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M· sclfir erimiz ün "Gece ·Tüi- iyeden .Ayrıldıla 
Bulgar komitecileri! Ingilterede 
· E azıtıyorlar • f k 
gar·"Yelki gün bu aütunlarda Bul- yenı ır a 

ıstan 1"· ki 

Başvekilin 
beya.natı 

bahset . . ur erinin hayatından 
ll'lıştık. h .. 

mevzu d'· ' ugun gene aynı 
a onnı k .. lllecbu . e ıçın vicdani bir 

b rıyet d 
ebi h uyuyoruz. Bunun ıe· 

İçin b .er. ll'leın}eketteki ekalliyetler 

Muhafazakarlar Sovyetlerle dostluk 
fırkası lağvediliyor kuvvetleniyor 

ır ıtaat .. 
gariıt numunesi olan Bul -

an T" ki takını . ur eri aleyhine bir 
ğırıa • d '~•kast tertibatı hazırlandı 
ler rr·· aır bazı deliller ve emare· 

ı:.Oıe 
delil Çarpmasıdır. Nitekim bu 
de cıı Ve ernarelerden biri Filibe -

- •tan ''Y 
Yalılar k ug,, gazetesinin "Trak-
at b ongresinde heyecanlı ifıa-

,, aşlı'" l 
duğu gı a tında neşretmi! ol -
tereınY~zıl.ardır ki VAKiT in muh
•litu arıleri bu satırları diğer 

nurnuzd 
dır. a aynen okuyacaklb-

Mühirn ı 'h . 
2ıı.r 0 an cı et şudur kı Bul-

gazete · · . hr· sı neşrıyatıle yalnız Bul-
ıstan T" ki kat ur eri aleyhinde tahri-

rtıe/aPrnış olmuyor, Bulgar hüku
" ı aleyhin "h ·ı· ı k .. "ilk e ı tı a yapma ıçın 

M. Baldvln ve 111. Makdoaald araya m·· d"l . 'b' göat uracaat e ı mı! gı ı 

n.u l~~~~k fesat ve iftira hududu- Londra, (Hususi) - Mister 
Qen· ~r ~Ye cümhuriyetine kadar Mac Donald yeni bir fırka teşkil 
ik' 1 ~ '!lıyor. Bunun için, her etmeyi istihdaf etmektedir. Yeni 
la~;o~tai nazardan da, Bulgaris- fırkanın adı, ağlebi ihtimal, milli 
~:ıı akı Türklerin vaziyetleriyle yetpcrver fırka olacaktır. Bu fır -
l:t\i'"tlan "l.:>k .. Au olmak )azım kanın te§ekkülündcn sonra muha-

Yor. azaffirlar ır asına luzum kalmı -
'tİg A.t .. taba Bulgar hükumeti Bulğa- yacak, ve bugünkü rivayetlere gö 

.. n T .. k 
lle d·· .. ur ekalliyetleri hakkında re muhafazakar? ar fırkası tama -
tirıde~~nüyor?. Bulgaristan hari - miyle ilga olunacaktır. 

Ankara, 8 .(A.A.) - Sovyet 
Rusya heyetinin Türk topraklarım 
tcrkedeceği günde Anadolu Ajan
sı, Başvekil lsmet Paşa Hazretle -

1 rinden mümtaz Sovyet şahsiyetle
rinin Türkiycdcki ikametleri hak
kında lutfen beyanatta bulunup 
bulunınıyacaklarmr istifaar etmiş
tir. 

İsmet Paşa Hazretleri, bu talc -
be muvafakat buyurmuşlar ve A
mtdolu Ajansına aşağıdaki resmi 
beyanatta bulunmuşlardır. 
"- M. Voro§ilof'un temsil et -

mekte olduğu yüksek simanın ri • 
yaseti altında bulunan ve içinde 
dostlarımız M. Karahan, M. Bub
nov, M. Krijanovıki, M. Budenni 
ile diğer bütün arkadaıları mev -
cut olan Sovyet Rusya heyetinin 
ziyaretleriyle bize büyük komşu 
memleketin samimi dostluğunu 
getirmiş olmalarından dolayı son 
derece bahtiyarım. 

Dostlarımız, burada gerek res -
mı ma afilde ve gerek haik ara
sında en hararetli ve Türkiye ile 
Sovyet Rusya milletlerinin birbir
lerine karşı hissetmekte oldukları 

(Devamı ! inci aayıfada) 

Küçük Kardeşinden Sonra .. 

Efgan 
da 

ra ı Nadir Han 
öldürüldü! 

Efganistandaki esrarengiz partinin 
kimin hesabına çalıştığı meçhul .• 

; 

Londra, 9 ( A.A. ) - ..-------------... 
R ö y ter ajansından: 

Londradaki Efgan el· 
~isine dün gece gelen 
bir telgrafta, Efgan 
Kralının dün sabah öl· 
dürüldüğü bildirilmiş· 

tir. Maktulun oğlu dün 
öğleden sonra Kral 
ilan edilmiştir. 

VAKI'l' - Ancak dört 
sene evvel Efganistan tah
tına oturan Nadir Şahın bu 
hiç beklenilmiyen ölümü 
ile Efganistan en değerli 
ricalinden birini kaybetmiş 
oluyor. 

Nadir Han altmış yaşını 
gPçıniş bir zattı. Memle
ketine ifa ettiği iki büyük 
hizmetin birincisi meınleke 
tinin istik1rıı mücadelesin
den muvaffak olarııl\. çıh - ~~~iiııiii:iıiiıiimm=============~ 

masıdır. 1919 senesinde İn- Oldüriilcn Afgan Kr lı Nndlr Han 

kırıd ~ Bulgar ekalliyetleri hak - Muhafazakarların çoğu buna 
diği a. 0ınşu memleketlerden iste- taraftar bulunuyorlar. Mac Do
htr,i '~Ya.si, iktısadi ve içtimai, nald hükumetinin amele taraftar -
~a.ki T~kları kendi idaresi altın - ları bu fikri memnuniyetle telakki 
Yor urklere vermeğe razi olu - ve ona müzaharet ediyorlar. Libe
l3uı~:~? · Rnzj oluyorsa bugün rallerin bir kısmı da bu fikre taraf 
~Uk"ı tıııtanda olan Türklerin hu - tar bulunuyorlar. 

g-ilterc - Efganistan arasında ve man Efgan ordulannın haş h-uman 
Hindistan arazisinde Yuku bulan danlığım ifa ediyordu. Bu muhare 
muharebede memleketinin istikla- henin muvaffakıyetle idaresi neti
lini lngilterenin elinden kurtarma- cC'si olarak Efganistanın istiklali J----------·----, ğa muvaffak olan Nadir Han o za- i {Devamı 6 mcı l!laJıfadıı) 

· Kamelyalı 
Va . Kadını ~debil· ııyetleriyle bu hakları telif Avam karamasının mühim bir ·= 

luna.n i~r mu?. Bulgariıtanda bu- grupu, bu yeni fırka lehinde pro- ~ • 
l'a.tla.r llrklerin insani ve harai ha- paganda yapmaktadırlar. . • 
llıu?, 1 

ernniyet altında bulunuyor Mister Mac Donald, bugünkü .~ 
lluı:-· f ıraattan istifade ederek bu İ!i he- -' 

tiıtandun herkes biliyor ki Bulga· men batarmayı düşünüyor. 
lcşekk~ı gayri mesul bir takım Yeni fırka teessüs ettiği takdir
~oltıit tıl er, komiteler vardır. Bu de Mister (Baldvin) in yeni fırka 

cer b' 
tııtı h d ır taraf tan Bulgarista- liderliğini muhafaza etmesi çok 

• U Ut} -
l:ar ekall' arı haricinde olan Bul. ··pheli görülmektedir. Ağlebi ih- ~ 
cla.fa.a. 'Yellerinin haklarını mü- timal, Mister Baldvin, liderliği ~ 
derken e~~ek davasiyle hareket e- kaybedecek ve Mister Mac Donald -
da ad ti 'g.er taraftan Bulgaristan- yerine geçecektir. 

e erı b" · M h f d ır mılyonu bulan . u a azakarlar an mühim bir 
Mehmet Asım kısmının yeni milliyetperver fırka I~ 

:'--_ me,·nmı 4 llnrü uyıfada) haricinde kalmaları bekleniyor. ! 

~lf aristandaki Türkler aleyhine geniş . 
1 

Yasta bir suikast mı hazırlanıyor? ~ 
. (F'ilib ) .. 

'1 tıirı ( 1) e d~ çıkan Y ug gazete- ne müracaatla Bulgaristan da ki ~ 
81tıda (lr t~şrınisanj tarihli nuıha- Türk halkrnm ~ilahl:mdmlarak '. 
r~Canlı ifa Yalılar kongresinde he Bulgar hükCunetine karşr isyana . 
e hir fıkrşa~t). başlığı altında ıöy- sevkedilmesinin teminini istemiş- -

". ofvaa ~~lı§ar etmiştir. tir. Kongre bu ak~am bazı karar-

• Dünya edebiyatının 
en güzel eserlerinden 
Selimi izzet Bey tara
fından en güzel TUrkCje, 
en pürüzsüz bir UslQpla 
V A K 1 T İCjİn hazırlandı 

gı·esinin~ b' ' .. - Trakyalılar kon - lar alacak, ve yeni heyeti idareyi . 
kaıo ttgunkii tc >l t a . t"h 1 l v 1 kt ·- ııı11111ıııııı111111ııı, • • cuıııııııllllll11111ıııı Yanor D 11 an ısın a ın ı ap a c agı aca · ıı·.,, ~ "'"' ıııu111ıııııı111 ııııı111ııuuııııı11 111 
~OÇ(lf ve s'. . · __ Topolof, İvan Mo- Son zamanlarda Bulgar matbu- "" 

Bir kaç güne kadar 
takdim edeceğiz 

~l·~ıraı1ya~~~t~7:. ~ıarak cümlesi atında sık sık bu kabiı neşriyata i,;_ Şerlok Holmese 
latının f ur_k ~Turan) teş - tesadüf olunmaktadır. Bu hal Bal- f - K A R Ş J 
~ lıe;sat ve ıh_tılfıl faaliyeti- kanlarda takip edilmekte olan sulh ·1 

nıuşıardır. ~.1 ıışaa:ta bulwı- ve müsalemet politikasının inkiıa- ~- A rs en Lüp en 
re bu teşkil. erı~en malumata gö- j fma engel olacağı gibi Bulgariatan .. 
kql'ad k atın ıdare heyetı· An T·· ki · . k k d b'" "k . [ Rugun 9 uncu srnfada J a i Türk . • • ı ur erının pe ya ın a uyu ~ . 

ınıllı fırkası katibi- (Uevamı ı ıncı eayıtad.a) .. t !Ilı 111 ,ııı IU "' 1ıılll ,il: JUi .lıll ı.11.ı 1 u ! 1 , 

Sovyet Heyeti Gitti 
Ceneral Voroşilof memleketimiz 
hakkındaki intibalarını anlatıyor 

Mlaafirler, dün, :yükaek haıp akademiaini :dyaretleri eaaaeında 

İki haftadanberi memleketimi
zin misafiri bulunan Sovyet harbi· 
ye komiseri ve kızıl ordu baş ku
mandanı Voroşilof yoldaşla, maa 
rif komiseri Bubnov, hariciye ko
miser muavini Karahan yoldaşla 

ve Savyet heetinin diğer azası hu 
sabaha karşı İzmir vapuriyle Ode
saya hareket etmişlerdir. 

Voroşilof Yoldaşla kızıl ordu 
süvari müfettişi Budienni yoldaş, 

heyete dahil bulunan diğer askeri 
Sovyet erkanı ve Sovyet sefareti 

ataşenaval ve ataşemiliteri dün sa
bah refakatlerinde Ali Hikmet, 
lnettin, Muzaffer ve Şükrü Naili 
Paşalar olduğu halde harbiye mek
tebini ziyaret etmişlerdir. Misa • 
f iri er mektep kumandanı ve talim 
heyeti tarafından karşılanmışlar, 

dcrahane!eri, mektebin şubeleri -
ni gezmişler, kendilerine izahat 
verilmiştir. Sipahi ocağı da ziya -
ret edildikten sonra Maçka yolu ile 
Yıldıza gidilmiş, yüksek harp a • 

(Dcnunı 11 inci ısııyafada) 
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B k ı Günün siya•~ 
aşve i in ~SON HABERLER~ -Har;--~r~larl 
beyanatı Bir zamandanberi lngilto::; 

(Bn:ı tnrufı ı inci "ayıCada) 

eski ve mücerrep dostluğa en uy
gun bir kabul gördüler. 

Sovyet heyeti, Ankaradaki ika-
1 

mefı esna::;ında bir kac defa Rei· 
~ 1 

sicümhur Hazretleri tarafından 

kabul buyrulmuş ve Reis Hazret
leri dostlarımızla iki memleketi 

alakadar eden bütün meseleler 

Sovy~t Hariciye komiseri Nevyorkta Amerika harp borçları ınese ~ 
görüşüyor ve bu meıeleyi ı;_ 

Dostluğumuzun iadesine düşman 
olanların umdukları boşa çıktı, diyor 

1 

etmeyi istihdaf ediyo~larclı. ;;if, 
rüşmelerin de bir netıce ver 

haber veriliyor! tlJ 
İngilterenin, AmerikaY~ 

le taahhüt ettiği borcu ve ~ 
ceğini anlatmak ve bu ıuret~ 

Moskova, 9 (A.A.) - Nevyork 1 iki milletin mütekabil inkişaflarını / sonra dünyanın dört bucağından , tesviyesini yeniden tadil e , 
tan bildirildiğine göre M. Litvi - j teveccüh ve hayırhahlıkla takip· 1 gelen mütalealar, sulh dostlarım 1 Fakat 1 n iliz murahhası Sir ... llPt.• 

nof, bulunduğu gemide hariciye 1 ten kati yen hali kalmam ıs olduk la birleştiren ümidin ne kadar büyük R gA "k .. bur reİI• 
hakkında gerek resmi ve gerek ya- ~ - oss, merı ·a cuuı --~ 

nezaret teşrifat müdürüyle birçok rını i'cive etmiştir. ve dünyanın en büyük iki cümhu - . hh l ilen• oır 
rı resmAı mu"kaA lemelerde bul nm 'l f d k l M L't · f d . . k" . . d k' .. b I · malıye mura as arını · u uş gazetecı er tara ın an arşı anmış . ı vıno emıştır ı: nyetı arasın a ı munase et crın 
tur. tır. Vaşington istasyonunda M. "Aramızda resmi temasın mev- iadesine düşman olanların uğra - tet~ medi. 

Bütün bu görüşmelerden, Türk Litvinofu hariciye nazırı M. Hull cut olmamasına rağmen memleket mış olanları hayal inkisarınm ne . Es~sen , ~arp b~r~ları A 
Sovyet dostluğunun her za. ile muavini ve riyaseti cümhur u - lerir.ıiz, kendilerini müşterek bir deı·ecede muazzam olduğunu gös- nı tadıl edcbılmek ıçın 
mandan daha ziyade sağlam ol - mumi ltatibi karşılamışlardır.. sulh arzusunun birleştirmekte ol - termektedir. 1 kong1:esi.nin ~uvafakatin: ~ 
duğu ve sulh eserinin hayır ve Beraberinde M. Hull bulunan duğunu hissetmişler ve etmekte- M. Ruzveltin teşehbüsii dola - · zarurı dı . Mı.ster Ruzve t , 

M. Litvinof, beyaz sarayda M. dirler. iki devletin sulhun muha- yısıyle Amerika matbuatı ve Ame· yeti yüklenerek nıüzak.ereY' ~-: menf aah namın~ istikbalde daha 

1 

k ıtt ,,,-
ziyade inkişaf ctmeğe r..amzet bu- Ruzveltle kısa bir mülakatta bulun fazasına matuf o!an mesaisi muva rika efkarı umumiyesi tarafından ise de İngiltere ile Amerı an t(IJI'" 
ıund - b d tl - 'k' mustur. M. Litvinof, matbuat I zi hatlar takip ediyordu, fakat mü· serdedilen hayrıhahıme.mu.·'talca - ştincclerini telife imkan ıa.rii!...,. ugu ve u os ugun ı ı mem ~ ,.,,--· 
1 k t. k 'k' . . mümessillerine beyanatta buluna - teamil usullerin ve normal müna- lardan bahseden M. Lıtvınof, A- di. Bunun en mühim ıebebı. 
e e ın sı ı te§rı -ı mesaışı saye - . ı - . ) . f kd · · ti 
. d Ih d . . rak Amerıkaya yapmı~ o dugu zı - sebet erın ı anı bu mesaıyı tev- merikanın münasebatı resmiyesi · rika ciimhur reisinin kongre.1'.'~ sın e su avasına kıymetlı hız- ı . · b b "" 

. .f yaretıyle 16 sene zarfında Sovyet hıt etmekle ve u suretle sulhun en nin iadeten tesisi maksadiyle bun- veya bu alacağı bırakmak_ı• 1 Loııo-
met' er ı a edebileceği açıkça anla- R b' 1 'le A 'k ·ıı k l' k'l d b'l d ı k bb ı _.J .,.. 

I t usya ve ıı· eş1 merı a mı et - uvvet ı zamanını teş ı e e ı e · an sonra yapı aca le§e üs ere teklifi ileri sürmek vazıyetıpul 
§ı mıt ır. 1 1 · d 1 ·· b l ı k k " b' · ·ı .. d · d .. h k l erı arasın a norma munase ete· ce uvvet• ı ır amt vucu e getır- ostçasma muza eret etme ten m lunamamasıdır. 

Sovyet heyeti, Türkiyeyi terk- re mani olan suni engellerde ilk meğe mani oluyordu. li kalmıyacağına kani bu'unduğu - ~ 
etm kt ld ~ d d ld j R · Bun.a mukabil lngiliz'erİll. _.iJi. e e o ugu sıra a ost mem- rahneyi açmıt o uğunu beyan ve eislerimizın mesajlarından nu söylemiştir. llP"'. 
leket hükumetine ve burada ken- rinde ısrar ettikleri nokta, 

dilerini kabul etmekle mesrur ol- Fo· n p , . . 
80 

•• zlerı· borçlarını nakden ödemenin dil' 
duğumuz zevata, bu memleket a pen ın yenı ya buhranrndanheri oldui 

toprağında bizde kalmıt olan silin Dünya buhranım bertaraf e 

mez hatıra ile beraber Cümhuri - Harp sahasında kimse ile rekabet fikrinde deg~ iliz için, bu meseleyi hallet111ek 
yet hükumetinin en dostane temi· zımdır. Zaten İngilterede de 1 

Vicdanımız Saf Ve temizdir itilafnamesinin icap ettirdiii nahm tekrar etmek iserim.,, 

İskenderiyede Cümhuri
yetimizin 10 uncu yıl 

dönümü 
İıkenderiyeden yazılıyor: 
Cümhuriyetı.mızın sonuncu yıl-

d .. \ . ıı .. ı .~ı·. b ·ı h . onumu munase eh e, şe rrmızın 
'l- y 1 

Türk hayırperver cemiyeti tara -
f ından ve konsolos Nizamettin be 

yin riyasetinde, "Nirvana,, gazino 
sunun muhte§em salonlarında par
lak bir tenlik ve merasim tertip e
d i lr.ıııthr. 

G.•.zino bu vesile ile Türk, Mısır 
ve Yunan bayrakları ile donanmış 
h. 

sitleri verebilecek bir halde d 
Ber.li~, 9 (A.A.) - Bir gazete f ~melin~e değiliz. Vicdanımız ve j tcmiyor~z. _12 l.~ş~inis~ni int~haba dir. İngiltere on ıeneden beri 

muhabırıne beyanatta bulunan ırademız saf ve temiz olduğundan, tında mılletın hukumetın takıp et- sene 33.000.000 sterlin harp 
başvekil muavini M. Yon Papen bütün kuvvetimizi Almanyanın ih- mekte olduğu siyaset lehinde ka - ları ödediği için elinden gelen 

şöyle demiştir: ya ve imarına hasrutahsis etmek rar vermesi harici siyaset sahasın· mi fedakarlığı yapmış oluyor. 

"Hiç bir toprakta gözümüz yok- arzusunda bulunduğumuzdan do- da çok yüksek bir ehemmiyeti ha- giltere, kendisine borçlu o 

hır. Hani ve iktındi sahada bü- layı dünyanın bize karıı e.mni::vet- iz olacaktır. Çünkü bütün millet 1 harp miittefilderi!lden labıil f 
bu uretle . n. hna~ı .;,..-..... ~ı..-1 ımmgı puracJ~n çok tazııı•f11J • ti.in devletlerle muslihane rekabet· sizlik gÖ!termesini ve bizi milli 1 k h 
sında, te.mız ı , vuzu , nnmus ,'miş ve Amerikaya müttefikler 

te bulunmak istiyoruz. Fakat hiç gurur ve şerefle kabili telif olmı- ve adalet taraftan olduğunu ilan Jel ld ~ d f I 
1 

... rak 
b. h 'h d k en a ıgm an az a o "" ır· arp sa asın a re abet etmek yan bir vazıyete ilka etmesini ıs- t · l kt 

e mış 0 aca rr.,, milyon sterlin vermittir. 

E 1 d ----------------------- için yeni bir tesviye ıureli b 
rey İ edün büyük An karada bir lııgiliz meclisinde l ıazrmdır. 
merasim yapıldı evlenme hükumete hücum lngi~tereni~ bu noktai na 

1 
mukabıl Arnerıka, alacakla • . ~ 

Ereğli, 9 (A.A.) - Bütün te - LONDRA 9 (A A ) Silah """. ' · · - - ı birini bırakamam vazıyetim şekküller ve halk Kara Elmas ha - Erzincan mebusu Saffet ları azaltma meselesi hakkında affetmiye müsa,it değildir. o-" 
Stlat' tam 18 de merasime Yu- 7.h.inelerinin avnahtarlarını kan .. ı ba - Beyin yeg"" eni Hf. evlendi müzakereye ba,lıyan lortlar ka · ı .. b b Ik' b. t bfif~, 

asına armagan elde eden Turk bu d h l'f 1 f k ! çıın orcu, e ı ıraz a 
nan bandosu tarafından calman 1 l M h d' 

104 
.. 

