Bir sene var ki gece kapımızın As' 6 tan son ccrccc tabii: 

1 

V ~fat, is tifo, leptil ~eya her I lacaktır. miiştere~en tesbit edeceği rııi~ 
önünde ayak sesi duy&ak tirtir tit - - Evet, arada ~i~· kalırım. Dün , n~ngı mu\'akkat ~emnuıyet ~.ase· ı Be.vnelmilel ihtilaflar nasıl ~". tazmınat alacak ve bu tııı~if 
tiyoruz. ak,am da burada ıdım. J bıyle açılacak munlıallere suratı halteddecek cıkıt taraflarc.a müsavaten te• 

Muavin burada fazla bir fey öğ - hminiz nedir? Ne i~ yapar _ mi;mküne ile ve her halde üç ayı Madde 14 - Aksi sureti mah- edilecektir. 
renemedi. b~t Bey, karşısına çı- 1 sınız? geçmiyen bir müddet i~inde yeni susada kararlaştılmadıkça daimi Ahkamı umumiye: 
kan heyulanın böyle bir kapıdan - İsmim Ratis, dokloı·um, 1svİç 

1 
tayinler icra olunacak ve bu hu - uzlaşma komisyonu, usulünü biz- Madde: 21. b 

çıktrğını da iddia edemiyordu. Ma 1 reliyim. ~usla tayinler için takibedilen usul zat tespit edecek ve bu usul her İhtilafın hakemi veya kaz•! 
amafih bu iki büyük kagir evin iO 1 - Kaç senedir 1stanbulchısmız? tatbık ,,.:lilet"l'ktir halde vicahi olacaktır. Yapaca- surette halJj için muhakemell1~İ 
kak kapıları ııltmda ve yanında - Üç buçuk ıene yaı·.. i\omisıonun faaliyeti ğı tahkikatta komisyon ittifaki ara ı-eyanınıı başladığı bütün ahf~lıl' 
küçük kapıları vardı ki bunların - DJn akşamki hadiseyi duy • Madde 1':ı ·- Daimi uzlllşma ko- ile başka türlü bir karar ittihaz bahu&us taraflaı·m araundıa aı\J 
mutfaklara cıkh~ı anlatılıyordu. dunuz mu? mivyonu, iş~u mualıedenin mu etmediği takdirde beynelmilel ih- dis ihtilaf vukua getirir veYş ~ 

Ermeni kuyumcunun kı7.mı ıer- - Evet, salıah doktor bey söyle s::.ddak nüshalarının teatisini ta - til~f atın m~sl~hane halline mü~e-. j ril~~l~. ~~ere ~ulunan cf'a~deJ1 ~ 
beıt bırakarak Alman doktorunun di. ki beden i' lt1 •.y içic.~e teşkil edi - daır 18 teşrınıevvel 1907 tarıhlı stat usunun 41 ınci maddesı ı0ll 1 
evi önünde durdular. lçerden bir - Doktor duymuş öyle mi? lec ·k Liı· laha~e mulca;elenamesi~in "bey • hince hareket eden daimi di1•11~ 
kadın çıktı. Kapıda önünde önlük - Evet, ben arka tarafta yattı- l~Lu nı ;'ı'"t idndc mi.:flerc1'en nelmı1e1 tahkıkat komısyonlarr,, clalet yahut hale göre hakerfl J!I~, 
bulunan bir hizmetçi, kadına kapı· ğım i!;İn duymadım. intı'rnbı .12.m Ç!den aıa~'1rm ta - serlevhalı üçüncü faslına tevfikan kemesi ittihazı, icap eden ını.J"' 1 
yı açmıştı. 8ir haıta olduğu anla~ı Muavin u!ağa ve doklor Ratise yinı İptal r.dilem<'mİ!J ve i a mesele hereket edecektir. kat tedbiri mürnkiin olduğu ~,d•. 
lan kadın uzaklo.§tıktan sonra me- bakarak: lep'.'!l.~n 'bnret i~~ mtinl.a! vuku- Madde 15 - Hilafına tarafeyn kısa bir müddet zarfında bildir' 
rnur erkek hizmetçi)·e doktoru ıor - Bundan evvelki cinayetlerin un 1 :n it:n:ı "C11 üc; ay için~·,. tayin karar vermediği takdirde daimi ceklerdır. Dilimi uzlaşma korııi•~ 
du. Hizmetçi acemi bir Türkçe ile: hiç birinde de burada değil mi idi- vuk.A bulınn:m§ is~ <lifi'-"r birisinin uzlaşma komisyonu, reis tarafın - nu dahi icap ederse ve tarafl•r ~ 

