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<Nitti) nin fikirleri 
li~Yin ,..._ L. Be lceu . ) . '-lllllt y (fikir hare-sil: •nde inkılabın ve milliyet· 

lt.ı 811 
ilah.ederken bilhuaa eski 

ritu. Jarı '-tvekili (Nitti) nin fikirle 
t.ı Ye Ja&daruıı örnek alıyor. 
(:"'\laanıda karilerjaıe bu zab 1 

ı._~aııın en aalibiyettar bir ka-ı 
On ~~ takdim ediyor. 

iiıeriıı"; IÇ•n. ~ün de bu bahiıler , 
l"ia ~N~ttı) nin aöylediii IÖz· 
>"oruz. etınden bahıetmek iıti· 

n:~1 i İtalyan Bqvekili ( Nitti) 1 
-- • 11111c·f lceııd· . 1 ayeti ne olursa olıun 
a.r.rı: ltal1ada (fatizm) idareıi 
~~il diitürülmüt bir ıiyaıi 
~.__ 1~· Bu itibarla Avrupada 
ili filcQ.ııqqı ale1hinde bqlıyan ye
....... cereyanlanna karıı bitaraf 
At.b:lunanıaz. 

....._ dnnız demokraı·ı daYa11-...... a.aiid •• 
ı..._ -_fıı olarak netriyatta bu· 
~ ~~ İtalyan BatYekilinin bu 
Ilı-. UZerinde bitaraf olmadı
~le~elde körükörüne de
hlı 1 •ıatemini yere batırmak, ''Ut ltalya ve Almanya ıibi Av
~ -:enıleketlerinde harpten aon 
Jai.. ~an alan Ye buıün hikim 
... :-z~e ıeç:m idare tarzlarını 
(flit· ç-.rınak delildir. Sadece 
... .;.:reketlerinde) ıörmek ia
~z fikir •e mütaleaları 
"'* a oldutu kadar as kuaur
'-dir ~ek •rzuıunu ifade etmek-

Başvekil Istanbuldan ge
çerek Zonguldağa gitti 

ismet Paşa Hz. ne ikhsat vekili 
bir heyet refakat ediyor 

ve 

Başvekil lımet Pata Hazretleri 1 Bat•ekilimiz öile 1emeiini To-
ile lktiaat Vekili Celil Bey ve re • katlıyan otelinde yemif, aut on 
fakatler&ndeki zevat dün ıehri - bet buçuia kadar otelde kalarak 
mizdeıı ıeçerek Zonıuldağa ıit - iıtirahat ettikten IODf& batvekilet 
mitlerdir. buaual kalem müclirli Veclit Be1le 

Çocukları Kurtarma Yurdunda 

ert çocuklar yıkana 
yıkana yumuşadılar ! 

Takunyalı çocuklar - Cuma hesaplan - İtiraflar 
içmek ve çalmak ·· Vazifeye tapınmak 

Çocukları kurtarma yolunda derahane 

Galatada bir "Çocukları kurtar 
ma yurdu,, açıldığını ıazeteler ge
ç.enlerde, kısaca birer haber ha
linde, okuyucularına bildirdiler. 
Gazetelerimizin küçük haber • 
lerle ıeçtikleri bu müessese, ku -
rulutundaki aıtl ıayeai Ye orijinal 
liii itibanyle muhakkak ki üzerin· 
de ehemmi7etJe clurulmaaı, tetkik 

ve faaliyeti adım adım takip .. 
dilmeıi icap eden bir müeaaeaedir. 

Dün biz, A nupada bile henüz 
ilk ıafhalarını yqıyan bu orojinal 
müeueıeyi yakından gördük. Mü 
dür Ye mürebbiyeriyle konutluk. 
Evveli ıunu izah edelim Ilı, cüm
buriyet bayramının ikinci ıünü a• 

(De\rum 8 mcı •ydada) 

Bapekil Pata sabah trenile Mrllkte Sipahi oealma sitmitler - ---...~-_;..------------------

iataı1"'1•d• Vali Mehiddin Bey • ... .._j ,.nni · , ..,.,. 
Şelıir Meclisinde 

le üçibldl kolordu kumanclaıu Boa1Jük mebuta 8. ia Piln-

Ankaracl felmitler, Haydarpaf& dir. ~vekil Patai!ocatm • 

~l.n) ntn ü - Şükrü ~am Pa9a, !ehrimizdeki galh dvarın~ı:ıe e giderek bir 
..,. ..... ...,.,. .. ""'nda Cahit Beyin (de- mebuslar, Cl'iier bir çOk ıınat ta - müddet kal....ıar, mtitftkilten 

... IDeaeleai, hurüakü •azi- rafıadaa kartılamDJtlar, uker ve tehircle bir otomobil ıeaintiai 1ap 
"h 1•iı alt\nda tercüme etmit poliı müfrezeleri tarafından se - mıılardır. 

( Sular idaresi meclisine 
verilecek ücret 

Bizi lllaicaJeainde fÖyle diyor: limlanmıtlardır. lımet Pata Hz. İamet Pqa Hz. Xaradenb poa-
bb- )'e nı ~~anı~ızdan evvel hiç Haydarpaıadan bindikleri bir mo- tuınL yapan Eie Yapunma aaat on 
cle.,ıeJ'1~ böyle bırl~şik Ameıika törle Tophane rıhtımına ıeçmit - sekize .clofru ıelmitler, nbtnnda 
8', AJ eri, Büyük Britanya, Fran- ler, oradan Tokatlıyan oteline git - Ye civarda biriken halk tarafından 
ca ı.:ann, ilah .. gibi milyonlar- mitlerdir. (Deftlm' , .. ..,.,..., 
ltıeııııe nLtr?an terekküp eden _________ _.ılılıll_ .. ___ .. ________ _ 

T erkos, belediyeye geçtikten sonra 
neler yapıldı, neler yapılacak? 

~ -~l@rın demokrasi esasına a·k t B D l d 
töliiJ tetkııat viicuda getirdikleri 1 m e ey o an ırıcı 

a..nıeıniştir. üniversitede NAZIRLAR! 

İıtanbul umumi mecliıi dün iki 
~zun celıe aktetıttittir. Birinci reiı 
vekili Sadettin Ferit Beyin reiıliii 
altındaki tik celsede yenı aza Ay
fe Remzi Hanımla Kara Oıman 
zade Suat Bey mecliıe takdim edil 
mi§, Kendilerine muvaff akiyet 
temenni edilmittir. 

mi, olduğu için "yüzde on gümrük 
hiueeinden alınacak para,, teklin
de düzeltilmeıi kabul edilmittir •• 
Takı im bahçeıindeki metrük El • 
dorado gazinoıu binaıının ıpor it -
lerinde kullanılmak üzere riyaset 
makamının emrinde buhındurul• 

maaı muvafık görülmüttür. 

~~ter ıöateriyor ki, ltalya 
~ıfı 1 •eyzuubaha mütaleayı 
tfitler u::an henüz Almanyada 
~ r .mevlciine ıeçmemit. 
ele ~ Aınerika cümhuriyetlerin
~i ~it. eline o ıenit diktatör 
' iç~ almamıı olacak. O· 
k..:- -,,ııa (Nitti) nin mütalealan o
~en f> .. r -..._.. I u un mütalealarını Av-

tal1a ile Ruayadan bqka 

Mehmet Aaım 
,._._' DaeD •J'lfadu) 

Hitler 

c 

Vekil Bey dün üniversi
tede meşgul oldu 

Maarif Vekili Hikmet Bey dün 
ıaba~ Ankaradan ıelmit Ye on bir 
de Oniveraiteye ıiderek rektör 
Neı'et Ömer Beyi ziyaret etmittir. 
Bundan aonra rektör beyle 
beraber bütün fakülteleri ayrı 
ca ziyaret etmittir. Bugün Ve-

(De\'&ım 9 uncu aayıfacla) 

Almanyada heyecanlı 
bir muhakeme başlıyor 
Yakında Alman yada çok heye

canlı ve meraklı bir da va batlı • 
yacakbr. 

Yalnız Almanyada detil, bü -
tün dünyada büyük bir allka ile 
takip edilecek olan bu davada bir 
çok aabık Alman nazırları Ye yük 
ıek memurlar, maznun aandalye
ainde ıörülecektir. 

Bunların içinde eibak•tt.ıman • 
ya bqvekili (Marka), sabık nazır
lardan ( Steıernld) ve ( Branna) 
ile iki merkez fırka azumdan 
(l)euauer) ve (Lammera), mü -
diri umumi (Van der Yelde) bu -
lunmaktadır. 

1933 mali ıene •aridat bütçe -
ıindeki duhuliye reami f aılının iı -
minin, duhuliye reımi ilga edil -

lıtanbul aular idareıinde tetkil 
edilen idare heyeti reiı ve azalan

c ne..m1 .. lllM!U ...,......, 

Yunanistanda ikilik 
Venizelos etnJela manevi /ail olarak hapis 

sonra af /edilmeli imiş . 
Atina, 16 maıı korkuıu vardır. 

(Huıuıi) - Si· Bu vazıyet kartıaında bqvekil, 
yui vazıyetteki ayan ve mebuaları davet ederek bu 
karanlık devam ef meıeleıi hakkında fikirlerini 
ediyor. Bqvekil ıormuıtur. Müfrit ayan ve mebua-
M. Çaldariı fır- lar, aon darbei hükUmette met-
kaaının müfrit baldar olan M. Venizeloıun mane-

Maznunlann iafınd& merkez unaurlannın tid ri fail ııf atıyle evveli hapıi aoıua 
fırkaıı erkanından Dr. (Hohn) detli itirazları da affedilmeıi fi~:i ıürmüt 
vardır. Bu zat ~man1aclan kaç- kar111ında 6 lerdir. Mutedil la aya-
tıiı için haklcın~a müddeiumumi • mart darbei hü- nın, müfritleri bu fikirlerinden 
lik tarafından tevkif müzekkereai ldbnetine itti- caydırmak için sarfettikleri ıay • 
çıkarılmıttır. rak etmit olan retler semeresiz kalmıflır. Batve-

lınnlerı ıeçen bu ze•at dolan· ıiyaal ricalin kil M. Çaldariı bugün ıu iki tık 
dıncılıkla ittibam edilmektedirler. affı meıeleain- karfıaında bulunuyor: Eier aon 
İçlerinde (Dearauer) aynca iba - de mütereddit darbei hük6mette methaldar ola • 
neti •ataniye cirmiinden mu - li;rünmekteelir . rak addedilen M. Venizeloala dl-
nunclurlar. Mumaileyh, muba - Bu meıeleden ğer aiyul ricalin affını mecliıtea 
kemeai mnkufen icia edilmek ü - · dôlayı hükimet talep ederse, teklifi mecliateil 
zere, timdiden talıtı tenife alm • hrkaamda bir .. V 

1 
el müfrit taraftarları taraftadan b. 

mıftır. iiilik buıl ol· ..... en z oa cı.auea l&Jlf•rı tınbtılls> ... 



Başvekil Paşa 
Zonguldağa gitti 

Fransız 
Elçisi 

Yeni bir kontenjan 
kararnamesi çıkarıldı 

Günün siyaseti ______________ . ..., ______ J_..,fe' 

Silahları azaltma kon 
ransında müşahitJer 

ekseriyette ! . 
T l.h k . . vaııye" es ı at ongresının kOO 

günden güne müskülleşiyoı- ye r 
, "djyo' 

ferans bir çıkmaza doğru gı ıt. 

(lin(ı tanıtı l inci ıoalıfnıun.uaı 

alkışlarla selamlanmışlardır. Baş

vekilimiz vapura girdiği vakit yol
cular kendisini büyük tezahürlerle 
karşılamışlardır. İsmet Paşa va
purda Vali Muhiddin Beyle, me -
bus ve diğer zevat tarafından u -
ğurlanmış, vapur saat on sekizde 
hareket etmiştir. 

Başvekilimizle birlikte İktisat 

. Vekili Celal, Bolu mebusu ve "Ha
kimiyeti Milliye,, baş muharriri 
Falih Rıfkı, Artvin mebusu ve 
V AKIT baş muharriri Mehmet A
sım, Siirt mebusu Mahmut, Zon -
guldak mebusları Ragıp ve Rufat 
Beyler Sumerbank müdürü Nurul
lah Esat, Başvekalet hususi ka
lem müdürü Vedit Beyler de dün 
Ege ile hareket etmişlerdir. 

kararname tüccara kolaylık gösTürkiyeden hay- 1 Bu 
ranlıkla bahsediyor terecek hükümleri ihtiva ediyor 

Halihazırda Almanyanın ~~~ıı 
f eranstaki sandal yası bof·· Bıı 'bİ 

a i' zevahir İtalyanın da Ahn.anY Sel· 
hareket edeceğini gösterıyor. rı· 

ı b. aın• ki talya da, pek yakın ıı· ı t • 
da konferansın mesaisini seyre • 
mekle iktifa eden müşahit aıa ' 

Eğe bu sabah Ereğliye varmış 
olacak, heyet orada bir kaç 
saat kaldıktan sonra Zonguldağa 

gidecektir. Heyet pazar günü 
akşamı Gülcemal vapurile lstan -
bula hareket edecek ve pazartesi 
sabahı şehrimize dönmüş buluna -
caktir. 

Kılavuzluk ücretleri 
değişti 

Ankara, 16 (Hususi) - Kıla .. 
vuzluk ücret tarifesinde bir mad -
denin "501 gayri safi tonilıitodan 
küçük hacimde gemilerin kılavuz 
almaları,, şeklinde değiştirilmesi 

ve tarifenin ikinci maddesindeki 
ücretlerin hizasında mülahazat o .. 
larak ''Bin gayri safi tonilatoya ka 
dar yedi lira alınır,,, ibaresinin ko
nulması Vekiller Heyetince kabul 
edilmiştir. 

fj ( 

işten el çektirme 
Ankara, 16 (Hususi) - Görü .. 

len lüzum üzerine, Hekimhan 
kaymakamı Halil Rifat Bey veka
let emrine alınmıştır. 

470 muhacir 
Ankara, 16 (Hususi) -Memle

ketmizc gelen muhacirlerden 470 
kişi vatandaşlığımıza kabul edil -
mitlerdir. 

Balkan konferansındaki 
murahhaslarımız 

A'timl, 16 (Hususi) - Yunan 
hükumeti, Balkan konferansın dan 
dönen Türk heyeti murahhasası 
şerefine yarın bir ziyafett verecek 
tir. Türk heyeti murahhasası re
isi Hasan Bey, Türkiye sefirinin 
refekatinde Yunan hariciye nazı -
rını ziyaret ederek samimi bir mü· 
lakatta bulunmuştur. 

Türk - Bulgar ticaret 
ınuahedesi 

Safya, 16 (Hususi) - Bulga -
riıtanın Ankara sefirine son gün _ 
!erde vadesi biten eski Türk _ 
Bulgar ticaret müahedesinin yeri
ni tutacak olan yeni ticaret müa
hedesini imzalamağa salahiyet 
verilmi§tİr. 

:.\farsilya, 16 ( A. A.)' - Buraya 
(J'elen Fransanm Ankara sefiri M. 
:,, . 
Kammerer havas aaJnsr muha -
birin~ beyanatta bulunarak demiş
tir ki: 

"-Gazi Hazretlerinin, bu bü
yük adamın ideresi altında Türki
yenin tahakkuk ettirdiği akıllara 
hayret verici terakkiler karşısında 
mebhut kaldım. Türkiye cümhuri
yetinin onuncu yıldönümü bayra
mı Türk milletinin mükemmel bir , 
tarzda girdiği terakki yolunda de
vam etmek hususundaki müttefik 
arzusunu göstermiştir. 

Ankarada yapılan eser cidden 
bir mucizedir. Bir kaç bin nü -
fuslu küçük bir şehrin yerinde bu -
gün 80 bin nüfuslu çok asri hüku -
met merkezi yükselmektedir. Top 
raktan, çok güzel villalardan mü
rekkep mahalleler fışkırmaktadır. 

Fransa genç Türk cümhuriyeti
ne olan muhabbetini göstermek i· 
çin Ankarada bir sefaret binası 

yaptıracaktır. Fransız meclisinin 
kabul etmi§ olduğu tahsisat ile bi
na için icap eden arazi satın alın
mıttır. lnıaata hemen başlanıla
bilir. 

Cümnuriyet bayramı devresi 
aynı zamanda büyük bir siyasi fa
aliyete de tahit olmuştur. Çünkü 
bütün memleketlerden gönderilen 
bir çok mümessiUer bu bayramda 
hazır bulunuyorlardı. Bu büyük 
yıldönümüne tekaddüm eden gün
lerde Türkiyeye gelmiş olan M. 
Venizelos ile Romanya hariciye 
nazırı Titüleıko ve diğer bir çok 
diplomatlarla uzun uzadıya görüş· 
tüm. Türkiye ile komşuları, Ro
manya, Yunanistan, Yugoslavya 
arasında dostluk münasebetlerinin 
tam bir anlaşma denebilecek dere
cede inkişaf etmit olduğunu gör
düm. Bulgaristanla da bir mü
karenet hareketi belirmiştir. 

Sovyet Rusyaya gelince, Sovyet 
heyeti murahhasasmın ziyareti bü 
tün diplomatların nazarı dikkatini 
hassaten celbetmittir. Hiç bir kim
seyi tehdit etmiyen Türk - Sov• 
yet anlaıma11 istikrar yolunda ile
rilemektedir. 

Türkiyenin Avrupa ile olan ra
bıtalarımn ehemmiyetini hakkile 
anlamıı olduğunu görmekle bahti
yarım. Bugün yakın Şarkta her 
şeyin Balkanlarda sulhü ve tam 
bir istikrar istihdaf ettiğini söyle
mek müfrit bir nkbnlk göstemış o! .. 
mıyacağımı zannedyorum. 

Meclis toplantısı cumarte· 
:"'".b~u~l ~e~d~il~m=i=ye=c~e'""'."k-::-v-::e=-a-:le,....,y~h=--in-:e=,,..r-ey- si ye kaldı 
verilecektir. Ankara, 16 (A.A.) - B. M. 

Şayet, bir kararname ile affı 
ilan ederse, o zaman affın aleyta 
rı olan hava, ziraat nazırlarıyle 
başevkalet muavini kabineden çe
kileceklerdir. 

Baıvekil, bu içinden çıkılmaz 
vazıyet karşısında bugün Yugos
lavyadan dönecek olan hal'biye na
.sın ceneral Kondilisle görüşecek, 
sonra l>u !ıusuıta kati bir karar ve
recektir~ 

Meclisinde bugün ekseriyet hasıl 
olmadığından müzakere açılmamış 
trr. Meclis cumartesi toplanacak
tır. 

Vedat Nedim Bey mat
buat müdürü oldu 

Ankara, 16 (Hususi) - Vedat 
Nedim Beyin matbuat umum mü -
dürlüğüne tayini yüksek lasdika 
iktiran etmiştir. 

Ank~ra, _1~ (Hus~si) - Kon-J il~:et~~. 283 tarife numarası için 
tenjan ışlerının tatbıkatım kolay- bırıncı uç aylık devreye mahsus ol
laştırmak üzere hazırlanan karar· mak üzere bir buçuk milyon kilo 
name Vekiller Heyetince kabul o - kontenjan verilmiştir. 

rasrna girecektir. h'ıt ... 
Filhakika konferansın nıııt , 

azası bir hayli çoğalmış bulullll 
yor. ]unmuş ve yüksek tasdikten geçmiş 

tir. Kararname yarınki re!.mi ga
zete ile neşredilecektir. 

Kararname şudur: 

1 - Madenler istihsal ve ihracı 
için hariçten getirilecek mevad ik
tısat vekaletinin müsaadesiyle 
kontenjan harici ithal edilir. 

2 - Kolipostal ile gelecek ma 
kine yedek aksamının kontenjan 
harici ithaline müsaade olunmu§ .. 
tur. 

3 - Kontenjan listelerine dahil 
e§yalardan nümune olarak getiri -
leceklerle fabrikaların mümasilini 
imal etmek üzere hariçten celbe
decekleri nümunelerin, ticari kıy
meti elli lirayı geçmiyenleri, iktı .. 
sat vekaletinin tasdikiyle ithal olu
lur. 

4 - 20 agustos 933 
14859 sayılı kontenjan 

tarih ve 
listesine 

İsveçle ticari münasebet
lerimiz hakkında 

Ankara, 16 (Hususi) - İsveç 

hükumetiyle yapılan ticaret itilaf
namesinde, İsveç firmalarına ve .. 
rilecek siparişlerin 500 bin liraya 
kadar olanları için konulmuş olan 
takastan istisna kaydı 14853 sayılı 
kararname ile ithal hakkım tazmin 
etmediği ve bu sebeple itilafname-

nin buna müteallik hükmünün tat
bik edildiği anlaşılmıştır. Bunun 
için itilafnamenin (C) fıkrasında; 
devlet müesseseleri tarafından ta

kas mecburiyetine tabi olmaksızın 
500 bin liraya kadar lsveçe sipariş 
yapılabileceği yazılı lsveçe menşe

li eşyanın iktısat vekaletinin muva 
fakatiyle kontenjan harici ithaline 
izin verilmesi vekiller heyetinde 
kabul edilmiştir. 

Amerika, Japonya, Rusya bııl1: 
lar arasındadır. Dünyanın en ııııı. 

d" de" azzam devletleri sayılan ye 1 I tı 
letten kala kala yalnız üç dev ;i
yani lngiltere, Fransa ve 1talya • 
han teslihatı meselesini konutıJ • 
yor. halyada miişahit aza ar•, 

"k' deV sına geçecek olursa yalnız ı ı bıl 
let, yalnız İngiltere ile f ranstt 

işi ba~armağa çalışacak..... ·~ 
Dikkate değer bir nokta bıJ 1 

• 

b. • 
devlet arasında bile tam ır • 
henk, tam bir nifak da bulur.&S'', 
dığıdır. Pariste şayi oJdui"11

, 

göre, İngiltere hükumeti JtalY' r 
nın hattı hareketini tasvip ediY~: 
Hatta Londra gazetelerinden b;. 
rinin verdi~i malumata göre it• . 
:a, .F.ransa~ın ke~disile paıarl~it 
ga gırışmesıni temın edecek 
hattı hareket tutmuş bulunuyor· , 

Almanya istiyor ! 
Aynı gazele İtalyanın F r~ıtfl. 

ya müzaheret mukabilinde 'f ıı.11 
nusta bir takım imtiyazlar teıl'1 

edeceğini anlatıyor. 