1 
Ankara, 9 (Hususi) - Erzin - marasm a mu a 1 aıme e ır a~.ı bilirim. Fakat bunu da .~ 

. 'ki~ l ~ ucusu uzun e .me ın cu yı b liderlerinden lord Ponsonby, Sor tetltp"!': ıstı a r.)'&rfı ile başlandı. Marşı- d" .. .. .. h ti k ti l t can me usu Saffet Beyin yeğeni C 
5

. tk memnunı· ~ümrük harbini kaldırmak, I .d onı?munu arare e u u amış ır. on ımonun nu unu - ·y • r _ 
mız salonda bulunan muazzam Köyündeki mezarına bir çelenk Güzide Hf. ile hapishaneler umum yete şayan görmemiş ve dernıştır yarışını bertaraf etmek tartı 
halk kütlesi tarafından ayakta din konmuştur. müdür vekili adliye müfetti§lerin- ki: parım ! diyor. • ~ 
lendikten sonra hararetle alkışlan- Halk bu vesileyle kendisini bü- den Atıf Beyin evlenme merasimi "Bunutuk silahları azaltma me- Netice: Müzakereler aJcjlll 
dı. yük ülküsüne ulaıtıran büyük kur- bugün Halkevinde yapılmıştır. Me selesi kartısmda İngıhz hükumetı mıştır. 

Bunu müteakip muhtelif var - tarıcıya minnet ve şükranlarını ve rasimde Büyük Millet Meclisi rei- nın aldığı vazıyet üzerine artan 
yetıe oyunları ve eğlenceler yapıl- derin saygılarını bildirmiştir. umumi itimatsızlıgvı ve ~üpheyi da 

si Kazım Pata Hz. ile mebuslar, :r " dı. Türk, Yunan ve Ermeni genç ğıtabilecek mahiyette değıldır. 
k -1

- b k ı· ')" ]" D J her ki tarafın dostları bulunmuş· ı.,.r u etler ve çiçekler tevzi ngı JZ ırasının O ara Gerçi Almanyanın "Hiç yakıtık 
lardır. 

ettiler. ..nazaran fiyatı almıyan bazı §eyleri münasip ol -
Saat 20 den sabahın 2 sine ka

dar danslar devam etti, ve bu es . 
nada gayet güzel kotiyonlar ve on 

uncu yıJdönümü marıı halka da _ 
ğıtıldı. 

lıkenderiye limanında bulunan 
"Ankara,, vapurunda bir balo ter
tip edılmııtır. 

Mııır matbuatı bu bayram mü
na.ebetile hararetli ve sitayiıkar 
makaleler neşretrnıştır. 

İşsizlere yardım için .. 
VAŞiNGTON, 9 (A. A.) -

Cümhur reisi M. Ruzvelt, · yardım 
liıtelerinde yazılı bulunan 4 mil
yon kiti ye - nafıa işlerı programı 
nr? lat~ikı ıuretile - if temin e -
derek yardım planlarının genişle· 
tileceiını haber vermıştır. 

• ,..i planların tatbikı için 
nafıa hUtçeıinden 400 milyon do _ 
lar ayrılacaktır. 

Londra, 9 (A.A.) _ Londra V AKIT - Yeni evlileri tebrik mıyan bir zamanda yapmak,, ade-
borsasında bir İngiliz lirasına eder ve saadetlerini dileriz. tinden bir türlü vazgeçmediği ve 
5.0025 fiat tayin edilmittir. Almanların Avrupanın en hece -

Yarım milyonluk suiistimal 
Ankara, 9 - Firari rum1ara ait 

lıtanbul Balıkpazarmda yarım 
milyon liralık emlaki hazine uhde
ıinden çıkarmak ıuretiyle sui isti -
mal yapan İstanbul kadastro heye· 
tinden 3 memur hakkında karar ve 
rilmiştir. 

Bu memurlara ait evrak Jstanbu 
la gönderilmiştir. 

Fransa meclisinde 
PARIS, 9 (A. A.) - Meb'usan 

meclısı hariciye encümeni dün öğ 

leden sonra haricıye nazırı M. Pol 
Bonkurun verdığı izahatı dinlemıı 
tır. 

Divanı muhasebat 
müddei umumiliği 

rikisz diplomatları oldukları doğ -
rudur, fakat biz Alman milletmm 
psiko'ojısını ve dünyanın bugünkü 

Ankara, 9 (Hususi) - Maliye halini nazara almalıyız. 
Vekaleti muhasebat umum müdür Başvekil Hitlerin nutku alela-

lüğüne divanı muhasebat müddei· de bir şeydir. Maksadı pek kolay 
umumisi Mehmet Ali, divanı mu

hesabat müddeiumumiliğine bi-

rinci sınıf maliye müfetti~lerinden 

Cüneyt Beyler tayin olunmuşlar-

dır .. 

Başvekil Paşa An kar aya 
döndü 

Ankara, 9 (A.A.) - Başvekil 

İsmet Paşa Hazret eri refakatlerin 

de Milli Müdafaa Vekili Zekai 

anlaşılır bir haldedir, takip ettığı 
usul ve yo'lar ise çok fenadır. 

Bununla beraber kendine temin 
ettığı müzaheret çok büyük ve kuv 
vetlidir. Biz bunu gözönünde bu -
lunclurmalr, hesaba katmalıyız . ., 

M. Goering Münibe gitti 
ROMA, 9 (A. A.) - Stefani 

ajansından: 
. 

Göering dün saat 12,45 le tay
yareye binerek Münihe gitmıştır. 

M. Pol Bonkur daha evvelce a- Bey olduğu halde bu sabah saat 
M. Göering hareketi esnasında 

hava işleri müsteşarı M. Naile ile 
Alman elçm ve birçok yüksek şah 
siyetelr tarafından uğurlanmıştır. 

yan hariciye encümeninde yaptı· 
ğı beyanatı tekrar etmıştır. 

8,45 treniyle Kayseriden şehrimi -
ze dönmü§lerdir. 

-~----------------~ 
Bulgaristan Türiı• 
lerine suiksatıııi? 

(Cn, tnrafı J inci .. y ..... >. il 
mağduriyet ve felakeiİll1 ~ 

· 1 v t "be il• .·~,.ı mucıp o acagı ecru. ~~ 

tir. Çünkü bu tarzd~ı ~ 
Bulgaristanda Türkler• ~ 

mek maksadını takip ed•ll ~ 
gizli teşkilatların tuarlacbl'~.,,, 
ve saire gibi mezalime bi~ ff 
zırlıktan başka bir teY ol fll-,.; 
radılıs1arı yalnız sükilnet •• -. ,..;I 

~ .ft,,d•,.,,,,.} 
vaat olan ve beş yüz ~ 1'11~ 
o topraklarda çalıtan bır u11' 9'1'11' 
yakın ve belki de fa:ıla T ttf W 
lesinin bu gibi hareketler!:fs ti' 
dar uzak olduğunu anla 
kiiçük bir anket kafi ıelir. 



~ Sadri Etem .......... ____ _ 
~ ı•h;~n~İsıirlar vekili 

a.lll Q ar.ar ve gümri.ikler vekili 

llıtı~1 :r dün gü.mrük idaresinde 
t1 muştur. 
i~ ... 

•ı~ çiftlerden doğan 

1 
~ik·h çocuklar Feriha Hanıma 

a. 1 a sız ·r 
t ~ lttekt çı tlcrden doğan çocuk ameliyat yapıJdı 

ıil.ıı~, uın tutulan nüfusun ce - Şehir tiyatrosunun ve İpek fil -
~tlil Utelle t 'il . . . .. 

l" c " escı erı ıçm muraca min artistlerinden 1929 güzellik 
l~ ı ·0 &alrn "'~d I§lır. Bu suretle şimdi kraliçesi Feriha Rahmi Hanıma 
~\ı lnı:r 

1
bir çok gizli nüfus oldu - (Sağlık yurdu) nda Dr. Tevfik 

'l.ıtı 1-.. fdı h'ıa.ktadır. Mektum nu··fu R ~.. emzi Bey tarafından muvaf fakı-
lllıı ..... , Yrı··ıf ve ıneydana çıkması u - 1 b ·•ı yet i ir ameliyat yapılmıştır. F e -
t~k il Uauın k l f'ıl uzun ayıt ardan riha Hanımın sıhhati idiyir. Beş on 
~-"" L. a. old v • ~J\(ır. ugunu meydana çıka gün sonra tekrar çalışmıya başlıya 
~ ı caktır. 
~=-

DEH R i 

Yüzde ıekaeni zengindir. .. 

Ki!çUk ilanlar: 
illr defası 30 iki detUı 60 ııc derası '-5 

dört ı,efası 7ô ve on def&.'51 100 kuruştur. 
Uç aylık llAn verenlerin bir dcruı mecca· 
nendir. Dört ııatrn ı:~n llAnlarm fıulıı 

aatırlan ~ş kuruştan hesap e<tlllr. 

Efendi Nasıl 

Ancak iiç beş bin kadar fakir 
var • 

bir tcbll~indr, Frnt ilt• sııriyıı ıırasınd:ı sakin 

bı•<lı•vll!'r!P. Suriye ~.. llanan araplarınm 

1 til,f!ılini ta dik l'tmi Ur. 

- bınirdı• l'unıı nlcıtan , . .., ttillH lf'hinde 

~~ıııılnn niıma~ 1 ll'ri hilfıhldi'K' hitam bulnıu, 

olllıı~unn (l'roi~ a) ı:a:ırte!ii ynıı~ or. 

Görüyor? 

• •~r--

Hıristiyan dinin en kuvvetli 
propagandacısı sahne olmu§tur. 
Papaslar, temaıa sanatini, din pro 
pagandaıının belli başlı aleti yap
mıslardır. Tem asa esasen dini a-

~ . 
yinlerden doğduğu için bunda da 
hiç güçlük çekmemişlerdir. 

Bugün de, misyonerler, sinema
dan istifadeye kalktılar. Din pro• 
pagandası hususunda, hiç bir fır
satı kaçırmıyan papaalar, sinema
nın gördüğü rağbetten elbetteki 
istifade edeceklerdi. 

lalın deme .. - .\\Tııp!lnın 71'n;in mem· ı Eğer btanbulda :ıenglnlf'r faklrlerdf'n 

lrJırtlt'rindr. bile 1llldr tok, :ıı·11gin ıııdır. Kal- rok olnıasa~·dı ')ehlrde i,H;ı;en tramvaylarlD 

dı ki bizde. aıı l.klnrl, foğu birinci olur muydu ?-
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azıtıyorlar '·---------------------::mEll' LJaşmal.ait·c1t:n Ut'ı:am 

Türk ekalliyetlerini hudut harici
ne atmak için bin bir türlü vasıta
lara ve hatta cinayetlere müracaat 
ediyorlar. Günün birin~e Türkl.~r 
aleyhinde her hangi hır tec~vu~ 
hareketi ortaya çıkınca mesulıyetı 
gayri mesul unsurlara atfederek 
kapatmağa çalışıyorlar. 

Bulgaristandaki Türkler hak -
kında yapılan fenalıklar sadece 
beş on komiteci, gayri mesul un -
surlara isnat edilmekle mesele 
bitmiş olamaz. Bulgaristanda bir 
hükumet var mıdır, yok mudur?· 
Varsa bu hükumet insanlık usul
leriyle, beynelmilel mukavelelerle 
telifi mümkün olmıyan hareketler 
kimler taraf mdan gelirse gelsin 
önüne geçmek mecburiyetindedir. 
Aksi takdirde bu hal bu hükume
tin, hükumet olmadığını itiraf et
mesinden başka bir ~ey değildir. 

Unkapanı Cinayeti 
"Silah ·seslerini duyunca pencereden 

baktım, üç kişi gidiyordu,, 

Fakat ıı:imdiki halde ilk yapıla
cak şey ;udur: "Yug,, gnzetesi -
nin nesrettiği yazılar üzerine der
hal bi; anket açmak, Bulgaristan 
Türklerini ihtilal hazırlıyor gibi 
göstererek aleyhlerinde yapılacak 
tecavüzleri mazur göstermek te -
şebbüsi.inii daha başından akim 
bnakmak... Aynı :zamanda Türk 
Bulgar dostluğunu bozmak için 
sui kast hazırlıyanları ortaya çı -
kar.mak, ve sui kastçıları cezalan· 
dırmak ... 

Mehmet Asım 
BllllJltU!U!UftlUllllURlftlfn;Dflmmlmmınıtıtııwıuı n111mınıııuunı~rnmutııt1tt1ım11t 

edeceğini söylemiş oluyor.,, Kati
yen Muıolini böyle bir §ey söyle -
mit olmuyor. Bu hususta fazla 
ıöz söylemeğe de değmez. Berli
se gidiniz de, f ransızca muallimi 
ıize Musolininin ne demek istedi· 
ğini anlatsın. Maahaza ben size 

Bir müddet eve~, Unkapanın - ra ölenin varislerinin :ekili. Etem ı davacı o~~asına göre: ~a~ayı. ka
da eski (Seyrisefain) işçilerinden Ruhi Bey, Mehmet Alı Beym zev- zanmak ıçın herhangı hır ıddıada 
Llıtfi Ef. yi bir gün sokak ortasın· cesiyle aralarındaki bir dava dos - 'bulunmuş olabileceği, oradaki 
da tabanca ile öldürmekten suçlu yasının altıncı hukuk mahkemesin ifadesi kanaathahş delil teşkil ede
garson Bedri, hadiseye iştirakten den getirtilmesi isteğiyle, bu dos - miyeceğinden, dosyanın getirtil · 
suçlu arkadaşı Cemal Ef. lerin ve yada Seher Hanımın hu cinayete mesine lüzum almadığı müta1ea -
kay in biraderi olan Lütfi Ef. yi a - temas eden dikkate değer maluma sın da bulundu. Suçlu mevkiinde 
ardaki husumet tesiriyle öldürmek tı yazılı olduğunu ileri sürdü. O - bulunanlardan Cemal Ef. nin bu -
için Bedri Ef. yi teşvikten suçlu radaki dava istidasında Seher Ha- günkü vazıyeti itibariyle serbest 
ciftlik sahibi Mehmet Ali B. in mu nı.mm "Zevcim Mehmet Ali Bey, bırakılmasını ve üç suçlunun da 
he::nekelerine, dün İstanbul ağır hemşirezadem Lutfiyi öldürtmüş- evelce mahküm olup o'.madıkları· 
cez::ı mahkemesinde devanı edil- tür. Evelce de bana bu yolda teh- mn sorulmasını istedi. 
miştir. dit yollu söz söylemiştir.,, dediğini Reis Aziz, azadan Kemal ve 

Bu dava görülürken, mahkeme ilave etti. Şakıp Beyler salonda kısa bir mü-
salonu haylı kalabalıktı. Dava edi Buna karıı dava edilenlerin ve· zakereden sonra, etraflıca müza
lenlerden Mehmet Ali Bey mev - ki'lerinden eski müstantik Hikmet kereye lüzum görerek, salondan 
kuf o:mıyarak muhakeme ediliyor. Bey, dosyanın getirtilmesine lü - çıktılar. Müzakere, yarım saat 

Dünkü muhakemede, dinlenilen zum olmadığını, istida suretinin kadar sürdü. Heyet, salona dön
şahitlerclen halıcı Sabri Ef., bir cu- mahkemeye verilebileceğini, esa - dü ve altıncı hukuk mahkemesin :. 
ma günü öğle vakti evde oturu~- sen Mehmet Ali Beyle zevcesi ara· deki dosyanın getirti'mesine, Ce -
ken, si'ah sesi işittiğini, pencere· sında geçici bir anlaşama.mazlık mal Ef. ye kaytsız şartsız yol veril 
den baktığını, sokakla yürüyen dolayısiyle açılan bu davanın> son- mesine, dava edilenlerin evelce 
üç kişi gördüğünü, arkaları dö - radan takip edi'mediğini, karı, ko- herhangi bir suçtan dolayı ceza çe
nük olduğundan bunların yüzleri- canın şimdi beraber yaşadıklarını kip çekmediklerinin araştırılması -
ni görmeğe muvaffak olamadığı - söyledi. na karar verildiğini bildirdıler. 

m söyledi. 1 Müddeiumumi Kaşif Bey, Se - Muhakeme 23 teşrnisaniye kaldı. 
~-.hit dinlenilmcı:i bittikten ~o~ her Hanımın o zaman zevcinden Cemal Ef ., serbest bırakıldı. 

Adliye koridorunda teliş 
Bir hırsız hapse mahkum olunca. kori
dorda yangın var diyebağırmıya başladı 

Y1ldızda bulunan 
eşyalar davası 

"Yıldız,, sarayından alındığı 

mevzuu bahsolan ibrik, leğen ve 

incili örtüler meselesinden dolayı 
hatine oil eel.i ı<.-U-1:. wnahnctla .. •n 

Fransızc~yı bilme~iğini~w ~ç~n bir Dün öğleden sonra İstanbul bi-1 bir aralık ta ''Yandım, Allah .•. Yan 
§ey demıyorum. Bılmedıgınız ha- .rinci ceza mahkemesinde Abdülka dım, yangın var!,, diye haykırmış· 
hislere burnunuzu soktuğunuzu, O· 

dan Nuri Bey arasında beşinci hu

kuk mahkemesinde açılan davanın 

şimdiki safhasında, iki taraf, nok
tai nazarlarını birer layiha ile tes-kuyanlara isbat ediyorum. 

Sizi bir az da adabı muaşeret 

öğrenmeğe davet edeceğim. Bir 
kaç defa gerek bu sütunlarda, ge
rek başka sütunlarda ağzınızın pa
yını verdiğim için, ismim acı bi -
her gibi sizi yaktı. Ağzınıza al· 
maz oldunuz. Dünkü yazınızda 

nezaketsizliğinizi bir az daha şü -
mullendirmek istemişsiniz. Ben -
den bahsederken: "Hiç kimsenin 

dir isminde biri, hıl'sızlıktan üç 
sene altı ay hapse, ikinci ceza 
mahkemesinde Osman isminde bi
si, dokuz ay hapse mahkum edil
mişlerdir. 

Abdülkadir, koridora çıkarıl -
dıklan sonra, bağırıp çağırrnağa, 

gürültü, patırdı etmeğe başlamış, 

Sarkıntılık eden genç 
tevkif edildi 

ağzına almak istemediği ismine Sultanahmet birinci sulh ceza 
benim sütunumda bir mahreç bul- mahkemesinde dün llya Vasil is -
mak,, istediğimi söyliyorsunuz. minde bir genç tevkif edihıiştir. 
İsmimin mahrece ihtiyacı olamı- Bu genç, torn:ıcı çırağıdır. On 

yacağı herkesçe malumdur. Esa-

1 

sekiz yaşında olduğunu söylüyor. 

sen şahsım hakkında konuşamam. Sultanhamamında Süzan ve Mu -
Yalnız "hiç kimse,, derken ne kast zaffer Hanr.mlara sarkmtı, ık ettiği 
ediyorsunuz. Kuru laf ve gene 'dd' . 1 hk .. d · ı 

, A ~. • ı ıasıy e ma emeyc gon erı · bermutat kof mugalata deg-ıl mı?. 
Çalıştığınız gazetenin kolleksiyon 
larını karırştırırsanız ismime sık 
sık tesadüf edersiniz ve hatta bu 
sütunumdaki bir yazımın, aynen, 
harfi '!ıarfine, fikrimin kabul edi
lerek "Cümhuriyet,, e nakledildi
ğini görürüsnüz. Bunun ıçm: 

"Ağzım yandı, ben İsmini ağzıma 
alamıyorum.,, Deyiniz ve nezaket
sizliği ileri götürüp sözü şümullen 
dirmeyiniz. Şunu da öğreniniz, ki 
iami ağıza alınmak istenmiyen 
kimselerle ne şifahi lrtınuşulur, ne 
de tahriri. Aksine ne derler bili-

runuz size cevabını verir. 
Bana gelince; gene isminizi ma

alesef yazacağım. Çünkü yazı ya 
zıyorsunuz. Çünkü sizi okuyorlar 
Te çok defa aldanıyorlar. Bilgiç
lik taıladı§mız gün, ben tepeniz
deyirn yavrum. Bunu size eskiden 
rl~ söylemiştim. Selimi izzet 

miştir. 

Muhakeme, §ikayetçi hanım -

larla şahitlerin çağmlması için, 
on dokuz teşrinisani pazar günü 
saat on dörde bırakılmıştır. 

"Tarikati salahiye,, ciler 
serbest bırakıldılar 

Hapisanede aftan istifade ede -
ceklerin tesbiti ve serbest bırakıl • 
ması işinin bittiğini, yalnız vazıyet 

leri tereddüdü mucip olan bazı kim 

seler hakkında adliye vekaletine 
müracaat edildiğini yazmıştık. 

tır. 

"Yangın var!,, sesini işiten bazı 
kimseler, telaşla sesin geldiği ta
rafa doğru koşuşmuşlar ve böyle 
bir şey olmadığını öğrenmişlerdir. 
Abdülkadir, jandarmalar tara -
fmdan tevkifhaneye götürülmüş -
tür. 

Komünistlik tahrikatından 
suçlu olanlar 

İstanbul ağır ceza mahkemesi, 
komünistlik tahrikatından suçlu 

lsteyon Barofla diğer birkaç Bul -
garın muhakemelerine dün sabah 
kapalı celsede devam etmİ!tİr. 

Öğleden sonra da, Hasan oğlu 
Mehmet, Şevket oğ' u İsmail Hak· 
kı, İzzet oğlu Ali, Kadri oğlu 

Hasan, Hüseyin oğlu Dede Ra -
mazan, Mehmet oğlu Halil, Ha

lli oğlu Hüseyin, Rıza oğlu Kad· 
· Ya"'ar Mehmet, Şer af ettin l'J, T 1 

ve Mi.inire H. komünistlik tahri
katmdan suçlu olarak kapalı cel
sede muhakeme edilmişlerdir. 

• 
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hil ederek mahkemeye vermiş bu· 
lunuyorlar. 

