
iki kral görüşüyor 
il alga,. 

Hava Hücumları 

tJe Romanya kralları 
Yeni bir anlaşma ıçın 

..., !/akında görüşecekler ... 
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Silahları bırakma konferansında Romanya ile ll"luahede dün -
Ankarada . . edı.ldı· Almanya çekildikten· 

ımza sonra uyuklama kararı 
Muahed_e_; _d_o_s-tl-uk-,~a-d-em-.-i tecavüz 
Ve uzlaşma esaslarına müstenittir 

• 

M. Titülesko bugün Istanbulda 

KonferaD8 relel 
il. Jleadencın 

Alman hariciye nazınnın 
mühim beyanatı: 

Silahları bırakma kon
i eransının gayesi ne 

idi, ne yaptı? . 
Almanya sulh istediğini 

gösterecek harekette 
bulundu? Al•an laarlclJ'• aasan 

JL Norat 

CENEVRE, 17 (A. A.) - Ha· murnt komisyonun ıaat 16 da yap
vaı ajansından: Dünkü celse es- hiı toplantıda". celıe ı~lonu aizına 
naaında ıili.hları bırakma konfe - kadar dolu idi. 
ranıının on ıün kadar "uyuklama· Tam bir ıükunet içinde reiı M. 
ıına,, karar verilmitlir. Bu ıuretle Hendenon, cumartesi günü Sir 
ıoiuk kanlılığın ve hatta neıenin Simon tarafından büroda yapılan 
meclisten ekıik olmadığı iıpat e - beyanatın ıili.hları bırakma mua• 
dilmiş oldu. Aynı zamanda mecli- hedeıi için faydalı bir eıua bai• 
ıin büyijk bir ekaeriyeti Almanya· h olan bir proıram teıkil ettiğini 
yı tayip ettiiini açıkça göıtermek fakat Alnianyanın kararı ile deii-
iıtemiıtir. ten vaziyet yüzünden, büronun 

/ı Ma•laedep lmzalıyan iki laarlclye vekili ı Te.tlk Rtifttl Bey ve iL Tlttlleeko Cenevre, 17 (A.A.) - Dün u• (Devamı 5 inci u~) 

1Pıza merasimi Muahedenin metnini neşrediyoruz 

))~~&ra,, 17 (A.A.) -Türki- Ankara,. 17 (A.A.) - Bugün tiyle ıulhun idameainde müteka. Bı·r yıldız' şehrı·mı·zde 
~'tiiı onı~ya dostluk, ademi te imzalanan Türkiye - Romanya bil bir itimat fikriyle Türkiye ile 
htde,: hakern ve uzlapna mua - dostluk, ademi tecavüz, hakem ve Romanyanın tefriki meaaı etme - • 

"İtih1 
huaün snat 16 buçukta ha - uzlaşma muahedesinin metni şu · ler lüzumuna kani bulunarak, iki Almanyanın meşhur. sinema yıldızı Lil Dagover, 

lo11" .. .:ı:eki.le.ti.nde kütiı.'p.hane ıa. • dur: · devletin de, harpten sarfınazar o• ld b h ft 
b "6Q._ h dün şehrimize ge i, ir · a a kalacak "iitr il arıcıye vekılı T evfık "Türkiye reiıicümhuru ve hat - lunmaıına mütedair 27 ağuıtoı 
~ ~. e~l~ Romanya hariciye na metlu Romanya kralı, umumi sulh 1928 tarihli Pariı misakını ve mü· Büyük ve eüzel film yıldızı Lil 
l~ İıtuJeıko arasında imza - h idamesine ayni derecede mer- · tecavizi tarif için 3 ve 4 temmuz Dagover, dün ıabahki eluperıle 

t.!ıttır. but olarak iki memleket arasında tarihli mukaveleleri imza elmİf ıaat ıekiz buçukta lıtanbula gel-
lt-hedeyi evvela• Romanya çıkabilecek ihtilafların muslihane olduğunu nazarı dikkate alarak, mit ve Sirkeci garında kadın, er -

<t>e,,.mı 9 unMı 1911yrfada) tarzı teıviyeaini hazırlamak sure • <Denmı 8 lnct uylfeda) kek bir çok takdirkarı tarafından 
• ~-=-----_ karıılanmıf, kendisine büketler 

"açakçılar mahkiim oldu r'"""'";:;~~·:·;""'~:·:·:;:"'"""'1 veri~~:!1~i1 Dagover ve yamnda 
~ 4 M b ı ki bulunan sanat arkadatı Her Ce ı . . . . . .. } e US U ( Haynta Landeı; gardan ~tomo~il 

ıa arı sekızer ay haplS Ve iki yuzer ~ j le doğru "Perapalaı11 otel~ne gı~-
li . . ffFırkanın namzet-ı mi,ıer, ıeyahat yorgunluıun~ ı•-

ra para cezasından ıbarettır ~ . . . . f d~rmek.için, öğleye kadar dınlen 
. ~ lerı tesbıt edıldı \ mı~krdtr. 

nunların eroın ka· ~ = yıldız, kendiıiyle görüıen mu· 
k ı.. t ki E Ankara, 17 (A.A.) - C. H.\ ... , .. . . 

ça çı. ıgı yap ı. ~rı ~ Fırkaaı umumi reiılik divanıf harrırımıze ıunları ıoylem~ttır: 
nı ııpat etmııtır. ~ A . .. .. . ·~· . _Buraya, davet üzerıne, A · 
Yorai Camadaniı g Kabıl buyuk elçılıgıne tayın o - .. . . d'... I .1• • ' :. l M d h ş k f t merıkada çevır ıgım nıı ızce 
u · 81 1 : unlln em u ev et ve ve a . · . 
uernar umenta ı g .. . .. film' gösterilirken, fılm arasında 
Niko Camadaniı ' ~ bedel nk Hl uaeEyıl~ ~ylerbdenl mklun - temsil yapmak. üzere geldik. latan 

. . . . : a a an azız me us u arı · 
Stelyo, Dımıtrıyadıı, ~ 0 . M h b .. F bulaa bir hafta kadar kalmamız 

. . :. na ıvanı u aıe at reıaı u -
Mırcan, Kadrı ve E- ~ A . .. muhtemeldir. 

Er 1 U d bl lu 1 · · · l . d k' = at ve erkanı harp mıralaylıgın - • 
o ne er en r •mı enı 111m erın e 1 ~ d .. k . z· f t lıtanbu1u tabii henüz iyice gö -

mahkemeye setlrWrken.. k' I d b' 'E an mute aıl ıya ve ve a e-
ıe ız ıuç u an ır = d M t f F . B d .. remedim Fakat, ıöyle ilk bakı•-• • ; en uı a a evzı ey en mun = • ~ 
kıımı sennaye koy· ;h l k 1 M · b 1 .. g ta hariküli.de güzel bir tehre ayak . . 1 : a a an anııa me us uguna:. 

Tokathyan •ahlblnln mak, hır kıımı ıma , E R' t' ·· h U KA ·b· H'k· ~ baıtığımı anladım. Şehri ancak 
b. kı .h t . . : ıyaıe ıcum ur . atı ı ı = . 

d b k d l•k ır ımı 1 raca ııı- : · . . e 
e fe e e e a a a• . d h k ğ mel ve vefat eden Alı Seydı -=~- <De,-amı 6 ıncı •YJfa4a) Lll D•p•• 

bit ld _,. d nı eru le etme , = 8 d .. h 1 k 1 T b = 
aı •a o U:ıUn an . ~ ey en mun a a an ra zon ~ ........................................................................................ ... 
yeniden ~leyhlnde bır kıımı. yer .. bul- ~mebusluğuna Devlet Şuraıın-§ Kaysere göre • ---,..--~"-:---r""!"' 

'

. takibat yapılacak ~~k ıuretıyl~ cur~e ~dan Fatin Beyefendileri C. H.il J>OORN. 17 (A.A.) - • 1 ~ 
1 ı•lırak etmı•lerdır. = F k d' 1 k tesbı't = Sablk Kaysere rö . 1 r llı"'d Y 

7 
:. ır ası namze 1 o ara : • 

'-- ~ deten beri ağır ceza Mahkeme heyeti bir kaçakçılık ıe· "ğ t . t. ~ ro Almanyanın mu • 
't..,:_ -· eıınde .. ··ı kt 1 b k . . b d d h b . b' : e mıt ır. : letlc-r cemiyetinden çe-
.,1_ .. IQcil . goru me e o an e eıının un an a a arız ır i_ Aldıgyımız malumata nazaran€ 
'«\i ~tın da · L k'ld l v • • - kllmek kararı ne hay • 
l il ~ le va11na aıt "Karar te ı e o amıyacagı netıceııne :_§ intihap bu cv.ma günü başlıya-=-~ ret ,·r.rkı nt> dt> beklA • 
qlbı • ..= - alabaı k b' d' 1 · : ' -~d . r. ır ın eyıcı vannııtır. ~ cak ve bitecektir. Hükumet in·~ nllml.ren bir karar • 

tıı· a Verılmııtir. Maznunlar evveli altışar ay { tihap için mahal' erine emir ver; dır wı ".Milletler ce • 
'• ~lc~Ytfayı tutan kararın okun hapse ve 150 ıer lira ağır para ce· §mittir. ~ mlyl"tinde tatbik e • 
~lıt 1 •a.tten fazl ·· ·· t •· zasına mahkum edilmit fakat bil - i. a dUen madun bir mu • ce... a ıurmuı ur· a., ,111111ıı11111ııııı11ıı111ıııııı1111ııuıııı111111ıııııı11111ııııııı1ı ım • 
b. .. _ .. anın bu k .. ahare, ötedenberi eroincilikle me• amf"lıı., nln tabii neti -
:-.~1 ararına gore, T V k' il h t" 
"- • -r Jh gul olmaları, bunun da cemiyeti e 1 er eye l ccııldlr. Sabık Kay&er, 
t • lltiııt.ı~ •u mahkemesinde (H ) V k'I Alnıanyanın bu kadar 
llııd ~ ve hk h beıeriyeye mazarratı dolayııiyle Ankara, 17 uıuıi - e ı -li - d . ma eme uzu . 7.Amandanberl mlll~t • 
tlıld-ll ~rard~ ~ulunmuılardır. hapis cezaları ikişer ay arttırıla· j ler Heyeti bugün toplanarak mev· ıer cemt.retınd" kalın" Doktor pldl Efeadl• .. 

· ka butun deliller, maz (Devamı G llK'll •ylfada) 1 cul itleri tetkik etmittir. olmaama hayret ediyor. - ıa,.ıe ıHuta,..., maal...ı kalt1ll ..._.pç•I.._ 
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Anka: a1 17 (Hususi) - Re i· 
si=ümhur Hazretleri bugün Çanka 
yadaki köşklerinde yeni Fransız 

büyük elçisi M. Kammereri ka -
bul etmişlerdir. 

• 
mesı ve Büyük elçi itimatnamesini tak

dim ederek bir nutuk "söylemiş, 
Reisicümhur Hazretleri cevabi bir 
nutuk irat etmi lerdir. 

Avı.ısturyanın yeni Ankara el -
çisiyle, Meksikanm yeni elçisi de 
bugün Reisicümhur Hazretleri ta
rafından kabul edilerek itimatna -

Atina, 17 (Hususi) - Sofya siya j kadar devam edecek ve siyasi va- rahhasası reisi M. Papanaıtasyo 

h f 1. d l 1 · · ·· ·· kl d" M'· ·· T" nun evinde vuku bulan davet üze· si ma a i ın en veri en ma ümata 1 z_~yetı goruşece er ır. osyo ı-
göre Bulgar kralı Boris ve Roman tulesko Sofyadan hareket etme - rine toplanmışlardır. içtima, Bal-

d l b l A k h kk d kan ittihadı fikrinin daha ziyade ya kralı Karolun 29 teşrinievvel - en eve u mü a at a ın a te· 
lefonla kral Knrol ile temasta bu- ten.miye ve takyiyesi meselesi et-

melerini vermişler, sefirlerle Gazi de mukarrer olan görüşmeleri Tu· rafında cereyan etm,tir. 5 teJri· 
d lunmuştur. 

Hazretleri arasında s=ımimi nutuk- na a Rusçuk karşısında Y orye- ni sanide Selanikte toplanacak o· 
lar söylenilmiştir. vo şehri yakınında olacaktır. iki Balkan ittihadma doğru lan Balkan konferan11 müzakere-

y k ki v i kral maiyet vapuru ile yukarı Tu· Atina, 17 (Hususi) - Dün lerini Yunan ba§vekiliyle hariciye 
Unan . arIŞl tgl nada Svestove kadar seyahat e - Balkan devletleri sefir:eri Balkan nazırının bizzat takip edecekleri 

M h l"f( fıkl deceklerdir. Seyahatleri üç saat k~nferansıdna Yunan heyeti mü· söylenmektedir. 
u a ı erle muva arın ------ -·--...;...---------------------'-- - .......,.--
barışması meselesi Barbar hücumları lr-M---A-C_A_R._ ..,JAnkarada bir kaza Atina1 17 (Hususi ) - Cenevre· 

den avdet eden Yunan Başvekili 
M. Çaldaris, Çarşamba günü Meb' Almanlar ahlak bozucu Veysel Paşa ile refikası 
usan Meclisinde büyük bir nuluk muamelelerden şikayetçi Nazırları yarın yaralandılar 
ira tederek ha.-ici ve dahili vazi • Berlin, 17 (A .A.) - Goerin- Ankara, 17 (Huıusi) - Bugün 
yet hakkında izahat verecektir. gin naşiri efkarı olan "Nazioral şehrimize gelecek Ankarada bir kaza oldu ve Vey· 

Bithassa M. Çaldarisin, Yunan Zeitungu gazetesi, "Zenci ırkına sel Paşa ile refikaıı yaralanmtt • 
düyunu umum iyesi meselesini hal- mensup, Mongol, Afrikalı ve Budape~te, 17 (A.A.) - Bat - (ardır. 
]etmek için Cenevrede ecnebi ha - Amerikalı hükumetlerin ekseriyet vekil M. Goemboes ile harici· Saat on ıekize doğru bir kupa 
miller vekillerile yapmı~ olduğu reyi usulü ile büyük medeni Avru· ye nazırı M. De Kanya Türkiye- arabasiyle Samanpazarından geç
müzakerelerin neticesi hakkında pa devletlerinin mukadderatları ye gitmek üzere bugün Buda- mekte olan Veysel Pata ile refika
vereceği izahata büyük bir ehem • hakkında karar vermelerine müsa peşteden hareket edeceklerdir. aının bulundukları arabanın at -
miyet verilmektedir. Harici borç.. ade et.mek gibi gülünç l>ir düşün - Gazeteler Avrupanın şarkın - ları birdenbire ürkmütler ve bü -
Jar meselesi hakkında nihai karar, ceye artık nihayet verileceğinden11 da bugünlerde hüküm süren si_ tün hızlariyle koşarak arabayı sü
yarın Meb'usan Meclisi tarafından memnuniyetini izhar etmektedir. yasi büyük faaliyetten dolayı rüklemeye batlamıılardır. Ara .. 
verilecektir. "BeyneJmiJe] ahlak bozucu mu bu seyahate lüzum hasıl olduğu ba bu hızla Zincirli camii yanında 

Memlekette dahili işlerin nor - amelelerden" bahsettikten ıonra nu ehemmiyetle kaydettikten bir otomobile çarpmı, ve devril -
mal bir şek]e ircaı meselesine ge • gazete "Orta Avrupayı Asyalıla - sonra Türkiye ile Sovyetler bir- mittir. Arabanın altında kalan 
l . B k.l C n d rın ve bolşeviklerin barbar hücum p f 'k h h ınce, aşve ı e evre en }iği hükumeti ve diğer birkaç Veysel aşa ve re ı ası asta a -
döndükten sonra daha itilafperver larma karşı Alman milletini ve memleket arasında yapılan neye kaldırılmıılardır. 
davrandığı temin edilmektedir.Bu medeniyetini ileri koymak,, lüzu. miıakm Macaristanı pek ziyade 
defa muhalif ve muvafık siyasi mu.n~ teyit ediyor. alakadar ettiğini· yarıyorlal' . .. 
zümreler arasında bir anlaşma ze-
mini bulmak için sarfedilen mesai Siyasi bir ziyaret 
nin semeresiz kalmıyacaş ümit o - Cenevre, 17 (A.A. ) - M. Be -
lunmaktadır. nes Cenevreden ha1·eket etmiştir. 

Atina, 17 (Hususi) - M. Veni· Yolda Viyanaya uğrıyacaktır. Ora 
zeloı, Giritte seyahat turnesine de da Avusturyayı · ve Çekoslovakya -
vam etmekte ve halk tarafından yı alakadar eden siyasi ve iktısa -
şiddetle alkıtlanmaktadır. M. Ve- di meseleler üzerinde başvekil M. 
nizelos, bu hafta Atinaya dönerek Dolfus ile görüşecektir. M. Be -
buraya gelecek olan Romanya Ha nesin cümhurreisi M. Miklas tara -
riciye Nazırı ile görüşecektir. fından kabul edilmesi muhtemel -

Atina1 17 (Hususi) - Metro - i dir. 
polithane kilisesindeki ayinde bir 
takım arbedeler çıkardıklarından 
dolayı tevkif edilenler, rejime kar Trabzon takımı Samsun 
şı bir suç işlemek töhmetile muba 
keme edileceklerdir. 

Sovyet Rusya, Lehistan 
ve Romanya Faşistleri 
Varşova, 17 (A.A) - Moskova 

nm Bolonya sefiri, Litvinof yoldaş 
Temmuzda Londrada imzalan mı~ 
olan mütecavizin tarifi muahede· 
sinin taıdik edilmiş nüshalarını 
vermiştir. 

takımını yendi 
Trabzon, 17 (A.A.) - Halk 

Bundan ba§ka bu gazeteler 
Rusya ile Macaristan arasında 
ticaret nakliyatının doğrudan 

doğruya Tuna yolu ile yapılma
sını da iltizam ediyorlnr. 