"Müstemlekçler, a lünClu
ğu yerler Almanyayageri verilmelidir,, 

Tunustaki, ltalv.anl.a~ ı;;.ı-~ 
sızların üç misli olduklarını• gö 

1 

Fransa hükumetinin ltalyayı hol, 
nut edecek bir takım iıntiyaıl• 
vermesi, pek müstebat değildir· 

Paris, 16 (A.A.) - Petit Parisi 
en gazetesi "cenubi ve .şimalt Ame
rikada propaganda için talimat,, 
serlevhasını taşıyan Almanların 

gizli bir vesikasını neşret.mektedir. 
Bu vesika resmi veya gizli memur 
lara (Alman yanın barışmak bil
mez hasmı) diye tavsif edilen Fran 
saya kal'§ı ne gibi vasıtalar kulla -
nacakları bildirilmektedir. Vesi
kada şunlar da vardır: 

"F ranaanın bizim için en tehli
keli ve en kuvvetli arkada!ı F ran· 
sadır. Binaenaleyh Almanyanm 
bütün gayretleri harici siyasette bu 
iki memleket arasındaki münaseba 
tı ihlale matuftur.,, 

Dünya siyaseti hakkında Alman 
noktai nazarlarını bildiren bu ve
sikada aynen şunlar söylenmekte
dir: 

"Almanyamn metalebatının bu 
gün en başta geleni Sarre'in iadesi 
dir. Polonyaya karşı Almanya 
şimdilili daha uysaldır. Zira meta 

lebalmı başka yollarla elde edece
ğini i.imit ediyor. 

Bu metalebatın, terkedilmedi
ği meydandadır. Müstemlekelerin 
tamamen veya hiç olmazsa kı!.men 
iadesi talebi de terkedilmiş değil
dir. 

"Nihai gaye1 Alman akalliyeti 
olan bütün yerlerin tekrar işgali, 

müslemlekelerin tamamen iadesi 
ve silah hususunda, beynelmilel 
hiçbir kontrol olmadan Almanya 
için hakiki hukuk müsavatıdır. Bü
tün bu metalebatın müzakerelerle 
elde cdilemiyeceği aşikardır. Fa
kat şu da muhakkaktır ki, Alman 
ya metalebatmı henüz başka türlü 
istiyecek şekilde hazır da değildir. 
Böyle bir ihtilaf kar§ısında dünya 
efkarı umumiyesinin, çok mühim 
bir rol oymyacağını anlıyoruz. Bi
naenaleyh Alman hükumeti bu ef
karı umumiyeyi kazanmak için 
.muazzam da o!sa mali fedakarlık .. 
lar yapmağa hazırdır.,, 

Bu itibarla silahları aıa~~ 
konferansı mevzuundan bütbU , 

1 b. . "'' ayn ıyor ve onun ır netıceye 

ması ihtimali büsbütün zifliyor• 

ö. ,,. 

Tıp fakültesi için getirile" 
cek ecnebiler , 

Ankara, 16 (Hususi) - f•bl,,_ 
bet ve şubelerinin tarzı icr.,• b' 
dair olan kanuna müzeyyel liY' 1'' 
B. M. Meclisine gelmiştir. LiY1 

sudur: e' 
• "1219 sayılı ve tababet ye ~,it 
batı sanatlarının tarzı icrasın• , 
kanuna aşağıdaki madde ila"e et 
dilmiştir: ··Jte' 

Küçük itilafla Sovyetler 
arasında anlaşma 

"İstanbul üniversitesi tıp fak1\i• 
si üçüncü dahili hastalıklar ,er•,~ 
yatında ve göz hastahklan -1e ·~,, 
riyatında, kulak1 boğaz, b&I 

0
to 

hastalıkları seririyatında, rad~ ~' 
ji laboratuvarında dera verece ıı•' 
mensup oldukları hastanele~de ıf 
ta tedavi etmek ve poliklinık 1111~ 
mak ve dışarıda serbest doktorlıt• 
etmek, hususi hastanelerde ~· a,et 
mamak ve hizmet müddetlet'-yıı 
seneyi tecavüz etmemek !•~1ilİ'' 
1 b. ..d . t b' getır a tı ecne ı mu errıs a ıp 

Kanun neşrinden muteberdir· 
Bükreş, 16 (Hususi) - Mösyö 

Titüleskonun Sovyet - Romanya 
arasındaki siyasi münasebatı yeni
den ihya maksadile yakında Mos
kovaya gideceği söyleniyor. 

Moskovada, Sovyetlerle, kü .. 
çük itilaf devletleri arasında mü -
nasebat tesisi için müzakereler ce 
reyan etmektedir. Prağla Mos -
kova arasında bu hususta notalar 
teati edilmiştir. Bu notaların ıu
reti sonradan Bükreşe ve Belgrada 
&önderilmiştir. 

Fransa, bir itilaf hususu için ta- f 
vassut etmektedir. . Almanyada siyasi '~ bİ' 

Mahaza ~on kabine tebeddülün- Berlin, l6 (A.A.) _ Siy•11 ı' 
den sonra Moskovaya M. Titüles- k ldııi" 

umumi affın pek ya ın o 
konun gidip gitmiyeceği takarrür yit ediliyor. A 
etmemiştir. Sovyetlere gönderi - ~ tı' 
lecek murahhası yeni kabine tayin ya hariciye nazın M. Titüle•"0 ırl 
edecektir. dört taraflı misakı imzalaoı-1' ııı'' 

Dört taraflı misak yakında görüşecekleri halılı t", 
yerli ve ecnebi gazetelerde 11~; 

haberleri dilen habecier salahiyettar Jll Jı"' 
Atina, 16 (Hususi) - ismet Pı. lar tarafından tekzip edildle 

ile Yunan Başvekilinin ve Roman· dir. 



Sadri Etem 
( Oe,·nrn 1 1 O ıınru uyırada) 

Hililiahmer 
Fakir çocuklara 
merhamet istiyor 

Hilaliahrner cemiyeti idare he
yeti yarın cemiyet merkezinde bir 
toplantı yaparak ilk mekteplerde
ki fakir çocuklara yapılmakta o
lan yardımın artırılması etrafında 
kararlar verecektir. 

Cemiyet idare heyetinden Safi
ye Hüseyin H. dün bu huıuıta de

miştir ki: 

- Geçen sen~ ilk mekteplerde
ki fakiı· çocuklardan 400 üne haf
tada Ü<; giin ::;ıcak yemek veriyor
duk Bu sene ise ancak 1300 ço
cuğa bu yardımı yapabilmekteyiz. 
Bu kadar yardımı ela hm,nsi idare
nin \·erdiği 5000 lira \'e bir hanım 
tarafından verilen :WOO lirn ile ya 
pabiliyomz. Hilfiliahmcrin hüt
cesi ~on ~enclerde hayli clü~mUş
ti.ir. Hatta bazı azalar senelik 
aidatlarını bile V'"'ı·nıemektcdir -
lcl'. Bu yüzclen.Hililliahıncr hüt -
çesindc fakir çoC'uklarn her s~nc 
olduğu 2'ibi 5000 lira ayıramadık. 
ldar~ heyeti ;yeni varidat bulmak 
rareleıini a!'aınakt.adır. Hamiyyetli 
~'atandaşlara yeni bir müracaatta 
bulunacağız. Memleket zengin -
}erinden fakir çocuklara merha -
mi!t istiyoruz. 

İki mütehassısımız Şama 
hareket etti 

Devlet ~ura11 azasından Süı'ey• 
ya beyle ziraat umum müdürü T ev 
fik bey Şama hareket etmışlerdir. 
Orada Mısır, ·Irak, Suriye, ·filıstın 
ve Türkiye arasında her sene top -
lanmakta olan çekirge kongresine 
iştirakle mezkur hükumetlerce 
yapılan çekirge mücad~lesine da • 
ir tekliflere karşı hükumetımızm 

noktai nazar' arını şerh ve mü da • 
faa edeceklerdir. 

Bundan evvel de Süreyya beyle 
Tevfik bey Mersme kadar giderek 
tütsühane işlerini tetkik eylemişler 
ve haşarat mütehauıalarmın neza
reti altında bu hususta yapılan ba
zı tecrübelerde bu1unmuşlardır. 

Darülacezeye rağbet 
Kı! mevsimi girdiği için Darü

lacezeye aceze ve dilenci akım baş 

lamıştır. Bir ay evvel mevcut 

650 iken son günlerde bu yekun 

800 ü bulmuştur. Bu yekundan 

130 u. sokaklara bırakılmış çocuk

lardır. Sokaklarda dolaşan di
lencilerin de geçen senelere naza
ran azaldığı görülmü~tür. 

Rüşvet 
Meselesi 

Mücip Bey diin serbest 
bırakıldı 

Bir şikayet daha 
Beyoğlu merkezi bil'inci komi -

seri Mücip Beye, bazı randevü ev -
leri sahiplerinin kendilerinden rüş 
vet alındığı yollu iddiaları üzerine 
işten el çektirildiğini ve hakkında 
tahkikata başlA.nıldığmt yazmıştık. 
Aynı zamanda Mücip Beyin rüş -
vet aldığını ileri sürenler hakkın -
da da rü~vet vermekten tahkikata 
başlanılmıştır. 

Bu husu taki tahkikat dün ad -
\iyeye geçmi~ ve Mücip Beyle 
Maryam, diğer r.•cJ.ryam, Gülüzar, 
Sebahat, Eleni Hanımlarla sütçü 
T odori Efendi adliye dairesine ge
tirilmişlerdir. 

Mücip Beyin sorguya çekilmesi 
akşam geç vakte kadar sürmüştür. 
Neticede, hakkındaki tahkikatın, 

kendisi mevkuf olmıyarak yapıl -
masına karar verilmiş, Mücip Bey 
serbest bırakılmıştır. 

Birlikte getirilen diğer kimsele
rin esaslı surette sorguya çekilme
leri, yarma kalmı~, bunlar, ika -
metgaha, bağlanmak üzere, tek -
rar polis müdürlüğüne gönderil -
mişlerdir. 

Didar Hammın şik3yeti 
Didar Ahmet H. tarafından şi

kayet edilen polis Lutfi Ef. hak -
kındaki dövmek tahkikatına da 
dün adliyece devam edilmiş, iki 
mahalle bekçisi §ahit olarak din -
leniln,ı.istir. 

Diğer tal'aftan polisçe dövüldü
ğü iddiasile Mustafa Ef. isminde 
bir yağcı da dün adliyeye müra -
caat etmiş, muayenesini istemi!, 
on bir şahit ismi vermi~tir. Mus
tafa Ef., hemen muayene edilerek, 
raporu hazırlanmıştır. Adliyece 
bu hususta da tahkikat yapılıyor. 

Elma sandıkları 
içinde köylü 
sigarası ! 

Dün Karadenizden limanımıza 
gelen Samson vapuru yükleri ara -
S1nda bulunan elma sandıkları li -
man şirketinin 503 numaralı ma -
vunasile yemi~ iskeleıine çıkarı -
lıı·ken iskeledeki gümrük muha -
faza memudan tarafından elma 
sandıklarında ara~tırma yapılmış 

ve elmaların altında 5000 paket 
köylü sıgarası bulunmuştur. 
Yemi~te tüccardan İshak Nuret-

Film davası 
Muhakemesine 
devam edildi 

Uzunca bir zaman evYel, Mas -
lakta "Kac.:akçılar,, filmi c;e\Tilir -
ken, rol icahı olarak ''Darülhe -
dayi,, aıtb;tlcrinden Talf\t Beyin i
dare ..... ettiği otomobil de\Tilın~. 

ff mde rolii olanlardan 9r;::ak Ef. 
otomobil altmda kalarak ölmüş, 

. ait H0y de yüzünden yaralan -
ımştı. 

Bu yakadan dolayı Talat Bey a 
lt.!yhine açılan tcdbir~izlik ve dik
katsizlik, nizama riayetsizlikle 
ölüme ~ebeıı olmak danısma ait 
muhakemeye dün ı~tanbul ağırce
za mahkemesinde devam edilmiş -
tir. 

Dünkü muhakemede, müddeiu-
mumi, mütaleasmı bildirmiş, Ta
lat Beyin beraetini istemiştir. 

Muhakeme, müdafaa yapılmak Ü· 

zere, ba~ka güne bırakılmıştır. 

Gümrük tarife kanunu 
İthalat mua.melelerini daha ko

laylaştırmak için gümrük ve inhı -
sarlar vekaletince yeni baştan ha· 
zırlanmış olan "gümrük tarife ka -
nunu,, etrafındaki tetkik' er tamam 
lanmak üzeredir. Bu hususta hazır
lanan kanun layihası yakında Bü· 
yük millet meclıııne verilecektir. 
Bu layiha yalnız ithal ve muafiyet 
tatbikatına ait hüküm1eri ihtiva 
etmekte olduğundan ithalat resım

lerinin tadili ile alakadar değildir. 

Umumi Emniyet müdürü 
şehrimizde 

Emniyeti umumiye müdürü Tev
fik Hadi Bey şehrimize gelmiştir. 
Bir refikimız T evf ık Hadi Beyın 

Beyoğlu merkez memuru Hüliisi 
Bey ve polis memuru Remzi Efen
dinin rüşvet alma hadisesi hakkın
da tahkikat yapmak üzere geldiği
ni yazmış ise de bu haber doğru 

değildir. Tevfik Hadi Bey, Ga -
latasaray lisesinde okuyan çocu -
ğunun kolu kırıldığı için gelmiştir. 
Bir kaç güne kadar Ankaraya dö -
necekti.-. 

Türk-Yunan mahkemesi 
Türk - Yunan muhtelit hakem 

mahkemesi dün to,-:lanmış ve on 
dört davaya bakmıftır. 

Mahkemenin yeni yıla 150 dava 
ile gireceği tahmin olunmaktadır. 
Bu davalar da bir iki ay içinde in -
taç olunacaktır. 

tin Beye ait olduğu anlaşılan Siga
ralar müsadere edilmiştir. 

DEHRi Efendi Nasıl Görüyor? 

bir 1 - ••• Katlınll\r aııkrre alınına, a-.kerU- J)(ohri t:fPJıcU - Bllflkl!\ kola~ 111,ır. 

ı lfnl J·apmamıı kıdu ... - ~itin~ ••• 

llk kadın muhtarlar ıeçi~diğİn· 
denberi, İstanbul gazetelerinde ka
dın davasının yeniden ortaya atıl 
<lığını görüyoruz: Kadınlar ne o

labilir, ne olamaz? 
Bu sualin artık pek eskimiş ol· 

duğunu söylemek lazım gelir. Bu 
giin dünyada kadından istifade et
miyen hiç bir meslek kalmamıf • 
tıı·. lngilterede kadın nazır, Ame
rikada kadın diplomat, birçok 
memleketlel'de ve bizde kadın 
tayyareci, Rusyada kadın asker. 
cins İ!tltİyazı hayalinin iflas etmİf 
olduğunu göstermektedir. 

Harp sonrası Rusyasında kadı
na verilmedik hiç bir hak kalma• 
mıslır. Yalnız İtalya ve Almanya 
da. fasistler birçok kadınları iş ha· 
şında~1 evlerine yol'adılar. Fakat 
bunun sebebi, faşizmin kadın ka
biliyeti hakkında menfi bir fikir 
besleyişinden değil, iş darlığın
dandır. Bu darlık arttığı zaman, 
her evde yalnız bir erkeğe i! ve • 
rilmek gibi zaruretler de meydana 

gelebilir. 
Hayır, artık bizim için kadının 

ne olup ne olmıyacağı davası kal
mamıştır. Bizim için dava, Türıı
kiyede kadın meselesinin tekamÜ· 
lünü bir yandan terbiye ile ta • 
mamlanmağa çalıfmaktan ibaret 

tiı·. 
Osmanlı Türk kadını nılk ha • 

kımından, medeniyet aleminin en 
geri kadını idi. Gazi ihtilalinin 
kadını, hak bakımından, medeni 
yet aleminin en ileri saflarına 
geçmil}tir. Ti.irk kadınının on yıl
da kazandığını, bir takım Avrupa 
milletlerinin kadınlan bir asırda 
kazanamadılar. Bu, yalnız ihtila
lin herhangi bir nazariyeyi zorla• 
masınm değil, iki büyük realite • 
nin eseridir. Realitelerden biri, 
Türk kadınınm büyük harp ve kur· 
tuluş harhında görmüş olduğu 

e.msalsiz vazıfedir. Harp ve ihtilal 
senelerinde Anadoludan geçen 
herkes, kendine şu suali sormuş• 
tur: - Türk kadını ne yapamaz? 
lkinci realite, bu koskoca memle
ketin yarıdan fazla nüfusunu işsiz 
bırakarak, inşa edilmesi imkanı 
olma.mıştır. Eğer hiç bir yerde 
kadına vazıf e verilmemiş olsay
dı, biz kendi kadınımızı vazıf e • 
lendirmek ihtiyacında idik. Biz 
Avrupa kadınlarının zorla aldıkla
rını. eğer bizim kadınlarımız iste
mese bile, zorla verecektik. Tür
kiyede hiç bir kudret süs ola
rak terkedilemez. Yakın, uzak ve 
en uzak mazi, Türk kadınının na 
sıl cemiyetin hiç bir köşesinden 
koparılıp ayrılmaz bir unsur oldu
ğunu gösterir. Onu İslamlık te • 
reddisi, o da yalnız şehirlerde, ha
yattan ayırdı. ihtilal Türk kadını 

Falih Rıfkı 
(llC\1lWI 4 l\nC'Ö Sl\yıfada) 

r;(// ,J 
, 

altına nlınan kızlar t~rhl edUdikleri zamua 

nlıanhmmıı ohırlar ... 
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_________ ..... _..-,, Kadın davası 

hemen her ;;:::;:~~~:·~~~:~ •• ; \ H A B E R L E R i J. (8•• '""'' ' ün<il .. ,,, ... ı "' 
§ekli ile idare edildiğini düşünerek Belediyede F• k İ B :Ticarette: nın hürriyet ve hakkını yar• 

Yüründüğüne hükmetmek lazım s b h ı· . . 1 re . y dı, geri verdi. ·ı·k fı, e ze a ının ınşaatı unanı"stanl d · 111 1 
geliyor. a aramız a Kadın ve erkek miısa t iV 

(Nitti) ye göre ltalyada faşist- ilerliyor Ankara müddeiumumiliği ticari müzakere rinin memlekette asırlık ballıtl'' 
Cümhuriyetin onuncu yıl bay - b · · ı l k ' ca h• lik terakkiye doğru giden bir in- aş muavını Türk - Yunan ticaret muahede- ~at ara rağmen, 0 ay ()r 

ramında temel al&"::a merasimi ya - 1 b b' · laın ve ıc 
kılap değil, sadece bir irtica hare- Üsküdar müddeiumumi muavini sının tecdidi için yakında Anka • unmasının se e ı, 15 ıssİ11' 

pılan sebze halinin inşaatı ilerle - ı 1 1 k · · ııi ve ~ 
ketidir. Şüphesiz Almanyadaki Fikret Bey, Ankara müddeiumu- rada miizakereye ba<0:.lanacaktır. man 1 le at ·isımn su 'fiitJ 

mektedir. :s- ı d dır ~ 
Hitler hareketi de bundan başka ·ı· b Müzakerelere iştirak edecek olan türeye zıt o masın an ·. b•" 

Belediye iktisat müdürlüğü in - mı ıği aş muavinliğine tayın edil· h' bır 
bir şey değildir. Çünkü "beşeri- Yunan heyeti birkaç güne kadar kadınına verilmemiş ıç JI şaal bitmeden evvel bir alım satım miştir. Fikret Bey bir kaç sene de- k 'ınıY• 
yet tarihinde tamamen yeni olan memleketimize ge'ecektir. vazıfe ve mesuliyet a ı'kiıı'1 

talimatnamesi"e teşkilat nizamna· vam eden Üsküdar muavinliği va- 1 d la 
demokrasi hadisesi daha bütün bü- Yunan heyeti Yunan iktısat ne - tır. -Ier gün bir ileri a un , lıf' 

mesi hazırlıyacaktır. Bundan baş zifesindc ciddi,mesleğe vukufu ve · · d h · · ta..n•O' 
tün urrutulmamış ananelere çarp- zareti ticaret şubesi müdürü M. Te on sene ıçm c epsını 
maktadır, büyük menfaatlere do- ka kabzimallarm bugünkii yazı- fazıletile kendisini bütün memur odoropulos hancıye mukavelat şu - cağız.. l ,ııt~ 

Yelleri de ıslah edilecektir. k d l h' · d. T" k ,_ d h o•' kunmaktadır, derin kökleri bulu- ar a aş arma ve mu ıtıne sev ır- besi müdürü M. Argiropulos ve M. ur ı-.a mı er şey dİf 
Kabzimallara yüzlerce lira borç h ı kk 1 &tuf 

nan bir takım fikirlere ve hislere miş, genç ve değerli bir adliyeci - Saprovidisten mürekkeptir. ve er la ' ona u di(f 
lu olan bahçıv~nlarla bahçe sa - d ~ ·1 'f l'yet 'ı zıt bulunmaktadır, bundan dolayı mizdir. Fikret Bey bugünlerde Yunan başvekılı M. Çaldarisin egı • vazı e ve mesu 

1 
.., o' 

hiplerini borçtan kurtulmaları için y • R " · rılıi1 

da gayet şiddetli demokrasi düş· · 'f · · b h k Ankarayı ziyaretinde esasen mua· verecegız. uşt, cıns ay . 1• .. it aralarında kredi koop\.'ratfileri yenı vazı esının aşına are et e • k b T kl r ıÇ '' 
manları görülüyor.,, İşte halyada- hedenın bazı ana hatları tesbit e - ma sızın, ütün ür e J<ll1 

- kurmalarına çalışılacak, icap e - dccektir. Kendisini tebrik eder ·f 1• ol•'' 
ki faşizm ve Almanyadaki Hitle- d.l t M h d ) l vazı e ve mesu ıyet yaşı ı 

derse belediyece yardım edilecek - veyeni vazifesinde de muvaffak ol 1 mış ır. ua e e esas arı şun ar- , ti ~uıı,-
rizm bu düşmanlıkların neticesi- dır: Türk .. Yunan ticari münaseba Haklmiye fl&I 
d

. tir. masım dileriz. . k f Falih Rı __. 
ır. tının ın işa ı için her tür~ü tedbiri ~ 0

Acaba hakı'katen bu bo"yle m·ı- Mezbahadaki kanlardan 1 k .. "k · l · · ·· Celal Sahir Bey ama , gumru resım erının ruç -
dir? Bugünkü İtalyan faşizmi ltal- gübre yapılacak haniyet esasına göre tenzili ve bi-
yada parlamentarizm sisteminin Hezbehadan boşuboşuna deni - Zonguldak mebusu Celal Sahir lahare büsbütün ilgası, tütür., ü • 
yıkmış olduğu menfaatlerin hort- ze akan kanlardan gübre ve düğ· Bey bir müddet evvel tedavi için züm, incir gibi müşterek istihsala-
lamasmdan ortaya çıkmıt bir ha- me yapılması için belediye ile bir Viyanaya gitmişti. tr hariç piyasaların rekabetine mey 
dise midir? Diğer taraftan Al- müteahhit arasında beş senelik bir dan verılmıyecek bir tarzda sat -

k 1 l M.. hh. Memnuniyetle öğrendiğimize 
manyada görülen Hitlerizm hare- mu ave e yapı mıştı. utea ıt mak, müşterek fiat tesbit etmek. 