Hazine, layihasında bu eşyanın 
Nuri Beyin malı olamıyacağını ile

ri sürüyor. Nuri Bey de, kendi 

malı olduğunu ileri sürmekle bera

ber, esasen ortadan kanunen za· 

man geçmesi mevcut olduğunu 

kavdediyor. 

Doktor Şirinyan Efendi 
aleyhine a~tlan dava 

Kürtaj yaparken Melek H. m 
ölümüne sebep olmaktan doktor 

Şirinyan Ef. aleyhine açılan da -
vanın dünki.i muhakemesinde, dok 

torun eve'ce mahkumiyeti bulunup 

bulunmadığının sorulması karar -
laştırılmtşlır. 

A~hn kaçakcıhğı 

muhakemesi 
Altın kaçakçılığı ile maznun Ya 

scf Dano Ef. nin 
başlanmıştır. 

muhakemesine 

Dün ihtisas .mahkemesinde maz 

nun dinlenmiş ve muhakeme karar 
için yarma bırakılmıştır. 

Ayaspaşa va~fı 
mütevelliliğı ~" 

d ıı O• a 
Sıhhiye memurların a •• ll• JI' 

Ah • Jl'o ı 
Şinasi Beyle Sala atlln 1st11ııbl' 
arasında bir davayı, . tetkik' 
üçüncü hukuk mahkemesı 

diyor. >.r••~ 
Osman Şinasi Bey, ditl.,. 

· 1· ..... • J<eıı ı..r mevkii mütevellı ıgının ~11~, 
ait olduğu iddiasındadı~· ttil1 ~ 
mc eski mütevelli Salaha eYjt1~ 

. , .. 11· 1·.... uretle g "'' yın muleve ı ıge ne s 
11 

,... 

diğinin evkaftan sorulmasın 
rar vermiştir. d•tD' 

laka r 
Ayas paşa vakfı le a a heıı~ 

lan belediyenin davası da dıf· 
tetkik ve tahkik safhasında s•1 

rt:isır Beyle HikrTlet ki• 
arasındaki karşal• 

tazminat davaı~rı r'•'' 
Kadriye H. ın kardeş• t 911 

Beyle eski müstantik }-lik~e t d" 
arasındaki karşılıklı tazıll~~~11ıJ 
valanna, İstanbul üçüncıı. i.-ı'r 
mahkemesinde on dört teşr~ikll'cl 
de bakılC\caktır. Nasır B. t 9'( 
Beyden on bir bin, Hik~e t,r 
Nasır Beyden on beş bin }ır" 
mİn::\• istiyorlar. ' 

Hazine ile Senber111" 
papas,arı arasınd" ,ıl•~ 

Hazine ile Senbenuva paP •tdf' 
. aı 

arasındaki miras meselesıne ıtı•°' 
vaya, İstanbul üçüncü hukuk 
kem esinde devam ediyor. ~ (f 

Evelce hazine lehine olara ... ~ 
'l L ··1 0 \'Jfl ·' rı en Karar, o en papası dr 

olarak ölüp ölmediği nokta5'1'tı0 ' 
bazı tetkikat yapılmak üzere ~ 
zulmuştu. Şimdi bu noktada" 
kikat yapılıyor. __,/ --------

Musiki konseri 
SARAY Sinemasınd'ı;I 
Şehrimizin musiki nıeraklılan '. 

sinc:ma(ı salonunda h;r seri oda nııı= 
11.vı ı .:ı~ ı ı ~ cı ıı~egnıı nauer ii•'''a 
besi;,, memnun olacaklardır: 

1 k Yüz kuru~ 'e elli kuruş o.ara ~ 
hit tdilnıiş olan duhuliye s:l\ esin~"·,!' 
rana rağmen herkes bu konserlen 
dinlh ebılcccktir. 

!\·ıu~iki ıncraklıl:ırı hu suretle 10 " 
• 1 " . no tr ., ıors , e quınte ttc •• o sun pıya . 111 

n letl pi) ano quatuors~ olsun muh te ı 1 rıl r 
~ı k ive konserlerini dın li yebilecckleıtıl•rd'' 

Çok şa' anı dikkat olan progr.a hı.ıb' 
l la) dn. ~lozart, flecıho\'en. ~ı: tl' ~ 

b. u''' l\r:ıhıııs, llach 'c l lnııdcl gı ı · 
escrlcrı ,·ardır. . fırı&•~ 

Bu koı c:crkrin halkımız ı:.ır~ ,Jı· 
mcmruıııntle knrşıl:ıııacagını uııııtrı~ı~· . . ı• o 
\'Oruz. Pazartesi 13 ikinci tcşrııı 

1
, ,11 

Jc prnksür Fcrdı 'on Scaı:cr. ;~.o ! 
K:ıı 1 ~chrickcl kcm:ın l (cinrıch ·~irı ııcı 
alto \'C 1 lellmut IULıer 'İ\ olon-el 
konsı:ı ,·erilcccktir 

Program : pi'°' d 
\\' A :\ lozart C. ;\ loll ile ~eııı•~ 

quarteıt. W. A. '.\lo;ı;nrr pt\arıo t1r'~ı1" 
Ye alto için Fc:: dur ılc trio . .f · ıt 
C. l\ inli ıle op 60 pi\':ıno qu:ar:~aıfi 

1 S TA rt B U L BELEO~ııerı 
Şehir Tıyatrosu Teın5' 

e :.~~n ı~· ~:. ·"', llllllllllllm 

a:::~ 2slv;~e 111111 
Bir Kavuk 111 

Devrildi l\\llllll 
Yazan : Musa· fe1 bip zade Celal 

UMUMA 



V AKT ın Edebi Tefrikası : 21 I ~ ~ il/ ~~-1 ,. llllillJllllllll mııMD U M U M l 

., K ı "" K A N ç ! Teşkilitı Mahsusa c 
' ill~iııllıl~ !ıll~ 11111 !lllı !llıı 111111111 il~ il! ill~!llı~~I~~ Nakleden: Selami izzet il fi 

dü. ~iu Mlffi~ıfil!Lfü~ 
lu ınartesılerı, Behire ile bu_ tımı ürpertti. VAKIT'ın yeni Tefrikası : 9 Yazan: A. 

1~:-'"dıın.Ferdir!İn,,günişiyok =~:~~:~~~·m.;.:::::1~okağa Bir çok şel}ler vaadeden beyanna .. 
Bchireyl b b · b. d l e era er gezmeye gı- çıkmak üzereydim, birden ıre, o 

er erdi. eski sancı ba§ladı .. Hani birkaç ay l • b • • • J J •ı • k • 
klBirıamanlarbendeonlarata· evveltedavietmiştin. Ürtikermiy me erzn lTlSlnue uenz zyor l: 

ı ırdıın F k d • a at ıon gün1erde buna di neydi? .. 
a tahaınmütu··m kalmadı. U" ·k · l · C - rtı er Jeant. jandarma zabiti ve küçük zabit ve hiçbir ~eyden korkmıynra \ ~ı -

d' uınartesi günleri ben de ken- -Tamam. Biraz bekledim. De olduğu halde Erzurumdan Vana lfıha sarrln:ım. Hazreti fahri kfü -
ırne bir iı1t buldum. a· R l' diğini yaptım. Sirke ile masaj tav gıtmıştı. Bunlar Yanda kalarak nat aleyhi efdalüttahiyyat c en ı-

na a.ndevu vermiyordum, telefo- siye etmıştın. Olmadı. lşte bak. gerek Rusya ve gerek lran dahi - , mizin ümmetine eı;ir olmak, hem cevap . 
hiırnet . ~ermıyordum. Uşağımla Kolunu sıvadı, gömleğini 11- linde istihbarat ve teşkilatl a meş- de Ruslar g:ıbı rlünyanm en alçak, 
d' çımı ıavuyordum. Onlar gi yırdı, oğulmadan kızaran, teftali gul oluyorlar ve vücuda getirdikle en korkak bir düşmanın ayakları 1Yorlar g k' 1. , d • 

B n·' eç va ıt ge ıyorıar ı. gibi tüylü bir yer gösterdi. ri çetelerle harp halinde düşman altında esir olmak hem günah, 
na. l ~· treyle buluşamıyacağımı, o- ıncvıımı \in) topraklarına akınlar yapmıya ha- hem ayıp, hem de rezalettir. Ce -
d··ke efon edemiyeceğimi dü!Ün - zırlanıyorlardı. lşte bu sebepten nahıhak Rus.va devletine layık o -
u çe b 

ra.h ' asa. ını gevşiyordu .. Adeta Polis haberleri dolayı Kafkasya ihtilal cemıyeti lan helayı verdi. Daha. ,geçen \.e -
ra.h a.t ediyordum. Uyuşuk bir isti- nizamnamesinde üç mıntakadan ne Rumelinde yüz binlerce ırz ve 

~te kapılıyordum. Bir çocuk yaralandı bahsediliyordu. İhtilal cemıyetınm namusun mahvolmasına ve güzel 
de .•kat o gün bir türlü rahat e- ~asımpaşada Kaptanpaşa mek - merkezı umumisi Trabzonda idi. vatanımızın hal'abclere döndUıiil -
:~Yordum. tehi önünde geçmekte olan iki üç Bu vazıyete nazaran Trabzon- ınesine sebep olan Bulgar, Sırp, 

ttıi ır koltuğa gömülmüı, gözleri - yaşında Haaan isiminde bir ço· da Rıza ve Ne.il beyler ile katibi Karndağ, Yunan gibi devletleri hi 
llij ~hluştum. Dizlerimde, he - cuğa Ahmedin idaresinde bulunan mes'uller, Erzurumda doktor Ba _ maye eden ve allahm azameti in -
y zd &fla.nmı§ bir kitap açık duru- yük arabası çarpmış, çocuk yara- hattin Şakir ve Hilmi beyler ve tıkanımı unutacak derecede mağ -
d~r .. u. Behireden başka bir §ey lanmış ve abaracı yakalanmıştır. Yanda da Ömer Naci beyler olmak rur olan Ru:5ya hugün dört taraf -

?ll.~unınek istiyordum.. Ama. ne iki dolandırıcı yakalandı üzere teşkilatı mahsusanın Kafkas tan hücum eden Almanya, Avus -
"'ıub~kün! .. ~ Fikrim, dolap beygiri cephesi, şimdilik nazari bir ıuret- tmTa gibi iki km·vetlr düşmanın 
" ı h Be Sabıkalı ve dolandırıcılardan J 
il'' ' cp hirenin etrafında dö- te, ikmal edılmış bulunuyordu. ordulal'Iyle mahv ve perişan olu -
tlfordu.. Arap Nuri ile arkadaşc Akif, son 

U günlerde yeniden dolandırıcılığa Hatta Kafkasya ve handaki Türk yor. Rusyanın başına gelen bu fe-
t .. YUtu.klugumdan silkinmek is· lere ve Gürcülere tevzi edilmek Ü· 1fıketten artık sirndiden istifade et ~ ıın. başlamışlar ve dün Galatada bir ~ 

,. zere Kafkasya ihtilal cemıyetı na- mez~ek ne zaman i~tifade edece-
l "l. ı hamalı dolandırırken yakalanmış-

~._:. •tıın, arkadaflarımdan birine mına bir takım beyannameler dahi g~ız. Daha ne zamana kadar bu • · lardır. 
~e:~~P Yazdmı. Arkadaıım İzmir- hazırlanarak bastırıl~ıştı. Kafkas- kanlı de\·jetin işkencelerine ta -
le . ı. Beni davet ediyordu. Ge - Millet mektepleri ya ve İran Türklerine ve müslü - hanımi.il edeceğiz. Yer yüziindeki 

rn.7eceğimi haber verdim. manlarına birçok şeyler vadeden ~00 milyon İslamın halifesi olan 
O Bu sene de millet mekteplerinin 

t.. l"ll\ya gidersem, Behireden bü- bu beyannamelerden birisinde de- kudretli padişahımız siz biçare 
tın L acılmasına karar verilmistir. Buka 

t k' litün ayrılmıl( olacaktım. Hal- · - niliyordu ki: islfı.mlan esaretten kurtarmak ve ou ~ rar üzerine dün öğleden sonra ma-
t burada, belki de fikrimden l 1 d l · · 1 gene pcvrraınbcrnnız efendimizin c, arif müdürü Haydar Beyin reis iği Ey mUs Uman kar eş e11m1z. J ~· 

.. , Yar, ka.lkıp Suad iyeye gidebilir· 111ukadde;:: sancagw ı altına toı>lamak 
" Ilı. altında toplanan bütün ilk tedrisat BüyülLa}lafüm zrn }.m dünyada ., 

b müfettişleri yeni millet mekteple - ancak hfıkim olmak için yarattığı için orduyu hümayunlarmı silah 
b "'Ua.yene odamın yanındaki la- - - ı ı 111 1 1 T h or rinin mahallerini teshil etmiştir. müsli.imanların aıtık di.i:?num e&'l. _ altına top acı. \: pal ıyaca.;: ı-1 a 
fl.kı'.t.uata gird .. im. Orada baıil ti- y 1 k 1 a·· - 1 a~ n·· v·ılclırım eri en arara göre 15 kazada retinden kmtulacağı zaman gel - sec ası u:şmanm J' .,ı " . -
Ya ...... vardı. Uzerlerinde tetkikat be!er dershane açılacaktır. di. Yüzlerce senedir daima dindaş lar J'ağdıracak YC senelerce ccda -
,, l>l ·'.··ordum. Bir müddet orada O· l ı l • 1 • • w ] k k 
"' aı:dım. Kayt muamelesine de ayın on brmıı:7ın kanlarını döken, şehirle- c mm rn m· erı çıgncnen, rn ·u · ve 

..,. beşinde başlanacak ve ay başından rını zapteden, beşikteki masum ev- namusu inkar edilen, uleması tah-
1 ck··a d ld' . a· . . l'l k Ji· · r 0 ama ge ım. itibaren dersler verilecektir. }atlarım süngülerle parç.alıyan, kır, ın Ye ımanı perışan ec ı me · 

ıa, • ala fırtına patlamıyordu. Her , kızlarının ırz ve namusuna geçen, istenilen siz din kardeşlerıınızı 
Si;~~e alnımın terini siliyordum. r' B Ü R S A camilerinden kilise, mescıtlerinden kafir zulmünden kurtaracaktır. Bu 
kı a Yakıyor, atıyor, tekrar ya - ahır, mezarlarından bahçe yapan nunla heraher sizin de miicahit 

Yordum. -P· l llizal:ırında yıldız i~aretı olanlar üzer- za1inı Ruslarm katil pençesinden karde~leriınizin galebesım kolay 
IYan t d leıinde 9 ilci tc.riıı muamele olanlar- 1 k · · ı·· ., oma o ur um. · yakamızı kuı-tarınak için"Allahuck aştırma · ıçın c uşmana zarar Ye -

Hlh,, ayeti celile~mın hükmü mii • 
nifine güre canla, kanla, malla 
döğüşnwye ve dini mübınımızm 
hain dfüşınanlanndan intikam al -
mıya ko:talım. "Yarabbi sen der -
gahı celal ve azametinden islam 
kullarına selamet ver; ve mukad -
des kur'anı Ru::.; ayakları altında 
çiğnetme,, dualarını hiç kimseden 
korkınıyarak tckmr edelım. Alla -
hımıza sarılalım, peygamberimiz
den istimdat edelim. Köpeklerden 
daha korkak olan mel'un Ru~ hü -
kfıınetmı Kafkasya dağlarmın öte 
lerine kadar :koğalnn. Ey ehli iman 
i;;;te hızını sabahımız doğuyor, ha
in diif'nıanm vılan gözleri bu nunt . . 
gördüğü zaman kör olacaktır. Ce-
nabıhak a~ümanmdan imdadımıza 

hiitün meleklerini gönclerccektır. 

SehWerımızm kanlı kefenlerle mc 
zarlarından çıkıp "İntikam, inti -
kanı,, diye bağırdıkJanm cluyaca -
gız. kelfmıullahı ila edeceğiz. Za
limleri kahredeceğız. 

Padişahımıza pe~·gaınbeıımızın 
emaneti olan :-ancağı şerifi şark ve 
garba hflkim kılacağız. Dünyaya 
adalet ve saadet dağıtacağız. Ey 
,;\luhamnıet ümmeti, artık intikam 

~aatleri ~a.1ın ıya başladı. Zevk \'e 

rahattan, sefahat ve :ıakavetten 
cenabıhakka tövbeler ederek vaz-
geçelim. A1lah için, dm ıçın, kur'
an ıçm, mübarek vatanımızı esa -

retten kurtarmak için, kabei ulya
ya, kıhlegahı islam olan o mukad
des yerlere hile göz diken peygam 
berimizin kabnm çiğnemek i
çin gece gündüz hiJe ve fesat ter -
tip eden Ru. 1ara dünyayı zindan 
etmek için silaha sarılalım. Ve hiç 
bir şeyden bir dakika bile korh-nu
yalını. Zira cenabıhak her halükar 

t:\' .... ı· G . ,. E . , · · dır.] Hal,:ıml:ır kııp:ınış fiyatlannı ~<i.-ccrir l k h 1 
Çald · e a rıeg ın, rotıque sını ber, allahuekber,, seclalarıyle dal - recek her ti.irlü fedakar ı ta u un da yardımcımızdır. 
b' •tn. Sonra Snegoruçka'dan nukut (Satış) dığHnrz derin uykudan uyanalım manrz faı-zrlır. "Cahidu fisebilil- tner.amı nar> 
~::~'1.va tutturdum. Bir ak§am gra ::.-*..;::;· =-ı.o=n-=ıl=ra==6=l.l=, =-.=.;;;:;\-'i...;:ı;;;;:ın;;;;a==2;;;;4,;;;;5=:iı -.-,;..;;;.--iiiiiOiiö-.-__,;,;;;;;;;.._...,,.=_..-.-.--__,o=====-====-:m"'"":'--:-=-:--....--::===:==----====---2 

t• bOltda. bu hava çalınırken, Behi- * l\cı·rort ıtırı. - • Mııdric 18 - Belediyede Tabela resimlerinin tahak· Maarifte 
"' 4 * Parıs ıoJ" - * Brrlin :ıı•. - kuk ve ta'1sil işleri ajansta S0 .... na usulca bileğini okşatmıştı. • illllAno ~2ı, -- • \·,ıwıvıı 2.ı, - • 

·•tn 5 · f B b ·· yu·· k gaz tangı Tabela resimlerinin tahakkuk )ld ınci sen oniyi çalmıya baş * Rruk~cl 11.ıt, - • Rudape~re :ıo, - eş U 
11'\'ı B • Aıln:ı ~4 eo • Bulres 22. -- l ve tahsil muamelesi belediye tara-

tıl... . u parçaya bayılırım. Ce - • CcnCl'IC t:!4, - • Rclı;rııc ~6. - yaptın acak l 
.. ehld fından Anadolu ajansına veri miş-

e onu çalsınlar isterim. * ~oll .ı ~''· • • • Ynı ohnm:l 4S, - Şehirde mevcut bulunan gaz 
J .. ıt~ava. gittikçe kararıyordu .. E- : ı~\rmıı:ıtruam ı~~ .. • ~ *Altın 9.H. - tankları ihtiyaca kafi gelmemekte- tir. Ajansın Beyoğlu şubesi, bele-
"" tık l " " • J\lcduiyc :~.ı so diyenin tabela resim~erini makbuz 
~eı b' ansiyonları tahammül edil • Stotho m .;9, - • Rınknot !!26, - ı dir. Bunu nazarı dikkate alan mukabilinde tahsil edecek ve bede 

ır hal alıyordu. b 1 d ' Ç b l l d · d b 
b Çekler e e iye u u' u a yem en eş lini belediyeye verecektir. Ajans 
oirtle b' k 1 . kap n ıre a ktım. Pıyanonun • ı.o.nllr:ı büyük tank yaphrmıya karar ver- bundan dolayı belediyeden bir üc-

d1 k'ğı Öyle bir gürültüyle kapan· • Ncı·)orıc o.:-3- \·hana 

' 
1 ben bile korktum. * l'aıls 12 oıı • !\ladric 

İi ıılı l * l\lilftno 8.965'1 • Rrrlln 
$Cs e konu~tum: * Jirukseı !3.3 ı \'ar~ova 

>'or -
5 
İnsan burada nefes alamı _ ı\tln~ 83,06- • Rudapcşıe 

· ol ~ 1 * 1.cncı re 2.-1.1~0 - llukrcs 
{8.ga çıkayım. Sol)n tıti.~Oil> Bc'ı:rnı 

~lihle b' k' • Amstrrdaın ı.ıııo • Yo1'ohanıa 
tİ}'di ır ıtap aldım, şapkamı Praı: IS,9ı!- !\loskova 

keb kın.. Taba.kama sigara koyar -
~ apı çalındı. 

biri ijur~um, Bekledim. Kapı biri -
atune çalındı. 

Is Bankası 
Anadolu 27. - * Çimento a5. 

miştir. 

Be'ediyeyle alakadar şirket a -
rasında yapılan müzakere müspet 
şekilde neticelenmek üzeredir. 

Asri mezarlık için 
hazırlıklar 

Belediye tarafından Zencirli 
kuyuda asri bir mezarlık kurulaca 

ret istemiyecektir. 

Ucuz erzak 
Belediye kooperatifi, azasının 

gıdai madde!er üzerindeki zaruri 
ihtiyaçlarını ehven fiatla. temin et
.meğe karar vermiş, bunun için bir 
dükkan kiralamıştı. Eski maarif bi 
naıının altında hazırlanan mağaza 

nın ayın on beşinde açılma resmi 

-Aç b . 
t)\a_k •. ayım arı ... Sokağa çık-

ll~ere old ~ 

, Hcji 

~ir. llanlye 
Tram1ay 

ğı yazılmıştı. Bulunan arsa evel- yapılacak, bundan sonra azaya u -
O::ıırl: ile!. ce yalnız, hazinenin zannedilmiş cuz erzak verilecektir. 

:l,fi"SO Onyon l>cy. 
l'i, 

A ugumu anlarlar. 
#\~hm. 

Ferdiydi. 