~ :(."" 

Macar başvekili M. Gömbö~ 
ile hariciye nazırı M. Kanya 
yarın sabah saat on birde kon
vansiyonelle ıehrimize gelecek -
ler, o akşamki trenle Ankaraya 
gideceklerdir .. 

Macar nazırları Ankarada 
üç gün kaldıktan sonra lstanhu· 
la gelecekler ve Macar kahrama 
nı prens Rakaczinin evinin açıl
ma meı-asiminde bulunmak üze
re Tekirdağma gideceklerdir. 

- - - --~ 
Avusturya da 

İdam cezasının yeniden 
tesisi 

'Iürkiye hakkında .. bir. ,, 
İngiliz gazetesi.nin yazısı 

Londra, 17 (A.A.) - Finan -
ciel - News gazetesi, uzun bir 
makalede Türkiye cümlluriyetinin 
ilanından beri elde edilen terakki 
leri tebarüz ettirdikten sonra di • 
yor ki: 

"Türkiye cümhuriyeti liderleri 
Balkanlarda en sağlam iktısadi 

bünyeyi kurmuş olmakla bihakkin 
iftihar edebilirler., 

Mösyö Titüleskoyu 
karşılamak için 

Atina, 17 (Hususi) - Rcman
ya sefiri M. Lan ko Raskano baş • 
vekil Mösyö Çaldariıin huıuıi ka
tibi Möıyö Filon ile Ankaradan 
buraya gelecek olan Romanya 
hariciye nazırı M. Titüleskoyu İt .. 
tanbulda karşılayıp beraber bu -
raya gelmeleri için bugün buradan 
hareket ediyorlar. 

Takas itilafnamesi 
ANKARA, 17 (Husuıi) 

Mak~onyada 
•tli 

Bombalı ve dinaJlll 
Bulgarlar 11 

. ·1 ınal\ıl1lıı. 
Florınadan verı en " 11,~ · 1 . J ıı göre Bulgar komitecı erı dJ 

. ·-varııı 
toprt.ğında ve Florına cı •ti' 

d' J1ll büyük bombalarla ve ına te 
demiryolunu berhava etmek flo' 
tehüaünde bulunmuşlardır. yo
rinadan Manastıra giden treıı t. 

" ı 
goslav hududuna yaklaştıg til 
Neon Armenohori köyünü geÇıı·· , 

k"'pt sırada makinist Papayani 0 
•
11 . ··ıerı sünün yanıbatındakı tepe u ıı' 

:L. J11t! den bir adamın kırmızı :oır t 

dille tela~lı telatlı işaretler yııPf, 
w •• • • d h l bir tar& gını gormut ve er a 11 
tan frenler sıkııtırılmış diğer ta 

tan bütün buhar boşaltılınıştır·.., 
. de tı· Bu seri manevra sayesın t • 

bombalardan ancak beş altı ~e 
• tıf· 

re uzakta tevakukf edebilını~ 1,. 
Yapılan tahkikat bu bonıb• 0 

~e 
ı-ın Yunanistanda yafıyan 1ı1ı 
havalide sakin bulunan BulgJ 

111 
tarafından konduğunu ıneyd~ 
çıkarmıştır. d,-

Hükiimet bu Bulgarlar 

70 kişi tevkif etmiıtir. ~t' 
O civardaki bazı köyler a• b' 

tarafından kuşatılmış ve sıkı t , 

tarama ameliyeaine batlannııttf , 1 

. y• 
Florinada da bir çok tevkıf at 
pılmıttır . 

Gümrük kolculatl 
Dur emrine silahla 

1 
, 

mukabele ve bir çarpış01 
) 

J . 
Buenos - Aires, 17 (A.A· ift't 
Santotomede vuku bulan g 

11 
rük kolcuları müsadcmesinde 5~,~ 
dalda bulunanlardan birisi ııtl f( 

kurıunlardan ölmüt ve sonra sıı.,~ 
dal ateş aldığından içinde bolll~ 
diğer üç k ifi de ö~.müıtür. Bil 1 ~ 
rın arasında rcisicümhur Vars•.;6 
yeğeni de vardır. Alınan taf~~. 
ta göre sandalda bulunanlar gıı1'"' 
rük muhafız:annın dur emri~e Sd 
şı silahla mukabele etmişlerdıt· jP 

hadise Brezilyalı miralay Co~Y11~~ 
firarı ile alakadardır. Arjantı". #' . ı· 
kumeti tahkikatta bulunmak '\e 
re hadise mahalline bir bahrıil' 
yüzbaşısı göndermektedir. Breı0, 
ya sefiri merkuz hadise hakktt'uf 
reiıicümhur Roca ile görüt·Ylliitl 

Bulgar 
• 

çetelerı 

Romanyada iş görüyor!:; 
Romenler nümayiş yapt~ tt' 

Bükreı, 17 (Huauıi) - Sh'çe' 
civarında iki kitilik bir B~l.g~r bit 
teıi görünmüıtür. 25 kıtılı1' 00ıı 
Bulgar çeteıi Dobriçede Makeetİ • 
yalı Ulahlardan Dongaranın I 11ıı 
ne hücum etmiş, karısiyle, oi ~~ • 
yaralamı!, yeğenini de öldürJSliJ 
tür. • 

Ayni çete, Dobriçedeki M.1':e~ 
donyalı Ulahlara hücum ed~ J' 

M. Tituleıko tarafından Varşo
vadaki Sovyet sefirine verilmiş ve 
Romanya ile yapılmıt olan muahe 
denin tasdik edilmiş nüshası bu • 
gün Moskovaya ve ayni zamanda 
artrk Polonya - Sovyet Rusya ve 
Romanya arasında kat'iyyetle tat .. 
bike girmiş olan ademi tecavüz mi 
sakının musaddak nüshalarile he • 

spor ve Trabzon idman ocağı ~am 
piyon takımları arasında bugün 
dört bin ki'i karfısında yapılan bi 
rincilik maçı çok heyecanlı olmuş 
ve Trabzon 1a111piyonu muvaffa • 
kıytli bir oyun oynayarak 

Samsun şampiyonunu sıfıra l<ar§ı 

7 golle mağlup etmiştir. Trabzon 
şampiyonu bir buçuk saat Samsun 
nısıf kale sahasında oynamış 
ve bilhassa muhasım hattı Samsun 
müdafaasını maharetle yarmıştır • 
Trabzon takımının lcalecisi de pen 
altıdan bir gol atmıştır. 

Viyan:ı., 17 (A.A.) - Avustur
yada idam cezasının yeniden tesi
si lehinde gazetelerde bir yazı ımü· 
cadelesi başlamı,tır. B.u cümleden 

b 0 k 0 

•• ··1d·· .. .k. kitİf1 
Fransa ile ticari münasebatın tan- ır ı§ıyı 0 urmuş, 1 1 

raber vasıl olmuştur. 

İkinci haftaymın sonlarına doğ
ru Samsunlular sayı adedinin da· 
ha fazla artmasına mani olmak 
için topu sahadan mütemadiyen 

Cümhuriyet madalyaları dışarı atıyorlardı. 
Konya, 17 (A.A.)- Bugün Zi .. Hakem Nuri Beyin normal bir 

olarak yarı resmi Reichspost ve 
Wiener Zeitung gazeteleri bugün
kü sayılarında bu davanın lehinde 

kalem yürüterek diyorlar ki: A
vusturya l<anunlarımn bugünkü 
haline göre idam cezasının yeni -
den tesisi için Ör fi idare j" anı la -
zımdır. 

raat bankasına gelen iki bin cüm· idaresi altında pürüzsüz devam e· k d 
Kazanç omisyonun a huriyet madalyası derhal halka den bu n_ıaçı Trabzon şampiyonu 

satılmı§ ve yeniden külliyetli mik· .idman ocağı bariz bir hakimiyet.. ANKARA, 17 (Hususi) - Mün 
tarda sipariş edilmiştir. Vilayeti- le bit irerek gene bu sene de Ka - hai bulunan kazanç ikinci komis -
mia kutlulam3 komitesi cümhur • radeniz ~ampiyonuluğunu haklı o yonu rei:;liğine bina temyiz ko -
yet \,ayramına ait şe~likler hakkın larak kazanmıştır. misyonu azasından sabık Manisa 
da müzakerelerine devam etmek •

1 
Şampiyon takım . yarın Ankara· ı m:~'u.~u Kemal b~yin tayin edile-

tedir. ya hareket edecektır. cegı soylenmektedır. 

zimi ve ticari mübadele ve tediye , yaralamı~tır. ,oıı.'' 
muvazenesinin temini için yapılan Mn.ktüllerin defninde_n pıetiıt' 
Modüs Vivendi takas itilafnamesi Pazarcıkta Ulahlar hır 1,rı" 
ve mülhak beyanname mer'iyete tertip ederek Bulgar memur ,i • 
girdiğinden 2294 sayı'ı kanunun azlini, Makedonyalı Ulahlıar• 
üçüncü maddesi hükmüne göre lah verilmesini istemiılerdir· 11•' 
keyfiyeti batvekilet bir tezkere Bükrcşteki Ulah talebe, su yif 
ile millet mecliıine bildirmittir. sefarethanesi ön.ünde bir niiı1'l''ı, • 

yapmışlar, sefarethanenin cli
111 

Aydın hazırlanıyor 

Aydın, 17 (A.A.) -- Cümhu -
riyet bayramında Kara.cıuu yo'.un· 
da yeni yapılan bazı köprülerin a
çılma resimleri yapılacaktır. Res
mi daireler on yıllık istalistikleri • 
ni ve grafiklerini ta.mamen hazır -
lamışlardır. 

rını kırmışlardır. 
____________________ __......... 

Siyam isyanı ·ıet 
.>.•' Bangkok, 17 (A.A.) -- )<t'" 

500 ölü ve 1000 yaralı bıraktı di'' 
. ı d w k'I i•let sonra şıma,;; ogru ~e ı ın ,. ile' 

Dün hükumet tayyareleriyle •',o• 
rin ta.yyareleri arasında haf 
bir çarpışma olmu§tur. 
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0 
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1 'etler cemiyeti 
kuruluyor 

13 ıtne evv 

Ray sökme meselesinin muhakemesi 
Büyük taklar 

Cumaya başlıyacak 
rllçııı bir k l el Ankara sulh için 
•rdı lci d·· ' eydi, Balkanlar aıını-

' d.. ' un Ufhıtnd Ya sulh üne karı ı tek 
.\ il'. 

ten ~ruP&.nın k . Uvıınd tar ından ve şark 
rırıj ıuthu•n uzaklatan tul dnirele-

Suçlu Emin: "Yol bozuktur, ikra
miyeyi ben alacağı~ ! ,, ~emiş 

Cümhuriyet bayramı hazırlık • 
ları ehe:nm i/ellc devam etmekle· 

dir. 
Sehrin en iı1l ek yer 'erinde ku-

l rul:cak taklar;n inşasına cuma 
gününden ilibarcn başlanacaktır. 
Hubyar mahallesi tüccar ve esna • 
fı Sirkeciden vilayet dairesine ka· 
dar olan sahayı süslemek için fo.
liyete geçmişlerdir. Ankara cad • 
desi baştan b;:ışa fevkalade bir su· 
rette donanacaktır. Burada bütün 
kitapçılar mi.i~terck taklar yaptı • 
racaklardır. 

' •de~ bir rı zırh!ı kalkanı aaymak 18jr 
l llıoda "d· ekn'k ı ı. 

l\tlh d ı Ribi nıed . 'b' e r ' enıyet gı l 

lltırıdayd ·~ Avrupaıının inhiıarı 
'Ytıj 'le ı/ anılırdı ki çelik atöl-

şahit, gördüklerinin tehlikeli olmadığını, fakat normal 
şeklin haricinde bir vaziyet bulunduğunu söyledi 

k•l•ıı 1)1 .. ~Ya laboratuvarı halini 
Tavtancıl ve Dil istasyonları j mı takılmı~lır, bunu anlt'lyama - 1 hakkak olan şey, rayın üzerinde 

arasındaki ray hadisesi maznun - dık.,, oynanmı§ olmaaıdır. Yalnız ikiter 
.. ··ıır T . 
°ttti İçj .. .1 ' rıyeste, Pireneler 

'Ulh · •1oqe kal 1 
larının muhakemesine dün ağır lk" b l d "k" hl taraftan ikiter blon ıökülmüt ol · 

ı a~ ar an ı ışer onun Y"- • • • . 
cezada devam olunmu•tur Mu· · b" ·· · d d"' t hl ması ani bir teh ıke tevlıt etmez, Lı •ıterl an me:m eketler 

ll&r trıe d .. d 
-s- • nı ır ray uzerın c or onun . . 

hakemenin dünkü celsesinde ta - nokıanlsğı ıeyrüsefcre mani teşkil maamafih bu normal teklın harı· Sirkecide İşaret m<:'.halline ya • 
kın bir yerde on metre yüksekli • 
ğinde büyük bir tak kurulacaktır. 
Bazı hususi müesseselerin sokak • 
lara tak yapmak için hazırlıklar 
yaptıkları görülmütşür. 

P iıterI ' unya a sulh olur. 1(,,, erse harp olurdu. 
dü,..: er Kr f b . 

hitler dinlenilmittir. Bu •ahitler • t cinde bir vaziyettir.,, :ı- e mez.,, 
den mühendis Muammer Bey fÖY'" Yol amelesinden Ali oğlu Ha · 

S 
· .. '1~ Up a rıkaıının mü-

İr ~ Ytenbe L . 
c..dtar G rg, ord Kıçner, 

ile, bir elJ .'ey bir ellerinde def-

Hadise mahallinde tetkikat ya- h d b 1 le demittir : san da şu yolda şa a ette u un • 
pan ve rapor veren diğer şahit 

~n iki lc,~'11~de zeytin dalı taşı -
he l?ı dek p 1 birer mabuttular. 

.. >'~İYle oru içinde hazan "Marı 
'°"iııu,ı,;d~llzan lıa güzelliği ile 
~ b 1

• Fakat senelerden 
~'lci ~tı Avrupasının üs • 

1 '· li~_ a&nın postu yırtıl -
•ı .. ~ l' 
·dil ırthfr l' . •YJne oldu. Mar .. 

11 8 e bıı · l · ' IJ'llcl esı paramparça ol • 

- Aldığımız bir telgraf üzeri : 
ne devlet demiryolları itletme mü 

fettiti Abdullah Beyle hadise ma· 
halline gittik. Tetkikat yaptık. On 

iki metrelik bir tek ray üzerinden 
on dokuz Blon tam&men ve bol 

ıurette bağlanmıt bir haldeydi. 
Blonlar sökülmeden mi bağlan -
mıthr, yoksa söküldükten sonra 

1
111dG 1"1 1 ~leklerin, tek göz -

t~~· d, ,:.~kurduğu .uıh saray- Demir sanayiimiz 
"--'l!trde .. ~nan zırhın delindiği •·r, -ta l 

1
. :. ~ hat· • rı rnıyan bir kervan· 
"..ı.i.... ını a.ld N'h 

' -oq l!ı, ı.. ı ayet ıulhün 
Tetkike gelen. bir Macar 
mühendisinin beyanatı 
Macaristanda hükumetin ida .. 

~. IÖ11;1'1 Ren sahilinde bir 
.. 4'eti a .. ~Led~. Mançuride sulhün 

~ll( l•tti. resindeki demir sanaY,ii f abrikala· 
S .. ıh "' • • larını temsil etmekte olan M. 

;, "' iıtı 0r. Sut~ 1!erı . Ankaraya bakı _ Horti dün bir muahrririmize JUn -
dtıa doiu \Uıeıı Ankara kalesin _ ları IÖylemi,tir: 

Jt Yor. "- Türkiyede demir sanayii 
lu.. erı- lcıyı} 
•~ .rOr? lı. lrında neler konutu • üzerinde ne gibi İ!ler yapmak ka .. 
~L • 'llt) ıılar1rı1 er \'e arkada,ları si _ bil olduğanü' tetkik ' için geldim. 
• 1 '-tlllet~muzluyorlar. Bu maksatla hükumetle temas et· 
~he le,, er CeJniyetinin kapısını mek üzere Ankaraya gidiyorum. 

"'-1tdı.'ı Çarparak kapıyan bir Ziyaretimin Macar betvekili ile 
Sil· h hariciye nazırının seyahatleriyle 

lr .... •121, 
-~il hir b nnıa konferanıından ayni zamana ıelmeıi ıadece bir te 
I> ~I> ~ •1 t~ Avrupalısıdır. sadüf eıeridir. 
~llıoıı kı sulh olur diye 11 - lktııadi müna:sebatta bugün 

h· A..l'lJc...e.r i'eçiriyor. tatbik edilmekte olan takas siste .. 
~ lat1111'~.h~r gün ıulh kalesinin mi bizim için mü,külitı mucip o -

1 Slllhu ıkıyor, kale yükıeliyor. luyor. Bununla beraber demir ve 
~.,., •ut~ •~venler, ıulhü iıtiyen _ çelik ıanayii itibariyle Türkiyede 
·~~kll'•d •tık o1 anların yollan bir şey yapmak kabil olup olma
~~.h nıı'1:rı geçiyor. Balkanlar dığını tetkik edeceğim ve hüku .. 
.\ °"'FetliJer u Ankaradan geçerek mete bazı tekliflerde bulunaca · 
,/"'~• 'fark Avrupau ile garp ğım. Temıil ettiğim fabrikalar 
tlıi~'l'a~taıında anla§manın sır· hükumet tarafmdan idare edil -
lıt ~~r a. lılıs.,~landı. Hakiki mekle beraber biz huıuıi müe11e .. 

