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Yer -all~~da maden 
amelesi ·ıe aşbaşa 

iş bankasının alakası amelenin sıhhat 
ve hayat şartları noktasından 

iyi neticeler veriyor 
İıınet p 

girın k . a§anın maden ocağına 
İdi: ey ısteınesinden maksadı şu 
sıkı.- ker altında ameleyi kömür 

- 'r en g·· k a k d ] rile k orme , ora a en i e-
oııu .. nıak 1 1 anı :t , ça ışma şart arını 

glrj a.tnak... Halbuki Dere bacaya rna! çıknıakla bu maksat hasıl ola 
ıştı, ç·· kü 1 . ·ı ııun un ame enm talı 
anına te d""f . . P sa u etmıştı. 

&atla a~a ertesi sabah gene bu mak
kark ıız~rlanmıştı. Kö~kten çı· 
İd' en hır külot ile çizme giymiş 
r.:_· .... Bununla beraber bu defa gi ..... egı . 
() rnız (69) numaralı bacanın 

ere h 
tin acaya nisbetlc daha az de -
lu \'e daha temiz olduğu temin o -
rıuyordu 

Hakikaten bu bacanın uzunlu -
ğu nihayet yüz elli metre kadar 
bir şeydi. Fakat yüz metre ka ,
dar düz giden tünel bundan sonra 
meyil peyda ediyor . Bu meyil 
bacanın sonlarına doğru o kadar 
artıyor ki, serbestçe yürüyerek 
ilerilemeğe imkan kalmıyor. Yü -
rümek adeta kuyuya inmek gibi 
bir şey oluyor. Diğer taraftan 

B<ı.ca gittikçe daralıyor. Ueri -
lemek için iki büklüm olarak yer -
de ki ray parçalarına, yahut ke -
narlardaki ağaç direklere dayan -
maktan başka çare kalmıyor. 

Mehmet Asım 
( Oe,·anıı 4 Un<'U ııayıfadn) ---- . 

~-------------.--:ıı:m .... mm ... .-.----~~~--~-

amik Türk .. 
Ce e olan bir ınilleti 

nadam Yen· den d·rilt 
rin~erikanın en büyük gazetele
de s;: Nevyork Her~ld Tribune 
Yük nley H. Howe ımzasiyle bü
rar §efinıiz ve Türkiye mevzuu et-
b •nda bir k 1 · · · · 
011 ma a e ıntıtar etmıştır. 
lak~~zıyı okuyucularımıza aynen 

•rn ediyoruz: 
l'tı On dört milyon nüfuslu bir 

etnleket f d" k" h ı· . . lak "b arze ın ı, a a ısının 
rı en .. d d 

'llnd Yuz e oksanı hiç bir li-
Q· a ne okuyup ne de yazabilsin. 
ır nı 1 

~İlnı k etrn eket ki orada mektebe 
Viic ~ denıek, yere diz çökerek, 
be, ... u u soldan sağa sallayıp, ya .. 

.. cı h" r la ok ır ısandaki kuranı makam 
l'tıern~~akt~n ibaret bulunsun. Bir 
()l'u e et kı; orada fakir çocuğu 
•in tıun ne denıek olduğunu bilme-

\'e coc ... . . . 
l'tıaJct ~ ugun ıstısmarı bır şaz ol 
e>lau an ziyade bir kaidei umumiye 
telt ~· . Bir ımemleket ki; orada bir 
ki.... ncır çalan aç bir cocuk en piş-

Büyük Ciazi 

sızın sokaklarda dola~sın. Bir mem 

leket ki; orada taaddüdü zevecata 

Başvekil Hz. ile- Celal Bey bu sabah Ankarada 

Hariciye vekili Tevfik Rüşt·· Beyle 
Fırka umumi kitibi Re ep Bey 

yarın Atinaya gidiyor 
T. Rüştü B. Atinadan Belgrada geçecek ve Türk-Yugoslav 

ademi tecavüz ve dostluk muahedesini imzalıyacak 

Tevfik RUştü ve Recep 
Beyler dUn Haydarpaşada 

Evelki gün Zonguldaktan şeb· 
rimize gelen Baıvekil ismet paşa 
Hazretleriyle il<tısat vekili Celal 
Bey dün akşamki trenle Ankaraya 
dönmütlerdir. 

Hariciye vekili Tevfik Rüştü 

Bir kadın! 
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VE 

Muhtelif Meraklı 
YAZILAR 

116 
Yarınki sayımızla bera
ber 16 sayıfahk parasız 
bir ilave v~riyoruz. MU-

vezzilerden isteyiniz. 
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Romanya 
Mühim Hadiseler 

Aref esinde: 

ismet Paşa H~. dünkU 
ziyaretleri esnasında 

Beyle C. H. F. umumi katibi Recep 
Bey de dün sabahki trenle latan -
bula gelmişlerdir. 

Tevfik Rüştü ve Recep Beyler 
Haydarpaşa istasyonunda İstanbul 
valisi Muhittin, Cevdet Kerim 

iktisat vekili Cel31 Bey 
vapurculuk şirketinde 

Beyler, lstanbuldaki mebuslar, 
fırka teşkili.tına mensup zevat ta
rafından karşılanmışlar, saat on 
buçuk postasiyle İstanbul tarafına 
geçmişlerdir. Tevfik Rüttü Bey 

(Devamı 9 uncu snyıfadn) 

Al-Sabıkalılara karşı 
manya tedbirler alıyor 

Bu tedbir huyundan vaz geçmedikleri tahakkuk ed~n 
bu adamları ömürlerinin sonuna kadar emniyet 

albnda bulundurmaktır 

Alman Adliye Kazll'ı geçen gün 
matbuat erkanını nezarete davet e 
derek umumun emniyeti için dai -
mi bir tehlike olan sabıkalı müc -
ıimler için neşri kararlaştrl"Ilan ka 
mm hakmda gazetecilere dikkate 
değer izahatta bulunmuştur. 

Nazır elindeki ceza listelerine is 

•• ı. a 

tinat ederek cürmü itiyat edinen -
!erin nasıl meydana çıkmış olduk -
larınr anlattıktan sonra demiştir 

ki: 
"Bu gibiler için tayin edilen ce

zalar, onların ayni cürümleri tek • 
rar etmeleri için cebr.en konulmuf 

cpcnmı 9 uncu ayıfıidi) 

dı•l~ı · .. 
·• "e k ~ ber h aşerlenmiş canilerle bera- I .. d } b · Buglin 5 inci sayıfamızda <:anunen musaa e o unsu, ır zey .. ~ _ _ _ ~ 

Ne Yapıyor/ 
istiyorlar · 

.. lar, Ne 
~~..:.,; Nasıl ()r..d apsedilain. Bir memleket ki; 

"t\dl'I ı, .. h· e 1 er ve aklen malul olan-
. ıç bir tıbbA t d o ı •• Çtik b· . ı e avı veya en <:u 

ır ıht" '-...__ ınıanıa mazhar olmak -

1 

ce sokakta kendi zevciyle konuş - -- - - - .... 

muş olmak cürmünden boş düşsün. Nerede? 
Bir .memleket ki; orada fakir ve • 

-
Şiddetli bir 
zelzele oldu 

Kandilli rasatanesi ıon iki 
gün içinde iki zelzele kaydet
miştir. Bunlardan ilki pazartesi 
aktamı saat 20,17,21 de duyul
muştur. Bu zelzelenin merkezi 
lstanbula yılkındır. 

ikinci zelzele sala sabahı saat 
1,30, 10 da kaydolunmuıtur. Bu 
çok şiddetli bir saUanhdır. Ce
nubi garbi istikametinden gel
miş ve tali mevceleri bir saat 
kadar sürmüştür. 

be.;"' tt~~e. şu~lara bak, Habibe nine, senin tavuklar 
_ E kunden korkmıyorlar ? .. 

Vet, onun tav an olduğunu pek -;abık farkettiler! 

Istanbula tahminen 5800 kilo 
metre mesafede olduğu tahmin 
edilen bu zelzelenin Sentelen 
adası veya Yeşiladalar civarında 
olması muhtemeldir. 

H a y a t ·t:rıı.11'·"'-

G e ç i - · 
• r ı -

yor-
1 
a 
r 
? • 

o 
o 

r r , o 
Bir !ngiliz gazetesi her muhitte 

kadınların vaziyeti hakkında ına -
lftmat toplıyarak bunlan neşret -
miştir. 

Türkiye kadınlarmm ft • 

ziyetini ele işaret eden bu cntere • 
san yazıyı bugün on birinci say • 
famızda bulacaksınız. 
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Günün siy~~~ Harp! .. l~g-iİte~;Tı; Irall 
Sovyetler her ihti
male karşı hazır .. 

lanmışlar .. 

-J· e 
arasında bir ha015 . 

lngiltere parlamentosunda bir hadise lngiltere ile lran arasınd~J:;ı. 
• ' w:w him bir mesele teşkil eden l•tl 

Sofya, 21 (Hususi) - Paristen 
telgrafla bildirildiğine göre Sov
yet Rusya hükumeti Japonyaya 
karşı herhangi harp ihtimali icin 

M ht 1 d İ k sııY" u eşem ve mutantan sa on a ~:;i:i:;:~ ::~;:' s:".':. ~:'~~ 

1 k 
zinde de aynı iki taraf arasın 

Kra henüz nut unu söylemişti H had~·:d~.:::nv~:.:;::;~eÇ·· 1:; 
hazırlanmıştır. Sovyet Rusyanın 1 • . • Y . • • rinievel başında oldu. SebeP ·,e 
bugün Sibiryada iki ordusu varN Sır ışçı mebus haykırdı: " a ışsızler ne olacak? Bır çok lr.ailiz bahriye zabitidir, tıad• 
dır. Bu ordulardan birinin karar- k• J ) k ··ı •• k b .h • d v ·ı •? sudur: fı 
gahı Viliidivostok şehrindedir. ımse er aç 1 tan 0 Ur en U 1 İIŞ3ffi ne ayıp, egı ffil •,, ~ Basra körfezinin garp tır\ 

Birinci ordunun kumandanı cc- müntehasındn Kişim n'1mında kı;, 
neral Oyoreviç, ikincisinin ku" Londra, 21 (A.A.) - Parlamen 1 nundaki lortlar ile zevceleri ve bun 1 cag'l·r söylenilen tenzilfıt isi ne ola- .. k b' d d 'ngiltere do. . .. .. .. . . . ~ çu ır a a var ır. ı ·keı• 
mandam ceneral Bloherdir Çıta tonun uçuncu ıçtıma devresı bu ]ardan sonra gelen avam kamarası j c::.ık?,, b d l "nıür meı J 

. .. . · I . .. . 
1 
nanması u a ayı, '° 1 rcıt şehrmde suvarı, tayyareler, tank- sabah kral tarafından mutat mer:ı· . !lZası, trıbunlerde bulunan dıplo- Bu sözlerden sonra Mac Govern olarak kullanıyordu. Geçen e 

9
. 

~ar ve kimy~vi h~rp1iç!n }a~ı~ ~lanı simle açılmıştır.. Lıatl~r nyağa k~lkara_k _kral ve ~ra lortların kakum derisinden yapıl· I de burada bir tels;z :stnc~onıı.~~, 
aletler tahşıt edılmışhr. Vılııdıvo!" Kralın Buckınghnm sarayından • :enın salona gırmesmı hekledıler. mıt veya ergovan rengindeki mar-" l lı. Adada bir de lngihz 1t , 

• tok limanında laakal elli Sovyet 

1 

parlamento binasına gitmesi esna- Biraz sonra kral başında tacı ve,. tolan zevcelerinin tahn<lı!rl .. rı . t d T · ·e·•elifl 'D'• 
.. •• .. • •• • v •' , ' • ~ ... "" rıs anı '\'ar ır. eşrını T deli 

lahtelbahiri vardır sında teşekkul eden alayın onunde s rtında rewıı unıforması oldugul mücevherler zabitlerin ve diplo l d d ziyarete . . . . . . . . . . . , , angıcın a aynı a ayı bitı 
Dört tav..·are üssülharekesı le· kralın baş seyısı bulunuyordu, on· hlde krahçe ıle hırlıkte ıçlıma sa' matların süslü üniformalan göz b' 1 ·ı· h · ·01• 0 ıs. 

J J l . . . . . \ , ır ngı ız arp gem ısı nıı" 
sis edilmiştir Her üasülharekenin dan sonra kralın ve krahçenın hın !onuna gırdı. Tahtına oturmadan kama .. lırıcı parıltılar icindc pırıl t 1 1 .. ..k ...... e .... urıJ 

• • , • • • • • •• :ı ~ ıran ı o an e-umru ... ••· 0ııo 

yüzer adet deniz tayyaresı vardır. dıklerı yaldızlı arabanın ıkı tara• eve], her açılış resmınde soylen - pırıl yanan salona dikkatli dikkatli hareketinden si.iphe ederek d•' 
Diğer Viladivostok mmtaka- fmda süvari muhafızlar ilerilemek- mesi mutat olan "Lortlarım rica e- ~akarak !IU sözleri ilave etti. (B l bb ,) k mıı: ,,e a 

:J • ene ern as a çı ar :r ~,,ı 

S nd .. b' S t kerı' tah .. 't te idi. Kral mütir üniformasını derim oturunuz,, cümlesini söyle .. l <:3~-
1 • a. ~uz ın ovye as :r

1 "Hfr çok kimseler açlıktan öli.ip daki istatokonun bozu mıya. ti· 
edılmıştır. giymişti. Kraliçenin omuzlarında yinciyc kadar parlamento azası a- dururken bu ne utanılacak bir hal İran hükumetine haber vermı' ı•· 

kakum derisinden mamul bir man yakta durdular. değil mi?,, İran hükumetinin noktai ııs. d• 

Yunanistan to vardı .. Abaranın arkasından Kral nutkunu bitirerek içtima l ·ı · b .. tüP' 
B .. 1 h ·b· v k b. .. rına göre, ncı teıenın u 1,, salonundan çıkacağı sırada heye - u soz er uz gı 1 sogu ır su dePO ~ene süvari muhafızlar ve kralın 

Af kararnamesi ~ske.ri maiyetine mensup zabitler 
ılerlıyordu. 

kfitla ka~·cıılandı. Ve mukabelesiz iizerindeki huhuku, gö.mür ..ttit· can uyandırıcı bir hadise oldu. :ı- "b re:• k ld rının :ıahibi olmaktan ı ş 
Kral salondan ayrılacağı zamana a L. k 

neşredildi f 'Bucki.ngham sarayından parla- M b .. 1 · b' . . k d Başka hiç bir hakkı,yo tıır. t1I• 
kadar hiç kimsenin sesini çıkarma e usun soz erı ıtıncıyc a ar İ b ad•ı Onun icin ngiltere u ...ıl 

Atina, 21 (Hususi) - Son dar- mento bmasına kadar uzanan yo .. 
beihükumette methaldar olan si - lun iki tarafında muhafızlar sıra -
villerin affı hakkındaki kararna - lanmıştı. 

masını ve gürültü et.memesini em- oldukları yerde duran kral ve kra· h b ~d b' k a teıır 
l. 1 d" k . . ya ut u a nnın n· ısının "t1le 

reden teşrifat kaideleri hilafına ola ıçe saray arma onme ıçm sa - l"k h k' h . d v"ld' go, u a Kını aız egı ır. ...ı• 
rak avam kamarasındaki amele !ondan dı~~wı çıktılar. Lortlar, dn ' v •• .. "k i~\e .. 

. . olcluguna gorc onun gumı:u if 
fırkası mebuslarından Mac Govern ıçtımalannı saat 15 e bıraktılar. .. "k l ıııı ııı meyi dün bildirdiğim veçhile res -1 Kral ve kraliçe halkın al~ış~.arı 

mi gazetede neşretmiştir. arasında lortlar kamarası onune 
ayağa kalktı ve krala doğru dÖne- Avam kamarası azası ise kendi mü ne veya gumru memur arı -·ıdi· 

clahnle etmesi hiç te doğru de!' Je, 
M. Venizelos'a göre, hükiime _ gelir gelmez süvari alayı efradı ta

tin bu affı bahsetmesi siyasi rafından hef pare top atıldı. 

k ··k k 1 ·· 1 · o·'yled' · zakere salonlarına gittiler. .,ç re yu se ses e ~u soz erı s ı. İki taraf bu mese!e iizerı•· ·pi 

gayeler ile olmu~tu;. 1 Kral ~o.rtlar ~~mar~sı. binasının 
"Ya İ§Sizlerin geçinme nısıta - Kralın nutkuna her iki meclisçe İngiltere _ han münasebetle'~~ 

1arr hakkındaki tahsisat... İşsizlere verilecek cevabın müzakeresine yeni bir imtihana uğratan bir hd~I 
Hükumet bu affı ilim etmekle dış dehlızıne gırınce ıçtıma salo .. verilen yardım parasında yapıla saat 15 te başlanacaktır. ı · 'k r<' no~a ar teatı eltl ten sonra a }jıJ'. 

muhalif ve muvafık fırkalar a -
rasındaki ikiliği daha ziyade şid -
detlendırmck gayesini takıp et -
mittir. 

enevre konferan yınce~. 

Ingiltere; ltalya şehirlerinden birinde yeni bir konferans 
toplamak için devletler nezdinde teşebbüslere girişti 

Muhalif mebusların parla:nen -
to müza.keratma iştirak etmeleri 
için mebusan meclisi reisile mu -
half fırkalar reislerinden M. Pa -

A 
Cenevre, 21 (A.A.) - Anadolu etmek istiyor. Milletler cemiye - 1 hu yolda bir iat:r:nzaçta bulunduğu 

pa nastasyo araıında cereyan • h b" . h'ld' . . h' · d b" "k d l ti •ıA d b'l k tt b 1 .. . 1 ajansının hususı mu a ırı ı ırı- lı mu ılın e uyu ev e er ara - nu ı ave e e ı ece vazıye e u un 
eden muzakereler hır tevekkuf dev ı d b l h • ·· k kt d yor; aın a at ıyan uıusı muza ere - ma a ır. 

re:ai geçiriyor. ı ı k hf ll C Silahları azaltma konferansı lerin en nihayet cemiyet kadrosu Dip cmati ma e er enevre -
HükGmet jandarma miralayı k' b. ı J 

bürosu tarafından ihdas edilen or içinde neticelendirileceği söyleni - nin işgal ettiği mev •i ır ta yan 
Ankelatosun, mebusan meclisi mu •ehrine kaptırmamakta her suretle 
h f du mevcutlarını ve kontröl meıe - yor. ır 

a aza kumandanlığına tayinini menfaattar olan M. Hen~ersonun 
lelerini tetkıkc memur iki komis - Burada umumi kanaat büyük 

eıhası ve vaziyeti iyi hi.mek bu yolda te .. ebbüslere eri .. ebilmesi 
itibarile meclis dahılınde sükun ve yon bir kaç defadır toplandığı devletler arasındaki hususi müza- :J "' 

intizamın temin ve tesisine kafi 
halde meşgul olacag" ı ciddi me - kerat nasıl bir istikamet alırsa al- ni hayretle k3rfılamaktadır. 

olduğu fikrindedir. Bundan baş selelere henüz temas etmemiştir. 
ka meclisi mebusan muhafaza bö- Ordu mevcutlarını tetkıke memur 
lüğü efradı, jandarma mektebi komisyon ikinci toplantısında ltal 
talebesinden mürekkep olacaktır. ya murahhası M. Di Soranya, bu 

Muhalif fırkalar mebusan mec- meselenin tabi tutulduğu müzake
lisi muhafaza kumandanlığına ta- re usulünün ltalya heyetı murah -
mamen bitaraf yüksek rütbeli bir hasası noklai nazarına tevafuk 
zabitin tayinini istemektedır. Ma- etmediğini, İtalya heyetinin mü -
amafih siyasi af ilan edilmiş ol- şahit vazıyetmde bulunacağını bil 
duğu cihetle, hu mütkülün de dirdi ve komisyonu gayrı faal bir 
bertaraf edileceği ve yakında mu- hale soktu. Gerek İtalya heye -
hatif mehu&ların meclis müzake.. tinin mütahit kalışı ve gerekse di
rahna iştirakı temın edıleceğı ü- ğer hükumetlerin murahhasları sa 
mit edilmektedir. lahiyetinin mahdut bulunması mü 

Ziraat vekili Bnkarada 
Ankara, 21 (Husuıi) - Ziraat 

vekili Muhliı Bey Kastamonu ve 
Sinop civarındaki orman mıntaka .. 
)arın.da yaptığı tetkiklerini bitire -
rek dün gece Ankaraya dönmüş .. 
tür. 

