
DOYÇLENDER 
Alınanyada çıkan dans 

Çok alaka uyandırdı 
kadın saylfamızda 

ANKARA DAN 
Gelişigüzel mektuplar 

Yazan : Toplu İğne 
ilk mektup bugün 6 ıncı sayıfada '===Bugün 

17ı:ıcı Yıl ======- • Sayı: 5696 Yazı i şler i Telefonu: ~4379 Çarşamba' 15 ikinci teşrin ( 11 inci ay) 1933 idare Telefonu : 24370 Sayısı 5 Kuruş 

Dönüm n kt ~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııuııııııııııııııııınıııııııııııııııııııııııııııııııııııttııııııııııııııuıııuıııııııııı' 
o ası ' L d E d. • ... tıo~~"'sanyanın Rayi~.tag ~ntih~b~- \ 00 rantfi 0 tşest ' 
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rnvu~~~i~odktalsına ge!.miştir. Gerek \ Sovyetler Japonlar ' 
d ev etler arasında doğrıı- § • = 
an doğruy .. .. 1 = '§ 

rek C a goruşü en işler, gc- § ~ 

Ve k encvre akvam cemiyetinde ~ lkı• hu•• ku" met arasındaki münaseba- f 
n ~nfcranslarda müzakere o: u - § ~ 
8~~a eyn~lmb.ilel meseleler bundan. i tın kesilmesinden korkuluyor J 
B . !enı ır istikamet alacaktır. § i 

u ıatıkaınet Al l h. = = 
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ıkkate alacaktır § lemıye başlamışlardır. y .... 

1
.. § 

Vakı d·· · § . . .y. ge namzet goru uyor. ~ 
k.. a une kadar iktidar mev _ ~ Bılhassa Sovyct bırlıgı baş- M M J t f t k] A- § , 

Hnd b I _ . o o o un nu u arı = 
rn e u unan Hitler idaresi Al - ~ vcki"i M. Molotofun son nutuk- merika ile müzakerelerin açılmaE 

an yanı k . = = 
kil edi n en uvvetlı .fırka~.ını tcş ~ larında, Japonya hakkında sı sırasına tesadüf ettiği için Ja- ~ 
eka.eri Yordu. Hal~~~ı bugun bu ~ kur andığı şiddetli lisan yüzün- ponyanın son derece sert bir~ 
olrn Yet fırkası butun Almanya .Eden Japonyada askeri bir kahi- hattı hareket takip etmesine ih-~ 
sind~Ştur. Evelce Rayiştag mecli- @' nenin iş başına gelip Sovyet it- timal verilmektedir. j 
Nas Yalnız (288) mebusu olan \;:1111ııııııı11ıımuıııııııınıuııuııuııııııı111ııı:ıııııtttıı11ıım11ıııııııııııııunıııııııınnıı1unıııınıııııı11uıııııııt11ııııuuımııt1ııııııııı111..,.. 
(G~onal - Sosyalistler bu defa 
llı b) tncbusluk almıştır. Bu (660) 
rn ed Us Rayiftag meclisinin tama· 
tı'~f ır. Binaenaleyh yetmiş milyon 
İdt.ı Uslu Almanya da tek fırka ile 
t are olunan bir memleket olmuş-
Ur. 

i' Acaba Alman başvekili ve Nas 
0

~~· - Scsyalist fırkasının reisi 
bu ıtlcr) Rayiştag intihabatında 
r ~etic.eyi alabilmek için rey ve
k.:~1~· Üzerinde bir tazyık vasıtası 

~·ndı mı? 

i . Bu sualin münakaşası bugün 
sın artık faydasızdır. Ortada ko· 

:rnall bir emri vaki vardır ki her 
ernleket ve her devlet adamı bu-

ismet Paşa Hz. 

Yarın şehrimizden geçe
rek Zonguldağa gidecek 

Ankara, 14 (Hususi) - Başve· 

kil lamel Paşa Hz. yarın akşamki 
trenle İstanbula ve oracian Zongul 
dağa gidecek1erdir. Zonguldak 
havzasında yapacakları bu tetkik 
seyahatinde kendilerine iktısat ve-

(Devamı 'ı lncl uyıfada) 

Elga.nistan 
kaynt'for! -.::.~ .. ?lduğu gibi kabul etmek.mcc

Ji• ·ıı-~tiaıtı aır. Bununla beraber 
~ 1

t1erin intihabat neticesinde ka • Dahili bir harp endişesi 
"~nkdığı muvaffakıyet o kadar bü
"u tii · e . r kı bunu sadece bir tazyık 

ser, g'b· IAkk" iil . 1 ı te a ı etmek doğru de _ 
dır z· b d Ik" · "h h · ıra un an eve ı ıntı a· 

rn~lta (34) milyon Alman rey ver-
h/11 olduğu halde hu defa münte -
çıf. er Yekununun (40) milyona 
di~~lf olması hariçteki tazyik id· 
had~rını kıymetten düıürecek bir 

••edir, 

ek, lk~idar mevki inde sadece bir 
erıyet . t" · ~ · l da {:' e ıs mat ettıgı zaman ar -

tıe tansa.ya karşı kafa tutan, Ce-
fe::~: akvam cemiyetinden çeki
l'ı k ıtler bu defa bütün AJmanya-

endi ark d .. d .. k ta lb asın a gor u ten son-
e ett · ıar e 1ıteklerinde daha fazla 

A.I ar edecektir ve §İmdiye kadar 

taı:n~~ ıınilletine vadettiği şeyleri 
rey: h uk ettirebilmek için her ça-

aş vuracaktır. 

Mehmet Asım 

Vaziyet itibarile mUhim bir 
buhran ge~irdiği haber ve· 
r:"ilen yeni kral Zahir han 

: ~Un aldığım bahklar taze değilmiş •. 
9eldin Y:I kabahat bende mi ? Bir haftadanberi 

aktın bir hafta sonra satin aldın •• 
her gün 

SICAK SU 
Mütehassısın belediyeye 

tavsiye ettikleri 

Beyojlunda Terko•un •a terazl•l 

lstanhula gelerek ıu itleri hak
kında tetkikatta bulunan su müte
hassaar M. f elner raporunu yolla . 
mıştır. Rapor tercüme edilmekte
dir.. Mütehassıs evelce latanbulda 
iken terkoıla çeşme sularının bir
leştirilmesini ve su işinin bir sular 
umum müdürlüğü tarafından ida . 
resini tavsiye etmişti. Raporda mü
dürlük teşkilatı, suların birleşti -
rilmeıi ve idaresi §ekli hakkında 
esaslı çareler göstermiştir. Müte -
hassıı çeşmelerin yıktırılmıyarak 
sularının daimi surette akıtılması
nı, soğuk sudan haıka evlere sıcak 
su da verilmesini İstanbul sularının 
sokakların bile su ile yıkanmasına 
kafi gelecek derecede bol olduğu -
nu yazmıştır. Yalnız mütehassısın 
tavsiyeleri fazla paraya mütevak
kıf bulun::naktadı~. Diğer taraftan 
terkos borularının değiştirilmesine 
devam edilmektedir. İki gün evel 
iki vapurla horu ve terkos saatları 
gelmiştir. 

Ziya Nuri Paşa 

Afyon Karahisar meb'us
luğuna namzet gösterildi 

Ankara 14 (A.A.) - Ruşen 

Eşref Beyin istifasiyle münhal ka
lan Afyonkarahisar mebusluğuna 

eski darülfünun tıp fakültesi mü • 

derrislerinden doktor Ziya Nuri 
Paıa C. H. F. ıı umumi reislik di -
vanınca lırlca namzedi olarak tes
bit olunmuştur. intihap, bu cuma 1 
günü yapılacaktır. 

Zehirli gazlara karşı tedbirler 

7 Milyonluk Londra 
icap ederse bir haftada 
tamamile boşaltılacak 

Zehirli gazlara karşı bir tecrübe 

Sivil halkı zehirli gazlerden ko- j hiliye nezaretımn son altı ay zaT • 
rumak meselesi, bu sırada her fında, sivil halkı gazli zehirlerden 
memleketi alakadar eden en mü - korumak için tedbirler aldığım ve 
him meseleler arasındadır. erkanıharp reisliğı tarafından hu 

Bu meseleyi en son mevzuu işi idare için büyük rütbeli bir za
hahaedenlerden biri, İngiltere er - bıtın memur edıldığını anlattı. 
kanıharbiye reisi jeneral Sir Archi Esas itibariyle İngiltere hükii
hold Montogoney oldu. İngiltere meti halkın zehirli gazlara karşı 
erkanıharp reisi geçen hafta irat himayesi işini 1925 senesindenbe -
ettiği bir konferansta İngiltere da (ncvnmı 10 ıınrn -.nyıfadn) 

Apandisit_artıyor mu, eksiliyor mu? 

Halkın çoğu hayali 
hastadır .. Çünkij .. 

Amerikalılar "Apandisitten ameliyat olmuşlar cemi
yeti kurmuşlar, kör bağırsak şeklinde dolma yiyorlar,, 

Amerika gazetelerinden biri 
geçenlerde mühim birhaber verdi: 
Şikago cerrahlar kongresinde dok
tor Atlan Dchıner isminde biri ga
rip bir iddiada bulunmuş. Bu 
iddiaya göre, son seneler içinde 
Amerikada apandisitten ölenlerin 
sayısı yüzde elli nispetinde artmış 
tır; apandisit, kanserden daha 
fazla, adam öldürmeğe haşlamış 
tır. Gene bu zatın yaptığı bir he
saba nazaran her yirmi dokuz da· 
kikada bir adam ölüyormuş ..• 

Acaba apandisit vefiyatı artışı 
sadece Amerikaya mı inhisar edi -
yor, yoksa dünyanın her köıesin
de ve hu meyanda memleketimiz • 
de de eskisine nispetle az çok bariz 
bir fark göstermiş midir? .diye dü -
şündük. Eğer hakikaten Amerika 
da olduğu gibi vazıyet bizde de 
böyle ise, bunun sebebi ne olabi
lir? 

Operat6r K&:ı.ım İ•maJl Bey 

Mütehassıs doktorları aradıJC. 

Operatör Kazım İsmail Bey bize 
şunları söyledi: 

- Ben kuvvetle tahmin edeıim 
ki Amerika gazetesinin verdiği ha 
bcrde bi.iyi.ik bir rakam yanlışlığı 

(Oc\'amı 10 uncu Sll)'lfada) 
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IJa>lrili bir har ha doğru 
.d. ?I mu gı ıyor ... Tütün şirketi 

Layihayı gümrükler en
cümeni kabul etti 

Ge1ecek ay, başvekilİt1 
bir nutkiJe açılacak . 

Ankara 1'1 (A.A.) - 12 biril1'~ 

Y~nnn ;ıiyaseti çok mühim bir 
safhaya girmiş bulunuyor. Mem -
Jeket ya M. Venizelosun vuku hu· 
lacağı haber verdiği dahili harbe 
sürüklenecek, yahut M. Venize
losla hükumet barışacaktır. ! 

Bu vazıyet ceneral Palastirasın 
ge~n 6 martta yaptığı darhei hü
kUmeHen ileri geliyor. Ceneral 
Palastıras, intihabat esnasında 
Çaldaris fırkasının kazanmakta ol 

Ankara, 14 (Hususi) -Tütün
leri.mizin hariçteki satışını ilerilet- ı 
mek makasdiyle bir limitet şirket 

teşkili hakkındaki kanun layihası 1 

Silihları azaltma konf e
r ansı çıkmaza giriyor 

' d··ncıı 
kanunda yapılacak olan dör ll. ·ıı 

f ıçı 

O t d . . t ld v • •• r en tasarruf ve yerli malı ha la5I 1 ~ r a a suı nıye o ugunu soy ıy bütün Tür~iyedc hararetli haZ~ş·f· 
konferans reisi istifa niyetinde . . lar ve fanlıyetler başlamıştır. dul" 

_ . layı, gene geçen yıllcuda ol tJt· 

duğunu görünce diktatörlük ilan 
etmiş, fakat bu diktatörlük sürat· 

le bertaraf edilmiş, ve M. Çalda
ris ekseriyeti kazandığı için iktidar 
mevkiine geçmşti. 

M. Çaldarisin taraftarlarından 
birçokları Palastiraım darbei hü
kumetinden M . Venizelosun ma · 
nen mesul olduğu kanaatini besle
diklerinden barekete geçmek ve 

M. Venizelosu mesul tutmak is -
temişler, Çaldaris hüki'.meti de 
ceneral Palastirasla teşriki mesai 
eden zabitlerin azli için hır takrır 
ve.rmeee mecbur olmustu. 

gümrük ve inhisarlar 
de tetkik olunmuştur. 

encümenin· 

encümen esbabı mucibe layihasın
da; memleketimizde normal tütün 
istihsalatının kırk, elli milyon kilo 
olduğunu, bunun ancak 14 milyon 
kilosunun dahilde kullanıldığım 
kaydettikten sonra, her sene 25 
milyon kilo tütünün harice sevk 

ve ihracı lüzumunu göstermiş, bu 
iş için bir limitet fİrket teşkili hak
kındaki hükumet teklifini muvafık 

bulduğunu bildirrni§tir. encümen; 
istihsal edilen tütünlerin dış pazar 

]arda sürümünü temin etmek, her 
nevi mamul tütün, cigara satışıyle 

icabında yaprak tütün ticaretiyle 
uğraşmak üzere böyle bir şirket 

teşkilini tasvip etmiş, layihayı ay
nen kabul etmiştir. Mesele, mecliste mevzuu hah. 

solduğu zaman M. Venizelosun 
Palastiras lehinde söylediği sözler Gazi Hz. nin tebrikleri 
gürültüyle kar8ılandığı icin kendi- Ankara, 14 (Hususi) - Reisi 
siyle arkadaşları meclisi terketmi ı:; cümhur Hz. doğumunun yıl dönü
ler, ve hükumet söz hürriyetini, mü münasebetiyle, İtalya kralı 
teınin etmedikçe ictimn'ara iştirak 1 Hz. ni telgrafla tebrik etmişler,l
elmemeğe karar vermişlerdi. j t~.lyan k~al~ bir teıekkür telgrafı 

Bu vakadan sonra M. Venize. gondermııtır. 
1osla karısı bir sui kasta uğradılar 
ve hükumet suikastın faillerini ya- Kümes hayvanları hariç-
kalamaktan aciz kaldı. ten kesilmiş gelecek 

Bu da hükumetle liberallerin Ankara, 14 (Huauai) - Cüm-
ar~uıhı biraz daha açtı. rük ve inhisarlar encümeni; da-

M~cli~ t~krar a.çıl.dığ ı zaman 1 mızlık ve nesil ı~!ahı için getiri!.e· 
darbeı hukumete ı~hrak eden za - .cek hayvanlar mustesna o1mak u -
bitlerin ordudan ihracına ait tak - zere, kümes hayvan]arımn Türki
rir meclisten geçtiyse de ayan mcc yeye ancak kesilmiş olarak getiril
lisi tarafından reddolundu ve tek- mel eri hakkında. saglık zabıtası ka
rar mec1ise döndü. Yunan kanunu nununa bir madde ilavesine dair 
esasisine göre böyle bir takrir mec.- İafihayı tetkik ve aynen kabul et _ 
Hs fllrafından tekrar kabul edile - mi!tir. 

Bütçe münakalesi 

Cenevre, 14 (A. A.) - M. Hen- ı sonun ümitleri kuvvetli surette da- ı gibi, ~aşvekil ismet .. ~~~da e ir•t 
• · ~ 1 Halkevmde ve radyo onun I dersonun yakmmde bulunan zevat 1 gı mıştır. ı b" utuk • 

mumaileyhin dün akşam kendisi • M. Henderson, sözlerinin so- buyuracakları mühim ır n 

d d · . k. acacaktır. nin vazıyeti ıslah edilmediği tak - nun a em ışır 1 : • ·ıı· jktı' 
O l · ld ~ B M M Reisi ve mı ı .• dirde silnhları azaltma konferansı "- rtac a suinıyet o uguna · · · .. J<ıı 

riyasetinden istifa etmek niyetin -
de bulunduğuna clair olan haber -
lerin intişarına müsaade etmesinin 
sebebi, bazı hükumetlerin mezkur 
konferansı bom boş, adeta 
muattal bir hale getirme -
lerini görmek, olduğunu söylemiş
lerdir. 

M. Hendenonun bu suretle mü· 
dahalesi bazı devletlere hem bir 
ihtar hem de bazı hükumetlerin 
üzerinde bir tazyik vasıtası telak
ki edilmektedir. M. Hendersonun 

bu hareketile Fransayı istihdaf et· 
tiği a~ikardır. Çünkü meşguli

yetleri yüzünden Paristen ayrıla· 

mamak mecburiyetinde bulunan 
M. Paul Boncour kendi yerine M. 
Massigliyi göndermiştir. 

Cenevre, 14 (A .A.) - Silahla
rı azaltma konferansı reisi M. 
Henderson konferansın toplandığı 

binanın koridorlarında bu sabah 
görünür görünmez bir çok kimse -
ler etrafına toplanmıftır. 

M. Henderson kendisine sorulan 
suallere verdiği cevapta silahları 

azaltma konf eransmm vazı yeti 

hakkında ehemmiyetli surette tet

kikler yaptığım, geçen cumartesi 
günleri yapılan toplantıların ken· 

diaini müıkül ve sıkıntılı bir vazı
yette bıraktığım, çünkü pek haklı 
olarak umduğu müzaheratı göre -
mediğini söylemiştir. 

Bilhassa ltalyan murahhas heye-
ti bundan sonraki toplantılarda 

şüphe edilemez.,, sat ve tasarruf cemiyeti reısı 1 

M. H endersonun c:.imdiki halde zrm Paşa I-lz. de aynı gün akf~'°p 
T ·1· t hılŞ 

Ankara radyosundan mı ~ ~e ak. ortaya çıkan yeni şartlar ve yeni 
vazıyet karşısında Cenevrede da· 
ha uzun müddet kalamıyacağmı 

edeceklerdir. Haftanın dıger I• 
snmlarında da heyeti vekile aıll 
• (15' 
rı Ankara radyosundan konfera f söylemiştir. hll 

M. Hendersonun bazı terakkiler lar vereceklerdir. Cemiyet bu h • 
· · ı d l hası il ld d'I · · · d h k )' ta ıçın a tı propagan a ev h f 

eb. eke 
1 mesı ıçın _ a a . uvvet 1 zırlamaktadır. Bu levha'arJJl ~-

ır arar alınmadıgı takdırde ken- I b. . d . . . .. h b }J111l~ 
d. · · k f · . - . . ırın en yırmı hın nus a ası . 
ısını on erans reıslıgıne gctıren d L 

1 
b' "k · 111c11' 

·ıı 1 · . 1• . • . la ır. evha ar para ırı tır ·r 
mı et er cemıyetı mec ısının emrı-

1
. 

1 
k ll .. ·· j11cJ 

h yer ı ma ı u anmayı uzu.Ulı 
ne azır bulunmaktan başka ya- ' pro 

. . . ~ zeytinyağı istihlakinin artması 
pacak hır ışı kalmamış olacagmı d l . 

1 
uftu'' 

b'ld' · f pagan asma la lsts o unın }<J 1 Hırmış ·~· Mekteplerde oynanmak üzere A 
avas ajansı hu habere şu sa - G'' d'· B f d h . llnıı1' 

1 . • . _. . un uz ey tara ın an azıı 
tır arı da ılave edebılecegını kay - . 

1 1 1 
b l1t1

1
,ut• 

d d' pıyes er ve mono og ar ası aı 

e ıyor: Bu hafta Türl<iyenin her tarafıJl. 
M. Henderson vazıfesinden çe • d J1JI'' 

cemiyetin gayeleri etrafın " 11 kilmek mecburiyetinde kalacak o - 1 v 
tingler, müsamereler yapı ac 

1 lursa milletler cemiyeti meclisine llşl' 
ve sergiler açılacak ve yerli ına f· 

bir rapor verecektir. M. Hendeı·son hll 
ile vitrinler süslenecektir. Bu 

bu raporunda gerek silahları azalt o • 
ma konferansının ve gerek millet- tada aynı zamanda kumbar"''ı ti 

lanlar kt•.mbaralarını bankl' il 
ler cemiyetinin varlığını tehdit e- bil' 

götürüp boşltacak'ardır. Kuıt1 I • 
den tehlikeleri ortaya dökecektir. 1 ası olmıyanlarm da kumbara a. 

M. Henderson ümitsiz.. 1 · · d · b' ags1'' ma arı ıçın e genış ır prqp 
Cenevte, 14 ('.A.A:.) ~ M. Hen- d 1 kt O h ft üziiıı" 

d .1.h asam aca ır. a a . 
erson, s ı a lan azaltma konfe .. · · f d k 'b' ı· · ıeriıt1" . ıncır 1 ın ı gt ı yer ı yemı§ 

ransınm kondorlarınd~~ .kcnJ;.i-ne -zin th: lıaftaın olacaktır. e 
sorulan suaJlere verdıgı cevapta, Kısaca dördüncü tasarruf " 
ümitlerinin çok sarsıldığım, İtal - yerli malı haftasının her senede" 

b. .. h' . l k h'' yanın ır muşa ıt vazıyetı a ara daha canlı bir iktısat bayramı 
uzaklaşmasına acıdığım söylemiş- linde kutlulanacağı simdiden şl1' 
tir. laşılmaktadır. . 

M. Henderson, Almanyamn 

ismet Paşa Hı· 
ct:;ı~ t:ınıfı 1 inci ıı~ıfada) 

cek oluna iki ay sonra tekrar reye 
konur ve mutlak ekseriyeti kazan· 
makla !kanuniyet kesbeder. Fakat 
bu iki ay geçmeden evel, ayanla 

mebuslar bir araya gelerek bir ka
rar ittihaz edebilirler. Yunan aya
nınaa ekseriyet ıararda olduğu için 

bu içtima aktolunduğu takdirde 
mevzuu bahsolan takririn reddolu

sadece bir müşahit vazıyeti alaca
Ankara, 14 (Hususi) - Milli 

ğını bildirir bildirmez M. Hender
müdafaa vekaleti deniz bütçesin.de 

konferan.stan çekilmesinden do· 
ğar gibi görünen sui niyeti de kay
dederek konferansın bugünkü dur
gunluk hali devam edecek o'ursa 
istifa edeceğini ihsas etmiştir. 

r ·e 
kili Celal Beyle hakimiyeti ınil ·~e 
baş muharriri Falih Rıfkı Be)' 

nacagı muhakkaktır. 