)ot, cemiyeti Ankarada kuru- seler gibi çalıtırız.,, 

~ Sadri Eemt Vapurcular Türk anonim 
"'~~ird .. şirketi faaliyette 

e, t.t\ ag mebusları Vapurcular Türk Anonim Şir-
llt. r n-z l 

\i~t~11ld, rn·ır arınm ziyaretleri keti kanuni muamelesinj ikmal e· 
ct.~ l'ek· ııafirleri karfılamak derek faaliyete ba9la.mıı.tır. ••il ırdağ b' 
1 t. tid rne uıları Tekir - y 1 b · k · 
l\l• tceklerdir. apurcu arın u ftr etme mu-

1 
'llg«lt) halif olan Yelkenci zade, Cemal 
1"1t. Clt Umum" ""d"' ·· ve Naim Beyler takdiri kyımet İfi· lı "~ b lıttıa ı mu uru 

~ 'it) L r unıurni mu"'d·· .. H ·· ne hala itiraz etmektedirler. 
,,. 111\( .. 1 uru us-
~~' tid~ <LK.f-nıki trenle Anka.. Maamafih !İrketi kuran.ar, bu : 
~'d,, ı11 ~ır, Hüanü Bey An· iddiaların şirketi alakadar etme -
~,'ıtdıtal\hı,_rlar idaresini ala • diğ:ni ve bu muamelenin doğru - 1 

di tt, hik, ~uhtelif itler ve bu dan doğruya iktıaat vekiletini ala-1 
l,~e ~'•elcı~aların fiatlannı in· ! ~tıd<\r e~tiğini ıö~rlemektedirler. 1 