- Doktor hey buradrl yok. Ka. niz? Hiç birinden haberder deği] İraea·rı · : ıttıfak h\\sıl rlmaciığı dan tayin edilen yerde içtima e - rasmda iitifak ıartiyle aynı sure' 
rakoJa gitti. misiniz? takd• .. cle icap rJerı ta ı .n:,·ri icra decektir. Esnayı tetkıkatta işin hareket edebilecektır. 

Dedi. Muavin yanındaki polise: Utak evvela cevap verdi: eyle:n~ıoi lsv>·.ı:: koı~f.~ı.!ı•rasyonu mahiyetine göre bu suretle tayin Y"k k k' 1 . · jllr 
· · d ·ı · d'I .... . . u se a ıt erden her bırıs J• 

- Dün akşamki hadiseyi şika _ - 1ki tanesinde ben de uyan. reı.sın en 1 tuna~ olu-.'.<.r.1•iu. e 1 en makarrın degısmesı ıcap Jaş . k . 'ferı - M dd ı d' ~ ma omısyonu tarafından 
yet elmiye gitmiştir! dım, üst kattan başımı çıkardım. a e 1 - Daimi uzlaşma e ıyorsa bu husust~ komisyon itti len kararın veya teklif edilecl~ ~ 

Dedi ve dört adım merdiveni çı Fakat karanlıkta hiç bir şey göre - komisyonunun meseleye vazıyet hazı kararMedecektır. . lan sureti halJerin tatbikına b,ıe~ 
karak hizmetçinin kare.ısına dikil- medim. Ertesi gün bir kızın cese _ etmeıi ahvale göre altıncı veya esal şekh t' k h' b,ııl 
dl

.·. -.ı- k M dd 16 D . • ge ırece ma ıyette olan her ·fı 
dini sokağın ortasında bulduk, k,.. se izinci maddelerde derpİ§ olu • a e - aımı uzlatma b' db' . . ·ıı " k · ıı· te ır ıttıhabından ve ibl1 

1 - Senin ismin ne? rakola haber verdik. nan ~erait dairesinde reise bir is • omısyonu mesaisinin aleni olma- Lb~ 
· d fi le§ dit veya tevsi etmeyi tall" 

- Yozef !... - Nasıl uyandın? Bir ses mi işit lı a tevdii ile olur. sı tara arın muvafakatile bu hu~ ederler. 
- Nerelisin? tin? • Bu istida dava mevı:uunun susta bir karar ittihazile meşrut • JI 
-Avusturyalı. - Hayır, yalnız bir inilti ... An_ mücmelen izahını ve komisyonun tur. Madde: 22 - ihtilafta sait dl 
- Ne iş yapıyorsun burada? laıılan o gece hiç uyuyamamıtlım. bir uzlaşmaya badi olacak bütün Yüksek akit taraflar komisyo - !etlerin bir alikası olduğu ahf'I , 
- Ahçı, uşak, her işi... Doktor Ratis o gece öldürülen tedbiı·lerin teklif edilmesi ricaaını nun mahsulü mesaisini biı·birine bile işbu muahede yüksek alcit t' 
_ !Senden başka kimse yok mu? kızın acıklı sesini kendisinin de i • ihtiva edecektir. danıtmadan evvel ne,retmemeyi raflar arasında lazımüttatbi1' ,Y 
- Var, bir tane daha.. Ama 

0 
şittiğini söyledi. Bu iki ayhk bir İstida taraflardan yalnız biri taahhüt ederler. caktır. 