Vazıyet bu merkezde iken hü
kUıtnetle muhalefeti uzlaştırmak 
ıçın bu nevi teıebbüıler bo
şa gitti. Ve Caldaris ile Venize • 
los kavgası va""him bir mahiyet aldı. 

Yunan hükumetine göre darbei 
hiı1tumete iştirak eden zabitleri 
ordudan çıkarmak bir disiplin me
ıeleıidir. 

Fakat bu zabitlerin Venize)os 
hükümeti devrinde liberalleri tak-
viye için teşkil olunan askeri cemi
yete mensubiyetleri ve bu cemiyet 
teiı aldıkları emirleri yapmaları, 
Venizelos taraftar!armm bunları 
siyanet için İnat göstermelerini 
icap ettiriyor. 

13500, emniyet umum müdürlüğü 
bütçesinde de üç bin liralık müna -
kale yapılmasına dair layiha B. 
M. Meclisine verilmiştir. 

Fırka grupu toplandı 
Ankara, 14 (Hususi) - C. H. 

Fırkası meclisi grupu bugün top -
landı. Dahiliye vekili Şükrü Kaya 
Bey içtimada beyanatta bulundu. 

Nurullah Esat Bey 
Ankara, 14 (Hususi) - Sumer 

Beynelmilel bir muka ve
le ye iştiı·ik ediyoruz .. 
Ankara, 14 (Hususi) - Dev -

letler araımda çıkabilecek ihtilaf. 
ların muslihane bir surette hal ve 

edilecek bir vasıta olduğu zikredil 
mektedir. 

Hükumetimiz 26 eylul 1928 ta-

tesviyesini istihdaf eden tahkimi rihli tahkimi umumi senedine, a -
umumi senedine hükumetimiz şağıdaki madde· er tatbik sahası ha 

de iltihak etmesi Vekiller Heyetin ricinde kalmak üzere, iştirak et· 

Ce kabul Oıunmuc:. ve bu husu•ta mektedı'r. Bu maddeler .'". unlardır. bank umum müdürü Nurullah E- • • " 
kanun lıiyıhası B. M. sat Bey bu akşamki trenle İstan- hazırlanan 

bula hareket etti. Meclisine verilmiştir. 
1 - Türkiyenin iltih:ıkından 

Bir vali tekaüt edildi 
Ankara, 14 (Hususi) - Malat

ya valisi Tevfik Bey tekaüde sev • 
kedilmiş, yerine Balıkesir valisi 

eve} zuhur eden vaka veya vazıyet 

Layıhanm esbabı mucibesinde; lerden doğan ihtilaflar .. 

tahkimi umumi senedinin "har - 4 - lf ukuku düvelin bir devle

be milli siyaset aleti olarak müra - tin salahiyet münhasırasma ter -
caat olunmaması,, hakkındaki mi kcttiği ihtilaflar .. 
sakın ihtilafları filen halle medar 

rcf akat edeceklerdir. Jr.· 
Ziraat vekili Muh'is Bey cJe ti 

- •t k ·· ki ıre yancıga gı me uzcrc yarın 
le lstanbula hnrckct edecektir. 

Zonguldakta hazırhksıat 
Zonguldak, 14 (Hususi) - e• 

vekil lımet Paşa Hz. ile iktısa~.~t:
kili Celal Beyin perşembe günı.ı M 
ge vapuru ile Ereğliyi, oradan bt' 
Zonguldağı teşrif edecekleri hıt 
almmıstır. :;" • ··y.,,. 

Bu haber Zonguldaklıları bu tıf· 
b. · · · · d b ak.~•§ ır sevınç ıçerısın e ır · ıt• 

Karşılama hazırlıkları batl"ıtl 
şimdiden her taraf donanrn~ 

Yeni vergi haberler• 
doğru değil ·/'.itı 

Bütçe muvazenesini temin 
1
'",gi 

b. ve 
maa§ ve ücretlerden yeni ır , • 
alınması ihtimaline dair Aokıtr,., 
tlan gelen haberlerin kati bir ~jt· 
hiyeti olmadığı bildirihnekt

1
e ,,.f 

M. Venizelos son nutuklannda ---~-~.....,,..,----~-~===--=-= 
dahili harp tehditlerinde bulundu-

Etem Bey tayin olunmuştur. 
olabilecek umumi ve mecburi mu 

3 - Türkiye ile üçüncü bir dev tc g 
Bu bahis etrafında gelen 

Jet arasındaki münasebete 
hakeme usulü "Grocedure,, ile it - temas larm birisinde deniliyor ki: 1 ,.,ııı 

ğu için son haftalar zarfında Yu -
nanistanda gerginlik vardı. 

Buna rağmen M. Çaldaris, bir 
ravendi daha kazanmış bulunu -
yor. 

Çünkü muhalif liberaller iki 
meclisin bir arada toplanması için 
ileri aUrdükleri metalipten vaz keç 
mit iıe1er de meclis içtimalarma it-

tirak etmemekte ısrar ediyorlar. 
O halde Yunanistan dahili har

be mi gid.iyor? 

Yoksa M. Venizelos siyasetten 
mi çekiliyor? 

Bununla beraber işin bu derece 
vehamet kesbetmesine meydan ve
rilmemesi ümidi henüz mevcuttur. 

ö. R. 

marn ve ikmal edilmesi arzusun -
dan doğmu§; binaberin "Briyan 

- Kellog,, misakının tabii ve zaru 
ri tetümme ve neticesi bulunmuş 

olduğu, bunun devletler arasında 
aktolunan iki taraflı tahkim mu-

ahedelerinden farklı olarak cihan· 

şümul ve umumi ihtilafların birer 
neticeye bağlanması için müracaat 

eden ihtilaflar .. 

Fenlandiyanın bor~ları 

Resmi ve hususi me~orıııı'~ 
maaşlarından yeni bir vcrgı ıt bil~· 
fikri yoktur. Çünkü kazanÇı ,sSJf 

. ı re f' ran ve muvazene vergilerıY e "' ı 
ve hususi memur maaşlarınıJl dııl" 

yanın harp borçları hakkında uzun derecede bir külfete tabi ol 
uzadıya konuşmuştur. kanaati vardır. ,.ıt• 

Vaşington, 14 (A.A) - M. Ruz 
velt F enlandiya sefiri ile F enlandi 

Görüşmede M. Phllipı ile M. A· Hükumet 934 bütçesiyle e~ef 
cheson da bulunmuşlardır. Hiç bir ı bir surette ancak şubat ayınd' 
resmi beyi\nat verilmemiştir. gul oli'.caktır. 





mumiyesine müracaat ettikten son
ra başlıca Avrupa devletlerinin al· 

dağı vazıyet şu idi: Fransa tabii 
olarak Almanyanın arzularına mu-

Baş müfettiş dün alakadarlara bir konferans verdi 
934 yılbaşından itibaren tatbiki- mesi için İstanbul ayarlar ve ölçü - ı de santçzimal veyahut dcsiın:.ıl ol

ne başlanacak olan ölçüler ve ayar ler baş müfettişi Kudret Bey dün duğu yazılacaktır. 
lar kanununun tatbik hazırlıkları öğleden sonra İstanbul ticaret o -1 Hassasiyet tecrübesi, terazi kol-
bitmi~tir. dası salonunda alakadarlara bir lan, taksimat Uzerinde çizgiler a -
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halefet noktasından daha fazla 
ıiddet taraftarı göründü, Alman -

yanın yeniden silahlanm&k meyil 
}erine karşı İngiliz efkarı umumiye 

sinde Fransaya biraz daha yak
laşmak cereyanı meydana çıktı. 

ltalya ise ilk zamanlarda Alman
yaya müzaharetten :vazgeçer gibi 

Ecnaflar, tacirler İstanbul ölçü - konferans vermiştir. rasmcla hata payı, tespit oluna -
ler ve ayarlar baş milfetti§liğinde Konferansta lstanbuldaki tacir - caktır. !---=-====-=========='~ 

bir tavır aldığı halde sonradan 
tekrar Almanya tarafını iltizam et
meğe başladı. O kadar ki son bir 

kaç gün içinde Almanyanın silah · 
lanmnk arzularım tatmin etmekten 
başka çare olmadığmı yazan İtal
yan gazeteleri bulundu. Nihayet 
Almanyadan sonra ltalyanın da ak 
Tam cer.ıiyetinden çekileceğini bil
diren rivayetler meydan aldı. 

Acaba Almanya karşıımda bir 
dereceye kadar tebarüz eden bu 

temayüller Rayiştag intihabatın· 

dan sonra aynı istikamette olarak 

muhtelif memleketlerin siyaset ib
re!er:i yenj yazıyetlere göre yeni 

istikametlere doğru dönecek mi
dir? 

Bu bus.usta .şimdiden tahminle
re girişmek kehaneUen ba~ka 

bir ~ey değildir. Onun için Alman 
intihabat neticesinin muhtelif menı 

leketlerde f apacağı akisleri bekle
mek lazım ge1ir~ 

Yalnız bugün için muhakkak o
larak •Öylenebilecek Jey, yukarı· 

da İ§aret ettiğimiz gibi, Avrupa. 
itler.inin kati bir dönüm noktasına 

.&elmit olduğudur. Bnaenaleyb 

.cihanın umumi vazıyeti bu dönüm 
noktasında muhtelif memlekede -

rin Almanyaya kar§ı alacakları 
hattı harekete göre yeni şeklini ala 
caktır. 

:Mehmet Astm 

lstanbulun planı 
1stanbul ~hir plam müsabaka

ımın kinunuevd [içimle tctlcikiııe 

batlanacaktrr. :Belediye bu müna
sebetle .bü~ük bir ğüri heyeti teşkil 

edecektir~ Jüri heyetine §ehrimi -
zin ilim, sanat, iktısat sahasında 

tanınmış, Avrupamn büyük şehir -
lenini ıgörmüş birçok şahsiyetleri 
da:hil oiacak ve heyete vali ve lbe'e 

diye ıreisi Muhittin Bey Tiyaset ede
ıocktir_ lüri heyetine dahil azanın 
inıiba:bı da tkanunuevel 'ba~Cla ya
pılacaktır. 

Jüri ıheyeti üç. mütehassısta.n bi

rinin planını tercih edecektir. Bun 

dan l'Onra şehrin müstakbel planı, 
~vnn projeyi _yapan mütehassısa 
ıhnle edilece'ktir. 

Müstakbel şehir planı ancak bir 
ıcne içinde hazırlanacaktır. 

Nişanı anma 
Trabzon esbak kumandanı Sa

lih P.aşa hafidesi ve Ferit Ga:l~ 
i>aşa Hazretleri yeğeni jandarma 
kaymakamlığından mütekait Zih _ 
ni Beyin kerimesi Ner-ime Hanı

mef endile Malat~a e1rafmdan .ıte
hit binbaşr 'Halis Beyin mahdumu 
süvari mülazimi Reşat Beyin nı-
§anları pazar günü, Zihni Beyin 
Ulelideki ikametgahlaımda icra 

kılınmıştır• Saadetler temenni 
ederiz. 

ölçülerini yeni şekle göre damga - ler ve esnaflardan baıılarile kan • Bazı teraziler ,.e kantarlar ya -
laltırmaktadırlar. tarcılar, dökmeciler ve ölçü amil • sak edilecektir. Topuzlu kan -

Damgalama işi yılın son gününe leri hnzır bulunmuş)ardır. tarlar artık satılamıyacak ve kul -
kadar devam edecektir. O tarihe Kudret Bey nizamnamenin mad lanılımyacaktır.,, 

kadar damgalanmıyan ölçülerle delerini birer birer izah etmiş ve Kudret Bey konferansını bitir -
İ§ yapanlara müsaade edilmiye· ezcümle demi~tir ki: dikten sonra: 
cektir. - Aletler üzerine muhakkak - Herkesin nizamnameyi iyi -

Ölçüler ıve ayarlar kanununun surette kilolarm miktarı yazılacak. den iyiye öğrenme$i lazımdır. 
tatbikine dait· olan nizamname a - Kantarların taksimatı olacak. Ya - Bundan ba~ka fabrkaların imalat 
lakadarlara evvelce tebliğ edil - panm adı, ikametgahı, fabrika defteri tutması lazım gelmektedir. 
mi§ti. Nizamnilme gayet sarih ol- markası tespit edilecektir. Yaban • Bu defterler de iktisat Vekalei ta -
makla beraber anlaşılmıyan kı - cı mcnılekı?tlcrden gelen ölçülerin rafından hazırla.nmı~hr. Ve veka -
sımlarm kalmaması ve ileride her üzerine getirenin :lOI yazılacaktır. let baı müfetti§liği tarafmdan tas· 
hangi bir itiraza meydan verilme -1 Rundan h;ıqhl ölciilcrin üıeı·in - dik P.d;lecektir, demiştir. 

Adliyede 

Kaçak ral<ı 

Bir kadın tevkif edilince 
baygınlık geçirdi 

Rüşvet meselesi 

HulU i Bey 
serbest bırakıldı 

Adliyedeki dokuzuncu ihtisas Beyoğlu merkez memuru Hülusi 
mahkemesinde, dün Katina ismin- Beyle taharri memurlarından Rem 
de bir madam, Beyoğlunda oturdu- / zi Efendi hakkında 200 liralık bir 
ğu aparhmanda beş kilo kaçak ra- rüşvet meselesinden dolayı takibat 
kı bulundurduğu iddiasile muha. • ve tahkikat yapıldığını yazmıştık. 
keme edilmi~tir. Mütemmim olarak aldığımız ma 

Muhakeme şahitlerin çağr~lma • lUmata göre, bir randevü evi sahi-
6Tlla kalmış, Madam Katina, tev - ıbinden bu parayı aldığı noktasın
laf edilmiştir. dan tevkıf edilen Remzi Efendi, 

Madam Katina, mnhkeme kori -
dorunda bir baygınlık geçirmi~, ıci
varda bulunanlar ayıltmak için bir 
hayli uğraşmışlar, ıbiraz sonra iyi -
leşmi~tir. 

Kac;ak sigara kağıdı bulun· 
durmaktan SUCjlU 

parayı mer:kez memuru Hülusi Be
ye vermek için ııldığl.lll söylemi§, 

bunun üzerine Hülusi Bey hakkın

da da takibat "apılmıştır. 

Adliyeye gönderilerek ıvazıyetin 
etraflıca tespiti için bir müddet o
rada alıkonulan Hulusi Beyle Rem 
zi Efendinin sorgula~ı yapıldıktan 

sonra, vazıyet etraflıca olarak göz 
den geçirilmiş ve neticede Hulfisi 

Bey hakkındaki tahkikatın, kendi 

Belediyede 

Yeni bir • 
emır 

Ahbapça telef on etmek 
yasak 

Belediye şübelerinde ve mer
kezdeki bazı memurların her gün 
vazife harici bir çok yerlere tele -
fon ettikleri ve hu yüzden beledi -

ye bütçesindeki tahsisatın bittiği 

anlaşılmı!tır. Belediye reisliği ta
ırafmdan dün fÜbelere bir tamim 
gönderilmiş, lüzumsuz ve fazla o -

larak telefon edilmemesini aksi 

takdirde telefon edenlerin ceza -
Jandırı acağı bildirilmiştir. Mer -
kezde bulunan bir ımeaaauı- dün ce -

:za.lan dırılmışbr . 

Oktruvadan aCjıkta kalan 
memurlar1n vaziyetleri 

Haziranda lağvedilen oktruva 

müdürlüğü teşkilatından açıkta 

kalan elliye yakın memura ilk iki 

ayda maaşları tam verilmişti. Üç 

Adliyedeki dokuzuncu ihtisas 
malikemesinde, dün kunduracı Nu 
ri Efendinin kaçak cigara kağıdı 
bulundurmaktan muhakemesi gö -
rülmüş, şahitlerin çağrılmasına 

karar verilmiştir. 

Bir polis beraet etti 

si mevkuf olmıynr:ak devam etme- aydanberi de yarım olarak verili -

sine karar verilmiştir. Remzi E- yordu. Önümüzdeki aydan itiba -
fen dinin mevkuf.iyeli devam et- ren bu yarım maaşlar da kesilecek 

Azapkapı mevki inde polis Ya
§ar Efendi, iki lira rüşvet aldığı 

iddiasile İstanbul .birinci ceza mah 
Kemesinde muhakeme .cdiLmi_ş, ne
ticede beraet etmiştir. 

Bir SUCjlu mahkOm edildi 

Cihangirde bir .aparbmandan 
bazı e§ya ~almaktan su~lu olarak 

Ömer oğlu Mustafa İGminde biri , 
İstanbul bir.inci ceza. mahkemesin-

de muhakeme olunmu§, 6UÇU sabit 
görülerek, iki sene on gün hapne 
karar verilmiştir. 

Polis habe~ler:i 

Ağır yaralandı 

mekteclir. 

Türk Jinekoloji cemi
yetinde toplanma 

Türk Jinekoleji .cemiyeti 8 teş

rini sanide aylık toplanmasını 

Prof. Kenan Tevfik Beyin reisliği 
altında yapmıştır. iBu celsede mual 
lim Fuat Fehim B. rahimden hariç 
bir gebelik vakası taktim etmiş; 

Dr. Ahmet Asım Bey saralı kadın
larla gebelik ve doğum hakkında 

tebligatta bulunmuş; Dr. Bahar 
Bey, bir dış gebelik mustahzarı, 
Prof. Kenan Tevfik Bey, ameli -

• .. - • ~ .... ~~. •4-f:'\7, ... :,~ 

lir. Şimdiye kadar ancak on me

mur belediye şübelerindeki mün

hallere tayin edilmişlerdir. Me -

murların maaşsız kalmamaları i -
çin şübelere ücretle olsun yerleş -
tirilmelerine çah§ılacaktır. 
attı1umumıu11ıranmnııımn11muıum11111M1smH11111tumrnunnarı11nu111111nUtD111nmn 

yatla çıkarttığı çok kanayan üç 
tahtelmuhati fibroz piyesi göster -

miştir. Bu vakalar hakkında ya -
pılan fenni münakaşalara: Kenan 

Tevfik, F ual Fehim, Ahmet Asım, 
Nuri Süleyman, Şükrü, Şerif, Ba -

har, ve Leontiyadis Beyler iştirak 
etmişlerdir. 
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A t. t• " r ıs ı ... : s;nemasatl 
MARTHA EGGER'ftt 

Ernst V erebes ye 1:f er-:=; 
Thimig tarafından hır -;,, 
fevkalidcde temsil ed 

Bir Gün Sa-
GELECEGil\1 . . ,, 

Mükemmel operetinin ilk~~ 
Musiki: PAUL ABRA __,.1.-
ilaveten: FOX JOllll';iO) 

Telefon: 4285 l (9 
Dün saat yarımda T arlabaşın -

dan geçmekte ohm bahriye mütc -
Bu akşam M E L E K Sinemasında 

Yıldızların en sehhar ve en güzeli M AR LENE Dl ET R l C H 
tarafından bariku!ade b:r surette temsıl edilen 

, 
ELHAMR>' kaitlerinden H.n:oan Sezai Beye şo

för Mehmedin 1ku1landığı 462 nu -
maralı otomobil çarpmış, Hasan 

Sezai Bey .ağırca yaralanmıştır. Şo 
för Mehmet yaka'nnmıştır. 

Üzerinde k~ak tütün 
bulundu 

Geyveli Atıf Ef. Hayaaı-pa,a is 
lasyonundan çıkarken vazıyeti şüp 
heli görülmüş, üzeri arandığı za
man ı:t6 yapraklı iki mısır cigara 
Jcijıd1 ile 120 gram kaçak tütün 
bulunmu§lur, A:trf E'f. yaknlnn
mıştır. 

RIK ABUDE 
Fransızca sözlü büyü Para ount filmi takdim edilecektir. 

Ayrıca: Paramount dünya haberleri. 
Si etlerinizi evvelden aldırın : T elet on : 40868 

• ., •• (9876) ·--

yarın akşam S A ~ A ~ (Eski Glorya) da ' 

Meho G~d~n ~ayer'~p~ !k~m~ !:n~c~.!zlü filmi 1 
NORMA SHEARER ve FREDERIC MARCH tarafından 1 

1 

ı:m.ı11.T1rm••••••••••••ı•••• t9878) M1 

S
. w _.,~ 
ıneması sıze i!P'" ~" 

·ı .. · 
yarınki gazetelerle 1 ~ , 

edeceği büyük bir ~ 
priz ve yenilik b~ 

a14' la maktadır. (9 

Şerlok HolJ1leS 
Çıktı 
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Kameıv;iJI Kadın ;: Teşkilitı Mahsusa ! 
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1 
lllll ım~m ıffi m mıınıııımijı~ı ınooımm• 

8
• . re umas fils mmııııım 1111 111 ııımııııı ıuı nı ııınııuııınmıumın Selami izzet VAKIT'ın yeni Tefrikası : 13 Yazan: A. MiL 

rı ~ dıl, nasıl İyi öğrenilmek şar- Ne yazık, ki bütün esrar, ilahe R h ./ • l • ••th • b • J: l • t 
~.~ i:~:;ulursa, b_ence uzun rnüd- ile beraber ölmüştü ve bütün arzu· us a, ıye erı mu lŞ ır 'aa ıye 
!ah . arı tetkık etmeden de larına rağmen, hanımlar ancak Ö· 

~:~: .. yaratılamaz: . lümdcnb•ri satılığa çıkardan ı•Y - dÖSf ermilje başlamışlardı 
iirnd " uyduracak çaga gelmedı- leri görmek fırsatını buldular fa - ..,, · 
runı. en, anlatmakla iktifa ediyo _ kat kiracının, hayatında sattığı me 

tam ne olduğunu sezemediler. 