l )tk~ esı ii:ı . d l 1 q\lti t.l~i 1 erın e nhisar • 
~i.,.!et hayy e tenıas edecek, cüm Konservatuvara talebe 

~~~L • raının A k 
l{tıt, 1 n a:-~da ge- Dü!l konıervatuvarda bu sene 

a mektebe alınacak talebelerin seç . 
~ahallld - me müsabakası yapılmııtır. Seç· 

t~ •. 1ediy an evet maaş mede muvaffak olanlar konıer . 
""tl'ııı· e te!ri . 
·-·11ıe.,"eld nıcvvel rnaaıını 27 vatuvara k1lbul edileceklerdir. -°''- L _ e "eı-e k · 

mühendis Cemal Bey de demiştir 
ki: 

muttur: 
- Öğle paydoıuydu. Yol da 

çalıııyorduk. Emin 48 inci kilo • 
"- Cebire bolnları • tamamiyle metreye doğ!·u ilerledi. Pek a2. 

yağlanmıttı. Cebire sonlarında da 1 sonra döndü "yol bozuktur! lkn. · 
darbe vardı. Fakat çok fazla miyeyi l:.cn alacağım!,. dedi. Hik· 
yailanmıı olmaları rayın tamami· meti sinyalci olarak gönderdi.,, 
le sökülüp ıökülmediği noktasın • Celse geç vakte kadar sürmüş 
da bizi tereddüde ıevketti. Kat'i ve muhake-me ba:?ka güne bır2'kıl
bir karar veremedik. Y nlnız mu • mıstır. ' . 

Sis ve motörler Belediye -Evkaf 
Limanda motörlerin yolcu Dava Belediye lehine 

taşımalarına karşı 1 nihayet buldu 
Son günlerde sabahları keıif ı' Evkaf idaresine bütçe kanunu 

bir ıiı limanı ve Halici ·kaplamak- mucibince 926 ıenesinden itiba • 
ta, bu yüzden denizde vesaiti nak- ren sattığı mezarlık arsalarının 
liye bir müddet itliyememektedir. nmf bedelini belediyeye vermeıi 

Siı esnaıında bilhassa Haliçte icap ederken evkaf idareıi bu pa
vapurların i!liyememeıinden mo - raalrı vermemiş, bu yüzden bele -
törcüler istifade etmektedirler. Ha diyeyle arasında çıkan ihtilaf mah 
liçte köprü ile Eyüp arasındaki iı- kemeye intikal etmi,ti. Hukuk 
kelelerden yolcu nakliyatı Haliç mahkemesi evkaf idareıinin 926 -
Jirketine verilmi! bir imtiyazdır. dan 930 senesine kadar sattığı ar 

Sis günlerinde motörlü veaaitin ıaların nıaıf bedelini belediyeye 
yolcu tafımaıına tirket itiraz et - vermesine karar vermittir. 
mektedir. 

Bunun üzerine geçmek üzere 
liman idaresi ve zabıta yeniden 
tedbir almıttır. Haliçte yolcu tatı· 
yan motörler menedile::ektir. 

Terzilere iş çıktı 
Bayram dolayııiyle bugünler• 

de terzilere de iş çıkmıya baı -
lamıtlır. Türkün en büyük bay 
ramı olan cümhuriyetin onuncu 
yıl dönümü bayramını yeni ve te
miz elbiıelerle geçirmek için bir 
çok kimıeler terzilere yeni elbise· 
ler ıamarlamaktadır. 

VAK 1 T 
Gilno.Jellk . ::iı)·ıuıı GAZf'le 

!•tanbul Ankara r.arMu! \ ' Al\'. l'l yurdu 

Telefon Numaraları: 
tıuı t~ll'r1 tf lf'fonu : 243it 
idari' t•lefonu : 24878 

Dava belediye lehine neticelen
diği için belediye 68000 lira kadar 
tutan hissesini evkaftan istemiJtir. 

Şehir mütehassısının 
raporu 

lstanbulun planını yapmak üze
re davet edilen beynelmilel tehir 
mütehassıslarından M. Limber 
raporunu hazırlıyarak yollamı! • 
tır. Diğer müteha1111larrn rapor -
ları da yakında gelecektir. 

lstanbula gelerek tetkikat yap· 

ması rica edilen F ranıız tehircilik 

müteha111slarından M. Proıt aön

derdiği bir mektupla Paris civa • 

rının haritaaını hazırlamayı üzeri

ne aldığını söyliyerek gelemiyece
ğini bildirmiştir. 

Sinemalarda tedbirler 

Seyrüseferi güçleıtirmcsi nok • 
taamdan yapılacak takların kay • 
makamlar ve belediye müdürleri 
tarafından evvela yeri tetkik edil· 
dikten sonra yapılmasına karar 
verilmiştir. 

Kalabalık caddelerde ve geniş 
caddelerde kurulacak takların 
yerleri belediyece tesbit edilmek
tedir. 

Cümhuriyet bayramında 20 ki -
ıilik bir kafile Buraaya giderek 
Uludağa çıkacaklardır. Kafile ge
ce tepede büyük bir ate§ yakacak, 
tepenin muhtelif yerlerine bayrak 
dikecektir. Tepede gece sabaha 
kadar eğlenilecektir. 

Talebe arkada,ıar1 davet 

Milli Türk talebe birliği katibi 
umumiliğinden: 

Birligimiz talebe arkadaşları 

cümhuriyet marşını öğrenmek Ü· 

zere kurslar açmıştır. Kurslar teş
rinievevlin 19 uncu perşembe, 21 
inci camartesi, 22 inci pazar gün • 
leri saat 17 den 18 e kadardır. 

Mimari mUdUrlU~U 
On gün evel vefat eden bele

diye mimarı şubesi müdürü ser . 
vet beyin yerine kimse tayin edil· 
miyecektir. Müdürlük maaJı ta • 
ıarruf edilecektir. 

Mustafa Fevzi Beyin cena
zesi yarın geliyor 

Pariste vefat eden Maniıa meb
uıu Mustafa Fevzi Beyin cenaze· 
si yarın sabah Lörido vapuriyle 
Marsilyadan şehrimize getirilecek 
tir. 

Merhumun cenazesi yRlnız ak • 
rabasının iştirak cdececi merasim 
le o gün Sirkeciden Haydarpaşa· 
ya götürülecek, o ak~amki trenle 
Ankaraya nakledilecektir. 

Asıl cenaze merasimi Ankara • 
da yapılacak, cenaze oraya defne· 
dilecektir. ı-eırraı 11•1re111 . l!!tl\n t>ı .ı - ·ı A KJı 

Posta kuıııau No .. 

Abone bedelleri · 

1 111 1111111 ıııuuıunuı ı 11111 unu mıımmıınıın ıırt uııwn un ııın ııı ım m J 
Şehirdeki bütün ıinemalar ma· ~ 15 Yll Evelki VAKiT ~ 
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MCICll' 

Pi aıylık 

.1 aylık 

1 ... ,,,, .. 

1 urklye 

1.\00 Kr. 
7~ı 

400 

ı~,o 

ücretler• 

ıı::cnetı ı 

2İll0 Kr 

u~o • 
11ı1t)(J • 

100 

tlıtthır .... u hlll'df' ı:.11 

loıru'" kıuhıı ı,:ıkaı 

H•ı.nık. fnıl11 ıll'\arıılı ılAıı .,,.r .. ıılf'rl! aJI 

a~ rı ll'nrilAI \ ' 11 rdır 

K"""11 llAnluın bir utın 10 ı.ccruttnr 

ı . 18 Birinci teşrin 1918 

i ğı yerlerden ayırmıılardır. Bir si· 
• • - Hürrl~ ı•tpen·f'ran Fırk:ı: ı n:ınıllt' fr"ldl 

nema ve bır tıyatro muayyen müd ı oıunat·a,k ~eni fırkanın progr.ımı tııınaınt'n 
i det zarfında hiç bir tadil at yapma 1 tarı:rlm Pdilınl:ıtir. rro;:-ram ~; nıaddt d n mli 

I d kl d d J k } j r,.kkl'Jılir. Oahili~ c .!'l\zırı \"C 3rnl fırkanıa 
ı arın an o ayı apah mular -

r • 1 rell'l F'rthi Hr~, Rum l\l eb'ıı<ılarına , ııku bu • 

dır. l:ln ~rnl hı·~ırnatıııd:ı ~l"ni Cırl.nnm progra-

1 Bundan ba~ka bütün sinemala .
1 
mındaı.ı ını·,·nt ııe ummrınrııı ınkıı:;arı ıçın 

ra ihtiyat elektrik tertibatı yap- ıwrtıC'~ti '" tıııımı.tıırııı:ı t:ırn tılr nıllıahı•rt>t 

1 
1 • • d .. b" .. hl j ,e hlnın~··· b:ıh~dihnrkll' olılıığunu Ö;\lcnıi,. 

ma arı ıçm e uç aylık ır mu et 
tir • 

ı verilmittir. ı . 
1 

- 1.r.nln, (Kllrıık) t11 ycniblr t~ıwlif.C ma-

l( ı ç ilk lflnlar. İhtiyat elektrik tertibatı yaptır· ı Tııl kalını~tır. Rir kurşun mumailP~ hl omu • 

ttı'ı ıvıord ce tır. Dünden 
'{)' ~ti Uraların hazırlan • 

., Cl-etli t.nnııttır . 
~ı~. 'nem l 

Hlr l.ll'tuı .ıo 11<1 rıeııuı :ıo oı;: oeruı ... ~ l maktan ma!aat, her hangi bir su· -ı.uııdaıı .'P.ralnmı~tır. J nll tr\klf olunmuştur. 

250 ın·gı"lı"·z seyyahı ıltırt •.4!fası Hı ve on e!efAaı 100 kuru~t•ır. l l k .k "b b l - l"iliRlln nııt.'fıaffrrl~cli iir.f'rlııı' lııı;-lllz 
U k 1 1 d r c- ret e esas e e trı tertı atı ozu • . ı: aylı llAıı Vl'ren er1.n t> r e aaı mec •· ı;a:ı:Pte-ll'rl; Turkly(', ı cl lh"l'li mt'rkn.h df"n a • 

Yarın ıahah Arandora Star vapu 1 """ndlr D<'ıTI ~Atırı 2f'l:f'll llAntarın tuta duğu takdirde ihtiyat tertibattan .'' Irmak Ubım oldıı~ınu "' tm uzi• ; tte Titr· 
•atırlan bet kııruttıuı henp edlllr f ı. l k 

ru le limanımıza 250 lnıiliz ıey • •••••••••••••mll isti ade etmek ve hı..lkm KIUa'l ı · ki.'•"' <' ı Iıdnrt"n ıt.""ha 7 i,·nde f!'hdıt alhnda 

yahı ıelecektir. 1 ta kalmaıını tem!n e•mcklir. 1 bıılıındıırııı:ıkta oldukl.ırı~ı ~a1.uıaktadırıar. 
1 ta1-\ I ur ara da aylık üc· 

0 
llra.k verilecektir. 
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KISKANÇ AlmanlJa çekildikten sonra 
Bi ı· ( lı 1 Nakleden: Selami izzet 

l r •abah d . 
ara. uı ' enızden sonra kum den ayrılmıyorum. 

' uquklama kararı 
anrnııtık. 

Ferd· 
Ferdin·, 

1 
~Yukluyordu. Gözlerim, 

· n Uat" d ' nın 'lii un en atarak Behire 
k <:udun t k ' olu~ d a a ddı. Baımı, sol 
na 'Ye OJıı a.yarnııtı. Beli kalçaları -
Kalarııy ~z ba!larına doğru dal • 
nuy0 r bo~ u. Sağ eli kumlarla oy· 
1 ' ır k 'Yordu, çu Ur e§iyor, çukura da 

h· Ben de, f k . 
•r suku ar ına bıle varmadan 

daldrrd r kazdım. Ben de elimi 
ı.._ ırn. Behir .. 3·· k' 
"'llllıun 1 e gor u ve san ı 
t' a hnc:! l' 
:1oııııu, gi c. ab ~ ıme yetişmek is • 
118.tlttf 1 ır tünel l\Çmağa 
t '· BP-n. ı· Ilı.dan · tın e ım, lcumların al-

onun r 0ıı"I\ eli b ~ ıne doğru uzanıynr, 
l'liiy0rd ' cnım elime doğru' sürü

N u. 
ihayct ı· . 

l'tf\ o- ' c ıtr.ın ucunda kumla · 

Ferdiye karıı da vaziyetim de 
ği§ti. 

Alemdağına çıkacağı günleri 
iple çekiyorum. Gitmediği günler, 
çenelerimi bıçak açmıyor. 

Batım dan çok macera geçti. Fa• 
kat kalbimde kıskançlığın pençesi 
ni ilk defa hissediyorum. 

Geceleri, Ferdi, Behirenin kolu
na girip odasına gittiği zaman, i • 
çimde bir §ey burkuluyor. Gönlüm 
de bir kin köpürüyor. 

lstanbula avdet günleri yakla,ı· .. 
yordu. 

Üçümüz birden kat'i karar ver· 
mi§tik. Kı§ın da sık sık görü§ecek
tik. 

d "'1•dr" rirıı1 h' Kını ıhklandığını, açıl • Behireye soruyorum: 
" 1lletf il btıı ırn. Kalbim çarpma • ~ Beni gelip görecek misiniz?. 
,.. ad Ar F d' . Ucud · 1 er ımn uyuyan - Süt ninemin evinde mi? 
l'li l't.lc \l~un altında, Behirenin eli- - Alay etme ... Behireyi ağar • 

ç..ı_' adını. lamak için bir yuva kuracağım. 
""lll~ . 

?''ı ttı·· ııtedi. Sıkı tuttum. Bi • - Tehlikeli. 
~i ~tadelc etti, sonra bıraktı. - Uslu duracağıma yemin eder 
ı, i>irb~~ddarnadan, çelik bir bağ· sem ... 
~u1c, ırıırıiıc bağlanmış gibi dur· - Yeminini tutmıyacak l<adar 

lıird akıllısın! 
btrd 1 .'b~ Behire kızardı. Göğsü ka 

• ıra · c:ıuı:ı, b n ııvri tırnaklarını avu 
Çekti. llrrdı, ıonra şiddetle elini 

Ferd· • l u . 
l'itıj 01 Yandı, kımıldadı, gözle-

.._ ç ll!turdu. Gerinerek: 
dedi. Ocuklar, galiba uyum uf um! 

Ben onlardan on bef gün evvel 
indim. 

Son günü otelde yalnızdık ... Ne 
güzel vedalathk. Vaatlar ... Ayrı -
lık teıirleri ... Öpücükler .. Dalgala· 
rın sesi, mavi gökyüzü, hafif ıiı • 
li, puılu bir ak§am ... 

(Devamı Tar) 
llehire: 
....... 8 

)e mırı~; UYumadım, bilakis! .. di- -lft-llP!ll1Ulll--•ll!f1IRHl-iü&IMlllll-•• 

andı. Bir yıldız 
ne'" -4 - d 
t1~1j~tn bir Şey \Ar. şehrimiz e 

l'r. &Örürd~~ oı1lar1 beraber veya ay (Baş tarafı ı ıncı •.rıtammta) 
"ı>"di, dik~ın. B.ence ikisi de müsa• yuın ge:ı.miye baılıyabileceğim. 
~da.af a.t bıle etmiyordum; ar· Burada film çevirmem için karar· 
hlnı~ ~rı~dı. Şimdi, Behire ile laıtırılmış bir şey yoktur. Bunun
litriy0r a dığırn zamanlar, sesim la beraber, burada bir film çe -
~ 1' al;ii virmek isterim. Bakalım, belki 
lkıy0r olamıyorum. El falına ileride! 

~lkı, k· ~rn, bakarken öyle eğiliyo Ben, bildiğiniz gibi film aaha-
Unuy 

1 udaktarım avucuna do • ıında da, tiyatro sahasında da 
ıi>'İ)'o:t· Ma.ntoıunu tutuyorum, çahşıyoruin. ikisinden hangiıine 
S~iro: fa.kat eUerimi biraz geç daha fazla temayül duyarım? Bu 

a· um. huıuıta verecegvim cevap, ffldur: •r a·· 
r•lnıı l<:~ dikkat ettim, otelde hiç Değiıikliği tercih ederim. Bazan 
~tın tö l ~ı~oruz. Bütün gauon• sahne, hazan stutyo ! 
~i'slık: erı bızde, Pli.j kalabalık. En çok han.gi film yıldızını be
trd._ h 1~•ıız bir köte yok. O ci· ğenirim? Muhtelif cihetlerden be
b~' .c\)j ; es Behirenin, münhen- ğendiğim birçok yıldız vardır. An-

ıli>'ot- crdinin !karısı olduğunu cak mutlaka iıim zikretmek li-
C~·i· zım geliyorsa, ... iki isim söyliye-

dır tı I> tey· büt" b l yim: Greta Garbo ve Konrad d" . eden ~. .. un un arı iki ay· 
Utlill~ dutunernedim de bugün Vayd. 
il >'<>ruın 

ehire ve canım sıkılıyor!. 
'.N Ye açtım: 

k L e fena b d . 
~1,rıı ' ura a ınsan batba .. 

........,5. 1Yor. 
•ıe ? ........_ y .. lle. 

•111 • l.ltiinde h. b' .. tıtiy ıç ır göz izi olma 
~t • oruırı y.. .. 

eyİtkı • uzunij yalnız ben " ... ......... s 
~~ .. l\ın e~ açgözlü insanlara b •. 
'l' .,_,_," q•ni bir b enzı 
it; -~)erk o ur varmıı: 
~ ~ )ijz en sofrada ikiden faz 
. '4tc \l1tt Yokt B '' ~e"1!ı· ur: en ve ta • 

......._ " lf .. Sen de 'b' 
iiı "illa 1 . onun gı ı. 

. enı Yeınek kabil de -
....... )\· 
'• 1tnhilir? t\oU • 

1ft.... arının 

Yıldızın sanat hayatına naSil 
girdiğini, muvaff akıyetinin ge • 
rek filnı, gerek tiyatro sahasında 
naııl ba,!ayıp nasıl devam ettiğini 
ayrıca bir seri halinde etraflı ıu -
rette anlattığımız ve anlatacağı • 
mız için, konu§ma arasında bu 
bahislere dair geçen sözleri bura
da yazmıyoruz. 

Güzel yıldız, mülakatta hazır 
bulunanlardan biri tarafından, 

kendisine tanımadığı kimıelerden 

günde tahminen kaç tan.e aık mek 
tubu geldiği sorulunca, cazip 
bir gü!ümıeyişle şu cevabı vermiş
tir: 

(Bas tıınfı l inci aaytfamn~da ı 

umumi komisyonuna sadece hu 
programa ittila kesbetmekle ikti
fa etmesini tavsiye ettiğini söyle
m ittir . . 

Sonra M. H...onderson, cumar 
tesi günü Yon Neurath tarafından 
gönderilen telgrafı ve umumi ko
miıyon tarafından kabul edildiği 
takdirde öğleden ıonra gönderile 
cek olan cevap projesini okumuj 
tur. 

Cevabın okunması alkışlarla 
kartılanmııtır. Fakat Macaristan 
murahhas heyeti, silahları bırak

ma işinde memleketinin hususi va
ziyetini ileri sürerek cevabı tasvip 
etmiyeceğini hissettirmi1tir. 

Dogalewski yoldaş, ihtiyat kay
dının Alman.ya için bir taıvip tef
kil etmiyeceğini söyliyerek Sovyet 
murahhas heyetinin de ayni vazi
yeti alacağım bildirmittir .. Çün -
kü cevapta, Sovyet Rusyanın fik
ri alınmamış olan bir projeden 
bahsedilmektedir. 

Po!onya ve Türkiye murahhas· 
ları da bu beyanata iştirak etmiş -
lerdir. 

Bu mütalealardan sinirlendiği 

açıkça görülen M. Henderson, 
"Mademki itiraz yoktur, telgrafı 

bugün Almanyaya gönderece· 
ğim,, demiştir. 

Alman hariciye n azır1 
izah ediyor 

Berlin, 17 (A.A.) - Hariciye 
nazırı Yon Neurath ecn.ebi gaze • 
teler muhabirlerini kabul ederek 
şu beyanatta bulunmuıtur: 

"Almanyanın bugünkü siyase
tinin eıaı hatları bCLtvekil tarafın
dan radyo ile söylen.en nutukta a 
çıkça göıterilmittir. Baıvekil har 
bin insaniyet için devamlı bir hal 
olamıyacağı gibi ıulhun da har • 
bin ebedi bir devamı olmamuı 

lazım geldiğini ıöylemittir. . Mil -
letlerin araıındaki galip ve mai -

leri beğendiğini ıorduklarını an -
latmıf, gülerek, sözlerine §Öyle 
devam etmiıtir: 

- Bu acaip suali cevapsız bı -
rakmak ta, bence nezaketsizlik 
olacaktı. Hiç dütünmeden, "lri 
yarı, sarıtın, mavi gözlü erkek· 
leri !,, dedim. Bunun üzerine o iki 
gazeteci hemen "Tamam. Şu hal
de sizinle beraber seyahat eden 
sanat arkadatınız, ayni zamanda 
kocanız!,, demezler mi?.. Onlara 
yanıldıkiarını anlatıncıya kadar 

0

hayli güçlük çektim. Bu, biraz 
"Yağmur ve kurbağa,, hikayesini 
hatırlatıyor değil mi? 

Frav Lil Dagoverle beraber 
Her Haynta Landes de, bu hadiıe 
anlatılırken, bol bol ıülmüş, "E
vet, bu seyahatimiz esnasında 

batımıza gelen hakikaten tuhaf 
hadiselerden biridir!,, demiştir. 

Güzel yıldız, bir aralık, latan • 
bula ayak basmadan burada bir 
dereceye kadar "Binbir gece,, ma
sallarını hatırlatan bazı manzara
larla karşılaşacğı hissine kpıldıiı· 
nı, fakat şehirdeki hayatı, bir Av