Fırka grupunda 
ANKARA, 21 (A. A.) -

Ankara, C. H. F. meclisi grupu 
idare heyetinden: 

C. H. F. grupu öğleden sonra 
reis vekili Tekirdağ mebusu Ce
mil Beyin reisliği altında toplana -
rak dahiliye vekilinin veridiği iza
hat dinlenmit ve celseye nihayet 
verilmittir. 

zakere imkanlarını fazlaca güç -

leştirdiğinden konferans reisi M. 
Henderson konferansa aza olan 

hükumetlere müracaat ederek ge
nit salahiyetli murahhasların iza
mını rica ~tti ve aksi takdirde is
tifa edeceğmı bıldırdı. Bununla 

beraber ihdns edilen iki komisyon 
Almanların çekilmesi ve İtalyan -
ların müıahit kalması yüzünden 
ve beynelmilel diğer meıelelerin 
karışıklığından vazıyetin tenevvü
rüne kadar çalışıyor gibi görünü

yor ve kısa toplantılar yaparak 
umumi komisyon içtima tarihi o -
lan 4 kanunuevvele kadar bü -
yük devletler arasında pek iptidai 
ıekilde olan müzakereleri teshil 

sın, silahları azaltma konferansı 
vazıfesini istenilen şekilde ifa ede 
miyecektir. 

Diğer taraftan İtalyanın konfe
rans muhitinde müşahit kalma 

smı M. Muuolininin cemiyet kad 
rosu haricinde ve büyük devlet 
ler arasında hususi bir müzake 
re teklifinde bulunacağına dair 
delil gösteriliyor. Yalnız bu tek-

lifte bulunmak için Mussolininin 
Alman - Fransız müzakeratının 
alacağı nelceyi beklediği ileri sü
rülüyor. 

Yeni bir konferans 
haznlanıyor 

Cenevre ,21 (Havas ajansı) -
En büyük salahiyet sahihi bir mem 
hadan bildirildiğine göre İngiliz 
hariciye nazırı Sör Con Simon 

Londraya dönmeden evel Amerika 
murahhasiyle görüşmüf, ltalyan 
~ehirlerinden birinde milletler ce -
miyeti haricine yeni bir konferans 

toplanması gerek İnglterc ve gerek 
ltalya taraf mdan teklif edilecek o
luna Amerikan hükumetinin na .. 
ııl bir vaziyet alacağını anle.mak 
istemiştir. 

Havas ajan11 M. Henderaonun 
da hemen aynı saatte Sovyetler bir 
livi mümessili M. D 

Böyle bir konferansı toplamak 
düşünmesi ortada dolaşmakta 

olduğu şüphe götürmez birhakikat 
tır, bununla beraber bu projenin 
birçok devletler, bilhassa Lehistan 
ve küçük itilaf hükumetleı·i tarafın 
dan şiddetli bir itiraz ve muhalefet 

le karşılandığım da aynı derecede 
belli bir hakikattir. Gerek Lehis-
tan. gerek küçük itilaf Avrupayı 

mevcut munhedelerin değiştirilme~ 
si yoluna sokacak bir konferanstan 

hahesttiğini duymak bile isteme -
mektedir. Bu projenin bir kaç 
gün kadar bugünkü halile kalma • 
sı, İngilterenin - bu husustaki 
tasavvurlarında ısrnr gösterecek 
olursa - yeni konferansın müza .. 
kere .mevzuu hakkında gizliden 
gizliye bazı i!tİmzalarda daha bu
lunması muhtemeldir. 

Amerikanın Londra sefiri 
VAŞİNGTON, 21 (A. A.) -

Amerikanın Londra sefiri M. Bin· 

gam Avrupa i!lerınm müzakeresi 
için Vaşingtona gelmek talebinde 
bulunmuş ve bu talebi kabul edil -
mıştır. 

M. Bingamın Noel yortuların .. 
dan evvel buraya gelmesi bekleni-

ihttlafı tatlıya bağlama!::. üzere ol 
iunuyorrnı-. uunur)'\Lıt:rITT1~fl b"' 
mesele esnasındn iki tara~ Jllt\t. ,~ 

\esııı 
tı, petrol ltumpanynsı mese . iti' 
cıktığı sırada görüldüğü gibı f 
~ d~ 
cletli makaleler yazmamışlt\r 

ö.~ 
-·o~r;;;~;in' ~"';;;;~caıı 

istikraz hakkında "tç' 

Ankaı·.a, 21 .~Hu&usi) - -~~tı" 
enciimenı hugun toplanarak . ,.ııl' 
bul üniversitesine 1426374 )ır·~iı> 
istikraz akdine veya o miktar 

1 Iİ' 
d . ı.ıı cad hesap açılmasına aır o c ,~· 

• • ı;.1' 
yihayı müzakere etmıştır. . 1,~e 
men birin:i madeye bir fıkra '·,tİ'' 
ve layihayı aynen kabul etı111 

lla ve edilen fıkra :!udur: P"t' 
"Bu 3uretlc ele geçecek 

1 
ı jır' 

2252 numaralı kanunun 9 ve fol"' 
ci maddeleri dnhilindc sar 

r.ur .,, 

. "6111 
Heykel kıranlar ma~L\ri't~ 

PAR1S, 21 (A. A.) - . ı,if' 
'ki ,. 

D:!ruledin heykelını kıran 1 ~_, 6' 
hl<Ll"' 6 ay ve bir sene hapse ına 

d ilmişlerdır. 

... bit 
SovyetlerJe askerı 

ittifak yapmıştı ·· iı'itı 
Gecenlcrde. Sovyet he>'

1
et 17it 

• e 
Türkiyeyi ziyareti dolayısıY .ttef1 

'ya.1'"' 'f 
Alman gaz;eteıinin bu ~· d 0 b' 
çıkardığı man:ıları işaret e e ,efe! 
yazısından hahsetmiıtik.' Btrısil~
de Deyly Mail ismindekı . de 1'1' 

. .. erııt ,ıe 
gazetcsı aynı mevzu uz ıle . 

5 ..;ye <' yazı yazmı:ıtrr. Bunda 0 ile 
askeri bir ittifak yaptığııtıııırısııi; 
sürülmekte ve hu ittifakın ııc' 
. l v c~n il .ti~ 
ımparator ugunun en ,. . tJ1J 

yerleri üzerinde kahir bı~t,_~ı<: 
yapabileceği iddia olunırı~ıtere"'-İ 

İngiliz gazetesinin 111~1 e ı1o<f~1~ 
en can ala-::-k noktaları chY _...,. f'l• 
ettiği kıar.mlar İngiltere 1 ı.-' 

• 1 ettO disan, Musul yollaı ıy e P 
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Madencilik aleminde: 2 .. -._.=-=-~ - - --- GÜNÜN HABERLERi 

Yer altında maden 
amelesi ile haşhaşa 

Uaşnıa/..aledtn lll'l 11
"' ı olunan meeai müddeti nazaridir. 

n~?ve~i~ Pa!a önde gittiği ve Filiyatta götürü iş üzerine para 
bu muşkulatı bızden daha evvel variliyor demektir. 
gördüğü için bir aralık arkasında. Bununla beraber mesai müd -
kilere seslenmeğe başladı: deti noktasından bugünkü vazı -

- "Aı·kadaşlar, ba~larınıza dik yette bundan on beş, yirmi sene 
kat ediniz!,, evvelki vazryete nispetle amele 1C9 

Artık bacanın sonuna yaklaş • hine biiyük bir terakki bulunduğu 
mıştık. Burada etrafı çok zor • nu, e.skiden buralarda bizzat ame 
lukla seçilebiliyor . Bir aralık lelik yapmrt olanlar söyİtiyor. Bun 
yanımda Celal Beyin sesini duy • larm sözlerine göre: 
dum: "?\!illi hükumetin tesisinden 

- Asım Bey, sen misin? Nasıl, e\n.•el amele maden ocaklarına sa
burada yürümek makale ynzınağa hahlevin J10roz öterken girer, ak-
benziyor mu? n şam guneş battıktan sonra oradan 

Diyordu. k n " · ÇI ·arı I-:-.,, 
Nihayet durduk. Bacanın so - Acab,_ maden i'çililderinden en 

nuiıda amelenin kömUr k ım~kla zoru hakikaten bu kömür işi mi
me§gul olduğu yere gelmit bulu - dir? 
nuyorduk. Yerde bir makine du • İsmet P~. ocakları ve bunların 
ruyordu. Bu makine (Ravöz) içinde amelenin hayati ıartlarını 
denilen ve kazma yerine kullanı - bizzat gördükten ıonra bu suali 
lan bir alet imif. Bir amele bu a - bir mütehaaaıs mühendise sordu. 
leli kullanırsa, kazmayla gprdüğü Aldığı cevap şu oldu: 
itin üç, dört mislini yapabiliyor • - Hayır, Paşam, vakıa kömi.ir 
muı. Fakat bu alet henüz yem ocakları çok pistir. Buralarda ça-
icat edilmit bir şey olduğu ıçın lışmak o kadar kolay değildir. Fa-
bizim maden ocaklarına tecrübe kat köıniir işi hiç şiiphesiz maden
makıadile getirilmi~. cilik işlednin en sıhhlsidir. Bu a-

Tabii bu tecrübeler iyi netice melenin ciğeri açılıı) bakılırsa sim 
verirse maden ocakları ıbugünkün- siyahtır. Köıni.ir içindedir. F;tlmt 
den daha ziyade makineleşect'ktir. sağlamdır. Halbuki kükürt mn
Makinele§tikçe de amelenin i~i deni ameleyi boğar. Cıva madeni 
nispeten haf}fliyecek, aynı em~k zehirler ve bütün dişleri döker.,, 
ile daha ziyade kömür çrkarılaca- Acaba maden ameleleri aldık-
ğı i~in madenciler de o nispette is- iarı para ile nasıl geçiniyorlar? 
tifade edecek~ir. Buna merak - ettim. Muhtelif 

Bununla be· ..._:l~r sadece maki - yederde, muhtelif amelelere ı;u -
neyle çalışılr+~ •'sa hile maden o aller sordum. Aldığım cevap -
cağı içinde Ç!'. .ak ne demek ol - larclo.n anlnşrlan §udur: 
duğunu anlıya ·.1:imek için mutla - "Bizde daimi surette maden -
ika amelenin :reı· altında çalıştığı lerde çalı!an amele yoktur. Daiµıf 
yerleri insam:ı kendi gözile ·gör - amelenin ancak yü1:de sekizi, op.u 
müş olması lazımdır. devamlı olarak ocaklarda çalış -

Amelenin ocak içinde çalıştığı maktadır. Yüzde do~sam Zon • 

Vefa mezunları bir yurt 
kuruyorlar 

Oj'rendiğimize göre eski ve 
yeni bütün Vefa mektebi me· 
zunlarının iştira kile bir "Vefalı

lar Yurdu" kurulacaktır. 
Cuma günü Halkevinde bu 

münasebetle bir kongre yapıla
cak birlığin kuruluş muamelesi 
bitirilecek, idare heyeti seçile· 
ccktir. 

Vefalılar ar~sında esasen 
mevcut olan kardeşlik muhab· 
bet ve rabıtasına kuvvetlendir
mek, mezunlar arasında daha 
ziyade tanışmak ve sevişmek 
gayesini takip edecek olan bir
lik, pek yakında memlekete çok 
faydalı ve hayırla bir şefkat 

yurdu halini almıva çahşzcaktır. 

Madam Katina'nın 

muhakemesi 
eeyoğlunda Boğazkesendeki 

apartımanında kaçak rakı bu· 
lunduğu iddiasile adliyedeki 
dokuzuncu ihtisas mahkemesin· 
de mevkuf olarak muhakemesi· 
ne başlanan Madam i(atinanın 
muhakemesinde, müdafaa şahit· 
leri dinlenilmiş, müddeiumumi 
Mitbat Bey, ceza istemiş, muha· 
keme müdafaaya kalmışlı . 

Kadastro faaliyeti 
Kad~stro postaları faaliyetle -

rine devam etmektedir. Postalar -
dan biri Şehzadebaşında Balaban 
mahalelsinin kadastrosunu ikmal 
elmiş ve diğ~r bir postada Küçük
paıar ve Süleymaniye civarlarının 
kadastrolarını ve diğer bir posta 
da Ahırkapı ve civarının kadastro 
sunu yapmakla meşgul olmakta -
dır. B. u postaların yaptıkları kro -
kileri tnpu jdaresin-.de bulunan mer 
kez tapu komisyonları tetkik ede -
rek tasdjk etmekte ve bilahare çap 
ları sahiplerine verilmektedir. 

Ankaradan gelen haberelere gö 
re, tapu ve kadastro umum müdür 

Ticarette: 

Yumurtacılar bir birlik 
kuracaklar 

Yumurta satışlarının bir elden 
idaresi için yumurtacılar arasın
da bir birlik kurulacaktır. 

Dün kendisi ile görü,tüğümüz 
bir yumurta taciri bu husustaki 
fikirlerini şöyle anlattı: 

- Hemen her sınıf tacir ken· 
di arasında bir birlik yaparak 
alış ve satış işlerini tanzim et· 
miye çalıştığı halde yumurtacı!ar 
bu gibi teşekküllerden daima 
uzak kalmış 'ardır. 

Fak at araya giren rekabet 
hisleri okadar garip şekle gir· 
mi~tir ki .. fu vaziyet karşısında 
ister istemez birleşerek memle· 
ketimizin mühim bir ihraç mad· 
desi o~an yumurtanın fıatini 
yükseltmek mecburiyeti hasıl 
olmuştur. 

Eğer böyle olmazsa 
kında yumurtalarımız 
mukabilinde satılmıya 

ca~tır.,, 

pek ya
bir hiç 
başlana· 

Ôjrendiğimize göre Ticaret 
Odası da yumurta tacirleri ara· 
sında bir birlik kurmak için te
şebbüsatla bu:unrnuştur. 

Yumurtacılar bu hafta içinde 
Odaya davet edilerek kendile· 
rinin fikirleri alınacak ve birli· 
ğin esasları hazırlanacaktır. 

Sınai müesseseler 
tetkik edilecek 

lktısat vekaleti müfettişlerin· 
den Nafiz Bey dün şehrimize 
gelmiştir. 

Nafiz Be~ Istanbuldaki bütün 
sınai müesseseleri, fabrikaları 

gezerek tetkikatta bulunaca~ ve 
muafiyet listesine esas olacak 
malumatı tesbit edecektir. 

Nafiz Bey bir ay kadar şeh· 
rimizde kalacaktır. 

Eski binalara yaptırıl• 
ilaveler 

11 
Es\< i binaların üzerine y•:oP 

calc kat ilavelerinin eski k:ıfl° 
mı, yoksa yeni kanun abk bll 
uygun olarak yapıl~a~ıe bel 
sunda inşaat sabip!erı ıl ·btıl 
diye fen heyeti arasında 

1
;. f 

çıkma~, bu meselenin hal 
1 
et' 

kalettcn sorulmuştu. Mese e f 

itibttrile mühim olduğund~ll 
kaletçe tetkik edilmektedır. t 

Belediye vuku bulan bU ~t 
müracaatları kabul etı:oeıP~' 
dir. Vekil etin yakın bir~~· D-' 
da kararını bildirecegı 

edilmektedir. 

Yol işleri 
1 

Belediyedeki belonarıD11 
' 

• A b 1 ' • ,e11' mımarı şu e crı yenı . f 
itibaren birleştirilecek, Y1111i 
beye irııaat şubui ismi '' 
cektir. 

incir hırsızı yaka1•"~1 

F eneı-den geçmekle olan J 
yüklü bir al'abadan bir torlt• 
çalmı:.ğa muvaffak olan .ab 
Halil oğlu Ferit yakalanmıttl'' 

Bir dükkan kısmen 'l'r! 
Dün akşam Bcyoğlunda J.,~ 

Handek caddesinde PııpadoP 
partımanmın altındaki 210 11 ~
nt.lı Yugo~lavya tebaasından 
dam Mari ve hem,iresinin ~ 
dükkanından yangın çıkmıttıt· 
te§in, başka tarafa geçmesiıı• uJı' 
elan verilmeden dükkanın il' 1, 

"il' bir krsmı yandıktan sonra sO 

rülmüşlür. 

Bu da Kadiköyünde"'"; 
~acııkoy naödllpaşa ç;I 

Emin Bey sokağında Sefer Ji 
evinden yangın çıkmıştır. Y · 

··r.e 
kıvılcımların ot minder u 

lüğü İstanbul tapu tetkilatı yerine 

düşmesinden çrkmı~tır. Etr•f~ıı 
mesine meydan verilmeden ,o 
ı·iHmüştür . yerde insan hareketsiz olduğu za - gulcJ;ı.k ve Ereği~ hav,!llisindeki k d · Afyon fı'yatları yu·· kse•.-Bursa vilayeti a astro ve tapu ış-

man bile vrzır vızır terliyor. Te • köylerden gelen muvakkat amele- - .1 
terini de lstanbula raptederek lz - m. b t . d . .,ır 

neffüs zorlaşıyor. Bu dar ve ka - }erdir. Bazı ameleler senede bir ıye aş a 1 Ufürükçü kadınlar r1 
mirde olduğu gibi lstanbulda da ? 

ranhk ocak içerilerinde öyle yer - iki, bazıljlrı üç, nihayet dört ay Uyuşlurucu maddtltr inhisarı yapmışlar 
bir tapu sicil müdürlüğü ve lstan • k d ıı f 

ler vardır ki oralarda karpit lam - kadar ç~IJ§ıyor. ~u müddet zar- ile Yugoslav hiikii:mti arasında Zabıta iki üfürükçü a 1 ,_.,. 
bul vilayetini ihtiva eden 7 kazada S k ıı ,...-baaı bile havasızlıktan yanmaz. fında yiyecek oJar!lk, köylerinden dyon satışının bir elden idaresi lamıştır. Hayriye ve . Ü ·r~ 
tapu sicil muhafızlıkları teşkiline h 1 k d k. · ·ı .. f ı b 1 • d k b l d ı ı · de 1 Kömürlerin neşrettiği gazlarla o - bulgur, ve fasuJye getiriyorlar. a < ın a ı ılı a •la er erı piya· e ·i u ~a ın arın ev erın . ;ıi 
karar vermiştir. Bu teşkilatta me- d ı • ki ıf cağın havası zehirlenir. Şayanı Bunları pi~irmek ıçın yağ brle kul· sa a ÇOit ıyi tes 'r yapmıştır. safdillerc büyü yaptı arı tı' 

d.k . b l mur adedi azaltılacak ve kalan me S h ft .. d t f · l' . b b" .. .. huth~ ı attır ki lam a arın yanmadığı lanmıyorlar. AJdıkları yevmiye- on a a ıçın e a yon ıya ı mış ve u ır curmu meş 
rnurların maa§ları artırılacaktır. 'd k h" b" ı. l bu yer altlarında bile insanlar ça - niµ on parasını bile sarfetmemeğe o. u ça mü. ım Jr yü"s~ iş bit edilmiştir. . 