Bu hik" · ku ayenın doğru olduğunu o-
'- Yanlara temı· d . .. k .. ttahra n e erım, çun u 
ha

11 
h nı~~ından maada, bütün eş • 

enuz sağdır. 

Esasen alış verişe yarayacak pek 
çok şey vardı. Döşemeler enfes • 
ti. Bua dö rozdan, Boul markah 

Rus köylerı tamamiyle boşal -
mıştı. Erkeklerin hepsi askerde idi. 
Ruslar davullar çıkartarak 18 ya -
şındaki gençleri ve hatta iki hafta 
için de silah altına davet etmiıler
di. 

zi şaşırtmıya çalışıyorlardı. Bun - le bildirdiğiniz eşhas için tertibatı 
dan başka Selim köyünde bir alay lazıme alınmıştır. Herçibadabat on 
kazak ve (Kağızman) da da bir lan elde edebilmek için icap eden 
alay süvari kuvvelı vardı. lere ·talimat verdim. Yalnız yol şa

Bir taraftan istihbarat işleri şırtmak olmazsa. Bu husus hakkın 
bu suretle ilerlerken diğer taraf - da bir iki güne kadar haber vere· 

f 
E:ıa.ıen Parı"st b . .. .. k" · . e · enım sozum a 

ı Kôr"l ' 

eşyalar, Sevr ve Çin vazoları, kü -

çük Saks heykeller, satenler; kadi
fe ve danteller, hiç bir şey eksik 
değildi. 

Bütün Kafkas ~ankalarmın pa- tan "milis teşkilatı,, namı verilen ceğimi ümit ediyorum. 

\rak I u nıe:zse; buraya topladığım 
.. a ardan bir çoğunun doğrulu -
Runa §eh d Apartımanda dola~ıyor, müte -
dır ı.ı a et edecek şahitler var - cessis asil hanımların peci sıra gi -

raları asker vasıtasıyle alınıp (Ba çete teşkilatının da ilerletilmesine Kumandanlık teşkilatımızın ser
lacar) mevkiinde gene asker vası· çalışılıyordu. Çete efradı toplamak beatii harekatı hakkında icap eden 
tasıyle muhafaza altına alınmıflt. için bu maksatla civar mahallere lere talimatı lazıme vermelidir. 

· nus "b ı: hun} usı azı ahval dolayısile, diyordum. Acem kumaşlarile kap- Bakunun yukarı taraflarında bulu- ! lazım gelen tali.mat gönderılmıştı. Dışarıda takip edilecek maksat 
n.an bu mevkide mühi.m miktarda Mesela Erzincan mutasarrıflığı ile 

ÇÜnk~~ı Yalnız ben yazabilirdim, lanmış bir odaya girdiler. Ben de 
rııı 'b~ son teferruatın şahidi yal • 
trıt n oldum; onlarsız da, tam ve 

tam arkalarından gireceğim sıra -
da, onlar, sanki bu yeni-tecessüsle-

eresan b' h"k" l . ki.nsııdı ır 1 aye an atmak ım· rinden utanmışlar gibi, gülümsiye-

ş . rek derhal çıktılar. O odaya gir • 
lllldi h.. .. b f 1 ö~ ' utun u te erruatı nası mek arzusu bende bütün bütün art 

ııorend" ... 
•i M ıgııne gelelim - 1847 sene- tı. 
d" h~~hnın 12 sinde, Lafit sokağın 

""• uy"k e\' e u ı sarı bir afiş okudum; 
,.. !Yaları ve kıymetli nadir bulu 
••Ur Uf k ı 
l'ın a tef ek satılıyordu. Eşyala· 
i,ltJi sahibi ölmüştü. tlanda ölenin 
9 n Yoktu. Satış Anten solrnğında, 
led Utrıa.radn, ayın 16 ıncı günü, öğ-

en heşe kadardı. 
İlitıd L 14 .. a. ·oundan başka, ayın 13 ve 

Ölen kadının yaşayış tarzını, en 
ince teferruatına kadar meydana 
koyan tuvalet odasıydı. 

Dıvara dayalı geniş masanın üs
tünde servet değen eıyalar parlı -
yordu. Bu harikulade bir kolleksi 

yondu. Evinde bulunduğumuz ka· 
dmın sürdüğü hayatı süren bir ka
dına, süslenmesi için lazım olan bu 

Rus cephanesi de mevcuttu. 

Rus hafiyeleri müthi~ bir faa -
lıyet göstermeye başlamışlardı. 

Türkiye ahvali hakkında doğru, 

yanlış her kim havadis getirecek 
olursa parayla taltif ediliyordu. 

Hududa yakın olan köylüler~ 
Osmanlılar hücum edecek diye 
korkularından muhacerete hazır -
lanmışlardı. Eşyalarıyle beraber 
köylerını terketmek üzereydiler~ 

Türkiyenin her gün ilanı harp et • 
mesine intizar olunuyordu. 

Bütün telgraf hatları ve köprü
ler Rus kazakları fa raf mdan mu -
hafaza ediliyordu. 

kadar içeride de imha edilecek eş-
Bayburt, Tercan ve Kiği kayma - has vardır. Biz bu noktai nazarı ta 
kamlıklarma çekilen telgrafname- kip ediyoruz. 
lerde den.iliyordu ki: 

"Üçüncü ordu kumandanı paşa- Haber aldığımıza göre kuman • 
nın taıvibile doktor Bahaettin Şa- danlardan bazıları, bilhassa üçün
kir beym riyasetinde esnana dahil cü mıntaka kumandanı, memleket 
olmıyan gençlerle esnanı müteca - dahilinde bazı müsellah ethaaın 
viz, fakat zinde olan ihtiyarlardan dola§hğmdan bahisle, devriye ade 
bir islam milis fırka11 teşkil edılı - dini çoğaltıyorlar. Öyle nazik da -
yor. T etki lata memur olan zevat kikalar olur ki devriyelerle çarpış
Erzincan meb'uıu Halet beyle jan- mak içtinabı gayri mümkün olur. 
darma tabur kumandanı Mehmet Asayifi memleket namına kendi zu 
efendi ve T ercandan Çadırcızade umlarınca yaptıkları bu hareket a
Ali bey, Bayburttan tüccar Meh - leyhimize çıkar. Çiinkü asıl asayİf 
met efendı, Kiğıdan Mithat efendı meselesi bizim mukadderatımızda 
ile Karakiliseden Şamil efendi ve olacaktır. 

ii "Unde, npartımanın gezilebilece 
l'a. el e§yaların görülebileceği de 

bin bir çeJit eıya, sade altın ve gü
müştü. Ama, bu kolleksiyon, an -
cak birer ikiJer, parça parça alına
rak meydana getirilmişti ve ayni 
aşkın mahsulü .de değildi. 

doktor Fuat beydır. Muavenet ey- Rusya dahilinde yapılan çete te• 
Ekserisi Rum ve ermeni olmak k ~ liyecek olanalra dahi Velizade Dur ilatında Ermenilerin bu tarafa 

Zt 1Ydı, 
üzere Rusların (Gümrü) de çok sun ve sabık belediye reisi Şükrü geçmeleri ihtimali her dakika ar • 
miktarda piyade ve topçu kıtaatı 

f,~n, kıymetli, nadir bulunur u -
ka lef eğe meraklıyım. Bu fırsatı 

efendi ile Hamdi ve Reşit beyler, tıyor. Biz buna karıı kafi derecede 
bulunuyordu. Ruslar Sarıkamışta- 1 Hacı Mustafa ve brahim efendi - müteyakkız bulunuyoruz. 
ki kuvvetlerım daima (Kara ur-

lerdır. Teıkilatın nizamnamesi (Narman) da ı"kı" kazak vurduk Çırına .. k d" B' tt:y maga arar yer un. ır 

de ~1lllıyacak bile o\sam1 herhal • 
Rıdj,,. .. k . 

<Devnmı ,·ıır) gan.) a kadar getirip götürerek hi-
••••• • memurlarındadır. Ona göre gizli - larını haber aldım. Fakat bu 1•• hu-

•••••••••••••• ....................................................................... y 

I
J!ll ce ve dağdağasız bir surette ite dut üzerinde olmuştur. Bizim mem .- gorece tım. 

Ette,· .. .. A k v 9 
ııu ı gunu nten so agına, 

Ull mübaşeret ve peyderpey neticeyı leket dahilinde tertip edilen bir pu 
iş' ar edınız. ·1 

!M V AKT ın Edebi Tefrikası : 32 ffil 

~raya gittim. 
..__ r endi; buna rağmen aparlı -

su ı e Rusya devriyelerinin vurul • 
Esliha mılıs fırkası tarafından ması şimdilik muvafık olmasa ge-

gönderilecektir. Bu husus hakkın - rek, 4! KISKANÇ 
..,,l'~d~ kadın ve erkek ziyaretçile-:-. 
lerd· 

1
' kadınlar kadifeler giymiş - 1 !ı 

d, ~.!allara bürünmüşlerdi. Kapı
~Ord ukellef kupa arabaları bekli· 
len bu aına, gözlerinin önüne seri
b"' u lüksü hayretle ve hayran 

da ahzı asker riyasetine de sureti ((),,,,amı '""' 
!/illi/fil Nakleden: Selami izzet mahremanede malu.mat vermız.,, r~-~~~~~~~~~.- ..,. 

Başını salladı: fersiz gözlermı görüyordum... Bu ve buna benzer tebligatla_ · j B Ü R s A ı 
- Ha, sahi, okudunuz.. Artık Behireye yaklaşamıyordum... öteden beriden küJli miktarda ef 

doktor değılsmız.. Benden nef .. Nihayet Behire gelmez oldu. 
,,ran . lr. ıeyred ıyorlardı. 

ret ediyorsunuz değıl mı?. Ben her şeyi, doktorluğu, tıbbı, 

ıraz 
Sirnı .. sonra, eşyaları gözden ge-
h,Yr ege başlayınca, bu hayretin ve 
tek· •nlığın sebebini öğrendim; ö-
1,n1 ~ie herikile düşüp kalkmış o • 
duğ r kadının apartımnrunda ol -

- Artık bundan bahsetmiye - {fenni, dostlarıma bırakmıstm. Bir 
lim. Bırakınız da tedavime devam Behire vardı ... Halbuki o da bana 
edeyim ... Madem ki bu cinayeti iş- rağmen, kendine rağmen benden 
leyip göldürdünüz.. ayrılıyordu .. 

- Hayır öldürmedim, öldür • Bunun üzerine lstanbuldan kaç-

unıu anladım. 
seydim buraya gelmezdim. tmı. 

. itibar ·1 
- Kan onu canlandırdı ... Uzun ••t~d"kl ~1 e kadınlarının görmek 

ı er b" da. d 1 ır şey vardır -ve ora- bir tedaviden sonra kefeni yırttı, 
t a kiba ·1 h QU ltad r aı e ammları çoktu- a.ma sakat kaldı. 
r,baı ınların; her gün arabaları a Uzun uzun yüzüme baktı: 

arını zif l l . . al\l'rın y ~s ıyan, on ar gıbı ve -. - Fe!ç geldi.. Artık oraya 
la.iye 'd anı aşında, Operada, 1 - gittikçe, Behireyi meflucun yarun -
l>ll..,: n e locaları olan ve bütün da buluyordum ... Tamamiyle bu -
k .,,e g.. ll"k 

Ul&d ' u:ze 1 lerinin küstah hari dala olmamıştı ama, beyni tamami 
l'·,... eliğini, elmaslarını rezaletle 

• 11 l'ay b ' le de işlemiyordu ... Bazan beni gö 
tarın.ek an u kadınların evlerini rünce, kalkmak isterdi. Koluna gi 

8 rip kaldırırlardı. Sağ bacağını sür-
tU ~lunduğum evin sahibi ölmüş· terek, sol kolu sarkarak kalkardı .. 
ı ' unun i . c: 1 d ki ~, oda Çın en namuslu l<adın - ~öy e ı erını anlamama imkan 
Öliifıı baına kadar girebilirlerdi. yoktu. Behire tercüme ederdi. 
h,~a.' u muhteşem murdar yerin "Can kurtaramm geldi,, diyor. 
}ij~nı .. tathir etmişti ve esasen "Sen olmasaydın ölmüştüm,, diyor. 
biliııler~~rülürse, mazeret te bula ~ Ben, bu sözleri duydukça harap 
lttede iL: nereye geldiklerini bil_ oluyordum. Artık Behire ile çok 
İlitıla~ oıkr satııa gelmişlerdi. Satıs seyrek buluşuyorduk.. Koltuğuna 
la.nıa 1 0 uınuşlardı, ılanda yazı: mıhlanmış olan o adam, bizi eski-

rı gör k sinden fazla ayırıyordu ... 
lllek iat· ıne ı evvelden beğen -k 1Yorlard b . . Oraya gitmez oldum ve Behi -
at hu h.. .. 1

' gayet asıltı. Fa- reye bana gelmemesi için ısrar et-
tin ar: utun bu harikulade şeyle-~•ında h h ld tim. Reddetti, nihayet geldi .. O za 
;aı•ttn1 dini: ~r a e garip mace man da ben dona kaldım .. Behire-
ahite h nııı oldukları kibar ye yaklaşınca Ferdinin hayali gö • 

lla _.. •Yatının izlerini aram 1 . .. .. .. .. l" d C .... ani oltn < a aıı zumun onune ge ıyor u... an çe -
uyordu. . . kişen Ferdının kalkık dudaklarını, 

Gözleri kanlandı, yüzü kızardı 
harareti artıyordu. 

Bana gramofon çalar mısınız? 
Senfoni fantastiki aldım. Oda -

mn içi Tüzgar ıslıkları, gök gürle -
meleri, şimşeklerle doldu. Hasta, 
gözlerını yummuş dinliyordu. Bel • 
ki de lstanbulda geçırdığı fırtınalı 
günü düşünüyordu. 

- Başka bir fey çalayım mı?. 
- Hayır, bu çok güzel... Bir 

daha çalınız ... 
Çaldım. 

Biraz sonra sordu: 
- Doğru söyleyin, beni seviyor 

mudur?. 

- Şimdi böyle şeylerle zihni -
nızı yormayınız. 

- Rica ederim söyleyınız. 
- Her halde seviyordu .. Evet, 

bence muhakkak seviyordu .. 

İçini çekti. 

- Belki, dedi. 
Sabaha karşı can çekişmeye 

batladı, öğleden evvel öldü • 
-BiTTi-

rat dercine başlanmıştı. Gelen kuv
vetler Erzurumda tecemmü ettiri -
!erek oradan. muayyen mahallere r -

sevkolunacaklardı. Muhtelif çete - il __ ~ __ "ukut (Sataş) .. 
leri sevk ve idare edecek olan re- • 1.ondra 630. -· • vı~-:ını ~s. _ 

isler de daha evvel seçilmiş bulu - * l'\c\·yort 1:.!9, - • 1\Iadrlt ıs. - 1 
* Parls 169. - * Berlin 51, -

nuyordu. * l\lllADO a25 * \T 1 a " , - aışova 24, -· 

Bu işlerle yakından alakadar ol- * Brüksel ı ıs, - • Budapeşr. :ıo, - 1 

•Atlna 24,50 *Rüı.:res !l,!O 
mak üzere Hilmi Bey tekrar + Cenc,•re u,4 * B ı c~ • - e grat 56, -
gitmişti. Hilmi Bey orada elde * ~Of)a 91i, - · * Yotohama 43, -

"lAhl d k . * t\mstmlam ~4. - • Altrn 925, -mevcut sı a arı tevzi e ere ışe • Prn~ 12'1., - * i\leclıllye ll4, 50 ı 
başlamıştı. llk defa on altı nefer - ı * Sıııkho' m :;g, - • Banknot 226, _ 

1 

lik bir grupu Rusya içerisine sok • - ! 
mağa muvaffak olmuştu. Bunu ta- , ~k!er _ (kap. sa. 16) 
kiben ikinci ve üçüncü gruplar da 
birer, ikişer gün fasılalarla hudu -
du aşarak Kafkasyaya girmişlerdi. 

Fakat elde fazla silah mevcut ol 
mdaığı için o havalide kuvvet top
lanmasına devam edilmesi muva
fık görülmüyordu. İlk çetelerin 

• 1.ondra <ı o.-- ~tokholm 
• !'\e\}Ork o.:tı60 Viyana 
* P.ıııs 12.06 • Madrlt 
* MllAno 8.9tı25 • Bcrlin 
* llrüL:scl 3.38- \'a!1'ova 

Atlnıı. S 1.755 + Buda peşte 
* Cencnc 2.4410- Bükreş 

Sory:ı 64,447!i Belgrat 
• AmHrrd:ım 1.17!0 * Yokohama 

Praı: 15,91- l\losı.:ova 

2.845 

•.ıı:ı5 
5.H31'l5 

1,9775 
4,2075 1 
3,61- i 

79,1175 
34.47-

7.4925 
1098.50 r 

hududunu aştıkları tarih 1914 se - - -- -- -- ·- --

nesi Ağustos nihayetlerine tesadüf'== ı =·-=-=-==E=S:...:.;;:H==A=M=====I 
. 

ediyordu. O esnadaki vaziyet hak- 1 iş B:ınkası 9.55 Terl.:os 27, Is 

kında Hilmi Bey 3 Eylul tarihli ,\nadotu 

k b d d k ı ı • ltejl me tu un a o tor Bahaettin Şa-
11 

sır. ı ı:ıyrlyc 
kir Beye diyordu ki: Tramrny 

.. l'. Si~ortıı 
"Kuvvete ihtiyaç yok değilse de ,, Bomonıi 

2fı.SO * (imento as. 1 l.95 
3,6150 Cnyon ney. 20,90 

15. Şarl: De~. 1,50 
48.50 Balya 2,20 
11,40 Şark m. ecza 2,35 
20.- Telefon 13.-

-- -bu halde kuvvet toplamak ta mu -
vafık değildir. Çünkü hiç cephane : :;..,..;;;. ::;:is:;:t::;:i;:;:k;:;:r;:;:a;:;:z;:...1-'a-'r==-;;:;;;--t;:;:a::;:~:;..:'!=İ~=.:-~·~;..;_;;;;~=ll 
ve tüfek veremiyeceğiz. Trabzona 
gönderilen Alman tüf eklerinden 
beş altı yüz tanesi bir milyon ka -
dar cephanesi ile serian gönderilir 
ıe tetkili.t daha emin ve daha me
tin olur. 

Erzurumdan çıktıklarını tifre i. 

il 
193.'I da lst. 
ısılkrazid;ı. 

• Şnk r>.yol 
• 0. l\louh. 

c;iımrüL:lcr 

; ms Mü ..... 
Ra~daı. 

97.50 Elektrik 
53, ~!l Tr:ım\•ay 

2,3Cı * Ergani 
fi? 25 Rıhtım 

2.35 +: Anadolu ı 
4. •u * Anadolu JI 
9.- * ,\ Mümcs~rı 

il. -
a-------.~--~--;.;;;.o;;;;-=..o--.-___.• 
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Dahili bir mücadele mi olacak ? 
........................................... -.......... . . . 
i Ticaret Haberleri : 
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1 ~ Ankaradan Gelişi Güzel Mektuplar: 1 (,nmıı . . . . ........................................................ 

Efganistan Kaynıyor! Y unanhlar bir seyyar 
sergi yapıyorlar 

1 = 11111111111'' 
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Y en.i kralın talıtı muhafaza edip ede
miyeceği henüz belli değildir 

Yunanistan hükumeti seyyar 
sergi tertibine karar vermiştir. Bu 
sergi bütün Yunan ihraç maddele
rini alacak ve Akdenizde dolaşa· 
rak İskenderiyeden sonra İzmir, 
lstanbula uğrıyacaktır. 

Büyük bayramdan önce 
ve sonra Ankara ... 

/ " e Yazan: Toplu grı 1 Ef ganistan kralı Nadir Şahın 1 (Delhi) den aldığı malumata göre 
kat'li hakkında verilen son haber- Delhi halkı cuma namazına top -
ler kendisinin Abdülhalik namın- landığı zaman, imam, Nadir Şaha 
da bir genç tarafından Kabildeki dua etmek istediği zaman cemaat 
saraynun bahçesinde öldürüldüğü büyük bir gürültü koparmıştır "Na 
etrafında toplanıyor. Efganista • dir haindi, kafirdi!,, diye bağır -
nın Bombay konsolosuna verilen mış, ve namazdan sonra dağılan 
malumat bu kadarcıktır. halk Nadir Şah için dua etmekten 

Lizbonda zeytin yağı ic;in 
bir kongre toplanacak 

e""e 
Ankaraya ayak bastığım zaman \ - Kuzum, yemekten \11. 

daha bayram değildi; fakat şehrin bana yardım ediver de şu aınP 

Lizbonda kanunuevvelde zeytin 
havasında elektrik ve timşek gibi leri takalım! . dli. 
bir hareket vardı. Gecenin karan- - Şu çıtayı mıhlayıverır 

Şimdi Nadir Şahın katlinden istinkaf etmiştir. 
daha mühim bir mesele, yeni kral Nadir Şahın biraderi Veli Han 
Tahir Hanın vazıyetidir. Tahir Pariste beyanatta bulunarak Ama
Han mevkiinden emin midir? De- nullah Hanın geri dönemiyeceğini1 
ğil midir? Zahir Şahın babası tarafından baş-

Londra matbuatının Hindistan- lanılan işi tamamlıyacağını ve bü
dan aldığı malumata göre Tahir tün rüesanın ona yardım edeceği
Han mühim bir buhran geçirmekte ni söylemiştir. 
dir. Bu buhran hiç olmazsa on beş Amanullah Hanın faaliyeti 
gün devam edecek, ondan sonra Romadan alınan haberlere göre 
kralın yerinde kalıp kalmıyacağı de; Efganistanda bu vazıyet hü -
anlaşılacaktır. küm sürerken sabık kral Amanul -

Şayet yeni kral vazıyete hakim 
olmazsa Ef ganistan içinde dahili 
bir harp vuku bulacak ve bu har 
bin en belli başlı kahramanları bil 
hassa iki kişi olacaktır. 