rupa tehrindeki yaşayıştan hiç 
farksız bulduğunu kaydetmiştir. 

Tamr..mış yıldızla sanat arka -
"''l 1) ' cnıe · · ) enizd sının tadını tat-
o~ 1 en •onr .. C 11 gokua a, vucudunun 

i . -~lerin· ~nu aldım. 
lltı\l bit· 

1 ·•payıp nasıl öp" t ·· • 

- Ben, evliyim. Bu itibarla daşı, dün akşam "Türk,, sinema· 
artık evlenme teklifleri ile karJı - aında, film f aıılaıında bir temsil 
la§madığım ıibi, a§k mektupları yapmıt ·ardır. 

" 'Y<>ru Uf u 
"ttrlc le' rn. 

~~: 'tenis ~rn,eyle alakam kalma . 
. uılirıtı ~. eraklısı kü .. k h 

oıfe ö çu anımın 
g rınüyoru.... B h' 

•
11

• e ıre 

yağ.":lluruna da tutulmuyoruın ! "' "' "' 
Frav Lil Dago.ver, bu sırada, "Almanyanm en güzel yıldızı 

Balkan memleketlerinden birinde Lil Dagoverin hayatı,, yazısının 

seyahati esnasında, birgün iki dördün.cüsü yarınki sayımız -
azetecinin kendisine nasıl erkek-! da çıkacaktır. 

lup farkları ilelebet idame oluna
cak mı, yokıa bütün devletler hak 
kında hukuk müsavatı prensıpı 

nihayet kabul edilecek mi? Halbu
ki geçen cumartesi günü hayatı 

bir mesele olan milJi müdafaa me
se!esinde AJmanyaya hukuk mü
savatı verilmekten imtina olundu
ğunu herkes Cenevrede açıkça 
gördü. D~vletler Almanya ile 
kendi aralarında fark gözetmek 
gibi çok bariz bir arzu ile milletler 
cemiyetinin esas fikrini ihli.l etmiş 
ler ve Almanyanın teıriki meıai -
sini imkansız bıra~mışlardır. Al· 
manya kendiıinin milletler cemi -
yetine girmesi mevzuu bahsolduğu 
ilk günden itibaren hukuk müsa -
vatım istemit ve milletler cemi -
yeti de daha 1924 te mecliste tem
sil olunan devletlerin Almanyanın 
milletler cemiyetine "ukuk müsa -
vatı eaaıına göre girdiiini kayde -
den iptidai şart hususunda lama • 
men mütabık bulunduklarını mü -
şahede eylemişti.,, 

Yon Neurath, Mac Donald pla
nının tevdi olunduğu 16 mart 933 
tarihine kadar geçen bütün hadise 
lerin bir tarihçesini yaptıktan son
ra demittir ki: 

inglliz plinı 
"Silah bırakımı konferansı 

bu pli.nı müıtakbel mukaveleye 
bir esas olmak üzere ittifakla ka -
bul eyleımitti. Halbuki müzakere

lere tekrar batlamldığı · vakit bu 
plan bizzat müeJlifleri tarafından 
reddolundu. O kadar sıkıntılarla 
kurulmuş olan bir esasın münha-

sıran Almanyanın zararına olarak 
yıkılmasını istihdaf eden böyle 
bir karar karııaında Almanya an
cak milletler cemiyetinden çekil -
diiini bildirmekle mukabele ede
bilirdi. Son müzakerelere ittirak 
eden devlet adamları Almanya -
mn bu kararından katiyen hayre -
le dütmemitlerdir. İtalya ile A -
merika vaziyetteki ıerıinliii izale 
için ciddiyetle çalıtmıtlardır. Bu • 
nu memnuniyetle kaydederim. Fa
kat bütün bu mesai diğer devlet
lerin Almanyaya kartı müttehit 
bir cephe tetkil etmek huıuıun -
daki ıayretleri neticesinde akim 
kalmıthr. Silih bırakımı konf e -
ranıının ıayesi bütün dünyada si
lahların ıeviyeıini alçaltmak ve 
silihıız devletlerle çok ıilihlı dev
letler araıında bir mü•aane tesis 
eylemektir. Bu gaye terhalde 
büyük bir milletin hayati zaruret
lerini ve haklarını ayak altında 
tutan bir vaziyetin ebedileıtiril . 
mesi suretinde tecelli edemez. Al
manyanın müfrit metalebatta bu -
lunmak suretiyle anla§mayı imkan 
sız kıldığı hakkındaki iddialar 
yanlıştır. 

Londradaki Alman sefirine 
gönderdiğim 6 te"rinievel tarihli 
talimatta Al.~anyanın si1ah bırakı 
mı meselesindeki hattı hareketinin 

beş devlet tarafından 11 12 1933 
neşrolunan ve Almanyanın hukuk 
müsavatı talebinin kabulünü ta-

zammun eden beyannameye isti -
nat ettiğini bildirmekle iktifa et -
tim. Almanya İngiliz planına sa
dık kalarak hukuk müsavatının 
tahakkuku için istenilen tecrübe 
müddetini reddetmiştir. Alman -
ya Şimdiki orduıunu kısa hizmetli 
bir ordu haline koymağa ve oütün 
devletlere tatbik olunacak her tür
lü silah tahdidııt veya memnuiye-

tini kabule amade bulunuyordu. 
Halbuki, Mac Donald pli.nı yeri
ne silah bırakımını tehir eden ve 
münhasıran Almanya hakkında 

tatbik edilecek olan silah tahdida 
tı ve mürakabe sistemini ihtiva. 
eyliyen yeni bir plan ortaya çıka • 
rıldı. 

Alman hükU.metinin kendiıi 

için münakaşa kabul etmez bir if
tira ve hakaret teşkil eden böyle 
bir tecrübe devresini kabul edebi
leceği mi zannedildi? Yeni Al -
manyanın Avrupa sulhu için guya 
bir tehlike teşkil ettiğini ileri sü -
rülerek Mac Donald plinınm tat -
bikine imkan kalmadığı iddia edil 
di. Alman başvekili birçok defa
lar Almanyanın sulh istediğini 
ilan etti. Almanya bu beyanatı 

şüpheli gösterecek ne gibi bir ha -
rekette bulundu? Devletlerin Al
manyaya karşı bir takım yersiz 
muahazelerde bulunmak suretiyle 
bizzat kendilerinin sulh arzusu 
noksanlarını gizlemek hususunda
ki teşebbüsleri bey;hudedir. Alman 
ya Cenevre müzakerelerine büyük 
bir sabırla iştirak etti. Fakat bü -
tün gayretleri hiç bir §eye yarama 
dı.,, 

Zaman sulha çalışmıyor 
Paris, 17 (A.A.) - Sabah ga -

zeteleri Almanyanın milletler ce
miyetinden ve ıilah bırakımı kon
feransından çekilmesi üzerine or
taya çıkan meselenin bir an evci 
halli lüzumunda ısrar etmektedir
ler. Gazeteler silah bırak1n11 kon
f eranaının yapamadığı Almanya -
nın tekrar silahlanmasına mini o· 
lacak çareyi katiyen bulmak za -
manını geçmit hile olduğunu yaz
makta ve böyle bir silahlanmanın 
Avrupa sulhunu mü,kül bir vazi
yette bırakacağını ehemmiyetle 
kaydetmektedir. 

Excelsior diyor ki: 
"Zaman pek te sulhun lehine 

olarak çalıımıyor. Kaybedilecek 
gün, hafta ve aylar hep Alman -
yaya aakeri kudretini takviye im -
kanlarını verecektir. Çünkü bu 
baptaki unsurlar hep it başında -
dırlar. Bunu anlamak için Alman 
ağır sanayi erbabının hükUmete 
çektikleri telgraflarını görmek 
kafidir. Artık bu kıt ağır Alman 
san~yii işsiz kalmıyacaktır.,, 

Le J ournal da söyle yazıyor: 
"Her halde Almanya gayri meı 

ru bir tarzda silahlanmaıının bir 
emrivaki şeklınde kabul edileceği
ni zannetmek hatasında bulunmı -
yacaktır. Fakat, bu it halledil • 
melidir.,, 

Kaçakçılar mah
kum oldu 

-(Ua, tarafı 1 inci aayıfamu.da) 

rak sekizer aya, para cezaları 'ela 
200 zer liraya çıkarılmı§tır • 

Maznunlardan İstelyoya veri • 
len caza, 18 yaşını ikmal etmedi· 
ği için yarı yarıya indirilmiıtir. 

Muhakemeleri gayri mevkuf o
larak görülen maznunlar dün tev 
kif edilmişlerdir. 

Gene karar mucibince, evvelce 
bu işten dolayı men'i muhakeme -
sine karar verilen T okatliyan ıahi 
binin de §ebeke de alaka11 ve İ§ti· 
raki bulunduğu sabit olduğundan 
yeniden aleyhinde takibat yapıl -
ma111 için müddeiumumiliie tez· 
kere yazılacaktır: 
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Şaf!kala;: iJüyiimigecek, 
/Jılô.kis Küçülecekmiş! 

.. ~1-~ ,_, _2-2,_, ,_., ~ ,,_,., ~-~ ~ ,_, ,,_,, ~ ~ -- ,_, -

Baron Kristof Drekol, senelerce 
• 

Moda Sahasında Hüküm Sürdü! 
=======•===·=--==<== Avusturya lmperatoriçesi Elizabet başta olmak üzere, en 

asıl ve zengin kadınları giydirerek pek çok para kazanan 
adam, şimdi sefalet çekiyor ! .. 

"Moda kralı,, olarak tanınan 

kimseler, kazançları çok yolunda, 
adamakıllı servet ıahibi kimseler 
olarak, bilinir. Hakiki vaziyetleri 
de böyledir. Ancak, her zengin i -
çin olduğu gibi, onlar için de "top· 
la tüf ekle yıkılmaz,, tabiriy!e 
zenginliklerinin sonsuz olacağı ka 
naati ileri ıürüldüğü halde, gene 
her zengin için olduğu gibi, bun -
lar için de bu kanaat, bir kat'iyet 
ifade etmez. Hiç değilse her za -
man ve her zengin için olduğu gi· 
bi. 

"Jozef Hellaver,, moda müeue -ı bütün ıaray menıuplarını ... Son • 
sesine kartını gönderdi Orada İf , ra Viyananın en methur artist ka-
iıtedi. 

Avusturya imparatorluk ıara • 

Senelerce en yüksek kadınların, 
hatta bir lmperatoriçenin giyim, 
kutam itlerinde ıöz ıahibi olan, 
moda hareketlerini idare eden, 
zevkine tam bir itimat beslenildi - Baron Krl•tof Drekol 
ği için moda ıahaıında tam ıali - yında yatıyanların giyim, kutam 
hiyetle hüküm süren "Moda kralı,, itlerini gören bu moda müeuese • 
Baron Kriıtof Drekol, timdi çok ıi, onun, nefsine itimatla yaptığı 
mütevazı bir hayat geçiriyor. Gi • bu gurur ifadeli müracaati, dikka· 

aq»Uk yim, kutamlarını nizamına koya • te değer buldu. Kendisini, moda 
bU harpten evelkl zamanlarda 9apkalar hayll rak güzelliklerini arttırdığı kadın- itlerinde tecrübeye karar verdi. 

So »UktU; aonra kU~UldUk~e kU~UldU ve nihayet.. ların çoğu, bugün eski güzellikle - Kartını gönderdikten bir gün 
.._ el~ 2•ınanlarda moda sahasın· na ağırlık verici bir ıekil a~maıı, rini içleri ıızlıyarak hatırlarken, sonra, o zaman Viyananın en bü -
~~il·~ biçimlerinin değişikli - ne de hatlarım kolayca ıoğuk al· yılların yıllara katılması ile gü - yük ve en m!ehur moda müeaaeae· 
deiİfiltı~~~ade fapka biçimlerinin mıya maruz bırakacak tarzda yok aelliklerindeıwmahfum kalan oka- si olan bu müeueıenin atölyeıin -
tePtlllıııaıyle uğra!ıldığına, "Me - olup, adeta ıadece bir ıüı tetkil et- dınların giyinitlerini naııl idare et de çalıımıya batlıyan Kriıtof Dre· 
it,, il-. Udu,, ndan "Çörek taba • meıi istenilir. En iyiıi, ikisi orta- tiğini dütünen Baron Drekolün de, kol, birdenbire denilebilecek su • 
h)')ttd •arıncaya kadar, acayip ıı ! herkesten uzak, unutulmuı, para· rette, pek kııa bir müddet içersin· 
~it ö:: ınülhem olarak çe§İt Modacıların tahminlerinden ıı hayli tüken.mit olarak çekildiği de, genit ıahada töhret edindi. 
'fttet ekler ortaya konulduğuna çoğu, aılı çıkmıyan kenanet ma • kötede, geçmit zamanı hatırlar - Bir rüya, bir masal gibi bir fey .... a.. elJtıittik. hiyetinde kaldığından, pek öyle ken, içi sızlıyor. Fakat hakikat! 

~~p ~Pka modasıyla uğratma, lelfita lüzum yok. Ya1nız, kadın Kendiıi, 1870 ıeneıi sonlarına Birkaç sene ıonra Drekol, yal-
~, bira I a da dikkat uyandırmıt şapkaları biçimlerile, ıon zaman - doğru Hamburgtan Viyanaya gel-

1 
ruz Viyanada değil ,dünyada "mo· 

''-at. ; inan nıecmuaımın bu hu- larda faz laca uğratılması, acaip c.l 'ği zaman, narin yapılı bir genç· : da kralı,, ilan edilmitti. Bütün 
~tti'e ,,:le .bi~ yazı ne§retmeıine biçimlerde modeller ortaya konul- ti. Hamburgda "Röper ve Meaaer- Şonbrun sarayındaki asil kadmla
ı. ••ee11?11•ttır: maaı, ne de olıa, inıanı bu iki ihti· ımid,, moda müeaseıeıinden çık - rı 0 giydiriyordu. Başta Franıova 
~la~d 1t kenarlı, kocaman •ap- maiden birisinin tahakkuku endi - mıt olan genç v· d "M J f' k El b l k 
1 

- :r , ıyana a etro- oze ın arısı• iza et o ma Ü -
11l a..p~ 

1
aonra, ku'·çu''ldu""kr1a ku··çu··. •esı'yle u··rku"' tu"yor ı.,, 1 t ı· · · · · ~ " ~ :r po ,, o e ıne ınıtının erteıi günü zere, bütün Artidütesleri .. huliıa, 

~I\ ~il a ~r görüldü. Nihayet ge- !!!"'"':~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~!!!!!!!!~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~ 

~~'~nh~~~.:u~U:k:~~.~~: Yeni tarzda döşenmiş bir kitap odası 
' ~··~•Yet ıtıbarıyle biraz da. 
,d, \l inekle kabıadı, ayni za • 
~l~i leçen seneki yana doğru '"t de arttıkça arttı. Öy:e, 
~ ~ kadınların ba!mdaki bu 
t, ~a Yeri.ettirilen fapkala -
',6>~ d ken, fıddetlice bir rüzgar 
t1>1.. '-rıun hafı'f b' ·· • · it "• )'ah ' ır ruzgar eıı-

' l>\lııl ut hızlı hızlı bir yürüyüt· 
tü. '-rın uçup Y d .. .. ~~ •ehın. ere Uf uvere • 

8ir •ne kapılıyor! 
ti) it ı-raf t<ı d 
t f,21 ... n a ıapka biçim'e· 
'-t\ll\ltı a u~raııldığı gözönünde 
ctt a, hu · . Q ı Ciddi vazıyetın neye vara· 
~~ lrada b surette dü§ünülebilir. 

le~ıı· •zı modacıların, gele-

l
'ellt lcii.. .. •n Yaz mevsiminde, bu 
'" -\'Ulen v ~· lıaYI .. e yana yerle§tİri-

dınlarını da ,o! 
Viyanadaki kadınlardan bat .. 

ka, diier memleketlerdeki kadın· 
lan da ıiydiren Drekol, mesela 
lnıilterenın en zengin kadınların
dan Mra. Ruddiye yaptıiı uzun e
tekli bir merasim e1bisesi için 
126.000 mark almııtı. Artiıtlerden 
Erna Morenanın hemen bütün el
biseleri de bu adamın zevkinin i • 
fadeıi olarak göze çarpıyor ve ka
dır..a hayli paraya mal oluyerdu. 

Viyanaya cebinde pek az para 
bulunduiu halde ayak basan Kira 
tof Drekol, fikrini tamamiyle ye • 
ni yeni moda örnekleri ortaya koy-
mıya haaretmi9ti. Her modeli ka· 
dın'arın hoıuna gidiyor, kadınlar, 
müe11eseıine akın akın geliyor, 
para, kaıaıına f aıılasız akıyordu. 
O, artık hem ıöhretli, hem de zen
gin bir· adamdı. Dilde dolatan bir 
tabirle "Karun kadar zenrin,, de
nilebilir! 

Bu aırın batında Drekol, Vi • 
yanadan Parise geçti. Moda müeı
sesesini orada kurdu. Sonra Pa -
risten Berline gitti. Araya büyük 
harp ıirdi. Büyük harp ıonunda • 
ki iktııadi buhran, para kıymeti • 
nin dütmeıi, onun zenginliğini 
baltaladı. Şöhretli ve zengin a • 
dam, evvelce birdenbire meıhur 
ve zengin o'duğu gibi gene birden 
bre unutuldu, fakir düttü. lfiı 
etti, tepetaklak oldu! 

Viyanadayken kendiıine "Ba • 
ron,, unvanı tevcih olunan Kriıtof 
Drekol, timdi paraıı hayli tüken • 
mit ,yatı hayli ilerlemit bir adam. 
Eıki töhreti de yok .. Hayır, bir 
bakıma "Eski töhret,, i var. Kalan 
yalnız bu ... ve bu, yalnız onu ha _ 
tırlayııa vesile veriyor! 

20 tetrinievel cuma günü. ıaat 
17130 da Viyana radyosunda Fa.v
la Ziltenı tarafından bir konfe .. 
rana verilecektir. Drekolün haya .. 
tı~ı merak edenler, "kadınları ıiy· 
chren adam,, mevzulu bu konferan 
sı dinliyerek, onun hayatına ait 
daha fazla tafıilit öjrenebilirler ! 

Yaramaz çocuk! 
- Dütün bir kere. Annen aeni 

niçin her sabah mektebe ıönderi· 
yor?. 

- ••••• ? ! .. 
- Cevap versene ! Çalıpın, di

ye, değil mi?. 
- Hayır ,evde yaramazlık et· 

meıin, diye! .. ""- lll Jcul r, ıhıtirilen ıapkaların 
.. .," ' •ia yak , -., 'r,-ıt b' ın tarafında yus· 
ti tilaldilc·ı1r ~ozet teklini alacağı
.ılacl- le . ~ erın dörtte biri niıpe
~. UÇul~ ...... 
ı.._'.11laaıı ıını ıler sürmeleri 
• 'lf l..._, • 111 iller ak 
d"" ~1 ını uyandırıyor. 
~l 'leçen 1 d 
~ &t, küç .. 1 ene e bazı mo -
~ --alciıi u.~? fapkaların. birden 
lı·d'lltelJe ~1 !, büyüyeceğinden, 

•• a ır reak · J 
b "- ba}ı1 d' aıyon,, o aca-

Şimdi yapılan ev ve aparlı -
manların dıt taraflarında olduğu 
gibi iç taraf:arında da süslü olut
tan ziyade sadelik ıö:ntiliyor. Bu

nu bir müddettenhm lıtanbulun 
muhteli( yerlerinde yapılan bina • 
larda görüyoruz. 

-
hiç iç sıkıntısına uğı·amadan, ıa -
atlerce kitap o.kumak zevkini ve • 
rebilecek bir muhit. 

l 

Bu örnekle eıki tarzda döıen-
mit kütüphane' er arasında ne ka
dar büyük fark var. Eski tarzda 
dötenmit kütüphanelerde üst üıte 
yığılı vaziyette biribiriy)e uyıun • 

. luğu olmıyan efya, kitaplann. kar
ma karıtık duruıu, muhite kaıvet 
ifadesi verir, bu muhit içerıinde 

kitap okumak iıtiyen, adeta buna
lırdı. Böyle bir vaziyette saatler • 
ce kitap okuyabilmek, ancak çok 
tahammüllü okuma meraklılarının 
itiydi. 

«"'e t.ıaJc. e 1Yorlardı ! 
larnı kadınların bqı- içerisi· bol aydınlık alan, ıenif, 

Yeni tarzdaki kitap odalan i
se, oturup saat' erce kitap okuma 
zevkini arttıran tekilde! •• 