1 
,j, 

Kaza ıneı·kczlerinde sicil muhaf rz· .. y I" 
lı§abiliyor. Hem de senelerce ça - gayret ediyorlar. Ay nihayetin- gostermiştir. Bu araştırmalarda Hayrı 
lıştıkları halde yaşadıkları görü - de on beş lira 1(:ıdar bir para artı- 1 Utiumet arasın a ·ı itı a nımm hastalara ilaç ver ıgı ı..e ları, nahiye ve köylerde de seyyar 1 Ik" h""l.A d k' ·ı f a·w• ~· 

tapu memurları bulunacaktır. Bu 1 1 ld - ' d" d b"I ı e11 
lüyor. rabiliyorlar. Bunu köylerine gö- esas arı an aşı ıgı ta-' ır e ı · ran Hanımın da diploması 1 ueni tes.kilat haziranda tatbik cdi· h h · f ' k l k dırt Paşa, ocağın sonuna geldikten türüyorlar.,, J assa arı_çte a yon arın pe · yaptığı görülmüştür. ki " 
sonra etrafımı §Öyle bakındı. Son - Bu şerait içinde yaşıynn amele- lecektir. çok kıymetlcneceği söylenmek· li:;reye teslim edilmi~tir. 
ra orada gördüğü bir amele ile ko nin vücudunu elbette temizle- tcdir. ol 

b ki d · k · h ı mektedir'er. ri nµşmağa başladı. Bu sırada ben mesine imkan yoktur. Yemek Sebepsiz yere ıça an ı isv.~re Tür ıt a ahnı Kahve tac'rlerinin ifadel',~d 
de yanıma tesadüf eden ameleden için ekmek parası bile vermek is - Bayazıt, Bakırcılarda sabıkalı menetmiş ~öre .Avrupa piyasasın.~•r" .... ıf' 
bl.rı·n d · · ı 1 lsvirre hükumeti tür'' ithala· - •~ il e SQr um: •emıven, veremı11en ame e '"""J N l l b. b t ·>' ~ 15,5 fran~lır. 0 una dıae b.t ııı.. 7 7 • ..._, eşet an aşr mryan ır se ep en .. c 0 ., 

Hemo:ı. h · b d k b l b·ı· ? N ı ·· d tını mer.ettiğjni aöstrren bir I tJıfl :re rı, sen ura a ne a - sa un a a ı ır · ası l'ucu unu dolayı gene sabıkalılardan Bursalı ,., raflar da dave edilirse 5 ,. 

dar yevmiye alıyorsun'?,, pislikten kurtarabilir? Onun için Agop oğlu Manok tarafından hı- bararname neşretmiştir. kahve 75 kuruşa mal olu~· tS' 
Pedim. ma.den ocaklarını gördükten ıon - çakla yaralanmıştır. Kahve fazla fiyatla Halbuki şirket kabveY1 

-Yüz yirmi kuruş. ra bu temizlik noktasından ma • satılıyormuş 90 kuru ~ a satmaktadır. 
11

,1' 
Cevabını verdi. Bu usta amele den sahiplerine bazı kanuni mü - c.ck, hem de bu amelenin aileı;İ nİ, p h · ı · K h ' · 1 · ı .. kadar Jjtl 

iyasa.daki ka ve tac rıerı, a ve tacır erı a a ı.te" imş. Onun yanında on dokuz, yır - kellefiyetler verilmesi hatıra ge - çocu!daı-ını yanmd::ı. bulundum - d kk · 'b tıtle,. kahve şirketinden şikayet et· na1arı i atıni ce. e 
mı yaşların.ela diğer bır genç daha liyor • j r~k iml~an clereccsindc ıstıraha - ~~~~~~~*;;;~~~~~8'!~~!253!!:!!!!!!!!~!!!!!1!!~!!!!'!!!'!!!~ 
vardı. O da doksan kuruş alıyor - Burada memnuniyetle kayde - ta temın olup,acakhr. Bundan r 
muş. delim ki, 1! Bankasının Zongul _ başka gene Türkiş sadece amele 

Resmi ısurette çalı~ma müddeti dak ınadenlerile alakadar olmaı;r için bir tabldot tecrübesine başl~ - i 
sekiz saattir. Lakin ekseriya ame - amelenin sıhhatı ve hayf\t şartları 'ı rn.ıştır. Gün~.c ~.~ -~okvz kuruş ~le . 
lenin işlerini sekiz ısaatte bıtıre _ noklasmdan iyi neticeler veı·miş _ hır ameleye uç ogun yemek venle 
medikleri anlaşılıyor. Zira sekiz tir: Türkiş idaresi kendi faali - ı bilmektedir. Her gün ameleye ÇflY 

sa•t yevmiye mesai müddeti o - yet sahası dahılmdekı ameleleri elsuyu, sebze, patates gibi yemek -
larak tespit edilmekle beraber ay- daimi hır hale koymak için bir lcr verilebilmekt~dir. Türkiş ida -
rıc:a bir de sekiz saatte bir ame~- plan yapmış, bu maksatla yüz re.si tarafından bu tarzda yapılan ~ 
nin ne kadar kömj.ir çıkaraca,ğı ta· yirmi b~ bin lira tahs:sat kabql yenil!kler tabii olarak havzadaki 
yin olunuyor. Şayet günde bu mik etmiştir. Bununla daimi amele _ diğer e:::nehi ve yerli madencrler 
tar doldurulamazsa amelenin ça- ye /!V y.ıwtırılacaktır. Her eve ya _ t~rafından örnek alınacağı için 
Jışm;,.dığına hü~molunarak yev- nında biraz bahs-e verilecektir. Bu byndan istikbalde ~ok hayırlı ne -
miy~i~den kesilir. Opun ·~İl) rada mısır ekileceldir. Bu suretle ticeler beklenebilir. 
maden ocak1annc!a ekseriya tayin hem mütehassıs amele yetiştiri)c - Mehmet Asım 

Bu Ciece MELE 
Jean Murat ve Annabell 21 

Sö~d; ,,,r;-K '"PJL "R'd'li ». •"' 
l~n q~knceli hır ıncvlu - Zc\ kli. ~engin ı:_ahncler en mü~kulpe~ertleri hı~~ tı ıet 
nıııı cUL'Cck bir lılm llih·c olarak: Paramoııı t düm·a haberkri. ;\uınrrn 

!erin c,·cldcn :ıldırıtnıası rica olunur. Telefon 40868 
Yarın Matinelerden itibaren 

E L H A M R A SİNEMASINDA 
S A H T E F A H i Ş B10ı' 
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• "'"' ·• ' ""' , Va kıt' ın edebi tefrikası ""'""''"'""'-"-"'""' ,mıınıııı•ffiillllllruııJll\1:11 U M U M 1 

Jl(a_~ellv~İı Ka~!lf2!. ~ Teş ilitı 
HARP1E 

Mahs sa 
A~~Xandre Dumasfils u' ıu llll!llJlllUl!llHllllllllllllllfiO:llU!llllll Selami izzet 11 ımmınınımwı.nımınıı ırnı mmııınımllillllll ~WJllll!lJJJffilm 'llllll~llilllllllmlll ım~ıınımmmınıııı nııumm ·lillill'm ııı ııruırn m llı'lllll lifilWü~ll ııımrı·ııı ilillrn ıli' 1 1 l!JlilJIWI 

c. - VAKIT'ın yeni Tefrikası : 20 Yazan: A. MiL 
olaa~~:, h~ni ~yi edebilecek bir şey nim ismimi söyliyerek bana mek - B k l J J d 
ıun ıö:ı:ı~d~ aldığı~ mektubunu tup yazarak öldü! Canım Margöı-it ütün Q ın ar qanıaruan ve üşnıan 
ıan 

1
. rı ıyı ederdı. O sözleri ya zavallı yavrum! 

e ı de sıkmak d . . d ı d • • l l d ntıyacağım çünk··s~a hetlmdı uya - Ve Arman göz yaşları arasında, or usu gerısıne qapz ma f fTee 
taınan ' u er a e uzun bana elini uzatarak anlattı: 
?niye :,aşamıyacağım. Sizi göre - o·. l b" k d ··1.. .. 

tegım a d - y e ır a ının o umune 
fe) ' raınız a uzun mesa - v v .. . 
ı- er Var benı .. 1.. ki böyle agladıgımı gorseler hem ço - Yukarda isimleri geçen kürt re- kete hazırım. Hareket emrine inli- Bu gönüllü fırkanın ileri kıt'alarr 

isleri ve mahpusları Erzurum mer· zardayı.m. daha noktai duhul ve savletleıinde 
kezi tarafından, resmi maka.mlar Kürdistan aşairi fevkalade mü· perişan ediliyor ve bizim ordumuz 
nezdinde icra edilen te~ebbüsler Ü· sait olduğu gibi bura ermenilerini ı üzerine çekilir. Hasıl olacak netice 
zerine tahliye ettirilerek cümlesi 1 Erzurumdakilerden çok mülayim hercü~erç ve ihtimam (?) kuvvei 
çete teşkilatına alınmıştı. İçlerin - gördüm.,, manevıyeden ibaret kalır. Ordu • 

t;,sk• h 
1 e o ume ya astım. ç·· k.. l k 

l ~ nıargöritin ok d .... . • ~ cuk sanırlar. un u ona ne er çe -
ougu k ç egıştı' onu . d".... . b"l 1 O h n Ü halind .. k h' tır ıgımı ı mez er. na ne mer a 
lrÖl'lll e gonne tenıe, ıç . b · k 
d" erneniz dah .. d" s· . ff metsız davrandım, o enım a -

ip etmedigvim" a ıyı ır. ızı as· e sime ,iyi kalpliydi, bana mutidi. o 
ıi ı soruyorsunuz. ı • . . d" 
. tandan affetf .. k"" b k nu tstresem affederım zanne ıyor-
lıtd"kl ım,çun u ana çe b f d f 

l eriniz b dum; ugünse, onun tara ın ana 
dc)H· 'd" ı ana olan aşkınızın f d"I ... k d" . IA k .. .. 

de hali firarda · bulunanlarına da Naci beyin (milis teşkili çok mu muzun başına bela olur. 
muhtelif vasıtalarla haber gönde • vafıktır) tarzındaki ifadesi doktor Bütün akınlar yanlardan ve düş 
rilip Beyazıda getirtılmrş ve harp -

1 
Bahaettin Şakir beyin bir milis fır· man ordusu gerisine yapılmalıdır. 

Le gösterecekleri yararlıklara göre 1 kası teşkiline taraftar olmasından 1 Bu sebeple Azerbaycan teşkilatı 
ilerde mazharı af olacakları ken - ileri geliyordu. Fakat bu fikrin tat gayet mühimdir. Erzurumda silah 
dilerine tefhim edilmişti. 1 bikından bilahare sarfınazar edil - ı varsa bunları o makule mezkur 

ı ı ı. Bir d k s· e ı mege e ımı ayı gormuyo • 
ıi ay ır yata tayım. ı b" 

n teveccüh" .... k b k . rum. Ayaklarına kapanıp ır saat 
çi h unuzu ay etmeme ı .... . • . 

n ayatırnın b"' .. f h b" aglryabılmek ıçm hayatımın on se 
deft ulun sa a ntını ır . . f d d . ere y nesını e a e erım. 
D" .ı azıyorum. Tanıştığımız 
ııun-.en 
Ya"'ab·ı' ayrıldığımız güne kadar, 

<- ı ec "· 
ilırn egım müddetçe yazaca -

,.,.._ 
~ger be . h"d . IIcldi... . nı sa ı en sevıyorsanız, 
gınız za J'"l" D"" , . din· . man u ı upra ya gı 

ıı, sıze d f . da l e terı verecek. Aramız 
o anın seb b" . . . ö" . e mı ve mazeretını 

gretırai . 
kıy nız. Jüli bana çok iyi ha -
}'o or; beraber hep sizden bahsedi

ruz M 'k 
Yan · e tubunuz geldiği zaman 

Unda "d" dık. 1 1• Beraber okuyup ağla 

'ıs· •:zde h" . dın.ı F' n ıç bır haber almasay -
ıi:ze\> ransaya geldiğiniz zaman 
ba... u mektubu verecekti. Sakın 

·•a rn· 
t1""' ınnettar kalmayın. Haya -
···ın en. 

§a.rnak mesut anlarını tekrar ya -
~or. E. ~ana derin bir huzur veri -
ııecrn· .ger hu mektubu okurken, 
l'a~atk' affedersiniz. biliniz ki ben 
bir r hen ardı arkası kesilmiyecek 

••s~ atlık bisettim. 
ı 1:Ze d · oir ! aıma beni hatırlatacak 
~er ey bırakmak istiyorum ama 

h. §ey hac d'ld" h" b" ' ıp d ~. . ze ı 1, ıç ır şeye sa· 
, egılım. 
Antıy . 

}'atak or musunuz? Öleceğim, 
bir §e odamdan, alacaklılarımın, 
Cek 

0
t çalınmasın ve şayet ölmiye 
Ursam l" d h' b" ltıaıın. d. ı e ım e ıç ır şey kal 

ltıın .. ıye bekçi !koydukları ada -
~Yak s · · d l'ttenn· esını uyuyorum. Te -

. ı eder· k' için 0··ı ım, ı eşyaları satmak 
ıne · b "t mı eklesinler. 

\." tte höyl .1• •112': \' • e sevgı ım, satışa geli-
. e sız d b' 
•ıtin . . e ır şey alınız. Eğer 
ı ıçın bi 
Qelki . . r şey ayıracak olursam, 
h aı:zı rn h . 
ıtrn d a çuz mal şırketile it-
,, e erler. 
l' erkett · ~ . 

' 1öı ıgım hayat ne hazin! 
a llleden ev l . . b .. e>'di Al ve sızı ana goster 
l', ' lah ne b'" ··k b. · "l"k Prnı§ I uyu ır ıyı ı 

"ed.. do urdu. Her ihtimale karsı 
ı '4ee· ~ 

qa u~ Yırn. Elveda dostum. Da -
tıiı bun Yazamadıgw ım için affedi -·oen· .. 
aJll\akt ı ıyı etıneğe çalışanlar, kan 
fa.ııa. a.n kanımı emdiler, artık 

Yazarnıya ... 
cagım. 

Son k 
1
• "Margörit Gotye,, 

~Utıarn e ırneler belli belirsizdi o-
~ 1Yordu. ' 

t1 ektuhu A 
eniıtı .. rmana iade ettim. 

0 da. i'"!lidzünden okuduğum gibi, 
lll l'ın en k 

ektub 0 uınuş olacaktı, ki 
u alınca· ...._8 . 

!e oldu~ mektubu yazanın bir fahi
Runa ıt· · Ve •h ım ınanır? Dedi. 

lııektub eyecan içinde, bir müddet 
<ludakı un Yazısına baktı, sonra 

arına götü" d"" ...._ 8 r u. 

e\'\rel o~ lllektubu yazanı ölmeden 
aOrerned""" . 

' diye d ıgın11 dü§ündükçe 
d evarn t. 
eıin Ya e h- bana bir kar-

bğ•llı hll~rnlıyacağı muameleyi yap 

( ne,·nmı ,·nr) 

Polis haberleri 

Çoğalan köpeklere 
karşı tedbirler 

Başıboş köpeklerin çoğaldığı 

görülmektedir. Belediye §Ubelere . 
gönderdiği yeni bir emirde tasma 
sız köpeklerin temizlik ameleleri 
tarafından sabaha karşı zehirle
nerek öldürülmelerini, diri ola
rak yakalananların da hayvanları 
himaye cemiyetine gönderilmesi -
ni bildırmıştir. Cemiyet dırı ve 
sahips~z · .öpekleri fenni bir şekil
de öldürecektir. 

Bir Hanımı, otobüs 
çarpıp yaraladı 

Fener de Karabaş mahallesinde 
JJıbek cadaesinde Süreyya paşa 
mensücat fabrikası önünden ge -
çen Selanikli Emine Hanıma fo -
för Mustafanın kullandığı 3166 
numaralı otobüs çarpmış, Emine 

Van mm takasına gelince lttih_~t mişti. Gerek milis fırka ve gerekse I mıntakalara sevk mümkün ve fay. 
ve terakki müfettişi umumisi O- Rumyie havalisinde başlıyan ihti • dalı olur. Ayrıca silah tedarik edil 
mer Naci bey burada rüf ekasıyle lal lstanbula bıldırıldığı zaman 6 1 dikçe o mıntakalar için gönderılc
teşkilat işleriyle meşgul oluyordu. eyhil tarihinde dahiliye nazırı Ta- cektir. 
Teşkilatın askeri kısmı erkanıharp lat beyden gelen şifreli telgrafna .. Ancak gönüllü fırkası mahalli 
yüzbaşısı Ruşeni beyin idaresi al • mede bu iki mesele hakkında ati - olarak ve Erzurum mevkiine tah • 
tında bulunuyordu. Bu mmtakada deki surette beyanı mütalea edili· ıisen teşkil edilirse bu caizdir. Fa
yapılan teşkilat ve icra olunan tah- yordu: "Rumiye havalisinde Rus · kat şu halde hu teşkilatın esasen 
kikat hakkında Ömer Naci bey a • lar aleyhinde başlıyan ihtilali tev- ve bizzat tecrübeli eşhastan yapıl· 
ğustos nihayetinde gönderdığı bir si etmek ve Rus kıt'alarının bütün ması ve mevcut eslihanın bu veçh 
telgrafnamede diyordu ki: Acemstan havalisinden def'ini üzere sevki iklıza eder.,, 

"Buraca çeteler tertibatını ik • temin eylemek harekatı atiye Süleyman Askeri beyin gönder-
mal ettim. Milis teşkili pek muva- için gayrıkabili ihmal ve imhal bir mi~ olduğu .mektuptan anlaşılmıt 

fıktır. Fakat Yanda fazla hiçbir si- mukaddimedir. Binaenaleyh buse· oBuğu gibi dahiliye nazırı Talat 
lah yoktur. Maahaza mümkün ol .. heple de İran kolunun hafiyyen ta Beyin yukarda, yazdığımız şifreli 
duğu kadar yapacağım.,, cili zahmeti iktıza eder. . telgrafı dahi ispat ediyordu ki teş-

lranın Rumiye taraflarında aha- Bir de teşkil edilecek bir gö- kilatı mahsusanın Kafkasya cephe-
li Ruslar aleyhine ihtil; le başladı. nüllü fırkası harekatı umumiye sı- sini idareye memur olanlar kendi. 
li Ruslar aleyhine ihtilale başladı. rasında orduya engel olur. Kafkas le\ ine tevdi edılmış olan vazifeleri 
yavaş (Hoy) kasabasına çekiyor.. ya içersine cepheden akın yapmak henüz layıkıyle kavrıyamamı§ bu-
lar. Üç güne kadar her türlü hare· muvaffakıyetsizliğe mahkumdur. lunuyorlardı. (Devamı var) 

Romanya mühim hadiseler arefesinde 
H. ayağından ehemmiyetli surette y . . • h b v • • } " v • • B • 
yaralandığı için Hasaki hastanesi- eni IDtl a lll Verecegı netıce ma Uffi degıldır. U neticeye 
ne k.aldırılmıştır. Kralın boyun eğmiyeceğine muhakkak nazarile bakılıyor 
Vah veKaymakamsokak- ·---------

ların kendi isimlerile Bükreş (Hususi) - Romanya-/ istifaya davet edilmesi vazıyeti J gösterilecek olan bu cebir ve şid -
• • l . d \; "( da (Bayda - Voyvud) kabinesi .. kurtarmak için kafi gelecekti. detin hiç bir kıymeti kalmamış o -
ısım enmesıne razı egı nin birdenbire düşmesi ve yerine Bütün bu müşkülata Romanya luyordu. Hatta, (Duka) nın es • 

Dün vali ve be!ediyc reısı (Duka) nın riyaseti altında leşe: ihracatının son sene zarfında bir ki liberaller fırkası, on beş teşri -
Muhiddin beyden şu mektubu k" 'l d · b" k b' · b k ·1 l d · · · "d 1 k ·· · u e en yem ır a ınenın geçme uçu mı yar aza ması a ınzı - nısanı e yapı aca numayışten 

aldık: · h t ft h ti 1- 1 d d' k b" k t' v • • .. k "" 1 sı er ara a ayre e ~arşı an ı. marn e ınce, geçen a ıne artı vazgeç ıgını, çun u nasyona 
"Bundan birkaç gün evvel Çünkü Romanya ahvalini uzaktan kendisini iktidar mevkıinde tuta- Zazanist'lerin süklı.tu temin edil -

Haseki kadınlar hastanesi içinde tetkik edenler böyle bir kabine te- mıyacak bir hale gelmişti, zahire diğini ilan eylemişti. 
ve pavyonlar arasında yaptırılan beddülü için ortada hiç bir sebep fiatlerinin düşmesı hır taraftan da Bunun üzerine (Voyvod) kahi-
bir iki ufak yolun benim ve 

göremiyorlardı. Halbuki Roman çiftçilere büyük zararlar verdiğin- nesi hrala istifasını vermeğe mec-
F atih kaymakamı Haluk Beyin ya son zamanlarda büyük bir da - den çiftçi kıtlelerının radıkalleş- bur olmuştu. Her ne kadar kral 
ismine izafe edileceği muhterem 

hili buhran geçiriyor ve (Bayda - mesine sebep olmuştu. (Voyvod) a iki liberal fırkasının bırden yeni 
gazetenizde havadis olarak ya· 

Voyvod) hu buhranın doğurduğu karşı yapılan şikayetlerden bi- hükumeti teşkil etmesini ve genç 
zılmıştır. 

Bo
'"yle bı"r zorluklar içinde çırpınıp duruyor- risi de bu radikallere karşı şiddet- liberallerin lideri olan (Bratianu). 