Al 1 d y k' 1 göre kıymetli şairimizi rahatsız e -
keti gene bu memlekette demok- manyaya ısmar a ıgı ma ıne er • 

d .. l · t• Al 1 ··t h den guddeler rontgenle tedavi e - lsveç hükumeti gümrük rasi usulünün bozduğu ananelerin un ge mış ır. manya ı mu e as 
ve menfaatlerin geriye dönmesi sıs da bir kaç güne kadar gelecek dilmekte ve Celal Sahir Beyin sıh- mütarekesini kaldırdı 
neticesi midir? ve makineler Eyüpteki bir binada hatı gün geçtikçe iyileşmektedir. 

Ayasofy ada konferans 
Son beş on sene içinde gerek kurulacaktır. Bir aya kadar mez -

ltalyada, gerek Almanyada olup bahadaki kanlardan istifade edi -
biten hadiseler ve 1'nkılapların hep lebileceği tahmin edilmektedir. 

Ü 
Ayasofya camiindeki eski mo-

. ·· ı · · · ·· .. d · sküdar tramvayı Kadı-sı goz erımızın onun en geçmış zaiklerin meydana çıkarılması işi-
bulunduğu için bu hadiseleri ve in- köye uzatılacak le uğraşan Amerikalı mütehassıs 
kılıipları nihai birer irtica vakası Üsküdar tramvay hattının Ka-

M Withmeore dün Ayasofya 
gibi telakki edemiyoruz. Evet hal- dıköyüne uzatılmıyarak otobüs iş - ' 
yada faşizm hareketi tehlikeye dü- letilmesi yolunda belediyede bir camiinde Bizans sanatı hakkında 
§en krallığı da kurtarmıştır. Fa- cereyan hasıl olduğunu yazmıştık. bir konferans vermiştir. Konfe -
kat sadece bir gölge halinde Bu meseleyi tetkik eden muhtelit ransta güzel san'atlar akademisi -

encümen azasından Mehmet Ali 
Bey dün bir muharririmize demiş
tir ki: 

- Kadıköyüne tramvay hattı 

uzatılması meselesi Şehir meclisi -
nin geçen seneki toplantılarından 
birinde esas itibarile halledilmişti. 
Bu arada tramvay yerine otobüs 
işletmek meselesi de konuşulmuş, 
neticede tramvay hattının uzatıl -
masına karar verilmişti. 

nin mimari ıubesi talebesi bulun ... 
muşlardır. 

Mudanyaya giden bir 
seyyah ve bir şikayet 
Mudanya belediye reisi beledi· 

yeye gönderdiği bir mektupta Ulu 

dağa bir Amerikalı seyyahı götü -

ren İstanbullu bir tercümandan şi
kayet etmi~tir. 

İsveç hükumeti muvakkat güm
rük mütarekesini feshettiğini ala
kadarlara bildirmiştir. Bu güm
rük tarif esinde memleketimizin ih
raç mallarını alakadar eden bir 
çok maddeler vardır. 

Yumurta fiyatları 
Yumurta fiatleri bir haf tadan -

beri normal vazıyettedir. Esasen 
lstanbulda ve İzmirde yumurta 

.stoku cok..A72lmrstır. Bilh~uo İz. 
mirde ihraç için yumurta stoku 
yoktur. 

lstanbulda da ancak 2 bin 
kadar mal vardır. 

Vejetalin istihsalib 

lıtanbul ticaret odası memleke
timizin vejetalin istihsalat ve sarfi 
yatı hakkmda tetkikat yapmağa 

başlamıştır. Tetkik esnasında 

istihsalatm artırılması ve ihraca -

bırakmıştır. Bundan dolayı kral 
ile ltral taraftarlarının faşizm ta
rafını iltizam ettikleri şüphesizdir. 
Fakat şunu da kabul etmek lazım
dir ki, İtalyada !kralın ve kral~ı
larm faşizm taraftarı olması bu 
rejimi sevdiklerinden değildir. 

Daha büyük bir tehlike önünde O· 

nu can kurtaran gördüklerinden
dir. Halbuki herkes bilir ki (Nit
ti) n'ın demokrasi sistemi dediği 

ida~..! tarzının ltalyada hakim ol
duğu zamanlarda İtalyan kralının 
mevkli ve nüfuzu şimdiğine nıs

Encümenin şimdilik tetkik et -
tiği mesele hattın uzatılması için 
lazım olan paranın tedarikidir .. 
Bu da temin edilmiştir. Pek yakın 
da raporumuzu Şehir meclisine ve 

16 senedenberi tercümanlık ya- tın temini meseleleri de göı-ü~üle -
pan zat ise Müdanya iskelesinde cektir. 

pctle on kat fazlaydı. 

receğiz. 

Tiyatrolarda belediye resmi 

Amerikalı seyyahtan şoförlerin ya 
kasına yapışırcasına bahşiş istedik 

lerini, neticede seyyahın çıka -
rıp şoförün yüzüne doğru bir lira -
yı attığını söylemektedir. Mesele 
belediyece tetkik edilmektedir. 

Esnaf birliği 

Kaldırımcı, inşaat amelcsile di
ğer esnaf, esnaf birliği~e yıl b:!
şmda dahil olacaklardır. 

Esnaf bürosu bu husustaki ha
zırlıkları yapmakla meşguldür. 

Polis haberleri 

Yemiş civarında hır••'11"1 , 
Meşhur sabıkalılardan Jn:; • 

lulu Rifat evelki gece Sah tıf• 
zarında dolaşırken yakalan~~rd' 
Rifatın üzerinde dükkan lıt it' 
.. k l w b dest' rın 1 ı maga yarıyan azı lJI' • 

ler bulunmuştur. Son zaınal\ rtd 
da Yemiş civarında yapıları bı ~;. 
hkların faili o'duğu anla!ıl•l'I 
fat adliyeye \'erilecektir. 

Hep otomobiller ı .. ··blf 
Davutpaşada, Kürk~~ ~r 

sokağında oturan 50 yaşındalı• iıt' 
fika hanıma lbrahimin idare\. 
deki 3273 numaı·ah ka.ımyoJ1 ç' ~ 
parak ba~ından yaralamıştır· şo 
yakalnnmışlır. 

iki kazak çaldı ~~ 
Galatada oturan şabıkah · 

-J.·u.,ur, ı eşııcıırekte K.oçorıuıtf 
kotoj fabrikasından iki adet lı 
gömlek çalarken yakalanını!ut· 

18 lira 41almış ! dl 
Şi~lide Halaskar Gazi cad ~· 

de 102 numaralı dükkanda V ç1I' 
nın çekmecesinden 18 lirasııı• 1,ıı• 
dığı iddia olunan lslavri yak' 
mıstır. 

~adamın seksen k&.1'"~' 
Hnrbiyede Cedidiye sol<• d,

ca 153 numarada oturan 111'rııt
F etiğin elinde bulunan 80 kıl ŞI' 
muhtevi çantasını kapıp kaçŞl'I 
haettin yaka'anm1ştır. ~ ___ _,_ ___ ~ 

Deni?.e düşen maıı•' 
ve gümrük jı 

•tist' 
lstanbu.daki Şambr Marı ,t' 

Şunu demek istiyoruz ki, ltal
yada demokrasi sistemi kalkmış, 

yeriıte bir nevi diktatörlük gelmiş 
ise bunun sebebini demokrasinin 
bozduğu -eski menfaatlerin ve an
anelerin aksülameli şeklinde izah 
etmek doğru değildir. Asıl sebe
be gelince, bunu umumi harpten 
sonra vuku bulan büyük hadise
lerin a.l.<islerinde ve hemen her 
memlekette yeni bir takım ahval 
ve zaruretlerin ortaya çıkmasında 

Bazı tiyatroların belediye res • 
mi vermedikleri anlaşılmıştır .. El
de mevcut kanuna göre hususi, res· 
mi bütün temsiller resme tabi ol • 
maktadır. Resim vermeyen tiyatro 
kumpanyalarından iki misli ceza a 
lm~aal hakkında alakadarlara 
tebligat yapılmıştır. 

tanbul ticaret odasma mürac.• 1f 

~-----~-·------~---------~~, derek denize düşen mallard~I 
MARLENE 

rıca gümrük almdığını bildı~&Jl'r 

bulmak lazımdır. 

ct.ıımuummıuımıınıtuntm uuuıı111nt1Aımutınm11mmıuuıııwttmnq111mıııu11mnı"• 

sını yazdığı zamana nispetle çok 
değiştirmiştir. O vakit yalnız ltal
yaya münhasır olan (faşizm) sis
temi bugün Almanyaya geçmiş ve 1 

tamamen oraya da hakim olmuş
tur. Sonra gene (Nitti) nin de-

Nitekim ltalya umumi harpten 
sonra komünistlik ile faşistlikten 
birirrin tercihi zaruretinde ]<alınca 
faşizmi tercih etti. Faşizm komü
nistliğe nispetle (Nitti) nin tapın 
dığı demokrasi sistemine daha ya- mokrasi için nümune diye göster· 
kın eilduğuna göre gene imkan de- diği memleketlerden olan birleşik 
reccs'inde demokrasi ruhunu mu- Amerika cümhuriyetleri, yukarıda 
hafo.za etmiş oldu. dahi işaret ettiğimiz veçhile, ikti-

z d . k ıadi diktatörlük sistemile idare o-l':mne ıyoruz i, bu mülahaza-
lanmız az çok farklar ile Alman- lunmağa başlanmıştır. Bu itibarla 

o da demokrasi sisteminden ayrıl· 1 

yada cereyan eden hadiselere de 1 
b mış demektir. Bunun sebebi de 

tat ik olunabilir. Binaenaleyh bi
gene harp sonu vaziyetinin dogwur

zim kanaatizimce (Nitti) nin bazı duğu bir netice olduğu cihanca 1 
Avr:ı?a memleketlerinde demok malum ve bedihi bir hakikattir. 
rasi aleyhinde başlıyan yeni lh · lk' d tıma ı ünya üzerinde vuku bu-
c1 er.eybanla~a karşı verdiği hüküm- lan bu tahavvülleri gördükten son- ı 
erı raz ınsafsızca bulmak müm· k. it l B k·ı· d c h' kü d . d" ra es ı a yan aşve 1 1 e a ıt 

n eğıl •· B . k d w f'k" K . eyın mecmuasına oy ugu 1 ır-

aldı kı, bugün dünyanın umu- 'ı leri değiştirmiş olacaktır. 
mi manzarası (Nitti) nin makale- Mehmet Asım 

te ve tacirin alakası olmıY"11 ıı' 
bi hallerde konuşmcntod•ııe.fi~ 

DIETRICH,
1
• malların mıktannın indiriltıJ 

istemektedir. ıe~ 
Ticaret odası bu hususiı' 

Kırık Mabude kata ba~lamıştrr. IC 
Fazla yük almak yo eti' 

Paramount filminde görmelidir. Bugün saat Bir çok gemilerin ve §ilt~! Jf 
11 de tenzilatlı matine vardır. hacmından fazla yük aldık ıı b''ı· 

-------------------- \9980 --·" niz ticaret müdürüyetince h• Jlı'' 

Bugün iPEK sinemasında zen~in ve ço'c güzel bir program 

1-NAŞiT Dolandırıcı 
lpekfilm stud}·osunda yapılan 3 kısımlı '< Türkçe sözlü komedi. 

2 - Deniz Kızı Eftalya 
Hanım tarafından söylenen ço'< nefis A YŞEKIZ ve Ç0ı3AN 

şarkısı, bestekarı TANBURi REFn<. B. 

3 -Fedailer Alayı 

lınmış ve tahkikata başlaıı111~ı/ 
' Fransamn bizden ala~ ,ılı~ 

Fransa hükumeti son i"1~ • 
kontenjan kararnamesini ., _.,I. 

1 miştir. Yeni kararnaıned:ıs ''~ 
leketimjzde 1,103 kilo oğl '"r 

1 

si ve 713 adet koyun ve ktJP 
si tahsis edilmiştir. 

Tacirler şikayet.;I 1ı" rı' • 
Deniz yollan kanunları . -~ 

. vapur idarelerinin seferleriıtl ~~ 
ayyen gün ve saatlerde 1': Si, 

~ lazım gelmektedir. Bir ç~J' 
U. ~. A. şirketinin ço!c güzel bir fılmi oynıyanlar: CONRAT · 1 f l · tJ ,J' , cır er se er erın muayyen r 
VA YT - MEOi KRiSTiYENS. lfogün saat 11 de tenzilatlı ma· d l d ~ d ·kşr•' 

\.-------- tine vardır. 9977) ~ı e yapı ma ıgın an şı 
----·--• l - mektedirler. 
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tnUştü:~anlar, seyahatten dön- \ dediği gibi,, ~nnesi ,san~i ihtı~~~ VAKIT'ın yeni Tefrikası : 15 

kay l Arkadaıların, havadis la yapmak ıçın baş mı boy le kuçuk Uı "" h b • A J b ladzr CIZ 
dikı::i ~~I~~, ıehre döne.nlere ver- 1 yaratmr't.ı.~ . . . .. ffl umı ar lll vrupaua QŞ t!j · 
iôrir ... :uk haberler gıbi, Mar- 1 Alr.mlı ıgı tarıf edılmez bır yuz.. b • 
leri ;:ko!u~.ün~ haber vermeme- ı de, kara gözler ta~_avvur .. e~in~_z; tarihten zr Qlj sonra ... 
di, f k abnydı, Margörit güzel-

1 
ka§larınm kıvrımı oyle puruzsuz 

!akada at o kadınların, herkesin a- olsun, ki resmedilmit sayılsın. Göz Ermeni komitelerile bir zaman mü 
da.r ~r .~lduğu hayatlan ne ka- lerını yumulduğu zaman yanakları 
k·d iurultülü geçerse ölümleri 0 nın pembe'ığmı gölgeliyen uzun 

.. lr 1 · ' iu .b. eutz olur. Onlar, doğdu- kirpikleriyle tiilleyiniz; manalı, 
aı ı, fa' d'. . b. b . . . h' r benz şaaıız batan güneşlere uz, ınce ır urun çızınız, ıs ı 

ltrn erler. Ölümlerini, kendisile biı· hayata doğru hararetle soluyan 
ha.b:•ta bulunanlar aynı zamanda delikleri biraz açık olsun; ale
tııı! ~·alırlar, çünkü Paris tanın _ iade bir ağzın rel!.mini yapınız, du
llanı ır kadınla. münasebata bulu _ dakları açıldığı zaman süt gibi he· 
dai ~- ~nıinıi dostturlar. Ona yaz dişleri görün.sün;tenini el sürül 
hl~ ır ıki hatıra söylenir ve ha _ memiş tüylü şeftali gibi renk'eyi -
§İkli~ın·da hu hadise hiç bir deği _ niz, başın heyeti mecmuası meyda 

l'at b:aPmaz hatta bir damla göz na çıkar. 
~ ıl~ dökmezler. ister aslından kıvrık olsun, is -

lerd-e ug~n, Yirmi beş yaşına gelen- ter olmasın, abanoz gibi siyah saç· 
!ıelenego~Yafı öyle nadirdir, ki ras- lan, alnının üstünden iki geniş 
tı dölcaıg.!anılama:ı:. Ancak, göz ·ya bandeaux gibi açılır, kulaklarının 

u •un d · b k ucunu meydanda bırakarak başı -"'e bab l ıye para ıra an ana 
rah .~ara .. evde bıraktıkları pa· nm arkasında kaybo'ur, kulakla -

B iOre ve 0 kadar _ ağlanır. rında, dört beş bin franklık birer 

birin:n~ gelince, eıyalarınm hiç pırlanta ışıldardı. · 
tllarn e ısmi.min ilk harfleri bulun· Geçirdığı hayat, yüzünün safi .. 

d a•ına r ~ k' b'A ·ı yetme ,mümeyyiz vasfı olan çocuk oğa agmen, sev ıta ıı ı e 
taf n müsamaham biraz evel iti- görünüşüne halel vermemıştı. Bu-

ettiğim · · d ' mü,ahedeye izaha imkan yoktur. l'tıet b ıçım en gelen merha- ,. 
1 lln "I (l>rYanıı •;nr} 

zakereye ve anlaşmaya memur e -
dilen Ömer Naci Beye dahi Erme -
ni komitecileri ayni ifadatta bulun 
muşlardı. 

Anlaşılan Ermeni murahhasları, 
Hilmi Beyin mektubunda münde -
riç olduğu vcçhile, bir yol şaşırt -
ması yaparak, çetelerimizin ellerin 
den kurtulmağa muvaffak olmuş -
lardı. 

ikinci noktaya gelince bazı ku -
mandanlıklarm teşkilatı mahsusa 
ile anlaşamamaları o teşkilatın 

mevcudiyetinden resmen haberdar 
olmamalarından ileri geliyordu. 
Çete efradının memleket dahilin -
de müsellehan gezdiklerini gören 
bazı kumandanlıklar, bunların ne 
maksatla teslih edildiklerini bilmi 
yerek memlekete asayişi muhafa -
za için fazla devriyeler gezdirmek 

Ço)q l a o,ümünü, lüzumundan 
aı a dü .. d" d S Şun urüyor u. 

teaad~~fıeliıede, Margörite sık .sık 

lüzumunu hissediyorlardı. Tabii 
bu ihtilaflı nokta, velev ki tama -
men bile olmasa, bir müddet son -
ra ortadan kalkmış bulunuyordu. 

Dokuz yaşında bir katil Hakikati halde üçüncü ordu er-

1. u etf "· · h ~ıtı ati 1cımı atırladım. Bakla 
daima, 

1 
hmavi .. bir k~p~ arabasıyle 

di tin . er gun gelırdı. Onun, ken 
ir k.•btnden kadınlara benzemiyen 

t ~tlı .. 
lllllıtes 21 vardı, bu kibarlık, 

Jnegöl, - Geçen akşam üzeri kam harbiyesi bunün üzerine milis 
mektepten dönen Kemalpaşa ma - te§kilatına dair bir talimatname 
hallcsinden dokuz yatında Hasan yaparak bunu 1330 senesi Eylulü 
oğlu Oımanla aynı yaşta ve mek- iptidalarmda lazım gelenlere tevzi 
tep arkadaJı lbrahim oğlu İsmail ettirmitti. 

suretle olursa olsun, bir malumat 
edinmek için gönderilecek kimse -
lere verilmek üzere tertip edilen 
bu talimatnamenin mahremiyeti -
ne fevkalade itina olunması icap 
ediyordu. Talimatname Kafkasya 
dahilinde herhangi bir adamın Ü -

zerinde Ruslar tarafından yakala
nacak olursa, hamilinin derhal i -
dam edilmesi muhakkatı. 

Onun için talimatnameyi taşı -
yanlara, bir tehlikeye maruz kal -
dıkları ve Ruslar tarafından ya~a

lanmaları gayrı kabili içtinap bu -
lunduğu zamanlarda her şeyden 
evvel o talimatnameyi mahvetme -
lerını kat'iyyen unutmamaları için 
tefhim edilmıştı. 

Umumi harbin Avrupada baş -
ladığı tarihten bir ay geçtikten son 
ra, Erzurumdan idare edilen Kaf
kas teşkilatı kısmında eylul iptida· 
larmdaki vazıyet doktor Bahattin 
Şakir beyin lstanbulda Talat beye 
gönderdığı atideki raporunda an -
latıldığı gibiydi: 

1 - Bir haftadanberi (Narman) 
ve (Hasankale) letkilatımızı teftiş 
ediyordum. Günden güne büyüyen 
teşkilatımız için pek ümit varım. 

Tecrübe ettik, her yerde Rus kuv
vetlerini bozduk. Şimdiye kadar 
binden fazla koyun, dört yüze ka-

rip sığır iğtinam etti. Ruslara deh
şet ilka eyledi. Ruslar diyorlar ki: 

"Bu kıllı adamlar insan mıdır, 
şeytan mıdır, hem sürüleri sürü
yor ,hem harbediyor, hem de saat
le yedi verst gidiyorlar!,, 

Affedilecek mücriminden bü -
yiik istiafde memuldür. Harple be
raber çeteleri düşman ordusunun 
ynnlarına tabiye edeceğim. 