Romanya ile imzalanan muahedenin Alm~ganınEnGiizel Yıldızı wıwwa•- *"" 

metnini aynen neşrediyoruz L 1 ~ .• ~sn~~i'! H'f.Yfrı~ 
(Bq taralı ı lııcl aayıfamızda) 

Tür-kiye ile Romanya arasında 

mevcut olan ve kendileri için istik 
bal hakkında bir .zıman teşkil eden 
dostluk bağlarını iki memleketin 
müıterek menfaatleri namına kuv 
vetlendirmek arzusiyle hareket e· 
derek, aralarında itbu dostluk te
cavüz, hakem ve uzlaıma muahe
deıini aktetmeğe karar vermişler 

ve bu huıusta Türkiye reisicüm -
huru: Türkiye hariciye vekili ve 
İzmir meb'usu Tevfik Rüttü Be· 
yi, Haımetlu Romanya kralı: Ro
manya hariciye nazırı M. Titüles
koyu murahhas tayin eylemiıler • 
dir. 

Mezkur murahhaılar usulü da • 
iresinde tanzim edilmiş olduğu 

görülen selahiyetnamelerini teati 
ettikten ıonra aıaiıdaki ahkamı 
tekariir ettirmiılerdir: 

Madde: 1 - Türkiye cümhuri
yeti ile Romanya krallığı ve mil • 
Jetleri arasında gayri kabili ihlal 
bir sulh ve samimi ve ebedi bir 
doıth~ mevcuttur ve mevcut ola
caktır. 

Madde: 2 - Milli siyasetleri -
nin bir vasıtası olarak biribirine 
kar§ı ne harbe ne de 3 ve 4 tem -
muz 1933 tarihli mukavelelerde 

mukaveleler ahkamı mucibince 
hal ve tesviye olunacaktır. 
Hakeme müracaat halinde 

Madde: 5 - lki taraf ihtilafı 
bir hakeın mahkemesine tevdi hu 
susunda mutabık iseler, bir tah -
kimname tanzim edeceklerdir. iki 
taraf beynelmilel ihtilafların mus 
lihane tesviyesi için sadece 18 leş 
rinevvel 1907 Lahey ( 11o) muka ... 
velesine müracaat etmek husu • 
sunda mutabık bulunmadıkları 

takdirde, mezkur tahkimnamede 
hakemlerin intihabından ve ihti -
laf mevzuundan maada hakemler 
tarafından takip olunacak uıul ve 
tatbik edilecek eıas kaideleri de 
tayin ve tesbit edeceklerdir. 

Madde: 6 - Akit taraflar ihti-
laflı bir hakem mahkemesine tev 
dide mutabık iıeler, bundan ev • 

Resmi tebliğ 4 

Ankara, 17 (A.A.) - Roman.
ya hariciye nazırı M. Titüleako 
Baıvekil lamet Paıa, hariciye ve · 
kili Tevfik Rüttü Beyle birkaç de
fa görü9müt ve bu mülakatlar es -
nasında iki memleketin umumi 
sulh yolunda ve tahsisen Balkan -
larda aarfettikleri mesainin temin 
ettiği güzel neticeler üzerinde tea 
tii efkar edilerek bu sahada arada 
tam bir mutabakati efkar bulun -
duğu görülmüıtür. Bugün Türki· 
ye ile Romanya arasında bir dost
luk, ademi tecavüz, adli tesviye, 
uzlaşma ve hakem muahedesi im
za edilmi!tİr. 

tayin edilen tekilde tecavüze mü• 
racaat etmemek ve dolayısiyle de 
ahar taraf mdan yapılan bir teca -
vüz hareketine i.ttirak etmemek 
hususunda evvelce giriımiş olduk· 
ları teahhüde sadı~ bulunan ali 
iki akit taraf bundan maada ba,
ka devletler tarafından teıebbüs 
olunacak her tecavüzü veya her 
hangi bir tecavüze ittirak ve ke - iİiİİİiİİiİiiİiİiiİİiİiİiiİi 
za iki memleketten biri aleyhine 
yapılacak her tecavüz anlatması· 
nı takbih eylemek teahhüdünde 
bulunurlar. 

Madde: 3 - Yüksek akit taraf 
lar, itbu muahedenin meriyete gir 
mesinden 1<>nraki vaziyet veya 
vakıalardan doğan ve bu bapta i
ki tarafca iddia edilen hakka kar 
§ılıklı itirazda bulunulan ve ma -
kul bir mühlet zarfında alelade 
diplomatik usullerle halledilemi • 
yen her ihtilafı atağıda derpiş o • 
lunan tekilde uzlaşma ve yahut 
adli veya tahkimi sureti tesviye 
yolu ile halletmeyi teahhüt eder -
ler. 

Yüksek iki akit taraf, beynel -
milel daimi adalet divanı nizam • 
namesinin ihtyari 36 ıncı madde • 
sine iltihakları sırasında yapmış 

oldukları kuyudu ihtiraziyeyi iş · 
hu itilafnamenin tatbiki hakkın -
da da muhafaza eylerler. 
Diğer taraftan yu)carıda 2ikre • 

lunen teahhüdün, ıu huıu.alarda 
tatbik edilmiyeceği de bedihidir : 

1 - Hususi tahııların 
yük•ek akit taraflardan biri aley· 
hinde ileri sürebilecekleri iddia -
lu~ müteal!ik olup iki akit t~raf • 
tan birine ait ıelahiyetta~ milli 
mahkemeler taraf mdan kati ola -
rak hal ve f as!edilecek olan ihti -
laflara, 

2 - Hukuku düveln da
hili hak gibi müaıhaaıran dev -
letıerin ıelihiyetleri dahilinde 
bıra!rtıit v~ya hukuku hükümra
niye m~eı\llik m" elelere ait ihti • 
lafi&t'la, iki ter...tfın uazi ıtatüle -
rirııJ tc.Uak eden :htiliflara, 

Ma.Jde: 4 - Yf.Jcsek akit taraf· 
~., aruznde m€r'i bulumm diğer 
m;ılca·.-elelel'lde, b :zı fe~viye!eri 
hakkmda h~11usf tiir usul derpi! 
cdih\.t, «"~en =htilafl~r mezkur 

velki maddede derpİf olunan tah· 
kimname hususunda veya hakem· 
lerin tayininde uyuıamadıkları 

takdirde, üç ay evvel haber ver -
mek ~artiyle, iki taraftan biri ve
ya diğeri doğrudan doğruya bir iı 
tida ile ihtilafı beynelmilel daimi 
adalet divanına sevketmekte muh 
tar olacaktır. 

Madde: 7 - Beynelmilel da -
imi adalet divanının kararı veya 
hakem mahkemesinin hükmü akit 

• taraflarca hüsnü niyetle tatbik ve 
icra edilecektir. 
Yukarıda derpiş edilmit olan 

şerait altında beynelmilel daimi 
adalet divanı kararlarının sebe -
biyet verebileceği müıkülat, akit -
lerden biri veya diğeri tarafından 
istida ile vuku bulacak müracaat 
üzerine beynelmilel dajmi adalet 
divanınca hal ve fasledilecektii. 

Madde: 8 - Yukarıda derpiş 
edilmiş olan ıerait altında hakem 
veya beynelmilel daimi adalet di· 
vanı uıullerine müracaattan ev . 
vel iki akit taraf, aralarında bil -
ittifak, ihtilafı işbu misakın der -
piş etmekte olduğu uzlaıma uıulü 
ile halled'ebilirler. 

~ 

Uzlat~a tetebüıünün akamete 
uğramaaı takdirinde ve 21 inci 
maddede derpif edilmit olan müd 
detin inkızaıından sonra ihtilaf 
yukarıdaki maddelerde musarrah 
şerait altında, icabı hale göre bey 
nelmilel daimi adalet divanına 
veya hakem mahkemesine sevko • 
lunabilir. 
Daimf uzlaşma komisyonu 

Madde: 9 - iki akit taraf tan 
biri canibinden diğerine bu hu -
susta yapılacak talep üzerine üç 

(•) Do martfn yenr omunıl muahedeler 

kfillly:ıb, llr;UncU IV"I, llçüncli 

)"ifa: HO • 

ay zarfında daimi bir uzlqma ko· 
misyonu teıkil edilmesi lazımdır . 

Almanlar, töhreti dünyanın l da gösterilerek rağbetle kartdı" 
dört bir tarafında akisler bırakan mı•tır. 

:s f'l" 
Lil Dagoverin, Fransızlar tara - "Vandal ve Dölak,, Franal1 ılı' 
fmdan da ıevilmeainin, bilhaı - tirketinin sermayesiyle çe~ril~~ ,r 
aa, bu aevıinin Almanyada çevri- filmler Almanyada göıtenldıii 

.. 11 •"' dan her biri kendi tebaaları arasın len filmlerden, bu filmlerde oy - rada, sesli ve sözlü film gu ;Jı 
dan müntehap bir komiıer tayin nıyan Alman yıldızlarından Fran- tikçe daha geni, bir ıahad• e ,;· 
edecektir~ sada umumiyet itibariyle hoılanıl kaplıyor, ıe11iz film göıtereJI il' 

Madde: 10 - Daimi uzlaıma 

komisyonu 3 azadan mürekkep 
olacaktır. Yükıek akit taraflar -

Akit taraflar, aralarında bil- madığı bir zamanda ıöıterilmeıi- namaların müfterileri azalıyor, 
itilaf bu komiıyonun reisini inti • nin ıırrını, yıldızlannın eııiz ıü· ıinemalar, mümkün olduiU_.!~ 
hap edeceklerdir. Bu reiı, ne akit zelliği, müıteana 'rtiıtliiiyle be - dar fazla ıeyirci topby~u-; 
taraflardan birinin tebaasından, raber, teshir edici cazibeıinde için, ıık •ık proıram deiittir'i1 
ne onların arazisinde mütemekkin buluyorlar. lardı. 
olacak ve ne de onların hizmetin -
de bulunacaktır. Eğer reisin inti
habı bundan evelki maddede 
derpiş edilmit olan müddet zarfın 
da vuku bulmadığı veya riyaset 
makamının inhilalinden itibaren 
üç ay zarfında bir yenisinin inti -
habı icap eylediği takdirde akit 
taraflar itilaf edemezse bu reis 
akitlerden birinin istidası üzerine 
mÜ§tereken gösterilecek bir devlet 
reisi tarafından - kabul ederse-

Hakikaten, Framada Alman- Seıli ve sözlü filmin etrafı~ 
lara karıı aon d.erecede huıumet f ,,,,. 

ladıiı zaman, Almanlar ve · 
beslenilen bir zamanda, bir Al • aızlar araıında, filmcilik v~ 
man yıldızının orada hoıa ıitmeıi, d /V 
üzerinde ehemmiyeti~ durulacak karııhklı olarak iyileıiyor • ı,t 
bir huıuatur. O ıırada, Fransa- manlar Franıızların, Fr-:., 
da bir Alman muharririnin piyesi- 4.lmanlann filmlerini kendi 
ni tiyatroda oynamak bile, bir cür· leketlerinde ıöatermeklen ~ 
et sayılıyordu. miyorlar, hatta Almanyada f , 

ıız filminin Franıızca n~.· • .ı. 
Fransızlar, Lil Daıoveri yal - ,.. 

nız beğenmekle kalmamıılar, ayni nın, Franıada Al~an film~ 
zamanda büıbütün kendilerine manca nüıhuının ıöateril tı' 

tayin edilecektir. Komiierler, üç hz r ··rülmüvordu 1'i1' bağlamak için dütündükleri türlü ma u ıo .1 • l!J 
sene için tayin olun.ur. Yenid~n Ahuında da ayni deiitiklikl,.,7 

türlü çarelere bat vurmutlar, büı-
intihapları caizdir. Komiserler, bütün bailıyamamıılaraa da, Fran ıiz filmden aeıli ve eözlü 
yerlerine baıkaları tayin edilinci - ·kal d · d L'l D _ _.r, sızlar hesabına film çevirmeie ik· intı evreıın e, ı ~:,.ti 
ye kadar ve herhalde vekaletleri h d'I ~ na etmiılerdir. Lil Daıoverin "Şönbrunda imaye e ı en~, 
müddetinin inkizasına deg"' in vazi- f im · ı k • • Fransızlar m.abına çevirdiii film i i ıe111z o ara çeYJ • 
feleri batında kalacaklardır. diıJld" 

Herhangi bir ihtilafın halline lerden biri, iki dene olarak çev - Bu film sonradan aealen ~ 
rilen "Monte Kriıto,, diieri de Kendiıinin bu filmdeki eti br 

tevessül olunmadan evel yükıek !A 
akit tarafın da kendi komiıerini "Pariı kuırıuında,, iıimli film • filmde eti olan lvan Petro~; 
azil ve yerine halefini tayin etme· lerdir. Bu filmler, Almanyada (Devamı~ 
ğehak~ ~u~rr. Ak~krden ~~~~~~~~~~~~~~~h~.~d~~.~.~b~~~d~~~~~· 

meıeleyi tetkik ettikten sonra bir 1 tari ın en ıtı aren ört •1 I" 
her birinin reisin tayinine ait mu
vafakatini geri almıya da hakkı 
olacaktır. 

Vekalet müddetinin inkiza11, 
azil, vefat, iıtifa veya sair her 
hangi bir mini dolayıaiyle vuku 
bulacak münhalita en kısa müd -
det zarfında, tesbit edilmiş olan 
uıule tevfikan tayinlerde bulunu
lacaktır. 

Uzlafma komisyonuna 
müracaat tekli 

Madde: 11 - Uzla,ma komis -
yonuna müracaat, bilitilif hare -
ket eden iki taraf canibinden ve 
böyle bir itilaf yokıa iki taraftan 
biri canibinde reiıe verilecek isti
da yolu ile vuku bulur. lıtidana
me, ihtilaf mevzuunu teırih ettik
ten sonra, bir uzlaımıya götüre· 
cek her türlü tedbire teveuül et -
meğe komisyonu davet edecektir. 
Eğer istida yalnız iki~ tarafların 

biri canibinden verilmiı iıe bu is
tidayı veren aynı zamanda diğer 

tarafa da bildirecektir. 
Madde: 12 - Akit taraflardan 

birinin bir ihtilif ı uzlaşma komiı
yonuna sevketmeıi tarihinden iti
baren lS gün müddet zarfında iki 
taraftan her biri bu ihtilafın tetki
ki için kendi komiseri yerine meıe 
lede hususi ıelahiyet ıahibi birisi
ni. ikame edebilecektir. Bu hak
kını istimal edecek oian taraf key
fiyeti hemen diğer tarafa bildire -
cektir. Keyfiyet kendisine bildi -
rilen taraf, bu takdirde bu tebli· 
ğin kendisine yapılması tarihin -
den itibaren 15 gün. zarfında ayni 
veçhile hareket'-etmekte muhtar -
dır. 

Madde: ~3 - Uzlatına komiı -
yonu tarafeyn araaında hilafına 

bir ihtilaf yoksa, reis tarafından 

gösterilen mahalde toplanır. 

Madde: 14 - Uzlaıma komis .. 
yonu vazifesi, müaziünfih mesele· 
leri tenvir ve tavzih etmek, bu 
mal'natla (aydalı mlGmat topla • 
mak ve akit tarafları uzlaıtımıa -
ya gayret etmektir. Komiıyon 

raporla ihtilafın halline matuf tek fında raporunu verecektir. ~e il' 
lifler ıerdecektir. , ki tarafeyn bu müddeti temdıt 

Madde: IS_ Uzlaıma komis. susunda mutabık kalımlar. , 

yonunun uıulü, vicahi olacaktır • Raporun birer nüıhaıı akit.~. 
Komiıyon ittifakla iftihiz edllm1t tllftn1!1nl°'ber birine veril ecel'~, 
akıi kararlaı; mevcut olmadığı Rapor ne hadiseleri teşrih nokl':, 
takdirde, uıul meıelerini; beynel· sından ne de hukuki esbabı 11111'

1 

milel ihtilafların muslihane halli· besi itibarile bir hakem kararı ; 
ne müteallik 18 tetrinievvel 1907 
tarihli Lihey mukavelenameıinin 

üçüncü f aılmda münderiç ahki -
mı heıaba katmak suretiyle biz • 
zat kendiıi halledecektir. 

Madde: 16 - Uzlaıma komiı -
yonunun müzakereleri, komiıyon 

hiyetinde olmıyacaktır. 

Madde: 20 - Uzlaıma ko..,.ı,• 
yonu, kendi raporunda müıı~ 
tarzı teıviye teklifleri hakklll 
i.kit taraflarca verilecek kari~ 
müddetini teabit edecektir. _..il' 

müddet üç ayı tecavüz etmiyec--

ca akit taraflara bilitilif hilafına tir. , 
karar verilmemit iıe, hafi olacak· Komiserlerden herbirine, 111~, 

saiıinin devamı müddetince, 111 .Jıl tır. 

Madde: 17 - Akit taraflar, ko· 
miıyon nezdine aynı zamanda ko· 
miıyon ile kendi aralannda mu -

tarı iki taraf canibinden müt~ 
ken tayin edilecek olan bir ta~ 
nat verilecek ve her iki taraf ,,., 
tazminattan müsavi bir kııım ur 

tava111t vazifeıini görecek olan f f' 
ajanlar, mütavirler ve mütehaaaıı· rine alacaktır. Komiıyonun i ' 
lar tayin etmek ve keza tahadeti· vazife etmeıi yüzünden ihtiyar~ 

lunacak masarı'fı' umumı'ye de aJ~ 
ni fay dalı ad edecekleri hertahsın 
iıtimaını da talebeylemek hakkı . veçhile taks•.m edilecektir. , 

na maliktirler. Buna mukabil ko • Madde: 22 ~ Bu miıak, ~ ,1 

miıyon da iki tarafın ajanların -
dan, mütavir ve müteha111sların • 
dan ve komisyon huzuruna cel -
bin fay dalı ıöreceii her ıahıatan 
-metbu hük6metlerinin rıza ve 

muvakkatiyle - tifahi izahat iste 
mekte muhtardır. 

dik olunacak ve taıdiknamelet , 
kııa müddet zarfında teati oha°' 
caktır. ~ 

Misak, tasdiknameler teati · 
lir edilmez, meriyet mevkiiıı• ~ 
recektir. Miıak, meriyet 111•• ol 
ine girmeli anır.dan itibat•ıt 
sene için aktcdilmittir. 

Komisyonun vazifesini Misak, bu müddetin ink"~ 
kolayla9t1rmak dan altı ay evel feahedil ... ~ 

Madde: 18 - Akit taraflar , takdirde, daha bet ıenehk ol"' 
uzlaıma komiıyonunun mesaiıini müddet için tecdit edihnit acld )ctİ' 
teshil etmeği ve bilhaua mümkün nacakve böylece devam edece .r 
olduğu kadar vasi mikyaı dahi - Bu miıakm inkizaıı anında 11•

1
1, 

linde, fay dalı veıikaları ve mallı· ma veya hakem veya adH uıul ~ 
matı vermeyi ve komiıyonun ıahit tabi herhangi bir meıele nıual )Iİ' 
lerj veya müteha1111ları celp veya bir ha!de bulunyorsa, tarafeY1' Is'' 
iatima etmesine müıaade bahşol • lafına karar vermedik~ bu lll':tı, 
mak için kendi kanunları mucibin keme İf hu misak ahkamın• te 

ce malik olduğu bütün vasıta)an kan mecraıını takip edecekt~f·. 11 
kullanmayı teahhilt ederler. 17 tetrinievel 1933 tarıh~ 

Madde: 19 -Uzla,ma komis· iki nüıha olarak Ankarada tası' 
yonu ihtilafın kendiıirİe tevdii edilımiftir. 
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Inıza Merasimi 
har; • (llaı tarar. ı ı 1 

cıye na ncı H),fadaJ 1 kalkan hususi trenle ıtanbula ha-
0nu :zırı M. T't··ı k · · · . ~iben d . 1 u eı o ve reket etmıf, lstasyonda harıcıye 
11'bı•laın1,ı de T evfık Rüttü Bey vekili Tevfik Rü,tü 6ey'e Roman-
Jr\" ar ır İk' . 

lltıasebatı d · 1 memleket ya sefareti erkanı tarafından u -
1-ıeı n a a~ıl b · 
1 , • ut de\'r d an u yenı ve ğurlanmıthr. 