şeyin aslr, esası ol-
du. le hareket etmesiydi. nun da kabineye alınmasını iste -

madığı gibi umuma ait olarak 
h k 

Bu zorluklardan birisi Romen Nihayet, teşrinisaninin on be - miş ise de buna imkan görüleme • 
ve al ın bahşettiği vesaitle ifa 

siyasilerinden ·(Maniu) nun millAı 5tnde parlamento tekrar açıla - mic:.tir Yalnız radı"k l "ft · f 
edilen vazifelerden dola)'I şahıs• " ~ " a ÇI ÇI ır • 
J Zazanist'ler içinde, ayrılık ihdas cağı zaman eski liberaller, baş- kasının lideri (Goga) kabineye a. 
arımıza ve isimlerimize bir şe-

ref hissesi ayırmağı asla muvafık eylemeğe ve adeta kendi fırkasına larında reisleri (Duka) olduğu lmabilmiştir. 
karşı bir muhalefet vücuda getir- halde hükumete son darbeyi in - (T't 1 k ) · k b' d görmediğimizi ve buna meydan - ı u es u nun yenı a ıne e 

1 meg" e çalışmasıydı. Buna bir de dirmeg"' e hazırlanmıştı. Bu mü - k l t b"~ b" d" ç·· k'" veri miyeceğini arzeder, bu ıu· a ması a ıı ır şey ı. un u 
retJe havadisin tashih buyrulma· köylü fırkası liderlerinden (Miha- nasebetle Bükreşte bir kongre ak - Romanya cenubişarkı siyasetinde 

· he) nin Romen parasının istabili- tetmek üzere yüz bin çiftçiyi Bük - b' d ... . "kl'k v k d" sını rıca ederim efendim.,, n· egışı ı yapmaga mu te ır 

Ebeler birliği 
zasyonu içinde hükumet tarafın reşe davet etmişlerdi. Hükumet değildir. Maamafih ileride yeni 
dan takıp edilen siyasette a- her ne kadar bu nümayişi menet - kabinenin daha ziyade Fransa ta· 
leyhtar olması da inzimam ediyor mişse de fırka reisi (Duka) kral rafın.a meyletme~e başlıyacag" ı tah 

Ebeler birliği namile kurulan k 0 

du. O istiyordu ki (Ley) in kıy - ile konuştu tan 5onra vakı olan min olunmaktadır. 
cemiyetin açılma resmi yarın saat 
16 buçukta Jstanbul Halkevi mer
kezinde yapılacaktır. 

Saka Mustafanın marifeti 

Galatada Külhan sokak 15 nu • 
marada oturan Recep Efendi poli· 
se müracaatla her vakit evine gir-

meti son zamanlarda çok düşen beyanatında fırkanın bu memnu - Her halde Romanya mühim ha 
zahire fiatlcrine uygun bir halde iyete ehemmiyet vermiyeceğini diseler arefesinde bulunuyor. Çün
kalsın. Onun için maliye nazırı- bildirmişti. kü dört senedenberi devam eden 
nın Pariste ecnebi alacaklılarla Bunun üzerıne hükumet köylü- nasyonal Zazani:ıt idaresi yıkılmıf 
aktettiği itilafnameyi kabul etmi-- ]erden Bükreşe akın edecek olan tır. Yen iden parlamento inti • 
yordu. çiftçileri şehre sokmamak içince - habatı yapılacaktır. 

Bunlardan maada (Bayda - bir istimaline ve jandarma ikame Bu intihabatın vereceği netice 

efe ·· tr adıkra b . 
~ olınesine .. ır ' onun u Jekıl • 
endirni arr ınus~ade ettiğim için 
J\kiınd edemıyorum. 

an beni çıkarmadan, be-

metke olan ıaka Mustafa tarafın· 
dan odasından bir elbisesi çalındı
ğını iddia etmittir. Saka yakalan -
mıştır. 

Voyvod) mali ve iktisadi buh • ederek çiftçileri geri çevırmeğe malum değildir • Bu neticeye 
ramn da layıkile önüne geçemi - karar vermişti. Fakat kral, (Du- kralın boy· .. ·n cğmiyeceğine hemen 
yordu. Romanya bütçesinde gö - ka) yı son defa kabul ettiği esna- hemen muhakkak nazarile bakıl • 
rülen dört milyar (Ley) lik bir da ona kat'i vaıtlerde bulunmuş maktadır. 
a~ıktan dolayı maliye nazırının olduğundan, hükumet tarafından 



Yeni yapılan yollardan, yeni köprü
lerden geçilerek yapılan yolculuk 

nasıl geçti ? 

Ezineden Bahkesire gidenler Çan pazar1nda 
Ezine (Hususi) - Çanakkale 

halkevince bayramdan evvel ka -
rarlaştrrılan Balıkesir seyahati ni -
hayet kuvveden file çıktı. · 

Seyahata Ezineden 25, Kale -
den 60 kişi olmak üzere 85 hanım 
ve erkek iştirak etti. Heyete Va -
li Süreyya Bey riyaset ediyordu. 

Perşembe sabahı gün doğma -
dan Ezineden ayrıldık. Hafif bir 
yağmur dağlara, ovalara başka bir 
güzellik veriyordu. Gecenin sü 
kunetini yalnız otomobilimizin gü 
rültüsü bozuyordu; herkes çok ne· 
şeliydi, Cümhuriyet marşıle baş

lıyan taganninin ardı kesilmiyor -
du; müşterek bilinen bütün şar • 
kılar, mar~lar, operetler, "Karım 

ben.; aldatırsa,, ya kadar hepsi söy 

lentli. 
Erenköyün boğaza, Seddilbahi

re hakim güzel tepesinde güne~ ilk 
selamlarını bize verdi. Keskin 
virajlardan iniyoruz, çamlık, gü -
zel, sahil ve sakin deniz manza -
rayı çok tatlılaştırıyor. Denizi çer
çeveliyen dağlar, bayırlar yavaş 

yavaş sisten kurtuluyor .. 
Çanakkaleden, Çanakkale, Ba

lıkesir şosesine giriş yeri çok gü -
zel bir bulvar; 224 kilometrelik 
büyük yola girdik. Yepyeni şose -
de kayan otomobillerimiz bütün 
süratlarile ilerliyorlar. Her da -
kı!·~a değişen yemyeşil çamlık, de -
re, tepe, düz gidiyoruz, mütema -
diyen kilometreler aşıyoruz. Yol, 
kl:iprü, menfez her yerde, her ta -
r<?fta yenilik var. Birbirine gü • 

zel ve muntazam beton köprüler 
Türk mühendislerin ölmez eserle -
ri; yeni sistem menfezler, koca 
da~ları aşan, dolaşan yollar, çok 
emek, para !iarf ıle yapılmış her on 
kilometrecie çok iyi menba suları
na, son sistem beton çeşmeler ya
pılmıf. Büyük yolda giderken ar
kadaşlardan biri: "Verdiğimiz yol 
puaları helal olsun!,, diye bağırı
yor. 

Ne yerinde bir söz; milyonlar 
tutan yapılmış işler ve büyük şose 
birbirinden ırak kalmış iki vilayet 
merkezını bırleştırıyor, iki vilaye
tin ticari yönden birleşmesini te
min edecek zeytin yağıle, palamut 
la, zahiresile, meyvasıle meşhur 

iki zengin memleket Çanakkale -
den dı~ memleketlere transit te -
min edecek. 

Çan pazarında durduğumuz za 
man Ezinedenberi 140 kilometre -
lik yol geçen yolcuların başı dön -
mU!tÜ, htraz dinlendik, yemek ye
dik. Buradan hareket ettiğimiz 

zaman azalan neşemiz gene arttı. 
Monoloklar, şiirler, hep bir ağız -
dan şarkılarla ilerliyoruz. Yüksek 
tepeden vadinin iki sırtına ve ara
larına serpilmiş evler görüyoruz; 
Balya .• 

Bir tarafı uçurum olan dik bir 
yokuştan indik, kasabanın güzel 
bir girimi var. Halk fırkasında 
bizi ağırladılar, zengin bir okuma 
odasına malik olan Fırka terle -
miz; kasabayı gezdik. Bir kaç se -
ne evvel Balya madeninin 2 - 3 
bin amelesinin yaşadığı bu kasa -
bacık maden şirketinin geçirdiği 

istihale yüzünden çok zarar gör -
müş, brnlık amele kitlesi yüzlük 
amele gurpu o\muı, maclen çok 

zenginmiş; tesisatı mükemmel; 
maden merkez yeri ilk mektebile, 
dispanserile, eczane ve doktorile 
ayrı bir kasaba.. Güzel binalar, 
izabe fırınları var, kasabaya elek 
triği şirket veriyormuş, saat 15 te 
sokak lambaları yandığına naza -
ran galiba şirketin elektriği bol ve 
ucuz. 

Gün batarken (Gün görmez) 
köprüsüne geldik; zaten günün 
karardığı sırada geldiğimiz köprü 
nün civarı ismine uygundu. Köp
rü çok güzel, son mühendislik 
fennine uygun yapıldığı görülü -
yor. 

Balıkesir valisi Etem, Halk fır -
kası reisi Konya mebusu Tevfik 
Fikret, belediye reisi Naci, Halke
vi reisi Esat Adil Beylerin iştirak 
ettiği heyet hızı burada karşıladı. 

Kafilemiz büyük; otomobille -
rin sırası uzadı. Balıkesir görün
dü, şehire girerken Kolordu mu
zikası, kalabalık bir halk hızı 
karşıladı, Halkevine gittik, Mu -
azzam bir bina, her köşesinde bir 
hareket var. Büyük Gazinin 
büıtlerile süslenmiş, salon, okuma 
odaları, kütüphane, üst katta kon 
f erans salonu .. 

Otellerimize, yıkanmak ve 
soyunmak için gittiğimiz zaman 
yataklar yorgun vücutlerimize ne 
rahat göründü! 

Kübik, büyük bir bina olan Ne
cati Bey Muallim mektebinde bize 
verilen akşam ziyafetinde Balıke -
sirin büyükleri ve hepimiz vardık. 
Yemek çok neşeli geçti; Balıkesir 
Halkevi reisi Esat Adil Beyın söy
lediği güzel bir nutka Canakkale 
Halkevi reisi Halil Bey cevap ver
di, hatiplerin sözleri çok alkışlan 
dı. 

Halkevinde verilen müsamere 
canlı ve güzel oldu. Halk şarkı-

9 Okka arpa için 
adam öldürüldü 
Aydının Karapınar nahiyesi

nin Sandıklı köyünde oturan 
Piriştineli Abdullah, Kaçarhnm 
yeni köyünde oturan gene Pirit· 
tineJi Apdiye Muharrem Beyin 
fabrikası önünden geçerken 
raalamış ve Ar.>diye alacağı olan 
bir dolu "9 okka,, mısır darısını 
İstemiştir. Bu istek üzerine ara
larında kavga çıkmış ve Apdul· 
Jab Apdiyi bıçakla öldürmüştür. 

Vak'adan haberdar olan Ko
çarlı nahiye müdürü Osman B. 
jandarmalarla vak'a mahalline 
gelmiş ve bir saat içinde katili 
yakalıyarak adliyeye teslim et· 
mittir. 

Eskişehirde su derdi 
Eskişebirin soğuk ve sıcak 

suları pek mebzuldür, fakat hiç 
biri içmede kulJaoılmamaktadır. 

Belediye su meselesini kat'i şe
kilde halletmiye karar vermiştir. 
Mühendis raporuna nazaran Ka
labak suyunun şehre isales ine 

300 bin lira para sarfı icap et· 
mektedir. Belediye bu işin balli 
için mali müesseseleri e temasa 
başlamıştır. 

Zonguldak ta yapılan yollar 
Zongulda vnay J, uG yıı vı

Jayet dahilinde il ve tamirat için 
alh yüz bin lira ayrılmıştır. Bu 
meyanda senelerdenberi kalan 

Zafranl::o'u· Araç şosesinin ik ma· 
!ine ıureti kat'iyede karar ve
rilmiştir. lki aydanberi bu yo!un 

toprak düzleme ameliyatı yapı· 
lıyor. Zafranbo'u · Araç yo!unda 
bilhassa geçitler pek fazla olc!u · 

:iundan evvclemirde köprülerın 
yapı'.ması kararlaştırılmıştır. 

Tahliye edilen bir mahkum 
Somada adam ö dürmekten 

yedi l uçuk sere hapse malı!<i'ım 

iken son af kar.unundan istifa
de ederek hap 'shaneden çı '<an 

Balıkes'rin Tahtalı mahalles:nden 
Yusuf oğlu Arif, r\uri bey h:ı · 

nında kundurc cı F eh mı efendi
nin dükkanından öteberi çalmı~. 
fakat yakalanara!{ Adl ıyeye ve· 
rilmiştir. 

Tekirdağında Yerli 
malı sergisi 

Tekirdağ vatiliğınden Milli 
iktısat ve tasarruf cemiyeti ri· 
yasetine yazılan bir tezkerede 

12 lcanunuevvelde başlı yacak 
olan "Tasarruf haftası,. için bir 
sergi açılması bi dirilmişt i r. 

Cemiyet reisi, hemen faaliyete 
geçerek serginin iyi bir tarzda 

vücude getirilmesi için bir proğ
ram hazırlanmıştır. 

ları, şiirler, temsil olunan (İstik
lal) piyesi, hepsi başlı başına bi
rer muvvaff ak eserdi .. 

Geceyi; uykuda bile yol, köprü, 
dağ, dere, tepe manzaraları göre
rek geçirdik. İkinci günün İnti
balarını ayrıca yazacağım. 

C. H. 

Yurdumuzun her tarafında yapılaJ1 
şenliklerin resimlerini koyuyoruz 

En büyük bayramımızda yur• 
dumuzun her tarafında yapılan 
büyük şenliklere ait resimlerden 
birçoklarını karilerimize takdim et 

miştik. Yukarıya dercettğimiz re
simlerden birisinde Köycegiz kaza 
sındaki tezahürattan bir İntiba gö
rülmektedir. Ötekiler Antalya 

Ayvalık . yolunda bir 
lu~.rnyo~ u.'ih1 

• 
lzmirden Ayvalığa on altı 

yolcu ıle hareket eden bir l<am · 
yon Ayvalığın üzerindeki Sarı 

kaya namile maruf inişten iner· 
ken şofürGn dikkatsizliği yüz'jn-

aen on metre yü!<sekten uçuru· 
nıa yuvarlanmış ve yu'cul ar bila 
istisna yaralanmışlardır. Vefiyat 

yoksad:ı yo!cu'ardan ikisi 03man 
ve R •şat efendiler ağır yaralı 

o:du'darından hususi bir otomo
bille Balı!ccsir Memle~<et hasta· 

hanes ne nakle dilmişle rrlir. 

Susurluklu:ar liakims1z
likten şikayet ediyorlar 

Susurluk, kazamız hakiminin 
Milas kazasına tahvili üzerine 

Susurluk hakimsiz kaldığı gibi 
icra işleri de durmuştur. Halk 

en ufa'< hir dava ve icra işi 

için birçok masraf yapuak Ba
lıkesire kadar g-:tme'ctedir. 

Rizede 30 Mahpus 

sah verildi 
Rize hapishanesindeki mevkuf 

ve mabkümlardan otuz kişi af 
kanunundan ist ı fade ederek tah
liye edilmişlerdir. 

Giresunda sahlan fındık 
Gıresunda son bir ay zarfın · 

da 19,91 l çuvalda
0 

l,597,280 ki
lo ve 736,752 l ı ra kıymetinde 

iç fındık, 8,753 çuvalda 526,590 
kilo ve 115,845 lira kıymetinde 

kabuklu fındık ihraç edilm iştir. 

Fiyatler eylül ayına nisbetle 
dü4üktür. iç fındığın bir okkası 

45, kabu!,fu fındığın bir okkası 
kuru ve temiz olmak üzere 
24-25 kuruşa sahi maktadır. 

I ~ 
mebusu ve Samsun C. H. f · ,eı, 
doktor Nazi fi Şerif Beyle sJt', . ~ 
daki inkılap sergisini ziyaretiıt• tJ' 
Safrada C. H. F. reisi Hacı M&ı• ( 
fa 8. in nutkunu dinliyenleri., 8' 

d k 
. . . ,or 

ra a topra alma merasımını 
teriyor. 

, ·Je~ 
lzmirden Ankaraya gı~ 

;L.dıu~a,.I~ h4yPt dnnrh' İ~ 
İktısadi vazıyet ve mahsuJle~ı 

'kt1'" fiat ve satı~ları hakkında ı ·~ 
vekaletine malumat vermek 

1 'ı' 
d'lıt'' 

vekaletçe Ankaraya davet e ' .. ~ıı· 
1 olan İzmir mıntaka ticaret rııı.ı ~· 
rü Saffet ve borsa komiseri ırı' 
mut Beyler avdet etmişlerdir. 'fi 

Saffet ve Mahmut beyler. 
1

-: 

iktısa di mıntakasının mahsul "~,~ 
yetini ve m:ıhsullcrimizin ihrş~ ı~· 
hakkında vekalete mufassal 111• 

mat vermislerdir. ı. • ~v 

Vekalet en mühim ihracat~ .... 
' .. t\ll" 

ı1uller:miz olan üzüm, inci~, tı.ılı•~' 
1 zeytinyağı, palamut ve saır~.ı, e' 

b .. &J~ 

kında verilen malumat<l uY 
hemmiyet atfetmiştir. . t' 

.. l . . . b eki fı' 1 Uzüm enmızın u sen ti 
ıt&l 

)arının düşmüş olması, A11U d'~ 
ya da rekoltenin fazla oJınas~"ı.ıf 
ileri gelmiı}tir. Geçen sene. ·Jıt'I 
turalyada 11 bin ton üzüın 15

:' 'JS 
edildiği halde hu seneki reko te~o~ 
bin tondur. Bu üzümler, eıı "' 
lngiltcrede istihlak edilmekte ııt'' 
İngiltere piyasasında satıl~;ii.-ı ' 
dır. Avusturalyadnn gelen~ r\i~ 
lerden İngiltere hük~.meti gı.ı~\J~i 
resmi de almam:ık~adır. ı-ı:aat•"' 
bizim üzümlerimizden ton aa"1' 
11 5 . 1. .. ..k · ... Jınll' , şı ın gumru resmı u 

dır. . di~i 
İn-;ir fiatma gelince, şı~dt' 

Hatlar, geçen sene bu ıne"'11 ıı•"' 
ı . 111• 

ki fiatlarm aynıdır. ncır ıı ~ 

lünün geç istihsal cdilmesiııcle 1eı ' 
· · · .. d ha geÇ 1' pıya!iaya ymnı gun a li" 

l dş •.• 
mesinden, ihracntçı arın 1ı 

hh··tıere r satışlar sebebiyle taa u .. ,,ıe 
'lk g&J '(• 

ı iş:niş bulunmalarından ı . i•t' 
d . . f ' 1 .. k k gıtıı> ·ı~ e ıncır ıat arı yu se ıı ı 

Bunun sebebi, ihracatçılar• etif 
1
' 

taahhütler!.::} derhal yerine ~i İJ' 
mek için tehalük gösterrııele ,,,~ 
Fakat tedricen incir fiatlar•ı 
seneki dereceyi bulmuttur· 
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Eski Ve 
Yeni Kadın 

--......... 

Arasındakf Fark 
~---...----,, l - - -

h
. evce, bugUnkU kadar 
ır b• 

'J ır zaman kocasına 
hakim olmadı 

Eski k d . 
ıdare d a. mı her cıhetten erkek 
ıisızlr: 1:rd.ı. Ve kadının aczini, bil 
id.. g ı, ışlerını hatta namusunu 

.. re etf ... · 
ta- b" ıgıne ınanan gurur içinde, 

.. , ır h·k· 
Esk· a ııniyet taşırdı. 

ha 1 kadın da kocasını müli. • 
zatında d·· .. h h . _ı l&YÜ&' urust, er areketınge 

da h'kel, her hangi bir mütaleasın • 
1 nı r · Ye k b e ının sebebi sorulmaz, di-

ği b a ~l etın~ı ve akıl erdiremedi
olar~ udretın bir süsü, ve zevki 
le h kkYaıaınıştı. Kadın, bir mese
•e a. ında fikrini söylemek ister- 1 

zek~atından büyük söz söylemek 
asını gö t . b" k .b. cev s ermıı ır çocu gı ı 
aptan m .. t ... . b' b 1 ok us agnı ır te essüm e 

ti ~~nırdı. Kadınların bilgilerde ge 

•.. llıası, kadın tahsilinin lüzum • 
'4l •• 

iU bgorüldüğü devirlerin büyüttü • 
ve f~·ıakat kadını, erkeğe hayat 
tn·· 1 ır arkadaıı olmaktan düşür4 

Uftü. 

Şirnd' · Yeni b· 1 ııe §uurlu adımlarla yep 
dın hır Yoldan yürüyen yeni ka • 
Iar' ayat ve istikbalin mühim hat 
Yek~~an olan evlilikte, daima te • 
leJ·~ 1~ diz çöken m azinin bütün 
lığ: 1kı Ve telkinlerini kıymetli var 
ne y e .karıılaştırmak, ideal ıekli ~ 
Ç\in~•rınek lüzumunu hissediyor; 
de . '.zamanın müsaadeleri için . 

e.,ı ıle '" l . b" 'b' . k tır eg enceyı ırı ırıne arış 
an bu .. k·· telt . . gun u erkek, artık her ha 
et1nın b' h"k d .. 1 du'" ır ı met ve ustur o -
ıunu idd" d . k . led· ıa e emıyece vazıyet-
ır. O . k d hu .Ye~ı a ın ki, varlığına 
trnetaızlıg'" k .. k.. .. . t ve e ne or orune ıtaa 
ne de ana . b"l" k. . . " b .. }'e"' . rşı, ı a ıs ıçtımaı un 
.,ı aıle b '" l ilk ag arına bağlıyacak olan 
;eYeni kudretini gösterecektir. 

li.i 'V Ud'Vazıyette iıe kadının bir ro· 
ar ır O d lind • a, vakar ve şefka· 

tıj.. ke asla sarsılmıyarak, mevkii-
·• 1Yın t• Çiink'· e ıne zaaf getirmemektir. 

li "ar~' kadının cemiyette bir şek 
lie•e . ır. Aşk ve annelik kudreti. 