dört gündür evinde gitti) anası mesele idi. • canibinden tevdi ediliyoraa tevdi Madde 17 - Taraflar daimi Madde: 23 - t,bu ırnuahe~. 
hasta.. Uşak bundan başka daha esik eden tarafın bunu bilamühlet di • uzla§ma komisyonu nezdinde, ken tefsiri hakkında yüksek akit ,,. , 

- Başka? bir cinayeti gece yarısı duyar gibi ğer tarafa dahi tebliğ etmesi la _ dilerile komisyon arasında tav as- la1· arasında tahaddüs edecek~~ 
- Doktor Bey, asistan.. olmuş, sokakta bir itişme, kakısma zımdır. sut vazifesini görecek ajanlar ma hangi bir ihtilaf munhedeniıı ı~ r 
- A!istan gece kalır mı bura _ işitmiş, bir adamın dü~tüğiinü -duy Madde 12 - Yüksek akit ta _ rifetile temsil edilecektir. Bun· c.i maddesinde musarrah usule •4,. 

da?. muş, pencereden bakmış, sokak raflardan birisi daimi uı:lasma ko· dan maada bu hususta tayin ettik fıkan beynelmilel daimi adal•' 
mehtapla aydınlık olduüu halde misyonuna bir ihtilaf tevdi ettig-i leri müşavirlerden ve eksperlerin vanma arzolunacaktır. 

- Hasta olursa kalır. " ' 'h · t'' gene bir !ey görememiıı. Muav'ın tarı len itibaren 15 günlük müd- muavenetınden İstifade edecekler . Madde: 24 _İşbu r ... uahede .d 
- Şimdi burada mı? -.ı- d h •"' r sordu: et içinde taraflardan her birisi ve şa adetinden fayda memul et - dık olunacaktır. Ta~dı'l,...namel''.,.. 
- Evet yukarıda.. 'h ı 'ki b - ~ 

- Böyle bir takrm vak'alar olu 1 ti iifın tetkikine mahsus olmak h eri ütün zevatın istima edil - rcti nümune ile Ankarada teati 
- Dün akşam burada aeçen oıey 1 .. k d l · · t l d b 1 1 • -.ı- yor. nsan öldürüldüğünü duyu • uzere en i comiserinin yerine mesını a ep e e ı ecekleı·dir. <lilecektir. 

erde~1 haberin var mı? o·- f 
E yorsunuz, merak edip kapıya hiç :nevzuu bahis maddede ihtisası 0 _ ıger tara tan komisyon da, }led" 

. - vet, sabah söylediler. Gene çıkmadınız mı? lan diğer bir şahsiyet ikame ede· her iki tarafa mensup ajanlardan ~aclde: 25 - İ~bu mua ı,et 
hır adam öldüreceklerdi. Ama na H H bilecektir. mÜfavirlerden, eksperlerde • tas:lıknnmelcrin teatisj ile ber•'. 
sıl oldu, kaçtı, kurtuldu hem de - ayır.. iç!.. Doğrusu kor - • n ~ e m k.. ,. . tJJe 

' kuyoruz. Bu haktan istifade eden taraf hükumetlerin muvafakatile d t . ev ·~ mer ıyete gırecek ve '" 
bağırdı. Komşular işittiler. Bizim Genç doktor Ratis güldü: keyfiyeti derhal diğer tarafa teh- eylemeyi muvafık addetti - . b ~:~ ı ıyete ,, hulünden itibaren (5) o• 
mösyö de işitti. K r zevattan sif ahi izahat tal gı tu un nelik bir miiddet için muteber • 

S . ~ . ~lay değil, dedi. Aylardan ığ edecektir. O taraf ta tebliğin • ep e me· 1 k rf1 = ~:yışit~e~in bmi? b~ndbızım sokakta kapımızın ö - kendisine vürüt ettiği tarihten iti- ğe salahiyettar olacaktır. daca (tı;. )Bu .müddetin ink~a:ti i· 
ır, nıçın, en çok yukar nun e bu c· 1 haren on bec günlük bir rnu··ddet Madde 18: an a tı ay evvel mefsu ıy ~ 

da yatarım; icitmedim. ınayet er yapılyor. Doğ 'l' 1 r d'I . . b h de ıı 
M -.ı- rusu korkuyoruz. içinde aynı suretle hareket etmeğe _ Jbu muahedenin ahkimıyle hi- an e 