Bunlardan birincisi merhum Na 
dir Şahın biraderi Şah Veli Han -
dır. Veli Han, Efganistanın Paris 
Sefiridir. Kendisi "Kabil haşimi,, 
unvaniyle şöhret kazanmıştır. Veli 
Han, Nadir Şahın Ef ganistanı, 
Saka zadenin elinden kurtarmak 
için yaptığı harekette en kuvvetli 
yardrmcııı idi. Bu sırada Kahili 
kurtaran o olduğu için ona "Kabil 
fatihi,, unvanı verilmiştir. 

lah han da Romada beklemektedir. 
Sabık kral dokuz kişiden mürek -
kep olan ailesile ve kardeşlerile 

beraber Romada muhteşem bir sa
rayda oturuyordur. Fakat süku -
net içinde geçirmekte olduğu ha -
yatını dünyevi kaygular ihlal et • 
mektedir. Çünkü kral Amanul -
lah Han Efgan tahtından ebedi -
yen vaz geçmediğini s.öylemekte -
dir. Gazeteciler kendisine müra -
caat ettikleri zaman onalra verdi -
ği cevaplarda: Milletim çağırsın 

diye bekliyorum! diyor. 
Bir zamanlar kedisinin harbiye 

nazın olan ve müheyyiç bir suret
te ölen halefi Nadir Han hakkında Hadisat ile yakından alakadar 

olan diğer zat Amanullah Handır. Amanullah Han fena şeyler söyle
Kendiai halihazırda Romadadır. mck istemiyor. Fakat böyle bir 

akibete duçar olmasına hayret et -
Amanullah Han da askerliğiyle d. ~ . . l ç·· k" K 1 

h d 
me ı gını an atıyor. un u ra 

meş ur ur. N d' · ıı . k .. b.d 
""f · t t ht ·· · d k . a ır mı etme arşı muste ı ane 
ı:. ganıs an a ı uzerın e vu u 

b 1 k k h·ıh b~ ·k· t hareket etmiş, İngilizlerin ve Rus· u aca avga, ı assa u ı ı za 
d 1 kt 

ların Ef ganistanda nüfuz kazan-
arasın a o aca ır. 

malarına muhalefet eylemiş imiş. 
Bu iki zat arasında vuku hula - Amanullah Han maktul kralın 

cak mücadelenin son derece şiddet 
li Ye· kanlı olması beklenir. 

oğlu yeni hükümdarın 19 yaşında 
bir çocuk olduğunu ve memleketin 
maruz bulunduğu müthiş müşkfı -
lat karşısında bu çocuğun bir şey 
yapmağa muktedir olamıyacağını 

da söylüyormuş. 
Amanullah Han Efganistandaki 

son vazıyet hakında hiç bir şey 

bilmiyormuş! Matbuatta görülen 
haberlerden ve arada sırada Ro -

yağı ve zeytin kongresi toplana
caktır. Kongreye memleketimi -
zin tanınmış tacirlerinin de ittiraki 
rica edilmektedir. 

lhracat of isi bu maksatla alaka
darlara tebligat yapmış ve kongre· 
ye iştiraklerini istemittir. 
Tuzlu bahk sevkiyata fazla 

Atinadaki ticaret mümessilimiz-
den gelen raporda lakerda, tuzlu 
halık sevkiyatının son günlerde 
fazla olduğu, bunun da malların 
kıymetini düşürdüğü bildirilmek· 
tedir. 

Raporda ihracatın daha makul 
tarzda yapılmasını istemiştir. 

Ticaret odaları bütt;esi 
hayali olmıyacak 

İstanbul ticaret müdürlüğü İs

tanbul mıntakası dahilindeki bü
tün ticaret odalarına gönderdiği 
bir tezkerede 934 senesi bütçeleri
nin şimdiden hazırlanmağa hat
lamasını bildirmiştir. 

Müdüriyet; odaların yapacağı 

bütçenin hayali olmamasını, haki
kate uygun olmasını bildirmiş ve 
15 - 12 - 933 tarihine kadar 
müdüriyete gönderilmesini de ila
ve etmiştir. 

9;,_~4 senesinde Ankarada 
büyük bir kongre 

toplanacak 
934 senesi ortasında Ankarada 

umum ticaret odalar l<ongreıi top-
lanacaktır. Bu kongreye Türkiye· 
nin dört bir tarafındaki bütün ti
caret odaları iştirak edecektir. 
Kongre her üç senede bir kere top· 
!anacak ve ticaret odalarının vazı
yetleri ve çalışmaları hakkında 
tetkikat yapılacaktır. 

Toz yumurta ihracatı 
hakkında 

Toz yumurta ihracatı imkanı 

hasıl olup olamıyacağı hakkında 

yapılan tetkikler henüz bitirilme
miştir. Maamafih toz yumurta 
ihracatının memleketimize ç«-':t pa
ra getireceği tahmin edildiğinden 

tatkikata fazla ehemmiyet veril-

Halihazırda merhum Nadir 
şabn biraderlerinden biri Efganis 
tanın başTekilliğini, biri de harbi 
ye nazırlığını yapmaktadır. Fa
kat Ef ganstanın şimalinde ve ce
nuh\lndaki cengaver kabilelerin 
çoğu, hala, Durranilerin, yani 
Amanullah Hanın mensup olduğu 

kabilenin taraftarıdırlar. 
Bazı siyasi mahafilin telakkisi

ne göre Tahir Han, amucası Veli 
Hanın avdetine kadar başka bir 
kimsenin oturmamasını temin için 
tahta oturmuş bulunuyor. 

madan geçen Ef ganlıların anlat - mektedir · 

-----------------~~ tıkları vakalardan başka bir şey - 1 ? 
den· haberdar değilmiş. Sabık kral Halıcılıkta neler O uyor 
kendi oğlundan bahsederken de_ Vilayette vali muavini Ali Rıza 
miş ki: Beyin reisliği altında çalışan takas 

lığını ağartan ampul dizilerinde 
ve gündüzün gök rengini allaştı -
ran bayrak demetlerinde o müj-
deyi okuyordunuz: · 

- Büyük bayram geliyor! 
Fakat bayram gelmeden An -

ksraya kalabalık geldi. İstasyona 
giden bulvar, Kara oğlana çıkan 

yol ve bankalara ulaşan cadde git
tikçe doluyordu. 

Asfalt caddeleri yadırgıyan ls
atn bullu iskarpinler her gün bir 
az daha bırıbirinin yakınından ge· 
çerek - kesesine göre - Karpiçe, 
Şen Ank•raya, Lozan palasa, Yıl
dız lokantasına, yahut Malatya 
kahvesine, Kızılırmak kıraatha -
nesine, İstanbul pastahanesine, 
çiftlik mağazasına gidiyordu. Öğle 
zamanlarında lokantaya vektiyle 
girmemişseniz ceplerinizde para 
ve ağzınızda iştah olmasına rağ .. 
men caddede dakikalarca kola -
çan vurmıya mecbur kalıyordunuz. 

Şehirde bir gürütlü, bir §apırtı, 
bir uğultudur gidiyordu. Eskiden 
bu caddelerde bir tanıdığa rasgel
diniz miydi, hemen şu sorgular 
karfısında kalırdınız: 

- Maşallah, siz de buraya gel
diniz mi?A 

- Vay kardeşim, buraya mı 

geldin?. Oh oh ne iyi.. 
- Vekalette bir i,in var aali -

ha?. 
- lstanbul ne alemde ... J1aıuını , 

.•.. Beyi gördüğün oluyor muydu? 
v. s ... v. s ... 

Halbuki bayramdan evvel ge -
len kalabalık birbirine bu sorgula• 
rı sonnadı. 

Yerliler, her gördükleri yeni 
çehreyi bayramı geçirmek için u -
cuz navlundan istifade ederek gel
miş bir misafir, yeni gelenler de 
her gördüklerini bayram yolcusu 
sandılar. 

Onun için eğer bir tanıdık bir 
t:ı.nıdığa Anafarta1ar caddesinde 

- Ne zaman? diye sormuşsa 

bu: 
- Ne zaman geldin? demek 

değil; 

- Ne zaman gideceksin?. ma
nasına gelmıştır. 

Şehrin o günlerde içli, dışlı bü
tün yaşayışında bir benzerlik göze 
çarpıyordu. Mesela fırka ile İş 
bankası arasında arkadaşıyla ko -
nuşan bir meb'uıa kulak misafiri 
oluyordunuz; konuşurken diyordu 
ki: 

Nadir Şahın katli meselesi, da -
haf azla, kendi hanedaniyle Ama 
nullah han hanedanı arasında ai -
levi kin ve intikam hislerinin mah
sulü sayılabilir. iki aile arasında
ki bu kin 1919 senesinde Habi
bullah hanın katli ile baslamıs da-

"- En biiyük oğlum Romada komisyonuna, yazıldığına göre 
hukuk tahsil ediyor. buna teessüf son zamanlarda tiftik, yün, tütün 
ediyorum. Çiinkii hnkuk ilmi po- ve bilhassa halı ihracı için birçok 
litikaya •hazırlanmak demektir. müracaatlar yapılmıya başlamıştır. 
Oğlum başka bir me~Jeğc intisap Bu gibi malları ihraç edecek tica
etscydi daha memnun olurdum. rethaneler evveli. komisyona çıka-
Fakat istemiyor.

17 
racakları malın miktarını ve para _ Cü.mhuriyetin onuncu yıl 

Yeni hükumetin takip kıymetini gösteren birer beyanna- marşını bir türlü öğrenememittim; . · ' 
ha sonra bugünkü mahiyeti almış-
tır. 

Deyi\ Meyil gazetesi bu müna
sebetle yazdığı bir başmakalede 
şunları yazıyor: 

"Nadir Şah lngiltereyle dost 
yaşIJordu. Belki bu dostluk, onun 
katline yardım eden sebeplerden 
biri idi. Nadir Şahın demirden 
bir elle hükümran olup birçok düş 
manlar edindiği muhakkaktır. Fa
kat onun hükmü altında yaşıyan 

unsurları muntazam bir idare al 
tında en muhteşem cesareti gös -
teren, fakat isf~karlıkları asıı· • 
lardanberl ~Jmr olan bu kabile 
lerdir.,, 

.(De~li Ek&P.res), gazetesinin 

me veriyorlar. Komisyon azası bereket versin, evvelki akşam hi • 
edeceği siyaset ne olacak yanlarına mütehassıslardan müte - zim küçük kız söyledi, söyledi, öğ-

Ankara, 14 (A.A.) - Efgan se ı şekkil birer hibre ehli alarak mal- tt• re ı ... 
faretinin bize verdiği malumata !arın bulunduğu yere gidiyorlar. Teklifsiz bir dostunuza gece 
göre yeni Efgan hükumetinin da - Konulan kıymetleri tetkik ediyor - yatısına gidiyordunuz. Aktam üze 
hilde ve hariçte takip edeceği si - lar. Fazla buldukları kıymeti pi - ri evine büyük bir paketle gelen 
yasetin ana hatları şu olacaktır: yasaya göre indiriyorlar. Son za - ev sahibi, size teklif ediyordu: 

Dahilde her türlü tiddet ve İn· manlarda bilhassa halıcılar ihraç = = = ====== ====== 
tikam hislerinden uzak kalarak in· edecekleri mallara yüzde kırk, elli 
tizam ve asayişi temin, hazre- ı nishetinde fazla kıymet koymıya 
tı. ~adir Şah merhum tarafından başlamışlardır. Bunlar mallarına 
çızılen ve Efgan milletinin ilerle - fazla kıymet koymakla hariçten is
mesini ve yükselmesini gözeten si- tedikleri maldan fazla ithal etmek 
yasete devam edilecektir. Harici suretiyle daha çok kazanmak isti· 
siyasette de mevcut muahedelere yorlar. Fakat komisyon ihraç mal 
riayete ve Efganistanın beynelmi - larımızın beynelmilel pazarlara 
Jel münasebetlerinin inkişafına ça- değerinden daha ucuza arzedilme -
lışılacaktır. sine mani olmak için beyanname -

leri inceden inceye tetkik ediyor. 
Mallara fazla kıymet koymakla 

aynı zamanda memleketimize faz. 
la ecnebi malı sokmak gibi mahzur 
lu ve zararlı bir iş yapılmış olu -
yor. Komisyon son zamanlarda 
halılara konan kıy.metleri yüzde 
50 nishetinde indirmiye mecbur ol
muştur. Bu hal yeni bir şikayet 

mevzuu teıkil etmektedir. 

. ? 
sın.. u· 

- Şu lambaları birer birer dlfl1' 
ayene ediver kuzum, yanıp yan 

dığını anlıyalım. d ~·· 
Ertesi sabah teklıfsız arka a 

nızın teklifleri devam ediyordıı: n 

. İ"e' 
- Şu bayrağı direğe geçır 

sene.. şıı 

- Balkonun üstüue çık da 
çivileri çakıver ! • 

Bir başka lanıdığıa. uğruyor,. 
dunuz; daha kahve gelmeden gr 0 
mofonun kapağı açılıyor, çoluk,:it 
cuk, kadın, erkek ve siz heP 
ağızdan meşke başlıyordunuz: td• 

"Çıktık açık alınla on yı 
her savaştan ... ,, ti" 

Ankaranın bu hümmalı cotk.U ,. 
luğu, bu her gün artan hareke~·') 11 .. \1 e 
rasında daima duyulan ve gor -1e 

üç şey vardı: Bayrak, ampol .• 
marş ... Meclis gazinosunda biJarf 
do oynarken Hakkı Tarık ~~ 
Anadolu klübünde kendisine 3~. , 

tılmış hikayeleri nüktelerle ~ii• ~ı 
yerek anlatırken Salah CıPl 1' 
Bey, Tabarin barında fokstrot 

0
d, 

narken Sadri Etem, Şen Ankara 1'' 
av hikayelerini naklederken >-.ti" 

Gündüz, daha ne bileyim yedi•' , 
den yetmişine kadar herkes, aıt' JJ 
herkes bu üç şeyden dem vurJ11'"

51 

olmuyordu ..• 

Misafirlikten bahsettim de it~ 
tınma geldi. Bugünlerde Arık•[, 
'1Q cY :ıQhabi olrnadsğıına ıükte 1 İ 
yorum. Doktor Celal Muhtar ~~;i 
hayretten hayrete düşürece~~ , 
sandığım bu sevinç haksız deS'd• 
dir. Bayram haftası içinde bura ,ıı 
bulunmalı ve bir ev sahibi o~·rı• 
da görmeliydiniz: Yağmurlu g&J 1 
!erde şemsiyeli tanıdıkların kolıl~e 
girmeye can atanların birderıb~,. 
artan samimiyeti gibi burada ..... 
"A 1 · · r kıJ•" nne erı aynı ıpte çamaşı . j}et' 

tanlar,, birden akraba kesıld 
ve gece yatısına geldi1er. 

ldiıı' 
Öyle ev sahiplerine rasge f\l • 

ki bayramdan iki gün evvel ço • 
ğuyla çocuğuyla gece yatısına s;,.. 
len sahici akrabasına kızara bO 
ra şu yolda dert yanıyorlardı: dD' 

- Vallahi, ev tıklım tıkl~Pl f'.. , 
lu. Mutfağa hile yatak serdık· elP 
vin koltuklarını bile eş, dost -li.,e 
sik olmasınlar - karyola ha ti. 
koydular. Geceleri bir yatış Y"yO' 
yor, sabah1 arı bir uyanış uyarı' 
ruz ki sorma ... 

"" :ı(. :ı(. ı,' 
·ııde'"' 

Bayra.m ve tren tarifetı &JI ' 

tenzilat bittikten sonra lst.~ıı:u. 
dan gelen sel, lstanbula dofl ...,1,.· 

· kuw Ankaranın eski ve yenı 

rı Ankaradayız... }(ıl • 

Sokaklardan itilmeden, k~ rd" 
madan geçebiliyor, lokarıta 3 t,.ıc 
ferah yer buluyor, otellere Y'",,,. • 

k. rıe" 
sorsanız bayramdan evvel 1 &J • 

ketle müspet cevap alabiliyor• 

nuz. fet,.ıı: 
Lakin bizi sevindiren bu h"e'' 

!ıktan otelci, lokantacı, ka eıı'; 
biltı' !;, 

memnun mudur orasını ii'" 
fakat sokakta sevine sevine 

1",.~· 
yen ve her tarafa gülümseyefl S'eJit" 
ti, hali yerinde bir adama ra~Jf e' 
seniz hükmedebilirsiniz kı 

sahibidir. ı•"' 
Ankara: ToplLI 



J3ic :Filde Ve 1.av.siıµ. 
J\T - -- - - - - ._ 
'vasıl Bir Kadın, 

Tam Ev Kadınıdır? 
Eski:i Ve#Y;~;;i=A;~;,~d~ki=-= Fark 

''şı-d"ı . . ..... _________________ _ 
•ıı -- -- ~wwwz~-~~- --

ta ıyı bir ev kadını, yalnız giyecekten, yiyecekten 
sarrutu ·· ~ŞYayı t . gozetmekle kalmamah, ayni zamanda 

a!..fıye ederek, kU«;Uk evde oturmağa ahşmah,, 
A ~ ~~ ~ ~ ~ ~-- ~ -

larınv;•turyanın münevver kadın· temizletmek de, yorucu ve masraf
e\' ka~: Mariyanne Ştern, "En iyi lı bir iştjr. iyi bir ev kadını, bunu 
•erl&.vh 11 nasıl bir kadındır?,, kestirmiş ve böyle bir yerde otur -
~ıda .. ası altında neşrettiği bir ya mak manasızlığını kavramış o -

''l·ı'oyle diyor: lan bir kadındır. Eğer kocası bu 
er ev k .. d k d' . . . fikri yadırgıyorsa, onu ikna et -

mek, güçlük göstermez. Bugün -
kü hayatta da, bütün değişiklik -

Yi ev k "" mı, en ısının en ı -
kaç ~dını olduğuna kanidir. Bir 
llıi, ~'V .adını bir araya geldiler 

epsı de . l .. 
hasıl ayrı ayrı ev ış erını 
baıı ~aharetle idare ettiklerim 
öğu:~ 

1
1ra ballandıra anlatarak, 

Ur er F k t h · · d ·· iiind"k ·. a a , epsmın e o -
dın ul lerı kadar iyi birer ev ka • 
ş\l ~ 0

1 
duğu ınuhakkak değildir. 

kad adde iyi bir ev kadını nasıl bir 
ın ır? B ı.-- • unu ara,tıralım. 

"Ocan k tan ın azandığı paranın har-
'YctJ1§ ~arzını tespit eden, umumi· 
Yok e 11adındır. Dolayiıile ailenin 

'tt uk .. d l h •und ıçın e ka maması uıu-
hinı a, kadının harekt tarzının mü 
dm tesiri vardır. iyi bir ev ka -
ı ının -a f . kA d . . d 
ttıanı ' ··• sra ı ım an aıreaın e 
ttu k ~ını hilen bir kadın olduğu -
•İnd a ul ederek, bu imkan daire -
h el lllasraf kııma itinin nasıl 

S>ı abile v. •• .d d 1 ll cegı uzernı e ura ım. 
Yer Ugünku iktisadi buhran vazi -

tn.d~ .. ba l • once i§e oturulan yerden 
rn:na.nıa.k lazımdır. Nasıl? Lüzu -
Ya.h dan fazla geniı, büyük evde 
•onut apartımanda oturmamak, 

ta ı·· llıak uzuınıuz eşya bulundurma-
du ' Bu lüzumsuz e!ya bulun
llıi ~~ınak bahsi, bilhasıa ehem-

l etı hai d' Ç" k"' . b"' Y"k z ır. un u, genış, u-
tı e d 

tanı 'V e yahut apartımanda otu-
dan a~ın çoğu da, nüfus fazlalığın
için z~~ade, e,yaları çok olduğu 
tetil 0 Yle yerlerde oturmak zaru
•an ; .karşılaşırlar. Adeta ev, in
lur ıçın tutulmaz, eşya için tutu
hğ; Şu zamanda hunun manasız 
kah ~an~ederim, ki münakaşasız 

E u edılebilecek bir şeydir!. 
''nd!Yanın tahdidi tavsiyesi kar§ı -
ht~ ze-vk sahibi insanın yalnız 
•air ' !~rgan, maıa, iskemle ve 
ede e .gıbı demirbat etyayla iktifa 

rnıyecegwi d .. h .. ti.in , evın e goze oş go -
ecek · 

lund ' ıç açacak ıüı eşyası bu -
b Utnıagvı d lb .. w• elki b . a e ette gozetecegı, 
lll.t İti azı kıınaelerce ileri sürülür. 
bir t't•raz, cevapsız bırakılabilecek 

Iraz d v•ld" ha
1 

b l egı ır. Evet, aüı eş -
d0itu: undurınağı gözetmek de 
bir h dur .. Ancak, bunun için de 
tllidir~ çızınek, imkansız bir şey 
Su, e · Japonları örnek alalım. 
ın~iltY~sının sayısını tablo ve mü
C\ıgatr• h azı şeyler olmak üzere, 
bir "

1
v adde indirelim. Zaten 

-1Ig1n a·· 
i?Öze h ua eşyası bulundurmak, 

0ı gör" ·· · }'et 
0 

t ucu, ıç açıcı bir vazı -
e o r aya koymaz k. B"lA k' 
Vın Yahu , ı...... ı a ıs, 

"atç1 dük~A apartımanın bir hırda
t\tha- kı. anı manzarasını alması, 
Yeti b a~et verir. Böyle bir vazı-
k enıınsiye k d flçın- l ce yer e ondan 

··•a '· 
lü~uınund 

ll'lu,~· an fazla eşya doldur -
Partın:t çok odalı bir ev yahut a -

ka, hayalnrnh' Pahalı olmasından baş 
e ır y · • erı temızlemek veya 

lere rağmen, parayı kazanan, nis -
pet edilirse, kadına nispetle erkek 
olduğuna göre, koca, kar11ınm 
bu yoldaki bir teklifini, kolaylıkla 
muvafık bulur. Asıl mesele, ka -
dının bu fikri benimsiyerek koca -
sını ikna teşebbüsünde bulunma -
sın da! 