:r rıyet b d' \'e 
1 

d ' e e ıyen kadının refah 
la etin b '"l . kad e ag ı oldukça, aıle 

d ın.r, ıned · · · ea ,, b enıyet ıç.ın en mukad 
•e e ed· b" 

8 
ı ır taçtır. 

Ugünk .. · · 
htarn k u ıçtımai hayatın içinde 
\'e h a şeklini erkeklere t elkin 
ı u §ekli d b' · · e.!lıelc h e ır secıye olarak ış· 
\'e ıu Usuaunda, zevcenin vakar 

uru en .. 1 b Cıtkt guze İr mürebbi ola-
ır, 

lier erk k Cen.e h e ze'Vceye ihanet eder. 
d er erkek . . f an ald ıçın zevce tara m-
kar11 batılınak pek acıdır. Kadına 
de kend ~ haksızlık, her iki cinsin 
!ik(jt; •1 kabahati değildir. Deği . 
h "e aşık d u, 

1 
yara ıcmın avare ru .. 

k er-<ekte k d d uv.,eu· a ın an daha çok 
l\adı 1 

'Ve hakim bir duygudur. 
ndL. ise " k cazibe . ' aş , kadının genelik 
~ıne 'Vad l ~ 

tuy •d o urımuş nefis bir 
d ır. liay l ·ı h lllti k a ı e akikat arasın 
ll'tet:.a:sa. mesafe ise onu:ı hayat 

•• •e.nJir 
Çerk., " · Kadın oradan ge -

.. n aşk . 
"'ıı OQ k Venr, hürmet alır. Yal 

llo ta·, b" 
Yet v~rnı k :..;a ır şarta ehemmi . 
l"lctzik L ' erkeğin evlilikte en 

'~ ~n ınede • b. · ' d' y nı ır ışı ır. tt• 

aııumnnmıııı ı ı ınnıı ırı nıınınııı ı ınnıııu mıı ıın ıııııu ı ıı.ıJ.BIDı n ı om 

•• 

mınınnımııınnınımnımınumıımıımmıımmıııoınımıınmırm 

Tek şapka cereyanına ra§men ortaya konulan U~ yeni model 
Şapka modası, elbise modası, dikten sonra, Almanyada kadınla- bu sahada kat'i bir hareket daha 

man.to modası, iskarpin, eldiven v. ra ait işlerle sıkı sıkı me§gul oldu• göze çarpmadı. Fakat, böyle bir 
ı. modaları arasında kadınları en ğu, birçok defa yazıldı. Kadınların harekete zemin hazırlayıcı olarak 
çok hangisi alakadar, en çok han· cigara içmelerine, yüzlerine pudra, telakki ve tefsire müsait neşriyat, 
gisi me§gul eder?. dudaklarına karmen sürmelerine kısa ara verişlerle mecmua ve ga· 

Şüphesiz, ki bazı kadınlar, bun• karışıldı. Daha evvel, Hitler ileti _ zetelerde yer tutuyor. 
!ardan bilhassa birisine, bazıları dar mevkiine gelmeden de, açık lktıaadi vazıyetı rasinleştir • 
diğerine, hulasa, muhtelif kadınlar biçimde mayQlar kapatılmıştı. Son mek için, yerli malı kullanmak 
başka başka şeylerin modalarına ra, Hitlerin iş başına geçişiyle be . propagandası yanında yerli moda 
derece derece daha fazla ehem - b k d ra er, a ınların meslek hayatın... esasında durmak propagandası ih-
miyet verirler. Ancak, nispet edi • dan ayrılıp evlerine dönmeleri yo- mal edilmiyor. Bu suretle, Alman· 
lirse, umumiyet itibariyle alaka ve l unda işaret verdiği de, henüz ha- ya hudutları dışarısına çıkan al -
meşguliyet, en çok hangisinin et • tırlarda olsa gerek'· "kt h ı· man parasının mı arı ay ı aza -
rafın dadır?. Bu hususta hakiki va- Bu kadın işleriyle sıkı sıkı meş• lacağı, yerli modaya uygun olarak 
ziyete uygun olarak bir neticeye gul oluş hareketi, moda sahasının yerli kumaşlardan yapılacak gi • 
varr.ıanm imkanı yok mudur?. 

hududu üzerinde de bir ileri hare-
Almanyada bu mevzu etrafında 

bir araştırma yapılmıı ve yarı an • ket şeklini niçin almamalı?. Gerçi 

ketimsi, yarı istatikismi bir yokla• 
yış netıcesinde, kadınların en faz
la şapkayla uğraştıkları esasında 

karar kılınmış!. 

Bunun ruhi ve içtimai sebeple
rini araştırmak hususunu bir tarafa 
bırakarak, bu neticenin hakiki va• 

ziyete uygun noktasında duralım. 

Sadece son zamanlara ait moda 
mecmualarını, gazetelerin moda 
sayıfa ve sütunlarını şöylece göz -
den geçirivermek, bu neticenin 
doğru olduğuna inandırıcı bir gö • 
rünüşle karşılaştırır. En çok şap • 
kadan, yeni, yeni, türlü türlü şapka 
biçimlerinden bahis vardır. İşte, 
yukardaki resimde de, son moda 
uç örnek bulunuyor! 

Hitlerin, iktidar .mevkiine gel-

vasına hürmet, yuvasına sadakat ... 
Bu iki şey, insanlığın erkeklere 
bahşettiği en ulu bir şeref olduğu -
nu bilmek, her erkeğin iman ede • 
ceği ilk di.n o~ımalıdır. Zamanla 
her telakki değişir. Hayat ve mua· 
şeret tarzları da değişebilir. Lakin 

hiç değişmiyen ezeli bir kanun var
dır ki, bu da ruhan temiz kadına 
hürmettir. Şu halde, bir erkek e • 
vinden dışarıda geçirdiği zamanla-

rında hürdür, fakat yalnızdır. Zev 
cenin asil şefkati, fazileti, analığı 

Son moda bir kap 

Düşünüş 
Bazı kadınlar, anlaşamadıkları 

nisbette anlaşılamadıklarını iddia 
ederler. Yanı, kendileri geçim • 
siz oldukları halde kabahati erkek 
lere yükletirler. 

Böyle kadınlar, çok mudur, az 
mıdır?. Hemen her erkek, böyle 
bir kadınla kar~ılaşır. Ancak ba • 
zıları belki onların ruhi haletini 
bu şekilde tahlil edemez! .. 

burada hakimdir. Her koca evine de kadın a::naniyle giremez. Zira 
dönerken deruni mabedine girer cemiyetin kıymeti, milli ahlakı 
gibi huzur içinde döner. sosyetesinde görülür. Orada aile· 

Zevce. bugünkü kadar hiç bir ler biribirine prezante edilir, ora • 
zaman, kocasına hakim ve mağ · da hürmet ve faziletin ihata ettiği 
rur ya§adığmı bilmemiştir. Bir sos insanlar, cemiyetin samimi terbi· 
yeteye ne eı·kek metresiyle ve ne 1 ye ve ahlak mefhumunda yaşarlar. 

yim, kuşama ait şeyler için sarfo • 
lunacak paranın, memleket hudut
ları içersinde kalacağı fikri, her 
tarafta ortaya atılıyor. 

Bu arada modayı basitleştirmek 
de, gittikçe daha ziyade benimse • 
nilen bir prensip.. Tabii modayı 

basitleıtirmekte de en önce akla 
gelen, kadınların en fazla uğraş • 

tıklan şapka modası olmuştur. Bu 
baıitleştimıe, nasıl yapılacak? Tek 
şapka esasının kabulü suretile ! 

Erkeklerin bile hep ve her yer
de aynı örnekte ıapka giymedikle-

rine göre, bin bir çeşit şapka giy • 
meye alışan kadınlar, bu esası ka

bule kolayca yanaşırlar mı?. Bu, 
şüpheli ... Fakat, bazı Alman ka • 
dınları, "Tek şapka taraftarı ka· 
dınlar cemiyeti,, kuramk üzerey -

miıler! 

Bu hürmeti inciten vazıyeti ise 
Türkün asaleti, sosyatesinde asla 
kabul etmez. Şu halde aile rabıta• 
sı, bütün eğlence ve sefahetin ar
kasında bir aşk ve şefkat timsali 
olan zevceye, hürmetle mükellef -
tir. Binaenaleyh yeni kadın, zev .. 
celiğinde her zamandan ziyade şu 
en güzel hareketi talak değil, 

urlu, anneliğinde mesut, kadınlı -
ğında vakur ve nesline itimada sa· 

hip olacaktır. Aile kadınının en 
güzel hareketi talak değil, koca .. 
sım ailevi cazibesi içine alabilmek
tir. Ayrılmak annenin ve babanın 

hnkkı olmadığım, yalnız çocuğun 
pek şümullü bir ayrılmamak hak · 
kı ol:!uğunu, yeni Türk kadını bu 
gün müdriktir. 

Fert, cemiyet halinde taazzu 

:Bit Ç&iiş: 
~tı:swwwzı-ztwww;ıı ıwwwı .. 

Eski Ve 
Yeni Güzel 
Arasındaki Fark -

"B" 1 ın erce sene evelki güzeı 
kadın da, sun'i vasltalarla 

güzel olmuştur ,, 
Bugün, kadınları güzelleştir • 

mek için dünyanın dört bir tara -
fında güezllik müesseseleri var. 
Bunları faaliyet tarzları gözden 
geçirilecek olursa, güzelleştirme i • 
şinin artık esaslı hır bılgı ve tek • 
nik işi mahiyeti aldığı görülür. Bir 
çok büyük güzellik müessesesi, 
tıpkı uf ak mikyasta fabrikaları 

andırıyor. Güzel kadın ortaya çı -
karan fabı·ikacıklar ! 

Asrın güzellik telakkisine uy • 
gun şekil almak istiyen kadınlar, 

buralarda adeta makinelerden ge
çiriliyor, ortaya istenildiği gibi gü
zel kadınlar çıkarılıyor. Daha sun'i 
insan yapmak mümkün olmadı. 
Fakat, sun'i güzel yapmak imkanı 
bulundu! Sun'i güzelliğin, hakiki 
güzellikten çok farklı bir şey oldu
ğu, bir kıymet ifade etmiyeceği yo 
!unda neşriyat yaparak, bu n:ües • 
seselere ve bu .müesseeslerde güzel 
leşen kadınlara tariz eden tabii gü 
zellik taraftarı kimselere, sun'i 
güzeHiği müdafaa edenler, tabii 

güzelliğin hiçbir zaman mevcut ol 
madığını ileri sürmekle mukabele 
ediyorlar. Bunlara göre, binlerce 
sene evvel de, güzel olan kadın, 

daima sun'i vasıtalardan istifade 
etmesini bilen kadın olmuştur. A
sırlar geçtikçe, bu vasıtalar, fen . 
nin terakkisine muvazi olarak mü
kemmelle~iş, eski tecrübelerden 
de bol bol istifade edilerek, bugün 
kü merhaleye varılmıştır. 

Sun'i güzellığın ta eskidenbe -
ri mevcut olduğunda ısrar edenler, 
Seba melikesinin son zamanlarda 

keşfolunan eşya arasında güzelleş· 

tirmeye yarayıcı aletler bulunduğu 
na işaretle, güzelliğiyle meşhur 

Belkısın mezarına, 4000 sene evvel 
öldüğü zaman bu aletlerin konul • 
masmın, sun'i güzelliğe ne kadar 

ehemmiyet verildığınin en kuvvet
li bir delili olduğunu söylüyor ve 
öldükten sonra da yaşayışa i.man 
edenlerin, Seba melikesi Belkisi, 
bu suretle güzelleşme imkanından 
mahrum bırakmamayı düşündükle 
rini kaydediyorlar! 

ettiği zaman her fiil ve hareketin• 
deki muvaffakıyet esaslarını, seci -
yesinden alır. lktısadi, siyasi, ai • 

levi, hayatın herhangi bir şubesin 
de faydalı ve adil bir suretle çalışa 

matemini, ancak seciyemizin mü~ 
rakabesiyle mümkün olur. Vazife 

dediğimiz geniş mananın esbabı 

mucibesi, aile ocağında, yani ö -

tedenberi familya asaleti diye e
hemmiyet verdiğimiz türe ve ter -
biyededir. 

Kadının, erkekle beraber aynı 
derecede tahsilini yaptıktan sonra 
bu dımaği seviye ve ruhi tekem· • 
mülünü tabiatin kendisine ayırdığı 
sahada göstermesi, başaramıya .. 

Saide M. 
(Lütfen aayılay· ı Çc\irlniz:) 



1 H i k a y e I' TAK v İM 
'---------------------~---- Çarşamba Perşembe 

Namusumu kurtardım 4~2 ş::::i 23 
s Tş:~~. 

1 (uuıııu ııııııııunıııııııııuıııı Aptülham~din Yaveri ı ııırıı 
,: K E Ç E C I Z A D E 

1 ~zzet Paat ş.u,..ıll 
. . . . .-. ; ......... . 

F eşmekin hanım, pencereden 
kocasının geldığını gördü. Falan 

bey, yolda sarhoş gibi, sendeliye -

rck büyüyordu. F e§mekan ham.m 
hemen kapıyı açtı. Kocası Falan 
bey bitgin bir halde girdi: • 

- Sandıkları hazırla. 
- Ne oluyoı·?. 
- Gidiyoruz. 
- Nereye?. 

- Namusum bir paralık oldu, 
artık lstanbuldn oturamam, gidecc 
ğim. 

- Can.ım ne oldu?. 

Nakleden: lzzetoğlu 
- Ben seni bu kadar budala 

zannetmezdim. Eğer ortağın kaba 
dayı bir adam olsaydı, bunu sözde 
bırakmazdı, seni 8överdi. Döğe -
medi, çünkü korktu, sen şimdi he • 
men yazıhaneye git. 

- Ne yapayım?. 
- Seni karşısında görünce bu 

sefer o korkar, kendisini döğmeye 
geldin zanneder. Sen de elini kal
dırır: "Dayağı yedin farzet ve ko
nuş,, de. Tekrar bu işi konuşursu .. 
nuz. 

- Öyleyse gideyim. 
Falan bey gitti, bir saat sonra 

Gün do~uşu 6,55 
Gün 1 atışı 16,46 
Sabah namazı 6,50 

O~lc namazı 12,CO 
hindi nanıaıı 14,31 

:\l.:Ş• nı na mazı 16,411 

\' atsı namazı ıı<,23 

imsak :;,ıı 

\'ılın geçen günlerı 31!:? 
Yılın hlan .. 44 

L 

R A D y 

Bugün 
1 S 'l A ili U O L -: 

6,H 
16,45 

6.5V 
12.01) 
14,31 
16,45 

1 ,22 

:i,l!l 
:12J 

43 

_J 

o 
1 

J8 - JS,45 gramofon. JS,43 - 10,13 iler-

lemis olanlara trnıı1111.ça ders. 19,15 - 20 

Hazım .Bey tarnfmd:ın karngöı:. 20 - 21,SO 

kemani Ra at Hey \ 'C arkııda~ları. 21,SO -

- Ortağım Filan heyle aramız .. 
d b 

rreldi. 
a ir ihtilaf vardı ya. 

- Ne oldu?. 

22 grnmolon. 22 deıı itibaren ajans, borı;:ı, 

saat .. 

- Vardı, .:en apartman, o, otel 
yaptırmak istiyordunuz. 

- Tamam. Bugün gene bu me
seleyi münakaşaya ' - >'"' ,. R'ı· 

aralık ~r~ """- • _ • L ..... ni .. & dırdı. 
Suiaı.. .... .a .... ıaca~ sandım. 

-Vurdu mu?. 

- Hayır, vurmadı. Sade dedi 
ki: "Dayağı yedin farzet ve defo -

lup git,n Gözlerim karardı, ba§ım 
döndü, kendimi sokakta buldum. 

- Kaçtın mı?. 

- Hayır, gittim ... Artık bura .. 

da oturamam. Bunu herkes duya -
cak. Namwum bir paralık oldu. 

- Na.muaumu kurtardım. 
- Ne yaptın?. 

- Yazıhaneye girdim, ortağım 
beni görünce yerinden fırladı: Ge
ne mi geldin?. eledi. 

"Eevt ! dedim. 
"Al öyleyse! dedi. 
Ve tokalı yapıfllrdr. 
- Sen de tabii ona vurdun. 
- Kat'iyyen. 

-Ya ne yaptın?. 
- Doğruldum, şapkamı giy -

dim. "Farzet ki beni döğmedin !,, 
dedim ve kemali azametle çıkıp 

geldim. 

Al"KAUA: -

12,so - u.so gramofon. 18 - ıs, .ıs 

orke tru. J8,4;"; - 20 dııns beııtcleri. :?1 ajan!!. 

\'IV,\Nı\: 6111.1 ııı. -

12.SO lcon51"r. U,10 - ll'i devamı. 16,55 

operet. 20,SS konser. 22.·l5 konser. 

UUUAl'EŞTtı;: 630.~ m. -

H,SO konser. 17 plnk. lD,10 kon er. 20,SO 

oııı-ra. 

UOltREŞ· 394.% m. -

:!1 plrano. 21,SO konur. 

kon!K'rl. 28 Romen muslklııl. 

V.*AHŞOVAı Hl: m. -

22,lG kf'nıan 

21 ıtobert Ştcıltsun ııarkıları. 22,lG plya-

no konseri. 28 eııpcrantU ve Jtonser. 

UEWHt\I>: 431 m. -

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
21 plaJc. ) 8,0;) kOnS<'r. J7 l;OO!!f'l'. 18 l!:lr• 

kılar. 18,SO dan luı\nları. 20 pla'k • 
cağı mücadelelere girişerek erkek
le tam bir müsavat iddiasından zi-

yade saadetini muciptir. Kadın, 

icabınaa çalışabilmelidir. 

Hı.yat cereyanlarmda, batlı ba .. 
şına kendini kurtarmak gayesiyle 

hazırlanan kadın erkeklere erişe -

bilmek için daima yorulur ve bütün 
bu atıhşın, hamleler sonunda her 

tekemmülüne rağmen hazan ken· 

dini zayıf bularak birçok cihetler

den erkeğin himayesinde olması 

lazım geldiğini tecrübe etmi! olur. 

Elverir ki bu himayeye, kadın, cin 
aine haa olan meziyetleriyle girer -
ken mukabilinde hakimiyet ve e -

goizm değil, maddi kuvvetlerin 
hakimiyetini, kadının manevi, in .. 

ce muadelesinde, birleştiren hür -
meli alsın. Öyle iki arkadaş olsun 

lar ki, karşıla§an kuvvetlerin te

vazününde ba§başa kalımlar. Me· 
deni insan sırrı da bu olsa gerektir. 

Kainat nizamının bir an mihve 

rinden çıktığını düşünecek, neler o 
labileceğini hazan aklımızın kav -

rıyabileceği nisbette tahayyül ede .. 
riz. Halbuki cemiyet halinde top 

lanan insanların bir ahlaki kaideye 
tabi olmayıp da hislerine serbesti 

verdiklerini düşünsek, olacak 

hercümerç elbette o kıymetin aynı 
değildir. Biribirine çarpan alem -

ler, boğucu sular, öldürücü gaz -

lar yoktur. Lakin, gerek mihanik, 

gerek pisikolojik kaidelerden ay .. 

rılırsak gene mihverinden çıkan 
her ~ey gibi bir müddet çarpışıp 
hız aldıktan sonra dağılmaması 

mümkün değildir. Tabiatin kanun 
larmda olduğu gibi dinamik hayat 

ta da şüphesiz ki ahlaki, vicdani 
kaidelere tutunmak mecburiyetin -
deyiz. Aksi takdirde, benliğimiz 

de örülen ince ipek bağlar ba§ka 
ellere geçer ve bu bağlar çözüldük

f8, ıztırabı bütün bir aile efradı

na, do]ayısıyle de bütün bir mille 
tin bünyesinde sızlar. 

Saide M. 