1 
mezse 1~ u m~a. e :;ddet 

uavin asistan 1·ıe ·· ·· k . G ı-f b' h nen (beıı) sen 1 k b r fil .. 
d. -· goruşme ıs- - ece H,. d · ı salahiyettar olac .. ktır. a ına ır üküm olmıyan bu··tu··n ah . . y. e 1 yem 1 Jc ~e te ıgın· s·· ı d' F • --: ışarı çı •maz mısı- ... t d .J l ~• ı oy e ı. akat Yozefin nız? valde daimi uzlacma k . ıçın ec ıt em mı~ addoluna..,... e• 

haber verm · Komisyonun vazifesi Y omısyonu · b t d' k d "af!J 
d k d' .e~ıne meydan verme - -.Pek az ... Fakat herhalde yal nun kararlan ekseriyeti ira ile it- u ec. ıt ~e li bu tarzda e 

en :n ııı ıçeriye girdi. Merdı' - k k Madde 13 - Daimi uzlasma tihaz edı'lecektı'r. decektır. venler k nız ımse çr maz. Bir ikı· l .. b 1 • Ja 

Aı ç_ı arken y ozefe sordu·. . cışı c - rnmisyonunun vazifesi muhteli - K . pP" raber... omısyonun, bir itilafın esası İşbu muahedenin inkıı:a•' d:J' 
idi-:; sıstan dün gece burada mı Muavin uşağı, kapıya gönd fünfih mesele!eri tedvir etmekte hakkında karar ittihaz edebilme - .an~ tebaan girışılr.:ış bir d~V~• ı,ef 

E 
di: er - bunun için müfit olacak bütün ma si için bütün azasının usulen da - ·mı uzlaşma k . daıfll 

- vet ... Çünku" h t b. lumat tahk'k t t 'k'I · - · omısyonu, esı' 
d as a ır ma O d l B ' ı ı a ~rı ı e ve :ıaır su- vet edılmıc olması ve hı'ç olmazsa . ·ı l hale am var. - - ra a zzet ey var, çağırı _ 'l' .... nelmı e divanı adalet veya . ril 

ık nız k 1 rette ceme~mekten ibaret olacak - müşterekt!n intihap edı'lmıc bu''tu··n l·k . h d destı inci kata çıkt ki ' yu arı ge sin.. t M y ma • emesı uzurunda er tr 
ı arı zaman b U k 1 B ır. eseleyi tetk1k ettikten son azanın hazır bulunmuır. olma•ı 1 'haYe 

yaz önlüklü ile bir g" l"kl" e şa. zzct eyle beraber, yuka f k :a ., a- yet~e ona müteaJlik usul nı 
oz u u g 1 r ld M k r.a .muva ı . göreceği uzlaşma şek· zımdır. 

dol-tor karşılarına çıktı. H· e_n. ç 1
• ge .1

• üte ·ait askerin hala ren lın t fl hl ne ~ :adar ikmal olunacaktır· .ıe"' 
ıç . 1 ara ara te iğ edebilecek ve Madde: 19. o 1

' 

tehayyir olmadı. Hatta u'"}d" mu - gı yerıne gelmemişti. Fakat bir ak ıcap ı b kl f BaJ[,daki mevaddı tayİJ1. ~ ... ~• 
g u so Şam 1 h . . euerse u le i e cevap itası Yükesk. akit taraflar daimi uzla" ,, .. v-

fadaki kanapelerden birini g~ste : buime~~~ . ady~t1ın~ kasteden katili ıçın kendileri bir müddet tayin c _ k -.ı- 11.urahbaslaı· i9bu muahedeY' 
rerek muavine· a .... ıçın ı~ erıni gıcırd~ta··ak d b" ma omısyonunun mesaisini teshil ••tmı:·ı<"rdir 