.ıa:. :{. ~ 

E: 'k !J te haykırdı: 
-T 1 .. '\'el< a ıırn varmış, seni buldum 
E~ deli olacaktım. 

l. lıni uzatt H · 1Ydi • 1• araretlı ve nem-
.... Blrd d 

Ve ?tef en amarlarımda, kin 

U. ~ıı:orta 
Bomontı 

.. .50 
11,40 

Ralya 2,20 fak~t.sonradan arsanın yeni birkaç Daimi encümendeki ~ahşma 
~arı: m. ecza ·2.35 h b d h meydana ç k t Be 

70,- Tcıeron 13.- t sa 1 1 a a ı mış ı. tarzı değiştiriliyor 
-=:-:.--==~=-==:'":":':'.======fll lediye şimdi hem hazineyle hem Daimi encümenin çalışma tarzı 

istikrazlar tahviller yeni çıkan şahıslarla fiat hakkında değiştirilmektedir. Bundan sonra 
193J da ise. 
istik rar.!J ı. 

• ~nı.: l>.yoı 
• O. ~luı·ah 

Gümrul.lcr 
1928 !\1ü. A. 

AaNaL 

99.- ı·:ıcı.tri:> 
5J,;,ı 'J'ramuy 
2,4Cı * Erı:ıni 

~:l. - Hıhum 

2,35 * Anadolu ı 
•.~o • Anadolu il 
O,- *"' ;\lumr sil 

51,3Cı' 

9;-, ·
il!.-

'44 80 

uyuşmuştur. Yakında satış mua - encümene ya vali bey veya beledi
melesi tekemmül ettirilecektir. ye reisi muavin~erinden birisi ri -

ş 1n1 h'ret rnevc:elerinin kımıldanı • 
ısıetti:ın H. dd ---.-..-..-....-;;;;;;;;;=;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiiii0iii-._.._ 

... ı et, avuçlarım 

Bu takdirde 933 bütçesiyle bele yaset edecektir. Bundan başka en 
diye bu yeri satın alacak etrafına cümen tarafından müzakere edile
duvar inşa edecektir. Mezarlığın cek meselelerde belediye veya vi
tarh ve tanzimiyle küşadı 934 büt- layet dairelerinin alakadar şube 
çeaine bırakılacaktır. müdürleri encümende mutlaka ha-

Bütün talebeye çiçek 
aşısı yapılacak 

Sıhhiye vekaleti maarif müdil • 
riyetine gönderdiği bir tezkerede 
bütün mekteplerdeki talebenin çi
çek aşısı olması icap ettiğini bil .. 
dirmiştir. 

Bu iş bütün mekteplere tebliğ 

edilmiştir. Yarından itibaren beş 
ay içinde çiçek aşısı olanlar hariç 
olmak üzere bütün talebelere çi • 
cek aşısı yapılacaktır. 

Mektepler hakkında 
ihsai malumat 

İstatistik umum müdürlüğü bü
tün mektep' erin mahiyeti hakkın -
da ihsai mahlumat toplanarak 
bildirilmesini maarif müdüriyetin 
den istemıştı;·. 

Tekaüt edilen hocalar 
İlk mekteplerde tekaütlüklerini 

istiyen muallimlerin tekaütlükleri 
tasdik edilmiştir. Bu muallimlerin 
aded 30 kadardır. Yeni muallim -
lcrin 1 istesi mektep 1 ere tebliğ edil-
miştir. 

zır bulunacaklardır. Daimi encü -
men azaları gibi bun1ar da mukar• 
rcratı imza etmek mecburiyetinde-
ı · ' 
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k M il M 1 • • d Filistinde tabii hayat başladJ Büyü i et ec ısın e d fi 
Kanlı hadiselerin he e 

ihtisas encümenlerine 
Ankara, 9 (A.A.) -Büyük Mil

let Meclisi bugün reis vekili Raf et 
Beyin riyasetinde toplanmıştır. 

Celsenin açılmasını müteakip 
meclis azalarından bazılarının me 
:zuniyetleri kabul edilmiş ve mani
ıa mebusu Hikmet Beyin Maarif 
Vekaletine tayin edildiğine dair 
Riyaıeticümhur tezkeresi ile Af -
yon Karahisar mebusu Ruşen Eş
ref Beyin Riyaseticümhur katibi 
umumiliğine tayin edilmesi dola -
yıaiyle meclis azalığından vaki is
tif ası okunmuştur. Trabzon meb
usluğuna seçilen Fatin Beyin inti
hap mazbatası kabul edilmiş ve 
mumaileyh ile EJaziz mebusluğu -
na intihap edilmiş olan Fuat ve 
Fuat Ziya Beylerin tahlifleri ya -
pılmıştır. 

Yapılan intihabat neticesinde en 
cümenlere ayrılan mebuslar şun -
lardır: 

Adliye encümenine: 

Münür (Çorum), Salahattin 
,(Kocaeli), Raif (Trabzon), Hay
dar (Antalya), Numan (Antalya) 
Süreyya (Aksaray), Vasfi Meh -
met (Balıkesir), Osman Niyazi 
,(Çanakkale), Hasan Hayri (Edir
ne), Şeref (Edirne), Abdülhak 
,(Erzincan), Yusuf Ziya (Eskişe
hir), Mehmet Nazif (Kars), Sa
it Nazmi (Kayseri), Ragıp (Koca 
eli), Sırrı (Koyna), Tevfik Fik
ret (Konya), Refik Şevket (Ma -
nisa), Nazım (Tokat), Hamdi 
'(Yozgat) Beyler. 

• Büt~e encümenine: 
Mustafa Şeref (Burdur), Ka -

:zım Hüsnü (Konya, Mükerrem 
(Isparta), Süreyya Tefik (Tokat) 
Ali (Afyon), Yahya Galip (An
kara), İhsan (Beyazit), Doktor 
Galip (Bursa), Dokor Mustafa(Ço 
rum), Faik (Edirne), Hasan Tah 
ıin (Elaziz), Asım (Erzurum) A
ziz (Erzurum), Nuri (Gaziantep) 
Kazım (Gireson), Sadettin Rıza 
,(İstanbul), Ahmet Hilmi (Kay -
seri), Mehmet Nihat (Kırklareli) 
Şevket (Kırklareli), Turgut (Ma
nian-), Recep Zühtü (Sinop), Ra
sim (Sıvas), Remzi (Sıvas), Sü 
leyman Sırrı (Yozgat) Beyler, 
Kazını Pa§a lzmir. 

Dahiliye encümenine: 
Cemil (Tekirdağ), Faik (Tekir 

dağ), Şükrü (Çanakkale), Halit 
,(Burdur), Ali Münif (Adana), 
Esat (Amasya), İsmail Hakkı (A 
maıya), Rasih (Antalya), Emin 
Fikri .(Bursa), İsmail Kemal (Ço
rum), Münür (Gireson), Mehmet 
.(Kütahya), Abdülmuttalip (Ma -
latya), Vasıf (Malatya), Hasan 
Reıit (Muş), Galip (Nigde), Ah
met lhsan (Ordu), İsmail (Or -
du) Eıat (Rize), Zühtü (Samsun) 
Vasfi Raıit (Şihinkarahisar), Fa
ik (Trabzon), Halit (Zonguldak) 
Rafet (Zonguldak), İzzet Ulvi 
;(Afyon) Beyler. 

Hariciye encümenine: 
Mahmut (Siirt), Necmettin Sa

dık (Sıvaı), Zeki Mesut (Diyari
bekir), Cevat Abbas (Bolu), Fa
lıh Rıfkı (Bolu), Fazıl Ahmet (El 
aziz), Saffet (Erzincan), lbra
him Tali (İstanbul), Salah Cim -
coz (İstanbul), Halil (lzmir), lb 
rahim Süreyya (Kocaeli), Reşit 
Saffet (Kocaeli), Yakup Kadri 
'(Manisa) , Nebi zade Hamdi 
'(Trabzon) Beyler. 

lktısat encümenine: 
Şakir (Edirne), İsmail (Şıbın 

karahisar), Akosman zade İzzet 

(Afyon), Şeref (Ankara), Şükrü 
(Bolu), Doktor Rasim Ferit (Bur 
sa), Rüştü (Bursa), Emin (Eski
şehir), Ebip Servet (Gümüşhane) 
Ahmet Hamdi (İstanbul), Akçura 
oğlu Yusuf (İstanbul), Alaattin 
Cemil (İstanbul), Hasan Vasıf (ls 
tan bul), Yaşar (İstanbul), Ah -
met Sadettin (İzmir), Tahsin 
(Kastamonu), Hasan Cavit (Ri -
ze), Hasan (Zonguldak), Ragıp 

(Zonguldak) Beyler. 
Milli Müdafaa encümenine: 
Ihsan (Gireson), Kazım (Diya 

ribekir), Naci (Cebelibereket), 
Muhittin (Kars), Ali Fuat (Kon
ya) Paşalarla, Mahmut Nedim 
(Malatya), İbrahim (Bilecik), 
Salih (Bilecik), Ahmet Saffet (E
laziz), Fuat Ziya (Elaziz), Kılı_ç 

Ali (Gazi antep), Şevket ( Gü -
müşhane), Faik (Kan), Ali Rı
za (Kastamunu), Lütfi Müfit 
(Kırşehir), Rasim (Kütahya), Re 
cai (Ordu), Hüsnü (Tokat), Mus
tafa Vasfi (Tokat), Ali Saip (Ur 
fa) Beyler. 

Teşkilatı esasiye encümenine: 
Yunus Nadi (Muğla), Hakkı 

Tarık (Giresun), Asım (Artvin), 
Doktor Mazhar (Aydın), Doktor 

Reşit Galip (Aydın), Tahsin (Ay
dın). Asaf (Bursa), Necip Ali 
(Denizli), Mahmut Esat (İzmir), 

Mehmet Nazif (Kars), Doktor Fu 
at (Kırklareli), Yusuf Kemal (Si 

nop), Celal Nuri (Tekirdağ), Meh 
met Emin (Urfa) Beyler Ali Fu· 
at Paşa (Konya). 

Nafia encümenine: 
Etem (Samsun), Aziz Sami (Er 

zincan), Osman (Manisa), Ra
sih (Antalya), Cevat (Çanakkale) 
Ali oğlu Ahmet (Eskişehir), Hak
kı (İçel), Hasan Hüsnü (İsparta) 
Hakkı (Kütahya), lbrahim (Kü
tayha), Süleyman Fikri (Mersin) 
Halit (Niğde), Doktor Asım (Sam 
sun), Mahmut Rasim (Tekirdağ), 
Baha Tali (Kars) Beyler. 

Maarif encümenine: 
Nafi Atuf (Erzurum), İbrahim 

Alaettin (Sinop), Haydar (Af -
yon), Aka Gündüz (Ankara), 
Talat (Çankırı), Osman zade 
Hamdi (İzmir), Naim Hazım 
(Konya), Ferit Celal (Mersin), 
Kılıç oğlu Hakkı (Muş), Hamdi 
(Ordu), Rahmi (Sivas), Şemset
tin (Sivas), Sadri Maksudi (Şıbın 
karahisar). Halil Nihat (Trabzon) 
Refet (Urfa) Beyler. 

Maliye encümenine: 
Hasan Fehmi (Gümüşhane), 

Kemal Turan (İsparta), Enver 
(Balıkesir), Adnan (Aydın), Per
tev (Balıkesir), Zülfi (Diyaribe -
kir), Emin (İçel), Hamdi Mus • 
tafa {lstanbul), Refik (Kastamo
nu), Kazım (Konya), Tahsin 
(Konya), Tahir (Manisa), Mitat 
(Maraş), Behçet (Urfa), Kamil 
(İzmir) Beyler. 

' 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet en· 

cümenine: 
Doktor Fikri (Erzurum), Bak -

teriyoluğ Refik (Bursa), Doktor 
Nazifi Şerif (Antalya), Doktor 
Cemal (Antalya), Muzaffer (Ba
lıkesir), Doktor Emin Cemal (Bo 
lu), Doktor Kazım (Denizli), Ne
cip Asım (Erzurum), Doktor Su-

iza seçildi Yahudiler değil, lngiltere 
ı giltere" 

nin Yahudilerden fazla n fer· at (Kastamonu), Reşit (Kyseri), 
Doktor Hilmi (Malatya), Doktor 
Saim (Mani:a), Hüseyin Avni 
Muğla, Ahmet Vefik (Niğde) Bey 
ler ve Hakkı Şinasi Paşa (Erzu -
rum). 

Ziraat encümenine: 

nin aleyhinde olmasıdır. Bu ~Jet" 
ki iğtişaşlar esnasında Yahu ur· 
den bir kimseye dokunulınaJ1l~udi 
Hatta iğtişaşlar esnasında Ya • 

. · b' te:ı• 1er aleyhınde her hangı ır 

hür vuku bulmamıştır. •. 
Keyfiyetin bu mahiyette 0;ro U· 

sı İngilizleri düşündürüyor. 11~;· 
h··kA · F·1· t• fe\'ka tere u umetı ve ı ıs ın P 

de komiseri son zamanlarda ~r~ 
çiftçilerine ve orta sınıflarına J ~· 
dım için bir takım tedbirler al ~ 
ları için, Arapların bu hattı h• .• 
keti onları son derece meınnU111 

yetsizliğe oğratmıştır. 
·ıı 

Arapların istiklal f ırınaıı 1 
• 

Mustafa Rahmi (lzmir), Yaşar 
(Aksaray), İsmail Hakkı (Bolu) 
Arukoğlu Damar (Adana). Ömer 
Resul (Adana), Muslih ittin Ab -
dullah (Ankara), Nabi Rıza (Ço 
rum), Emin Aslan (Denizli), Yu
suf (Denizli), Nafiz (Erzurum), 
Cafer (Eskişehir), Mi tat {lstan -
bul), Ömer Kamil (Kars), Halil 
(Kastamonu), HaJil (Kocaeli), 
Ahmet Hamdi (Konya), Musta -
fa Lütfi (Konya), Nuri (Maraş), 
Hulusi (Sinop), İsmail Mehmet 
(Sivas) Beyler. 

Arap gençleri fırkası, İngilterde 
I . ' 

'

- ~· 411';"' • den tamamiyle ayrılmak fikri\, =. dirler. Onun için bunlar son .~ 
.,_ - dise1erden istifade ederek bi.il~ Gümrük ve inhisarlar encüme

nıne: 
Araplık alemini lngiltere aleyh•. 

ne harekete geçirmeğe çalıştı!~ 
ve aşağı yukarı muvaffak old1l 

İsmail (Çorum), Şevket (Ordu) 
Cemal (Afyon), Fuat Şahin (Ay
dın), Hasan Basri (Cebeli bere -
ket), Bekir Karamehmet (Çorum) 
Serdar Ahmet (Kırşehir), Talat 
Haşim (Malatya), Kani (Manisa) 
Naki (muş), Emin (Samsun), 
Mehmet Hacı Yunus (Samsun), 
Resai (Tokat), Daniş (Trabzon) 
Beyler. 

Radleeler e•D••ında ahnm•f bir re•lm ]ar. , , 
.. (H A) F·1· . d bell1 

.. KAudus, ~susı .- . .1 1.stın e j Hali hazırda Araplığın en 
sukunet teessus etmış gıbıdır. U - b ] k · B ~d tt B na •" 

aşı mer ezı ag a ır. u 
mumi grev bitmiş, iş hayatı ye- b b. t ··h' A ·ı Sil . e ıye veren en mu ım amı , . 
niden başlamıştır. Bu ıtibarla son d t h··kA t• . A Al . tedıP 
haftaların hadisatını iyice tetkik 
imkanı hasıl olmuştur. Her şey -

den evvel tahakkuk eden ve İngi
lizler tarafın-an da tasdik olunan 

a u ume ının surı erı 

ve tenkil hususunda müstakili11' 

hareket etmesi idi. Bu hareket ti 
yesinde bütün Ar~plar, lrakın, tır 

Meclis gelecek berşembe günü 
toplanacaktır. 

J' -iliz nüfuz ve tesirini sanIJlal bir nokta, Filistin halkının hisleri- - ti 
muvaffak olduğunu anladtlar 

Afgan Kralı Nadir Han 
oıaürüldü 

cna, tarafı ı ıncı sayıtaom.da> ı Nadir Han, mutedil bir tcced -
tanınmıştır. Efganistan ilk defa o- düt tarafdarı idi. Bu suretle mu
!arak ha~·ic:i münasebetlerini, bizz~t ı taassıp kütleleri, aleyhtarane ha -
ıclare edıyordu. Daha evcl Efganıs rekete geçmekten alıkoyuyor, ve 
tanın harici siyaseti !ngilterenin memlekl'.!ti adım adım yükseltme-

aynı hattı hareketi takibe kar-' 
verdiler. 

Filistin Araplarının en ınühİ~ 
hcllt:rı 1.Ju uıı. lDKJJteı-e nuıoııne 

ve mandası, Filistin araplarııtl 
memnun etmeği bir kere daha te" 

rübe edecek ve Yahudilerle Araf 

1 .. . l k~' ara musavı muame e yapara ~ 

müsavi istifadeler temin edere 

elinde bulunmakta idi. ğe muvaffak oluyordu. , 
Nadir Hanın memleketine ifa et Nadir Han, kısa süren hüküm - • fet• 

kut· Arapları elde etmeğe çalışaca 

Bern elçimizin çay zıya tiği ikinci büyi.ik hizmet, memle - darlığı esnasında birçok yeni mü - .,
11 

ketini Saka zade Habibullah Han cssescler, hastaneler açmağa, Ef - Bern,8 (A.A.) - Anadolu aJ 
namındaki gasıbın elinden kurlar- ganistanın dahili ve harici vaziye- sının hususi muhabiri bildiriyor: 

masıdır. tini ı~laha muvaffak olmuştu. Bugün Cemal Hüsnü Bey ser~· 
Amanullah Hanın Efganistanda Dununla beraber bir kaç ay ev- de Belvue otelinde İsviçre bari''' 

açtığı teceddüt devri, memleketin ,·el, B.:-rlin sefiri olan biraderinin f ııe 
Ye nazırı M. Mottanm şere 1 

dahilindeki mürteci unsurların o- katli, Efganlrlar içinde ona aleyh- . ,. 
na karşı :ılcyhtaranc hisler besle - dar olan bir parti bulunduğunu 34 kişilik bir ziyafet verdi. ZıY ,. 
mesine sebep olmuştu. Tam bu gösteriyordu. fette maliye nazırı, Arjantin. 1':

1
• 

sırada Saka zade namındaki bir İhtimal ki bu defa da onu öl· tekiz, Cekoslovakya, Vencııl 
~ ' sergerde bir kaç yüz kişinin ba- diimıeğe muvaffak olanlar da ay- la sefirleri, hariciye ve maliye 11

1 şına geçerek Aımınullaha karşı is- m partiye mensuptmlar. Fakat bu zareti erkanı ve refikaları ve b'1 

yan bayrağını kaldırmış, Kabili e~l'arcngiz partinin kim hesabına 11LJ11 
gazeteciler vardı. Ziyafetin s0 ·ı• basarak Amanullahm ~ehri hıra - çahc:trğr meçhuldur. ı .. 

l da M. Motta reisicümhur H:ı·,, 1 kıp gitmesine saik olmuş, ay arca Nadir Hanın yerini oğlu ve veli- . · P' 
Türkiycnin saadetine kadehını devam eden dahili harplerden son ahti i~gal etmi~ bulunuyor. 
dırdı. ra Amanullah Han, memleketini Bu katil hadisesinin Efganislan ·ıe 

terke mcchuriyct hissetmişti. tlahilincl\'! bir takım teşt>vvü~lcrc Cemal Hüsnü Bey İsviçre ~ , 
Amanullah Hanın mi.icaclcleden c;ehehiyct verip vcrmiycceği şım. reisi hükumetin saadeti temenıııet 

meyus bir halde memleketini hı - diden kcstil'ilemez. siyle cevap verdi. Ziyafet g~YJe 
rakıp Avrupada ikamete karar ver Ankarada samimi olmuş ve memleketim•ı t· 
eliği sırada Nadir Han Paristen Ankara, 9 (A.A.) - Bu sabah on sene z·arfmda yapılan faali~e 
kalkarak memleketine clünclii ve aldığımız kısa bir haber Efgan lerden takdir!erle bahsedilıniştıl'· 
adım adım mücadele ederek Efga kra1 ı Nadir Şah Hz. nin dün bir sui Cemal Hüsnü Bey yarın dcı Jt' 

fi' nistanr köy köy, şehir şehir gasıp kast neticesi öldürüldüğünü bildir- viçre reisicümhuru ile gelen f r', 
. ıı' Saka zadenin elinden istirdada mekte idi. Hadise etrafında başka sız büyük elçisinin şerefine bır 

muvaffak oldu. bir malumat bulunmaması dolayı· yafet verecektir. 
N'adir Han, bu muvaffakıycti sıyle kaydı ihtiyatla telakki ettiği- ===========:::::~ 

kazanmasından sonra Efgan mil - miz bu şayanı teessüf haber üzeri
letinin rıza ve muvafakatiyle Ef - ne Efganistan sefaretinden keyfi· 
gan tahtına olurdu ve Saka zade- yeti sorduk. Efgan sefareti hadi
nin pek kısa süren, fakat Efganis- senin vukuunu teyit ettiler. Nadir 
tam için için kemiren, oradaki hü- Şah Hz. nin mahdumları Mehmet 
tün yenilikleri imha eden, bütün Zahir Hanın tahta çıktığını ve bü
ycni müesseseleri yıkan, hazinesi- tün Ef ganistan halkının kendisine 
ni israf ve telef eden saltanat dev- tebabiyet ettiğini bildirmiştir. Bü
rinin tahribatını telafi ile meşgul tün vekaletler şehrimizdeki sefa -
oldu. retler bayraklarını matem alameti 

olarak yarıya indirmişlerdir 

Sabık Kral AmanuUalı 
Londra, 9 (A.A.) - Royter 

,. , 
jansına Romadan bildiriliyor: f 

ıs' 
Romada hüküm süren uJ1l~,.. 

zanna göre ;;.i\bık kral Amanu~I· 
Efgan milleti tarafından uın f)· 
yetle arzu edilmiyecek olursa, 
ganiıtana dönmiyecektir. 
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" Arılsü4 ,, deJi :Jibn 

7 avb~~fe -Kiq~;u;adan 
Sonra jozef Şmit : 

-- - .-
ll!Jııı ııınıınıııınııuıuııııııı Şarkı Söylüyor! ınııııııııııııııııııuı11111 ııııııı 

V·l'enor Jozef Şmltle Şarlotte Ander yanyana 

RÖat •~anadaki ilk filmi göıterilir bot bırakmıyor. Bu eksiklikte bu 
d erılınez d"" b" f b' l "d ·1 · · N" l 'nb· ' ort ır tara ta ır suret e gı en mııtır. ma ro ünü 
Sınirıre nıe§hur olan tenor Jozef sevimli, hoş yıldız Şarlotte An
İ~iını~n. ''Dünyayı dolatan !arkı,, der, sade ve tabii oynayışıyla be -
tik 1

• ılk filmi, bu hafta "Artiı - nimsemiştir. Rıkardoyla Rıgo-
'F' ~ıneınasında gösteriliyor. nun babacan arkadaş'arı Simoni 

ılın· \;, t 1n mevzuu, sesi cotkun rolünde Frist Kaınbers var. 

liii ~~orun talihini..... ve talihsiz- Rejisörü Ri,art de Osva1d olan 
kar~ı ı~thdaf ediyor. Mevzuda, Ri- bu filmde, Venedik şehrinin muhte 

tı- İa:~•nıinde genç bir tenor, Ni - lif manzaraları yer yer görülüyor. 
~t •nde bir gramofon ve plak Radyo müessesesi direktorunun o
~ı~1~11 kızı sever. Sevimli ve hoş dasına girmeğe muvaffak olamı -
kit}" a, tenorun yalnız coıkun a -
)'-kı sesini... Çünkü, Rikardo, 
f-.k 1!1klı değildir. Kısa boylu, u-

tefek 1 
F·ı . Yapı ı ... 