. ····················································--· . . 
~ 3. K. O. i . . . . 
: Satınalma Komisyonu ilanları · : . . ·························································· 

ROllA: fil.% ın. -
18,15 kon5"r. :?1 plak. 21,i5 l•on5er. :?3 

muhtt'llf bestelı!r. 

l\f.1\1. V. SA. AL. KO. dan:} PARI~: 828.2 m. 
%1 plak. 21,30 yeni ,arlldar. 22,SO ::\lar-

Hava ihtiyacı için ı>azar- sel ,\. nn "Domino., \ahnll ko~dı.ı. 2-i,80 

hkla 18 ton hintyağı satın a- orkcstrn. 

hnacaktır. ihalesi 9/12/933 '•r~~~~~~~~~, 
Cumartesi ~in~ saat 10,30 ı B O R S A 
dadır. Talıplerın şart~~aıne- :rnı:ılarında yıldız i;areti olanlar üzer
yi görmek iizere her gun ve !erinde ~ı ilci teşrin muamele olanlar· 

pazarhğa iştirak için de o dır.] Rakamlar kapanış fiyatlarını gösterir 

gün ve vaktinden evvel An- Nukut (Sattş) 

kara'da 1\1 1\1. V. SA. AL. KO. 
müracaatları. (3396) (6416) 

1 S TA n BU L BELEDiYESi 
Şehir Tjyatrosu Temsilleri 
Bu akşam 

saat 21 de 

Volpon 
Yazan: Ben Jon
son. Türkçeye 

çeviren: Bedret

ll il 111111111111111 

...1 

111111111 
tin. S perde Komedi 

Zabitan Gecesi 

VAK 1 T 
Gilndellk, ı:>lyut Gazete 

lst&nbul Ankara Coddesl. VAKrr yurdu 

Telefon Numaraları: 
Yazı ışıerı telefonu: 2t379 
idare telefonu : :Z437e 

Telgraf adresi: Istanbı.;I - ·ı A.Kn 
rasta kutu.su No. •e 

Abone bedelleri: --'J'tlrklye ~cneb! 

Seneli': 1400 Kr. ~700 Kr. 
6 aylık 7~0 H~O 

S aylık 400 • 800 
t aylık 150 • 300 . 

ilin ~cı:..etlerl: 
rıı-.nrt UADJarm llAn 1ahltelcrtııde n.ııU· 

mi :ıo kuru2un b40lar, Uk .aahllede Z~O 

kurnea kn4br ttknr. 

HUytık, fulm, deYamlı U&.n •erenJere alt 

ıı)'n tcnzllı\ t vııroıı. 

Reıırnl UAnlarm blr satın 10 kunı!Ştar. 

KUiUk illınlar: 
Bir defası '"iOtk1 <letıÜÜ 60 UC Oetnaı f)~ 

dOrt c.etaın 71S ve on defa.ın 100 kuru~tur. , 
Uc; aylık UA.n Yerenlerin blr de!aaı mecca
nendlr. Dört satın g~n ll&.nlc.nn ruıa 

atırlan tıeıı kuruetaıı hesap edlltr. 

687, -· • \'lyıına 

* Mndrlt 
* Berllo 

25, -
18, -

sı.-

l'ı!S, 25 

169. -
224, -
1113, -
24 so 

* Vnrşova 24, -· 
+ Budnpc~te :ıo, -
• Blllııreş 21, ~o 

• Cenene 
* Sorya 

S:?4, -
9tı, -· 
84, -

12-1., -

+ Bclgrat 56, -
+ Yokohama 43, -

* Amstcrdanı 
+ Praı: 

* Altın 926, -
• l\fccldlye :ı:,;, -· 

• Stolı:ho'm 54, - • Bsotoot !26, -

Çekler (kap. sa. 16) 

* LonJra 659.- • Stolııholm 
* Ncvyork 0.78 - •Viyana 
* Paıls 12.06 • Madrlt 
* l\lllAno 8.9735 • Bcrlln 
* Ilrlllı:sel 3.38875(> • V:ırşova 
• Atlnı. 8?,!9;' s • Hodapeşte 
* Cenevre 2.43:'5- + Büheş 
• Sof)'& 64,932~ + Ilclgm 
* Amstcrdam 1.1710 • Yolı:ohama 
+ Prag ı :,;,ss- * I\1oskova 

ESHAM 

Is Ilaııkası 
An:ıdolo 

~ Reji 

~ir. ll:ıyrlve 
Tram~·ay 

9.Sli Terkos 
Çimento " · 
ünyon Oey. 
Şark ile?. 
Bal)'& 

2.83-
4,V325 
S.1<1-

1,9720 
4,195•) 
3,S751 

79,0~75 I 
34.58:$ 
S'.49-

1088 50 

2~.l!'i 

11.85 
20,90 

1,50 

2,20 

U. Stı:orta 
Bomontl 

26.80 
3,50 

15. 
-1!!,SO 
ı ı.~o ~ark m. ecza 2,35 

~o,- Telefon 13.-

istikrazlar tahviller 

1933 da ısı. 

lstikraz.idJ. 
• Şsrk D.yoı 
* 1). !\lovah. 

97.!IO Elektrlk 
53,~'l Tram\•ay 
2,30 l::rı:ani 

~2.!!5- Rıhtım 

2.35 Aoadolu 1 
:;,20 Aıııdolo il 
9.- * ı\ l\lümessil 

tLAN 

sı.:ıeı 
1 9:',50 

IR,--

44 ıu 
44,40 

sı.ıro ... 
1822 belediye numaralı ve 41278 

.motör No. 1ı Doç marka otomobi
lin hakkı mülkiyeti ve hakkı lagar 

rufu Taksim Doç garaji sahibi E
sat Abdurrahim Efendi ye ait oldu 
ğu ilan olunur. (9355) 

~ HA1/RALARI 
\..m m ıııııımı ııımııı ııııı !ıu ıımnn nııı ııı .ııı ıın ınıı ıııı nııııınııı 111, llll!Il!J1 11111 ıııu 111 111 ııı ııı ııııı ııı ı ııı lll'""""ıı::m.-.. 
Bizim saray bendeganı: Bu adeta h~P 
palık, züppelik .. Böyle vaziyet bıt 
hükümdara yakışır mı ? Bu adeta 

delilik .. diyorlardı 
ıi· 

- 39 - l -Madem ki limonata yo1'İr11• 
M • tt · d • y zin de burada bir vazifenız l<• dtl 
aıyye e gı ıyoruz... dı. Buradan hemen Yıldıza "" 

Maiyette gidiyoruz. Bu tabirin d' 
. ~ . e ın.. eı 
ıfade ettıgı manayı bılmem bu a- y . f. ı· t"' ,·,ter• - a mısa ır ı.mona .-
ciz kalem ta.m ve layıkıyle anlata· K k · t KorkıO'" - or ma ıs emez.. d 
bilecek mi?. 1 t f k b' -ol• mpara or u a ır ... e. 

Ben atımı Veliefendi yakınla· sonı :\ y edikulr.ye varınca çok~ 
0

, 

rma gelince ne göreyim?.. Bütün şelendi. Bizansm tarihi eserler• 
saray .. bendegan, hademeler. Sü - nu cok alakadar ediyordu. 

11

, 

rü halinde buraya toplanmışlardı. ~ ğır .. 
Fon Der Golç'ü yanına ça 

1 
•• 

Başta paşalar, arkada beyler .. Da- bat .. 
rak ondan malumat almağa d~ 

ha arkada kilerciler .. O yol mağlup f 11J 
dı. Surların dört bir tara ı 

bir ordunun ·ric'at esnasındaki 
la~tı. Harekete geçildi... Jı 

dümdarımn bakıyetissüyufuna ben ··Je't" 
O esnada Y edikule görll 

ziyordu. Bütün o maiyyet halkının 
idmanuz bey ve paşaların karınla· 
rı büyük, midesi bozukları yolla -
rm üzerine serilmiş .. Nelere, kim -
lere tesadüf etmedim .. 

Ne of.. lara .. Ne ellerinde men• 
dil; mütemadiyen terlermı silerek: 

-Taaa .. Yedikuleye mi? .. 
- Aman allahım .. bu ne yürü -

yüş... • 
- Eyvah öleceğim .. 
Diyenlere bereket versin arada 

sırada bir teselli eden oluyordu. 
- Korkmayınız. Bir müddet

çik mola olacak. .. Orada mola .. 
- Evet, bir saat kadar kala .. 

cağız. 
Nihayet en büyük ümit ben ol -

duğum için yanı.ma gelip soruyor -
lardı. 

- Acaba .. daha gidecek miyiz? 
- Mola verilecek mı? .. 
- Acaba buradan Eyübe de 

böyle mi gideceğiz! .. 
- Bu acele koşmak nedir?. 
- Bağırsaklarımın ağzıma gel· 

diğini duyuyorum. 
- Bu herif deli mi böyle at 

ko~turuyor .. 
- Bu adeta hafiflik.. züppelik •. 

Böyle züppelik bir hük_ümdara ya
kışır mı?. 

Hoppanın biri .. 
- Akşama da saraylıdan bir 

zaparta .. Daha dün çamaşır değş
tirdim . Şimdi terden her şey ber· 
bat oldu. Altımda da bir bere hiı-
sediyorum. O da caba .. 

Bunları söy]iyenler, bu şikayet
leri edenler Yıldız mürettebatın -
cian tütüncü, kilerci, elinde atın ü
zerinde bir me,in mahfaza .. içinde 
su .. Diğer bırının elinde limonata .. 

- Ya ... Şayet imparator sigara 
arzu ederse. .. 

- La .. su veya limonata isterse. 
Hele limonatayı ta~ıyan kilari 

hazreti tacdariden ismi zanneder .. 
aem Konca bey olacak, hemen yüz 
elli, iki yüz okka ağırlığında biça· 
re adamcağız hayvaniyle birden 
yıkılıvermez mi? .. 

Limonatanın gümüş şişesi açı · 
larak yerlere akmıya başladı. O 
zavallı: 

- Aman bey .. Bu olurmu ya .. 
Bu kadar sürülür mü ya .. Ya misa 
fir limonata arzu ederse .. Hem de 
karnımda bir fenalıklar hiasediya· 
rum. Zannedersem mide.m patladı .. 
An!an beyciğim o kadar sürmeyi -
nız .. 

Bana artık kahkahayı basmak 
sırası gelmişti. 

manzaralarla dolu idi. 
Eyup Sultanda !!. 

b't ıır 
Filhakika İmparator tam 1 tel 

vari cidiyeti ile süratli dört nal~el 
cih ediyordu. Yollar da çok g Jıll 
değildi. Fakat tabii manzaralar 

ayıpları örtüyordu. .. sol' 
Uzun yollardan sonra EyuP I' 

tana geldik. İmparator Eyüp ~&I 1• 
tandaki görülecek şeyleri görd~·Jı 
keleye doğru gelirken yüreğil11e 
birdenibre inme iniyordu. rı' 

Çünkü program tatbikatı ge 
kepazeliğe dönmüştü. 

1
• 

Sarayın şayanı esef intizaı11~f 
lığına en güzel bir mi!al b~r ~ 
versin muvaffakıyetli bir rol ıle 
paratora sezdirmeden idare ~t~İ~ 

Program mucibince misafırı , 
E ''b Jd'w• d ,_rı yu e ge ıgı zaman ora a ~' 

yın mahut güzel beya7. saltan•~aıiP 
yıkları hazır olacaktı. Biz de b• 
doğruca saraya avdet edecektilıao 

İmparator ve maiyeti Eyüpte ~et 
laşıp Bostan iskelesine gelince 
tarafı bomboş gördük. ..A' 

B h .. d" j\tlV" en emen atımı sur um. ·ısı· 

dan inerek bir at uşağına ~erd1 
••• 

İskeleye koştum. Heyhat .. -Ne S
0
,t 

reyim? .. Beyaz ve yaldızlı salte.ıı f 
kayıklarının yerinde cinler toP 

0 

nuyordu. 50 
Buz kesildim .. Sağa baktııtJ·· r· 

·r tıt' la baktım .. tleri baktım .. Sı a ft' 
ağya doğru baktım. Her tar•Iİ, 
binlerce mezar taşı bizim şu h" 
mize kahkaha ile gülüyordu. ısı• 

O dakikada kendimi yiyordll ,., 
ı t k ı •w• • • kOY 

.~ e epaze ıgımızı ortayn ··fi~ 

bir mesele .. Zaten bizim en b~ ıjl 
kusur ve kabahatimiz de bu e 
midir? ,,te 

Bir zat ile randevunuz olo~· fıj 
sela yemeğe beklersiniz. Hatt• ~·· 
la ikram ve it'amda bulunurııJll &JP 

Orada daha başkaları b~lıı;,,t 
beklerler .. Halbuki ertesi gol1 
geldiğiniz de: file' 

A . . h . Gele . - .. ısım zu ur ettı. ,ıııf 

dim .. Derl~r. Halbuki söz ,,c:,,,. 
olmaktan büyük bir iş ol<'l.ınat• 
nmdavım. o' 

İşte. böyle bir tabiate alı§':1~!ti' 
lan insanların idare ettikler1 1 

zam da buna göre olur. ·ıiıı" 
Filvaki bu benim bahsetl•Ç~" 

şey kayıklar için varit olarr.ııt· tı ıı 
kü çok evvelden gelmiş oJınaltı 
zım gelirdi. b• it,, 
Şaşkınlığ~ uasında Cenıı ,,, 

b!ze rahmet buyurdular da ~i~ 
şu berbat vaziyeti kurtarıver "'' 

( OC\'tı ııt• 



B ıcıye veıuıı. veKecep ~ DÜNYA HABERLERi 
ey Ati naya gidiyorlar "~:~:==;::;;;:::;;;;::;::;=;;~~:::::::::::=====~~~~~::=:;:::;;~~ 

d·i··~~::ı.""''"'"~°"J. mesindençokmemnun olduğunu Harp gemilerine 776 Milyon isterlin! 
re\c ora.d B Yan otelıne gıde .. söyliyerek arzularını tetkik edece-

a. aşv k'I rıe ltıUJak· e 1 Pa§a hazretleri ğini işaret etmİ§tir. 
ın. 1 olnıu!lt A · ••t.da. y :ı ur1 tına ve Bel- S_irkette Celal Bey 'erefine bir 
~ "Paca ~ h :ı 

l<>riitrnü§tür. gı seya at hakkında de çay ziyafeti verilmiştir. 
f larnet Paı H 1 Yugoslav sefiri de Belgrada 
~~a.tierinde ; z. sabahleyin re- gidiyor 

~'l.ı.dürü Nur l~~er Bank umum Yugoslavya ıefiri M. Yankoviç 
f a.lde Bakır~·· a .. Esat Bey olduğu dün Ankaradan gelmiştir. Harici 
Qtbrika.aını 0~~ne giderek bez ye vekilimizin Balgrat ziyareti mü 
I lrda. Fe h tnuteakiben Defter • nasebetiyle Belgrada gidecektir. 
tr, he .

1k ane fabrikasını gezmis 
b·1 r 1 i f b 'k ~ 1 İYeti . . a rı anın istihsal ka-
et ' 1~t say · "•frnd . ısı, ımalatm nevi 
?rıet pb a~zahat almışlardır. ls -
r ..., :ıllnz b . 
l ı <>kati ' u zıyaretlerden son 

Öğ) ıyan oteline d" .. ı e Yem ~. . orumuş er, 
"'kille .. · el gını hariciye ve iktısat 

'
1Y e b' I'k 

Yunan ticaret heyeti geliyor 
ATINA, 21 (A. A.) - Atina a· 

jansından: 

Gazeteler Tevfik Rüştü beyin 
Belgrada giderken Atinadan geçe 
ceğini ve her iki memleketi ala ~ 
kadar eden meseleler hakkında Yu }!lfYekı'l pir 1 te yemişlerdir. l' aıta nan hükumetiyle görü,eceğini bil-'"fik n .. : Yemeği müteakip 

ı· "-Uşt ·· B dirmektedir. 11lden çık u eyle T okatlıyan ote 
~. !tlıslar v ·· ·· .. ·· '"ra.pa} · e yuruye yuruye 
r t as otel· · d . l11a.tıız b I ıne gı erek, hafıfçe 
dııa.r1 cı~ Unduğu için otelden 
r'çoğ)~ ş··ı:!'.~n, adliye vekili Sa
ltrdir, 

8 
u u Beyi ziyaret etmiş . 

ilin Ya ll§Yekilimiz adliye vekili 
' nında h' onta. t k ır müddet kalmış, 
~İ! \' e rar T okatlıyan oteline git 
't e orad 

t"fik n .. an otomobillerle ve 
~U,t" B ~Ye l u eyle birlikte T opha-

lia.yd 0 Phaneden de motörle 
arpat 

İktı aya geçmişlerdir. 
d •at" kT l ltend'I .e 1 ı Celal Bey de ora-
l'aber 

1 erıne iltihak etmiş ve be-
t ce •a • 
'l'tnle A. at on sekizde kalkan 
dir. ttkaraya hareket etmişler-

c. li Recep Bey 
b .f um ·k· 'b' R ~y d·· · umı atı ı ecep 
J Un ·· ~ •ta.rıh l ogleden sonra fırkanın 
tıl?rt~ıtu merkezine gelerek meşgul 
)a. iİd Ur, Recep Bey Yarın Atina 
" ecek d . ~tteltr 1 ora an Vıyanaya ge • 
... ır. B h . 
IU-e~kt· u ıeya at ıki ay kadar 

ır. 

}i~riciye vekilimiz 
b '"lar1 • 
Qey }' cıye vekili Tevfik Rüttü 
t' a:rın R B 
ııı,Ya. . ecep eyle birlikte A -

Türk .. Yunan ticaret mukave -
lesini yenilemek üzere müzakere • 
Iere girişecek olan Yunan murah -
has heyeti pazar günü Ankaraya 
hareket edecektir. 

Milli iktısat nazırı M. Pesma .. 
zoglu 15 kanunuevvelde Ankara -
ya gidecektir. 

Dört taraflı Balkan misakı 
Atina, 21 (Hususi) - Yunan 

hükumetine, Türkiye hariciye ve
kili Tevfik Rüştü Beyin Atinaya 
cuma günü geleceği bildirilmiştir. 

Tevfik Rüştü Bey Yunan başvekili 
ve nazırlarıyle görüştükten sona 
cumartesi günü ak,amı Türk -
Yugoslav misakını imzalamak üze
re Belgrada hareket edecektir. 
Türk hariciye vekiline hararetli 
bir istikbal resmi hazırlanmakta -

dır. 

Gazetelerin neşriyatına bakılır· 
sa, Tevfik Rüştü Beyin bu ziyareti, 
dört taraflı Balkan misakıyle ala
kadar addedilecektir. Esasen son 
zamanlarda Balkanlarda hüküm 
süren faaliyet bu dört taraflı mi -
sakla alakadardır. 

Hariciye nazırları 
toplanıyor 

'ty~hat~ıdecektir.. Vekil heye hu 
ltitiplikı ~~nasında hariciye umumi 
"e b.. urosu tefi Mehmet Cevat 

"'IU ~ k ~,..... • 1 alem "'d'" .. R f'k Belgrat, 20 - Buradaki gazete-
~"'it B mu uru e ı 
1t"fik ~~.le~. refakat edeceklerdir. lere göre, bu ayın 26 sında bura-
~'la.cak U~t~ Bey Atinada iki gün da Balkan hariciye nazırlarının bir 

~trı' iıl~r ~~ı ~ükfı.meti alakadar toplantısı olacaktır. Bu toplan 
t &el uzerınde Yunan ricaliy- tıda Türkiye hariciye vekili Tevfik 
C\~ irada giderek dört gün kala Rüştü Bey, Yugoslav hariciye na-
t 1 esa.al d M Y · R h · · ltıhtı arı aha evel kararlaş_ zırı . evtıç, omanya arıcı-
,. 11 olan T ·· k' T 't ··1 k Y h · "' doatı ur ıye - Yugoslav- ye nazırı ı u es o ve unan arı· 

htdeajt\·u~ ve ademi tecavüz mua· ciye nazırı M. Makıimos buluna 
1 ımza.lıyacaktır. caktır. Dört taraflı bir Balkan mi-

lkt.ıaa C~la.l Bey sakının müzakerelere mevzu teşkil 
ltd t vekıli Cel • 1 B d .. .. w edeceği söyleniyor. Bulgaristan 

trı 
1 

a ey un og· 
lliıtı th·~n~a vapurculuk Türk ano- ve Arnavutluğun içtirakleri olma• 
~tf1 etı müessisler'ın' d t' ·· sa da misakın bu devletler araıın-

tıe · k ın ave ı u .. 
şrk fi~ ete gelıniıtr. da ~mza edilebileceği tahmin edili 

l'r etın tn k · yor 
ll he . er ezınde vapurcula- ~~· ~~~~"'!""""~~~~~~~~ 

"' Pıı bul == -,. l>llrcu) k ~nuy?rdu. Celal Bey Alman· Lehistan mUzlkeresi 
t heYeru §ırketı müdürü ve ida P ARtS, 21 (A. A.) - Beri in ile 

Yapılan hesaplara göre deniz 
inşaatının istihlak edeceğı para şu 
yekuna baliğ oluyor: 

Harp gemılerı: 305,5 milyon is• 

terlin, Harp kruvazörleri: 19,5 is • 
terlin, muhripler: 292,2; tahtelba
hirler: 66 milyon olmak üzere top 
yekun 776 milyon isterlin. 