Bu fikir, bugün Alman kadın -
ları taraf mdan benimsenmiş bir 
fikirdir. Tutulan bir istatistiği 

gözden geçirecek olursak, şimdi 

Berlinde günde 600 - 800 ailenin 
ev değiştirdiği ve bunlardan dört -
te ile nispetinde bir ekseriyetin, 
lüzumsuz eşyayı tasfiye ederek, 
geni§, büyük evlerden, apartıman
lardan küçük, kullanışlı yerlere 

göçettikleri neticesine varırız. Ber
linde bir çok büyük evler, aparlı -
manlar, Üzerlerinde "kiralıktır,, 
yaftasını hemen daimi olarak taşı
yorlar, demekle, mübalağaya ka
pılmış olmayız. Buna mukabil, 
küçük, kullanışlı yerler, hemen hiç 
boş kalmamakta, daha boşalma -
dan tutulmaktadır. Büyük yerler
den küçük yerlere ta§ınanlar, hep 
parası kıt kimselerdir, sanmayı -
nız.. Bunların çoğu orta halli ve 
bir kısmı da zenginlerdir. Evet, 
a,ırı derecede masraf kapısı açıp 
ta paralarını hesapsız surette sar -
f ederek tüketmek istemi yen zen -
ginler ! ..... Hiç şüphesiz, p~k akıl -
lıca hareket ediyorlar. 

Bu arada şunu da kaydedelim, 
ki eskiden muhteşem villalar vü -
cuda getiren mimarlar, şimdi böy
le büyük binaları, bir çok dair-eli 
apartımanlar şekline getirmeğe 

uğraşıyorlar. Bir taraftan da kü -
çük evler, küçük ve çok daireli a -
partımanlar yapıyorlar. Kazanç -
larıiıın yolunda gitmesi için, bu şe· 
kilde çalışmak, zaruri bir hal ma
hiyetin almış, onların faaliyet şek 
lini değiştirmışhr ! 

Bugün, eski v::tşayış tarzı o ka -
dar değişmiştir, ki artık akın akın 
misafir gelip gitmesi, hele gece ya
tısı misafirlik adeti, maziye ka
rışmıştır. Günübirlik ve tek, tük 
gelen misafirleri de, misafir odası 
olarak ayrılan bir odaya değil, 

doğrudan doğl'Uya ev sahiplerinin 
oturdukları odaya almak, artık 

tabii görüliiyor. 
Netice olarak, bugiinün en iyi 

ev kadını, dünün en iyi ev kadı -
mndan farklı hir meziyeti haiz o -
landır. Yani, tasarrufa riayeti 
yalnız giyecek ve yiyecekten kıs -
mak suretile düşünen kadın değil, 
aynı zamanda içinde yaşanılan 

yer, bu yerde kullanılan ve kulla -

Safoolaula JUş E4lentisüıe dWl.udık 
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Almanqada Ortaya Atılan Yeni 
Bir Dans : " Doqçlender ,, 

>=•=•=**=============== 
"Kadril,, i Hatırlatan Bu Yeni Dans, Dört Kadın Ve Dört 
Erkek Bir Arada Oynanıyor.Bu Topluluk Hoşa Gidıyorl 

Bu senenin kış mevsimine hazır
lık faaliyeti arasında, yeni bir dan 
sın moda olması da var. Almanya
da ha~ gösteren bu yeni dansa, 
"Doyçlender,, deniliyor. 

Son zamanlara kadar moda o -

lan 'Rumba,, , muhakkak, ki çok 
oynak, kavrayıcı bir danstır. Bu, 
yavaş yavaş ihm.;ıle uğrayor. Bu ih 
malin sebebi araştırılacak oluna, 
bu dansın salon dansı olmak hu -
susunda kafi derecede elverişli ol
madığı noktasında durulabilir.Faz 
laca ihtiraslı kıvrılıtlarla, oynak, 
kavrayıcı ve güzel olan bu dans, 
daha ziyade sahne üzerinde, bir 
varyete numarası olarak benimse
nebilir. Ve daha hayli zaman, bu 
sahada hoşa gideceği şüphesizdir. 
Şimdi salon dansı olarak itibar

dan düşmiyen danalar arasında, 
"Tango,, , "Fokstrot,, ve "Vals,, 
yer tutuyor. Hele "Vals,, pek öyle 
kolay itibardan dütmiyeceği tah -
min olunabilir. Bu dana, her yeni 
dans arasında ötedenberi itibarını 
kaybetmiyen bir danstır. 

Bilhassa Almanyada yeni moda 
olan, başka memleketlerde benim
senmesi de muhtemel görülen 
"Doyçlender,, e gelince, çok eski 
dans şekillerinden istifade edilme-
si gözetilerek ortaya atılan bu ye
ni danı, en çok "Kadril,, i hatırla
tıyor. Dört kadın, dört erkek bira
rada olarak dans ediliyor. "Kad -

"Doycılender,, Dansı 

ril,, den farklı bazı cihetleri ara - yette kalıyorlar. Onlar bu vaziyet
amda, adım atış farkı bulunuyor. te iken, dört erkek dört köşede bir 
Üç muhtelif turdan ibarettir. Öğ - an bekliyor, sonra gene kadın, er
renmesi pek öyle kolay değildir. kek el ele vererek zincirleme dö -
Bu itibarla, dans muallimleri için, nüş vaziyetinde buluşuyorlar. 
iş çıkmış, demektir. Yeni ile eskiyi imtizaç ettiren 

Sekiz kişiiıin toplu bir halde bi- bir dans olarak ortaya atılan 
ribirine bağlı olarak dansedişi, Al "Doyçlender,, dansına refakat e -
manlarca bu dansın beğenilmesin- den musiki de, eski ile yeniyi bir 
de rol oynuyor. Bu dansın salon ha araya getiren bir musikidir. Şuber 
yatında yakınlaştırıcı topluluk te - tin bestelerini andıran melodiler 
min ederek, sosyete hayatının eğ - kulağı okşarken, saksofon akisleri 
lence arasında da faydalı bir cep· de yer yer işitiliyor. 
besini teşkil ettiği telakkisi ileri Hulasa, eski ve yeni anlaşmış 

sürülüyor. "Doyçlender,, , bu suret bir halde ..... İşte, "Doyçlender,, in 
le samimiyet uyandırıcı, samimiye bir hususiyeti de bu. Bu dansın 
ti arttırıcı bir dans sayılıyor. ayni zamanda Almanların duygu-

Dans esnasinda, bir aralık dört larına uygunluğu gözetilerek orta
kadın, dört erkek, el ele vererek ya atıldığına göre, Almanyada et -
zincirleme dönüyorlar, bir aralık raflı bir surette benimseneceğinde 
bu zincirleme tur vaziyeti çözülü - tereddüt edilmiyor. Başka memle
yor, kadın, erkek, ikişer ikişer dans ketlerin ne dereceye kadar moda 
havasına ayak uyduruyorlar. Bir mahiyetini alacak? Bunu da bu kış 
aralık ta yalnız dört kadın el ele mevsiminde anlamak mümkün o -
vererek kısa bir müddet bu vazi - lacakhr ! 

o Moda Haberleri 
Moda mütehassıslarının, kadın 

elbiselerinin omuz yerlerini köşeli 
yapmak hususundaki teşebbüsleri, 
neticesiz kaldı. Omuz yerlerinin 
köşeli olması, böyle elbiseler gi -
yen kadınların biçim güzelliğini ar 
tıracağı yolundaki mülahazalar, 
kadınlar tarafından benimsenme -
di. Dolayisile, bu, tutmıyan bir 

o 

nılmıyan eşya hususunda, pratik moda oldu! 

ler arasındaki açıklık genişçe ol • 
duğundan, aradan omuzların çıp -
laklığı seçiliyor. Bilhassa böyle 
bir elbise giyen kadın, kımılda -
dıkça bu aralıklar fazlaca genişli -
yerek, omuz güzelliği yarı yarıya 

olsun meydana çıkıyor. Hatta, böy 
le dilimleri aralıklı omuzlu elbise
ler, hazan omuzların olduğundan 

ziyade güzel görünmesine de yarı
yor, denilebilir. Bu modadan ca
yılmazsa, bu kış verilecek balolar
da, omuzlar ancak kısmen açık 
bulunacak! 

düşünen, düşündüğünü tatbike ge- Diğer taraftan, balo elbiseleri -
çen kadındır. nin omuz yerlerini kapalı yapmak 

Almanyada tatbik edilen hare- hususundaki teşebbüs te, pek o ka
ket tarzını, iktisadi buhrandan en dar hoşa gitmedi. Kadınların 
çok müteessir olan memleketler baloya giderken omuzlarını kapalı 
arasında bulunan Avusturyada da bulundurmağı istemediklerini, ka 
tatbik etmenin zamanı, çoktan gel- palı omuz modasının benimsenme 
miştir. Geçiyor bile!.. Şu halde, diğini sezen moda mütehassısları, 

bu yazile kadınlar iş başına davet 1 derhal rüc'at etmektense, ikisi or -
olunuyor. Umarım, ki her Avus - tası bir biçim bulmağı tercih etti -
tulyalı kadın, en iyi ev kadını ol - ler ve balo elbiselerinde omuzları 
duğunu göstermek için, bu davete kısmen açık bırakmak yolunu tut -
göre harekete başlamakta, gecik - tular. Bu ımretle, şimdi omuz yer-
miyecektir !,, leri, dilimli elbiseler yapılıyor .. 

Mariyanne Ştern Bu mutedil tarzda kabarık dilim -

• • Öğleden sonra giyilen elbiseler
de, sadeliğin giderilmesi temayülü 
göze çarpıyor. Böyle elbiseler 
üzerinde süs olarak cicili bicili 
düğmeler sıralanıyor. Kumaştan 

ayrı renkte parçaların, çiçek ve 
yaprak şeklinde olarak konulduğu 
da, görülüyor. Fiyonga şeklinde 

süsler, bu elbiseler de şimdi çokça 
görülen süsler arasındadır. 
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Adam: ,de, bu kadar üzüntüye ne lüzum Valide sultan: " 'ğlum, u arı-
- Gelmelisin! dedi. vardı?. Nihayet evlenmeyiverirdi. l d b d d • k 
Meliha adamın yüzüne haktı: Ama gene de düğününü düşündü. ar Q Ül]Ü var ır,, ıqere ••• 
Selim gözlermı yere iğdi; ama Her §ey hazırdı. İki gün sonra ev -

. -gene Melihanın bakışlarını görü.. leneceklerdi. 32 h 
1 

ki · caktır. Sakın ha kabul etıneYt 
- - mız, eyecan ı yüre erımız, perı -yordu. Gözlermm önüne gelinJik yata -

A t k f ··tuvvetl' ~ d t fet ~an aklımız neyin seyırcısıydı? .. Etrafları kalabalıktı. Kaldırım- ğı, gelinlik elbisesi, çehizi geldi.. r 1 u ı aga an, u u - :t 

IA f d' hazr ti k dar Neler gördük ... Ne gözya~ları dök-lar insan almıyordu. Otomobiller Adam sen de, annesi ıstedığını söy u e en ım e erme a ' :ı-
hatta müşirlere kadar bütün bir gü tük. lkıncı esvapçı llyas beyın ne -tramvaylar gelip geçiyordu. lesin, Selim kar.şuıındaydı, elbette 
ruh bırbırıne gmşır. Karışır. Cep - zareti altında bir ara1 ık ismi galiba Yürüdüler. Ten ha bir sokag-a o da f ıkrını söyleyecekti. 
1 d k . ı· t · k k Karlo ve lakabı domuzcu olan bir saptılar. Kadın, adamın kolunu Ama söylemiyordu. er en, ır ı, emız ren ren 

d il Ç kar D h el ·· e lspanyol, birkaç kafe•antan dökün tuttu. Durdular. Sordu: Annesi sordu: men 1 er 1 • a a evv uz - '1 

rine rullanılmııı. ve sol elle müm - lüsü komik Fransızlar idaresinde - Ne var?. - Anlıyor musunuz?. :r :t 

kün olduğu kadar muhafaza edile- bayağı cambazdan, pandomima -Selim omuz silktı. Bunda anhyacak ne vardı?.. d 
b'I t k talı'hı' · s on dan, hokkabazlıktan tutunuz a, Hep aynı nakarat: Anasıyle ba Birden içine korku girdi. Evlene - 1 en ar ı ne ne geçmış e 

1 ları mendılın bir ucu sol elinde, ta Vağnerin parçalarına kadar .. bası homurdanıyorlardı. Oğulla - miyecek miydi?. Buna imkan var k 
rını rasgele bir kızla evlendire • mıydı. Sevgili Selımınden ayrıla - dig~ erı dıılerının arasında olduğu Hele o verilen müsamereler .. O e

mezlerdi. cak mıydı? halde tıka basa doldurur. paze'ikler .. 
Padi•ahın yanında bulunmak Bu müsamerelerden ayrılırken, - Ne olacak?. :t 

- Selim r mecburiyetinde olanlar da bir sa - Münir paşa dostumla daha hazan 
Selim tereddüt etti. Yutgundu. Bogwuluyormut gibi haykırdı. b bizden olanlarla ag-lardık. 

Sonar kekeledi: ray bekçısını u işe memur eder. 
Selim ona doğru bir adım attı, Artık bir kepazelıktır gider. O ecnebi sefirler, prensler ve 

- Bize gd.melısın ... Be'ki yüz ,_. d · k'ld' k 
sonra Dır en gerı çe 1 ı, uza - Bütün davetliler bu kepazelığı büyük kafalı adamlar kimbilir ne 

yüze konuıursak.. . laıı.tı. du··şu"nu·'rdu··. 
:t doya doya seyrederler. 

Mell.h k 1 ki k d k Melı'ha anladı ... Ve bı"rden, hep 
a u a arma a ar 1 

- • S d • Tı'yatronun münakasayla alı -
ı k · aray a opera yerıne zardı, fakat Selimin gerilediğini sine küfür er savurara tepmmeye nan kadın elbıselermı biraz dü§Ü _ 

görünce yakasından tuttu: başladı. has ahır yapıldı? ' nünüz. o balet takımının güzelli -
- Beni seviyor musun?. Selimin babası omuz silkti. Se- Almanya imparatoru gelirken ğını temin eden ipek çorapları, ti-
Cevap vermeden, bir bakı•ta lim lakayt, pencereden bakıyordu. hazırladığımız mühim yerlerden l 

:t re çorap arı ... 
sokağı yokladı. Sonra yüzleri bi - Anası kapıyı açtı. bırısı de Abdülhmidin tiyatrosu i-

Bir tarihte büyük l'l.ktris Sara lİ§h .... Neden sonra yollarına de • Meliha homurdandı: dı.. 1 
Bernar stanbula gelmişti. Bunun vam ettiler. _ Kapı dı~arı ediliyorum! Fakat bu da ağlanacak bir me-

:t gelişinden haberdar olan Aptülha-Selim Hazil\ ışıksız, havasız Çıktı. Kapıyı kapadılar. seledır. 
mit büyük bir merakla bu kadını bir evde oturuyordu. Selimin ha- Meliha, ag-ır ag-ır evine gitti. O- Bu Yıldız tiyatrosu, yahut Ha -
davet eder, Dası, kan ter içinde, elindeki si - dasına girdi. Odası alt üsttü. Pen midin zevk tiyatrosu yapılışının da 

gal"llyı yakmamış, soluyordu. O, 0 cere, tabak, pudra kutusu bir ara _ bir tarihçesı vardır. Sarayda hazırlıklar ikmal edi -
turduğu yerde terliyen kanlı bir da sürünüyorlardı. Sultan Mecit vaktıyle Dolma - lir. Tiyatro tezyin edilir. Fakat 
adamdı. bahçe sarayında kafi derecede bir o gün bir ermeni paşası koşa ko§a 

Selimin annesi iskemle gösterdi, Meliha sersemlemıştı. AJkı, Ü- opera binası yaptırmış. Oldukça saraya gelip hünkara bir söz yu -
kendisi ayakta durdu. mitleri bırbırıne karı~ıyordu ... Se- zamana göre de, ltalyan opera arı murtlar. Ne biliyor. musunuz? 

limle güzel bir ömür sürüyordu. S h d k d H · · · 'd k ' · ·· 1 Oturduktan sonra ne yapacakla oynanırmış. onra sa ne e a ın • ayretınızı gı erme · ıçın soy ı -
Dügw ünlük elbisesinin her kıvrımın l b 1 d 1 h nm ,ne söyleyeceklerini bütün ar ve a et ansöz eri zu ur edin- yeyım . 
.da bir hatıra, ümit dolu bir hatıra h h · s k oütün şaşırdılar. Meliha sarar - ce aremi ümayunda ( !) bu pek - Efendmiz. Efendimız.. a ın 

mııtı, dudakları titriyordu. gizliydi. büyük dedikodular çıkar. Nihayet ha.. O Jön Türklerin hürriyetini 
Nihayet Selımm annesi konuş- Bu elbiseyi ne ümitlerle dikmiş tiyatro yanar. Bunun garip hikaye sevenlerin emellerini ve fıkırlerını 

tu. ti. sini de anlatayım: ve şairane hislerini terennüm eden 
"Hayat ro!llan değıldı, aşk ça- Birden, elbiseımın üzerine ka -

buk gelip geçerdi ... in.san havayla pandı. Ağladı, ağladı. 
yaşıyamazdı. Evlenmek kolay, ya- Sonra doğruldu. Bir kağıt aldı 
şamak güçtü. Halbuki geçinmek ve yazdı: 
Jaznndı.,, "Kelepir: Yepyeni bir gelin el -

Merasim dairesinde uzun bir br dıramcıdır. O trajedi oynıyan 
galeriyle merbut küçük bir tiyat - kadının göğsünde daima taşıdığı 
ro salonu ... Hünkarın locası sahne- sivri uçlu hançerle behemehal 
nin karşısında ve iki tarafı sahne- zatıhümayununuza suikast yapa -
ye kadar önlen açık ve sahneye 

nız... • 
O vakit kıyamet kopar. 1stlll1 

bul biribirine girer... "' 
Sonra gene böyle bir garİP 'f• 11 d h•' daha olmustur. Dram a 1• 

bulunan ha ita bir cihetten rol Mii· 
mış olan Paris sefiri sabıkıınız 

nir Paşa anlatmıştı: ul• 
Me~hur aktör Koklen t&tanb .. • ıııe~ 

oelir. Hünkar haber alınca he • 
o •• "" sarayda bir temsil vermesını • 
Fransa sefiri mahut M. Konsta~ • 
dan pek çok methini dinlemiş 0de 
duğu Edmon Rostanın Cyran° r 

B . . . ı iste• rguac pıyesını oynamasın • 
ister amma ... Takım ağaları der 
hal bir jurnalla bildirirler. r-

- Mahut Siranonun tarihi bıJ 
h.. 1 fi tli. nu zatı umayun arının en ~ 

cidarilerine benzetilmektedir.~· 
sat tahkir ve tezyiftir. • 

Derler. Bunun üzerine sarfın• 
zar olunur., 'r 

M··n Bundan haberdar olan \J·de 
paşa ciddi şekilde Abdülhaın1

1 • 
vazıyeti anlatır. Rostanın ert15~, 
siz piyesini birkaç defa hünk2l'ıı 
anlatır. Nihayet Yıldız sarayrtıl. 
tiyatrosunda Koklenin temsil ~et 
mesine irade çıkar. _ 

Koklcn tiyatroda kendi ml13:ı 
1 

zam burnunun güzelliklerini; 
iyiliklerini anlatmağa başlar. S lr 
dair beyitleri okur. Okurken )+. 

dülhamit gülmekten kendini al•; 
maz. O mısraları tekrar tek1 ~· 
söyletir. Nihayet oyun biter. J{o1'' 
leni locasına davet eder. Oın\Jı i· 
nu okşıyarak eliyle göğsüne bit~
san takar. Fransız sefirinin huı 

1 • • 
riyle pek çok taltif etmiş olııt' . 
büyük artisti son derece heye~ıı 
landırır. Sanatkar ağlar. > 

cnenunı ,'8r 

Melihanm kulakları uğulduyor, hisesi acele satılıktır.,,, 
şakakları zonkluyordu ... Adam sen Ve gönderdi. ..... ~ .............................................•...................................... 

nazır bir koridor şeklindedir. Ge -
rek locanın ve gerekse bu koridor -
ların önünde müteharrik kafesler 
bulunur. Tiyatroya harem geldığı 

vakıt kafesler konur. Harem bulun 
madığı vakti kaldırılır. Türkçe ti -
yatro oyunları için sarayın mızıka 
heyelı içinden ayrılma oyuncular 
vardır. lstanbula gelip Beyoğlun -
da oynamış İtalyan oyuncuların -
dan saraya alınmış ufak bir trupta 

Yunanistanda Vaziyet 
• 

Halka yeni mefhumları 
nasıl telkin edeceğiz? 