Ilı h 1 ltıın bir yeripde, kız, plağı· 
t,tı ayranlıkla dinlediği ve henüz 

11tıad" ıgı tenora !Öyle der: 
da~~:ın bilir, ne harıkulade n -

1 Diikkand ·· · · d ()arak a muıterı vazıyetın e 
luY<>r: bulunan tenor, acı acı gii-

..._ 8elk· d 1\ ı e ufacık bir adamdır! 
ıı ıı b . ' ~u ceva ı verır: 

da~1~apolyon da küçük bira· 

d. Fak.at b .. ... .. .d 
llı.. ' u ıoze ragmen, umı e 

:r"'n b·· l 
''vH h. oy e bir kız tarafından 
ViJ~ e ıleceğini sanan Rikardo, se-

.. •ez K 
h.k1, ki ız, onun boylu boslu, 
eder 

1 

1
1 arkadatı Rigoyu tercih 

· nk' c'•iir. _ı•ar... . Yeis.... Derin te-
!Öhre~ Nıhayet sesin temin ettiği 
'"llnın~k takdirlerle, alkışlarla a· 
böy] ·· Mevzuun bağlanışı da e. 

f ~evzu k ek b' ' ısa boylu, ufak te -
Sevird'~ ... ~danı olan Jozef Şmitin 
J ıgı bi f"l . . 
t!tıın r 1 m ıçm, uygun bu -

.ı Uftur B "e iiZe . • u suretle, onun per-
cl• rınde ·· .. 

•tıil gorunüşü karş11ında e-
t. ecek infb 
•tnaı· 1 aın menfi olması ih-

ke ... d~'. ortadan kaldırılmı•hr O 
·• ısı ''B . . ::r • ' 

bu e en, çırkınim ! diyor 
Utetle . " ' 

liatta b' •ımpati uyandırıyor. 
ğinin' k _ ır dereceye kadar dedi
lecek ~- 11 mülahazayı ileri ıürebi-

[)· .. ır vazıyet ortaya koyuyor:. 
ıger tar ft k 

ıe\'İfe a an ız tarafından 
n on\l b !•klı a it n oylu boslu, yakı -

l<ova r f~)daıı rolünde Viktor dö 
.r ' ı ınde b. k k ıctnda.n ırço imse tara -

yan henüz tanınmamış tenorun, 
kapıcı, kapıdan uzaklaştığı halde 
odaya girmiyerek, ansızın salon
da yüksek sesle şarkı söylemeğe 

başlaması, kulağına gelen bir söz 

le cesaretini toplıyarak, bu su -
retle yükseliş atılışı yapması, iyi 
düşünülmüştür. Seyirci, onun 
fırsattan istifade ederek oraya gi
receğini sanırken, vazıyet başka 

türlü oluveriyor. 

Bunları bir taraf ta bırakarak, 

ses bahsine gelelim. Zaten asıl ses 
için yapılmış bir fHm... Kısaca, 

ses mükemmeldir, demek yerin -
de..... Coşkun akisli, yüksek, 
kuvvetli ve güzel ses... Rişard 

Tavber ve Jan Kiyepuradan sonra 
Jozef Şmit... Yeni bir ses şöhret ... 
ve kıyineti ! 

Filmde sesin sık ve bol işitilc· 

bilmesi için, vesıleler hazırlan

mıştır. Jozef Şmit, "A(rikalı 

kadın,, operasından bir parça, da
ha birçok besteler, şarkılar söylü
yor.. Bu arada Hanı May taraf m
dan bestelenmiş olan "Dünyayı do 
laşan bir şarkı, hoşunuza gidecek 
olan bir şarkı,, güfteli §arkı, fi1ıme 

kısmen ismini vermiştir. Bunu ve 
aynı bestekarın "Sorma,, güfteli 
şarkısını, Jozef Şmit bu filmde 
söylerken, sesle beste güzelliği, 

tatlı ve zevk verici tarzda birleşi -
yor. 

Tenor Jozef Şmit, şimdi bütün 
Avrupa memleketlerinde kendisin 
den hemen ara vermeden bahse -
dilen, hakkında sütun sütun yazı
lar yazılan bir tenordur. Muhte
lif memleketlerde fevkalade rağ-

aranan b.. 1 b" . . . oy e ır tıp yerını bet gören konserler veriyor. 

1Aeilıt !filmde . ,_, ,_, -~ ~ - -
Fredrik 
MARŞ 

= =-- ,_, -
Romalı Markus 

Sııperbus Rolünde 
OYNUYOR! 
Fredrik Mart, burada "Roma 

ateşler içinde,, ismi altında göste • 

rilen rejisör Seıil B. dö Milin vü -
cude getirdiği filmde, Markus 

Superbus rolünü oynuyor. Onun 
Romalı olarak rol yapışından bah

seden bir Alman mecmuasında, 

artistin Romalı tipini kuvvetle he· 

nimsediğinden bahsedıldı. Zaten 

bu fiLmden bahsedilirken, daha 

ziyade Fredrik Mart üzerınde du
ruluyor. 

Fredrik Marşın bu filmde Ro -
malı tipini kuvvetle benimsediğin-

den bahseden Alman mecmuası, 
tavır ve ~ehre ifadesini gözden ge-

çirerek, onda, on i.ki sene evel 
"Firavnin karısı,, filminde Firavn 

rolünü yapan Harri Lidke ile ta -
vır ve çehre ifadesi benzerlığı hu· 

Fredrik Marş, Markus 
Superbus Rolünde 

luyor. Bu husustaki yazıda şöyle 
deniliyor: "Aynı keskin ve cesaret 
li bakış, aynı burun, irade sağ -
lamlığına delalet eden aynı ilerlek 

çene... iki artist te, İ§aret ettiği -

miz rollerınde tamamıyle eskı asır 
ların adamı olmuşlardır. insanın, 

adeta Fredrik Martın Harri Lid· 

keyi on iki sene evelki filmde gö
rerek taklit ettiğin, ona benzemek 

çin uğraştığını iddia edeceği ge
liyor. Fakat, elde böyle bir iddi

ayı ispata yarıyacak hiç bir delil 
yok.. Hatta, Fredrik Marşın, 
senelerdenberi gösterilmiyen Har· 
ri Lidkenin eski filmini bir defa 
olsun gördüğü bile pek muhtemel 
değil. ... 

Şu halde? Bu, taklit suretiyle 
değil, kendiliğinden eş oluveriş
ten ibaret. Muhakkak, ki ikisinde 
de zamanla değışmemış tip göı-ü -
nüşü, beraberlikle, var!,, 

"Roma ateşler içinde,, ismi al -
tında olarak bu hafta "İpek,, ve 
"Melek,, sinemalarında aynı za -

manda gösterilen filmde, Fredrik 
Marştan başka Şarl Logtonla Elisa 
Landi ve Klodet Kolber rol almış
lardır. 

**" ;ı 22&·2 
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"Şehvet Adası" nda 
Don ]oze Moiika: :: = :=: :, ,.-= = ..... =- :::: 

1111ııııııııı111111111ııııııııı1uıı Şarkı Söylüyor ! 11111ıııııııı111111111ııııııııı111n 

Mojika, Şarkı Söylerken, Kızlar Raksediyor 

"Saray,, sinemasında, bu hafta j burada da işte bu kadar ağ?r bası
Don Joze Mojika, Konşita Mon- yor!. 
tenegro ve Mona Marisle bir ara- Onu yakışıklı ve sevimli bula -
da "Şehvet adası,, fi),minde görü· rak sevenler de var, film artisti 
nüyor. olarak beğenenler de var, sesi için 

Don Joze Mojika, bir çok yerde 
olduğu gibi, lstanbulda da hoşa 

takdir edenler de. . • . Biz, bu ses 
bahsinde duralım. Şüphesiz Don 
Joze Mojika, zevkle dinlenilebile

gidiyor. Geçende buraya geldiği cek ılık, tatlı akışlı ses sahibidir. 
ve Saray sinemasında konserler Gösterilen "Şehvet adası,, filmi-
verdiği zaman nasıl hararetle kar-

şılandığı, henüz hatırlardadır. O -
nin mevzuu, "Cennet adası,, deni
len yerde geçiyor. Sıcak havalı, 

nun konser verdiği sıralarda, sine acaip nebath, yarı çıplak dolaşı. 
ma önündeki kaldırımda, resim çı- lan yerde... Muhit, çalgı, raks, 

kartlığı sırada fotorğrafhane kal - nağme... her şey ekzotik.... Böy
dırımında, hulasa otel, lokanta, le bir muhitte görünen ve ılık, tat
dükkan, ayak bastığı ve basacağı lı akışlı sesi olan muğanninin, ki.
kestirilen her binanın önünde bi- fi derecede zevkalınarak dinleni
riken kalabalığı yarıp geçebilmek leceği şüphesiz ..... 
güç bir iş oluyordu. Büyükadaya Üstelik, bu sevgi ve ihtiras mev 
gittiği gün, gidiş gelişte vapurun zulu filmde, Konşita Montenegro 
onun oturduğu tarafa yattığı, o za- ve Mona Maris de, Don Joze Mo
man yazılmıştı. Don Joze Mojika jika ile beraber. 
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Amerikahların King- Kong Filmi 
Almanyada Yasak Edildi, Sonra 

ED 
GAR 
VAL 
LAS 

iN 
FİK 

• 
RI 

"King • Kong" Filminde Kule, Tayyare ve Cioril 

Edgar Vallas taraf mdan verilen bul da gösterilecek olan bu filmin 
bir fikir esas tutularak Amerika - Almanyada gösterilmesine son 
lılar tarafından ortaya konulan günlerde müsaade edilmişse de, 
"King - Kong,, isimli film, Al - daha evvel oazı kısımları çıkarıl
manyada bir müddet evvel, mev- mıştır. Bundan başka, verilen ka
zuu zararlı görülerek yasak edilen ti karara göre, filmi gençlerin gör 
filmlerden biridir. Yakında lstan- mesi yasaktır. 



1- Uyandır 
- Bu vagonun biletçisi siz mi

ıınız?. 

- Evet efendim. 
- Rica ederim, beni Eskişehir-

de uyandırınız. 
- Peki efendim. 
- Uykum çok ağırdır . Seni 

Ve bangır bangır haykırdı. 
Bir asistanla iki hasta bakıcı 

koşarak geldiler. 
Doktor güldü: 
- Biraz çizdim diye haykırı -

yor. Canı pek tatlı. 
Yarım saat sonra Ali Vehbinin 

çıbanı temizlenmiş, yıkanmış, sa
rılmıştı. 

Berlindel}ken f ayfon içinde dik bı" 
yıklı bir zabitin geldiğini gördük· 

Bu imparaf or "Vilhelm '' idi. 
belki de kovarım. Ama siz zorla
yın ve beni indırın. İtirazlarıma 
kulak asmayın. Ben çok aksi, çok 
lanet uyanırım. Hiç kulak asma, 
kolumdan tutunuz, bacağımdan 
çekiniz, indiriniz ... Al size bir lira 
bah~i~. 

Hemen bir kahveye girdi, bir 
zarf kağıt aldı ve tanıdıkları bu -
lunan gazetelere !U haberi yazıp 
yolladı: 

- 27 - ı ~in . ~izam~. paş~ya derhal 
Ben Pariste Sensir mektebinde ılk ıntıbaı soyledım. 

• •111., 
bu şadığımı hissediyor ve adeta ıçı 

den gıpta ediyordum. 

okuduğum için harbiyeden yetiş - - Bak gördün mü haklıymıtım 
medığımı, gayet tabii olarak te - dedi. 

Jdu? 
Bir aralık bilmem nasıl 0 ,.. 

Uzaktan yıldırım süratile bir ar ıı 
ba gelmeye başladı. Bu bir fayt~lı 
du. Faytonun içinde başı çe ,. 
miğfer ve üzerinde de kanatları 

"Meşhur hanendelerimizden A-
1 i Vehbi bey, dün (Can kurtaran 
hastanesi) nde bir konser vermış
tır .,, 

mas etmediğim veyahut aynı yer - Evet haklıymı§. Cidden pek ho 
şuma gitti. Böyle bir hali başka 

- Teşekkür ederm efendim. 
Bey vagonuna girdi, uzandı, u

yudu. Birden gürültüyle uyandı, 
gözlermı açtı, bir de pencereden 
ne baksın?... h.mitteler ! .. Hemen 
biletçiyi yakaladı: 

- Yahu hani beni uyandıra -
caktm?. 

- Haberim yok. 
- Sen bunadın mı?. Ankara-

Ali Vehbi ,rklam fırsatını kaçır 
mazdı. 

Farmakologlar arasında 
Türk Farmakolog Birliği Reis

liğinden: 

10 - 12 - 1933 cuma günü ıa 
at 14 te İstanbul Halkevinde sene· 
lik toplantımız yapılacağından 

de vazife aldığım zevatın beni ta
nımamakta haklı olduklarını söyle 
dim. 

Berlindeyiz .• 
Trenımız Berlin istasyonuna 

geldığı zaman hayret içinde kal -

dık. O muazzam Berlin garı kami

len Osmanlı ve Alman bayrakları 
ile süslenmıştı. Büyük bir kıt'a aı -

ker bize resmi selamı ifa için gar
da mevki almışlardı. 

dan daha trene binmeden evvel, 
heni Eskişehirde indirmeni rica 
ettim. Aksiletırım, aldırma, indir 
dedim, bir lira da bahşiş verdim. 

Trende bizi karşıladılar. Gara 
muhterem meslektaşlarımızın gel- . d ~ l 

1 · · l R ın ıgımız zaman en evve ve en 

- Ha!... O yolcuyu indirdim e
fendim. Çırpınıyor, tepınıyor, küf 
rediyor, inmek istemiyordu, ko -
luncTan tuttum, bacağından çek -
tim, tam tren kalkarken zorla in -
'dirdim ... "Ben lstanbula gidece -
ğim,, diye bağırıp duruyordu .. 

me erı rıca o unur. uzname şu -
dur: ! çok gözüme çarpan, Alman nefer-

1 _ Senelik raporun okunma • ' !erinin kıyafetlerı, askeri terbiye -

sı, 2 - Hesap müfettiş1erınm se _ lerinde göze çarpan intizam ve fev 

çilmesi; 3 - Encümen azaları se - kala de kuvvetli disiplin idi. 
çilmesi, 4 - Serbest mevzular. Meftuniyetinim gizlyemedğim 

2,- Reklam 
Ali V eh1:1t~armağı sarılı, inli -

yerek muayenehaneye girdi. Dok
torun karşısma çıktı. 

Mezbahadaki yolsuz 
s~rfiyat ödenmiyecek mi 

- Merhaba doktor bey, beni 
arkadaşınız Cemil bey gönderdi. 

- Memnun oldum. Cemil ne 
alemde?. 

Istanbul Şehir Meclisinin dünkü 
toplantısında konuşulanlar 

- İyidir. Size çok selamı var. İstanbul Şehir meclisi dün bi • 
Benim parmağımdan mutzarip o!- rinci reis vekili Cadrettin Ferit Be
duğumu görünce: yin reisliği altında toplanmıştır. 

"Haydi, dedi, doktor Perteve Geçen celsenin zaptı okunup kabul 
git de, tedavi etsin.,, edildikten sonra Doktor Tevfik Sa 

- Uzatın elinizi bakayım. lim Paşanın Şehir meclisi azalığın 
Ali Vehbi parmağının sargısını dan istifa ettiğine dair olan tezke-

çözdü: resi okunmu§, istifa kabul edil -

- l~te doktor. miştir. 
D l ı A f b' d Azadan Pariste bulunan Refika - o ama .... . ma ena ır o-

lam~. Hulusi Behçet Hanımın bu devre 
- Demeyin!. içtimalarma iştirak edemeyeceği -
- Bu nevi dolamalar, sukütane ni ve mezun sayılması isteğini bil-

dir. lhtilat yapar flegmon olur.. diren tezkeresi okunmuş, kendisi-
- Eyvah!.. şarkı söyliyemiye _ ne bu devre müddetine izin veril-

ceğim. miştir. 

- Siz şarkı mı söylersiniz?. Mülkiye encümeninin Burgaz a-
- Evet doktor, hanendeyim. dasmın Çınarcık sokağında bir pa-
- Seainiz güzel midir?. zar yeri açılması muvafık görül • 
- Oldukça iyıdır doktor. düğüne dair olan mazbatası kabul 
- Şimdi duyarız. olunmuştur. 
Parmağı tuttu, sıktı. Konservatuvarımıza bir zaman -
- Ali Vehbi sıçradı.. danberi ecnebi talebe de devam 
- Aman ... Aman .. Aman dok- etmektedir. Konservatuvar mü -

tor ... Canım doktor ... Dayanamıyo dürlüğü, ecnebi talebeden de Türk 
rum. talebeden olduğu gibi ayda 150 

- Bu kadar bağırmayın, has - kuruş mu, yoksa daha fazla mı 
taları telaşa düşüreceksiniz. ücret alınması hususunda tereddii 

- Affedin... Elimde değil.. de düşmüştü. Yeni yapılmakta o
Şimdi ne yapacaksınız? .. Sıkma _ lan talimatnamede ecnebi talebe -
ym doktor ... Ay ay ay ay .. Vay vay nin Türk talebeden fazla ücret ver 
vay vay ... Bittim aman .. Aman a- mesi lazım geldiği yazılı olduğu 

man. Ne azap yanıyoru.m. . 1 icin konservatuvar müdürlüğü na-
- Bağır~ayımz efendim. ı s;l hareket etmesi lazım geldiğini 
Doktor bır neşter aldı. belediye reisliğinden sormuş, be-
Ali Vehbi gene fırladı: [ tediye reisliği meseleyi Şehir mec-
- Bu da ne? .. Ne yapacaksı - lisine, orası da mülkiye encümeni-

nız? .. Aman doktor ... Canım dok- ne havale etmişti. 
lor... Mülkiye encümeninin hazırladı-

Parmai?ı bir mengeneye sıkışıp ğı mazbata okundu. Encümen, ec 
ka eh. nebi talebe ile vatandaşları mües· 

seseye rağbeti celbetmek noktasın 
dan ayırmamak lazım geldiğini, o
nun için onlardan da ayda yüz elli 
kuruş alınmasını söyliyordu. 

Azadan Avni, İsmail Şevket, 
Mehmet Ali ve belediye reis mu
avini Nuri Beyler bu mevzu hak
kında söz söylediler. Nuri Bey 
meselenin bir karara bağlanması
nı ve icra makamına vuzuhla ha
reket imkanının verilmesini iste • 
di. Öteki hatipler Türk konserva
tuvarında okumak için ecnebi ta· 
]ebenin müracaat etmesinin Türk 
sanati namına sevinilecek ve teş -
vik edilecek bir hadise olduğunu, 
bu itibarla ecnebilerden fazla pa· 
ra alınmasının doğru olmadığını 

söylediler. 
Yapılmakta olan talimatname 

henüz meclise gelmediği için onun 
bir maddesinde şöyle veya böyle 
yazıh olmasının icra makamını 
tatbikatta tereddüde düşürmesinin 
doğru olmadığını, şimdilik yeni 
bir karar alınmasına imkan görül
mediği ve eskiden olduğu gibi mu 
amele yapılması lazım geldiği ka
rarlaştınldı. 

İstanbul sular idaresinin alım 
satım ve ihale itleri için tanzim e
dilen talimatname layihası, bele -
diye reisliğinden gönderilmişti. 

Kavanin ve mülkiye encümenleri
ne havale edildi. Sular idaresin
de teşkil edilen idare heyeti reis 
ve azalarına ne kadar ücret veril
mesi hakkındaki belediye reisliği 
tezkeresi bütçe encümenine gön -
derildi. 

Mezbahanın 929 senesi hesap -

bir yerde hatta pek sevdığım F ran 
sız odruıunda görmedığımı daha 
doğrusu göremedığımı itiraf et -
tim. 

Berlin garında bizi selamlıyan 
heyet arasında asıl mihmandarı -
mız ve kayserin pek çok iltifatına 
mazhar olan binbaşı Holzen bulu
nuyordu. Bu zat benim de çok ho
şuma gitti. O kadar şen, o kadar 
şakacı ve o kadar bilgili bir asker
di ki .•. 