Deniz inıaatını tahdit eden Va
şington ve Londra muahedeleri iki 
sene zarfında biteceği için bu mu
ahedeler yenilenmedığı takdirde 
deniz devletleri arasında zırhlı ge
miler inşaatı yeniden başlıyacak 

ve en belli başlı deniz devletlerinin 
bu uğurda harcedeceğı paralar 350 
milyon isterlini geçecektir. Bu işle 
en fazla alakadar olan beş devlet 
Fransa, İtalya, Japonya ve İngilte• 
re devletleridir. 

Berlin Türk ticaret odasının ziyafetinde 

İngiltere devleti, büyük gemıler 
inşasını terviç ediyor ve bu sayede 
büyük tasarruflar yapıldığım, bu 
tasarrufların yüz milyonlarca altı
na varacağını anlatıyordu. 

Bilhassa İngiltere her devletten 
fazla istifade edecektı. Fakat bu 
teşebbüsler bir netice vermemiş 

bulunmamaktadır. 

1935 senesinden sonra hu beş 
devlet, modası geçmiş gemilermı 

tahrip ettikten sonra 720 yeni harp 
ge..mısı yapmıya mecbur olacak ve 
bu sayede bugünkü nispet dairesin 
de kuvvetlerini muhafaza edebile
ceklerdır. Fakat alakadar devlet -

Berlin - Berlindeki Türk tica- (Yon Rosenberg), Sevyetlerin 

ret odası Almanyanın sabık An- Berlin sefiri ( Chintschuk) Yol

kara sefiri Her (Nadoln) in şere- daş, Berlin yüksek ticaret ve mü-

ler yalnız bu kadarlık inşaatla ik .. 
tifa etmiyerek daha geniş mikyas· 
ta kuvvetlenmeye çalışacak ve o va 
kıt masraf iki mislinden fazlasına 

fine veda için bir çay ziyafeti 
vermiştir. Bu ziyafette Her (Na

doln) den maada Berlin sefirimiz 

Kemalettin Sami Paşa, Alman-

hendis mektepleri müdürleri Ye 

daha sair bir çok zevat hazır bu
lunmuşlardır. 

Resmimiz dört sefiri bir arada 

varacaktır. yanın yeni Ankara sefiri Her gösteriyor. 

tedbirler • 
yenı Sabıkalılara karşı Almanya alıyor 

(Ba, tanıtı ı tncı aayıtamı:ıda) tirilmesi demek olup atideki Jekil- risi de ahlaki cürümlerden sabıka 
olan kı.a vaderlerden başka bir de tezahür eylemektedir: lı olanlarm hadım yapılmasıdır.Bu 
şey değildir. Yapılan cürmüne· Bir cemaat içinde doğup büyü - tedbiderin Alman mahkemeleri ta 
hemmiyetsiz veya ehemiyetli olma yen insan bazı kavait ve nizamata rafından itidal ile tatbik edileceği 
sı sabıkalı veya mükerrir mücri • uygun bir surette hareket etmeğe ve suifatimallere meydan verilmi • 
min tipini tayine madar olamaz. mecburdur. Yoksa cemiyet tehlike yeceği hakkında Alman mahkeme 
Bunlar ekseriya hırsızlar, dolan -, ye düşmüş olur. Cemaatin bir fer - lerine emniyetim vardır. 
dırıcılar kalpazanlar, sahtekarlar di bu hukuki intizama riayet et - ı 1 

' B 'b'l d · Sarhoşluk halinde yapıla .. ve zorbalardır. u gı ı er aıma J mezse ve bunu da bilerek ve ısrar .. . . n cu • 

b . ·· .. h ··1 h d k d k ·ıı · rumlerın takıbi büsbütün yeni bir ır curmu la ayyu ususun a pe e ere yaparsa o zaman mı et, ı~e . . . 
zayif olduklarını ispat ederler, ya- yaramıyan böyle bir uzviyeti daimi vazıyet ıhdas etmektedır. İstikbal 
ni yaptıkları cürüm zeka ve ahlak surette cemaatinden uzaklastır - de bir kimse iyi bir cemiyette veya 

itibarile değil, teknik cihetinden mak hakkını iktisap eder. He~hal- e:in~.e .~af~sını tü~~~leme~ isters~, 
dahi dun bir derecede bulunur. : de o uzvun mecburi intizama uy - b~r curum ışlemedıgı takdırde, hıç 
Kendisine gaz saatini kontrolü sü- J mağa arzusu ve kabiliyeti olduğu bır korkusu yoktur. Fakat ondan 
sünü veren sahtekar hırsızlığını hakkında müdellil tereddüt ve şüp sonra bir cürüm işlerse evvelki sek 
yaparken daima ayni kıyafeti inti- he mevcut bulundukça bu hak ta ri hali hesaba katılacaktır. 
hap eder. Cürmü itiyat halinde ir- bakidir. Yeni lcanun yüzünden kaç sabı
tikap edenlerin alameti fankala - Ba~ka milletler bu işi umenfa - kalının emniyet altına alınacağı 

rından birisi de onların daima şeri ya göndermek,, suretile hallettiler. meselesi çok şayanı kayıttır. Bura
kicürümleri olmasıdır. Berlin evle Yeni kanun Alman noktai nazarın da cürmü itiyat halinde yapanları 
rinde hiçbir esaslı sırkat yapılma- dan yeni dünyaya cesurane atılmış meydana çıkarmak için bütün sabı 
mıştır ki çalınan eşyanın çalınma- bir adım suretinde telakki edilmek kahları bir elekten geçirmek ve ce 
dan evvel mahreci temin edecek tedir. miyete muzır olup olmadıklarını 
teşkilat vücude getirilmiş olmasın. Yeni :kanunda en ziyade şayanı tespit etmek lazım gelecektir. Ya. 
Zaten şeriki cürmü olduğundan do ehemmiyet olan nokta, evvelce on pılan tahminlere göre bunların 
layıdır ki sabıkalılar ve mükerrir - sene olarak tesbit edilmiş olan, miktarı çok değildir. İki Prusya ha 
ler daima eski mesleklerine avdet "emniyet altına alma,, keyfiyetinin pishanesinin bütün sabıkalıları al-
ederler. gayri mahdut olmasıdır. Bu "em-

Sabıkalının hapishanedeki etvar niyet altına alma,, işi kalebentlere 
ve harekatı mahkumun ahvali ru - mahsus olan hapishanelerde tatbik 
hiyesi hakkında bir fikir edinmeğe edilecektir. Yapılan tecrübelere na 
ki.fi gelmiyor. Çünkü bu gibiler en zaran sabıkalılar ve mükerrirler 
ziyade munis olanlardır. Sabıkalı- daima eski mesleklerine avdet et -
ların izleri yaptıkları cür;nü temiz mektedirler. 

mağa kafi geleceği zannolunmak • 
tadır. Mevzuu bahsolan sabıkalı • 
lann ve mükerrirlerin miktarı se • 
kiz yüz ile bin arasındadır. 

Miktarın bu kadar az olmasına ':trı 'n 1 ~laları Ye müeuisleriyle Varşova arasındaki gergmlığın 
'arı "'''l.ıı ~nuımuş kendilerinden kalkması üzerine "Tan,, gazetesi 
~1ttır, ~e~ e~ h~kkında izahat al- günün yazısında diyor ki: 
~ llteni B: c~ın ıdare heyeti reisi "Polonya ile Almanya arasın - ve pürüzsüz bir suretle icra etme - Onun için sabıkalıların "emni -
t.lt~kınd : fırketin yapacağı işler daki müzakereler mahdut bir saha !erinden anlaşılmaktadır. yet altına alınmaları,, yeni kanun 

rağmen yeni bir kanun çıkarmak 

hakkı doğrudur. Çünkü itiyat ha • 
linde çalışan sabıkalılar caniyane 
bir taamülün hocaları,temclleridir. 

t!ı~a. 'tttea. 1t"?at venmiş ve vapur j ya inhisar etmekle beraber, bu mü· Sabıkalılar en ziyade hapis ce - mucibince kaydi hayat şartile mü-
1tlir ki~e eııne temas ederek de .. zakerelerin mevcut oluşu daha az zalarını ikmal ettikten sonra ken -

1 
fit olacaktır. Mücrimin eski mes • 

I· ....._ Şi~·k t' . dikkate şayan değildir. Bu dakika dilerinde yeni cürümler için fazla leğine avdet etmemesi için yegane 
,~'t' aJın"k te ınıız yeni )·eni vapur- mevcut ittifak ve mukavelelere cazibe ve fazla meyil görmektedir emin çare budur. 
J~n· q e ebb" .. d . 1 •ll kan ~ usun e dır. Ancak hiçbir veçhile dokunmıyacak ve ler. Mesela sabıkalı ~akiler -
a \r una ,,.öre 1 r: <l f d B' b k l k b d b' · · 1 ~ °liıttr al ~ •1 yaşın an az Polonyayı Cenevre eki topluluk ır sa ı a ının te aşına yapa- en msı ya nız altı defa şa -
lıı-Iar:rn }r . ınaı!laz. Bu yaştaki Ya siyasetinden döndürmiyecektir. bileceği zararların yekunu ekseri - kav et yaptığı halde itiyat halinde-
~e ·1Yınet: çol· b"" "k .. E "' rı boy} l . • " uyu ·tur. - Asıl mühim olan nokta bugün Ber- ya milyonlara baliğ olmaktadır. ki sabıkalılar sınıfına girmişti. Bü 
~len :_a:k )11· .kaide memleketi . linle Varşova arasında daha sakin Şimdiye kadar bu kabil mücrim yiik şekavetlerinden birinsinde bir 
lı~ a h~ç bir yerde yoktur. bir hava ıçmde bir yaklaşmanın, lere karşı hususi tedbirler alınma· adnm da öldüğünden kaydi hayat 
~l!a" h ıda bıle hu kavıt 30 va - itimadı tekrar ortaya çıkarmak ması Alman ceza kanununun kaha şartile kalebentliğe mahkum ol -

" Jı n.~taınuktac\-. · • ' \,.~ <tf n ... ,, ve su!hii sağlamlaştırmak için yap hat ve tecziye esasına müstenit ol-
1~ ey b . h 

il aorır.a va u ıza alı dinledik - tığr gayretleri kolaylaştıracağı ka-

1 
masından ileri celmi~tir. Yeni ka-

Purcula.rın son birie!! .. naat:ndeydi. nun yeni bir fikrinu tahakkuk et -

~uştu . 

Yeni kanunun gözettiği "emni -
yet altına alma, ,tedbirlerinden hi-

Çünkü bu taamüle bir nihayet ve • 
rilmesi bir çok fenalıkların önünü 
alacaktır. Herhalde az zamanda 
cürümlerin adedi azalacak ve iti • 

yat halinde çalışan mücrimler Al • 
manyayı terke mecbur kalacaklar
dıı·. Yeni kanunun tesirleri bir iki 

sene zarfında görülmeğe başlıya • 
caktır. Bu kanunun tntbikindcn te
vellüt edecek olan masarif bir çok 

cürümlerin ortadan kalkması üze
r ine yapılncak taı;arrufa tekabül 
edecektir. 
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KARŞI 
(Hı.ş tıırafı ı ıneı ııayıtanı11cıu1 Sanders te bunun böyle olauğuna sı. tin tı a, aeve ı e, o uz 

LÜPE 1 hastahk her kapıyı dolasstn; sehir vakıftı. Ve Kemaln dinamik reh geldiler. > 
• • d'iil' 

harici yerlerde ilaç bir efsaneden berliği altında, Türk slineüleri, Lolyd George ve 1 
.. k 

ibaret bulunsun; frengi, humma, Verdundaki F ransızlannki gibi rupn diplômntları Öu kiJÇtl 
. 1 dıfJI 

kolera sal gınları alabildiğine aı-t - yerinden kımıldanmaksızın, sanlti küstahça "Kemahst erıı a ~ 

AR SEN 

sın; çocuklarına düşkün fakat ca- mıhlı durdu. riyorlardı. Lakin onlar ya~ıı;:.· 
hil anneler yavrularına ancak. ağ. Fakat asıl 1922 ele Yunanlılarla tafa Kc.malin muakkiplerı f)i 

Daha yeni akşam olduğu için he 1 ezaretinde miıhenc1is imiş. Bir çok ladıkları zaman meme versin, ve yapılan ve Türkün Marne muha- j C:i. Aynı zamc:.nda, 1776 d~,,J' 
men her odada lamba vardı. Kapı kereler, hele geçen h_ af. la.ya ~adar öfüm hayata yeni göz açanlar ara rebesi olan Saknı'yada idi ki, Mu::H delphiada toplanan Contı 

d h d B k ·· ·b· ot ya iri yarı ceketsiz, ağzında pipo nezaretin e mü en ıs ı~ış.. ırç~ smda bir firavun gibi dola~tın. tafa Kemal Gazi i:nvanını kazan - I Congress ın azaları gı ı, ~ 
ile bir adam geldi. Fena bir Türk - uğrardı. Bir kaç gecedır kı gelıp Bir memleket ki; daima hnli dı: Memleketi mahvolmaktan kur- ı boyunduniğunu silkip at ·bl 
çe konuşuyordu: yatıyor. Onun yanındaki odada 1 harpte bulunmuş, biribiri ardtna tardı; bloyd George'un İngiltere hfa bir devlet tesis etmek ~;i•' 

- Kimi istiyorsunuz? Diye sor- Brenştayn isminde bir yahudi var. on sene sulhun ne demek olduğunu ba~vekill"ğinden yuvarlt'nması.1a eli bir iş yapmak istiyen ~·~.fi 
Gramofon komisyoncusu imiş. Pek b'I · B' ı k ı · ·· · ı b l • "d b" ·11 ' · k" b" · d"I r BofıJ du. ı memış. ır mc-.:n e et {I; uç sı- se ep o c.u, ve yem en ır mı .et zım ar ır grup ı ı e · ·ıti 

Holmes İngilizce ce'Vap verdi: nadir yüzünü görürüz. yasinin ve kurnaz bir Alman diplo tes"si işin başardı. Herkesin anla- do:u-:Ja vatanperverlik ale"
1 1• 

- Pansiyon safiibi bureda mı? Vatsonla Holmes bakıştılar. Na- malının sevkile arzusu hilafına içi- dığ ı briç lisam ile söyiene~ck o -

1
~ tuşturnn şey, 1919 martındll ;.ı 

Şişman zatın rengi hemen de - im Bey hakkındaki malumat onun ne sürüklediği umur.ıi harpte aldı· lursa, Lloyd George l~emal P.:şa nan orclulaı-ının lzmire çıli11' 
ğİ§tİ. Kendi dil ile konuşulmasın • Lüpen olduğuna. şüphe bırakmıyor ğı yaralar kanaya kanaya kuruya ya ve Anadolunun nefes alması Türk t.sker ve ahalisin~ ~e: t' 
dan memnun olmuştu. Gülerek: clu. Dernek beyaz köşk yanmadan kalsın.işte eski Osmanlı imparator için uğn:şan milli liarekete bir "do- sizce vurmuş olmaları ıdı. ~ 'jİ 

_ Benim ... Dedi ve onları içeri- evvel, ihtiyaten burada öir oda hı- luğunun büzülmüş cesedi olan Tür uble [ııesse,, le lcül~~1 giyciinr.eye Lloyd ~eorge~in teşebl>ü9 e~: 
ye, kapının yanında kadife döşe. tan Arsen Liipen, yangından son - kiye daha on kısa sene e'\'el böyle çalıştı. Tehlikeler çok nüyüktü. Bu I Kemal n as ıle mukabele•d' 
meli bir odaya aldı: ra bu pansiyoncla iktı.rnete başla - b ir mcr.ı!cketti. Öyle bir memleket çok cüretkarane bir oyundu. Lloyd ( lunduğu "double finsese,, 

1 ;pl 
mı$h. ki, onu ancak bir mucize diriltebi- George iki faz!a hile kazanabilirse (Sonu yat 

- Galiba bir kaç ~ün için mo - - · ~ 
Pnzarlık yapıldı. Kira tamamile lh-di. oyun demekti. Oyun ise yalnız 1 • • 

bile oda arıyorsunuz? ı f } J" 
verildi ve ertesi gün ta!:mmnk üze- On sene cvel, te~rinicvelin 29 Aralıistan, Mezopotamya, ve Fi- 1 ransa meC IS ı• 

Holmcs cevnp verdi: :ı d'' 
re Vatson ismini yazdırdı: Pcdor uncu günü, akşar.ı tam saat 9.30 da listinin ileğil, lstanbul ve flcgaz - •• J il 

- Evet ... Acaba boş odanız var 1 ı b •• t •• •• •• tıı 
mı? Vanderzi; İt::ı!yan tüccarı. idi. O a:ıda bir mezar açıldı ve için lann üzerinc!e de ngiliz lıal<imiye U çe gorllŞu 

Dı"-an çıktılar ve S.erlok Holmes den ölü bir imparatorluk, canlı bir ti demekti. L!oyd George'un roi 1 _ tf• 
- Bulacağım. Siz iki kişi iseniz 'J - " ı · ı PARİS 21 (A A ) 

ona pansiyonda nasıl hareket ede- cümhuriyet şeklinde meyaana çık .. ve valet ile - roi Yunan kra ı Kos• . . •. . · · 
biraz zor.. tı. Milletin yeniden doğuşunun Ha tantin, valct de 6 ıncı Mehmet - ajansı bıldırıyor: ti 

- Hayır, arkadaşım yalnız kala ceğini tarife başladı. 1 K b" d"" .. ~ı d sorı .ı 
nm.dan 14 dakika sonra icli ki, Ga yapmıya çalıştığı iki liile, Yunan ıı ıne,_ un ~g e en .ııf'" 

cak. Ben gideceg~im. Ertesi gün iki büyük bavulla pan T S ya•etınde topl .. zi Mustafa Kemal yeni ürkiye- istilası ile Asya Türkiyesini yoltc- arronun rı " ., 
O halde kolay Küçu'"k bir o· siyona taşınan Vatson o gün aks.a - l t l t" d Cene•rede ol• - · - nin ilk reisicümliuru intihap edil - dip, kukb.sı olan Sultanı !llanbul ır. Ç ıma a, .. 

da hemen hazır. Üçiincil katta, ar- ma kadC\r kapının anahtar deliğin- di. Memleket mesailinde bugünün tahtına oturtmaktı. Ke.mal roinin PoJ Bonkurla Lo vilayetinde 
ka tarafta ama her tarafı açık ve den karşıki odayı tetkik ile vakit en kuvvetli icraatçısı olan bu ada.. da valet'n;n de fevkine çıktı. Sa_ nan M. de Monzi yoktu. .J 
güneşli... geçirdi. Naim Bey, ak~aı!uı kadar b d ki t tk"k tt"kt ı h · d 21 ·· l""k b" h M S ı· to rtt'J mın aşar ı artnı e ı e ı en carya ne rın e gun u ır arp . aro, par amen .,,, 

Vatson söze karıştı: odasından çıkmamış, kimse de sonra, hatta münevver Amerikalı ten sonra Yunanlıları Akdenize bilhassa bugün bütçe kalk• ıJ 
- Üçüncü kattaki kiracılarınız kendisini ziyarete gelme:nişti. Bir ların bile onu ne kadar az tanıdık· sürdü: Sonra İstanbul üstüne yürü müzakerelerınm yapılacağı f' 

kimlerdir? ayak sesi veya bir kapı açılması işi !arını görmek insanı hayrete düşü dü. Su~tan canından korkarak kaç- hakkında malumat vermittit·1Jı - Bir Ermeni ve iki Rus.. tince hemen ko~uyor, gözetliyor, rüyoı-. tı. Kemal kılıcını kınına soktuktan ı Kabine, müzakere esası o ~ 
- Diğer katlarda? fakat Naim beyin odasına ne kimse Mussolini ve Stalin hakkında sonra, cihanın şahit olduğu ıslaha mali e encümeni melinlerirıi.~1f. 
- Yalnız bir Türk kiracım var, giriyor, ne oradan kim~e çıkıyor - pek çok !eyler işittiğit.niz halde, tın en çetini olan bir inkılap işine t ·Y b ınunla beraber encia-:J 

" . . e mış, u ;ffr. 
ötekiler hep ecnebidir?. du. Bütün gelen giden Gramofon kendi muhitinde, Stalin ve Musso koyuldu. Herı gelen asyalılaı,, bilhassa iş usullerımn sııdel ~ 

- Üst katta mı? komisyoncusu Brenttayna nit idi. lininin, her ikisinin de; nisbeten adlı eserinde Josef HaU onun içi!', mesi, lüzumsuz şeylerin igl ~· 
- Türk mU? Hayır, ikinci kat - İçeride kimr.e yok mu idi, varsa enç mu\ı~tl rind ya ı l rında. "A91k ve tebarüz elmiı kanaatleri idare makinesıntn yeniden ti fı' 

ta .• Naim B. isminde çok kibar bit Lüpen böyle bütün gün yapa yal- daha ~ayam hayret şeyler meyda- itibariyle ve gayri mümkün ve• mi hususunda yeni Hir metil' ı' 
zat. Her vakit bulunmaz. nız ne ile meşguldü? Onun gününü na getiren, mütevazı fakat dinfitilİk zaifin icrası hususunda en büyü - zırlanması hususunda nıüta4i_. 

boşuna geçirmesi, yatakta yatma_ Tü!"k h3kkmdaki malumatımız ne ğüclür, denmeye layıktır,, diyor. meye de karar vermıştır. tJ - Hayır, hayır onu sorinuyo • 
rum. Diğer ecnebi kiracılannız? 