0ırıb· e en d l 'k' k'l . •tini ıa . 0 ayı ı ı ve ı M. Titülesko yarın ak,am 
tık e~i 1 rnuni bir surette teb - (bu ak,am) trenle Alinaya hare -

8 ! erdir -
U.. d · ket edecektir. tı.ı .. ra a . 

lll !l rnısafirlerc ve hazı -
~U&~Pdanya ikram edilmiştir. 

t, ' enin· tafcyn h ınli:a merasiminde 
lto 'Yeti hh . 
l.t ltılny, .. mura asalarıyle 
'la,., •cfırı B"k , . . '"dun h ' u reş e çımız 
"ektl•t' a Suphi Bey hariciye 
·ı " ı erk· ' 11 leri h anı ve matbuat mi;ı:neı 

h., •ıır b l uunk·· . u unmuşlardır. 

A....,.ku 21Yaret ve ziyafetler 
r?lany, hlra'. 17 (Hususi) - Ro -
1 k e.r · 

Af. Titüleskonun beyanatı 
Ankara, 1 i ( A.A.) - Roman

ya hariciye nazııı M. 'f itülesko a· 
tideki beyanatını Türk matbuatı -
na i blağa Anadolu Rjansını tavsit 
etmiştir: 

"Anka.rayı çok kuvvetli ve çok 
tatlı bir heyecanla terkediyorum. 
Heyecl\nım çok kftvvetlidir. Çün
kü, Tiirk milletinin bu son on se· 
ne zarfında tahakkuk ettirmiı ol -' o b .. 

1
.. ıcıye nazırı M, Titü -

! h " un " · ı ' tin d' ~ og eden evel kaleyi ve :luğu müspet ve harikü' ide netice .. 
Re ıger .. "l 

lQıittir. eoru ecek yerlerini ler kartısında hayranlıkla me,bu -
Öile ·· um. Çok tatlıdır, zira Türk zı -

duıı 1 U:zeri B "k · · · l11 S u reı e çımız Ham mamdarlarında Türkiyenin dün -
'b'fir )\ ... UPhi Bey tarafından mi • yanın bütün milletlerine kartı ta· 

·· ·""~ır . 
ll!ıde 1. ferefıne Anadolu klü - kip et.-:nekte oldug-u muslihane ıi · f oır · 

l~~t, a,,, :ı~afet vcrilmi,tir. Ziya- yaseti mükemmelen izah eden in -
~'' fttiıi ~. ıl lımet, B. M. Mec- ı gani yet zihniyetinin anla!ılmıt 
01lıllly 1.:zırn Paıalar, Vekiller, olduğunu gördüm. Yapmıt oldu -

ttıu,ı ' •efaref k. b ı - .. .. · 1 .. k t · lrd ı er anı u un- gum goruşme er e muza ere e mıt 
C tr. · lf. F olduğumuz bütün meseleler hak -

tep 8,)'· d ırkaıı u;:numi katibi Re- kındaki noktai nazarlarımızda 
1~'t oıı l~ M. Titüleıko terefine tam bir ahenk mevcut olduğunu 
tıy .. f 'tıda H lk · d b' .. d.. R d T·· k' . 
1• " eti , a evın e ır çay gor um. omanya a ur ıye gı· 
11 reiıj t·rhıittir. Ziyafette Mec- bi yalnız bir şeyi görmek istiyor. 

"ekiller a:ıırn Paıa Hazretleriyle bizatihi sulhun kendisini, yoksa 
Sok ıe;,1 ~tbualar ve diğer bir ıulhun hutbnane menfaatleri de-· 
Q ~· lir·ı ulunmuılardır. ğil, burün imza edilmit olan mua· 
ijlr de~, u eıko ıaat on sekize ka- hedenameye gelince, benim için 

l)kc,· l'1 eden ziyafet esnasında bu muahedename bütün memleket 
ltt . ı bıcrk . . b b ltııtr czını atlan aıa lerin bi'aistisna bütün kuvvetleriy 

b ·~ . l\oltıe. le çalıt.'!1'laları lazım gelen sulhun 
hf~tt, nya hariciye nazırı bu zi- tensiki sahaaındaki halkaların bi-

n sonra t d k d . . . d. 

1 
-_ ıaa on o uz a rıncıaı ır.,. • . 

llgiltere ve Amerikada 
AI -

lllanyanın Milletler cemiyetinden 
Ve silahsızlanma konferansından 

çekilmesinden sonra vaziyet 
1) ~tıdr 
0tı,ld ~. 17 (A.A) - M. Mak man bir istifade temin edilebilir.,, 

~l' ' dü 
S. t~ a~· ~ ıabahı Downing Stre 

•r J -~•rnıı r l !)h f ır. Batvekil orada 
tıll\ 11 Sirn , d . l tı lrı 'I' on an ve harıçte bu .. 

Amerika kar1tmıyor 

Va~ington, 17 (A.A) - HükU • 
met dairesi resmen yaptığı bir be · ~~i- aı iz ıef aretlerinden mü -

tı t. -... -1.1 • yanatta: 
~~ib •q \Unat toplıyarak efki 
' e Ve ·ı b "Amerika, Almanyanın silahla .. 

d "~ı> 11 e ulmuıtur. 
trıı ... _ lnın uın ~ . . . rı bırakma konferan11nda çekilme 

ı, ""tak b umı vazıyetını ay 
d ~I"\~ u unsurları toplamak- si üzerine doğan vaziyete ait ya -

t'tl~ \' r, haf vekil kabine arka .. kın bir istikbalde hiç bir tetebbüs 
~i c M B ld te bulunacak değildir.,, Demekte 

il to .. · a vin ile temasa 
t' l\~,~t•tınüttür. ve M. Norman Davis yeni bir tali .. 

1 ,~fıl"ld'ıı ~ehafil, müttefikler ta _ mat gönderilmediğini ilave etmek 

lıı erı, lb lınanyaya tatbik edilen tedir. 
tit'llll heuaıneleler,, aleyhinde bu- rteden bulunuyorlar? 
~~it, 0 { '~hada kendilerine ve. CENEVRE, 17 (A. A.) - Va-
~ ~i.•n. ııntiyazları hatırlatır - I ıingtondan aldığı talimata göre 
lih'°'re~ tı .uınumiye ve gazeteler Amerika heyeti murahhasaaı mat
d "'liıt e teveccüh etmetke ve is- buata fU beyanatta bulunmuftur: 
ltlh ile ola ~ s· c d ı 'l"h "'· cagını araıtırmakta - ız enevre e ya nız sı a -
do~'tetec'I ları bırakma ıçın bulunuyoruz. 
~ tı.ıl'du-- 1 

er, Avrupa vaziyetinin Silahları bırakma için müzakerele 
~~l'd:.u ıneaeleleri ilk plana al- re faydalı teki1de devam ettiği 

t, ır Çok müddetçe memnuniyetle iştirak e
İI .-,Fırıd._ aazeteler, M. Baldvin deceğiz. Bununla berab~r tama -
~ .. i . n •'T ec . . 

h,ı ''İllrıekl . r~tç.ı,, bedbinliği 
~d·l! ~dillll e ıktıfa ederek müda-

1)o ı ~eai ta · · . t t lt, vııyeaını tekrar 

men ve sırf Avrupaya ait siyasi un 
surlarla ve meselelerle alakadar 
değiliz. 
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Harp lJerinde setre paİıtalonlu 
bir kalem Efendisi karşıma çıktı! 

-5- bir çerkes kılıcından ba~ka bir 1 Ne yalan söyliycyim, o vakte 
teY göri.inmüyordu. kadar atın yüzmesiyle hiç geçme-

O derece memnun ve mesrur ol 
du ki o dakikada her ne isteson 
deriğ etmiyeceği muhakkaktı. Ah 
o dakika! 

Bu efendi bağırdı: mi~ti m. Onun için dereyi o!dukça 
- Vay İzzet bey?.. heyecanla geçcbilmişti::n. Hayva -
Ben de taıkın bir halde: 1 nın ayakları sudan kes::ince o la-

- Vay Hüseyin pa,a hazretle- ! rif edilemez bir histir. Daha doğ • - Paşam! Yalnız bir şey istir-
'? 

ham edeceğim: Şayet öteki ordu rı. ··· 
rusu bir gıcıkl~nmaktır. 

ile muhabere niyetinde bulunuyor "'° :ıı. "" :r- :r- :t-

sanız, lütfen bendenizi gönderi - Bu Hüıeyin pafa me!hur müler - Kumandan paşa hazretleri? 
nız. cim Rüştü patanın damadı ferik 

1 

Kumandan poı~a hazretleri?. . 
Dedim. Kabul ettiler ve erkanı iken bilmem neden dolayı asker - - Kumar.dan pa.ş~ hzretlerı 

harbiye reisine dikte ettiği bir kaç liktcn çıknrılmıf gayet cesur, ol - yukl\rıda. Biraz daha <_:.ıkınız, size 
satırı mazrufen bana verdi. Ya- dukça franıızcaya a!ina ve ma"u- göstcrirer. 
zılan bu kağıtta bizim mi o tarafa. matlı bir zat olan Hüseyin pafay- Zeylin ormanının kenarında; 
yoksa kendilerinin mi bizim cihe- dı. Müsaade almı' Sırbiye darül - mevkii müstahkeme nazır bir küm 
te geçecekleri sual olunduğunu ha harbinde sevgili vatanı uğrunda heiti üzerinde ni!açlarm altında 
na ,ifahen söyledi. bir kur?un arkasından ko,mak i · yere seriim iş bir seccadede hai:!daş 

Kendi mensup olduğu.m :JÜYari ~ çin buralara kadar gelmi~. Ahmet kurmuş; elindeki dürbünle bütün 
dragon alayından döı-t neferle he- Eyüp pa,a koluyla Kneyzevatch dikkatini bir noktnya h::.: retı!ni§ 
men pek yük5ck mısırlarla örtülü muzafferiyetinden beri ordu ardın bakıyor. Ben resmi :-elamı ifa et -
cesim ve ye!il ovaya indim. ca gelmekte ... Kendisini sevdiğim tiğim halele henüz yüzünü. o son -

Pek az mesafe almı,tım ki üç ve ötedenberi takdir edenlerden radan tnyin eylediğim kaplan yii
atlmın bana doğru geldiğini gör - olduğum için biraz görüşmek is · zi.inü r::örmcdim. 
düm: terdim. Fakat harpte böyle hususi On dakikadanberi oradayım. 

1Hustred London Niuss meşhur tezahürat ne mümkün?.. Glıya ki ağaçlardan birinin bir 
lnıiliz resimli gazetesinin muha • Bir tanıtıp el sıkmıya bile ha- dalına karga konmuş. Birdenbire 
biri bana kendini prezante etti ve zan imkan yoktur... ağzı açıldı . Sükut delindi: Guya 
dedi ki: Devam, devam ... Nihayet dere- ki sabrımın delinen zarından paşa 

- öte taraftaki orduya iltihak nin keı1arına vasıl oldum. nın bütün o ha· e bir vakittenberi 
etmek arzusundaysanız haber ve- O ne latif manzara ... Muzaffe- bahşettiği ademi ho~nudiyeti be • 
riyon•.m nehir galeyanda ve seva- ren hareket etmek, muzafferiyet nim üzerime ~ka-:ak. Efonden ar
hili çamurlu olduğundan dikkat kokularıyla yaıamak nasıl başka kadaşı Saip pa~anın kağıdını al • 

edin.iz. bir şeydir. Süvari, topçu beygirle- mak üzere biraz daha ikinci va:zi-
Teıekkürle 

0

hemen yoluma de- ri derenin cenubunda hararetleri - yetinde beni büsbütün görün::e _ 
vam ettim. Şunu da hatırlıyorum ni teskin ediyorlar. Bir taraftan ıiıeğer ki beni biliyormuş, ve san
ki lngiliz gazeteci bana rasgeldi - çerkesler caka için o mini mini bi- ra bir taraftan i§İi.ti(;ime nnzanm 
ği zaman manzaraaı latif bir sand neklerini suyun en derin cihetine _ "Bu mi.-as yedi mahallebici bc
viç yemekteydi. Derhal 0 centil - sevkediyorlar ve kendileri yelele - yin bur~da ne işi v~r?,, demiş. 
men heybesinden çıkardığı bir gü- rini tutarak yanlarında yüzüyor -
müt sandviç kutusunu açıp bana lar ... Arada si'ih sesleri: Pan pan ! 

ı ki ~ B d Al · d S l Filvaki hundan birkar gün uzattı ve birkaç tane a ma ıgım azan a exınatz an - ırp a- T 

· ··h' k" .. t hk ı · sonra bu maha!lebici unvanını için çok ısrar ettı. rın mu ım mev tı mus a e.m erı, 
R d l b k l zihninde takrir edecek ve benı'm Acaba benim obur olduğumu usya an ge en aş umandan a -

d l d ? Y k T h · ff 'd . d k' d de öliim derecesinde bir kederı·m· 1• ,i,manhğım an mı an a ı. . o · rı o ernaıe ı aresın e ı or u • 
aa sandviçlerin kenarlarından Fo- nun istihkamlarından arasıra Ah- mucip olan vak'ayı biraz sonra gö-

G ' (k l ) ld kl E h' b rürsünü::. ie - ras ı az ciğer i o u arı- met yüp pafaya ıta en: 
k f ı d. - · · h l b k Ahr:nct Eyi.ip paşa ka•!ıda bir nı eş ey e ıgımı araret e a tı- "- Hı,!.. yahu biz buradayız! -

l h hafif nazar ettikten sonra tekrar 
ğımdan mı an adı. Her ne alse za demek istiyorlar ... Halbuki o Rus 

k d ı 1 b. dürbünü gözüne götürerek ayni 
ten bizim iler en le aş a ıraz öt~ jeneralinin karargahında Journal 

cihete yani bizim piştammz olan 
beri a'madan ayrılmış olduğuma des Debats ve Gaulois Paris gaze-

Hafız paşa livasının harbetmckte 
nazaran bu tesadüf çok ho!uma telerinin muhabiri harpten sonra 

H 1 d b d olduğu noktaya bakıp birdenbire: 
gittiydi.. a a a u yatım a ce- Pariste çok dostum olan Karle De-

b h kk k "k'' l 1 5 · "- O kendi baotma ralıkusu na ı a a ço fU ur er o sun ta· pirriere bana derdi ki: " izın ta - :r ~ 
yet bir yerde (mideler sergisi) kü- arruzunuzun azametini ve Sırp or- gibi şey kısmı kül'iden uzakta !~Y 

ı k · d l h d eden o avanak "ey kimdir?. •at edi .. ~e a et o sa o meş er e dusunun ne derece mühlik bir va- :ı-
bizim midenin birinci mükafatı a- . ziyette bulunduğunu gören biz ec
lacağından emin olduğum gibi, nebiler ne söylesek para etmezdi: 
'üphem yok ki ben bir gün F oie • Çernayef beraberinde getirdiği ve 
Gras eklederken öte tarafa geçe - her tarafa sürükleyip mevakii 

ceğim... müatahkemede muhafaza eylediği 
~ ~ ~ R 

Sand,•iç.lerden birini bitirmiş 
bitirmemiştim ki, l\nsızın mısırla -
rın arasından yalnız ba~ın-ı, kü · 
çük bir beygir üzerinde sırtında 

alaturka resmi setresi (StCc>.-nbou
line) baştan aşağı düğmeli, ayak-
'arında sübvesiz bir pantalon ve 
lapçın kundura... Zar.nolunabilir 
ki bu efendi biraz ötede yere inip 
Ayaaof ya camii şerifinde ikindi 

birkaç Pariı ve us alüftelerile 
mütemadiyen bakara oynar, şam

panya içer, vur patlasın zevk ve se 
fasına devam eder ve bu hal bir 
eyhil 1876 gününün muzafferiye -
tiniz anlarında öğleden sonra ni -

( Ornımı vıır) 

kara/nın en·. bü.yük 

Kıtap·, _ g~zet~ ve 

Kırtasiye mağazası 

A ·KBA 
l\ıtap evi va kırtas 1 yecil ik 

Anafartalar cadd~si 
r ~ ı~t~n : 3377 

Her lisanda gazete 
mecmua ve kitap 

l'tn· 
)ot: ıı1a News 

••t • !u ıuretle yazı • 
ı, ler n. . 

tırı etıce l · ı · 

Hiçbir Avrupa kuvveti ile siya- namazına girecek! Bu cengaverin 
ıi bir ittifakla bağlı olmadığımız I üzerinde silah olarak asılı savatlı 
tekrar tavzih ederiz. Mevcut birlik 

heyet gelip: 11Sağ cenahınız hali -
firarda! Pek yakında merkez ve 
sol cenahın da ıöküleceğine ema
reler çoğaldığından Alexinatzı ar

tık tutamayız, haberleri üzerine 
ye,il masa üzerinden iskambil ka
ğıtlarının muntazaman kaldırıl -
masını ve madamların araba ve 

vagonlarının mahfuzen çekilmesi
ni emredip nihayet Batköprüye 
dc~ru atsüvar olarak giderek ber
bat mağlubiyetinin derecesini an-ı 

Her nevi kırtasiye ('~yası 
ve mektep levazımı 

Her türlü Fotoğraf 
levazımı ·.makineler ~- 1rı '"" ngı ız devlet adam 

~~ ~ :1•nı takd' 
t'dlt ~lnıil .. ır fakat lüLum .. 
litıi i1't "e in e.lcılık ıiyasetlerinin 
'" '-'lid,, rıltere ile müttefikle 

•t'll e.-.ıına d h . ol?ı\ l a a zıyade 
• •rına. f . rnatu ıse, o za-

sadece dünya silahları bırakma vermek mecburiyetindedir. 
sahasındadır. Buıün ıilahları hı- Bu hafta içinde Avrupa mer -
rakma ıtı ıçın ıayret yapıl - kezleri araaında müzakereler ola
maaına müsait Jerait olup olmadı· cak. Bunlara faal bir !ekilde işti
ğına gelince, bu mesele üzerin.de rak etmek arzu etmiyoruz. Çünkü 
Amerika değil Avrupa bir karar tatbikatları tamamen siyasidir. lar ve firara karar verir!. 

ve amatör i~leri 

~tenıerertev ıtriyatı 

Kütahya çinileri 
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Anadoluya bitişik 
bir sahada 

Telif ve tercüme Gelecek harplere 
VAKll 18 8.teşrın l'.J;!fllll 

!<.arşı hazırlık 

Türk 

----------------------------
Vekaletin . st ıyeceği telif Ha va hücum arı 

ve tercünıe eserler 
Universite kadrosu yapılırken • t • b 

dan.i fonun kadre suna dahil olan ce mı ye ı e )1 an 
or 
a nesı 

tarilıini de aydınlatacal< 
mühim keşifler ! 

eski profesörlerde;. bir kısmı telif ·----- • 
ve terci.;.me işlerine ayrılmı~ıardı. K. ,... ·ı,... hl . d. .... . ·1" hl f at' 
Bu eski profeaörler, üniversiteye ımyevı Si a arın ıger Siia ara 

33 asırlık bir alfabe ile yazılan yazılara göre, Ademle 
Havvanın Anadoludan çıkma birer tarihi şahsiyet 

oldukları anlaşılıyor! 

li.izumlu ~lan ilmi ~.se.~leri yaza · . kıyeti düşmanı yenmenin yeni şartlatl 
caklar, dunyamn buyuk merkezle- ' 
rindcki ilmi ne§rİyatı tercüme ede- · rçJ Bava hücumlarından koıunma ' veya dü~man yurdunun bir pal ıdı 
cekler ve mi li kütiiphar.emizin 1 t 
ilmi eserlerle zenginleşmesine ça _ cemiyeti teşekkül etmi~tir. Bu cc smı kopnrmak ile nihai zafer . ~ 

l 1 
"h · 1 d l • 

1 
mi~·e~ şu beyannamevi ne~rctmck- edilemez. Böyle nihai bir zaferlıt' 

naan arın ı tıra arı için e işle· ğü için insanlar ilahlara şikayet e· ı;ac3.K ardır. .: .. . k h tl!dir: tihtlaf cc.Len ui:şman için, rnel11 -" 
rıne en ço yarayanı, iç şüphesiz, diyorlar. Kuraklık her tarafı ka· Telif ve tercüme i~lerinin ne k ,. 
alfabedir. Bununla beraber bil - sıp kavurmu~, aç vahşiler şehirle suretle yapılaı:ağma dair maarif Saygılı yurtdaşlar, . ~=~a<lş~~~i~~~:=~~~::n~es~:::;z / 
mediğimiz bir §ey varsa, o da al . rin etrcıfını sarrnrşlardı. Öldürü - \'ekaleti tarafından bir talimatna- dcıe Ulu rehberimizin cihan sulhunu 

1 
varsa, hemen yok edilmek r~ 

~a. b.eyi ilk önce kimin ihtira etti - 1 ·en yağmur ilahinin hemşiresi A- me hazrrlanC".caktır. Sabık maarif h d _ d isti daf eden ve bütün insanlığa sinde muvaffak olmak laıırıı 