Bizi karşılarken daha ilk daki
kada bizde sempati uyndırdı. Bü -
yük bir merasimle gardan çıktık. 
Biraz da yorgun olduğumuz için 
doğruca misafir edileceğımız (Kay 
zer Hof) oteline vardık. 

Otelde bize ayrılan daireler çok 
muhteşemdi. Pariste bile emsaline 
nadir olarak tesadüf edilen bir o -
telde istirahat etmemek imkanı 

var mı?. ı ,, >I •f• ., <> , , 

Bir.az ,isti~i\Jıatte9ı ,sonra,. bizim 
dostumuz ve mihmandarımız (Hol 
zen) geldi. Kendisi bize daha isti
rahat edıp etmıyeceğimizi sordu. 
Vazıyehmızden artık tam derece -
de yorgunluğumuzu aldığımız gö -
rünüyordu. Biz gülmeye başlayın
ca: 

- Haydi .. dedi .. Biraz gezinti 
yapalım .. Açılırsınız. Arabada Ni
zami paşanın oğlu Osman Niza -
mi beyle ben ve bir de Holzen var 
dı. 

Açık, güzel ve şık bir araba 
tam benim istediğim ve beğendi -
ğim güzel atlar .. 

Seriinin en meşhur caddesi olan 
(Ihlamurlar) da geziyorduk. 

Arabada karşımızda oturan 
mihmandarımız bize mütemadiyen 
tafsilat veriyor ve kendi tatlı şive 
siyle bunlara hikayeler ilave ede
rek bizim mütemadiyen alakamı -
zı celbetmiye çalışıyordu. 

Yol çok güzeldi ... İki taraftan 
gelip geçenleri, arabalıları görün
ce tam bir modern memlekette ya-

. ,,, .. 
çılmış bir kartal kuşu olan b~r br 
bit vardı. Bu zabit sert ve dık t . -yıklarını kaldırmış, katlarını ç. • 
mıştı. Bizim arabayı görünce bı~. 

d. · Jerı denbire hayvanlarının ızgın ~ 

nı çekti ve arabayı yavaşlattır• t1ol 
bizim arabamıza doğru baktı. 
zen birdenbire selam aldı. Su : 
lam çok teklıf sızce ve mültefit• t> 
olduğu için bizim de hotıJlll11 

• 

gitti. Biz de selP.m verdik. O ıe _ 
lamı aldı arabastnı sürdü ve leÇ 
ti. Bu adamın kim olduğunu c;j -
renmek için Holzene sordum. 

- Kimdir?. 
' Bu sualımıze karşımızda ol~~i 

ran alman zabiti sanki demır cb it 
ve çelik dilli bir ağızdan çıkan b 
nameyle göğsünü kabartarak kı"' 
saca: 

- Kayzer ! ... cevabım verclİ•ft 
Meğer bu zat Almanya imP~ ~ 

toru haşmetlu ikinci VilheJmııı1t 
O gün geç vakte kadar dıtard~ -; 
zerken hep gözümün önüne bu~-~ 
bir imparatorun korkmıyarak, u 
meden yalnız başına tek bik ar'' 
hada gezmesı geliyordu. Sonra ı,ır 
nu Abdülhamidin hareketiyle .,...
kayese ediyordum. lki imparator·" 
Biri bir fert gibi serbest geı:i1°~' 

1 k . . . 1 oı·~etl 
meım e etı ıçm ça ışıyor.. " el 
haremden selamlığa bir ordu aık 
le geçiyor. Korkuyor, milletten iW 
küyor. 

Teşrifatsız üç gün 
Otelde teşrifatsız olarak t::: 

üç günlük geçen ömrümüz 111uh Jı 
kak ki hayatımın en tatlı, en ı.e" 
li olarak geçen üç günüdür. 

Bu hayatı belki istemiyenler ~ 
. lcV" 

olur. Fakat ben urası gelııı•t t nie .. 
anlatayım. Otelde geçen gü ı.P 
Günde üç defa mükellef, mutı.nt .. , 
muhteşem, velhasıl kelimenin bU 
.. 1 b' aofr'" tun manasıy e muazzam ır ) 

( ucnurıı v-1 
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larım tetkik eden tetkiki hesap en- madığmı, kanun yoluna mur• O" 
cümeni, evvelce meclise o sene edilecekse belediye reisliğinin 1! ., 

• • 
zarf mda orada yolsuz sarfiyat ya- rayı devlete müracaat etıne•~ sef 
pıldığını bildirmiş, bu paranın zım geleceğini söyledi. Avnı i .. 

"Jl1en sarfedenlere ödetilmesi lüzumunu bu tezkerenin kavanin encu b' 
ileriye sürmüş, Şehir meclisi bu ne havale edilmesini, ret ce";,.., 
te!difi h:abul etmişti. Şimdi bele- verilecekse bu cevc;.bın °~~ 1,
diye reisliği, meclise gönderdiği gelmesi muvafık olacağını ıoY 
bir tekzere ile bu hususta tetkikat di. Bu teklif kabul e:lildi. I 

yapıldığını, tazmini icap cttirmi - Mahkum olmuş mahkuıniyet~ .. 
yen yeni bir vaziyet görüldüğünü, b' . . . .1 b' l d' e ye1'1 

ıtırını§ l§Çl ere e e ıyec 'il" 
binaenaleyh meselenin yeniden T ver• den iş ruhsatnamesi ven ıp . 1,-
Şehir meclisine arzedildiğini bil - d Jcı P 
diriyordu. miyeceği meselesi hakkın a ·ıc e-

ımı encümen mazbatası tetlcı . .,1 İsmal Şevket Bey söz alarak: "11''' 
dilmek üzere kavanin ve ıtl. u.ı,teO Meclisin bu mesele hakkındaki ka- el .. 

1 d d b encümenler1--3 havale edıl 1 

rarını evve ce ver iğini, ,im i e- d' 
lediye reisliğinin bu karara tiraz sonra ictimaa nihayet veril ı. 

- · ··nU, 
mahiyetinde olan mütaleasının tek Şehir meclisi pazartesı gıa 
rar meclise gelmesinin doğru ol - at on dörtte toplanacaktır. 
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ll0b Vakıa Pa.riste çaldığı kont 
d r"adoru . . 

r:ıy\l n vasıyetnamesı onu 
. ttnaı L·· b . )'ı k · upen u vasıyetname 

fr,
11 
ontun Yeğeninin hala 200 bin 

)'8.t> h sata.cağını sanarak şantaj 
· 'Yor F k b" · b ''Yet · a at ızı uraya, va -
~~le llaıneyi bulmiya gönderen 
~e 

1
Vdf a Kontun yeğeni böyle 

() du ~ 
~Rı gu, kendisine ne bıraka -

llla.1 4 

~eye 
2 

urn olmıyan vasiyetna -
delil "00 bin frank verecek adam 

l111lla~1~· Ancak Lüpen bunu an • 
li ısteın d" - . . . b d p &len e ıgı ıçın ura a a -
dir, ~elecek parayı beklemekte -
bir t.' aatna.fih Lüpen lstanbulda 
k "raf t ·ellc:ı.rd an bu parayı bekler ve 
ke11 b· a köşede ne bulursa çarpar 
letıd· ır taraftan da kendisini eğ -
1' ırecek b' . tkti ır ış bulmuş olsa ge -r. 

...... Ne 'b· gı l iş'> 

ı..." Bir ka.d .. b.. · ı . . 'b" 
"'tltb·ı· ın, ır aı e ışı gı ı ... 

ı ır? ... 
t- it': "' 1(. 

b qleai .. 
ah eunlerde otelden sa-

lll erken k ea Çı an Şerlok Hol-
'v Rece . d .\lson Yarısı gelıyor u. 
~11'1oaund onu ya otelin ga -
bekli" a, Yahut birahanede 

.rOrdu. . 
~~tt\e'" ' arada hır sokağa, 
>'eti d g~· ~eyahut kendi salahi -
datıii a ılınde tetkiklere cıkarak 

Yordu • 

h O akta~ . 
lfta d 1 erteıı aktam ve bir 

~ıtıda ab~a Vatson, Holmesin ağ-
n tr l Yordu k· §ey a amadı. Anlaşılı-

Yor f kı, İngiliz bir çok yorulu· 
1 ~ a.t b" Y aln ır şey bulamıyordu. 

.. ız bir .. S 1 
ioıleri gun ~er ok Holmes 
rek Parlıyarak ve ·· ·· ··1 ge}di . yuzu gu e· 
fnek y k' otelın lokanlasındn ye-
. er en "k' k 
~i. V 1 ı adeh de sarap 
her aflllıon ° akşam yeni bir ha-

acaı d •orrrııy in an emindi. Fakat 
~ lor, bekliyordu 
'J!Cr ok H . 

olınes -· . b" . yemegını ıtır-

hemen iskelenin üstündeki ema -
netçiye paltomu, şapkamı bırak -
tım. Onun yerine gazete kağıt -

larile sarılı bir paketi koltuğuma 
aldım. Kasket ve ceketim, siyah 

kenarlı gözlüğüm hiç olmazsa u -
zaktan manzaramı değiştirdi. Va -

pura atladım. Yan kamaralardan 
birine yerleştim. Elimdeki paket 
bir nevale yığınına benziyordu. 

- Herif nerede? 

- Her halde ikinci mevkide o -
lacak. Bilmiyorum, fakat mu hak • 

kak ki eğer bu onun adamların -
dan biriy'e takip edilmediğine 

emindi. Haydarpaşa iskelesinde 
son derece rahat ve müsterih çık -
tı, yalnız trene binerken, vago -

nun basamaklarında bir müddet 
durdu. Arkasına baktı. O za • 
man elimdeki paket duştu ve eğil
dim. Kalabalıkta ona hiç görün-
med im ve hemen birinci 
girdim. · 

vagona 

İstasyonlarda onun indiğini 

görmemek korkusile boş bir kom· 
partmanın bir penceresinden öte
kine koşuyor, tren durur durmaz 
her tarafı iyice kolluyordum. Kı -
zıltoprak, Fener, Göztepe, derken 
Erenköyünde indi. Kendisile be -
raber inenleri iyice tetkik etti. 
Hatta durarak tetkik etti. O za · 
man bu adamın takipden korkan 
birisi olduğuna, beni tanıdığına 

hiç şiiphem kalmadı. 
- Sen neredeydin o sırada üş -

tadım? 

- Henüz vagonda ve camın ke
narında ... Hatta tren kalktığı hal
de ben vagondaydım. tik hare
keti müteakip vagonun diğer tara· 
fmdan yere atladım. Tren ara -
mı7.dayken aksi istikamette açıl -
dım. 

( oe,·amı v:ır) 

• 
HABERLERi 

Pariste üç'sene içinde 700 metre 
irtifada büyük bir kule yapıl

masına karar verildi 

1700 Metrelik kulenin alacağı şekil ve bugünkü 
Ey'fel kulesile nisbeti 

Pc:ıı·iste 1937 senesinde açılacak 
, olan Cihan sergisi için büyiik ve 

gayet yüksek bir kule inşn edile -

ceği yazılmıştı. Projesini neşret -
tiğimiz bu kule 700 metre yüksek -

liğinde olacaktır. 

Amerikanın en yüksek binaıile 
Pariste Eyf el kulesi üstüste geti • 
rilse bile bu irtifaa varamaz. Ku • 

lenin temeli muazzam bir garaj o• 
lacaktır. Kulenin etrafında inşa 

edilecek olan helezoni bir yol oto • 
mobilcilerin otomobillerile kolay • 
lıkla kulenin en yüksek tepesine 
çıkmalarını temin edecektir. U -
zun müddet, en üst katta kalmak 
istiyen, otomobilini 400 araba a • 
Iabilecek hacimde olan g~raja bı. 
rakabilecektir. 

Geceyi yedi yüz metre irtifada 
geçirmek istiyenler oradaki otelde 
bir oda tutabilecekleri gibi lokan • 
tasında da mükemmel surette ye

meklerini yiyeceklerdir. 

Kulenin tepesinde yanacak o • 

lan fenerin ziyası Belçika ve ln • 
giltere :ıahillerine kadar görülebi • 

lecektir. Kulenin en yüksek nok • 

tası :-asathaneye tahsis edilmiştir. 

Kuleyi inşa edecek olan mü • 
hendisin ismi (Freyssinel) dir. 

Bir tayyareci " Roket ,, le uçtu! 
JülVern'in rüyalarından birisi daha tahakkuk 

etmiş sayılabilir 

Baltıl: denizindeki Rugen ada · 
smda ilk defa olarak fevkalade 
mühim bir tecrübe yapılmış bulu
nuyor. 

Son derece sıkı bir ketumiyet da 
iresinde yapılan bu tecrübenin he 
defi, Roketle hareket eden bir 

tayyare ile iman taşımaktı. 24 ka
dem boyunda çelikten yapılma 
bir Roketten ibaret olan · tayyare 

geçen Pazar günü hareket etmi~, 
altı mil mesafeyi geçmiş, daha 

seferki tecrübe gizli yapılmış bu -
lunuyor. Almanya Harbiye Ne -
zareti tecrübe için lazım olan her 
şeyi hazırlamıştı. 

Adanın halkı hiç bir şeyden 

haberdar olmadıktan sonra mat -
buat mümessilleri de davet olun -
mamışlardı. 

Roket, çok sıkı bir ketumiyet 
dairesinde adaya ta~ınmış ve ge · 
çcn günü tecrübe yapılmıştır. Tec 
rübeye ancak bir kaç memur şa -
hit oldular. 

sonra hiç bir zarara uğramadan 

yere inmiştir. 

Bu Roketin muhterii, Her Bru 

Seyirciler iki yüz yardalık uzak 
!rkta durduktan sonra ve pilot bir 
düğmeye dokunarak harekete ge -

nu Hişer' dir. Muhteriin kardeşi o-
çirdi. 

lan Her Otto Hişer hayatını lehli Roket kulakları sağırlaştıran 
keye koyarak Rokete binmiş ve pi- infilaklar içinde ilerledi ve uçtu 
lotluk yapmıştır. Roket altı millik bir mesafe katet-

Bu senenin ilkbaharında buna 1 tikten sonra inmeğe başladı. lner
benzer bir tecrübe yapıldığı sıra -1 ken otomatik bir paraşut açıldı ve 
da Roket kazaya uğramış ve pilot l yavaş yavaş yere indi. Roket yere 
maktul düşmüştii. Onun için bu konduğu zaman, tayyareci için -

den çıktı. Bu seyahat 10 dl\kika 
26 saniye devam etmiş bulunuyor. 

Tayyareci ihtisasatını şu şekil • 
de anlatmıştır: 

''Roket hareket ettikten $oma 
~?kardığı giirliltii kulaklarımı sa · 
ğırlaştıı:acak gibi idi. Roketin sür 
ati yüzünden kendimi kaybetmiş 
gibi idim. Kendime geldiğim za
man 3~.000 kadem yiikselıni::;tim. 

Daha fazla gitıneğe lüzum yok
ht. 

huniye ba~ladım Ye indim. 1hti
yaç hasıl olsaydı, paraşütten i~ti

fadc edecektim. Fakat buna lü· 
zum gönncclim.,, 

Bu tecrübe de Jul Vern'in ruya· 
larından birini tahakkuk ettirmit 
bulunuyor. 

Jul Vern, seksen yıl evvel, in
san 1 arı Kamere götürmek için böy 
le bir roket tasavvur etmişti. 

En kocalı kadın ! 
Paris - Dünyanın en çok ev -

!enen, çok evlenmek vadisinde re 
kor kıran kadını da nihayet bu · 

Iundu. 
Bu kadın Pariste ikamet eden 

bir İngiliz kadınıdır. 

Fransada merkezi evlenme da
iresinin yaptığı tahkikat netice -

sinde bu keyfiyet anlaşılmış bulu 
nuyor. 

Bu kadın son günlerde yeni bir 

koca bulmuş ve evlenmek üzere 
evrakını takdim etmiştir. 

Bu kadın şimdiye kadar tam 
15 kere evlenmiş bulunuyor. 

Fakat asıl tuhaf cihet, bu ka -
dınm evli o?duğu halde kocalarını 
yenilemesidir. 

Bunun için vardığı kocaları bi
rer birer bırakarak bir şehirden 

bir şehire gitmekte ve orada yeni
den evlenmektedir. 

İsmi henüz if~a olunmıyan bu 
kadın İngilterede 6 kere Avuı • 

tralyada dokuz kere evlenmiştir. 

Kocalarının hepsi hayattadır. 

Kendisi son defa evlenmek üzere 

iken müteaddit kocalı olmak töh

meti1e yakıo!"..nmış ve tevkif edil • 
miştir. 

Yakında muhakeme edilecek • 
tir. 
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:Bit sinemada G.aşınıdan qeçenlec 

Müşkülat daha g · ede 
haşladı 

Sordun1:Sarhoş olan adam da sinemaya 
girebilirmr? Uslu oturursa evet dediler 

----· Q 
Şimendifer fiatları Cümhuı·iyet 

bayramı şerefine indırıldığı için 
Beyaz perde üzerincle l'.1.a~am 

baron bigi.inah olduğunu ağlıyarak 
fır.atlan istifade ederek İstanbula kccnsına anlatmıya ça"ış tı ğı esna -
geldim. Dün akşam Beyoğ "unda da beni bir aksırma tu:tu. Birisi: 
dola,ırken sinemalardan birisine 
girdim. Gayet meraklı bir film 
gösteriliyormuş; filmin ismi gali -
ba "Madam Baronun nasırı,, idi. 

"Mahsus aksırıyor!,, diye bağırdı, 
benimle beraber herkesin de keyfi 
kaçtı. 

Arkamda oturan madrm gali · 
ba pek rakik bir kalbe malik idi. Bir daha o sinemaya gidersem 

iki olsun. Sinemaya gideceğime e· Çünkü film gösterilirken mütema
lektrlk ıirk~tmm direktörü gülün· diyen ağlıyordu. Ağ1arken başını 
ceyc kadar clektırk direk"erinden 1 bana doğru iğdiğinden akan göz 
birisim gıdı!<l~rım daha iyi. ı yaşlarından yakalığımın arka tara-

. fı iyice yumuşamıştı. 
Müşkülat daha sinemaya gırme 1 f "l .ht" b. b 

. . . · ı m ı ıyar ır aronun genç 
den gışede ba-sladı. Çünkü bıletcı b. k d · 1 · · ·· t · . . · · ır a m n ev cnmesını gos erıyor 
kız kendısme numarası bırıhırıne d Ot • w d b' · · u. uraugum mra an ır ses t§I· 
uymıyan ikiye ayrılmış bir k;ğıt t"ld' B "B k d k . ı ı. ırısı: u a m ocasma 
lıra verdım diye şikayet eth. Niha d k k ı k 1 d. d sa ı a mıyaca .,, ıyor u. 
yet hanJm kızla anla~ımıya muvaf- · E b ·· l 

. sasen en genç ve guze or -
fak olduk ama aramızdakı sulh k .. d ....... 

man· orucusunu gor ugum za -
müzakcratı arkamda bekliyen be- 1 t k 

. _ . . man mesc eyı amamen ça mış -
ye çok uzun ge dıgı ıçın bana fe · t O · · f'l · 

ım. nun ıçın ı mın ortasına 
na halde küfretti. Her halde ar - ı d - ld - · 
k 1 • • •• ogru ge ıgımız zaman sonunun 

amua duran zat kafayı ıyıcc tus· 1 b"t -· . d k'l .. . .. .. . nası ı ccegını yamın a ı ere an-
sulemış olacaktı. Cunku nefesı o J t b I t H k"k d - . a mıya as amış ım. a ı aten e 
kadar keskin ispirto kokuyordu kı b · d d··-· "b" kt B . emm e ıgı.m gı ı çı ı. u es -
az kalı:ın burnum düşecektı. d k d · hl 

• • r..a a ar am a oturan ınce ru u 
lcerıye gırerken kapıcıya sor - l d .. 1 · • d b ... 1 - " . . ca ın goz yaş arı ıçın c ogu an 

dum: Efendı, sarhoş olan da sıne d l f'l · b""t·· l se asıy e ı mın u un yazı arını 

maya girebılrr mı?.,, yüksek sesle okuyordu. 
Kapıcı cevap verdi: "Şayet us

lu oturursanız sizin için bir istis -
na yaparak sesımı çıkarmam.,, 

Ben ona arkamdan gelen ada • 
mm sarhoş olduğunu anlatmak is
tedim, halbuki kapıcı beni sarhoş 
znnetti. 

Baron karısını koğmuştu. Ar -
karodaki kadın diyordu ki: "Za • 
vnllı madam Baronun o kadar kar 
nı aç ki diş ağrısından dolayı ge -
ccyi nerede geçireceğini susamış 

olduğu için bir türlü tayın edemi
yor!,, 

Karın açiığı saridir derler. Aç
;ık bahsi açılınca benim karnım 
da guruldamıya başladı. Sinema -

samak var!,, dediği zaman ben o 
ya girmeden evvel bir parça sucuk 

basamağı gör.miyerek yere yuvar-

İçeri girdığım zaman fi'm baş
la ~ıştı. Etraf zifir gibi karanlık
tı. Bımn bana: "Dikkat ediniz, ba-

satın almıştım. Önümdeki sırada 
lanrnışlım bile. Bunun üzerine acı 

oturan bir Efendiden bir si-
yar. yerimi kaşımak istedım, fa -

gara mukabilinde bir parça d~ ek· 
kat yanlışlıkla yanımdaki h!.mmın 

mek tedar!k ederek sucuğumu ra
bir taraf mı kaşımışım. 

hat rahat yemek istedim. 
Karanlıkta kendime yer arar - F k b d M d B 

• ... a at · u an a a am ar on 
ken, hır adamın yemekte oldugu ı , d d b' b. } ld . ocyaz per c e ıtap ır ın e ye-
reçellı elwıeğını avuçlamışım. He- . 

1 
d A d 

. .. ı e yuvar an ı. ynı zaman a ar -
rıf bana kufrederken ben de par - k d k" L d d k ,. d 

am a ı :Ka ın n encıın e:ı geç
mak!:uımı yalıyordum. 

ti. Hmçkırarak arkema bir yumruk 
Nihayet iyi bir yer buldum zan- indirdi. Bu yl·.~ruğun tesirile e -

nettım. Meğerse §işman bir kadı- !imdeki sucuk yere düştü ve zemin 
nın ktlcağına oturmuşum. Kadın meyilli olduğu için ön sıra'ara 
beni şiddetle sağ tarafa doğru iti· doğru yuva:- 1:ınmıya başladı. 
verdi.. 