2 - Milis teşkilatı karı kadim 
bir gönüllü teşkilatı değıldır. Harp 
ten evvel ve hariçteki düşmana 

karşı köylerin muhafazası ve hali 
harpte de n;ıüsin1 er memleketin 
muhafazasını ve gençler de ilerli
ycn ordunun gerisini muhafaza e
decektir. Binaenaleyh. harekatı as 

keriyeyi işkal değıl. teshil edecek -

tir. 
3 - İstanbul dan ·çağırdığımız 

hanlı Abdülgaffar evvelce tanış -
tığı buradaki Taşnak rüesasından 
(Rostam) ve diğerleriyle görüş -
müştür. Mumaileyh, Rusla • 
rm kendilerine Revan, Nah-
civan Azerbaycan, Van, Di-
yarbekir ve Urfayı vermeyi ve 
bir Rus valii umumisnin bir müdde 
ti muvakkate ıçin riyasetı altında 

bir prenslik tesısını taahhüt eyle • 
oığım söylıyerek beraber çalışıl -
masını teklif etmrşlerdir. Devamı 

arttır na CUze' Uglnl bi kat daha 
8 'Yordu. 

Çıktıkı Zavallı mahluklar, sokağa 
8.tı l 1 tele b· , aman, yan arında ras . 
ırı b 1 

kavga etmişler, Os.man taşla vura- Cete reislerine veya, her ne 

ı-ak lsmaılı öldürmüştür. Küçük \iii~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;;:~~~~~~~~~:;:=~~. 
katil henüz dokuz yaşında olduğun ı-- M E M L E K E T H A B E R L E R 1 1 
dan keşfı yapan müstantik Refik 
ve hükumet doktoru Halil beyler - • 

tara:m~anvelisine~teııimcdiimıı· fzmı·r _ Istanbul _Ankara telefonu Ji· u unur. 
1 •çbir e k k . '- rıe r e ,geceyı bu kadın" 
l Çırdıg" - • A • 

ern••d .. rnı aleme ılan etmek ıs-
l - ıgınd 1 d ln h 

1 
en, on ar a yalnızlık -

tır. Katıl Osman aglıyarak şunları 
söylemı§hr: 

- "İsmaille çekiştik. Korkutup 
kaçırmak için bir taş attım. Ölü .. 

tl.a. y._
04 anmadıkları için, yanları -

bitirıi araba sahibi olmıyanlardan 
1lırrıa.t Veya, kendi hak'armda ma - verdi.,, 
k altnak · B J k · d 1 onu. 1.. ısteyenlerin kolayca a 1 esır e esrarcı ar 
l'tı' l'avılecekl . l k . ı, bir ihr erı meı e ten yetış· yakalandı 

l\ıJ,. .. ~Yar kadın alırlar. Ealıkesirde Örtülü çarşıda Sab-
j· ... rgorıt b.. 1 1~eye d . oy e değildir. Şanze" 
ll.!rı J<t; aı.nıa Yalnız gelır, arabası-
lık teııne b" "I k k tö-ate . uzu ere endini si-
hurUrf' rır, kışın büyük bir şala 
\t lir, Cok d 
.. ~ Yolda b· sa e elbiseler giyer; 
tı hald ırçok tanıdığa rasgeldi
o).,. e ,teaadüf .. ,.. . k 
-, Riil" en gu umaıyece 

'"'dilde .u~_ıedığını yalnız gülüm -
a. rt gor" d·· . '1t:ak ur u ve hır düşes de 

~ea~~; gibi gülümseyebilirdi. 
ae);ltıec:d' aşlarının gezdiği yerde 
tıa . ı. Araba 1 d ... 
~ iıderd· ıry e ogru orma· 
}<lıtr Ya ı. dOrada iner, bir saat 
'la_ Ya ola b •ıtada . şır, sonra gene ara 
lıtı) §ahıt oldug" b"t'' d lt &Öz! um u un 
a, ~ k erınun Önüne geliyordu 

c,et· ızın ölüm .. 
'ln imh une, güzel bir 

ftıtt•urn c.'b~•1 na müteessir oluyor .. 
h el ı tee .. d 

f· 'Ylaraör·;. ~sur uyuyordum. 
11 bir ·· 

1 ın guzeliığı kadar ne -
'" 1 ıuz ll"k ~ı dr, e ı görmek kabil de . 

ı~iiz 
t'Yd' uınundan f l 
. ı, fak t h' az a uzun ve in• 

aıy~·k a ılkar b k 
tr ı lerıy}e . ın u usurunu, 
1 tıdll iiıtat tanıır etmek san'at -
'~•il İki t h. Uçları yere değen şa 

llı11 araf ında . k 
•i . t'ni1 Yol n ıpe elbisesi • 

t>ı •oku ·~~nları sarkardı; elle .. 
l'tıatı P &ogsüne d d ~ 

'

. t::ınu ö J aya ıgı kalın 
r> ıle ı Ye nıah' b· re Çer ırane yapılmış 
'Sitrıi h Çevelenmıştr ki .. ta Usuıu d , vucut 
dere ,.• , .n a en ınüşkülpesent 
8 ylrıtın o-" .. 

İt ha 'k oOrur.:mezdi. 
lll ~rı a. ol b 
Uıeciydi. I<" -~~- aşr, tuhluk en

uçucuktü M" ' · ' usse nın 

ri ağanın hanına giden Bursanın 

Kuru çeşme mahallesinde Samoel 
ile arkadaşı Sındırğılı Sadettin 
yattıkları odada 3 okka 180 dir -
hem esrar yakalanmıştır. 

Suçlular tahkikat evrakile bir -
likte ihtisas mahkemesine sevke -
dilmişlerdir. 

Müessif bir irtihal 
Cümhuriyel Merkez Bankası 

murakıbı ve sabık Kütahya mebu
su 'Niyazi Asım Bey kısa bir has
talığı müteakip dün sabah Erenkö
yündeki köşkünde vefat etmiştir. 

Cenazesi bu sabah saat 10 da Cad-
debostanmdan Beşiktaşa nakledi
lerek öğle vakti Sinan Paşa cami
sinde namazı kılındıktan sonra 
Yahya Ef. kabristanına defnedile-
cektir. 

Merhum mektebi mülkiyeden 
birincilikle çıktıktan sonra Paris 
ulumu maliye yüksek mektebini de 
ikmal eylemiş, mülkiye, erkanı 

harbiye, levazım ve mühendis 
mekteplerinde iktisat muallimliği 

yaparak yüzlerce talebe yetiştir -
miş olduğu gibi Darphane müdür -
lüğü zamanında da Darphaneyi as 
ri bir hale ifrağ etmiş ve ilk Cüm • 
huriyet sikkelerini basmış idi. He
nüz genç denilebilecek bir yaşla 

vefatı zayiattandır. Allah rahmet 
eylesin. (9971) 

ne zaman işlemeye başlanacak? 
-

Balıkesirde otomatik telefon tesisatı yapılmasına yakında başlanıyor 

İzmir - lzmirle İstanbul ve An-
kara arasındaki otomatik telefon 

muhaberesi meselesi gittikçe kuv

vet bulmaktadır. İzmir posta, 
telgraf ve telefon baş müdürlüğü-

nce bu hususta başlıyan hazırlık
lara devam edilmektedir . 

Alakadarların söylediklerine 

göre, lzmire İstanbul ve Ankara 

telefon muhaberesi, bir seneden e

vel başlamış olacaktır. 

Hacı Mustafa attan 
düşünce öldü 

Balıkesirin Köylü köyünde o -
turan kalaycı Mustafa pazara gel

mekte iken yolda bindiği hayva
nın ürkmesinden hayvanile bera -

her hendeğe düşmüştür. Sağ a -
yağı topal olan Mustafa düşer düş 

mez lakırdı söyliyemiyecek bir ha
le gelmiş ve orada bulunanlar Mus 

tafayi hendekten çıkararak yolun 
kenarına bırakmışlarsa da bili.ha-
re ölmüştür. 

Müddeiumumilik orada vaka es
nasında bulunanlardan keyfiyeti 
tahkik etmektedir. 

Nazillide altı derviş 
yakalandı 

Nazilli, 16 (Hususi) - Bugün 
burada altı kişi dervişlik ayını ya
parlarken yakalanmıştır. Derviş -
ler derhal mahkemeye sevkedile -
ceklerdir. 

bmirin bu iki şehirle muhabe - muhaberesi temin edilirken diğer 
resinin temini ıçın Balıkesırle Bur- taı·af tan da Balıkeııde Bursa ve 
sa ve İstanbul arasındaki telofon İstanbul arasında yeni hatlar çe -
tellerinin artırılması lüzumlu gö - kilecektir. Bu suretle İzmir -
rülmektedir. Balıkesir - Bursa - Yalova, la -

Şimdiki halde Balıkesir ile Bur- tanbul telefon teması mümkün o -
sa ve İstanbul arasında telefon hat lncaktır. 
tı mevcut ise de tek hatlı olduğun- Balıkesir merkezinde bir de o -
dan muhabereye imkan hasıl ola- matik telefon teşkilatı tasavvur e -
mamaktadır. dilmektedir ve bu teşkilatın yapıl-

Bir taraf tan Manisa ve Alaşe - masma, ilkbahar sonlarında başla-
hir üzerinden lzmirle Balıkesir nacaktır. 

Çeşmede 

Bir ağız kavgası cina
yete sebep oldu 

Çeşmenin Çif tiik köyünde feci 

bir hadise olmuş ve Haydar oğlu 

Hüseyin isminde bir adam, ar -

kadaşı Ramazan oğlu Huslihi ta -

banca ile öldürmüştür. 

Hadisenin mahıyetı ehemmı -

yetsiz bir ağız kavgasıdır. 

Katil yakalanarak İzmire ge -

tirilmiştir. Ağırceza mahkeme -

sinde duruşması yapılacakhr. 

Sekiz yaşında katil oldu 
Tokat vilayetinin Niksar kaza -

sına bağlı Mercimek köyünden se-

Urlada bir kıza tecavüz 
ettiler 

Urla - Burada çirkin olduğu 
kadar feci bir hadise olmuştur, 
Urlanın Yeni mahallesinde mukim 
Emriye H. ın kulubesi bir kaç ki· 
şi taı-afından basılmış; Emriye 
Hanımla oğlu Hasan; mütecaviz -
lcr tarafından dövülerek yaralan• 

mışhr. 

Bundan başka mütecavizlerden 
Yusuf oğlu Zeki isminde bir adam 
Emriye Hanımın kızı Saime Ha -
nıma tecavüz etmiş ve çirkin bir 
harekette bulunmuştur. Bu ha -
diseye sebebiyet vermekten suçlu 
Yusuf oğlu Zeki, Mehmet, Abtul
lah ve Kürt Mustafa haklarında 
tevkıf kararı verilmiştir. 

yaşında Fehmi İsminde bir çocuğu 
ağır surette ;.·aralamıştır. 

kiz yaşlarında bir çocuk babasına Çocuk hastahnneye kaldırılmı§ 
ait tabancayı kurcalarken taban - sa da alclığı yarnnın tesirile öl -

ca ateş almıştır. Çıkan kurşun 7 müştür. 
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Çocukları . Kurtarma Yurdunda smae R ~~~ ~ 
çocuklar yıkana 933 ... 934 lik maçları 

< .. , u .. ı., ıod u,. .... !.1 km~~ n~ar ra~· ~i~ıı~ .!b~g~ı ~u!a~r~tlıy~rmuı. bugün başlıyor 
Sert 

çılnıa reı>mi yapılan yurt, sadece düre veriliyor ve hir ay sonunda Ertesi gün, her biri, cumayı na• 
kimse~iz çocukları çatısı altında 1 her çoeuk i~in ayn gTafilcer tertip sıl geçirdiğini müdüre hesap ver
barıııdırmak için kurulan bir yetim olunuyormu~. Bu suretle, çocuk- meğe mecbur tutuluyormuş. Y ega 
mektebi, bir fakirhane, bir alil lan günü gününe takip etmek, ta ne aranılan şey doğrulukmuş., 
ve sakatlar yurdu değildir. Mües- nmıak kabil olabiliyormuş. Hepsi de hiç çekinmeden dosdoğru 
sesenin hüviyetini şöylece tesbit 25 cocuktan üçü derste mevcut olarak, geçirdikleri cuma günü · 1 

etmek kabildir: değildi. Öğrendik ki, sıra kendile~ nün hesabını veriyorlarmış. Kimi 
Cemiyetin ihmaline uğramış rinde olduğu için, bu üç çocuktan esrar içtiğini, kimi hırsızlık ettiği-

memleket yavmlarına şefkat ve biri 0 gün müdüriyet nöbetçiliği, ni itiraf ediyormuş. icap eden na-
terbiye kucağını açmak, onların diğeri meydan nöbetçi"iğı yapıyor, sihat'er veriliyor, şimdi hasta ol· 
arasında bulunan serkeş, isyan üçüncüsü ahçıbaşıya yardım edi - dukları, işledikleri fenalıkları bu 
kar, asosyal, füjitif e11erji.!eri il yormuş . hastalığın doğurduğu ve yakın bir 
mi, fenni usul ile terbiye etmek, Çocuklardan bir kısmının aya· gün iyileşecek' eri kendilerine tel· 
tahripkar hızlarını kanalize ede ğında potin, bir kısmının takunya kin ediliyormuş, şimdiye kadar 
rek hayırlı bir hale koymak nıües vardı. Müdürden sorduk. Kazım içlerinde hakikati gizliyen ve ya .. 
sesenin esas gayesidir. Yarının Bey şaşıyordu: lan söyliyen çıkmamış. 
mücrimi, hırsızı, katili; hu1fısa - Bu çocuklara potin dayandı Müessesede bizzat biz de gör • 
memleketin zarariı bir unsum ola rabilmenin imkfım yok.. Ucuz ve dük ki, çocuklara azami bir şef .. 
bilecek bu çocukları bu hallerinden hafif olur diye, haşlang1çta, "san- kat gösetriliyor. Ve gene hepsi de 
kurt:aıınak, buna mukabil faydalı dal,, almıştık. Bir haftada altlan azami derecede hürdüı-ler. 
birer vatan evladı ofarak meydana üstlerine gc:di. Kalın penceli ayak Kazım Bey, aylardanberi bir 
çıkaıınak, disiplin altına alınmış kabı yaptırdık. Bir ay zor dayan tek firar hadisesi vuku bulmadığı
enerjilerini, istidatlarına göre iş- dr. En nihayet takunyada karar nı da sevinçle anlatıyor. Halbuki 
ı t k b 1 d k .. ··k t kıld k ice baclarken, sokağa alışan bu e me ·, un ar an ·uçu · sa.na ı ·... :r :r 

erbabı hatta sanatkar ve ilim ada Biraz sonra müessesenin yatak- mahlukların çatı altında pek zor tu 
mı yetiştirmek bu gayenin çerçeve hanesindeydik, yir.mi beş çocuk tulabileceklerini söyliyen pek çok 
si içinde bulunuyor. burada mürebbilerinin biri başla - kimseler olmuş. 

Pedagojik esaslar dahilinde rmda olduğu halde uyuyorlarmı~. Kar gibi beyaz örtülü masaların 
çalı~mak için kurulan bu uf ak mik 
yasta terbiye müessesesi; biribiri
ne, merdivenli merdivensiz taş av 
lularla merbut birkac bina içinde~ 
dir. Muntazam jimnastik salonları 
yemekha~eleri, mutfağı, yatakane
leri, hamamları, duş yerleri var·· 
dır. 

Buı-üo ilk maçlerntda kar,.ıa1acak takımlardan Iatanbul•P;.yetlet 
1933 - 934 lig maçları bugü~ -ı Tak~mları~ıza muvaffa 

den itibaren başlıyacaktır. Maç ar temennı ederız. J rı 
Kadıköyü, Taksim, Beşiktaş sa - Balıkesir futbolcu a 
halarında yapılacaktır. Midilliye gittiler ty1ıf1t" 

Taksim sahasında karşılaşacak Balıkesir, 16 (Yakıt) - bİ' 
takımlar şunlardır: ka şampiyonu . Balıkesir ldın311bt.l • 

Beykoz - Vefa B., T opkapı liği büyük bir kaf.ile ~~~i·7ı~;e h'- • 
- Beylerbeyi, Beykoz - Vefa gün Ayvalık yolu ıle ı ı . ıı.ı"'' 
birinci takımları. reket etti. F utbolcularıın~Z ~ ıı.rşı· 

günü Midilli futbolcularıy . e ;< ,e~ 
Fener bahçe sahasında şu takım- laştıktan sonra Balıkesire dörıe 

lar maç yapacaklardır: lerdir. 

lstanbulspor - Süleymaniye Sporcu. Ia.r. .şere. ~in~11•1 ,, 1e-B., Hilal - Altınordu, lstanbul T k b c " 
933 senesı ur ıye ırın or'" 

spor - Süleymaniye birinci ta - rinde İstanbuldan kazanan sP ı6 
kımlan. l f · ·· 5şnt genç er şere ıne pazar gun ei 

Beşiktaş sahasında da: da Cümhuriyet Halk F ırkasJ ~le-
T opkapı - Beylerbeyi B., Kum kez binasında bir konser "erı 

kapı - Süleymaniye genç, Beşik- cektir. ·ır 
k A d l K k Rı·yasetı taış - Top apı, na o u - a- İstanbul Mmta ası 

sımpaşa genç takımları. den: O' 

Görülüyor ki bu seneki lig prog· Mıntakamız sporcularındt\rt ,· 
ramı bir havli vüklü bulunm~kta- lun muhtP-lif •n,.,...1 ... ..1- T .:.· 1 •,,İl 
dır. rinciliği kazanmış olan genÇıııer 

GÜnün e~ mühim m~çları: .., miz şerefine C. H. F. Vilayet el" 

Bugün, muallim Kazım Zafir 
Bey gibi kıymetli pisikoloğ ve pe -
dagog bir zatın idaresinde; Cemal, 
Ali Rıza ve Bedri Beyler gibi genç, 
kıymetli mürebbiler elinde işlenen 
ser•eri çocukların sayısı ancak 
25 tir. Fakat bu rakam, kısa bir 
müddet sonra 60 olacaktır. 

Beykoz _ Vefa, fstanbulspor kezi tarafından tertip edilen. ~et 
- Süleymaniye maçları olacaktır. lantı için hazırlanan davet~~ ete 

Yurt yatakhanesinde Bununla beraber bu karşılaşmala - mahallerine irsal edilmek oıdıJıı 
ld. · · kh ki · t' h kk d mıntakamıza ve mıntakaınıı 1 ,.,ı Hepsinin de kendine mahsus mun· dizi ığı, müessesenın yeme a - rın verece erı ne ıce a ın a d k .,.• 

Kazım Bey bu çocuklar için: · h k · h k h · d h" ı b h··k·· ler da sporcuların mensup ol 0 tazam karyolası, temiz yatağı var. nesı ep ço temız, em ço mun .. ta mm a ı o sa azı u ·um Pı'sı"koJ'otın serserı· kısmı d İlk ld"kl · ·· ·· · h h · kA kulu··plerine gönderilmi~tir. ·
1 
.. i - ... yatakhanenin yanı baıında dl&~ lazam ır. ge ı erı gun, on- vermenın emen emen ım anı ~ I r •. O

. K eti" m allı'me go··re l k' k ki · ki · k "b"d' c·· k·· b ·· 1 Alakadarların davetiye c .t ıyor:. ıym ı u mahaJli mevcut. Kazım Zafir Bey, erinde ı e me erı, yeme erı yo gı ı ır. _un u ugun <:arşı • .. ra'"" 
hepsi de ener1· ik insanlardır. Ve · d b k k d l k ki · l k t k l · yetlerı· almak için kulüplerine ıno serseri çocukların ruhları üzerın e ıra ıp ar a aş arının e me erı aşaca a ı.m ar yenı vazı g 

'- h · d · b'r hamulı·yet ki · · k - - k d ı · d k b ·· etmelerı· rica olunur. en.ı:: epsı e ırsı 1 
suyun pek büyük bir rolü olduğuna ni ve yeme erını apmaga ugra - ve a ro arı üzerın e anca ugun 

gÖ1ı'ıermektedirler. Ki.minin baba kani. Diyor ki: şan, döğüşen, kavga eden, bü • fikir vereceklerdir. Kendilerini Kır koşusu •' 
11 esrarkeş, kiminin babası koka· S dd . t . l d·-· .b. yük bir gürültü çıkaran yirmi beş tatil esnasında Galatasaray, Fener, Atletizm Federasyonunda 