(8a15 tarafı S Uncu sayıfodıı) 

rını anlatmaktır. Bizim için halkın 
hafızasına yeni mefhumları, yeni 
düiünceleri sokmak demek eski 
kıymetler, eski düşünceler yerine 
yeni fikirler, yeni görüşler koy • 
mak demektir. Bu inkılap davası -
nın en esaslı vazifesidir. 

ni mefhumları üç günlük bir çalış
mayla herkesin kulağına girmiş, Şi 

arlaşmış sanırsak hata ederiz. Din
liyenlerin kulakları bıksa da gö _ 

renlerin gözleri yorulsa da §tarları 
mütemadiyen tekrarlamak, tekrar 

tekrarlamak ve şuurları alakalan " 
dırmak zarureti vardır. Yeni re -

ji~ler halk psikolojisine böyle, 
böyle giriyorlar. Bugün heye -

canın kurulu bir makine haline gi
ren şeklini tayin eden psikoloji ve 
onun istinat ettığı teknik de artık 

saflarımızda yer almalıdır. 
Sadri Etem 

Bunun için yeni fiikrleri kabul 
ettirmenin en kolay çaresi yeni fi
kirleri halkın beş hauasından yıl
madan, usanmadan sokmıya çalıt
maktrr. Yalnız yazı, yalnJZ söz 
kökleşen, kanaat halini alan fikir
lerin sökülüp atılması için kafi 
değildir. Göze, kulağa mütemadi
yen görünen ve mütemadiyen an • 
latan ve mütemadiyen dikkati üs- Filistinde kanlı hadiseler 
tüne celbeden bir faaliyet lazım - devam ediyor 
dır ki yeni, şuurda yer tutabilsin, Halep - Filistin hadiseleri hala 

yoksa bir nutuk, bir makale, bir ehemmiyetle devam etmektedir. 
şiir müphem hır ınlıbadan ibaret Yafadan Şam gazetelerine verilen 
kalacaktır. haberlere göre son hadiseler es • 

Onuncu yıl bayramı yeni fikri, nasında ölen ve yaralananların 
yeni kanaatları telkin yolunda ilk sayısı bini geçmiştir. Hastaneler 
adrmımız oldu. Ve şüphesiz ki çok yaralılarla doludur. Dükkanlar da 
muvaffakıyet kazandık. Fakat ye- hala açılmamıştır. 

İtalyan operetleri oynanır. 
Abdülhamit itsedığı vakıt türk

çe oyunları seyreder. Halbuki Ab
dülmecit Dolmabahçe sarayının 

karımnda yaptırdığı tiyatroda 
me~hur Naomun tiyatro oyuncula
rını getırtırmış. Abdülhamit sara -
yın harem ve bendegan takımıyla 
gelir, bu oyunları ve güzel dansöz
leri rakıılarını seyredermiş. Fakat 
harem takımı bunları padişahtan 
kıskanmıya başladıklarından bu 
tiyatronun men'i için valde sultana 
müracaat ederler. O da: 

- Oğlum ... Bu karılarda büyü 
vardır. Diyerek Abdülmecitten 
sonra Abdülazızı korkutur. Njha -
yet giiya kazaen tiyatro yaktırılır 
ve yerine ne yaptırılsa beğenirsi -
nız ... ahır ... 

Yani meşhur (Has ahır).. 1ıtc 
sarayın tiyatro zevki .. 

Halbuki Abdülhamidin tiyatro
su locadan yatak odasına geçebi -
lecek kadar yakın yaptmlırıştı. 

Bu sahnede müteessir gözleri -

Muhaliflerle barışmak hususundak1 

teşebbüsler devam etmektedir 
Atina, 14 (Hususi) - Başvekil 

muhaliflerle barışmak hususunda
ki teşebbüslerine devam ediyor. 

Dün dahiliye nazırı, başvekilden 
aldığı talimat üzerine M. Venize

losu ziyaret etmiş ve muhalif meb· 
usların meclis müzakeratma iştirak 

etmeleri için hükumetçe ne gibi 
tedbirler alınması lazım geldiğini 

sormuştur. Bunun üzerine M. Ve

nizelos, muhalif fırkalar reis1erini 
nezdine çağırarak kendileriyle gö-

rüşmüştür. Bu toplantıda muhalif 
fırkaların istedikleri bir liste ha -

linde tesbit edilerek dahiliye ne -
zaretine verilmiştir. Muhalifler, 
meclis müzakeratına tekrar iştirak 
etmek için şu taleplerde bulunu
yorlar: 

1 - Meclisi mebusan muhafız 
bölüğü kumandanlığının, emniyeti 

hususiye müdüriyetinden ayrılma -
sı ve bitaraflığı ve tecrübeli ve iti

mada şayan yüksek rütbeli bir zabi 
te tevdii. 

2 -Samiin localarından ~eclis 
müazkeratı esnasında gürültü ve 
müdahale vuku bulursa locaların 

derhal tahliye ettirilmesi. 

3 - Meclis koridorlarında ·~; 
miinin serbestçe dolaşmalar•b•' 
men'i ve bu suretle vuku buları 
zı hadise?erin önü almması .. 

"'' Dahiliye nazırı muhalefet fır ·ıe 
]arının hu taleplerini bat ve~:ı
tebliğ etmiştir. Başvekil M· .. .,,,. 
daris, meclisin muhafaza•• ıl.1 ,ııif 
da değer bir zabite tevdi ed•!.,d, 
olduğu cihetle, değiştirilme:~ lı' 

d• jT•\J 
lüzum olmadığı fikrinde ır. t'' . .,, 
fız kumandanının şahsiyetı, . etil' 

lis dahilinde sühun ve eın111Y dit· 
teminine kafi addcdilmekl~eri· 
Başvekil muhaliflerin bu taleP,..ıf' 
ne bugün dahiliye nazırı vasıl ,e 11,., 
le cevap verecektir. Mebusa. e'e' 
lisinde bugün başvekilin söyh1 
ği nutuk yarına kalmıştır. 

Yunan nazırları Sof1a1' 
gitmeyecek . ·•· 

'h I'' 
Atina, - Yunan başve1'• fff~ 

Çaldaris ile hariciye narızı td· ,,., 
simosun Sofyayı ziyaret ed~P ı' 
ri hakkında çıkan haber teJ<ı• 
dilmektedir, 
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"Bit ayıklamak hakkı!" 
lia~anat bahçesi~de; maymun kafesi 

onünde bir saatlik müşahede 
a. .. ·~~~~ 

\İıerin~~ d~ biraz maymunlar 1 biribirleri arasında bitlerini ayıkla 
en Yakı edıkodu Yapalım. İnsana makta olduklarını görerek yapılan 
İçhı ın n olan hayvan addedildiği tetkikatın herhalde doğru olacağı· 
lafııuy:vz~umuzdan pek çok uzak· na ben de kanaat getirdim. 

Berı·c~gım~zı zannederim. Bir de bu temizlik itinde may • 
ek.er; ın e ıken boı vakitlerimi munların daima bir ııra ve nöbet 
"ltt&YruYI. hayvanat bahçeıinde gözetmeleri nazarı dikkatimi cel • 
lctf ... u~l .. ıra. mahsus olan büyük betti. Meseli içlerinden bir tane· 

~•ın on .. d 
ları, un e geçirirdim. On • ıi, kuvvet ve bünyece zayıf olmak· 

Icu.ı orada tcı d"f .... b' k ) b b b · l d'~ 1 
l a u ettıgım ırço a era er, ya~ iti arıy e ıger e· 

ıe er 'b' tet.ııı k ıı ı, uzun müddet sey - rinden daha nüfuzlu olduğu için 
ta U~kta. leçirdikleri içitmai h~ya bu bit ayıklama merasiminde ade
llla 'd n !ahit olmak çok hoıu . ta bir derebeyi kesiliyor. O bir -

aı erdi O . . • . . d k' a:ihd d' ' ıçhmaı hayatın en denbire büyük kafesin ıçın e ı o-
~uııf e ılckati celbeden kısmı may dacığından dııarı çıkıyor, ıöyle bir 

arın. birib' 1 · · b' I · • f b k .. d'~ hkl ır erının ıt erını a- etra ına a ıyor, onu goren ıger 
•ınaları 'd' 
1 l ı. maymunlar yanından kaçıyorlar. 
Yice t t'-''-4'l·t e KiK edilecek olursa bu Derebeyi bir müddet mağrura-

1 •Yılda-a l' · · b" b k d kt hemen may ~ ı.. - ,, ame ıyesının u - ne a ın ı an sonra -
Qlf faal' l ~Uı· - ıyetle yapılan bir fenni munlardan bir tanesini yaka ıyor 

tö~~.~tta.n batka bir §ey olmadığı ve önüne oturtarak bitlerini ayık -
'-'-•ur. Bu hususta her maymun lamağa ba4lıyor. Şayet bu esnada 
latb·Yren bir müddet zarfında bu uslu durmaz ve kaçmağa çalııırsa 
a_,;r ~lbeliyesine tabi olmaktadır. derebeyinden mükemmel bir da· 
li l'a 11d ılerin ıarip bir darbı mese- yak yiyor. 
1 

1 •r· ''S b · b' · · k B ti b' k f · · d b -..._ · en enım ıtımı ayı - u sure e ır a es ıçın e u • 
ltllııı~' hen de senin bitini ayık- lunan birçok maymun "Bit ayık
darb .,, derler. Maymunlar bu lıyan,, ve "Bitleri ayıklanan,, kısım 
bit d• .. trıeıeli kendileri için adeta lara ayrılıyor. Bunların batında 
dit, Uıtur olarak kabul etmitler ise daima o derebeyi bulunuyor~ 

Derebeyini hiç birisi sevmiyor ve 
yanından kaçıyor. Ondan hepsi 
korkuyorlar. Bunun böyle olduğu 
ıundan anla,ılıyor ki bitlerini de • 
rebeyine ayıklatmak, daha doğru
su vücudündeki kepekleri ona te
mizletmek iıtemeyip bilmecburiye 
o İ!e tahammül eden ikinci kısmı 
maymunların diier bir bit ayıkla
yıcnun önüne memnuniyetle otur
dukları ve onların bu zevklerine 

t.t rı.r \' aYl!ıunun biriıi kıç üıtü olu· 
t'1' 'o~ Y•hut yana doiru yatar, di
l°ltr •r l'lllYmun gelir önünde du -
tiiJt "' hpkı tahlif edilmi' bir güm
.ı 1'1enıuru 'b' b" "k b' d'k qlt l'e 'h . ıı ı, uyu ır ı -
l'iieıacı 1 lımamla yanındakinin 
·~ 1llıu, en mahrem taraflarına 
1'le"l\cıya kadar aratlırır.. Bit!en-
dit~e ?'~hkıim olan maymunu iste
lcald l•bı evirir, çevirir, yatırır, 
•111tı ~r, kaçmak iıterse elleriyle 
at~ 1 Yakalıyarak tekrar yerine 
>'1"'- r Ve tüylerini birer birer a-

••r a· 'llld' trdenbire iki parmağı ara· 
.. ,._ 1. tuttuğu küçücük feyi çıkara

" on, b' oldu... ır kere bakar, bunun ne 
hnu uz-'-ta .. . . 

b ax: n ıoremezsınız. 
ounun .. . 

tGııd . uzerıne maymunun yü -
~le hır memnuniyet belirir. Par 
IQijcl;rı ar1.ıında tuttuiu feyi uzun 
~il a~t tetkik ettikten ıonra he
' Zına atar. O fey dudakları 
~ l'llda kaybolup gider. Bunu yap 
~'tl 11 

•onr1. Yeniden taharriyata 
l\l_, I.~~ Fakat tüyler araıından bu-

Çtgardıv h · v 
' ıı er feyı mutlaka ag-
~~l~z ... Bazan da eline geçen 
lıf1 IÖriir .~op parçaıını f ll'latıp at
o lt\iÇ .... lur. Fakat hotuna giden 
ı, lbi;c~ teyleri büyük bir lezzet 

>.fa eıın.e yuvarlar. 

r'dellf Yınunun bu hareketini sey -
!lııt ~er.onun hakikaten arkadatı
cl,~11Mle bit veya pire bulun • 
lcilde iib~e o~arı pek garip bir ıe -
~İp 

1
ur dunyaya gönderdiğine 

nııı, to Ul'lar.. Halbuki bu zan 
lci1c&t' rr. Hayvanlar üzerinde tet 
... Y1.p1.n b' ·1· . 'f . --~11 ır a ımın ı adesıne na 
lliaı ij .l'lll.)'lnunların biribirleri -

ıerınd dk Ya -..1• e ara ı ları ıey bit ve· 
.. re dej'l 

de11 11 
1 • maymunun derisin-

ler ..... ~1~n •e bilahare küçük kepek 
L ~ ınde t" l · -ala11 ı.. uy el'ı arasına yapıfıp 
. Qtr n . l 
lllıit \' evı PU lardan ibaret 
Üzerin~ lbaYmun bunları derinin 
ır-... ıı_ "en kop k ~" ıe" . arara yutmasını 

o ~ıı. 
lla11ıin v 

1-.Jıd1.n.L _ . Yaptııı tetkikatı oku-
111er1 le'" "k ola.n bı uçu ve yeni doğmuı 

feta11ı ~~unların hiç bir zaman 
-. da.İlla ırata davet edilmediğini 

a J'atlı olan maymunlann 

ilet oldukları ıörülüyor. 
Bu mü,ahedattan anladığıma 

göre bir maymun sürüsü içinde biT 
nevi "Bit ayıklamak hakkı,, hüküm 
sürüyor ve bunda da bazı rütbele
re ve derecelere iayet olunuyor. Bu 
rütbeler ve dereceler, maymunlar 
arasında hangisi daha fazla ken -
dini gösterebiliyorsa ona göre ken 
diliğinden taayyün ediyor. Daha 
doğrusu "bit ayıklama hakkı,, veya 
hut "Kepek yutmak hakkı,, bir usul 

ve nizam dairesinde cereyan edi • 
yor. Bir zaman sonra aynı kafesin 
icine bir iki yeni maymun konulur 
sa, yeniler acemi diye kabul edili 
yor ve eski maymunlar araaındaki 
rütbeler birer derece terfi ediyor. 

Bunun hakikaten böyle olup ol
madığını kati olarak bilemiyorum. 
Yalnız maymunların harekatını 

Berlin hayvanat bahçesinde tetkik 
ettikçe bende bu kanaat hasıl olu
yordu. 

Fakülteye tahsis edilecek 
hastahaneler 

Ankara - Heyeti vekilede ka
bul edilen bir kararnameye naza -
ran. lstanbul haıtanelerinin polikli
niklerinden tıp f aklütesi dahi iıtifa 
de edecektir. Fakülte asiıtan ve 
bat asistanlarıyle müstahdemleri • 
nin bu haıtanelerde ibateleri fakül 
lece temin edilecektir. 

Fakülteye verilen yataklara ait 
hasta iaıe ve ilbasları ve diğer mu 
tat masraflar gene merbut olduk -
ları haıtanelerden tesviye oluna -
caktır. Fakültenin bu hastaneler· 
de tedrisat ihtiyacı için nakledece
ği eua ve alit ıene fakültenin. de
mirhatı kalacaktır. 

DÜNYA HABERLERİ 
Böyle şimendifer gördünüz mü? 

Son zamanlarda yeni tren icat 

etmek yolunda birçok ihtiralar ya· 

pıldı. Bu ihtiraların biri Almanya 

da tatbik olundu. Bir tek büyük 

arabadan ibaret olan bu araba, ray 

üzerinde gidiyor ve saatte yüz kilo 

metreden fazla yapıyordu. Daha 

sonra Amerikada İpek böceğine 

Sovyet Rusyada te
kerlek yerin demir 

-~..._ ... kürelerüzerindeiş
liyen treni
~ catedildi 

'"~--~ benziyen yeni bir tren ihtira edil-ı 
di. Bu da şimdiki trenlerin iki mis En son ihtira ise Sovyet Rusya· 

li süratle hareket ediyordu. dan gelmektedir. Bu yeni tren e-

Bütün bu yeni icatların asıl saikı lektrikle işliyor ve tekerlekler ye

layyare ile otomobillerin trenlere rine demirden küreler üzerinde 

rekabet etmesidir. Trenlerin sür- hareket ediyor. 

atlerini arttırmıyacak o!urlarsa bi\s Bu yeni tren Moskova civarında 
bütün itibardan düşecekleri için bu işlemektedir. muhterii genç bir 

yeni ihtiralar kabul görmüttür. Rus mühendisidir. 

Vahşi hayvanlar inkıraza uğra -
maktan artık kurtuldular ! 

Vahti hayvanların azala azala 
kökünün kırılmasından endişe e -
den Afrika devletleri, bu hayvan -
ları kurtarmak için Londrada bey
nelmilel bir konferans toplıyarak 

bir misak imzaladılar. 
Konferanıa, Liberye' den batka 

bütün Afrika devletleri, Afrikada 
arazisi olan devletler i,tırak etti -
ler. imzalanan misak taıdik edile
rek tatbik edıldığı takdirde kökü 
kırılan vahşi hayvanlar da, nadir-

Doktorlar arasında ih
tilô./ devam ediyor 

Doktorlar arasında ihtilaf diye 
yazılar hala devam etmektedir. 

Son Etıbba odası intihabatına 
iıtirak etmiyerek, intihaba fesat 
karııtığını iddia eden hekimler 
grupu noktai nazarlarında şiddetle 
ısrar etmektedirler. 

lntihabatta kazanan tarafa 
mensup olan odanın yeni idare he
yeti azalarından Ziya Nuri paşa: 

Bu iddiaların varit olmadığını 

intihabatın aleni olarak ve sıhhiye 
vekaletinin murakabesi altında 
yapıldığını, bu iıte, oda nizamna -
mesine tamamile riayet edılmı' ol• 
duğunu söylemekle iktifa etmııtır. 

Heyeti idare azasından diğer 

bir zat da demiştir ki: 
"- intihabat sandığı başında 

11hhiye vekaleti müfettiti Bürha -
nettin ve Kolordu sertabibi mira -
lay Raif beylerle birçok maruf he 
kimler de bulunmu,lar ve intiha • 
batın usulü dairesinde yapıldığını 
görmütlerdir. Vekaletin intihabat 
neticesını kabul etmesi de yapılan 
i,te hıçbır gayrı kanuni cihet bu -
lunmadığını teyit etmıttır. Doktor 
Hayri Ömer bey, toplanan reyler
den ( 400) den fazla sının bundan 
evvel yapılan intihaptan kaldığını 
iddia ediyor. O zamanki intihaba· 
ta ancak 149 aza iştirak ettığıne gö 
re, bu iddia doğru değildir. Biz, 
muarız bir zümre olduğundan ha
berdar değılız. Hayri Ömer beyin 
biz demekle kimleri kastellığı meç 
huldür. 

Ancak kendisinin taraftarları -
nın isimlerını öğrendikten sonra 
cevap verebılırız.,, 

Etıbba Muhadenet cemiyeti 
reisi Netet Osman bey ise ,unları 

söylemıflır: 

••- Bu meıele halkı alakadar 

leıen birçok nebatlar da, çiçekler cek yeni tedbirler bulmak için 
de inkırazdan kurtulacak! konf;;;ns dört sene ıonra, gene 

Misakın ahkamına göre, vahti İngiltere hükumeti tarafından biT 
hayvanların sığınıp rahat yafıya -ı kere daha davet olunacaktır. 
cakları parklar yapılacak, bu park- Konferansa iştirak ederek miıa

larda av tutmak birçok tahdidata kı imzalıyan, İngiltere, Fransa, 1s
tibi olacak, yahut tamamiyle me • panya, İtalya, Belçika, Portekiz. 
nedilecektir. cenubi Afrika, Mısır ve Sudan 

Misakın ahkamı tatbik olunup devletlerinden dördünün misakı 

olunmadığı keyfiyetini kontrol et - tasdik etmesi, onun hemen tatbik 
mek ve aynı maksada hizmet ede- olunması için kafi gelecektir. 

Türk edebiyatına toplu 
bir bakış 

Değerli edibimiz Hasan Ali Be

····-·~···-····· .. ····· ........................ ..-.. .. . . . . . 
! SPOR 1 . . 
: .. --------····-···· . ··-···---···-···· ...... : 
Balkan güreş şampiyona

sından vazgeçilmiyor 
yin bu isimle hazırladığı güzel ve Güreş federasyonu umumi ki.tibi 
faydalı eser, Remzi kütüpanesi ta· Seyfi Cenap Bey Anadolu ajansına 
rafından temiz bir şekilde baıtırı- şu beyanatta bulunmu,tur : 
lıp çıkarılmıştır. Edebiyatımız 1 

hakkında sadık ve şümüllü bir tel· 
hisi ve mütaleaları ihtiva eden bu 
eser lise talebesine yardımcı ma
hiyetindedir. Mektep talebesi ol
mıyanların da zevkle okuyabile
cekleri bir kitaptır. 

f nsan vücudu 
Kanaat kütüpanesi tarafından 

hazırlatılan ve parlak kağıt üzeri
ne renkli resimlerle pek temiz bir 
şekilde bastırılan biyoloji albümü 
İnlitar etmittir. Bütün mektepli
lere tavsiye ederiz. 

Bir içtima geri kaldı 
İstanbul mıntakası merkez he 

yeti reisliğin.den : 
Bazı huıusatın müzakeresi için 

müttefik klüplerimizin salahiyet • 
tar murahhasları 16 11 11933 per -
şembe günü Pangaltıda Sipahi oca
ğına davet edilmişti. Ocğaın o la· 
rihte met1ul olması hasebiyle bu 
içtima tehir olunmuttur. Zamanı 
ve yeri klüplerimize ayrıca bildiri
lecektir. 

edecek bir İ! olmadığı için Hayri 
Ömer beyin iddiaları ancak meslek 
içtimalarında mevzuu bahsolabi • 
lir. Kendılerını dört aydanberi iç
timalarda görmedığımız için mü -
talealarına muttali olamadık. Ce
miyetın azası sıfatıyle içtimalarl -
mıza gelerek noktal nazarlarını 

bildirirlerse bittabi tetkik ve mü -
zakere edilir.,, 

"- Balkan şampiyona11nın ya
pılmamtısı hakkında verilen bir ka 
rar yoktur. Yalnız federasyon, 
halkın çok rağbet gösterdiği bu 
r.evi büyük organizasyonların ic • 
rasına müsait bir bina bulunmadı-
ğını nazarı dikkate alarak ıampiyo 
nanın talikini muvafık görmekte • 

dir. Son Balkan ıampiyonuı 
Macar ve İtalyan güretçilerin zi -
yareti esnaıında vuku bulan İnli • 
zamsızlıklar, bütün bu müsabaka

ların hepsinden daha fazla rağbet 
göreceği muhakkak olan ikinci Bal 
kan güret fampiyonası organizas
yonu etrafında federasyonu bir 
hayli düıündürmektedir. 