Sucuğumu tekrar ele geçirince 
ye kadar üç koltuk sırasının altı -
nı arn§tırmıya mecbuı· oldum. 
Tam sacuğu b:ılduğum anda sevin 
cimden bir madamın baldırmı sık
rnı,ım. Ondan da az kalsın dayak 
yiyordum. 

/. < lktısat Haberleri ) !Emniyet i;leri
0 

umum müdürlüğünd~· 
w - Z:-- 1 - Zabıta memurlarının elbiseleri için lazım o!an0106:ıuk Kuş meselesı wetro kaputluk, 66so metre ceketlik ve 46so metre palt .~·· 

ku·uaşın ımali kapa ! ı zarf usulile ve 20 gün müddetle rolll1 

Eskiden gönderirdik, 
şimdi alıyoruz 

Evelce memleketimizin en mü· 
him ihraç maddelerinden birisi de 
canlı kuş idi. Tutulan istatistikle
re göre evelce muhtelif memleket
lere yalnız lstanbu' dan birkaç yüz 
bin lira kıymetinde canlı kuş ihraç 
edilirdi. 

Halbuki !İmdi memleketimize 
mühim miktarda canlı kuş ithal 
ediLmektedir. Maamafih bu husus 
taki rakamın yüksekliği hükume· 
tin de nazarı dikkatini celbettiği 

için can· ı kuş ithali kontenjan liste 
sine konmuştur. Buna mukabil 
İhracat ise hiç yapılmamağa başla 
mıştır. 

Bunun sebebi hakkında bu i!le 
alakadar eski kuşbazlardan konso 
litçi Asaf Bey bir muharririmize 
şu malumatı vermiştir: 

- Evelce lstanbuldan Mısıra, 

ve diğer memleketlere yerli kanar
yalarla yerli kuşlar ve bilhassa fi
lorya ihraç edilirdi. Bu kuşlar 

bir zamanlar lstanbulda o kadar 
çok ve mühim idi ki, ıslah edilmiş 

cinsleri arasında 6-7 türlü, bülbül 
nağmeli kuşlar vardır. 

Almanlar memleketimizden bir 
çok ku~ları ~larak Almanyaya gÖ· 
türdü'er. Orada çalgı ile daha iyi 
bir cins meydana çıkardılar. Bi
zim memlekette de eski damar kuş 
lar kalmadı. 

Almanya da bizim ihraç ettiği -
miz memleketlere kuş ihracına 

başladı. Hatta lstanbulda bile 
son günlerde Cermen ku~ları en 
mühim dereceye geldi. 

Memleketimizin iklimi kuş bes· 
le.meğe ve üretmeğe çok müsaittir. 
Bunu nazarı dikkate alarak canlı 
kuş ihracı için alakadar larm ted -
bir alması çok muvafıktır. 

Esasen bu hususta hazırladığım 
bir raporu da ticaret odasına vere-
ceğim.,, 

Alakadar tacirlerin konsolitçi 
Asaf Beyin fikrini çok muvafık 
bu1makta ve buna tamamen iştirak 
etmekte olduklarını bildirmekte· 
dirler. 

saya konulmu1tur. f:ıO 
2 - ihale L6 ikinci te,rin 933 pazar günü saat 15 de 

niyet iş'eri Umum Müdürlüğünde yapılacaktır. 
1 

r •' 
3 - Taliplerin muayyf'n olan gün ve saatte teldifnarıı~;O) 

teminat akçe lerile bir l ıkte müracaat!arı. ~ 

... .. - . . . ..-; ~.:"' -.. ~ : . ı.;.~ . ' .... .. . 
·kara~,ı)iil_:-~n '.:büyü 

. . • ·: ·! "· · . . : '·' . • .. . t , 

_.·. ·Kitap; ~azete ·ve .. :. 
·· Kır~siye-. ~ağazası · .. 

. ·AKB·A 
ili tap evi ve kırtas iyecilik "·~.' , 

Andartalar caddeıi 
T cl...ıoiı ı 3377 

.. 
\Her lisanda gazete .- . 

'mecmua ve kitap 
~ . 

Her nevi kırtasiye eşyası · 
ve mektep levazımı · .. 

t. Her türlü Fotoğraf · ··' 

levazımı. · makineler 
ve amatör i~leri 

' 

Etem Pertev ıtriyah 

Kütahya çinileri 

Mukaddema Galatada Mandı- 1 
ra sokağında 24 numaralı Fatma 
Hanımın pansiyonunda uçuncü 
katta mukim iken elyevm ikamet· 
gahı meçhul bulunan Şerife Hadi· 
ye Hanıma. 

1ıtanbul ikinci icra memurlu
ğundan: 

Ata B. in ıahsınız aleyhine bi-

Deniz Yolları hl etmesi 

ACENTALARI: . ~ect 
Karaköy l\öprüba~ı Tel. ~2362 ~~j.f(J 
Mühürdar zade ham: 1 elefon 

· k p st.ı1 Karadenız Aralı 0 .
11 · teır• 

Vatan vapuru ikiocı btı· 
cumartesi 18 de Galata f1 Si· 
mından kalkarak Inebolu, 

0 
S O d Gireıo' nop, amsun, r u, d6· 

Trabzon, Rize, Hopa'ya ,r, 
nüşte bunlara ilaveten PaÔo· 
Sürmene, Pulatane, Fatsa, ,~ 

ye, Zonguldağa uğraY11 ' k• 
yalnız Ordu'ya uğraın1Y11~6ı 
tır. (6 I 

Ayvalık Sürat Postası . 

Mersin vapuru 12 ikinci t~. 
rin pazar 17 de idare rı 

06 
mından kalkarak gidiş ~e Af 
nüşte Çanakkale, Edreınıt, 
valık, Dıkıli, lzmir'e uğrar· 

(6147J 

Merdn Aralık Postası 

K 12 .k. i tef onya vapuru ı ınc 
. hll' 

rin pazar 1 O da Sirkecı rı d t 
mından kalkar. Mersine k• ' 
gider. Taşucu, Anamur, 1';~ 
adası, Gelibo!u'ya yalnız 4S} 
nüşte uğrar. __? 

lesale ve çocuklarınız Rahime, Karadeniz Aralık Postası 

' 

·k·oc' 
Fahamet, Semahat H. lar namına Erzurum vapuru 12 1 1 il' 
ise bilvelaye İstanbul mahkemeyi I teşrin pazar 18 de Galata rı ~ 
asliye ikinci hukuk claiı·esinden is- I tımından kc.lkarak Zongu!~ll' 
tihsal ve berayi infaz dairemize 

1 
Ioebolu, Ayancık, Samıu~'. ıe 

tevdi eylemiş olduğu 1/ 3 933 ta- 1 ye, Gireson, Tırebo!u, Gore . 
rih ve 932 / 347 ve 9331 135 Trabzon, Rize'ye dönüşte b&J~ 
numaralarına mukayyet ve lara ilaveten Of, Ordu'ya "f. 
kesbi katiyet etmiş o'an 1 rayacak yalnız Zonguldağa ~I 
bir kıta ilama müsteniden tahsili ı ramıyacaktır. <6 14;,,,J 
mahkumbih olan (on altı bin) li- u 
ranın bermucibi hüküm 1/6 932 

tarihinden itibaren o/c 5 faiz {yüz 1': 
elli) lira ücreti vekalet ve (yüz U & l 
yetmiş yedi) lira (doksan yedi) • ı l r a l 
kurus (otuz) paranın maa masari· " 
fi icr~iye haciz yolile temini tahsi- : o o A L A r 

Arpa ticareti niçin Ii hususunda alacaklı r.ıumailcyhi- · 

azalıyor? maya izafeten ve vekiiletcn. daire· Ankara caddesinde 
Memleketimizin arpa ticareti mize müracaatla bulunan üvukat tb "tf · /ı"rıJe nza aanıı z z r sa 

~:~~:7~::::~. ~~; a•;!~::~:İar~:~ ~~;:d~;~~;·~;·:;;;n~~;:;·::,':p :~: Orhan Beyhan ı il dS 
bir tacir bu hususta şu izahatı ver- baptaki maddeyi kanuniyeye tev· r 
::niş tir: fikan tanzim ve berayi tebliğ mü- k i r a 1 ı k o d a 1 a 

- Evelce Türkiyenin arpa ihra· ba~i rine tevdian tarafınıza gönde- ı • p 
catı mühim bir mevkide idi. Türk rilen icra emri zahrına mübaşiri v a r d ı r • T a 1 f'(4 
:ı.rpaları Belcika, Londra, Ham - ve mahalle heyeti ihtiyariyesi ta· t/ J 1 
burg piyasa·arında daima birinci rafından verilen meşruhat ve bu olanlar VA~ 
dereceyi kazanmıştı. Buna da .se· hususta mahalli zabita~ı marifeti· 

bep Türk arpalarının bira imala - le yapılan tahkilrnt ikametgahı ha- idaresine miit9" 
tında çok işe yaraması idi. h 

zırmızm meç uliyetini göstermiş J ( 
Bilhassa Belçikanm, Londra - l t d b· ı·r e ' omasına mebni tebligatı mukta· 1 ca a e e ı 1 

nın ve Münihin bira sanayiinde ' 
çok mühim rol oynardı. 

S\lğ' tarafa doğru itildiğim za
man bu sefer hakikaten boş bir 
koltuk buldum ve hemen oraya o· 
turdubl. Fakat o anda müthiş bir 
feryat i!e yerimden fırladım. Çün
kü yanımdaki kadın örgüsünü o 
koltuğun üzerine koymuş, ben o -
turuaca tığ iğnesi arkama sap . 
landı, kaldı. 

ziycnin bir ay müddetle ve ilanen ~~~~~~~il 
tebliği suretile icrası tekarrür et· Ge'ip tam yerime oturduğum Çünkü Türkiyeden arpa ihraç 

esnada etrafımdakiler: "Ayağın - eden müesseseler harman mahal. miş olmakla tarihi ilandnn itiba- E!Z 

dan polinlerını çıkardı!., diye mı· !erinde arpaları tcm:z.iyerck !"d· ren müddeti mezkure zarfında ve 
rıldanmıya başladılıır. Fakat ~·n - makta ve istandardize etmekte idi - 933 40€5 dosya nurnarasrm müs · 
mmdaki şişman kndın beni müda- ler. Bundan sonra ihracat yapılın teshiben mahkumbih borcu bile -

Bunun üzerine hemen dışarıya 
fırladım. Kapıcı ile biletçi kız iğ
ne)'İ bin müşkülatla gırdığı yerden 

çıkardılar. Tığın kancası olduğu 

için onu çıkarmak pek zor oldu, 
epeyce canı.m yandı. 

Bu sefer salona avdetimde ar -
tık iyice bir yer bulabildim. Fakat 
önümde oturan bir madam şapka· 
sına yüksek bir ku~ tüyü takmış -
tı. Yanındaki erkek kendisini a -
nda nrada öptükçe kadm başını 
geriye doğru attığından şapkac.m. 
daki ku, tüyü burnumu gıdıklı -
yordu. 

Ahmet Asılll 
' ,,,. 

Doi um ve kadın hastalı" 

faa ederek dedi ki: ca malın kıymeti yükseliyordu. sale ve bilvelaye vcrrnecl ;ği miitehassısı~ 

- "Hayır, o efendmın kabaha Tabii olarak dünya piyi\sa!ında ı niz veya hu müddet zar- Do'< tor . Operatö~~ 
ti yoktur. Kokan şey yanımdaki mevcut Rumen, Rus ve Amerika f mda tetkik merci inden ve- lff t N . n• 
pakette bulun:ın peynirdir.,, 1 arpaları Türk arpalarına rekabet yahut iadeyi mahkeme yolile ait . e aIID .. tebı1t1•'' 

Bunu s.._öyliyerck 0 madam pey- . edemiyordu. Son zamanl::ırda ar- olduğll mahkemeden icranın rreri eırahi hastalıkları mu ı;ıf' 
1 b' 1 l d · b' k · \l u.t\·cr ıc sa:Lları TO !'...! Orr.ıkÖ~ 'lıı; nir paketmı alıp gitti. Onun yerine palar büyük mcrl{ezde toplanmağa ıra o mas•nı\ aır ır arar setır . _ . ·lfıl ,

11
J 

· d H · ı· - · · · · 'fi k 1\ urclı. l:ı 18 Bc\oJtlu 1-ıık ·~ güzel sık bir matma-el oturdu baş a ı. armanlarda tasfıye mu 1 me· ıg·n:z ve yme ıcra ı as arı•ı • 
1 1 

f 41()6 
' • ~ • • • .. .. 1 • • • t: e on 42221 \C _ ıJ 

Fakat y~nmdaki genç mektepli 0 _ amelesi yapılmadı. E:;h:ı~ehır, nıınun 74 t·ncu m~·focsı mucıbın- ı · -1e 17 
nunla kur yapmıya baş'adı. Adana, Edime, Trakya arpaları c~ mal beyanııv1 a hulnnmadı •-;mn cauı malumunuz bulunnıak fıtı•~ 

' 
k 1 J b• . } 1° J •• .:C 1 ' b • 1 • " • ' tarBo !I ' Neme lazım, n.e yaparsa yap _ arıştırı ara c mutava:;sıt ır pns t<.> t' •rr e r.11: •·e lı m•ırvvcreyı ap4a1~1 ıcra emı ın1n 1'., 

• 
1 d l B'Jh b' . 1 A • , _ . .. . ı . t bl•w• k k ·m ofJ11S 1 .. ' sın, ben es:l.s~n :;meme.dan çıkmnk mey ana çı dı. ı ass'.\ ıra ırna rnı::z "u:·r•m n tar,•:1t r.1' "'"' . ..... e ıg ı m:ı amma aı 

0
., 

üzereydim. ı line yarar.uyan bu mahlut arpala ~ b'"'rmuc'bi trı l eı- cebri ir,..a "um•ti1c 
1 
zere ilanen tebliği keyfiyet 

Dedikoducu rımızın ktymetini de dü!ürdü. 1 de.,amı rnua.md~ye iptidur kılma· 1 nur. 



~S~o-v_y_ell!!!!!!!!!t!!l!!!!!!l!!!!BM-il!!!!BlsB!!!!la-fi-rl-e--r-im~iz~d-ii-n-g-em!!!!!!!!!!!!!c!!!!l!!"!!lll!e~m-e-m-l-e-kl!!!l!!!!!!!!!e!!!!!!!!!!!!t!!!!!!!!l!!!!lle~~i~;Axrr~iffii;;~ 
<&.t taraf ı ı lnct aayıfada) k&c1-.n . lerdir. İzmir vapurunu Yavuz vetli temeller üzerine kurduğunuzu geldiği manasına delalet etmesi -

icara f\l~~!.,.:~ade~~nink deniz ve zırhlımızla bir torpido filomuz göstermekle kalmayıp daha şimdi- dir. Bu vakıa tarih müvazenesin
lllektebi - "k ~u se levazım Karadeniz boğazı haricinekadar den dikkate değer neticeler elde de sulhu teyit eden en kuvvetli bir 
tezilııa' ' . YU se kumanda kursu tefyi etmitlerdir. ettiğinizi de meydana çıkarmış - yeni amil yaratmıttır. t 

de de~t:~elHeye~ azaıı akademi- Ceneral Voroşilof'un tır. TUrk ordusu 
~lunırıuılar er:.!ı~ere~d d~r~' erde beyanatı "Seyahatimiz esnasında gezip "Türk ordusundan daha evvel_ 
adar k 1 'ı emı e ıkı saat C l V ·ı f d.. gördüğümüz Ankara ticaret mek- ce, Cümhuriyetin onuncu yıldönü-

... • lllıt ardır. enera orofı o un ıaat on •T111af' 1 k" d b .11 · · tehi ile İzmir ve Buraadaki ziraat münün kutlulandıg" ı gün yapılan 
de •.. d"ır er aıkeri mekteplerimiz ıe ız e mat uat müme111 ermı / 

.or uld · p l l' d k b l t · t" mektepleri bizde çok güzel bir te- geçit remıi hakkındaki intibaları-
lll*l' erı intizam ve mükem- erapa as ote m e a u e mıt ır. "'l)'ett '- 5 1 · A k b"' ··k l · · sir b.ırakmıııtr. mı bildirdig" im vakit bahsetmit -
dır en Pe& memnun kalmı,lar ovyet erm n ara uyu e çııı 'H gazetecileri Ce~eral Voroşilofa ve "Murahhas heyetimiz Ankara tim. Bugün de bu ordunun çok 

eyet h . . k . . . M . sergisinde tertip edilen millet mek iyi ve mükemmel bir zihniyete sa-
Pera •Z&aı bu ziyaretten sonra arıcıye omııer muavını oıyö Pala•• d"' K h t kd" tm' ·· ı · k t tepleri kısmını da görmüf, daha hip olduğunu, Türk milletinin or-
dar ot - onmüı, geç vakte ka- ara ana a ım e lf, mu a a İ 
lerd' elde kalarak istirahat etmi _ 1 esnasında Soyvet meılekdaşları - sonra zmir civarında bir köy mek dusu ile iftihar edebileceğini bir 

Hır. ! mız ve Soyyet matbuat müdürü tebini gezmi,tir. Bu müıahede ve defa daha tekrar ediyorum. Bu 
eyet h b l l d ziyaretlerin üzerimizde bıraktığı sözlerime !imdi tunları da ilave 

la d •zuının refikaları hanım azır u unmu! ar ır. 
r:,.lla So'fyet büyük elçisi M. Su_ Ceneral Voroşilofun ıazetecile- intiba şu merkezdedir ki sizin için edebilirim: Türk donanmasının 
., zev . b d en güç bir it mahiyetinde olan ilk ve Türk tayyarelerinin bir kıımı-

ftl d ceıı ve misafirlerin mih - re eyanatı tU ur: h lll arlar l " T" k' t i tahsil sa asında da şimdiye kakar m, lstanbuldaki harbiye mektebi-
rllll 1 o an hariciye memurla- - ur ıyeye yap ı ım seya -h.zız~.zevcelerile birlikte şehirde hat memleketiniz, milletiniz ve çok dikkate değer muvaffakiyetler ni ve aıkeri akademiyi görmek 
~ Jn_ubayaatta bulunmutlardır. onların daha iyi bir istikbale ka- kaydetmit bulunuyorsunuz. bana nasip olduiu dakikadan son 

8e ad~~ Ve belediye reisi Muhittin vuımak çin giri9tikleri mücadele- "Ankarada bulunduğumuz sı - ra intibalarım daha ziyade kuvvet 
1e:k Un ~ktam saat yirmide vili. _ yi - batta Gazi Hazretleri olduğu rada İımet Paşa tarafından açılıt bulmuttur. 
hir ~naaında misafirler şerefine halde - idare eden yüksek tahıi- resimleri yapılan tıp enstitüsü ile "Gerek Ankara ve lstanbul aha 

zıyafet l hak d k l .. k ziraat akademisi temin ettiğiniz lisinin ve ıerek g-ip ıezdig"imı'z 
So vemıittir. Ziyafette yet er ın a açı , can ı ve ıure -'7 

haJceı' t heyeti azaıından baıka li bir fikir edinmek imkanını bana terakkilere parlak bir miıal tetkil en uzak bir köy halkının, yatını 
Ye v k'I d. etmektedir. batını almıt kimselerin, aençlerin 

Ord e ı i Tevfik Rüttü Bey ver ı. • •nııuf t · l ' "H 'k h 1 d l ''Türk kadınının esaretten kur - ıösterdikleri kabul tarzı ve çocuk 
ıtff e tıti zzettin Paıa, Mu _ ara ve ı tısat sa a arın a e -er Ye ş·· kr d . ... . . ff k' tl · b"' tulup medeni haklarına kavutma- ların ihtizazlı seslerı' bı'zı" çok de-
lto•a b·· .. u ü Naili Patalar, Mos e ettıgınız muva a ıye erı u -u

1 
k l .. k b' ı · k .1 t k" h 11, yeni gençliğe verilen terbiye rin surette mütehasais etmit, heye 

tıp ~- u e çimiz Hüseyin Ra _ yu ır a a a ı e a ıp ve ayran ' '-eVd K h akd' 'k M l k · · ve tahsil, her türlü cehaletin tufi· canlandırmıtbr. Doıtlug"'umuzun 
ti, 

1
_ et erim Beyler, kolor ayran t ır ettı . em e etını er"&nı h b' .. S . h . · d • k' f k yesine yol açan yeni harflerin ka- alelade dostluktan ve mesai ittı'ra-

~İai S . ar ıye reııı, ovyet el- zın arı zemımn e ın ıta ı ve a-
ttL .. \lrıç Yolda, ve Sovyet sefareti dınlannızın esaretten kurtularak bulü büyük inkılibınızın bariz ve- kimizin her hanki iki hükumet a-
-anı 'bul d A h ki k 1 rimleridir. Bu inkılapların hatır - ruındaki rahtma bı'rlı'g" ı'nden rok 

unnıutlardır. me enı a arını azanma arı sa- '7 '7 

'ehi h d b d 
. 

1 1 lanıp kutlulanmaıı, cümhuriyetinin bulundug"'unun bu ıeyahatten son-
" r tlyatroaunda asın a •tar ığınız ıı er, sa ta -"Oro•'l f 'd . . k h k on yıllık plinçosunu çizdiği, istik- ra her hangi bir kimse içı"n anla. 

ti .... 'J'ı o yoldaı ve Sovyet heye nat ı aresının ıere ara ve gere .. ıyafett ·k b k nd · b k .. lili uğrunda giriıtiği mücadelenin tılmıyacak bir yeri kalmamıttır. 
lll . . en ıonra tehir tiyatrosu- ı tısat a ımı an gerı ıra tıgı aı._ l 

1 
k · d b' h kahramanlıklarla dôlu sahife ve "Şehirler ve ko'

0

yler halkının bı' 
l'ıw wıaıt erdir. Şehir tiyatroıu mem e etinız e ır sanat ayalı ~ S d · k · · f t kt safhalarını hatırasında canlandır· zi karıılarken ıöıterdikleri muhab 
llatı•~ - ovyet bayraklariyle do _ vücu e getırme ıçın ıar e me e -.ııı k ld "' tle e tahakkuk dığı bir sırada Türk milleti araıın bet ve samimiyet, etrafımızı fası-
(ı.. •e apının üzerin.e Rusça o ugunuz gayre r v l"ln.. ld · d' "'· · l k k d da geçirdiiimiz aünler zarfında laıız surette ıaran candan doıtluk 

-;:_ ıe iniz) yazılmıttı. ettır ıgınız eser er ço ya ın an • 
1 

ld 1 k · · ·ı· · ... · fevkalade canlı bir manzara arz havası bu hale her adımda bı·r de· 
..,.