- Buyurunu~, bir dakika ıs· tk inh~!e etrafına bakıyor, bu .~u:us~ de_ ııc:cktir. Mesaisi hitam bul· etmiye ve bilhcı.ssa makarnalı aicle· I: l . 1933 tıa• 
. . . . ... .ım a ıç bir . f . .. ugu zaman komsyonu bu mesai- sinin buna muavenetini temin et . .. 1Iratta 27 te~rınısnnı ·ııı e· 

var şımdı gelırım ! d . ;/;aa. escrı gostermiyor • n in nel;cesin' il b' ı·ı'hı.nd,. 1·~- 1• nu"•ha olarak taıı:ıı 
D ,. 1 'k• d u.. Muavın bır d ... • t . . . • ı mua en ır rapor meyi, faydalı vesaik ve malumatı ... !1 ., 

ear. çerı ı o aya oeçtı' Hı'z - -K oratısıne ve tanzım e:lec k b b d'J · t' " · - , uşaoa b' d • e ve unun irer su - mümkün olduğu mertebe kendis:. 1 mış ır. ·ıclı 
metçi Y ozef de dışarda kalmıır.tı. t dar .. b' 1 ır c ızzet Beye mani - reti tarnfhrın h b' · · d J'o:olı'ııub Je' ',1 ı1 1 • d k'k Y l a <h. • er :rısıne tevdi ne le arik etmeyi ve arazilerinde , :·. ., 

k.:ı a ı a sonra asistan, dışarı çı- 1 İzzet Bey hsa b , olunacahlır. ~alı't veya eksper celp ve istima et Tevfik ffÜf 
ınca evvela Yozefe Almanca dok ta b ı d ... oyıu u:akb, or- Traft .. r ko · d d · · ---------------- ı, oyıu an uzun dokt .. ... ' mısyonun ser e e - mesını ve mnh~llerine seyahatleri- doJarh~ 

10':'1n yncred: olduğunu sordu. Mu lerin<;; dikkat etti Hi 
0~~n ~.oz • ceği hukuki, fili ve sair mülaha - ni teshil etmek için tedabir lazıme Yarını ınilyon 

&Yın ozef ın cevabına meydan uyand b · .. ç ı r şuphe zat iJe hiç bir zaman m"kayyel ittı"h t · hh ırrnıyan u cozl · k .. az e meyı faa üt ederler. kalp para 
... aeden milda!ıaTe etti: kendisini elektrikl' erı.~ l a ·ş<'."lı olmıyacaklardır. zabıt• ı,i~ 

- Pardon, dedi. Doktoru göre - olmadığını an!am~f,~~ ~ozder ... ~llu~ Taraflarca başka türlü b!r ka- Komiserlerin alacaldarı Chicago, 8 (A.A.) .- dol•rı:~ 
med'k G I'b d k k ı · ' ·0 ay egı dı rar itt'ha d'l d'k k Tazminat küçük evde yarım mılyoıı 1 . ..-..ır ı . a ı a o a ara o a gıt - tlJ • z c ı mc ı çe om:syo - Madde·. 20. "'r ... -

c\111111 'tırı k I Je geT 
nun nıesaisi ihtilafın kendisine lev a p para ve makine e 

Daimi uzlasma ko · 
=-='-'~LU.l.ıil.Z..\.UU.U.ü.ı.Ll.Jl..U.JC'.--~~~~~~~~~ 
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Her cins Lastik, Potin ve Ya~murluklar. Gayet şık zarif 

ve metin Şapkalar . . Her yerden ucuz fiatlarla satılmaktadır. 
Veni Postahane Karşısında Hamidive Türbesi sokat?ında 

Muharrir il-Nil ) 
11 Kanunuevvelden itibaren bütün yazalaruu 
TEŞKiLATını OEniŞLETE'4 

ER 
Gazetesine YAZACAKTIR 

(Yüzü Yamalı Adam] 
ismindeki tefrikasını takip edin. 