Bunun içindir ki bu müsabaka '"' 
ların, açık havada güret yapılabi
lecek bir mevsime, meseli nisana 
taliki çok münasip olacaktır. Yok· 
sa güre,lerin icrasından vaz geçil
mesi mevzuu bahis değildir.,, 

GUret birinciliklerinin 
kat't neticesi 

Güreş federasyonundan: Cüm • 
huriyet bayramında Ankarada ya
pılmıı olan Türkiye güre§ birinci • 
)iği müsabakalarının ferdi netice -
leri eveJce ilan edilmiıti. Yapılan 

umumi tasnif neticesinde mıntaka 
ların vazıyetleri afağıda gösteril· 
mi,tir. 

Birinci lstanbul: 15 puvan 
ikinci Ankara: 13 puvan 
Üçüncü Bursa: 7 puvan 
Dördüncü Eskitehir: 4 puTaa 
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ŞERLOK HOLME Deniz Yolları İşletmesi 

ACENTi\LARI: 
Apandisit artıyor mu, 

. . t 3ı111eU, .. KAR Ş l l<Jrakö) Köpnıl"ıaşı l'el. 4'2362 ~irkecı 

hliıhunlJı z:ıdt' tıarıı . r elcfon 22740 
wao tartırı ı incı ıııu3 ıı•u11114a ı kusuru varıdır: Apandısı w ' 

.. <l yaptırı 

VAKll' tefrikası 

- Hayır, dedi. Aldanıyorlar; o 
yanmamış, kendi kendisini yakmış 
tır. 

Ve bu sözleri aöyliyerek yür:ü -
yüp gitmek istedi, sonra gene dö -
nerek Holmese sordu: 

- Siz bu söylediklerinizden e -

min misiniz? Bu köşkte Şadan B. 
den başka bir de Abdülbaki Bey o 
turuyor mu idi? 

- Gayet iyi biliyorum.. Zaten 
Şadan Bey yoktu, o çoktan ölmü~
tü. Kö§kün erkeği Abdülbaki Bey 
idi. Ben burada çoktan beri satıcı
lık ettiğim için hepsini iyice tanı -
rım. 

Rum başını iki tarafa sallıyarak 
hem gitmek, hem de izahat almak 
istiyordu. ikisinin arasında müte -
reddit iken Holmes onu açmaya 
çalıştı: 

- Siz Abdülbaki Beyi tanır mı 
idiniz? 

- Hayır., hiç görmemi~im. 

- Ah, bilmezsiniz, bu t.-dam. Ne 
ismini, ne ele kendisini hiç bilme • 
diğim bu adam bir mektupla beni 
mahvetti. 

Holmes bu garip adamla konu -
§Urken onu yavat yavaş yangın ye
rinden uzaklaştırarak Suadiye is -
tikametine yürütmeğe başlamıştı. 
Bu suretle boyasız evden görünmi
yeceklerdi. 

- O halde, dedi. O sizi tanıyor. 
Rum sesini çıkarmadı. Başını 

sallamakla iktifa etti ve: 

- Demek ki, dedi. Bütün yaz : 
dıkları doğru imiş. Ben onun öle -
ceğine hiç ihtimal vermemiştim. 
Mektulru bir blöf sanıyordum. De
mek dedikleri doğru imiş. 

Şerlok Holmes bu adamın dili
nin altında bir çok \•ak'alar gi:di 
oldu~unu seziyor, fakat onu söylet 

meğe imkan bulamıyordu. Bir sa· 
tıcı Yahudiye esrarını tevdi etme· 
mekte haklı idi. Hatta bu kadar a-

çılmıı olmayı bile faila bularak 
meyus adam ayrılmak isteyince 
Şerlok Holmcs: 

- Kim olduğunuzu öğrenirsem 
size faydaJı olabileceğimi ümit e -
deriıp. Sizin aradığınız adamı ben 
de g'itnlerden beri arıyordum. 

Rum hayretle Holmesin yüzüne 
baktı. Sonra hüviyetini söylemek • 
te mahzur görmedi: 

:Bahçekapıda büyük bir manifa· 
tura. mağazası sahibi Yani Milti -
yadi. 

O zaman Miltiyadi Efendinin 
earatını öğrenebilmek ~in Şerlok 
Holmea te cebinden paıaportunu 
çıkacdı. Bu paıaport (İngiliz ko • 
miıyoncu tüccarı Con Kitley) na • 
mına alınmıştı. 

- Ben Türkiyeli değilim. lngili 
zim, buraya ıize mektup yazan a • 

damı takip için gelmiştim. İsmini 

iıitmediğiniz, yüzünü görmediği • 
niz hu adam meşhur bir hıraı:ı ve 
hayduttur. Türkiyece değil1 dünya 
ca meıhur bir hınız .. İsmi Abdül -
baki Bey filin değil, Ara en Lü -
pendir. 

Miltiyadi Efendi hayretten do • 
na kalac;oke;ı. Fakat hayreti pek aı; 
devam dti. !cmra gene meyuıane 
bll§ını ı'1lladı: 

-Yanılıyorsunuz. Bu adam ben 

vardır. Amel'füa, ceITahi itibariy tını ilk nöbet gehşın e . Bılı 
. . .. . 1 ı·Jivor· . 11---------------ııı ı ıe en ilc ı·i gitmiş memleketlerden yol'. }kıncı nobetı 1e" ·. adi' 

Badema : Mudanya po,,taları büi ve bell~i ele hirinc.isidr. Anw .~ijphesiz- ki bir tehlik~ teşli~,51cıt~ 
LÜPE 

cuma, pıızar, s~lı günleri ya· rıkalılar, 0 m~ş~1~r ekz<~nt:~klik - yor. Apandisit ~aınelı~~atıhale,, di 
pı:acaktır. !eriyle, aı.ıandı~ıtın eserı bı.e ol - müdahale - sog.uk ınuda ııer~~ 

Numara: 7 Badema: Bandırma postaJatı 1 ıııaclan, hiç hir iltihap vuku hııl ye ikiye a.yrılm A \TUP~~da ldP s' 
cumartesi, pnattes·, P~rşembe ınadan göıı baı:saih kesip atı~Ol'lar. ilk aı>andisit nöbetini ınutea: .A..ıst den para istemiyor. Hem ele Arsen k 8 h f ~ do~-

Lüpen gibi adamlar intihar etmez- , d 1 verl.r günleri y2 pıkca tır. u a ta Böyle bir ıneıulckette ap:ın.di::ittcn 1 mcliyatı y:ıptmr. Buna. ·\!ot' 
"Adnan,. vapuru taos s e 1 

- vefiyatın yüzde ;;o nispetinde art- "Sıcak müdahale,, isıninı aaat.ll 
ler. miştir. ınasma.. imktm \'ar ıımlır'! Bu, ak 1 Iar. İkinci nöbette yapılan - Peki intibar ettiğini s=ze kim B l ·yor 

1 Bade na: artın posta. arı lm alabileceği bir şey değildir. Bu ~'ata s.oIDık müdahale deuı. :fil~; 
söyledi? !)azar:, perşembe günleri yapı· gün Aınerikacla kör bars:ığmı hiç Ilci üç apandisit nöbeti .geçı nııÇ 

Miltiyadi Efendi emin bir tavır- lacektı~. Pazartesi posta ları i:tföanlanmada.n kesiı' atan binleı hastaların aımndisit aınelıYatr~-
la başını salhulı: "d c!" ·· t Ak h' 

gı ış ve onuş e çaşe ıre ce insan yaşıyor. Orada hunu bir oluvor. 
- Ben biliyorum. Mektuptan bi uö-rıycıca!<tır. Karabiga po;ta· . .. t . c . ":..tlJanhr • d f<• 

liy.oi·um ·, şimdi c yan ı0mı a er l b " .ı • -d el h b b nevı stııınc nazaı:ıy ':>J .• • ' KaA zım lsmaı'l Beye sor u.
1
.,.·

11
,p' = sına 1er çatşam a oanwrma,. \iat'clır. Bunlar kemlilerine ınah - k ı 

verdiler. Bana kendisi dün haber vapuru kalkar. (6283} l clı - Bizde de kör barsa. ~i 
\'.c.rm~ti. sus cemiyetler bile )·urmuş ar r: !anmadan kesilmesini tarııttıl o~ 

Şerlok Holmes güldü: K.ıuac!cniz Siirat Postası ''Ap:ııı;~ittcıı a.nı.cliyat olmu~lar midir? Apandisitten amelidya~ 
- Dostum, ben bu adamın on Ege vapuru 16 ikinci teşrin ceınıye~ı .,, lar cemiyeti kurulmalı nır ır•1deıı 

d Perşembe tam Saat 18 de Cemiyet azası senenin bir gü -Aınnrı'l,alılar en tıfak şe. •
1
w. defa öldüğünü1 öldürül üğünü gör .... , Y 

· ·d· s· Ga 1ata rıhtımından kalkar gi- nünde toplanıyorlar, bir:iktc ye - bile kendilerine alay vcsiJesı ç_..., 
di.im. Bu on birincıs1 'ır. ize ye - ınek yivol'laı: cğlcnivorl:.ı.ı: oiılü- . ·tteJ1 iP" 
min ederim kiı Arsen lüpen ha.ki - dişte loebo'u, Samsun, Ordu, · • ' • ' ,.., ran insanlardır. Apandısı .. ıe bit 
katen ölünciye kadar daha be~ de- Gıresoo, Trabzon, Rııe ve yol'ları biıibjrlerine amellsat gü Jiyat olanlar ceıniyeti de boY. 9ıııt 

i1opa 'va. Dönüşte bunlara ila- nlinün heyecanım anlatıyorlar. ye- arzudan dog-muştur. Ccrr-aht ~ 
fa. ölüp dir.ilecektix. J p rlikfori yemeklere de !rarip garip . 

1 1 
· t" l · 0181') 

Suadiye. istasyonuna gelmişler - veten Pazar ve o'ataoeve 
1

.., b 
1 

...3.. lıyat rnne erı, opera or erı ~e 
ug· rar. (62841 şekiller vc.ıdyorlar. ştc u ar~n hirlenle kör barsag-ı evelden k _ı.1s. 

di. Trene bininciye kadar Miltiya- ikisi: bı~ak şeklimle gato, kör har k t safJlr 
di Efendi ağzını açmadı. Zihni çok Mersin su··rat Postası d d 1 ğe ne lüzum vaı•? Fa ·a ' ·, -tlt' 

sak şeklin c o ıua... 1 1 peJP 
meşguldü. Derin biı· istırap içinde Kazım İsmail Bey memleketi- yanı ame1iyat ıane er ve o ~' 

b b Anafarta vapuru 17 ikinci lcı·ı· ht'llınmı.va. n mintakalarirfl8tı•..i olduğu ve üyük iı: muammayı ~ .ı· · k hakk d ·' ~ 1 • teşrin cuma saat 1 O da ;)ir· 
1 
mizde apan~ısıt vu uatı ·ın a h <l kl 

1 
yalı 

halle çalı-§tığı halinden belli idi. seya at c ece er, ~m se .. a·t<tt~ 
keci rıhtımından kalkar gidiş· ·da dedi ki: nı· ko··r ı~aı'Saklaı·mı kcgtır l ır•t Vagonda karşı karşıya oturdukla- M B' d a· •t .. 1 . t I .H>ll' 

tc lzmir, Antalya, ersin, ~ ız c apan ısı şup ıesıy c sonra yaparlarsa isabetli ]ıaı· 
rı zaman: Payas'a Dönşte bunlara ilave- gelenlerin ancak yüzde 25 i halriki 

- Peki, fakat tanımadıi;ı bir a- ten Alanya ve Küllüğe uğrar. apandisitlidir. Apandisit anıeli etmiş olurlar. ~ 
d h t h. l kt e Aıueıı·\,, ... tı.·anesı·z, operator:;b:t nmın aya mı ze ır eme e n (6'282) yatından sonı·a ölenlerse ancak " "' ~ v 

menfaati olabilir. Bahusus ben.den .,....-------------aı yüzde 2 nisb.etindcdir. Halkın ço- bir yerde. apandisite tutulı~1~ • 
· t' k d b Ayvalık Aralık Postası · h t ı ]alJılır· para ıs ıyece yer e ana para ğu ''Hayali apandisit" lıa.sta.sıclıli. ın~anın aya ma ma o 1'•'' 

gönderiyor. Antalya vapuru 15 ikinci teşrin Karnında ufak bir sancı duyan, - lltihapsız kör barsağı. ~~dar! 
O zaman Şerlok Holmes, Arsen çarşamba saat 17 de idare doktora koşuyor: Acaba apandisit mak kolay ~ı, yoksa iÜÇ ııııı ~ 

Lüpenin yaman bir tertibi, yeni bir rantırnından kalkar. Perşembe mi oldum? diye sornyor, kendini _ Gavet kolavclır. Bu :uııe p' 
dü~eni kar§ı.sında olduğunu anla - postaları lıcaldmlcnı.ştır. l6285) ıntta:\.·enc ettiri.v or. Blt iyi bir ~ey - yi bu.~n. (i-7 <l~kika içinde ya 

Ef d .d ı•m1Ra•••••••aa1c=ıı ... ••'*• dı ve Yani Miltiyadi • en 1 en dir. Yalncz bizim halkın bir tek mak. kabil oluyoı: ... 
eararını öjreallıciye kadar dehşet· Bir gaip aranıvor 
li mü!külata maruz kaldı. Miltiya- Edirnenin Havza nahiyesinin 
di Efendi kendisine gönderilen ve Acıbisar mahallesinden Zilli Yu
haysiyetine, aile namusuna taalluk suf oğlu Nazmi henüz dört ya
eden mektubu ancak bir bıgiliz ol· şmda iken Hayrebo!u sulh hakimi 
duğunu, muva.kknt bir zaman için tarafmdan bundan 10 sene ev· 
ve Abdülbaki Beyi takip maksadi- vel evlatlığa alımıştır. Bu çocu
le lstanbula geldiğini !Öyliyen bu ğun nuede bu:unduğunu bilen· 
yabancıya yeminler ettirerek gös _ ler varsa Babaes~i kazasının 

Sınanlı köyünde Manav ofu termi~ti. 
Abdullaha bildirmeleri insaniyet 

lki gün ev\·elki tarihi ve Eren • k d 
namına rica o'unma ta ır. 

köy postane~inin damgasını la§ı • 
yan bu mclitup şundan ibaretti: 

''Azizim Yani Efendi! 
Beni tanımazsınız \'C asla tam -

mıyac;:.ıksınız da. Çünkü bu mektu 
bu aldığınız zaman ben ya ölmüş, 
yahut ölmek üzere bulunml'ş ola -
cağım. Size belki de hayatınızı ze
lıirliye<:ek obn bu mektubu yazıp 
yazmamakta çok te:~cldü.t ettim. 
Fakat bana ait olan bir çocuğ"un 
sizin 11ammız:ı yaş"masma ,~icda
nım kail olamıyor. 

Evet, küçük E\Tantiya sizin de -
ğil, benim çocu~~uındur. Karınızla 
bir çayda tanıştık, seviştik. M uka
veıneti knbil olmıyan bfr nöbet es
nasında size ihanet etti. Sarı saç -
ları, mavi gözlcrilc size hiç lıenzc
miycn A ,·antiya benim ayniındir. 
Karınız, benim çaresizlik lrnrşısm 
da evlerunek üz~re olduğumu du -
yunca benimle alfıkasmı kesti. Za
ten ~iısırdan beklediğim para da 
gelnıiyor. Hayatıma niha_ye t ,.e.·e -
ceğim. Yalnız çocuğumun Enmti
ya ismi altında yaşama ın::ı taha m 
mül edemiycceğim. Onun ismini

1 

annemin ismi olan A~·şe . addrn is
mine ç viriniz. Namınız~ posta ile 
gelecek olan jiİZ lira ile ona bir 
pandantif alınız ve gönderdiğim 
resmi hu ımndnntifo takınız. ln'un 
hğmııilcın hunları h klerim efen -
dim. 

lınza: AbdUlbaki Hcıldun,, 
(l>crn ıuı \'ar) 

Tashih 
Gazet,miz'in 14· 11 933 tarihli 

nüs':ıasının l 1 inci sahif e5inin 
S inci sütununda Istanbul ikir:ci 
icra memur:uğu ilanında (8000) 
lira kıymetin 9 bin oiarak ya
zıldığından tashih o!unur. 

İstanbul 6 ıncı icra memurlu -

ğundan: 

Bir borçtan dolayı ımahçuz ve 

paraya çevrı'mesi mukarrer ev eı -
yasının ikinci açık arttırması 19 -

11 - 933 pazar· günü şaat 12 den 

l 3 e kadar Topçular lüleci arasta 

hisar yolu bila nıunaralı hanede 

Yl\pılacağmdao ta.liplerin mt\hal -

linde memurun müracaat' arı ilan 
olunur. 355 

1stanh1J.l ikinci tice.ret tnC\hke
mc.sinden: 

15 - ndct T erkos şirketi hisse 

senedi, 20 - adet Anadolu hisse 

senedi. 300 - adet Şarl; değirmen 
leri şirketi hisse senedi, 70 - adet 

aslan eski hisRrmütehit Çn\ento 

hisse senedinin 18 T. evvel 93~ 

cumartesi gi.inü şnat 1 O dv.. esham 
ve kambiyo borsasmda satılması -

na karar verildi~inden talip olan -

larm gösterilen ciin ve saatte bor -
sacla hazır bulunmaları lüzumu 
ilan olunur. (317) 

Zehirli gazlara karşı.· 
(Ba~ tarafı ı inci HJllartı1:ıda) 1 telefon gibi bütün muhabere 1 

ri di.isünmekte ve bir proje hazır - talarmı kat'i bir kontrol altıtı• • 

lam aktaydı. . mak, zabıta ve itfaiyeyi b~J!IJ~' 
Fransa, Almanya, İtalya ve Rus }arla, zehirli gazlerle m\JC: 

yayla diğer Avrupa devletleri de için hazırlamak da vardır. ~ • 
aynı ~ekilde hareket etmekte ve Fakat bu gibi hücumlar " 11i1'ti 
birçok tedbirler alını§ bulunmak - unda daha büyük bir ehellldl tll' 
tadırlar. haiz olan mesele umumi hiz"'essı•' 

Tayyarelerin tekemmülü, tay - rin te,evviiş ve inkıtaa uğr•lfl' 
ya.renin bir haJ"p silahı olarak iler- smı temindir. ..,,~ 

lemea.l herhangi mem1eketin ma - Mesela evlere ıu ve ı,ık "-"'' 
~un kalmasına imki.n bırakmamak vasıtaların bozulmaması ic•P ,p_· 
tadır. Onun içiı;ı her memleket Onun için de mevcut olan ••.JitU 
tayyare hücumlarına mukabele i - ları ikileştirmek, üçletti~" t~ 
~in tedbir aldıiı gibi, zehirli gaz nülmü,tür. Bu suretle vasıtal• .p' 
tehlikesine de mukavemet için ha- biri bozulacak olursaı diğer ,-al 
zırlanmaktadu·. lardan istifade edilecektir. . ,ı i 

lngilterede dü,ünülen tedbir • Bütün bu noktalar müh:;.,ıır 
!er arasında en birincişi. bomba - makta beraber en mühiın . 1et' 

icabında halkı bir yerden bır larm işlemiyeceği, zehirll gazlerin 
tesir icra edemiycceği ilticagahlar-
vücuda getirmektir. 

lkinci tedbir, lüzum hissolun -
duğu anda hemen kullanılabi' ccek 
ga:ı maskeleri l azırlamak, bunları 
derhal dr.ihtmak ve halkı önceden 
bunları kullaıunıya a1 tşlırmaktır. 

6ülUn b" huşusiyetler için be · 
lediye te~kilatından istifade edil -
m~k belediye v~ hükumet te~kila
tını bu husu~ta halka miifit ola -
ca 1:e bir surette hazır· amak is teni · 

nakildir. ılıf"'~ 
Hali hazırda Londra it• 1,dıf' 

yekunu yedi milyondan f•:,_,,.,, 
Londra, had bir tayyare ta•·~ • 
na uğradığı takdirde yedi rıt! ı..J' 
nun yüzde kırkım kırk saat W ,~ıf 
emniyet sahasına nakil ıçın te9iİ' 
alınmış bulunuyor · ~· 1-
tün Londra halkıyse, bir h•lıl,t' 
çindc, şehri tahliye edebileee 

dir. r "' 
lngiltere hiik\ımeti zehi~~jrll i 

tehlikeleriyle mücadele te, 
yor. rini ihzara devam etme~ 

lnciltere hük~metinin aldığı 
1111ıınım11ıı111111ıınıınıı11uuıııını11tlff1tnnıı 

tcdbiı·lerin ett mühimlerinden arn-

~unda Ytlhancı tayyareleri kontrol şer ı ok 
etmGk, bunların vürudumı peıin -

den haber Ye:-mek, bu suretle hii - H lme6 
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LULEBURGAZDA 

Y o~ Sinema, Belediye 
Burada her şey ucuz, yalnız kundura 

boyasile kahve parası pahalı! 