gı ır. Yakın zamana kadar ali.nı- n:ıt, Mot'u he~np vc:·:r.eGe çaf!ırı· vekili Reşit G'.\ ip bey, telif ve • ıı' 
1 F 

"k 
1
.
1 1 

• refah ve saadet getirmeğe matuf o ı' ki, bu ela <meali:, düsman yurcıLI . 
er, enı e ı erin alfabeyi ihtira et yor. Fakat Mot, irtikap ettiği ka- tercüme is .erme ıı.yrılan profesör - - P 

tiklerine kani idiler. Son zaman - til fiilini in}:ar ederek biitün çölle- !erden bir kısmını Ankarada çalıt- lan yüksek siyasetlerini bütün bir lama.men hakim ve dilediğini Y" r 
larda keşfolunan Girit hiyeroglif ri ye~il ovalara çevireceğini söylü- lırmak fikrindeydi. tazim ile yad ve hükumetimizin i " mağa kadir bir üstünlük ternirı e 

ı · 5· k" b l · b k · 1 M ·f k"l · · ı·f ~aret buyrulan yollardan yürüye . mckle mümkündür. 
erı, ına ıta e erı u anaatı i yor ve 111rekete geçiyor. aarı ve a etının te ı ve "f 

ıa. rstı .. Niha.yet 1929 da Suriyenin I . M_ot'un bi.itün teşebbüsleri bo~a tercüme heyeti azasının İstanbul - rek varmak İstediği mukaddes ga- 1 İşte bu çok belli sebeplerle ti~ 
l d . b' h.. ·ı btl 

§ımalındekı Ras Şamrada yapılan gıttıkten başka onun yağmur yağ· da mı veya Ank:ırada. mı çalı§a - yeye u aşmasını erın ır urmct- mileşen kanaata göre, denı e 
hafriyat ile ortaya çıkan 33 asır - dırması için insanlar tarafından cakları hakkındaki kararı bugün le temenni eden Hava Hücumların ki, düşmanın hava kuvvetleri il~ Ü 

lık alfabe, bu köhne kanaati sö - vuku bulan bütün niyazlar, tak - !erde tebliğ edilecektir. dan Korunma Cemiyeti de, bütün olarak memleket icinde bulofl' 
küp attı. dim olunan büt~· n kurbanlar adak- 1 Üniversite i~e hatlar ba•lamaz dünyaca bir iman haline gelen: sehir ve kasabalar~ ve hatta kÖ1 :s 1 • ,, 

Bu sahada, 1930 - 1932 ye ka- lar bir netice vermiyor. Mot'un te'if ve tercüme heyeti de çalışma- h~zırlık yap~ak, ·harp aramaktan ı lere varmcıya kadar anudane dl 
dar devam eden hafriyat neticesin bu düzenbazlık'arından sabrı tü - ğa başlıyacaktır. zıyade sulh ıatemek demek oldu . dıracaklardır. Eğer buna kar§lı , 
de çivi yazısı ile yazılan bir çok kenen Anat, eline bir orak. alarak Haber aldığımıza göre vekalet, ğu, düstunınu kendine rehber bil~ ha hazarda iken tedbirler aJırırı'. 
levhaların ele geçmesine saik ol - onunla Mot'u öldürüyor, onun vü. telif ve tercüme heyetine ayrılan diğinden sulh gayesile ayni nurlu mı~, h;ç olmazsa lazım olan b'.

1
:; 

muştur. cudunu yakıyor, yahut bir kısmını zevattan her üç ayda bir, bir ter - yol1ardan ve ayni mukaddes hede~ 1 Ier edinilmemiş ise, büyük felıı. 
Bu lc•haların tetkiki ile Ras yiyor, gerisini tarlalara savuruyor. cüme, altı ayda bir, bir telif eseri fe yürüyen bir varlık olduğunu bü mukadderdir. 

Şamranrn civarında eski ve çok Bunun neticesi olarak Mot, insan- istivece'<tir . "'rı f. tün yurtdaşlara büyük saygılarla Bu görünür tehlikenin bütU , 
mühim bir Jehir ke~fedildi. Arke- ların, ekmek yapmak için orakla R arzelmeg-i her•eyden evvel kendı'. rafiyle kavranıldıg-1 memlekettet, 
' ·· ı ı b' ·kı ay .. ştag yangını davası -s oıoJı a im eri çoktanberi bu ıehiri ıçh eri mahsul olmuştur. sine bir vecibe tanır. de, en yüksek makamlardan b•t 

ar 1 d M l ' · t"k l d Berlin, 17 (A.A) - Rayi•tag- .. ıyor ar ı. o un ın ı amını amasın an ~ hyarak adım adım şehir ve kı1f• 
Ugarit adını taşıyan bu §ehir, sonra Alein ölüler arasında kalk- yangını muhakemesi ,ahitlerinden Hepimiz biliriz ki, ezelden beri ·11t 

h b. · · V d L bb •·· 2'7 2 ı"nsanlar du·· -.manları ı"le ka • la n balar belediyelerine kadar 
1 

em mühim bir ticaret merkezi, tığı için yağmurlar da yeniden ırısı an er u e u - -- -r r Tı şı · ·ııe 
h 33 t 'h" d 14 dd 1 · d ca en ke.,kı"n "la" hl k 11 mahalli ve idari koruma teşkt . 

em de bir ilim ve irfan kaynağı yağmağa başlıyor. arı ın e saat ra e erın e • q ıı arını u anır " 
idi. Bu mücadeleye Finike panteo _ Rayiştag etrafında dolaşırken gör- lar; hele düşmanlarını gafil avlar· yapıldığı gibi bizzat halkın keJ1, 

Ele geçen levhalardan, Ugarit- nunu dolduran ilahe ve ilahlar da düğünü söylemiştir. Van der Lub.. larsa, bir anda ve pek kolayltkla di selameti için alacağı korll",_t 
te 33 aaır evvel büyük muharrirler karıımakta ve her biri kendine gö- b:!'den bu hususta, ve sual kendi - dileklerine ermeği isterler. ma tedbirleriyle alakadar ol~ltf 
ve filosoflar yetiştiği anlatılıyor.. re bir vazife yapmaktadır. sine Hollanda lisani ile tercüme e- Bu şaşmaz kaide göz önünde tu üzere hususi ve milli teşekkıt 
Bu yazılar arasındaki bir dastan, El - Hokmot, yani hikmet ilahi, dildiği halôe bile ' l:Hr şey kopar .. tulunca, amansız bir harp vasılası de vücude getirilmiştir. , 
Ugaritli muharrirlerin Homerden fanilere sabır ve mukadderata tes- mak kabil olamamişur: olduğu büyüJc harpte tecrübe ei:li- Bunlara bakarak aziz yurdılf 
yüzlerce yıl ..?vvel ilyadaya benzi: limiyet tavsiye ediyor. Sonra ~ahit Torgler'i tramvay len zehirleyici gazların gelecekte muzda da hava tehlikesine kll~ 
yen eserler ibda ettiklerini iıbat Ad on, yani Finike Adonisi, hal- istasyonunda Cumartesi günü mü, de kullanılacağına, hatta savaşla " korunma tedbirleri almakta ~,!il' 
tt. B l · b" · T t Pazartesi günü mü gördu··g-u··nu·· kat' m z ··- ··t k Ih' l'gvı e 1• u eser erın ırı a on na - kı aık ve güzellik zevki" c heyecan rın tamamen "kimya harbi sekil 1 a ogu verme ve e ır 1 

mındn. bir kahramandan bahsedi- !andırıyor. tlahe Anat, aleh - iyyetle hatırlıyamadığını söylemiı ve suretinde yapılacağına ·;1üküm ı yapılacak hazırlıklarda yol gösll: 

yor. Taton, Finike panteonunu rin annesi kudretli Aşeratı'in hiz- tir. vermekte hata ve mübalağa yok - mek maksadiyle "Hava HücUrtl~ 
dolduran ilahlarlardan b""zıları _ · Şahit, Torgler ile Van der Lub, rından Korunma Cemiyeti tefe ... metçısidir. Onun vazifesi insan - tur. 
nın gözdesi idi. Taton, bu ilah - ların evler ve mabetler kurmala _ be'ü beraber görmediğini ilave et- kül etmiş ve işe ba§lamıştır. . Kimyevi sllihlarsn tesirieri 
lar atasında vuku bulan muhare . miştir. H b' i' rını temin ic.in onlara tug-la ve ker· er mu"'c.ku··1u·· •arsılmaz ır 
b 

Araştırılıraa, bir çok sebepler T • "' ·~ 
elerde bir kısmının tarafını tut - piçin nasıl yapıldrgwını ögretmek - ·1 b ·ıı tlerl ve babası olarak kaydetmictir. dahı· bu kimyevı· .. iJa" hların kulln - man 1 e yenen ve ütün mı e _d tuğu için ilahların bir kısmı ona t' T " " kd h olıv düt""andılar. ır. U garitli müellifin yazışına gö - nılması lehindedri. Mesela: ta ir ve ta sinlerine mazhar ·~ Bal' in kendisi, insan' arın en zi- ·ı h 11 b şct'j 
n·•~hlar harbı" .· re, Adem, bir milletin, Canan Se- 1 - Hasma karşı kullanılması ası a <ımızın aşaramıY . .:I' 
~ yade korktukları yedi ba•lı yılan - h" b" 1 k k 1

·1 ı :r mites'lerin müessisi idi .. O halde kolaydır, ıç ır zor u yo ·tur; yeter " e • 
llahlarm ihtiyar babası EL'di. la kavga eder. Ras Sa.mrada hu· l ki S - Adem, en eslı::i kabile reislerinden 2 - Maddi ve manevi tesirleri pı aca ar ve yapılması lazım 

Müellif ona MLKal - su.m, yani lunan metinde buna "Ltn,, deni . fı~ 
M 1 k M ı veya hükümdarların biri idi. Bu dig-er silahlardan çoktur, . lenlcr bilinsin ve bu hedef etr1' • 

e e , o oh diye anıyor. Bu yor. (Gerek ibranide, gerel: Fini- r1' 

k ı . . h itibarla Adem, be'ki de tarihi bir 3 - Fazla telefat verdı"rı'cı· ve da yurdumuza ve yuvaları01 
e ımenın manası "yıl padita ı,, ke lisanında Sait kullanılmaz.) ıı dır. llahların bu babası, zürriyeti ~ah:siyetti !. safı harp harici bıraktırıcıdır, duyduğumuz bir sevgi ile to~l~111 

Kitabı mukaddesin İşa kitabın- Hm·vanrn tekamiilü: 4 H d s "H H.. 1 d &01 
.. araııntla sulh ve müsalemeti temin da (1 :27) de, ve Mezamir'in -.-. azar aki kimya müesse "I ın. a~a . u~um arın a~ .. deJıl 

için uğraııyorsa da muvaffak ola- Ademi iğfal eden Havva iıe, selerının harpta az zamanda zehir ma Cemıyetının,, teşekkulııfl ·" 
14:74 inde aynı Ltn kelimesi lev- kitabı mukaddeste anlc:.tıldığından 1 · k vş" mıyor ve kendi arzu ve k" l k ey<ci gaz yapabilecek hale çevı-ile esas ma sat ta yurdunu ve yu . tf 

. d yetan te tın: c aydedilir. daha b~~ka bir tıynette tasvir o - b"l 'k d l b b"l j~ı ıra esine rağmen lahuti ka _ ı mesi ı tisaden faydalı ve ehem· nı seven yurt aş ara u ı g ı 
Kintabı mukaddesin "Danyal,, lunuyor ve son derece zalim ve ka b b' ı· rıaı ve deniz ilahesi Ate _ miyetlidir, u ır ıği temindir. ~ 

, ismindeki peygamberini tanırız. h yürekli gösteriliyor. ,,........... rat ın sözüne kapılıyor. Aşeratın 5 - Hele sulh ihtiyaçlarını tat .. """"""'""""""" ""''-'"""'"'"' "'""'""""nm"'"'"'"'""'""" ( 
Danyalin ismi Raş Ş.-.~ra metin. Ugaritli müellif, Havvayı bütün G · h fe 

70 ten fazla oğlu vardır. Kendisi min perdesi altında kimyevi istih· azıno ve mey ane 1 

b l d 
lerinde de Din - EL şeklinde CTCc.i- ilahelerin en zalimi saymakta ve ~ un ar an dazılarını seviyor, ba- n salatı dü~mandan gizliyeb:Jmek lstnnbulda mevcut gaziıı0 1., • 

l 
yor. Bu kelime "Allahın adaleti,, onu küçük Asyadan akın eden fa- .. zı arını sevmiyor. Bu yüzden mühim bir noktadr, meyhanelerin geceleri açık bll ı.ıl 

•1Ahl ~eklinde tercüme olunabilir. tih ve müstevli yabancıların kra - 111 ı a ar saltanatında kavıa ve mü- 6 - Hususile, zehirl"ı gaz bom· nz-.cağı müddetler zabıtaca te.J ..ı 
liçesi olarnk göstermektedir. O 0 e" 

cadele eksik değil!. Adem ile Hav,·a: balar atacak hava kuvvelerini lr" edi mi:s. ve muayyen saatler ...... ,ı 
E 

' halde. HC'.VVa dl\, t;ırihi bir şahsi- ~ wr 
L in, yani yıl padi,ahının en Din - el, zaifleri himaye eden, yet olabilir. zarda ticari şekil ve mahiyette a - fazla gazinoların açık bulufl 

kuvvetli hasmı, genç "Bal,, dır. mazlum· arın imdadına koşan, du!- lcddcvo.m ve kolaylk ile c.ogw alt - r.ıenolunmuştu. • 
Jlahb.r saltanatında mutlak haki- l .. k .. 1 . k h" ·ı-ı Ras ~f\trrada bul•ınan bütün l . o, .. arı, o su7 erı oruyan . ır : 3 1tır. yn7.rl~r tetk11-: olurm~dan bu hn:;u· ma c itibarile, Son eünlerde birçok gazırı 1• 

miyet sahibi olmak iıtiyen Bal'le M h t fl h h ı şll er ame ve şe n:at onun .er a si\ d::\ir f;oz)a :;öz :ııöylr.-nek dog~ru 7 - V c hassaten l:u noktaları mcr hanc sahipleri kapanın<ı 6 
,.11• 

arasında harp başlıyor ve uzun bı"r h k · d ll' d 1 il ve are etın e lec~ ı e er, <en - cln:.:ı?.. ~ununla beraber Ur de göz önünde tutarak hasmin yapa .. lcr:nc itirnz ederek bir çok ı11 1 ,.t 
zaman devam ediyor. Genç Bil- disi ins:.nlık için en yük~~k ve en h l I d sıırı in muzaffer olması ile nihayet bu l YilP 1b~ ı. ;-.frivat n"!tir.esinde mu - cağı esap arın neticesi olarak ci· I c~at ~r a l::ulunmuşlardır. ıJ~ 

asi nümunedir. !::\deler. k;t:-.bm tı fan h.:.l•kınrla hanın bugünkü vaziyetin :!e s:yasi 1 tesbit ed ilen saatlerin pek aı 0 ııJ 
luyor. . RJ.s Şamrft kitabelerim!e helem 1 \'e:: r! i ği :rn:- '.;r,.-..t·n rncnk;bcl~rden mahiyette bir ç·k faydalara h;z - ı e:ınu ve er!icnclen diikkarılıı.r,' .. I 

Zaten kıaaanın hiuesi de nenç- ıl J.J d d b h d"l" B ş • • e "Javva an a a :se 1 ır. un ibarei. dma·lığını ve tarihi hadi_ met etmek bakımından değerlidir. kapa'.-nak ~ üzünclen büyü!< z dit' 
J:ğin ihtiyarlığa galebesidir. l kt ht b" b h d kte u ar !ar a mu e~em ır a çe c selc··c i::tir-:ı.t ettiğini göstermi! - işte bu kabil mülahazalar bütün ı ra u~r~dık · nrını ileri 5ürınc 

.m.ot ile ALein kavgası: ya,ıyan bir çifttir. Bu b3 hçc ki_ · ·ıı l ı 1 
Ras Şamrada ketfolunan lev - tabı mukaddesin t" k t1r. mı et eri .. 1~~" Jk.uvvf etl~rini ve kim 1 er. tJ'"' 

cennc ıne c: .. o R·s ~.~mr•tla y=-pıl""n lıafı·ı"yat ya sanayıını ın cı~a ctl r k 1 ° "k" l ld 1 lntl 
h ı b

. d ~· - "" ~· "" :ı 2 me yo " u~ :;ı ayet e: ait o u t ... 1 ' 
a arın ıri e Mot mahsul veren benzer. ~ f •teab· t · ise hf'rı U<~rit ~eh:-in;n hem rle lunda -onsuz rekabetlere gil~ikçe lmmlarc:ı nazarı dikkate alıfl111 .. • 

ıa,, i resmeden ili.h, yağmur Ras ~amrada bulunan m~tin1 er. k' b" '- ıı· t b' k' I ·· ·ki • · .. ~ ... ~ --· 1 ... t.• r •t i Ad f' H c:ı 1 . ... :·azının Pa ıne sr.il< ol mu~ ar an •r ce 'Ş e suru Cn"CıtlP.dir . tır. Gaı iııo ve meyhaneicrı .. '.Je~ 
e ruzr ra n&Kım o an "' e n ara· em t'! avvachı.n bahs,,.der. ... - t " . d k' . .,,..h - f . . Jlı0 1 

d 
ı. b J k · -·• ur. ·1u "<'7.ı favc~·n e es ·ı tarı- '"'' aı za er ıc:ın panma saatleri etrafında. ye "' 

ım a VUK:. u an avıayı anlatı - es!ci vesikadn. h" ~ · ı k l k' Jc ,. ı:ı ·ır co < ·aran ı arı aydınlana Ve gene heµ:miz biliriz ki, bu · tetk;ka ta bulmıulması ve ıtÇ' .,4 1' 
yor. Kitl"bı mukaddes. ancak asırlar 1 c:P.ktır. · ·· ·· J b l h , .. ,. 

K d M 
~unun mu 1are c usu )erine göre, ma mü<lcletlerinı·n bı'raz c!a ıl 

avga a ot, ALein'i öldürdü- b l · I y ca sonra, un an ınsan ıgın anası Ömer Rıza clütmanın yalnız ordusunu ezmek Lılması muh:emcld!r. 
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VAKiT YURDU 
KİTAP KISMI 
Basılacak Kitaplarınızı .. 
Yapılacak Cetvel işlerinizi 
Makbuzlarınızı .. 
Defterlerinizi .. 
Baskıya Ait Her işinizi .. 

• • 

YURDU 

Her Yerden Çok Ucuz Yapar 

8ahlbl: M.EllMET ASIM NearlJ'at mUdllrll: L Sala VA K J T Matbaaaı - btanbuJ 

' İlk mektep Tarihleri 
Maarif Vekaleti tarafından ilk mekteplerin dördüncü ve b 

şinci sınıflarında okutturulmak üzere 

• 
1. 1. 1. C. tarafından yazdırııp tab'ı ve tevzı 
"V AKIT,, müessesesi tarafından deruhte edi 

len TARiH kitapları satışa çıkarılmıştır. 

eu kitaplar, yalnız talebelerin değil berkesin istifade edeceği b' 

surette yaıılmış bir çok haritaları ve resimleri ihtiva etmektedir: 

• 
Bir kartonla kap!anmış olan bu 1 arihlerinfi-
atları nefasetine ve sayıfalarının çokluğuna 

rağmen 75 şer kuruştur. 

Sah, ve tevzi yeri : lstanbul Ankara caddesi 
VAKiT YURDU 

Nafıa Vekiletinden: 
Samsun · Sıvas hattı üzerinde kunduz ve kalın cibetleribd 

kin taş ocaklarından beş" bin m~tre mik'ap bala.tın ibr• 

kapalı zarf usulile münakasaya konu!mu~tur. Kunduz cibetiad 

ihraç edilecek beş bin metre mik ·.1p balasta aıt münak• 
1/11 /933 tarihine müsadif Çarşanba günü saat 15 de ve k• 

cihetinden ıhrac edilecek 5000 metre mik'ap balasta ait müo 

kasa da aym gün ve tarihte saat 15,30 da Ankarada Nafıa 'I 
bileti Müsteşarlık makammda icra edilecektir. 

Taliplerin aynı gün ve saatlerde teminatı muvakkatc 

cui seneye ait ticaret odaaı vesikalarilc birlikte komisyona ro 
racaat etmeleri lizımöır. Talipler bu husustaki şartnameleri bir 
lira mukabilinde Ankarada Nafıa Vekaleti Levazım Daires:nd 

lstanbu~da Haydarpaşada Liman I~lcri Müdürlüğünden tedır 

edebilirler. (5524) 

Yeni Karbonat Komprimeleri 
Karbonatı toz . P Karbonat kom.

alamı- i E 
yanlar için hu
susi surette ha-
zırlanan şişeler 
içinde 

R 
T 
E 
v 

primeleri, mide"' · 
sinden şikayet 
edenlerin yar -
dımına koşmak-
tadır. (8085) 