Haberin bir nüshası 3 kuruştur ve abone şeraiti şöyledir: 

erli l\1allar Pazarı 1, 3, 6, 12 ayhk 
: 75·200·375-700 kuruş 

lstanbul : Bahçekapı 
Beyoğ'.u : istiklal caddesi 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri . Karakôy - l\ôprütıa~ı 
Tel. 42362 - " irkecı ,\lühürdaı zad<" 

Han Telefon 22740 --•ı 

Karadeniz yolu 
Cumhuriyet v.ap~ru 10 bi· 

rıncı kinun 

Pazar 18 de Galata rıhtı· 
dundan kalkarak Zonguldak, 
Inebolu, Ayancık, Samsun, Ün· 
ye, Ordu. Gireson. Tırebo!u, 
Görele, Trabzon. Rize'ye. Dö. 
nüşte bunlara ilaveten Of'a 
uğrayacaktır. (6759) 

Mersin yolu 
Adan vapuru l O birinci 

a Kanun 

Pazar onda Sirkeci rıhtımın· 
dan kalkacak gidişte Çanak· 
Kale, fzmir, KüJlük. Bo:lrum. 
Rodos, Marmaris, Dalyan, F et
hiye, Kalkan, Ka,, Finike, 
Antalya, Alanya, Mersin'e. 
Dinüşte bunlara ilaveten Taş· 
ucu, Anamur, Kuşadası, Geliı 
bo?u'ya uğrayacaktır. (6785) 

Ayvalık yolu 

1 Ankara : Çocuksarayı caddesi 
Samsun : tiankalar caddesi Halis Yün Battaniyeler 

Devlet Demir yolları ilanları 

Memur ve müstahdemlerimiz için bir sene zarfında yaptırı

lacak resmi elbisenin kapalı zarfla münakasası 27 - 12 • 933 çar· 

şamba günü saat 15 de Ankara'da idare Merkezinde yapılacak

tır. Kumaş nümuoeleri Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Müdür

lüğünde Ankara'da Malzeme Dairesinde görülebilir. Tafsilat Hay

darpaıa ve Ankara veznelerinde beşer liraya satılan ıartoame-

lerde yazılıdır. (6712) 

130-375-700-1200 

inhisarlar U. Müdürlüğü 
Alım, Sabm Komisyonu ilanları __ _.. ____________________________ ..., ____________ ~ 

idaremiz için ',16,, kalem makine aksamı satın ahoacaklıf• 
Taliplerin liste ve nümuneleri gördükten sonra pazarlığa iştirl~ 
etmek üzere % 7,5 teminatlarile be:a!Jer 11 · 12 - 933 pazartefl 

günü saat "14,, de Galatada mubayaa komisyonuna müracaat

ları. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından : 
Geliri tamamen Ergani Demir yolunun inşasma tahsis olunan ikramiyeli % 5 faizli 1933 istikruıoın 4.000.000 - liralık 

ikinci kısmını teşkil eden "811 tertibi tabviUerioin kayıt muamelesine 9 ·Kanunuevvel - 1933 de başlanacak ll·Kiounusani· 1934 
de nihayet verilecektir. 

Bu istikrazın A. tertibi hamillerinin, us,, tertibinden aynı numaraları alabilmek için, 9 • Kanunuevvel - 1933 tarihinden 13· 
Kanunuevvel - 1933 akşamına kadar evvelce "A,, tertibi tahvillerini hangi bankalardan almışlar ise yine o bankalara müracaat 
etmeleri liıımdır. 

14 · Kanunuevvel - 1933 tarihinden 11 - Kanunusani • 1934 tarihine kadar olan müddet zarfındaki satıılar umuma tahsis 
olunmu,tur. 

Beheri yirmi lira itibari kıymetteki "811 tertibi tahvillerin on dokuz lira fii ihracına müterakim kupon faizi olarak yetmiş 
kuru~ zam olunmuıtur. Bu suretle yeni tertip tahviller on dokuz lira yetmiş kuruş üzerinden satılacaktır. 