0
t • 

. d - uma evı emız e ıgı gı ı, ı . . . ... 
1 

.. 
1 

b' h Iık ınman ır. h d t . w1. G ld"kleı·ı· çocuk bugün yemeklerını guru tu- Beşiktaş gibi sık sık görmediğimiz Kır koşu arına ır azır ıı"t M . K l za f" B · ru u a emız ıvor.. e ı C .. s üesseseyı ema a ır eyın .. k h . l ~ çocuklar sa tüzce, sessiz sedasız, çatal ve hı· için alacakları netice üzerinde fi- mak üzere bu uma günu Jf1 1 ıt dcAaletiyle dolaştık. O saat, çocuk f.llln ço aşın ° an '. ·d çak kullanarak yiyormuş. Kazım kir yürütmek bir hayli mµşküldür. onda muallim Herr Abrah~ .• ~~ 
ların ders gördüğü saate rastlıyor- hah ak§am .yıkan~nalan sayesın e Zafir Bey bile bazı yemeklerde on Bu takımların geçen lig sonunda refakatinde atletler bir ylirıı> o d D h · d ık b' bugün munıslc!'::mış~er, yumuşamış d ıer 

u. ers ane genış, ay ın 1 ır l d !i lara arkadaslık etmekte gerçekten yaptıkları maçlar 2-1 Vefanın yapacaklardır. Arzu e ell dt" 
salondu. Biribiriyle bitiştirilen ar ır.... bir zevk du;uyormuş. 1 ve 1 - O İstanbulsporun galibiye· gün ve o saatte Şi~li tram·ınY 
çıplak masalar, bir dıl'ı nok- Müdür beyden bir günün prog- istirahat salonu pek enteresan- } tiyle neticelenmişti. posunda bulunmalıdırlar. , •• •" 
san bir murabba te~kil etmiş ve ramını sorduk: Her hafta yeni bir dır: Burası, çocukların yıllarca .................................................................................... . 
etrafını, yakaları kapalı, pantalon program yapılırmış. Bu progra- yaşadıkları muhite benzetilmiştir. bilgiyi paraya değiştirme yollannr Halkevinde 
lan kısa kurşuni elbiseli 9 - 13 mın degişmiyen esaslı noktaları Muhit, serseri hayatlarını geçir- da anlatacağız. Piyasayı tanıta 1Vlimar1 sergisi . deıtl 
yaşlarında 22 çocuk çevirmişti. şunlarmış: Sabah saat 6,5 ta hep diği muhit.. Fakat bu muhiti çer· cağız. Rekabette dönen entrika lstanbul Halkevi Reisliğ•Jl ·Jifli 
Müdürlerinin odaya girdiğini gÖ· birlikte kalkılınnış. Hasta bakıcı çeveliyen hava, başka bir hava.. lar, piyasa mekanizması hakkın - A'manyada mimarlık tafl.sed 
rünce bir anda şiddetle ayağa fır- bir hemşire, aralarında hastala .. d da kendilerine tam bir fikir \'erme bitiren mimar Ahmet Sabr~.., .. ,i 

ır. ,, .... !adılar. Selam vazıyeti aldılar. nan olup olmadığını kontrol eder, Müessesenin kıymetli muallimi ğe ç:alışacağız. Sanati tabii muhitiy tarafından evimizde bir Jtl 

Müdür izahat veriyordu: hasat görülenleri veya tikayeti o- Cemal Bey tarafından vücude ge- le alacağız. Mektep sanata doğru sergisi tertip edilmiştir. .. sıı"t 
- Burada, herhangi bir ilk Ianları doktora gönderirımiş. Saat tirilen sahne de cidden çok güzel- kanal açmadıkça fonkosyonunda 17 11/ 1933 cuma güoll. ıJ' 

mektepte gösterilen ders okutul- 8,5 ta duş yapılırmış, Bilahare mü· dir. mm·affak olamıyor. Dejencramo (14) te açılacak olan bu scrS' 
maz.. Bizim yaptığımız, sadece, dür çocukları toplar, kendilerine Kazım Ziı.fir Beyin bize verdiği rnl çocuk.an zaten piyasaya tak muma açıktır. 
çocukların bilgiye karşı tecessüs. sorarmış: "Nasılsınız? Doğru ol· malumata göre, yurda toplanan sim edemeyiz. Daimi olarak kon- Türkçe dersler d tı= 
lerini gıcıklamaktır. mağa çalışıyor musunuz? Vazıfeye çocuklar, şimdiki~erin delaletiyle trol altında hulunduıulma1 arı la Halkevi Beyoğlu kmııın 3 p8' 

Kara tahtada bazı harfler vaı· tapıyor musunuz? İyilik yapıyor alınıyormuş. Çocuk, müesseseye zımdır. tşte biz, patronu bütün 20 - İkinci teşrin 1933 .r:r~~e 
dı. Altlal'Ina, o harflerle haşlıyan musunuz? Fenalıktan kaçıyor mu- ilk adımını atar a~maz, serseri kı- şcraitiylc müesseseye hağlaınağr zartesi güni.i saat 18 de 
kelimeler sıralanmıştı. Genç mu- sunuz? Biri birinizi seviyor musu- lığı ile bir fotoğaf aldırılıyor, bil - kararlaştırdık. Patron, çocukları derslerine başlc:-.nacaktır. 
aUim bu kelimeleıi bizzat çocuk nuz? yediğiniz etmeği hak etme- ahare elbiselerinden tecrit ediliyor kendi hesabına çalıştıracak, istifa 
lara bulduruyor ve klişe halinde ğe çalışıyor musunuz?,, muş, bu elbiseler bir bohça yapı - de edilebi!ecek kabiliyete geldikle 
belletinceye kadar defterlerine Bundan sonra istiklal marşı söy lıyor, üzerine sahibinin adı sanı ri gün kendilerine bir ücret vere -
yazdırıyordu. l\lualliınin önünde lenir, sabah kahvaltısı edilirmiş. yazılarak, tesis edilen müzeye kal· cek. Bu sm·ctle hem çocuklarnm 
bir ''Cetvel,, vardı. Bul'ada, mev Küçük yaşlarından beri ihmale dırılıyormuş. Çocuk bundan son - za sanatı öğreteceğiz, hem de ken-
cut çocuklaıın isimleri yazılıydı. uğrıyan, sokaklarda kendi kendi- ra hamama gönderiliyormuş. k 

- di ~alışmaları neticeı:;inde biri ·en Her birine, aıtı ayn noktadan, lerine büyüyen, her türlü fenalığı Müdür gene bir aralık şöyle de-
parayı, 18 yaşına gelip müessese gürrü gününe not veriliyormuş. Ken ogrenen ~eraeri çocuklar, şimdi di: den çıkarken, sermaye olarak el-

di temizWn, yatagıw nın vazıyeti haftada bir gün mazbut bir halde, - Çccuklan hem sosyalize ede 0

• lcrine vereceğiz... Şimdiiik bir ku J e ve umumi temizligw e kar<::ı aJa - liderlerinden biriyle birlikte; di - ccğiz, hem de onlara sanat öğrc -
':i tu fabrika$ı sahibiyle anlaşmış bu kası, spor kabiliyeti, derse karşı ğer bir gün de gayri mazbut bir teccğiz. Fakat, sanati sadece öğ 

alakası, söylenen sözlere ihtima ı halde serbestçe geziyorlarmış. Bu retmekle ihiifa ctmiyeceğiz. Bu lunuyoruz ... ,, 

İrtihal . J<cııeti 
Elektrik ve ~r~mvay ~ır flıtıi ' 

veznedar muavını ve sabık }it G· 
nei hassa matbah müdürü J-:lıı ;rtİ • 
uzun bir rahatsızlıktan sonra ıc' 
hali drıbeka eylemiştir. Cetlşbİ(' 
si yarınki cuma günü saat 011 ,0JJ1' 

. tt\5) • 
de Hamar-: tramvay ıs rıl' 
kurbindeki hanesinden kal~.' ... il'' 

.. tıl' ~ rak metfcni mahsusuna go 
cektir. 
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Yıldızın 
Kaprisi 

:::..-:= IJ·· : =·=-=-= 
B rıyük Yıldızların 
~zılfususiyetlerine 

lZahla Dokunuş 
·'ıuı.ı \'h'antı 

rıı tarafından yazılan 1111 groteık, 
Ilı lıldıı:ıa 

tını rının kaprlelerlnl, ka.raraızhkla • 
' ınual Yen ti l"'· plerı munn·en tandakl mev-

._rda t .. 
1ı o1aı · nıııu temayüllerine rağmen, devam· 

alt bUnu 
'1r n nkeıne hareket ettiklerini taa 

Yolludur B 
Q, • u \1WyeMerc, ince bir mhah • 

ıııu,'affak 
bir )nrı la dokunuluyor: 

'·a· ır nf'd llınını h'u ~et evvel, beni hayli ta 
!ttefl ! •.r f ılnı yıldızı, ziyaretile 
toka endırdi. Belindeki kemerin 
btet·'•nda büyükçe bir menekte de 

ı Vardı K 1 ... 1 kı bıış \' . · o tugu a tına ıı tbr 
bta k azıyette tuttuğu tüyleri kar • 
fllrıl e.rışık bir köpek, gözleri parıl 
J\ad Yanarak, etrafına bakıyordu. 

rnın ·· . 
'"et uzerınden lavanta koku. 
İster,raf.a Yayılıyordu. Doğrusunu 
"'tıta~nız, Yıldızın köpeği de bu la 
1 an hol bol .. .. ·· t·· "1 lrtrır aurunmu§ u. • 

o - 1Iang k k y ıld ,, o usu ..... 
rti k rz, ları saçlarının bukleleri· 
le bımıtdatan sert bir bat hareketi 

' ana bak k .. 1 .. l d' 
8 ara , §OY e soy e ı: 

llıı:-n 1 ~nim için bir aeneryo yazar 
ı.. h 1 F b .. ı 'f ld " us, av a a, e us. 

ra§ı;k ız, köpeğini susturmağa uğ-
en h d' _ E:i ' en cevap ver ım: 

_ bette Yazarım ! 
ben k Yalnız funu söyliyeyim, ki 
.ı llYray 'lern h' ıcı, aynı zamanda mo . 

ır me . . ' vzu ıstıyorum. 
-Münık·· ı un. 

Sok';-~Öyle fevkalade bir fey .. Bir 
fİtrıd· Urprizle dolu.. Sus, F ebüı, 

1 tokat Yersin ha ı -a , . 
una da peki' -a . 

teri t en, tabii ıeytani bir karak .. 
e~aıl edeceg" im' 

-ı-ı . 
takı er fey istedığmız gibi ola-

İ§e 'b: ~ halde, münıkünse hemen 
ı?ılıllı ! ayınız. Hadi gidelim, sev • 

'"· 8eninı sevgılr F ebüsüm ! 

'fil ~~ 
gittile dı~a köpctği, geldikleri gibi 
tirıe rır r.t. n de, hemen vadimi ye-

'"e ırnıe h ' b 1 d .Ert . azır.ığına &§ a ım. 
•·ıı esı aab h b d ang ll a , urnuma eğen 
be.!ım ~ ang,, kokusu, bana daha 
la ko 

1 
... apıya çevirmeden, yıldız

d' Pegının d ltdikl 0 a.mı tekrar §ereflen 
)' lderını bıldırdı. 

t ı ı:z 
rıakk ' Yazrnıya baıladığım ıey 

•nda . 
l'ord1.t: ' Yenı bazı talimat veri • 

k .._Dikkat d" · tllerd e ınız, ben fena hare 
b'ıek11~ e bulunacağım, fakat iste -
boYle 

111 
ve hilmeksızın rolümü 

"o oynarırn B b . . 
J tıı.t ... on on mu ıstı • 
li n canını' l b k . 

l'tl ! F eh" · a a alım, sevgı .. 
hoşlan ua, bonbon yemekten pek 
tıld1 dır~: ha, ne diyordum? anlah ' egıl ., 
ellı 'tna hlı · · Dedığım gibi, ben 

•a.kin h•um, henı adi, hem saf ve 
' enı m·· h" Cağımı ut 11 bir kadın ola • .. 

.._Nasıl i t . 
'tı]d l 5 ersenız, öyle olsun! 

h 12: a k" .... en i§le opegı, uzaklaıınca, 
V nıeşgul olmağa koyuldum. 

e erte· ~~ 
•ı ıab h !ılaştını: a , gene onlarla kar-

Filminde M A R L E " 
Heykelinin Yanında 

ıımmııııı 

Baltanın 
Filmleri 
ıwmooınınnı 

DiTRiH, 
Duruyor ••• 

Ki 
RIK 

MA 
BU 
·o E 

Bu hafta "Melek,, sinemasında 1 "ipek,, ıinema.ında üç parça 
"Kırık Mabude., ismi altında Mar- film gösteriliyor. "Naşit dolan -
len Ditrihin yeni filmi g~steriliyor. dırıcr,, isimli yerli bir eğlenceli 

Bu filmin mevzuu, tanmmıt Al· film, "Deniz Kızı,, Eftalya Hanı -
man ediplerinden Herman Zuder- mın tarkr söylediği, besteleri Tan-
manın bir eserinden alınmıştır; buri Refik Bey tarafından yapılan 

• 1 1 

Marlen Ditrihin bu filmdeki eşi, film 've M di Kı-istiy nıla Konrad 
Briyan Aherndir. "Mavi Melek,, Vaydin çevirdikleri, vak'a.aı tarihi 
filminin yıldızı, yeni filminde cin- dekor iç.inde geçen "Fedailer ala -
si cazibesinin şeytani ifadesini, saf yı,, isimli film. 
ve temiz duygulu kadın görünüşü "Saray,, ıinemaıında "Atk hü -
ile tadil etmek tecrübesine giriş • zünleri,, isimli film var. Bunda 
miştir. Avrupa film münekkide- oynıyanlar Norma Şerer, Fredrik 

de birbirine bağlı iki vak'a oulu
nuyor. Vak'anın biri 1868, biri 
1914 senesinde geçiyor. İki ayrı 
vak'ada Norma Şererle Fredrik 
Marş, başka başka rollerde. Yani, 
bir filmde ikiıer rol oynuyorlar. 
Bu filmin bir hususiyeti. • 

"Artistik,, sinemasındaki fil -
min mevzuu ve bestesi, Pavl Ab • 
rahamın bir operetinden alınmış • 
tır. "Bir gün sana geleceğim!,, 

ismindeki bu filmde Ernst Vere -
besle birlikte oymyan berrak ses
li Marta Eggert, şarkı söylüyor. 

"Elhamra,, da geçen haftaki 
sayfada bahsedilen "Roma ateıler 
içinde,, , "Tan,, sinemasında Lili 

Damita ve Jan Helbingin "Bekar 
baba,, filmleri, bu hafta gösterilen 
filmler arasındadır. 

"Aşk Hüzünleri,, Filminde 
rtorma Şererle Fredr ik 

Marş, Sevişiyorlar ! 

~I 
"Bir Gün Sana G ı v• f e ecegım .,, 

rinin görüşüne göre, böyle. Marş ve Lesli Hovard. Bu film- Filminde Marta · Eggert, Şakalaşıyor 1 

'Hllttıııu~ıııııııı11111111ıııınııttııtıı1111ııııınıuınııııtt1ııınııı11ıırnMl"'ım.tmırıf'ınım1uıııı~llllılı--.ıRllfll•*nınımHıılllMllhıııııtı1ttııııH1ııı11111JtlfftlUlııınırııtttıttttıı111111ııttııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııHınııııııııııııı11 
- Size mühim bir ciheti söyle

meği unuttum. Ben, her türlü sev 
giye karıı duygusuz bir kadın ol
malıyım. Dört bir tarafımda her
kes sevdayla kıvranıyor, yanıyor 

ve ben, tutuştuğum erkekler ara· 
ıınd kayıshzça, hiç müteessir ol
madan, zarar görmeden geçiniyo
rum. 

Sonra, mühim bir nokta daha 
var. Filimde öyle bir sahi'.e olma· 
h, ki hiç kimse layikile anlıyama
malı ... Bu sahnede ben, hareketsiz 
bir halde, duracağım ......... Mese-
la, töyle ...... 

. Güzel kadın, yavaıça uzun, si· 
yah kirpiklerini indirdi ve ansızın, 
gözlerini açtı. Gözleri, parıltile, 
üzerime çevrildi. O, izah etti: 

- . Ondan sonra, işte böyle, ... . 
Gözlerimde her şey görülecek ..... .. 
Gözlerime bakanlar, her şeyi. ..... .. 
Benim müthiş bir karar verdiğimi 
anlıyacaklar. Bütün seyirciler ...... 

F ebüa, birdenbire çılgınca hav
lamağa koyulunca, iki tokat yedi. 
Sonra da bir bonbon ve üstelik, 
yıldızın, dudaklarından bir öpü -
cük, düşük kulakları arasına kon • 
du. 

Yıldız, odamdan çıkarken, ka -
pının eşiğinde bana dönerek, sor -
du: 

- Ne dersiniz, ........ beni Pariıli 
bir kadın olarak yaşatmanız, daha 
iyi olmaz mı? .... Biraz .... bohem .... 
Sevdiğim erkek te, bir apaş olsun. 

Bu, seyircilerin daima hotuna gi • 
der!. 

·~ Yıldız, bir hafta sonra yanıma 
geldiği zaman, ben birdenbire ve 
layikile anlatılmaması lazım ge -
len sahneyi tespitle uğrafıyordum. 
lıte, söylediği şey: 

- Vakanın, dağda geçmesi za -
ruri. Çünkü, bende biraz kansız • 
lık, zafiyet gören doktorum, Sen 
Moritae yahut G~rmişe gitmemi 
tavsiye etti. 

- Nasıl olur? Ben, ;izi Parisli 
bir kadın olarak gösterdim. Yaka
nın Pariste geçmesine ve ...... 

- Telaı etmeyiniz! Beni bir 
Bavyeralı yahut İsviçreli yapınız, 
daha iyi! Böyle olunca, cümudiye, 
orman ve çığ, mevzuun mükem
melleşmesine yardım eder! 

- Ya apaşı ne yapayım? 
- Onu da dağda yol gösterici 

yapınız! 

·~ istenilen ıeyi, mükemmel bir şe-
kilde olarak ortaya koyabilmek i· 
çin, hemen dağa tırmandım. Fa
kat, buzlu dağlar, aradan çok 
geçmeden kağıt üzerinde eriyor
du. Biyariçten aldığım müstacel 
bir telgrafta, "teknik zaruretler 
dolayisile, vakayı dağdan deniz 
kıyısına indiriniz. Daha fazla i -
zahatı, ağızdan vereceğim. Beni 
Bordoda arayınız.,, deniliyordu. 

Sinemacılık zaruretlerinin yu -

varladığı çığin önüne katılmış o -
larak, soluğu Bordoda aldım. O -
rada yıldız, beni gülümseyerek 
kar§ılarken, şunları söyledi: 

- Kar manzaralarının son za -
manlarda lüzumundan fazla fil -
me çekildiğini biliyorsunuz. Böyle 
muhitlerde geçen vakalar, sıkça 

görüldü. Bıkıldı. Yaka, mu -
hakkak deniz kıyısında, deniz ü -
zerinde geçmelidir. Febüs de de -
nizi pek sever! 

Nutkum tutulmuştu. Biraz 
sustuktan sonra, mırıldandım: 

- Fakat, ben sizi dağda, bir 
köyde yaşıyan, tarlada çalışan ka· 
dın olarak tespit etmiştim. 

- Ne zararı var? Köylü kadını, 
bir Siren, bir deniz perisi falan gi
bi hayali bir şey yapıveriniz ! 

- Ya dağda yol gösterici ada . 
mın mühim rolü? 

- Adam siz de! Sizin gibi ma -
haretli bir insan için onu başl{a bir 
şekle sokmak; mesele mi? Onu da 
balıkçı yapıvcriniz, oldu, gitti! 

Hafif bir gülümseyişle, razı ol
dum. 

~~ 

San Sebastiyan seyahatine çık -
tım. Orada mevzudaki değişikliği 
tasarladım. Filimde oynıyacak 

kadın tipi, köpüren ve cezbeden 
deniz gibi ruhumda canlandı. Kö
pükler arasından çıkan bir Venüs 
gibi ...... . 

Yazınıın altına "son,, kaydini 

ilave ettiğim zaman, memnun -
dum. Denizin hışıltısı hala kulak 
larımda idi ve sanki ben, bu hı • 
şıltıyı besteye kalbetmiştim !. 

Bavulumu alıp Biyariçe dön • 
düm. "Grand Otel,, in merdive -
ninden güzel yıldıza rastgeldim. 
Bu sefer, siyah - beyaz kareli bir 
manto giymiş, saçları üzerine ör -
me bir bere yerleştirmiş, kenarına 
kartal kanadından bir tüy iliştir • 
miş olarak ......... Tabii koltuğunda 
gene F ebüs vardı. Ona da bir ne
vi seyahat kostümü giydirilmişti. 

- Nasıl? Seyahate mi çıkıyor -
sunuz? 

- Size şimdi telgraf çekecek • 
tim. Mevzuunu hazırladığınız fil
mi ltalyada çevirmeğe karar ver
dim. Yaka yerini Romaya nak • 
lede bilirsiniz şüphesiz, değil mi? 
Ne mükemmel olur, şu Pont batak 
lıklarından muhit olarak i stifade 
etsek ....... . 

Ben, zihnimdeki karışıklığı gi
dermek, darmadağın olan fikirle
rimi bir araya toplamak makıadi
le bir an susmuş dururken, güzel 
yıldız, merhametsizçe sözlerine 
söz katıyordu: 

- Esasen, deniz kenarında ve 
deniz üzerinde o kadar çok filim 
çevrildi ki, şu son zamanlarda ..... 
Siz de o fikirde değil misinz?. 
Halbuki babklıklarda filim çevir· 
mek, yepyen bir şey olacak! 

Anni Vivanti 
(Dc,nmı D uncu s:ıylfoda) 
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Abel Krudet, cebinde be§ adet 
bin .franklık banknottan başka pa .. 
ra kalmadığını görünce: 

Hocası 
Yazan: Pierre Valdagne 

- Siz Abel Krudet değil misi -
nız?. 

- Nereden biliyorsunu.z ma .. 

27 Recep 
GDo do~uşo 
Gün lıatışı 
Sabah namazı 
Otıe namazı 
kindi n amazı 

.'\lı:~am namazı 

\' atsı nam11.ı 

da.m? · \'ılı n ı:c çcn gUn lcrı 
- Burada herkes sizden bahse Yıl ı n ı.aıao .. 
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( KEÇECi ZADE 

izzet Fuat Paşaaıa 
-- H A T I R A L A R I 
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Abdülhamit, ziyarete gelen Alman 

• imparatorunun bir suikast tertip - Sırası geldi, dedi, yüz paray 
la iıe başlayıp milyoner olanlar, 
var, ben elbette beı bin frankla 
bir it görürüm. 

Mesele yolu şaşırmamaktadır. 
Abel otuz yaşındaydı. Sevimli 

bir çocuktu. Babasından katan pa
ralıarın altından girip üstünden çık 
mışlı. Ama budala değıldL 

"diyor... Ta, b i i, a iz me§ h ur artistsi - ~L:::;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;:;;;;:;;;;;;:;;;;~i 

nız_. İltifat ediyorsunuz. 1 R A D Y O ı l 
ettireceğinden bile korktu 

.. k . k" Jdu~u biiY ~ 

lı:ısan yarım milyon lira yedik
ten sonra haylı tecrübe sahibi o • 
lur. 