1
• 'Yatronun alt ve üst locaları görü üğü, mem e etınıze ı ıfıgı 

""l&f' l ı ı ı l 1 b l d etmiştir. lil te,kil etmekte idi. 

1 
ır ere tahsis edilmiş, diğer o an mese e er e on arı ağ a ığı-

•r el "t:. 1 h ı t1 · d "' k" · "Bu hatıralar, inkılabın yarattı- "Murahhas heyetimiz Türk mı"l-
clil-· e na k tarafından itıal e • nız a sure en tanın ıgı va ıttır -ıtti. ki büsbütün vuzuh ve parlaklık ğı yeni Ankara ile uğradığı t~a - Jetinin Sovyetler birliği hakkında 

Saat 10 ..ııl!! k b k d" vüzün yara ve izlerini hali. tatı - gösterdiği bu samimi dostluk teza-
te S ,'fiı te Voroıilof yoldat es etme te ır. o- t b "A k d b 1 d .. yan ve müdahalecilere kartı mu - hürlerini Sovyetler birliği itÇilerı' _ 
l'-filc. ,e .. e .. yeti, hariciye vekili n ara a u un ugumuz va -.. ,,. R B k" b ' k l · kt zafferane yürüyüf hareketinin ha- ne bildirmeği vazıf e sayar. 
'-'ıı u .. Uftu ey, Moskova elçi- ıt ır ço müessese erı, me ep-nu · R l ·ı · · · lıraaını el'an çok canlı bir surette "Hakkımızda aösterilen kabul 
•- leJın aııp Bey, Sovyet eri ve serıı erı gezıp görmeğe ım • ~1••- A _._ k. b lduk B nl . . ml.Ohaf aza eden lzmire kadar at - tarzının güzel tesiri altında yurdu-
~ -11 ruıaara büyük elçisi Su· an u . u ar sanayı, zıra-
"-l"Joldq, vali Muhittin Bey ve at, hara sahalarında temin ettiği- tığımız her adım başında bizimle muza dönerken memleketinizi zi -
._..• 11a.uavini Ali Rıza Bey ve diğer niz muvaffakiyetler hakkında in- beraber bulunmuftur. yaretimizin ye Batvekil ismet Pa-
~: ıle birlikte ıelmit ve tiddetle ıana çok bariz ve çok zengin bil-. lkb•adl ltlerimlz ıa ile hariciye vekili Tevfik Rüıtü 
•ta~ anınııtır. Kapıdan girerken giler, deliller öğretmektedir. Ay- "Memleketinizi ziyaretim yeni Bf. nin ıeçen sene Sovyetler birli-
rı Ça) ..... Yonal ve iıtiklil marıla- nı zamanda bazı ıergilerde vücu· Türkiyenin iktıııadi iıtiklilini ııağ- gı hükümetine yaptıkları ••· 
l'aa.u """lflır. Şehir tiyatroıu re- de getirilen huruıi pavyonlarda eı lamlaıtırmak için ıarfettiği çok yahatin milletlerimizin birbri
>e ç.ı... l!:rtııirul Muhıin Bey sahne· ki yaıayıf tarzına, eski i.det ve değerli gayretleri görüp öğrenme- rine daha ziyade yaklaıtırdıiı, 

·~ıt ve Rusça olarak: teamüllere, eski ahlaka ait olarak me imkan vermiıtir. Bu yakınlar milletlerimiz arasındaki hani ve ik 
....._Rus d h' d'l ·· ki d d"kk · · d k 1 b' k h' tısadi bağlılıg"ı kuvvetlendirdig" i, gtfau 

1 
ya a çalışmış bir rejisör tef ır e ı en orne er e ı atımı a uru mu§ ır ço mü ım müeı-

le..: Ye Ve Türk rejisörleri aktör- zi çok celp etmittir. ıeseleri gezip gördük. Bunları uğrundaki mücadelemizde mesai 
., na,.... "Eld · · · ff k k d' .. · · b'lh ittirakimizi daha kuvvetli bir hale ı,,..L ·•1ına misafirlerimizi selam- e ettığınız muva a iyetler en ı sanayıınızı ı a11a devlet 
·•uı. y b · · · · · d f .. · k d" k d' getirdig"ı hususunda derin bir ka -:ta ... _ aşasın Mustafa Kemal, u mazının zemını üzerın e ev- ıanayıını en ı en mize yarat • 

So-;;ın Stalin, yaşasın Türk _ kali.de parlak bir surette göze mak ve kurmak sahasında daha naat edinmit bulunuyoruz. 
D~t dostluğu. çarpmaktadır. Gençliğe ve çocuk timdiden ehemmiyetli terakkiler Sulh u§runda mU9te• 

lliıı :~rek perdeyi açmı§, perde- lara bakıldığı vakit bu muvaffa - kazandığınızı göstermektedir. reken mUcadele .. 
11-y r. asında üzerinde Rusça: kiyetler dah~ hüY?k bir k~laylıkla 1 "~e~iryollarınızı~ yapılmasını "Sulh uğrunda mücadele mem· 
Ilı &fasın Türk - Sovyet doıtlu _ tanınıp takdır edılmektedır. en buyuk muvaffakıyetlerinizden leket'erimizin siyasetinde birinci 
tır:' 3az~!1 büyük bir levha çıkmıt- Mekteplerde, sokaklarda, Cüm· biri saymaktayım. Yeni inşa edi- mertebeye çıkarılmıttır. lfte bu
lcıtıa eJısör ve sözleri tiddetle al- huriyet bayramında Ankarada ya len Kütahya - Balıkesir hattın - nun içindir ki memleketlerimizin 

cr'11•tır. pılan geçit resminde düzgün bir dan geçerken yalnız memleketini- bu sahadaki meıai ittırakı bu ka -
d.._ h'ır kavuk devrildi) piyesin _ surette hareket ettiğini gördüğü - ze lazım olan demiryollarını yap- dar çok verimli olabilmiştir. Ben 
(Oç ır ' (Pergünt) .ten bir ve müz ıençleriniz bizde unutulmaz tığınıza değil, aynı zamanda bun- o kanaatteyim ki, yaptığımız bu 
~t) operetinden bir ıahne bir te,kili.t, intizam ve kuvvet ha- ları kusursuz bir surette inşa etti- ıeyahatin bu derecede kuv,•etlen _ 
dt ıe,ı,.~ır. Oç ıaatten evet bir tıraıı bırakmıştır. iinize de inan getirmeğe imkan dirdiği dostça ve samimi temas, 

Pttiaaf· 1tanıı yapılmıthr. Mekteplerimiz ve okutma bulduk. sulh uğrunda ıirittiğimiz, insan _ 
htrod ır er ıaat yirmi dörtte ti- uaullerimiz "İzmir, Çanakkale, Bursa ve di- lık alemini her türlü e!emleri, ıstı -
••Puru an çıkarak doğruca İzmir Faydalı ve alaka uyandırıcı bu ğer vilayetleri gezip dolaştığımız rapları, tahrip ve imhalariyle teh· 
~ na ıitmifler, vapur bir iki seyahatimiz esnasında ıördüğü - ıuada bir çok yerlerde geçtiğimiz dit eden harbin önüne geçmek için 

ti •onra Od h . . r. Jf esaya areket etmİ!- müz feyler arasında bilha11a hü • ıyı ve sağlam yolları da kaydet _ yaptığımız mü§terek mücadeleyi 
li ?e-.f~~et ~·~~rda hariciye veki- kumet merkezinde ve diğer §ehir- mek icabeder. bundan sonra daha büyük bir azim 
So~ Ruıtu Beyle vi1ayet ve ferde gözümüze çarpan yeni mek- "Bütün bu muvaffakiyetler bi • ve kuvvetle yürütüp ilerletmemizi 

et ıef ar r k k k ---i-ı . e 1 er anı tarafından teplerinizi ehemiyetle kaydetmek- ze sevinç ve ferah vermektedir .. müm ün ılacaktır. 
.... l»ır k' ld lllllftır te ı e uiurlan- ten bir zevk duyuyorum. Sadece Bunun her ~eyden evvel ilk sebe- "Şimdiki halde ve gittikçe ar _ 

~JU,, ·le S~vy~t. heyetiyle bir mektepleriniz için yaptığınız bü- bi bu mu,•p.ffakiyetlerin dost bir tan teh'ikelerin ıulhu tehdit ettiği 
~ıa. Yap::~erın;~ mih.mandarlı - yük ve güzel binalardan bahsetmi millet tarAf ından elde edilmit e - şu sırada Türkiye ile Sovyetler bir 
lıııd•lc• k uza er Pata riyase - yorum, mektepleri ziyaretim es- ıerler olmasıdır. Sevincimizin liği arasındaki mesai ittiraki yal _ 
"ı,ıa:.ı:. ~ri heyet, C. H. Fırka· nasında okutma usullerini ve tale· ikinci bir sebebi de iktısadi inki - nız milletler için değil, sulhu ıeven 
det kerı ıdare heyeti reiıi Cev - benin çalıtmalarını vaktimin mü - ıafınızrn, bilhasaa memleketin sa· herkes için fevkalade bir kıymet 
•\alt Jc-ı:. Te ~·.~i~.iye vekaleti hu- saade ettiii derecede anlamağa nayilettirilmesi için aldığınız ted- ve ehemmiyet kazanmaktadır. 
Beyler d •üduru Refik Amir ça1ıtbm. Bu tetkiklerim ıizin mil birlerin yeni Türkiyenin iktısat ba "Misafir perver memleketiniz • 

e Oaesaya hareket etmi · li talim ve terbi e iıini alnız kuv- kımından da müstakil bir hale den bugün ayrılırken bize kar§ı 

gösterdikleri kabul tarzından do• 
layı Türk milletine ve Türkiye 
cümhuriyeti hükumetine teıekkür
lerimizi, saadet ve refah dilekleri 
mizi bir defa daha, matbuat va
sıtaıiyle iblağ fırsatından iıtif ade 
ediyorum.,, 

Ceneral Voroşilof fahri 
lzmir hemşehrisi .• 

İstanbul, 9 (A.A.) - Hariciye 
Vekili Tevfik Rüttü Beyefendi lz
mir belediye reisi doktor Behçet 
Salih Beyden lzmirlilerin Sovyet 
Harbiye ve Bahriye komiseri V o
ro§ilof yoldata lzmirin fahri hem
şehrisi unvanını verdiklerini bildi· 
ren şu telıraf ı almıftır: 

"Bugün toplanan tehir meclisi, 
lzmirde kıymetli ve tatlı hatıralar 
bırakan aziz Sovyet dostlarımızın 
muhterem tefi Harbiye ve Bahri
ye komiseri Ceneral Vorotilof'a 
lzmirin fahri hemıehrisi ünvanım 
verdiklerini ve mazbatanın der • 
deıti takdim olduğunu ve bu mü
nasebetle muhterem hemıehrimi • 
ze lzmirin derin saygı ve aevgile
rini ıunduğumuzun bildirilmesine 
delalet buyrulmasını yalvarırım 

edendim.,, 
r eledly• r•l•l doktor 

Bebçet Sallla 

Sovyet tayyarecileri 
Ordumuza hediye edilen tayya

releri teslime memur Sovyet tayya 
recileri terefine dün akıam tayya
re cemiyeti lıtanbul şubesi müdürü 
Haıan Fehmi Bey tarafından Pera 
palas otelinde bir veda ziyafeti 
verilmittir. Tayyareciler ziyafet. 
ten sonra şehir tiyatrosu temsilinde 
bulunmu§1ar ve heyetle beraber 
İzmir vapuru ile memleketlerine 
hareket etmiılerdir. 

Litvanyanın Ankara sefiri M. 
Baltruçaitis de İzmir vapuriyle 0-
deıaya gitmİ§tir . 

Sovyet meslektaşlar1mıza 
hediye 

Heyetle birlikte gelen üç Sov • 
yet gazetecisine, İstanbul matbu
at cemiyeti tarafından, cemiyetin 
birer rozetiyle "Matbuat almana
ğı,, ve "Türk gazeteciliği,, adlı eser 
hediye edilmittir. 

Hlrlciye Vekili bugUn An· 
karaya gidiyor 

Hariciye vekili Tevfik Rüttü 
Bey bu akşamki trenle Ankaraya 
dönecektir. 

Sovyet Rusyanın 
yıl dönümü 

Moskova, 9 (A.A.) -Tas ajan 
sı bildiriyor: 

Sovyet Rusyanın her tarafın • 

dan gelmekte olan haberlere göre 

leşrinievel ihtilalinin yıl dönümü 

Sovyet Rusyanın milyonlarca ame

lesi tarafından tesit edilmittir. Le
ningrad, Har kof, Fifliı, lrkotık, 

Novıibirak gibi büyük tehirlerle 
diğer §ehirlerde kızıl ordunun yap 
mıt olduğu geçit resimleriyle mil -
yonlarca amele tarafından yapılan 
muazza.m tezahürler kolkhozların 

fabrika ve imalathanelerinin mu • 
vaffakıyetlerini göstermektedir. 

aa,vekillm izin tebriklerl 

Ankara, 10 (Huıusi) - Birinci 
teırin ihtilalinin 16 ıncı yıldönü

mü münasebetiyle İıtanbulda M. 

Voroıilofa :smet Paıa Hazretleri 
tarafından samimi bir tebrik tel -

graf ı gönderilmiı, M. Vorotilof ta 
telgrafla tefekkür etmi§tir. 
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Zafiyeti umumiye, işt:ıh- F f ti 
S~zJık Ye ~U~Vefsi~Jik ha- o s a 1 
latıtıda buyuk faıde ve 
teSiri g6rülen 

ark Malt Hulisası 
Kullanınıı· 

H er eczan e-

de sahhr.9401 

T~QKiVE 

llRAAT 
BANKA51 

~. 

. 

J·DAoA 
Bi·R·iKTiREN 
QA~T-~'06'2 

Eyi 'Ye tam bit silıhat için 
muntazam bir hazim llzimdir. 
Tatli müleyyin ve taami J!tü 
olan Eno's "Fnıit Salt"' size 
bmıu temin, mideyi takviye 
ve barsaklari tanzim eder. 

·~ 

Marmara üssubahri 
mevki kumandanlığı 
misyonu reisliğinden: 

ve müstahkeJ1l 
satınalma ko-

1 - Kumandanhkça yapılacak su tesisata için tefrişat işioİ 
usta ve mübendislari marifetile nezaret ve kontrol ettircnek 

şartile 1174,, kalem pik boru ve teferruatı aleni münakasa usulile 
satın alınacaktır. 

l ... 2 - Münakasa lzmit Ussübabri Mst. Mv. kumandan ıg 

satınalma komisyonunda icra edilecektir. 

3 - Münakasa 15-2· Teşrin-933 tarihine rasllıyan çarşaınba 
günü saat 14 tedir. 

4 - lıtekliler yevmi mezkürda biçilen bedelin yüzde 7,5 
iğreti güvenmeleriJe komisyona gelmeleri. 

5 - Tastikli münakasa şartları kiğmdı ve merbutu listelet 

komisyonundadır ayni :zamanda Istanbul deniz levazım satınalın3 

komisyonunda her gUn görülüp alınabilir. "5876., 

inhisarlar lstanbul başmüdürlüğündeJ1: 
ikinci taksitleri alınarak m(iskirat bey'iye rubsatiyelerioin bİ' 

rinci klnun iptidasında değiştirilmesi kanun iktizasındandır. 1<0' 

laybk olmak üzere bu muameleye 15 Tetrioisani 933 taribindell 
itibaren batlanacaktır. Eski tcskerelerin nufus ve esnaf cüıdaP' 
larının ve birer adet fotografın beraber getirilmesi icabedet· 
Dar vakta tesadüf ederek kimsenin zarar görmemesi için b\J 
muamele birinci kanun 5 inci gününe kadar devam ettirilecektit· 
işbu günün saat 24 dünden sonra yapılacak yoklamada teskere: 
siz içki sattığı görülenler hakkında kanuni muamele yapılacak 

Asarıatika müzeleri 
dürlüğünden: 

umum •• mu-
tır. 16106) 

J Dr. Ihsan Sami ...... ._---------------------------------------------~--
öksürük şurubu ıstanbuı Belediyesi ilanları J 

Kasket 
Adet 
79 

Elbise 
Takım 

92 

Palto 
Adet 
55 

Asarıatika müzelerile, Türk ve islim eserleri ve Topkapu 
ıarayı müzeleri hademesi için imal ettirilecek balada muharrer 
elbiıe, palto ve kasket açık münaksa ile teşrinisaoioin 16 mcı 
perıembe günü saat 14 te talibine ihale edileceğinden arzu 

edenlerin numuneleri ve şartnameyi görmek üzere salı ve cumadan 
maada he; gun asarıatika müzeleri dahiliye müdürlüğüne müracaat 

ve münakasaya girmek istiyenlerin muvakkat teminat akçesinin 
htanbul vilayeti muhasebeciliği veznemesine tediye etmeleri 
llıımdır. 115883,, 

Istanbul milli emlak müdürlüğünden; 
Fatihle eski haraççı Muhiddin yeni Sinan ağa mahallesinin 

eski Çırçır yeni Glllü sokağında eski 26 yeni 18 No. lu Ev, pa· 

ruı def'aten verilmek şartiyle ve açık arttırma usulile 1600 lira 
ıııuhammen kıymet üzerinden satılacaktır. isteklilerin 30/11/933 
perıenbe günü saat 14 de müracaatları. (6153) 

Istanbul üniversitesi eminliğinden : 
1 - Üniversitede talebenin lisan seviyesini kuvvetlendırmek 

maksadiJe bir dil mektebi açılmıştır. 
2 - Bu mektebe lisan imtihanlarını kazanmıyan bütün tale

benin devam etmeleri mecburidir. 

3 - Bütün Cniversite talebesinin IS Teşrinisaniyc kadar 
mensup oldukları Fakülte veya mektep kalemlerine müracaat e-
derek fişleri doldurmalara lüzumu tebliğ olunur. (6111) 

Öksürük ve rı e f es darlığı boğmaca 
ve kızamık öksürükleri için pek te· Beyoğlu Temizlik işlerine ait 3 beyğir 15/111933 çarşarıba 
sirli il!çtır. Her eczanede \ e ceza günü saat 10 da Fatih at pazarmda müzayede ile satılacaktıt• 

, ..... depolarında bulunur. (9329)-- t 
Almak isteyenler o gün orada bulunacak memura müraca• .. 

1 Askeri Fabrikalar iUinları 

1868 Ton Lave 
Marin gömürü 
Yukarıdaki malzeme kapalı 

zarf suretiyle 29/ 11/ 933 tarihinde 

saa t 14 te ihalesi icra kılınacaktır. 

Taliplerin şartname için her giin 

öğleden sonra münakasaya girmek 
için de o gün teminat "ve teklifat,, 
ile müracaatları. (6092) 

F.mniyet Sandığı müdürlüğün,. 

den : Bayazıt Vezneciler caddesi 

51 Hadiye Halki Hanım 28 teşrini 

evel 931 tarihinde sandığımıza bı -
raktığı para iç in verilen 25287 nu

maralı bonoyu kaybettiğini söyle
miştir. Yenisi verileceğinden esk-

sinin hükmü olmıyacağı ilan olu • 
nur. (9177) 

Sahibi: lllEIDIET ASDI 

Ne~riynı Mtidürü: Refik Ahmet 

V A K 1 T Matbaası - lstanbal 

lan. (6174) 

Beyo~lu Belediye Şubesinden : Bir dişi keçi bulunmuştut• 
Sekiz gün içinde müracaat edilmexse satılacaktır. (6t68) 

Beyoğlu Belediye Şubesinden : Bir beyğir bulunmuş tur. Se' 

kiz gün içinde sahibi müracaat etmezse satı l acaktır. (61~ ________ __..,,,.., 

Devlet Demir yolları ilanlar•_,,,..,,. 

idaremiz için pazarlıkla satın alınacak o:an klapeli aptesar>; 
hunisi, Alafranga aptesane su hazinesi tam, mastik maoganek• 
mahruti çadır, civata, rondela, Türkçe çintco kalıp alfobt, kıtı : 
ala cins karton bitümc, filit tulumbası, bel küreği, temizlenıe t: 
bancası, cam Marsilya kiremidi, çinko levha, banyo ternıosifo~,; 
el hizmet feneri, soba küreği, demir levha, dosya dolabı, ba fı 
izole tel, kuru pil, galvanize su kovası, gem:ci fec~ ri, iki tar• ~. 
cebire ve travers, soba anahtarı, bel, örülmemiş kordanıY3~0~ 
ampul, yumuşak zift, Gres yağı, mikadan ressam ve yazı .ş~b·7o 
nu, servis vagonları için küçük tuvalet sabunu ve saire gıbı 0, 
kalem muhtelifülcins malzemenin pazarlığı 15/Xl/33 tarihine rıı ·rı 
sadif Çarşamba günü mağazada icra kılınacağından talipler~, 
yevmi mezkurda saat 9 dan 11 e kadar isbatı vücut ederek. t• ,~ 
riren fiat vermeleri, bu baptaki malzemenin müfredat listesı ~ e' 
ğaza dahilinde asılmış olup numune getirilmesi icap eden ına ı 

11
, 

me için pazarlık günü numunelerinin beraber getirilmeıi nu;, 
nesiz tekliflerin kabul edilmiyeceği illn olunur. (615 