Bu tutibe iştirak adiJebilmesi, beheri yirmi liralık tahvil için berveçhi peşin 19,70 lira verilmesine ve mukabilinde Maliye 
Vekili ile Cumhuriyet Merkez Bankasının selihiyettar imzalarım taşıyan muvakkat makbuzun ahnruasıaa mütevekkıfbr. 

Kayıt muameleleri bankamız dahi dahil olduğu halde Emlak ve Eytam, iş, Osmanlı, Sümer, Ziraat Bankalarının Türkiyede 
ki bilumu:n şubclerile lstanbuJ ve lzmirdeki diğer bankalar tarafından yapılacaktır. 

Emlak ve Eytam, ı,, Osmanlı, Sümer, Ziraat Bankaları şubeleri beher tahvil için "511 lirası peşin a!mmak mütebaldsi üç aY 
ve üç taksitte tabıil olunmak üzere taksitli satış teshilatı göstereceklerdir. (66l6) 

=================~ 
Bandırma v_ap~ru .. 9 bi· 

rıocı kanun 

Cumartesi ı 7 de Sirkeci 
rıbtı_mından kalkarak gidişte 
Gehbolu, Çanakkale, Bozca· 
ada, Edremit, AyvaJ k o·k·ı· 

,Istanbul Ziraat BankasındaJJ:_: 
Sıra Semtı Mahallesi So\ağı Cinsi Hissesi Emlak Hisseye göre '°eti 

1 . ' l • 1 1 ı, 
zmır e Dönfüıtc G l"b ' _ :ır e ı o.uya 
ugramıyacaktar. 16786) 

Deniryolları işletmesi 
5 Doktor ve 8 küçük 
ıhhat Memuru arayor. 

Gemilerimiz için ayda 80 li
ra ücretle 5 doktor ve 50 lira üc
retle 8 küçük sıhhat memuru alı
nacaktır. Doktorların gemi tabi
bi vesikasını haiz olmaları ve 
sıhhat memurlarının küçük sıh
hat mektebinden mezun ve 3 
sene meslekleri dahilinde hiz· 
met etmİf bulunmaları şarttır. 

Talip olanların idaremize mü
racaatla:ı ilan olunur. (6755) 

No. No. sı hammen kıyıl> 

834 Galata Beyazıt Marye es!d Revani yeni Kıg·r hane ve arsa 2/6 15- 17 2000 'f. ı... 

835 eoğaziçi Sarıyer Yenimahalle ve is'..:ele Ars:ı Tamamı 40-42-5 1200 •• 
836 Beyoğlu Kurtuluş Kurtuluş ve Kosti kalfa Arsa elyevm kahve J/8 4-250 158 ,. 

837 Fındıklı Yahya çelebi Acıçeşme yolrnşu 
dükkanı ve bahçe 
Arsa metresi 50 Tamamı 14 200 

,, 

838 Eminönü Şeyh Mehmet Arpacılar Kigir mağaza üstü oda 9012400 43 1125 
,, 

Geylini 

839 Samalya Hacı Hüseyin ağa Tarakçı Kagir hane 1/2 11 1750 '' 

840 ,. imrahor Çıkmaz son gara Ahşap hane 13,50/48 6 4 23 '' 

841 Samatya Hacı Hamza Sarayönü ,. ,, 114 5 75 '' 
842 .. Hacı Evbat Eğridut 11 11 112 14 600 '' 

843 Balat Karabaş Köprübaşı Kagir dükkan 1/2 4 700 '' 
y · d 3yrİ" uz e yedi buçuk pey akçelerile ihale bedelleri naklen veya gayrimübadil bonosile ödenmek ü:ıere yukarda evsafı yaııh g ·,alı 

menkuller açık arttırma suretile satışa çıkarılmıştır. Kat'i ihaleleri 11112/933 pazartesi günü saat on beştedir. Müzayedeye işti· • 
~dece klerin pey akçeler ini · '·fı .J ..J •• b .. k d . . . . ı d" e "e••'' yevrr.ı met..: rua Hat on \;ort uçuga a ar yatırmaları lazımdır. Seneı halıye vergısıle be e ıy 

rllıumu mUıteriye aittir. ŞartDame Bankamız kapısına asılmıştır. (6541) 