Samimi arkadaşı Floriot'a: 
- Artık hayatımı kazanaca -

ğım ! dedi. 
-Ne yapacaksın?. 
- Piyano dersi vereceğim. 
- Sen piyano çalmasını bilir 

• • ? 
mıam .. 

- Tek parmakla bazı şarkılar 
çalarım. Ama bunun ehemmiyeti 
yok. 

- Pariste yüzlerce piyano ho
caaı var, açlıkla ölüyorlar. 

- Ben Pariıte kalacak deği .. 
lim.. 

- Ha, ya Nise veya Montekar
loya gidip rulet oynıyacaksın. 

- Hayır, ciddi söylüyorum, ça
lıtacağım. Piyano dersi vereceğim. 
İnsanın der• vermek için piyano 
çalmasını bilmesi şart değildir. 
Ben Şarliye gideceğı.m. Sıkıntılı kü 
çük bir tehirdir ama, ahalisi zen• 
gindir. 

- Orad.....tanıdıkların var mı? 
- KimseY,· tanımam. Bir sene, 

günde üç ders vereceğim. Saatine 
~üz frartk alacağım. Ondan sonra 
};ir konser vereceğim. 

- Sen delisin! 

E1rtesi gün gazetelerden biri, 
ki tahrir müdürü Abelin ahbabıy -
dı. Şu havadisi yazdı: 

"Meşhur piyanistlerimizden A .. 
bel Krudet Şarliye gidiyor. Birçok 
defu, birçok yerde alkışladığımız 
bu kıymetli piyanistin, böyle inzi • 
vata çekilmesindeki sebebi anlı -
yaınadık.. Her halde Şarli halkı, 
kendilerini bahtiyar addetmelidir
Ier.,, 

"' "' "' 
Bu fıaber Şarlide heyecan uyan-

dıldı. Hanımlar aralarında konu -
şuyorJhrdı: 

- Gazeteyi okudunuz mu?. 
- Bu Abel Krudet de kimdir? 
Muhakkak başından bir aşk ma 

cerası geçmiş olacak. 
- Dün ona yolda tesadüf et • 

tim. Muhakkak oydu. Hazin hazin 
dolaşıyordu .. 

- Ben de gördüm galiba. Yeni 
pazar caddesinde 6 numadalı eve 
gir~i. Orada oturuyor galiba. 

- Sen ayın 23 ünde bir çay ve 
rcceksin, onu da davet etmenin 
çaresım bul. 

- Kolay değıl. Peşinden koşa. 
marn ya. Hem Paristen kalkıp bu
raya gelmesi iç i.11 insandan kaçı • 
yor demektir. 

:(. :(. 1(. 

Ertesi gün, Şarlinin en zengin 
fabrikatörünün karısı Madam 
Barblan otomobilile gezerken, ha
fif bir feryat duydu. 

Bir genç otomobılın altında kal 
mışh. Bereket versin yaralanmadı. 
Toz toprak içinde kalktı. 
- Merak etmeyiniz madam, biraz 
kolum ;ncılciı. 

__.!:.;;---'::..========-------=-=====~ - Doğruyu söylüyorum. Sizi tsugun 
beklerim. Pazartesi günü kabul ı 8 T A N H U L -: 

,günümdür. 
1(. "' :j. 

Pazartesı günü Abel madam 
Barblanın salonuna girdi. Sol kolu 
bağlıydı. Sevimli, mütevazı, kibar
dı. Özür diledi: 

- Kabahat benimdi hanımefen 
di .. Çok dalgınım. 

Dalgınlığının sebebi, onu bu ıs· 
sız yere atan a§kın hüznüydü. 

- Siz büyük bir musıkı§ınassı-
nız. 

- Hayır madam, musikiyi se
verim. Fena çalarım. 

- Sızı dinlemek isterdik. 

1%,80 - JS,80 Türkçe g ra mofon "" rlyntı. 

18 - 19 gramofon. ı 9 - 20 orl,eı;tr:ı. Solo 

fi r man, Necip Yıılmp B f'y tarafından. 

20 - 21 ,SO hanımlar hı·~·eti. 21,30 - 22 gra-

mofon. 2'? den lllbarcn aj:ın,., boı-:.ıı . 

ANKA it A.: -

12,30 - lS,SO gı-anıofon. lR - 18,40 kc-

man, Ekrem Zeki Bey tnrafından . 18,40 -

18,1 5 framııı:ca dercı. 19,15 - 20 gramofon. 

20 ajan'!. 

\'lYA~Al 618.l m. -
12,SO konser. 13 tleHımı. 1!1,10 - lG 

ın ~hur bc'lteler. 16,5.> ork""tra. 18,20 pl-

yııno. 20 kon c.r. 2 1 "Tufanı Nuh., isimli 

dramın tı·ınsill. T.'!erin muharriri, Erııst 

- Maalesef büyük yemin Bari) ah. 23,20 dans ha Yaları. et• 
hm. Beni mahveden piyanoyu ar -
tık çalmıyacağım. 

- Biz musıkıyı pek severiz. 
- Piyano güzeldir. Maalesef 

fena öğretiliyor. Sistemle çalıtılmı
yor. Bazan piyan.o çalan kadınlara 
bu hususta bazı nasihatler vermek, 
onları bir sisteme alııtırmak istiyo-
rum. 

- Bana ders versenize ... 
- Mesleğim değil. 
- Aman bana da ders verınız. 

lst-edığınız parayı veririm. 
Krudet hiç bozamdı: 
- Pariste, dersin aaatı 

franktır madam. 

yüz 

Abel Krudet, arkadaşı Florio
ta şu mektubu yazdı: 

"Burada beni paylaşamıyorlar. 
Genç ,ihtiyar yırmı talebem var, 
istedığım parayı kazanıyorum ve 
lutfediyormut gibi görünüyorum. 
Nasıl mı ders veriyorum. Bir tale
beye aynı mözürü yirmi defa tek
rar ettırıyorum. Bir saat zarfında 

talebe sersem oluyor .. Ve işin tu -
hafı terakki ethğını sanıyor. Ben 
elimi klavyeye sürmüyorum. Ye • 
minti olduğumu söyledim .. Bir de 
genç kız talebem var. Babası mil
yoner .. Bana pek candan bakıyor. 

Tabii evvela nazlanacağım, sonra 
seni düğüne davet ederim. 

Bir kere evleneyim, Parise dö
neceğim. Fakat seni temın ederim, 
evimde piyano olmıyacak. 

VA KIT' 
Gllndellk, Slyut Gazete 

Tıtanbul Aılkara Caddesi. VAKIT )'Urdu 

Telefon Numaralar.: 
Yazı işleri telefonu : 24871 
idare telefonu : 24378 

reıgraf adresı : ltta.Dbul - •ıAJa'I 

Posta lcutwıu No. •e 

Abone bedelleri: 
Türkiye Ecnebi 

Seı:ıell'.: HOO Kr. 2700 Kr. 
6 aylık 750 • u~ • 
3 aylık 400 • 800 • 
ı aylılr 150 • soo . 

llln ücretleri: 
Tlcart Ulnlann U&n eahllelertnde awtl

aıl 30 ktıru,tan bqlar. Uk aah.ltede Z60 

kurup lca4u çıkar. 

Bllyük, fuJa, dcnmlı Uln nre.nlere alt 

ayn ten%lıaı •arcln, 

ReıımJ UAnlann blr •tın 10 lluruıtuı. 

KUçDk lllnlar: 
Bir cıetuı 30 tk.i det'üi 60 Oç detuı r.~ 

d l:lrt <Jctuı 7~ ve oı:ı detuı 100 ~tur. 
Oç aylık UA.ıı vereı:ıJeriD bir detuı mecca
nendlr. D!5rt aatın geçen Ulntarm tıuıı 

ııatırtan bt-ş kuru~tan hesap edlllr. 

8Ul>APF.ŞTE: 650.ô m. -

ıs,o:s orkestra. U,SO plak. 18 Geu Nagl 

tarafından pi,lano konsP.rl . 18.10 Uu5 f'dJbl 

ToJstoya dair konferanıı , ." plakla 'l'olsto~·uw 

esi. 20,!l!i konser. 22 Ç'l~nn orı..e tmsı. 

%S,!IO kon er. 

BUKKEŞ· 894.2 m. -

13 plak. 14,15 hafif mnslkl. 18 cazbant. 

20 plak. 21 senfonik konser. 

V AJL50V A ı 1'1% m. -

1:?,60 san'at haberleri. ıs,o.; operet taııtc-

ı:llerl .. 16,55 plakla keman. li,10 operet ar-

kıları. 17,5.'S Bulgur bl'.!ltelcrilc konser. 19 

dan11 plakl:irı. '%1,1 

plak. !"" 

8ELORAD: csı m. -
12 k onser. l S,05 lrnn,er. l S,35 orke tra. 

17 pini<, 20 orke tra. 2 1 konser • .23 nm,lkl. 

ROllA: uı.ı m. -
ıs,so plak. 14 konser. 1i,SO ı;ocuklnr lçtn. 

JS,16 ıcs ve musiki. 19,40 - 21,16 konser. 

22,50 komedi. ~lacnr edJplerlndf'n F.ra nts 

Hrrtsec ln "Knrolinıı.. lsimU eserinin ~m uı. 

r 
1 BORSA 
[fliıalnrı nda yı ldıı iş areti olanlar üzer· 
!erinde IO ll ci teşrin muamele olanlar· 
dır.] Rakamlar kapan ış fiyıı tl:ınnı gösterir 

tfukut (Satış) 
-;::! 

• Londrı 678, - · • Viyana llS, - 1 
• Nevyork ·~ıs. - • 1\1adrlt 

IS, -ı * Parls 16'1. - il Rerllo sı . -
• l\llljno 22ı!, 50 • Varşo\'a 24, - · 
* Brulı:~e ııs. - • Ruclapc,ı. :ıo,-

* Atln:ı 24, 50 * Biil.:rcş 21 , ::o 
* Ccncn c E'!!.J, - • Belgraı 56, -

* Sofy:ı 911, •• * Yokohama 43, -

* J\msıert.l.:ını 84, - * ı\ltın 'l:.!5, -
• l'r:ıı: 12Y., - •Mecidiye :ı4, ::;o 
• Stokho'm • Bsnlı: not 226, - • 

Çekler (kap. sa. 18) 

* f.ondra 6:'8,2~ Stokholnı l!.85~01 
• Ncv}ort o.71'55 \Ti yana 4,\! I 
* raı ls 1206 • r-.ı adrlı 5.11350 
* rılilı\oo 8.9625 • Bcrlln 1,9791 
* Rrukscl 3.382~ \'arşov:ı 4 !?tH~ 

J\tlnı.. 81,66 o * Budapeşu: 3,MSl 
* Ccnc\•rc 2.43:"5·- Hiıt:rcş :'9,lfı30 

Sol ya M,- Belı:m 34 . .ı3;fi 
• Amstcrdam l. 17 IO + Yokohama ,..:o-

Praı: IS,89l!' Mo kO\'a 
----

ES H A M 

i ş Ranka~ı Terlms 2:-. ı s 

1 
' • ,\naliolu 2!i.80 * c;ı mcnıo as. 11.85 

ltejl :ı.rııso ( ıı ron llcy 20,rın 

Şlr. 1 Jayrlyc 1.5. ~a rlı: ile?. ı.:m 

Tramvay 48.50 Ralyıı ıı,cıu 

U. Sigorı:ı 11,40 Şıırlı: ın. ceza 2,35 
l.lomonıi 

lsı llı:raz.ldL 

• ~nk u.yol 
• O. !\lu\•ah. 

Cllmrül:Jer 
192g l\16. A. 

;o,- Telefon 

53,~n Tramv:ıv 

'ı,3(1 • ı:rg:ınl 
f'.2.3750 Rıhıım 

2.35 * Anadolo ı 
•.~o * Anadolu il 
ıı.- ., ,\ ~i lime sil 

13.-

~1.30 

9:',·-
IR.-

~ .. 40 

H ,40 
sn.ss 

- 34 -
Derhal süvari beyi buldum. Ken 

disiyle konuştum. 
- Ne oluyoruz beyefendi?. 
Süvari çok görmüş, geçirmiş o -

lanlara mahsus bir edayla: 
- Bir şey yok efendim... Bir 

şey yok .. .Şu gördüğünüz floryo 
kumpanyasının vapuru bizimle ya 
rı§ etmek istedi. Akıl ve hayale gel 
miyen bir İstihzayla yanımızdan 
gelip geçtı. 

Bendeniz de tahammül edeme • 
dim. Derhal (fayrap) emrini ver -
dim. Makinistlerımız gayrete gel
diler. Biribiri üzerine fayrap, fay

l'ap, emrim üzerine faaliyetı arttır· 
dılar. Garip şey, müthiş bir şekil
de kazanlar ısındı.. Fayrapla bizi 
geçen kumpanya vapurunu arka -
mızda bıraktık .. Çok güzel bir şey 
oldu .. derken ... 

Aksiliğe bakınız. lstanbuldan 
kömür alırken dikkatsizlikle iyi kö 
mür alamamışız ... Fena kömür çık
tL. Onu düzeltmeye uğraşıyoruz.,, 

Filvaki bir de havaya baktım ki, 
dehıetli bir kara bulut eflake ser 
çekmiş ..... Bu kara bulutların altın
da gemımız hasta bir martı gibi 
ilerlemeye çalışıyordu. 

Biz böyle konuşurken izzetti -
j J -

nin sürati azalmış ve yerinde say· 
mıya başlamı§h. 

O esnada arkamızda kalan kum 
panya gemısı de yeni yeni fayrap
lara başladı. 

Biz hala yerimizde sayıyorduk. 
O bizim yanımızdan alabildiğıne 
geçip gitmez mi?. 

muze ayzerın ra ıp o • 
gemi çıkmaz mı?. d Jıİ 

Gemi yaklaıtıkça etrafunız ~ .. i 
heyetımızın kıymetli şahsiyetler• 
aramıya baş1adım. d jil 

Ayakta yediden yetmite ehİÇ 
de, 95 e kadar, benden batka 
kimse yoktu. 

bir r Hatta ne bir hademe, ne 
ğa .. Hiç, hiçbir şey yoktu. 

o· 
Vilhelmin yatı olan (Hohellld.,. 

lern) de daima bize yaklatıY0r i· 
Nihayet o kadar yaklaştı ki .. gedl 

mizin yanma geldı. Birdenbire.) 
lam sinya\ları başladı. (izzetti'. 
de, şu bizim muazzam eser de tf, 
sım yükseltti .. İşte o kadar ... f'f~. 
henzolern de istoper etti.. Kart1

1
_,, 

maya giden heyeti almıya haıır 
dı. 

Bizim uykuda olduğumuzu ~ 
k, tvr 

lar da anlamış olacaklardı ı, i· 
atmıya başladılar. Bir, bir dalı• 
ki ... 

Hemen efendilere, muhte1' 
heyet azalarına haberler gitti. ·~ 

Kendisine güvenip kalkabl fi' 
kalktı. Fakat heyet azasının etl ,
al uzuvları eksıktı. Haydi oııl 
da uyandırın ... 

Emid~ e.tnirlerİ takip _..;, 

hayet limonatalar, kolonya~ar .. ~ 
Efendilerin vücutları oğul;' 

Harekete gelebildiler. Ayağa k 
tılar. Güverteye çıkabildiler. 

Bu vaziyet üzerine bizim k•~ 
man İzzettin de büyük bir gur11'~ 

sandallarını ındırmeye baılad•·,dt 
Paşalara da haydi buyuru11ı 

- Süvari bey bu ne haldir .. 
- Efendim, bu kömürle istim 

diler. . . ~ 
1 - Buyurun ... kime?. Elını .. JJi• 
C.:ıramıyan, adeta bacağını şürlJ ,,. 
yen ihtiyar zevatı muhtereıo'1 bir kararda muhafaza edilemiyor. 

Ne yapalım? .. 
İzzettin yatı vapurluktan çık .. 

mış, adeta bir antika müzesi haline 
gelmıftı. 

Devletı Osmaniyeyi temsil ede
cek murahhaslar hep müzeliğe la • 
yık muhterem zevattan ibaretti. 

Netekim vapurumuz İstanbul • 
dan hareket edmce ortada hiç kim 
seyi göremedım. Herkes kamara -
)arına çekılmış, yataklara düşmüş · 
tü. Vapurumuzda öyle bir aciz lev 
hası görülüyor, öyle bir zaaf tab • 
losu meydana çıkıyordu ki, Alman 
heyeti daha ilk bakışta memleke -
timizin tamamiyle köhnelere yuva 
olduğunu anlıyacaktı .. Hiç unut -
marn .. Bir taraf tan vapurun açık 

denizde bir iki sallanması üzerine 
iniltiler başladı. Diğer taraf tan da 
ağaların hepsi ellerinde tepsi , tab· 
Ja üzerinde bilmem ne beyin tak· 
ma dişlerıni, bilme."!ll ne paşayı a
lının şusunu busunu taşımakla 
meşguldüler. 

Vapurda biraz sonra hiç kimse 
görünmemeye bşalamıştı. Ağalar , 

efendiler, beyler, paşC\'ar hepsi 
yataklarına çekilmişler: 

- Allah .. allah.. diye inleyip 
duruyor!ardı. Maamafih hepsinin 
de hakkı vardı. Biçarelerin hepsi 
ihtiyar, elini, ayağını kaldıramıya 
cak kadar bitkin vazıyetteydiler. 
Neyse.. Marmara açıklarında bu 
şekilde giderken birdenbire önü -

Pfri fanilere mi?. __ ,a 
O manzarayı gördükçe hal• , 

ı eğim titrer. O paşaları koJlafl~ 
dan tutarak, eteklerini kaldır~_,, 
sandallara indirtebildik. On ·bi 

. d "' •• sonra da ımparatorun ag 
1

• 

gemisinin güvertesine kırıkııı, ç 
kıksız olarak çıkarabildik. . ,O 

Fakat buna rağ.men gene fftott' 
ros pafa gibi bazı ihtiyarlar ya 

yata.klarında kaldılar.. . . ' I•. 
Ust tarafı, sözde bır ıkı ıa~,f' 

mı kayzerin vapuruna geçip 1 

hosamedi etti1cr. • . ıı.-
Bu s~yahati yazarken rna bİ • 

clım en ince tef errüatına kadar ,_ 
"'·ı rer birer kaydetmek del1 '. Jt 

.. h' 1 • 1 b" t içtfl mu ım va ~ a ar ve ızza 1'"' 
bulunarak gözümle gördüjüdl•ti". 
laklarımla i!İltiğim , yani ııhh•"' ı 
den kat'iyyen emin olduğurP "' 
alan tesbit etmektir. ,, 

flJt'ııa~ 

ISTAtf BUL BELEDil'~ ·uer• Şehir Tiyatrosu T~m•• 
8:.~~· ı~·~:· ;""11111~~ 
akşam suvare 1111 
saat 21 de 

Pergünt 111 

Yazan: H&orik 111111111 ~ 
ibsen. eesteliyen : E. ~ 
Türkçeye çeviren: Senih• 

UMUMA 
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DÜNYA HABERLERİ 
ı l .. 

.. gun yaşayac~ksınız!,, Zeppelin en tehlikesiz vasıta! 
h Ust Üste gelen tehdit mektupları Almanlar uzunluğu 248 metre tutan yeni balon yapıyorlar 
azırlık. Arka arkaya inen yumruklar! 
.\da- b• ·----uın ıris' .. .. b 

'ft'ıelctup I 1 gunun irinde bir çarparak kendi kendine çalan bir 
ferı, ha)~~r. Aç.'p okuduğu zaman çıngırak tedarik eder. 
len lnektu benzı atar. Çünkü ge.. Eve girince ihtiyaten elinden 
~ılı bu) Pla kısaca §U bir satır ya- tabancasını bırakmaz, üç odadan 

,, unuyordu·. ·b l d · · · t d k ı aret o an aıresım arat ır ı tan 
>'lctk. · ~ ' '' Yalnız üc gün yafı sonra evde hırsız ve katil falan bu-

•ınız t ~ 
~ekt .,, 

hltkt hiUP~a. bu dört kelimeden 
de i ç bır şey yok. Ne tarih, ne 

l\\za Yar' 
Adarnc ~· 

'-tektub •gız gelen bu tehdit 
d' k una kız kl b ı end' rrıa a eraber ken· 

•• ıne der ki: 
k - kirnbT 

I? 1\\ , l ır, hangi dost bana 
>'ok k'ı ubzıp!ik yaptı. Düşmanım 
• enı .. .. 
it lce.lk uç gun sonra öldürme-
ki iiç .~rn Ye Yahut hasta değilim 

tun •on "l . 8 ra o eyım.,, 
" unu sö l' "IJiıp Y 1Yerek gelen mektubu 
L ıepete t "th \,j a ar. Fak at ertesi sa-
derıili: ltıke~tup daha gelir. Bunda 

,,or 1• .. . 
)'-tak. · · · · · Yalnız iki gün yaşı· 

•ııt' .,, 
b· ~tne d" 
ır '21ek ort kelimeden ibaret 

~onuırn tup, Ne imza, ne de tarihi 
ı . u,. 