~Uteburgaz kaymakamı Niyazi, Belediye reisi Kemal, 
ndarrna kumandanı Strrı Beyle, askerlik şubesi 

reisi ve Lüleburgazhlar 

ti ~Uıni ınuhabirimizden: Sirke- beyle kaza kaymakamının him • 
ta~ltaıyonundaki kalabalığı yara- metlerinden behemehal beklemeğe 
lad nefes nefese güç halle trene at- hakkımız vardır .... : • 
kö,'rtı. ve birinci mevkiin tenha bir Ertesi günü bayram şenlikleri ve 
tin·eııne Yerleştim. Edirne trenle- gecesi dahi mektep çocukları ta -
tlt;~ •~b~h saat dokuzda hare&t rafından fener alayları yapıldı ve 
t'ıl crını bildiğim halde gene vak belediye dairesinde de güzel bir 
~Yer Or d 1!tnek imkanını bulamadım. balo verildi. 

k a. a dolaşan satıcılardan bir rieler var? 
l' aç Parça pandispanya ile kurabi. Lüleburgaz (25) bin nüfuslu bir 

b~nı~ ıernit alırken bir kaç ahpa - kazadır ve 33 köyü vardır. Mer -
ben/ hene geldiler. Hep bera - kezde (1650) evde (8000) ahali 
8 nl ır kompartımana yerleştik. oturmaktadır. Bunlardan 60 hane 
d~ arın içinde şeker fabrikası i . ve (300) nüfusu müsevilerindir. 
lar ~.llıernuru Recep Beyle Kırk - Kasabada kıymetli ve şirin bina • 
lle ~ 1 defterdarı Kamil ve hasta - lar yapılır.ıştır. Bunlardan hüku -
li a! hekimi Telii.t Beyler vardı: met konağile belediye dairesi, ha -
Sİ~pl~·era.ber oturup kalktığımız i · marn, mektep, Sinar:ıpaşa camısı 
tıa uleburgaza kadar can sıkın - ve istasyon caddesindeki evler bi • 
ş çekrneksizin geldik. rer abide halindedirler. 

lık a;k demiryolları halka kolay • Burada dört otel ve dört tane de 
f e ~ ~un İçin gayet ucuz bir de bü- oturulabilecek kahvehaneler var -
t-ad u undurmaktadır. Bir insan bu dır. Çarşı içindeki geniş kahve -
met' otuz kuruşla karnım mükem· hanelerden birinde de filimler gös 
!lir surette duyurabilmektedir! terilmektedir. 

:tao.sa L h 1 b' · b G · b · b' l •uy b "'"a vey e ır şışe men a erçı urası sınema ınasına e -
tıin u eşer kuruşadır!. Sonra büfe- veri~li değilse de temizlik ve ferah 
l'ol atarnlarile tren memurlarının lık itıbarile hoşa gidecek bir yer • 
lar tu ara karşı göstermekte olduk- dir. Yerli ahaliden bir zatın şah -
ttıeı 1lezaket ve terbiyeden herkes si teşebbüsile bu teıpaşa hayatı bu-

btnnun olmaktadır. raya da nasip olmuştur. Karı koca 
oen ı "l b bu t•U e urgazda indim. Yarın tarafından pek güzel idare olunan 
tanın k ı b b d b ~ d' da urlu uş bayramı olduğun u müesseseyi en e egen ım. 

ya.~ hen de bulunmak istedim. Refikası hanım gişeyi idare eder -
le &?nurdan ortalık berbat bir ha- ken kocası da makinenin başında 

gelmi t' 1 ' 1 k d lıl' ş ı.. stasyon sahasını at- ça ışına la ır. 

ikicı.rak geçtikten sonra diğer bir Asri hayatın tatbikatına bir nü -

le!l~lcuyla oradaki otomobile yer ~un~ .olan bu çalışma şeklinin bir 
dar · _istasyondan kasabaya ka _ aıle ıçın her halde çok faydalı o -
t-a.z ~ kılometre çeken bu şöse bi _ 1 lacağına şüphe yoktur. Fakat bu 
bili ?zulrnuş olduğundan otomo -1 mes'ut vaziyet, bir izdivaç mahaü -

ltıız bat k l" .. · ·1 'h b 1 lina .
1 

a, çı a ve hazan da pa. unun araya gırmesı e nı ayet u -
~a.rJ ar Yaparak bizi selamete çı - masa .... 

ı V& bi t ı· B 1 d" !altt r o e ın önünde bo - e e ıye sesi 
ı ... 

Otornob .
1 

d Buranın kıymetli hir belediye 
!a.r l' 1 a am başına yarım - reisi vardır ve herkes tarafından 
.. ıra alrnal t l H 
lhda1ı < ac ır. er gün asa - sevilmiştir. Belediye binası geniş 

.. :Yukardan d .. t b · Ugra.d .. or tren uraya bir bahçe içinde ve istasyona giden 

Ayd~nda 
Evler bir örnek 

boyanacak 
Aydın (Hususi) - Belediye 

meclisi açıldı. Senelik mesai ra -
poru okundu müttefikan kabul e • 
dilerek intihabata geçildi. Birinci 
reis vekilliğine kaymakam müte -
kaidi Sait, ikinci reis vekıllığıne 

Halim Beyler seçildi. 

Belediye kasap ve ahçıların sıh
hat kanunu ve belediye talimatına 
uygun olarak icrayı sanat etmesi 
hususunda son derece gayret gös • 
termektedir Aydın ahçıları şimdi 

hem temiz, hem de son derece 
intizamlıdır. Belediyemiz cadde -
!erin genişliklerine göre birer renk 
intihap ederek bütün evlerin ayni 
renkte olmasını teminen çarelere 
tevessül etmek niyetindedir. 

Belediye bütçesinin dar1ığına 

binaen mümkün mertebe parasız 

i~ yapmak fikrinde olan belediye 
reisi yeni yol ve bahçeler için iyi 
tedbirler almak üzeredir. 

Küçüğünden büyüğüne, kadı -
nından erkeğine kadar çok candan 
ve heyecanlı bir surette kutlulanan 
on yıl bayramını tesbit komitesi 
hemen her gün toplanarak yapı -
lan tezahüratı thbite devam et -
mektedir. Halkevi neıriyat şube -
sinden Asaf, Seyfi, Cevdet, Yas· 
fi, Refik Y ıldmm Beylerden mü -
rekkep komite pek yakında faali -
yetini hitame erdirerek yüksek ko
mih~ye raporunu teslim edecektir. 

Aydın H. Fırkası, Aydın ismin
de bir gazete çıkarmağa karar ver

miştir. 

o. s. 

Samsunda 
. 

sergı 

Samsun, 14 (A. A.) - Milli ik

tisat ve tasarruf haftasının yak -

laşması münasebetile şehrimizde 

bir yerli mallar sergisi açılacaktır. 

Bir çok vilayetlerden iştirak ıçm 

müracaatlar devam ediyor. 

Kütahya.., Bursa yolunda 
Soygunculuk nasıl oldu? 
Ahmet Efendinin üç yüz lirasile yüzbaşının aile

sinden aldıkları dörtyüz altın yetmemiş gibi ..• 

Kütahya (Hususi) - Geçenler· 
de Kütahya - Bursa şösesi üze

rinde yapılan soygunculuk vaka
sım kısaca bildirmiştim; bu hu

sustaki tahkikat ilerlemiştir. Hadi· 
senin cereyanı hakkında aldığım 

malumat şudur: 

Her vakit Bursa ve Bozkır ara -
sında sefer yapan bir kamyon mu-

tat seferini yapmak üzere Bursa
dan Bozkır jandarma kumanda

Soygunculardan bazıları, bilhassa 
bilezikleri sökerken yüzündeki 

mendili düşen ve jandarma ku • 
mandanının ailesinin muhakkak o 

olduğunu söylediği şüpheli bir ikı 
kişi tutularak şehre getirilmiştir. 

Yakın zamanda eşkiyanm tama
men tutulacakları temin edilmek

tedir. 

Buğday mübayaası 
nının ailesile daha bir kaç Kütah- Balıkesir, - Ziraat bankası ıen
yalı ve Bozkırlı yolcuyu alarak yo· rimizde beş kuruştan buğday mü -
la çıkmııtır. Kütahyaya 22 kilo- bayaasına devam etmektedir. 

metre mesafede Yenice çiftliği Ö· Banka şimdiye kadar iki buçuk 

nünde önlerine yüzleri mendille milyon kilodan fazla buğday satın 
maıkelenmit üç ıilahlı haydut çı- almıştır. Dört büyük mağaza dol -

karak durmalarını söylemitlerdir. 
Derhal aramağa başlıyan haydut

lar Kütahyalı Ahmet Efendinin 

"300,, kusür lirası, yüzbaşının ai -
lesinin "500,, altın lirası ile bir kaç 

yüz lira kıymetindeki küpe ve yü -

zük gibi mücevheratını almışlar· 

dır; fakat bu pahada ağır yükte 
hafif şeylerle iktifa etmiyen eşki -

ya jandarma kumandanının bir 
gocuğu ile heybe gibi bazı eşyayı 

da alıp götürmüşlerdir. Otomobi-

lin yastıklarını da bir çok yerlerin
den delmişlerdir ve her ihtimale 

karşı lastik kaynaklarını da al -
mağı unutmamışlar, otomobilin 

makinesine de bir kaç kurşun at -
mışlardır. 

Bu müddet zarfında yoldan baş
ka otomobil ve araba geçmediği 

için hükumet vakadan ancak uzun 

bir müddet sonra haberdar olmuş, 
hemen merkez bölük kumandanı 

jandarmalarla takibe çıkmış, bi • 
raz sonra da vali bey ve vilayet 
kumandanı bizzat vaka yerine git
mişler, takiple meşgul olmuşlardır. 

duktan başka Eski cami de huğ -
dayla dolmak üzeredir. 

Bankanın buğday satın alması 

piyasada çok büyük bir tesir yap • 

maktadır. Civar köylerden baş -

ka Bandırma, Susığırlık, Balya 

kazaları müstahsilleri de mahsul -

lerini Bankaya satmaktadırlar. Bu 

kabilden olarak Susığırlık ve Ban

dırmadan şehrimize vagonlarla 

buğday getirilmektedir. 

Ziraat Bankasının temiz buğday 
almakta bulunması yedi sekiz yıl 

evvel alınan ve bir zaman kul • 
}anıldıktan sonra bir köşeye atılan 

buğday temizleme makinelerini de 
faaliyete getirmiştir. 

Tüccarın vazıyetine gelince, 
tüccara ancak bankanın beğenme-

diği buğdaylar kalmaktadır ki 

tüccar bu buğdayları üç, üç buçuk 

kuru,tan satın almaktadır. Tüc -
car şehrin un ihtiyacını Soma, Kır-

kağaç, Bergama ve Akhisar taraf

larından aldığı buğdaylarla temin 
etmektedir. 

Cümhuriyet bayramındaki şenlikler 

Cüınhıırİ) ctın onuncu yıl dönümü bayramı miinasebctile yurdumuwn her tarafında ) apılan coşkun şenliklere ait muha

birlerimizden aldı~ıınız lıahcrkri ilk giinlcrdc, gelen fotoğrafilcri de ü~tü5tc 5on günlerde ko) muştuk. Yukarıya derccctİğimiı 

ı e~imlcrdctı sıı~dnki ba~ r:ımda Gemlikte sold:ıki Zcınguldakta yapilmış olan cezahiiraıı ı;li teri) or. 

)olcu 
1~~nd~n beher trenden üçer en şerefli bir cadde üzerindedir. 

!a.rd S Bhgına nazaran günde 6 Som kargirden ve görünüc.ü insa _ senede 5000 lira zararları vardır! ı naşmadığından iş pazarlığa bin - ı zın 60 paraya ve kışın 2,5 kuruşa -
a.-:ı ayd ( " d h Verjf a 180) liralık bir alıs nın zevkini ukşıyacak bir şekilde Belediyenin fenni bir mezbehası miştir. Kırklareli vilayetile va - ır. Burada mesken bu ram yok -

fa c vk~rdır ki bunun 30 u masra: ve bir kat üzerine yapılmış olan bu ve clekll'ik tesisatı yoksa da arzu - lis kalacak olursa behemehal elek- tur. Son senelerde (180) ve bu 
( .{ a.rılacak l 'k d 1 k · · 15()) 

1
. o ursa mahiye binanın ortasında geniş bir salon su vardır ve elektrik meselesile de trı e yapı acağına avıyen ıti - sene de (80) bina ruhsatiyesi ve -

tedir ı7ralık bir kazanç görünmek ve etrafında da bes odası vardır uğraşılmaktadır. lstanbulun eski mat vardır! rilmiştir. 
· k'l ~ • 

lruru. .. 1 ornetrelik bir yere elli ve reis Kemal Bey tarafından 928 polis müdürü Şerif Pey arkadaıı - Ucuzluk Burada ve her yerde pahalı olan 
:r Ucret çol t b Za.lll'and < ur, ve unun şu de yaptırılmıştır. mızın burada elektrik tesisatı ya - Lüleburgaz ucuzluk bir yerdir. bir ıey var~;ı elbiseye müteallik 

.. ·ı a almma d d .. d gı dirt S _ sı a ogru e - Belediyenin varidatı (30) bin pacağını iıittim. Bir müddetten - Sığır eti 20 ye, burma koyun 30 a, olan §eylerle kundura boyası ve 
r ... _u \.tcretin . . b k ı· k ttşa indir'! . . yırım eş u - ıra adardır. Oktruva parasının beri münakasaya çıkarılmış ise de ekmek 4,5: 6 ya, sadeyağ 60: 80 e, kahve parasıdır! 

1 ~esını bel d' · · I 'b ) l' d ~· .... d 1 e ıye reısı cı ayet şet ı egıştının en do ayı belediyenin §artlarına kimse ya - odunun arabası 200 e, kömür ya - Ragıp Kemaı 
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:: 77 Kanunuevvel 1933 dedir m~ 

i= B •• •• k • k • (2 5) ···· münakasa suretile ihalesinin icra 

!.,ıi!=·. uyu b. 1 rı .amdı ye ::~::=!:l:: edileceği evvelce ilan edilmi§ olan 
, yukardaki tesisatın şartnamesinde 

ı:ı=ı:i: 1 n ıra ı r ~-~.~-~. bazı tadilat dolayısiyle ihalesinin 
15 - 1 - 934 tarihinde saat 14 te 

~.lııı.· Bu keşidede ayrıca 10.000, 4.000, 3.000 liralık ~--~-~-·~. icra edileceği alakadaranın malu-
i • mu olmak üzere ilan olunur. 
:iUikramiye ve 20.000 liralık bir müklif at vardır. ~~~~ "6274,, 

a.. ::::::::::::::····· ........................ _ ........ ===-=====:::::::::::::::::::::::::::. .. '5:::::::::::::::..=mmm::m::::::m:m!ffi5:i ___ ..:: ..... :::::::::::::::::::::::::::::# 

3 - 1 - 934 tarihinde aleni 

Sa hJbl: l\lEHMET ASIM 

?IİC!Jrlyat l\llldlirü: Refik Ahmet 

V A K 1 T Hatbauı - t.tanbuJ 

,.-İNSAN VÜCUDU . 
.. F k··ıteıı 

Orta Ye muallim mektepleri, lise, Universite ve Tıp a u d 
talebesi ve muallimlerimiz için lüzumlu ve memleketimiz e 
ilkdefa neıredilen bir eserdir. 
Avrupada sureti mabsusada tab'ettiriJen bu eser ada lelere, 
iıkelet, sinirlere, deveran ve hazim cihazlarile, ak ve ka~~ 
ciğerler, kalp, dimağ ve beş duyguya ait ayrı ayrı r~n • 
tabloları ihtiva eder. Her uzvun yanında Türkçe isimlerı ya 
yazılıdır. Fiyatı 75 kuruştur. 

9869
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rfatlrl : Kanaat KUtUphanesi ••••• 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~____.,. 

Deniz Levazım Satınalrna 
Komisyonundan; 

45 000 Kilo Kuru fasulye : Açık mü na kasası : 16 • T. Sani " 9
33 

25 000 Kilo Nohut 

1 O 000 Kilo Kuru Üıllm 

8 000 Kilo Zeytin Yağı 

15 000 Kilo Zeytin 

15 000 Kilo Sabun 

20 000 Kilo Pirinç. 

perşembe günü saat 14 de. . 933 
: Açık münakasast : 16 • T. Sanı • 
perşembe günü saat 15 de. . 

93
3 

Açık münakasası 16 • T. Sanı • 
perşembe günü saat 16 da. . 933 
Açık müoakasası : 18 • T. Sanı" 
cumartesi günü saat 13 de. . 

93
3 

: Açık münakasası: 18 - T. Sanı· 
cumartesi günü saat 14 de. . 

93
4 

: Açık münakasası: 18 - T. Sanı · 
cumartesi günü saat 15 de. . 

9
33 

: Açık münakasası : 18 · T. Sanı· 
cumartesi günü saat 16 da. b 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı . için yukarıda cins ve mıktarı y~ıı .. 
erzakın münakasaJarı hiz:alarındaki gün ve saatlerde yapılacagıll 
dan ıartnamelerini görmek istiyenlerin her gün ve mezkur er-
ıakı itaya talip olacakların da münakasa gün ve natleriode ınıı: 
vakkat teminat makbuzlarile birlikte Kasımpaşada Deniz Le'' 
zım Satınalma Komisyonuna müracaatları. (58~ 

Istanbul-tüniversitesi RektörlüğündeJ1: 
1 - Fakülteler ve bunlara bağlı 

tedrisat 18 - teırini11ni • 933 cumvtesi 
hyacaktır. 

mektep ve Enstitülerde 
gününden itibaren b•f .. 

Beyfendi tarafınd•ll 2 - Açılma meraaimi Maarif Vekili 
yapılacaktır. 

(622~ 

Marmara üssübahri Kumandanlığı 
~ · Satİİıalilla '' Komisyonundan: 

3 - Alikadarlara tebliğ olunur. 

Cumarteıi günfi 20,000 kilo pirinç 9/ 1. kanuo/933 saat 10 da 
,, ,, 20,000 kilo sabun 9/1. kinun/933 saat 14 de·lı 

Deniz efradı ihtiyacı için yukarda nevi ve mıktarları yaıı 
iki kalem erıakm aleni münakasası hizalarında yaııh tarih "'e 
saatlerde İımitte Kumandanlık Satınalma Komisyonunda icr• 
edilecektir. Şartname musaddak suretleri Komisyonumuzdan •e 
Iıtanbul'da Deniz Levazımı Satınalma Komisyonundan alınabilit• 
Taliplerin % 7,5 nisbetinde teminatı muvakkate akçaları il• 
Komiıyonumuıa milracaatları ilin olunur. (62~ 

~·------------,, ~rzurum lisesi mensupları ceıııi 
V 1 k yetınden: i· a pur C U ~ . Cemiy~timi~ ~e:eti umuın~~e:, 

TUrk Anonim Şirketi nın senelık adı ıçtımaı 17 - , 
İ t b l A t I .., 933 cuma günü saat 14 te ŞehıdJ 
.5 an u . cen a ıg,ı debaşmda Letafet apart1rna11111 ,. 

Lıman han~ f cJefon: 229 . ~ Cümhuriyet halk fırkası içtiın3 • 

M~d~~~-;~;}u )onunda yapılacağından muhtere~ 
Erzurum lisesi mensubu arkacl~f 

B A R T 1 N ların teşrifleri rica olunur.~ 
Vapuru 16 teşrinisani peı · 

şembe saat 9.5 te Galata 
rıhtımından Mudanya'ya gidip 
gelecektir. 

Hafız Cemal 
Dahili hastalıkları mütehas•~ 

1 Oivanyolu N. 118 ~ 

Istanbul Zl·raat Bankasından·. m!:i~:::~· 5 inci Hukuk 111•hk~ 
iktisat vekaletinin Cerrahp•f' d 

bJ> 

Sıra 
No. 

792 
793 
794 
795 
796 
89 

100 
711 
712 
715 

Semti Mahallesi Sokağı Cinsi Hissesi Emlak Hisseye göre mu-
No. sı hammen kıymeti 

Arnavutköy Arnavut;. Öf (2üyükayazma caddesi) Ahşap hane 2/6 131 100 T. L. 
1/6 133 100 " ,, 

" " " ,, ,, 
" " 1/2 167 250 " 

" " Ayazma mevkii Baraka ve bahçe 114 11 50 " 
2817 l. 40 42 yeni 32 eski 1560 ,, 
24/120 40.42 2000 ,, 
6/10 J3 410 

" 1/2 24 200 " 

,, 
" Kondori Ahşak üç kısım bane 

Beyoğlu Şah~rnlu Küçük Hendek Kagir hane ve dükkan 
Kandilli K andilli Mcl:tep Yenimahalle Ahşap hane 
Beyoğlu Hüseyinağa Mumhane 

" 
" " il " 112 26 200 " 

HeybeJiada Yalı Kuyubaşı Ahşap iki hane 1/10 2-2 mükerrer 360 ,, 
Yüıde yedi buçuk pey alcçe lerile ihale bedelleri naklen veya gayrimübadil bonosile ödenmek üzere yukarda evsafı yazılı gayri· 

menkullerden 89-100 • 711 · 712 • 715 sıra No. lular temdiden diğerleri de açık arttırma suretile sahta çıkarılmıştır. Kat'i ihaleleri 
16/11/933 perşembe günü saat 15 tedir. Müzayedeye iştirak edeceklerin pey akçelerini yevmi mezkurda saat on dört buçuğa kadar 
tevdi etmeleri lazımdır. Şartname Bankamız kapısına asılmıştır. Senei haliye vera-iıile belediye resimleri müıteriye aittir. (5954) 

da hobyar mahallesinde kasaP ]<if1 

sokağında l No: lu hanede ıa e 

lsmail Hakkı Ef. aleyh ine ik":&J 
eylediği davasının icra kılın811 di, 
hakemesinde ıspatı vücut etıııe ı1 
ğinden naşi hakkında gıyap k•':jtl 
verilmiş ve emri muhake111e Jjf ..• ,o 
19 - 12 - 933 tarihine rnıı ,ıııf 
Salı günii saat 14 de tayin kılıt1 

1
, 

olduğundan ycvm ve vakti ::,,. 
kurda mahkemede hazır bulu Jııl' 
sı luzumu beyan ve aksi halde tı&t' 
kuk usulu muhakemeleri ka.~~ııe' 
nun 401 İnci maddesi rnucı et' 

k e c hakkında gıyaben muha el11 J<ıaİ.,. 
yan edeceği tebliğ makarnıP~) 
olmak üzere ilan olunur. ( 