• kınci kt . 
tıı iir'- ille up gelınce adamca

"er: 
lf 

~~~ ~caba hana suikast mı ya
\~t\ce ~· ·" diye kendisini bir dü -
~\i~e ~~korku alır. Bütün gece 
t\i11 bi ıç llYku girmez. Üçüncü 

•• r lllektup gelir. Bunda da: 

~1• • • • YalnJz bir gün ya!ı· 
~ılı d .... ?1

1 
z?,, dan batka bir şey ya .. 

"IU 1 
L Ad,rn. 
~l\lr, "~~ korkusu son dereceyi 
"ll uu .. 

tehdit fUnür, latınır, aldığı 
!la -.er Jracktuplanna hiç bir ma 
~trrrı .. ~~eı. Gidip polise haber 
d qc ıate f 
l -.,ı r, akat sonra bundan 

., teçer: 
~ '~lk' . 
~de Ort I 1 gene hır takadır, bey-

)1'-l! d l ığı velveleye vermiye
lf '' er 11\e hu · Arrıa biraz sonra bey .. 
c!ı.. . cUını eden t " l" t '' )" d" .. t "tı .. t . ur u ur u uşun-
ıc ·• eıı · 1 0t~11 h rıy e tekrar korkunç 
~k~ aya.Here kapılır. 

~I -~:r olduğundan ve küçük 
Ilı.~ nında h' . . b ' l b L ~~ld .. ızmetçısı ı e u-
"ll'l 1iında d ot 1 letin ~ 1tarıda hırsızların 

'-r: gezdıklerini işitir gibi 
•• 

•il' 'Şiırıdi k 1 . . . ~ek1 apı acı acak, ıcerıye 
~'.~i 1'laher,f hoia.zı~ı sıkacaklar!,, 
ıcı"l u d" .. 
•I te" b .. Ufunceler içinde ha-

l "•tıd oguluyor gibi olur ve 
't ln ıog'" k · u terler akmağa baş-

~tha &ok,'" Yet, evd d 
) ta çık .. e uramıyarak 
'kıl\ u kar, oleceğim cliye gidip 

l'et z, büt ·· k 
eder. un a rabasını ziya· •• • 

•it~' Ölmede 
ol ltırn1 ı,· n eve} akraba ve ta• 

')r...: 1 ır kere dah ·· .. ·-..., d a gormuş 
() ' er. 

l'ırı nda.n •on b. 
0 ' "ita. ra ırer kere dostla-
lll, 1 r. Be~ r l d yer, onar dakika 

'det a konu• h . t · İci . yUr, epsıne veda 
'rı d ~ erınde 

() 1 ol'Yı d şu veya bu sebep-
1 tı lrla b, arıldığı dostları varsa 
'tı rııır E 

Ilı da · n sonra, alacaklı 
"-l'r f l.lnutrn B 
.._. \& &a.ııd ... a%, ankadaki ta-

•kttr 'tında biriktird · w • b' ltf Paray ıgı ır 
ek bor l ı çeker, onunla ufak "-1 çarını öd . 
'&e Par er. Bırazını da 

L .. -'ılcı-..ı aıı olur diye saklar. 
~"''k e\'e dö 
L "" l'ey l nrrıeden evel hir 
"'" o •er l .. rıı a"ı} a ır, bir de s.okak 

~ ınca. k 
apının kanadına 

lunmadığına kanaat getirerek he· 
men ite başlar: 

Evvela, çivi kutuıiyle çekici 
alarak bütün pencere~eri mıhlar. 

Sonra getirdiği çıngırağı kapısının 
üstüne yerlettirir. Bu işlerin bit
mesini müteakp it odasına girer 
ve telefonun yanındaki koltuğa 

yorgun argm çöküp kalır .. 
O sece dahi sabaha kadar gözü 

ne hiç uyku girmez: 
"- Şimdi gelecek, şimdi geli

yor! ,, diye sabahı bulur. Fakat bü 
tün gece sükunet içinde geçer. 

Ertesi sabah adamcağız gene 
postacıyı bekler. Geceyi sükunet 
içinde atlattığından gelecek habe
rin ancak postacıda olabileceğini 

tahmin eder. 
Nihayet kapı çalınır. Hemen 

kapıya kotar. Açtığı zaman 
müvezzi bemıutat eline bir mek • 
tup sıkıthrrp gider. Biçare adam 
mektubu bir müddet evirdikten, çe 
virdikten sonra elleri titriyerek 
yavaşçacık açar ve şunları okur: 

"Son bahar için getirttiğimiz 

fevkalade güzel kravatlarımızı ve 

gömleklerimizi maiazamızda teş
hir ettiğimizi bu mektubumuzla 
haber almadan evel - yalnız hir 
dakika yaşıyacaksmız ! derhal ma
ğaza.mızı teşrif ediniz.,, 

Bu satırları okuyunca itin bir 
reklamdan ibaret olduğunu anla .. 

Son altı sene zarfında mütema- r alm"ktadır. Doktor '(Eckener) in 1 inşa edılmektedir. Bu yeni h'alon ~ 
diyen (Zeppelin) balonunun seya- ı kumanda ethğı bu balon şimdiye j 1934 senesi yazında seyahate ha• 
hallerini gazetelerde okur, duru " kadar yedi yüz bin kilometreden zır bir halde bitmış olacaktrr. Şim· 
ruz. Balon en yeni bir nakıl vası - fazla bir mesafe kat'etmiş, 22500 diye kadar itleyen balondan daha 

tası olduğu halde gazetelerde gör- yo 'cu taşımış, 17500 kilo posta ve büyük ve uzunluğu 248 metre tu

<liiğümüz haberleri okuyup geçe • 37500 kilo eşya nakletmıştır. Ba .. tacak olan bu yeni balon (LZ 129) 

riz. Ve balonun seyahatleri bizi lon ~imdiye kadar elli defa Atlaı dur. (Zeppelin) balonunun bütün 

yakından alakadar etmedığı için, Batuimuhiti üzerinden geçtığı hal- seferleri esnasında elde edilen tec 
o haberler üzerinde uzun uzadıya 
durmayız. 

Halbuki "Zeppelin,, in seyahatle 
ri, balon günden güne gayet emin 

bir nakil vasıtası halıne gırdığı ı· 

çın , gittikçe büyük bir ehemmiyet 

de hiçbir kazaya uğramamış · ve 

gerek yolcuların, gerekse tayfası -
nın burnu bile kanamamıştır. 

Şimdi Almanyada "Friedrichs .. 
haf en,, deki balon istasyonunda 
yeni bir (Zeppelin) balonu daha 

rübelerden bu yeni balonun inta • 

smda çok istifade edılmışhr. Onun 

için (LZ 129) 1934 senesinde hiç 
bir tehlikesi olmıyan en yeni bir 
nakıl vasıtası olarak seferlerine 
başl ıyacaktır. 

tayyareciyi yamyamlar yedi ! 
Paris, 16 - Dakardan Pelit 

Journale bildirildiğine göre 30 ha
ziranda bir kasırga esnasında Da
kar civarında kaybolmuş olan iki 
Fransız tayyarecisinin Ricacheo 

nehri mensabında karaya inmİ§ 

oldukları ve yamyamlar mıntakası 
olan orada yamyamların tayyare
cilerle kendilerine mükemmel bir 
ziyafet çekmiş oldukları söylen -

mektedir. Fransız ve Portekiz 
siyasi müstemlekat servisleri, tay
yarecilerin akibeti ne olduğunu 

meydana çıkarmak için taharriya· 
ta giritecektir. 

B. Dün 
Ankaradan şehrimize geldi 

yınca üç günden beri geçirdiği kan . (Hat .. tar.atı ı '."el aay'.ramızdıı) • ı buri~et~n kontröl ciheti tespit edil- ı aynı dersler ilave edilmiştir. O. 
lı, bıçaklı, revolverli korkular kıl Bey Unıversıte talım heyetıle memıştır. çüncü sınıfa gelince, burada ge • 
derhal hiddet ve gazaba münkalip tanışacaktır. Bunun için bütün u·· • 't · h b" t" f çen senelere nazaran fazla olarak . f .. .. nıvenı enın emen u un a-
olur. Mektupta tavsiye edildiği ordınaryüıler, pro esor ve doçent .. . . . . . . 

l 
.. ~ ı d u·· . kultelerınde ders adetlerı artırıl ~ ılave eclılen dersler beş tanedır. 

veçhile kofa koşa erkek eşyası sa- er yarın og e en sonra n1 -

tan o moda mağazasına gider. versitede hazır bulunacaklardır. mış ve programlar tanzim edilerek Bunlar iktisadi meslekler tarihi, 

U .. nı' vers'ıtenı'n açılma resmı· cu.. fakültelere asılmııtır... hukuk felsefesi. içtimaiyat, Türk 
Mağaza sahibi bizzat kapıyı a· 

G .. 1 · 'f ' h · · d 1 martesı· gu" n •aat 2,5 ta • ~rkez hı'- Bu arada Hukuk fakültesi ders- hukuku tarihi, hukuk başlangıcı çar. oz erı ı tı ar ıçın e par ı .. 0 • -

yarak: nasında yapılacaktır. 161'inde ve derslere devam şekille - tarihidirler. Birinci sınıfta yal -
"- Nasıl, kimsenin hatır ve ha- Bu merasimde Maarif Vekili rinde değitiklikler yapılmıştır. Hu nız haftada bir gün öğleden sonra, 

yaline gelmiyecek dara fevkalade Hikmet Bey, rektör Neş'et Ömer kuk birinci sınıfına geçen seneler- ikinci sınıfta perşembeden baş -
bir reklah fikri, değil mi?., diye Bey birer nutuk söyliyeceklerdir. den fazla olarak üç ders ilave edil ka bütün gün akşamına kadar, 
sorar. Tedrisata pazar sabahı başla - miştir. Bunlar Türk hukuku ta - üçüncü sınıfta ise haftanın bütün 

Adamcağız mağaza sahibinin nacaktır. Üniversiteye devam rihi, içtimaiyat, hukuk batlan - günleri sabahtan akşama kadar 
yüzüne bağırır: mecburidir. Fakat henüz bu mec 1 gıct tarihidirler. ikinci sınıfa da ders vardır . 

"- Mükemmel, harikulade, 
enfes! Fakat bunu ben ele yapabi • 
lirim. Hem de nasıl yapabilirim 
bak: Sen üç gün bile yafamıyacak .. 
sın.. İki gün bile yaşamıyacaksrn .. 
Bir gün bile yaşa~ıyacaksın .. Yal 
nız bir dakika yaşıyacaksın şu bi -
rinci yumruğu yedikten sonra .. Şu 
ikinci yumruğu yedikten sonra ... 
Şu üçüncü yumruğu yedikten son
ra .. Şu .... !,, 

Magaza sahibi dördüncü yum • 
ruğu yemeden yere yuvarlanmıftı. 
Mağazadaki satış memurları he· 
men koşarak patronlarını hiddet 
ve tehevvüründen dolayı kendin 
den geç.mit bir halde öteye beriye 
yumruklarını savuran adamın elin 
den bin müşkülatla kurtarabilmit
lerdi. 

İtittiğime göre mağaz:\ aahibi 
şimdi hastanede imi§. Dayak atan 
adamı mahkemeye verecekmit. 
Muhakemeleri olursa onu da ayrı
ca yazarız. 

Dedikod ucu 

GROTESK • • Yıldızın kaprisi 
(Ila~ tnrarı 7 irıd 88~ ırada) - Onu da çoban yapıverirainiz, lı, çimentolu duvarlı bir kulübede, 

Febüs, huysuzlandı· Çünkü, olur. biter. Ne kadar kolay, de - oturuyorum. Lakin, burada ne 
deriden çeketinin yakası boynunu 
acıtıyordu. Yıldız, parmaklarını 

onun boynunda gezdirerek, sözle
rini şöyle bitirdi: 

- F ebüs, meleğim, treni kaçır -
maktan korkuyorsun galiba? ..... O 
halde, sizinle Romada buluşacn -
ğız. Lfıtfcn beni orada arayınız. 
Sizinle beraber Kampanyada do -
la§ırız. Orası, hana memleketi -
min çayırlarını hatırlatacak .... .. .. . 
Ah!. 

Yıldız, tahassürle içini çekti. 
Dudaklarında bir gülümseyiş be -
lirdi. 

- Beni bir çoban kızı yapacak
SJnız. Harikulade hir şey! 

- Ya ....... Zavallı balıkçı ne o-
lacak? 

ğil mi? F ebüs, hadi, "Adiyö,, yok, 
"Orevar !,, de bakayım. Bataklık -
larda görüşmek üzere! 

Ben, protesto yollu bir söz söy-
lemek üzereydim. Yıldız, bunu 
sezdi; benden önce davrandı: 

- Fakat, düşününüz hele .. O -
rada ne güzel mandalara rasge -
leceğiz. F ebüsün mandalar o ka -
dar hotuna gider ki.......... Değil 
mi, sevgilim? 

Eh, artık buna akan sular du -
rur. F ebüsün hoşuna gidecek man 
dalara rasgelmek, filimdeki va -
kanın bataklıklar arasına nakli ve 
filmin orada çevrilmesi için, ki.fi 
bir sebeptir. Hem çok kuYVetli ! 

çoban var, ne sürü, ne de man -
da ........ Çünkü hükumet bataklık • 

ları, Üzerlerinde şehir vücuda ge -
tirmek için kurutmu§tur. Bir kaç 

bin insanı iskan için.. Dola ·

yisile ortada manda yok ...... F ebüs 

mandalardan o kadar hoşlandığı 

ve ben, bir senaryo yazmak ıçın 

hu muhite kadar geldiğim halde! 
Şimdi yıldızı çoban kızı, onunla 

beraber oynıyacak erkeği de ço • 
ban yapacağım. Muhite uygun 

tipler olsun, olmasın ...... Umurum

da değil. Yalnız yıldıza bugün

lerde yeni ~:-:- ilham gelmesi ihti

malini düşünerek, gayet ağır çalı
§Jyorum !,, 

Şimdi Kampanyada hasır dam- Anni Vivanti 



ŞERLOK HOLMES'e 
KARŞI 

ARSEN LÜPEN! 

VAKiT tefrikası Numara: 10 

- Hiç tanımadığımız bir adam, j b ir kaç gün içinde ne karınıza, ne 

bir sabıkalı akşam herkes işten çı -
1 
de başkası~a b~_mektu~t~n h_ah.~ct

kıp gittikten, kepenkler kapanaca - memenizdır. Goreceksmız kı soy -
ğı sırada öldürülmüş olarak bulun lenen ıeylerin hepsi uydurmadır ve 
du. Bu adam niçin içeri, ta işçilerin karınız masumdur. 
giyinip soyundukları odaya kadar Miltiyadi şüphe ve sevinçle: 
gitti. Kimin taraf mdan vuruldu? - Acaba? Diye sordu. Şer lok 
Hala anlaşılamadı. Ho\mes emin ve kat'i: 

- Dükkanda işçilerin hepsi git- - Göreceksiniz! Dedi. Yalnız 
miş mi idi? siz:len iki şey istiyeccğim. Biri or -

- Hayır, daha üç beş kişi vardı. 1 tağınız Leonidamn adresi ... 
Leon'ida kasada hesaplarını görü - Miltiyadi birden bire durdu. Şer 
yormuş. Odacı ortalığı süpiirüyor- lok Holmese döndü: 
mut. Onun girdiğini kimse görme- - Ah .. Dedi. Sizin de mi aklınız 
mi}, işçilerin hepsi karakolda sa - dan o geçti? 
atlerce isticvap edildiler. İçlerin - 1 lolmes hemen manifaturacının 
den biri üç gün soma üstünde kan şüphcs :ni far ketti ve hafifce güle -

lekesi bulunan bir elli liralık boz - rek: 
- Bakalım. Belki! .. 
- Ben bun~ çok düşiindüm. Fa

kat hakikaten ölen bir Mısırlı var. 

dururken ynkalandı. Kan lekesinin 
İnsan kanı olduğu anlaşıldı. Bu 
geny bir Rum çocuğudur. 

bana mektup yazan o ise bu Mısırlı 
- Sabıkalıyı tanıyor mu? 

ne oluyor? 
- Hayır hiç tanımıyor. Fakat - Siz bunların hallini bana hı • 

biz bı.ı çocuğu tanıyoruz, son dere· k y l d d' w • "b" k' . . .. .. ra ınız. a nız e ıgtm g ı ı ımse 
ce tem.•.z, namuslu, kıbar ve duşkun k b h t · · ye me tuptan a se meyınız ve ev 
bir familyadandır. Nasıl oldu da 

1 

1 ~ L 'd d · · 
b 

. . . 
1 

. .b. . ... d"" ve a eonı anına resını .. 
u cınayetı o ış em1s gı ı gorun u. B w 1 d K"" ··k k 

~ . . - eyog un a uçu parma -
Anhyamadık. Onda ellı lıranın bu k d · A d d 7 . ·apı a pansıyon y a a numara 
lunması da şayanı hayrettı. d L ·d 

- Acaba kendisi ne cevap veri
yor'f'/ 

- Kendisi safiyane bir cevapla: 
"Cinayet akşamı eve gittiğim za -
ma.n cebimde bu parayı buldum, 
ben de şaştım!,, diyormuş. 

-Bu genç şimdi mevkuf mu? 

- Evet .. Öldürülen adam Mer -
can Ali isminde on beş seneye m~h 
kum iken hapishaneden daha "bir 
sene evvel çıkmış bir hayduttur. 
Çodık yirmi iki yaşında böyle bir 
adamla herhangi bir münasebeti 
olm:\Sına imkan olmıyan çok ağır 
başlı bir delikanlıdır .. 

Şerlok Holmes bütün bu i~ittik
lerini zihninde uıun tahlillerden 
geçirmişti. Köprüye geldikleri za -
mail Mltiyadi Efendi: 

-- Size anlatllğım bu meseleler 
le bana yazılan şu mektup arasında 
hiç bir münasebet yoktur, olamaz 
da. Onun için beyhude vakit geçir
dik •. Esasen sizi bir saatten heri 
kendi davamla neden işgal ettiği -
mi anhyamıyorum. Beni mazur gö 
rünüz, çok müteessirim de ... 

- Mektubunuzdan zevcenızın 
haBcri varını? 

a eonı a. 
- Size yakın mı? 
- Biz biraz ötede Ayaspa~ada 

Billur apartımanındayız. 
Holmes hemen kendisine veri -

len adresleri küçük defterine kay -
detti. Sonra bu kederli Rumdan, 
bir gün mağazasmda küçük bir tef
tişe ihtiyacı olursa müsaade etme -
sini istedi. 

Miltiyadi, Holmese birden iti -
mat ve emniyetle bakmıya başla -
mıştı. Her istediği~i kabul edece -
ğini söyledi ve Holmesin verdiği 

adresi: (Viyana otelinde komis -
yoncu Cek Kitley) adresini kay -
detti. Mühim bir şey olursa ya le -
lefon edecek, yahut bizzat gele -
rek Holmese veya arkadasına malu 
mat verecekti. Ayrıldılar. 

1
,. Yarından itibaren tef~ı 
rikam1zın ikinci k1sm1:1 

1 Mercan Ali cinayeti .. 

"' ~ •ıımnm11tuıı•m111111Rt1Mımm11Nıu ınumıınuıı111tttımmntuı.ı ıttmın nınmm111 

Buğazların iki 
Manzarası 
Bam başkadır - Hayır., Dün aldım, kendisine 

hiç bir fey açmıyarak evvela bana 
verilen adreste hakikaten böyle bir (Haıt taruıı :s tiıırıı 5ayıl:ıtta ) 

Çünkü: 
adaım olup olmadığını onun sahi • 
den alüp ölmediğini tahki!ca lü - A) - Boğazlara hakim olan 

Türkiye artık ba~ka devletlerin hi· 
zum gördüm. Dün geceyi acı bir 
h '-''k mayeleri'e ve yahut aralarındaki 
a~ı at karşısında mı olduğum, 

k f menfaat tezatlarıyle yaşıyan bir 
yo s;,. ena, edepsizce bir iftiraya 

k tc~ekkül değıldır. Bu devlet ken -
mı maruz aldığım hususunda §Üp- . . . 
he ile geçirdim. Fa-k b b h dım korumayı hılen, hakı.m tam ve 

B b h Abd at u sa a ... müstakil bir devlet olduğu için Bo 
b' ~ u ;a a h'dülbaki isminde ı ğ.u"ar meselesinde düşündüğü şey 
ır d ı~ır ının sa ~. ~n bu kö§kte l ürkiyenın istiklalidir. 

~~ıa ~gını vek sah 1 end Y<lndığını istiklal davasının ta kendisi o -
og~ .. '!nmce me tu un oğruluğuna 1 b d l . . 
k t . d' · p k' b an u ev et ıçın Almnn dostumı:M -anadt ge ır ınız. e ı, enim 11 •• ~ • 

1 
• • oz I zun çıkardıgı hesap yanlış değıl, 

erır:"e ınanmıyor musunuz? b . ~ 
•":r. • • • • 1 atıl arın batılı ve mügalataların 
r.~.Itıyadı Efendı cevap vermı· ı mügalatasıdır. 

yordu. Şerlok Holmes: ı Türkiyenin harici politilmtı 
- Sizi Löyle bir mektupla rahat : yurtta sulh, cihanda sulh düsturu

sız ederek kar:mzlcı aranızı açmak j na dayanır. Faknt hiçbir zaman 
tan istif~de hekliyen birisi var. Bu istikliilı tehdit eden en ufak bir ta 
.... k!m olduğunu ve n.eden yap- ahhüde imza koymak onun harici 
tığınt size çok yakında anlataca - politikasında yeı tutmamıştır. 
ğım. Ancak sizden beklediğim şu Emperyalizmle döğüşe döğü~e 

Şehir meclisindeki müzakereler 
.ki~ 

( Uaıı larall ı ım· ı »a) ılaııııLlla ı min etmi§lir. Beyoğlundaki te - de konuşmanın yolunu ·~ıede • 
na vcr:Iece!c ücret hakkındaki rei- sisat yapılarak apartmanlarda 0 - bir itiyat teşkil etmez ... ·ıı fell• 

clısın• t' 
' sin teklifinin muvafık görüldiiğü · tuz metre yüksekliğe kadar su çık- yim: Kanun, idare ıne hliY' 1 

n e dair bütçe encümeni mazbata- ması temin edilmiştir, suyun· üç iktısal ve hukuk sahasında e'htİ~ 
1 k t r B madde "ze k k ··k ki' - t b ·· t · şöhret ye 

1 ı. .. ' sı o unmuş u . u u - ay sonra ır metre yu se ıge e eyyun e mış , w 
1 

11" 

· d ·· \ t h" b' lacagın 1 
• ; rın e uzun muza \ere cereyan e - kadar çıkması mümkün olacaktır.. sa ı ı zevattan ayrı . dile!\ ı 

mişlir. Beykoz azası Mehmet A • Belediye bir de İstanbulda beton lcdiye reisliğince tespıt e . e •' 
l B 1 · d · · · 1 · · ' ı · ı · D h. 1. V kaletıP · i . ey, su ar l aresı~ın öte cı ış - arme horu yapmak için fabrika stm .erın w • ~ ı __ ıy~. ~ ernlek~u. 
lerı hakkında da talımatnamt'ler kurmağı dl.işünmektedir. Fen iş - zedılecegını soyluyoı. M .. ııdı•' 

ld · ~· · ·· ı· k "d h t' " k k rnuhe ge ıgını soy ıyere ı are eye ı - leri müdürü böyle bir tesisatın çok mızın en yu se su :;aer 
. 1 w •• t } • • 1 I •·h d' k b' . &U 11l.. d nın a acagı ucre mese esının ae fayda1ı olacağı fikrindedir. mu en ıs me te ının I ik• 

şimdi tehir edilerek ötekilerle bir- içtimai mesele risi Burhanettin Bey, B.e ç 1 
likte kiil halinde tetkik edilmesini 1 Ziya Beyin bu izahatine Vali tahsil et.miş, mübayaada bı.ıe r.tu• 
teklif etti. Vali Muhiddin Bey, te- Muhiddin Bey de bir kaç söz ilave dımı geçmiş olan müh~ndı~"irİI\ 
hirin de mümkün olduğu, fakat bir ederek şunları söyledi: ta fa Arif Bey, bu işlerı.n ~:ııo 1e 
kere ba§lanılmı~ken parça parça _ Ufak ictimai bir meseleyi de ele bana yardım etmesı la. Stf 
k l k 1 d .. k '" , ~ l f . l . '"d'. . 'z zıya 
onuşu up ç ı arı ması a mum un nazarı takdirinize arzederim. Eski en en ı ş crı mu urımı . U it 

ve müreccah olduğu cevabını ver· den terkosun üç türlü suyu vardı, iktisat sahasında muhtehf r11• ,ii 
di. yüksek tazyik , orta tazyik, adi taz· lerin başında bulunmuş olaP 9ef 

S~dBan .. ge"ilclmemel li .. yik. l~ini becerebilenler yüksek de tanıdığınız Tahir Kevk~P ... ,r 
Avnı ey soz a ı, şun an soy- . . h k ı h d k' hliyetı... · 

ı d
. tazyıkten su alırlar, evlerınde her u u < sa asın a 1 e ··detti 

e ı: b 1 b'l' l d' K d · hukuk fakültesinin sabık ınıı d 
- en va lı e e ır ec ısı ıçın . · ı· · · · k. aza• B k 

.1 S h" M 1. . . . 

1 

zaman su u a ı ır er ı. u retı 111 
• . . .. daha azına yetenlere orta tazyık- sı, mec ısımızın es ·ı )şl' 

zaman zaman çok ateş\ı hır muza· t .1. d. b l ld k Hacı Adil Bey.. Arkad•t en su ven ır ı, un ar o u ça 
kere mevzuu olan bu bahsın audan 'd'l G·· .. bunlardır. 1 memnun vazıyette ı ı er. ucu 
geçmemesi taraftarıyım; beledi - K ı klar 

yetmiyenlere de adi tazyikten su ac; para a aca t• 
Yeye devrinden sonra altı ay geçen D k H "I B 'zah• ,:ı verilir, yani bunlar her zaman su- o tor ı tmet ey ı .. r\i-
ve belediyeye devri halinde §ehir kk" · ·· k kA fi ı0 suz kalırlardı. Belediye, herkesin şe ur ettı, muza ·ere a . e 
aleyhine bir faaliyet olabileceği d.. • · 1 • 'd h yettP her zaman su bulabilmesini temin u, su ıar ıaaresı ı are e Ull 
dahi söylenilen bu terkos işi üze - b l d rilecek ücretin mezbahanın ati•"' etmiş, u suret e rejimimize e uy ,.,,.. 
rinde icra makamının meclisi ten - 'd 1 · ·1 ·· el f 
vir etmesini rica edeceğim. Hadise 
mühımdır. 

Bu suretle müzakere hududu 

gun olan bir i~ görülmüştür. ı are mec isme verı en ucr. ol 
İsmail Sıtkı Beyin hakkı var ve miktarında olmasına daır di 

İsmail Sıtkı Bey söı aldı, vakti- mazbata reye konuldu, kabııl e 

le terkos satın alınırken mübayea di. ·d•r 
geni~lemeğe ba§lamış oluyordu. B k ·· l ı • 

bedeli verilmemesi noktasındaki u arara gore su ar . ı' 
Vali ve belediye reisi Muhiddin · d h · · · "k ·· elh• ısrarında haklı olduğunun §İmdi 1 are eyetı reısıne ı i yuz <fi' 
Bey cevap verdi, istenilen malu - zasına ki yüzer lira aylık üc:rel 

meydana çıktığını, çünkü terkos 
matı vermeği, hem vazife, hem de rilecektir. 

idaresinden alınan malzemenin if 
işin icabı namına bir fayda telakki MahkQmiyeti buluna" 

hiç bir şeye yaramadığını, her şe-
ettiğini, fen işleri müdürünün hu b b 
hususla izahat vereceğini söyledi. yin yeniden yapılması lazım gel- Belediye ::hıt:sıı talimattl.-; 

Neler yapıldı ? diği·n·i söyledi. Dokto~. Hikmet B., A• 
b k l ıd - d sinin mahkumiyetleri bulun...-. "" 

Fen işleri müdürü Ziya Bey \ u ışın açama o ug~nu sor u. ıı" 
kalktı, terkosun belediyece -tın Anormal vazıııet erbabı hakkmdaki maddesin• 1 

F · ) :..ı ":.J vanın ve müllCiye encümenle! 
alınması İ}İnin geçirdiği safhaları, en ı~ eri mı.iuürü yeniueıı iza-
su işi belediyeye geçtıkten sonra hat verdi. aldığı yeni şekil okundu: fi 
yapılan işleri anlattı. Avni Bey söz aldı, funları söy- (Motörlü ve motörsüz k1,-

ledi: deniz nakliye vasıtalarını kil 
. Bu izahata göre, terkos şirketi mağı bilmiyenler, akıl zaafı fi 

belediyeye geçmeden evvel 1stan- - Terkos meselesi üzerinde mu klf 
b l k fassal, iknakar, ilzamkar izahat ve- vi ve sıhhi arızası olanlar a 

u a 28,8000 metre mi ·ahı su ve - rilmezden evel müessesenin faali- lekeleri ihlal eden uyusturıı'"' 
rirdi. O zaman belediye bu su - hoş edici maddeleri kuİianaııl~ 
yun az olduğunu, fehrin ihtiya _ yetinin ücretlendirilmesi takrirle- l v 

· ld. Ö f l l on sekiz yaşını bitirmiyen erı, 11 cının tatmini için daha üç bin met- rı anorma ır. nce aa iyet eri 11 M 
k 1 kanununun terbiye müke e 

re mikabı su lazım olduğunu id- arzetme , yapı an ve yapılacak f 
i§lerin ehemmiyet ve azametini i _ !erinin suiistimaline ve ,ere ,ıı 

dia ederdi. Belediye su işini ü- haysiyetin ve umumi adap "e . 
. ld kt h . leriye si.irere!c ücret istemek la - 1 r zenne a 1 an sonra şe re ven· lakın ihlaline matuf hüküı11 ed 

1 7000 t 'k ~ b zımdı. lşte •imdi normal vazıyet I r en suyu me re mı a ı ar- "!: temas edici mahiyette ıuÇ,. ıı 
tırmış, fakat gene yetişmediği gö- nasıl oldu. Gerçi bu izahatı ver- deli 

k · · k f d b ' birini işlediği tahakkuk e 
rülmüştür. Belediye su işinin ıs- me ten ıstın a e en ır ma - b fi 

k d Bunları kullanmaktan ve il ıJf 
lahı için üç proje yaptırmıştır, am a yoktu. Bu mevzu üzerin - l ıı 

d · k~ ·f d d b l mesleğine girmekten men o". dl bunlardan en iyisi Burhanettin Be- e tatmın ar ı a e e u unmağı 1 ,,.. 
lb 1 d · 1 d Beyoğlu azası Mehmet 1' ı . 

yin yaptığı projedir, bu tatbik e- e ette on ar a ıster er i , ilk su - dd . b ki" . . elt'' 
1. b k d b ma enın u şe ıne ıtıraı dl dilmiştir. a ım u no ta an mün aistir. ,,.. 

Bir de fabrika yapllacak Nurettin Münşi Bey suların vukat İsmail Şevket ve ~ıat ffi' 
ler maddeyi müdafaa ettıfer• 

Belediye, terkostan devir esna-
1 

tasfiyesi ve içilebilir hale gelmesi 
· l de bu şekilde kabul edıldı. 

sında bir çok da malzeme almış - ıçın azım olan tesisatın yapılıp 
tır, fakat bunlar günlük ihtiyaç - yapılmıyacağını sordu. Fen işle- ikinci celsede f 
ları karşılamamaktadır, işin ısla .. . ri müdürü "Evet!,, cevabını verdi. lkıncı celse reıs vekıh Nec~ıJI 

ı yin reisliği altında toplandı· •ti 
hını ve genişletilmesini lemin için Kimler ? 'd . . 1 'h le J 

ı aresının a ım satım ve ı • ·~ 
yenı sıpanşler venlmıştır. 6000 Doktor Hikmet Bey - Su ida- tif1 

ri hakkındaki talimatname 
Lon boru sipariş edilmi; •;:·. Bu - resinin meclisi .idaresine ayrılan dı 

sının müzakeresine başlan 'del 
nunla 75 kilometre uzunluğunda kıymetli arkadaşların esamisini d 

yiha tamamen okundu, nı. • _.et 
yeni boru düşenecektir. Bunlar - öğrenebilir miyiz? zY 

rin müzakeresine geçildiğı tel 
dan bir kısmı gelmiştir. Vali Muhiddin Bey - Mecliste o mecliste ekseriyet kalmaın•f 

Kocamustafapaşada, Samat - şahıslar mevzuu bahsedilirse ... o - w • • ·· ıd·· İ t" rte•İ . . . ~ . gu goru u. ç ıma paza 
yi'.'., Yediku!e tar:-.fları eskiden au - lur, zaten herkcsın bı lc1ı';tı şey - .. t 1 .. d b k ldı nu saa on c or e ıra ı · 
clnn mahrumdu, belediye, sekiz lerdir, olur, olur ama umumi 

4 

hin lira harcıyarak buralara su le - müzakerelerde ~ahsiyetler iizeri~ -1 ~ Göz Dokiorıı ,, 

:;~~;·~;:~;:·;;~:~~:;~:;:·;;:~;~:··~:;;:;~;::·~:;;:;,;;;:; .. ;:~;:;~::·.: 1 SÜ le yma n Ş ükr~ 
k~dar tezatla düşmedi. Emperyaliz ve hayat şartlarının meydana çı · (Babıali) Ankara cadd's 
mc ınü:madekr5. olmamak Türk il} · kardı{!ı zaruretlere dayanır. No. 60 Telefon: 2256 
tilnlinin ana şiarlarından biridir. 1920 denberi el ele vererek da-
Ve cümhuriyeti karak ~erlcrin esası 

da butlur. 
B) - Sovyet Rusyo;.yı çarlık Rus 

yasıylc b ir ayarda lutmnk Türkiye 
davası ka<lar !·rnmşurnuzun coğ • 
r.ı.fyn ve l'ejim dnvn:Hnı da tanıma 
mak demektir. 

1920 denberi Ankarayla Mo~ -
kova arasında her gün biraz daha 

valarmı vuzuhla cihana anlatan iki ,11'.D.,. Yeni çıktı 4 

rejim ne imparatorluğun, ne de .. ~ 

çarlığın man;:arasındadır. Bu iki Cinayet ve Cev 
kom sunun istinat eltrğı esas· ar bo- R d n 
~ ı~ d H'" k~ · k ı · d us ıhtilalciJerin e gaz ar a ne un ar ıs e esı ev · D f k ., ifl 
rinin, ne de büyük harpten evvelki as ay~vs l ,, ,,,. 

azmanın ihtiras.arını andıracak bir Haydar Rlfat se 
• • 1 tercümesi ..ıll 

şekıldcdır. I ş f k K .. .. · 75 kd'~ 
S d 

. E a a utuphanesı, 
a rı tem 
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llRAAT 
BANKA51 - . 

inhisarlar U. Müdürlüğü 
Alım, Sabm Komisyonu ilanları __ , __________________ ___ 

Cinsi Adet 
360 Mavi ti~elere mevzu "Din lanui,, vcsair bu gibi 

lavanta ve losyonlar. 
3768 Muhtelif esans ve kuplar. 
583 Muhtelif kolonya ve lavanta pudra ve s1ç suları. 

Yukarda adet ve cinsi yaztlı ıtrıyat 19 - 10 - 933 tarihinde 
toplan müzayedeye çıkarılarak verilen fiat haddi liyık görül
mediğinden bu kere üç kısma ayrılmak suretile yeniden müıa· 
yedeye vazolunmuştur. Taliplerin 20 - 11 - 933 tarihine müsadif 
pazartesi günll saat on dörtte % 15 teminatlarile birlikte Ciba· 
lide Levazım şubesinde müteşekkil Satış Komisyonuna ve malı 
görmek için de her gün sabahtan akşama kadar Kabataş mamu 
lit ambarma rnüracaatları ilin olunur. (6098} 

Nikelli ve nikelsiz olmak üzere pazarlıkla alta adet yerli ve· 
yabı.rt Ecnebi malı demir dökme soba sata:ı alınacaktır. Vermek 
isteyenlerin yüzde 7,5 teminatlarını hamilen 22 - 11 • 933 çarşan
ba günü saat 14 te Galatada Alım, Sah!D kom:syonuoa müra-
caatları. ( 6259) 

Ceh·eli mucibince kısmen çıralı kısmen de lata olmak üzere 
"288,, adet muhtelif nevi ve eb'atta kereste alınacaktır. 
_ T~}i~lerin cetveli ~ördükten sonra pazarlığa iştirak etmek 
1ı1~e~~ yuıde 7,5,, temı?atlarını hamilen 20 - 11 - 933 pazartesi 
gunu saat 15 te Galata d-ı Alım, satım ~omisyonuna müracaat· 
Jarı. (6222) 

• 

lstanbul Akşam Kız San'at 
mektebi müdürlüğünden 

' Akşam kız San'at mektebi Beyoiİu şubesi Nişantaşında vali 
kQ..:ıağı caddesi~ıde (41) numaralı hanede açılmıştır. 

18 Teşrini sani 933 Cumartesi gününden itibaren tedrisata 
b•şlanacakhr. Evvelce kaydolunmuş talebeden müracaat etmiyen
lerin yerine yeni talebe ahnacağandan bili.hara şikayetlerin mes· 
mu olmıyacaj'ı ilan olunur. (63:ll) 

Pendik 
Belediyesinden ; 

Belediyemizce açık müsabaka 
usuliyle bir buçuk tonluk yeni bir 

kamyonet sat;n alınacaktır. Kıy· 
meli muhammenesi 1800 liradır. 

9/ 11/ 933 ten 29/ 11/ 933 tarihine 

kadar yirmi gün müddetle müsaba 
kaya konmuştur. Talip olanlar 
yüzde 7,5 teminatı muvakkate ak

çesiyle birlikte 29/ 11/ 933 çarşam· 
ha günü saat 14 te Pendik belediye 
dairesinde daimi encümene müra• 

caat eylemeleri, şartnameyi gör
mek ve fazla izahat istiyenler her 
gün belediye riyasetine müracaat 
edebilecekleri ilan olunur. (6294) 

1 Askeri Fabrikalar il:lnları 1 

Oksijen 
Tesisatı 
3 - 1 - 934 tarihinde aleni 

münakasa suretile ihalesinin icra 
edileceği evvelce ilan edilmiş olan 
yukardaki tesisatın şartnamesinde 

bazı tadilat dolayısiyle ihalesinin 
15 - 1 - 934 tarihinde saat 14 te 
icra edileceği alikadaranın malu

mu olmak üzere ilan olunur. 
"6274 

Sahibi: lEIDfET ASDI 

N~rlyaı lllüdürU: Refik Ahmet 

\ ' Afi 1 T Matbauı - btaııbul 

il 

• eıtıJ1ll et :: 
l\leşhur bir marka dıum:ı ..,c :ı 

. " l'll \ tıı·· •. 
klkın cJcr '·ı\ 10~(). l•,X " •[1· !l ·a ııııı •• 
hıçaA"ının a<lı bütiin crhıın~ rR ~- !! 
mıştır. Bir paket ·~ıo~D·l·,X tdatı· il 
tıraş bıçağı aldığııııı ıam:ın 11 ll 
rnadııtınııı ~öre.:ek•İllİ1. -ı; •· . ll 

tı. d d' I " •' ller \'erde satılır. l O a c 1 ·,,ıer !l 
• K ıen •• Toptan sauc; lstanbul da c !l 

v; ~larpuççular t•"r~· !i • 1 "\) •• 
f'ahrikaııın aceıııa'ı : Ga aı:ı.d !! 

nıdo ır ı: 
çi.ıba~ ı l lan. •! nuıııa 41 • •: 

.. 98 ·····:::::. 
·································.:::::::::=····· ································ 

~ıa. ~~ıara üssü bahri ve Kocaeli nıii~: 
tahkem mevki kumandanlığı satına 
ma komisyonu reisliğinden : 

20,000 kilo sığır eti 
""''" Deoiz efradı için yu'urda mıktara yazılı sığır etinin ıııu .. • w 

kasast 29/11/933 tarihinde öğleden evvel saat 10 da aleni [il 

nakasa usulile icra edilecektir. ·ı 
ld 1 Den' 

~artnameler komisyonumuzdan ve lstanbu a bu unan , 7 5 
Levazım satanalma heyeti reisliğinden alınabilir. Taliplerin % .'t .. 

· k 1 ·ı · k" da lı[ll' nisbetindeki muvakkat temınat a çe erı e yevmı mez ur 

te kumandanlık binası dahilindeki komisyona müracaatları ~~jel 
olunur. (611 

~ 

:: ::: : : :: : ::: : :: : :: ::: : ::: : :: : : ............................................................... . ,::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::r:r:~::: 

P. f m~ Büyük Tayyare ıyangosu :· 
1111 16. ıncı tertip 2. inci keşide ~ 
jjji 77 Kanunuevvel 1933 dedir t 
llıl Büyük .ikramiye (25) t 

illi bin liradır 
mlsu keşidcde ayrıca 10.000, 4.000, 3.000 liralık 
ilüikramige ve 20.000 liralık bir miikaiat va,._dıt• 

......................................... =· ............. :::::---:-.:::::::::: :: :: : ::: :: : :: ::::: :: : : : : ::: 
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Kiğıt ve Kiğıt 
mamulatı Eşya Satışı : 

Istanbul Gümrükleri Baş , 
MüdürlüğündeJI' 

2 • 6 • 13 . 20 Temmuz ve 28 - Ağustos tarihli Milliyet, Cıı~: 
buriyet, Vakıt, Son Posta, Akşam Gazetelerile kapah zarf ~u~o· 
tile müzayedesi yapılacağı ilin edilip talibi zuhur etmemesı •' 
layısiyle açık müzayedeye konulmasına komisyonumuzca kar,o 
verilen 928 mali senesi nihayetine kadar gümrüklerde topla776 
eşyalardan mülğa tarifenin 14 üncü faslına ait 950 kapta 5 eŞ" 
lira 84 kuruş kıymeti muhammeneli kağıt ve kağıt mamulitı 51• 

yanan bu kcrre 2750 lira mukabilinde tal,ibi zuhur etnıiş olrıı',~· 
na binaen yeniden 25 • 11 • 933 Cumartui günü saat 3 t~ ebat 
şerait dahilinde açık arttırmaya ~oırul"!uşlur. Her tür~ü 1~~diği 
Baş müdürlükten her vakit alınabilir. Liste.ler, Eşy~la~ ı_stenı tell" 
zamanda görülebilir. Gümrük resmine tabı olmadıgı gıbı k00 

..... ; .. 
. k . . bıl"' 

jan müsaadesi de mevcuttur. % de 7 ,5 temınat a çesını .. ~ .. 0e 
len taliplerin yazılı gün ve saatte Gümrük Baş müdürlu~;2o) 
satıJ komi5yonuoa müracaatları. .,V 

Deniz Levazım Satınalma • 
Komisyonund~~/ 

5000 metre Efrat elbiseliği şayağı Paıarlalda münakasaS• • b' 
750 metre Efrat kaputluğu şayağı Teşrinisani· 1933 çarfa(ll 

günü saat 14 de. • 
. k~ 

Taahhüdünü ifa edemiyen müteahhit nam ve hesabına yu )e' 
da mıktara yazıla kuma~lar pazarlıkla alınacağından şartnaıııe d• 
rini görmek isteyenlerin her gün ve itasına talip olacakları~ 1i1'' 

d l k · ı.b 1 'le bır pazarlık gün ve saatin e muva < at temınat mat> uz arı or•' 
te Kasımpaşada Deniz Levazıın Salıonlma Komisyonuna :ıs6) 
caatları. ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---

' Akay işletmesi müdüriyetindetl ', 
O T . . . 933 · ·· .. d ·t·b H P•I' ~ 2 • eşrınısanı - pazartesı gunun en ı ı aren · . t••-

"fesı Kadıköy - Adalar - Anadolu ve Yalova hatlarında kış tarı 
bik olunacaktır. 

3
49) 

Yeni tarife iskelelere asılmıştır. (6 