- Ha evet, onlar en üst katta -
dır. 

- Neyse ... Bize o li.:ıım değil. 

Fakat ben aıağı katları tercih ede
rim; hatta havaya, güneıe bile ter 
cih ederim. 

sı, kimse tarafından ziyaret edH • kadar azdır. Ve Mussolininin ar• O bütün hayatında, daha g-enç F·th k'k k b' SOO 111111. 
k d k ı . b" k"l"t ı• w • d h . ) 1 d l ı a ı a a ıne •I mcme:;i mümkün değildi. asın a uvvet ı ır te§ ı a mcv- ıgın en erı, su tan arın a e e - k . b" f 1118~ ,. 
cuttu. Stalinirı keza. Halbuki Ke · d b" d'k d" B'" ·· b .. ·· lu yem ır tasarru yap 

Vatson hafif sivri sakalı, kırını· sın e ır 1 en ı. uyuye uyuye • d d' 
mal hemen de tek başına çalıştı. b" . . h r ld 0 23 d tın e ır. ./ 

zı peru~ası, yüzündeki takma kıllı ır çıvı a ıne ge 1• yaşın a ~ ~~ 

b . ·ı h h d ı Lakin Mussolini büyük bir göste .. iken, Türkiyenin ilk hürriyet mil- T" k "h. k'k c4f1V 
enı ı e emen emen ayna a ten t t t ı " 

rişçidir. Stalinin ise dünyayı saran cadclesi esnasında, memnu olan Ur arı 1 e v. 
dinui tanımıyacak bir hale girdiği b" d•I dl 

binlerce ajandan mürekkep bir "Vatan,, ı okumak cürmünü irti - yetinin ır 1 eb 
için arada bir sofaya çıkıp yanda- ı 

matbuat şebekesi var. kap etmişti. Abdülhamidin naza- T 'h T k"k Ceıst 
_O halde ı'kı'n,. 1• k•t'a olma.ıını ki halaya gider gibi yaparak Lüpe Türk arı i et ı 

... "" ' Dünyada Türkler kadar sahne.. d• hu · · k k l · t nin odasını dinliyor, hiç. bir ses i~it rın ... pıyesı o .• uma • uyane ve Reisliğinden: J İstiyorsunuz. 

Şişman ev sahihi bir lahza dü -
şündü. Sonra müsaade istiyerek dı 
§arı çıktı. Karısile konu~tu. Tekrar 
gelerek: 

- ikinci katta boş bir odamız 
var. Fakat bir hafta evvel bir Rum 
orası için pey vermitti: Daha da 
gelmedi. 

- Y ukarıdai odayı ona verir -
siniz, yahut peyini iade edersiniz, 
bize bu kadar hatır yapmaz mııı -
nız? Maamafih bir kere odayı gö
reyim. 

Ev ıahibi emri vaki kartısında 
kalmı§ gibi kalktı, iki müıteriyi 
yukarı çıkardı. Genitçe bir sofa üs 
tündeki dört kapıdan birini açarak 
içeri davet etti. 

Burası büyücek ve eski olmakla 
beraber temiz bir hayli mobilyası 
olan bir oda idi. Vatson eşyayı, gar 

dırobu, karyolayı, pencereyi dıtarı 
smı tetkik ederken Holmes: 

- Pek ala, canım, ebediyen o -
turacak değilsin ya ... Ya on bet 
gün yahut bir ay .... 

Dedi. Vatson müşkülpesent gö -
rünüyor; komşularını soruyordu: 

- Bu katta iki kiracı daha var, 
biri dediğim Naim Bey .. Yedi ay -
Jır kira.:ımız .. Galiba Alman Ya -
hudisi imiş le Türk olmuı. Bahriye 

Ye allf:tırılamıyacak bir ırk mcv· diı sizl"k d kt" O k lca miyordu. Ak-am, !!eç vakı't sıkıldı, "' 1 1 c.me 1• nu o uyup, .,, "' .. d y "ld" d I B ·· k k Cümhuriyctin onuncu 1 " cut egı ır, er er. u soz, sı ıs ondan zevk alan bir kimse11in de.. ·ı ft"' 
otele Holmese gitmiye mecbur ol - dramatı"k -.eyler y•pan Mustafa w • b" k I I p mü bayramı münasebetı e 

"1 ... gerı ır uruşlan faz a aeği di. a ' 
du. Holmes daha gelmemişti. Ka • Kemalin, kendini niçin dramatize dita.hın haf iyeleri hu kitabı oku - iade bir surette neşrolun:J,i 
zinoda bekledi. cdemedı' ğı" nı· ve nı" rın bakiyei haya- l ve mecmuaların ve resını 

:r yan arın listelerini tertip ederler • l h .. .. l · 11e 
Geç vakit Holmes epeyice yor - tında vatanında kalmayı ihtiyar et di. Fal<at Allah Kemal ic.in ha~ka e ususı muessese erın J 

h ı d d l' • y • b' k kil • 
gun ve eyecan ı o asma av et tiğini izaha kafidir. Dram. Bu a .. planlar hazırlamıştı. Cezaen üç ay zatlerın neşrettıgı ır ço 'h'sı' 
edip te Vatsonu bir kanapeye u • damın hayatı onunla doludurA Biri hapsoldu ve Şama nefyedildi. Altı risaleleı·in hepsi milli tarı 1 ~· 
zanmı§ bulunca: ona "Türkiyenin George Washing sene sonra hürriyet ordusunun yazılmasında büyük kıyınel1 . 

- Ne yaptın, ne oldu? tonu,, ismini verdi. O Was· birinci fırka. erkanı harbiye re .. hemmiyeti haizdirler. Türk ,il 
hington gibi, askeri lider, devlet isi olarak lıtanhula girdi, ve Ab. Tetkik Cemiyeti kütüph•J1~ 
adamı, diplomat, iş adamı, çiftçi dülhamit bir daha dönemediği ıür- hunların herbirinden ~i.ç ol 

1
",,i 

ve memleketin ilk reisicümhuru güne gönderildi. birer nüsha hıf zedilebıhr•eı .,p 
oldu. O da Waıhington gibi tacı Bu hadise 1909 da olmuştu. On şimdi Türk tarihini tetkıkle / 
bir tarafa fırlattı. O da Washing sene sonra, Abdülhamidin biraderi k d ı gerelı I 

Diye sordu. Vatson: 
- Hiç, dedi. Ne gelen var, ne gi 

den! Onun oda11 sanki dıvar. Bir 
defa. bile açılmadı. 

- Belki içeride değildi, fakat ıu 
sırada belki gelir. 

- Belki, fak at yemeden içme -
den nefes almadan bekliyemem 

' 
ya ... 

Holmes güldü: 
- Bana gelince, ben de bütün 

günümü Altın kemer mağazası et
rafından geçirdim. Ne Miltiyadi
ye, ne Leonidaya görünmeden ... 

- Leonidayı görsen tanır mıy
dın? 

- Tabii... Mağazaya bir defa 
girip çıkmak, onu bir defa kasa 
başında görmek kafi değil mi? 
Kaldı ki bir mahallebıci dükka -
nrnda Leonidanın yarım :saat kar -
şmndaki mc>.ıada oturdum. 

(Devamı var) 

§an ar a a~ arımıza, .. 
11

,i 
ton gibi siyasi kudrete askeri za 6 ıncı Mehmet te onu nefyetti, ve l'adan gene bu mevzu 0 d•l• I 
fer yolu ile erişti. Müttefikleri Ça- onun başını getirecek olana müka.. çalışacak olanlara çok f aY gl 
nakkalede durduran o idi. Türki.. fat vadetti. Ve tarih bir kere daha ktıt• ,il 

sikalar hazırlamı' olaca .. t..ı1~' ~ 
yenin Almanya ile ittifak etmesine tekerrür etti. Büyük harpten beri · u 11 

binaen onuncu yıldönlırtı 
şiddetle aleyhtardı. Daha iptida- Kemal de, Washington gibi, bir mı münasebetile neırotun•~.;f./. 
da, Almanyanın neticede mağlup asker olduğu kadar bir devlet ada ne 1' .. 
1 nevi matbuaların ve ge ıı f o acağım ve vatanının parçalana mı olduğunu ispat etmekte idi. ·ıı 

nasebetle çıkan gazetelerı 1 cağını bir peygamber gözü ile gör- Padişah tarafından Osmanlı ordu- d• ~ 
birer nüshasının Ankara '1."' müştü. Fakat memleketi de harbe sundan tardedildikten (~) 15 gün ıv"ul 

k d . d Tarihı' Tetkik Cemiyetine .. ,. f' iştira e ınce, o a varını yoğunu sonra, 23 te.mmu\da, "hakimiyeti •. 
ona bağışladı. Geliboluda, ölümle milliyeye müstenit yeni bir Türk rilmesi, milli menfaat naf11' ~ 
mücadele edilen o buhranlı anda, devleti kurmak,, maksadıyle davet olunur. jf'",., 
kumandanı olan Alman Liman von ettiği Erzurum gongresine riyaset Bütün bu vesikalar Ceıı' tt'~ 
Sanderse Türk kıtaatını kendisi • ediyordu. Kongre, İstanbul hüku- kütüphanesinde ayrıca bİ~ıt~I", 
ne devretmesini söyledi. Türk sün metinden ecnebi tahakküm ve iş- hıfzolunacak ve bunları ~etjjt ~ 
gülerinin bir Almanın idaresinde galine boyun eğmemelerini talep daire, müessese ve zat ·Jc,J~ 
iyi talim göremiyeceğini, fakat bir ediyordu. Türk köylüleri, küçük isimleri gönderdikleri 11~,,~, 
Türkün idaresinde daha iyi harbe- j arazi sahipleri, vatanperver sıfatı adlarile beraber hususi bır 
<lebilecciini biliyordu. Kurnaz ven İ ile bu meclise kaydolmak üzere, al kaydedilecektir. 
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Ev basanlar niha- BÜfÜ~··dü~y;--ı~~;d~~l~rı ne yapıyorlar? 
Yet yakalandılar - ç· 

b Menenıende Çanakl l . z - d Türk, Amerika, Italyan, Fransız, Japon, ın, •kk l S . ı Kuyun e, 

•ııo:ı. a atıb efendinin evi ba- Ispanyol Alman kadınlarının hayatı 
tıaııtı~' Paralara ve altınları a hn· ' 

Yakalan f · k D ı · ,..1 1 Ç le an a11ler şunlardır: Londrada çı a n ey ı u ey ga 
}i•li~ ~~I oğullarından Hüseyin, zetesi ınuhabiı·lerine talimat Yere
larında: u l~mail, Delibat oğul· rek her muhitte kadınların vazıye
otıu y Pıç Osman, Mehmet ti hakkında malumat istemiş, mu -
Muıtaf usu/ Muhtar Ahmet oğlu habirler de aynı günde muhitleıin
baet ~ .' e, Ali oğlu deli Meh· deki kadınların Yazıyeti hakkında 
liı~ıa Urtw lbrabim kızı Emine, mal(mıat \'ermişlerdir. Bilhassa bu 
oaıu Ah oglu Hamza, Ahmet gazetenin Türkiye, Amerika, 1tal
tlfa, AJ'nıe!, Mehmet oğlu Mus· ya, Fransa, Japonya, Çin, İspanya, 

B 1 oglu Cemal. 
. unlardan H·· . y f Almanya muhabirleri istenen ına 

P•ç 0 1 useyın, uıu ve llımatı siiratle Yermiş hulunnyor -
giro:ıi 1 ınan silahlı olarak eve lar. Bu ~avanı dikkat malumatı nak 
raı,,,' de!~ aldıkları a ıtınlarla pa- " ~ 

ıgcr k d ı ı k lediv. ··ıruz : •ını et . ar a aş ariy c ta · 
T 

nu,ıer. 
lhk'k F ---' at devam etmektedir. 

eragatli, Faziletli 
(Ba:ı ta d . . rafı 3 Uncu 3.)'lfııdll) 

lıteyı .. 
de"·ı ' 1§• hemen çiviye asarız 

gı nıi? 

llıa~~Yı;, devlet iti hastalık tanı .. 
rad ' naanı haata iken bile Anka -
~,;n kaldırır Zonguldağa yollar. 
tı~ en ocaklarına, maden bacala 
rur •okar, Kendi derdini unuttu· 
liri~ amelenin derdiyle meşgul et-

<>lı..l'~rkiye Cümhuriyetinde elkap 
tatı~ ı, Ba§vekilimize ancak fera p Ve faziletli İsmet Paşa denirdi 
'-ı elyarni Safa Beye - Yirminci 

r arıı 
ltırıdalc· •unun edebiyatımız hak· 
r,n 1 Yazılarını tenkit eden fık
''ı.- .~21 okudum.. Larus diyor ki: 
l\.op ··ı 

F'e . ru ii zade Fuat, Nüzhet ve 
~ırit B~Yler halk tiirlerini topla

§ ardır 8 .,, 
'Cie F UJuruyoraunuz ki: Köprülü za 
>:at 

5
ua.t Beyden sonra ismi geçen 

..... i~'· adettin Nüshct Bey olacak 
~ .. !Ce 

Türkiye kadınları 
Türkiye kadınları yeni hayatı 

bütün hemşirelerine yaıatmak için 
propaganda yapıyor, ve spora e -
hemmiyet veriyorlar. Onun tehir 
kadınları fırsat buldukça köylere 
inerek onları da arıılettirmeye ça
lı ~ ıyor, onlara çocuk bakımı hak· 
kında dersler, hıfzıssıhhaya dair 
malUmat veriyorlar. Şehir kadını, 
bilhassa sporla meşgul dinç ve 
gürbUz olmıya çalışmaktadır. 

Amerika kadınları 

Amerika kadınları çocukların 

istismarına mani o!mak için çalışı
yor. Mesaj nazırı Mis Perkins yeni 
kalkınma programında, yeni sana
yi hayatının bu korkunç safhasını 

kaldırmak için çalışmıştır. Mis Per 
kins geçenlerde bu mevzua dair 
milyonlarca kadın. karşısında bir 
nutuk söylemiş ve bu fenalığın ta· 

mamiyle kalkmış sayılacağını an -
altmıştır. 

Mis Perkins şimdiye kadar ih • 
tiyarlarm hukukunu temin için ça
lışmaktadır. kiın tnınel. Fakal "Ferit,, Bey de 

~.. ola.? Maruf ve sabık "Serhi Bugünün Amerika kadınını met 
~ut~n,, tnüderrisi üst&dımız Ferit gul eden en beJlibaşlı işler bunlar -

ed:h~ıe, kendisini bilhassa İran dır. 
ıır·· 1Yalında mütehassıs olarak italyan kad1nları 
ı:ıOr.le k 

Arrne lazım gelirdi.,, 
..... d· ffınıza ınıağruren gene bil .. 
•qe ıgW• o / 

\ 1\, ınız §eylere karıştığınızı söy 
.rece'"· 

f olkJ gıın, Ferit Bey Konya da 
~U hor araıtırmalarmda, Sadettin 
Sok h~t Beyle çalıtmı§, bu itlerde 
l\t . ızrnet etmiı ve bu hususta 
tı,1~Yat~a hulunmu§ bir zattır. Bu-

a bır diyeceğiniz var mı? 

Af;;ırlman yaptır:~~· 
hevesi azalıyor 

İt19!:~ b~y 2arfında aparlıman 
aıaı 1 ırkaç ay evveline göre 
'"•tlbıttır. ~~ruıa sebep te in· 
y~11• ll'levsımınin geçmesi ve 
kir~ ~apılan apartımanlarm fazla 
b ıatenmes· .... d ._. 

ı.ıı ı yuzun en Kıracı 
ama rnasıdıt. 

ı1 8. 
ın ınatreden yukarı 

..\1< çıkamadılar 
fer h IRON, 21 (A. A.) - Stratos 
~etr a onu clün 14,30 da 16 kilo • 

'Ye y"k 1 •~lrne d u se miştir. Ve bu yük • 
bu •ab ~~am etmektedir. Balonun 
Ak~ ır..mesine intizar ediliyor. 

!itııd· l ON, 21 (A. A.) - Balon 
lır. 

1 7700 metreye yükselmış -

llle~kR~N, 21 ( A. A. ) - 17,700 
loıfery~ adar çıktıtkan sonra stra 

l~ııtır.'l~~u ~~r~tle inmeye baş
~bn d Çunku ıçındckilcr güneı 

a an e l · ltıiılerdia. vve ınmeye karar ver-

Bi114en ] h 
rekoru k a ey Sovyet balonunun 
tadır ırı1ma.mış olal'ak kalmak -

Sinyor Musolininin iktıdar mev 
kiine geçmesi üzerine kadınların 

belediye intihabatma ittirak etme• 
leri için hak verimi!, bunun kadın· 
lara meb'us intihabı için hak veril
mesine mukaddeme sayılmıtşı. Çok 
geçmeden belediye reislerı tayin 
et.meye başladığından kadın 

lar da intihap hakkım kaybetmiş• 
lerdi. Kadınlara in:tihap hakkı ve · 
rilmesi meselesı de bu suretle ka -
pandı. 

Faş isti iğe göre kadının yeri ev· 
dir. Kadının, bütün hayat ve faali
yetini evine tahsiı etmesi İçin her 
~ey yapılmalıdır. Bunun neticesi 
olarak icadını siyaset iş ve meslek 
hayatından uzaklaştırmak için her 
şey yapılmaktadır. 

Bununla beraber İtalyan kadın
ları hükumet memuriyetlerir.e ah" 
n.ıyor. Ve darülfünur.1ara devam 
eden kadınların sayısı artmış bu -
lunuyor. 

Fransız ka~enlart 

Harptenberi Frc::;sız kadmmm 
hukuki vaziyeti h<>··.lcn h · i ilerle -
mt>.miş gibidir. KaJınlara intihap 
hakkı verlmesi için çalışanJar V i:'.l" 

sa da bu hareket ı~adınlar arasın . 
c!a hile fazla alal:ı:,. ile karşılanı
yor. Bununla beral·er kadmhr her 
uygun fırsattan istifade ederek ha .. 
yata atılmaktadırlr.-. Kadın dok -
torların sayısı günden gün~ artı -
yor. Ün.iversitelerclcn çıkt.n kadın• 
larm sayısı pek fazlalaşmıştır. 

Fransanın kadın avukatlan her 
memleketten çoktur. Fransanın ad 

liye sarayı, avukatların siyah robu 
nu ve beyaz hoyunbağlarını takan 
kadınlarla dolup boıalıyor. 

Fakat bu hanımlar içinde bü -
yük şöhret kazananlara tesadüf o• 
lunamıyor. Kadınların çoğu meş -
hur avukatlarla çalışmakta ve ya 
onlara katiplik etmekte daha faz • 
la muvaffak oluyorlar. Kadın avu
katlar daha fazla çocuk mahkeme· 
lerinde bir mevki temın ettiler. 
Bunların bir kısmı da bilhassa ti
caret davalarında temayüz etmit 
bulunuyorlar. 

Japon kadıhları 
Son senelerde Japon kadınları

nın aiyaıi ve içtimai teşkilatı bir 
hayli büyüdü. Kadınlar halka si -
yasi terbiye vermek hususunda 
çok muvaffak oluyorlar. Japonya .. 
nın kadın sosyaliıtleri çok büyük 
faaliyet göstermektedirler. 

Japon kadınının İf ve meslek 
hayatında erkekten farkı yoktur. 

Japon kadınının kocası arka • 
smdan hurmasını emreden eski a. .. 
det henüz yaşıyorsa da bu adet de 
yavaş yavaş kalkmaktadır. 

Çin kadınlar1 

Son zamanla.rda Çin kadınının 
vazıyetini değiştiren bir çok ka -
nunlar çıktı. Bununla beraber Pe
kin kadınları bile dansedemiyor -
lar. Şanghayda karı koca bile kol 
kola gezemiyorlar. Gezenler, nak· 

ti ceza vermeye mahkum olurlar. 
Kantonda aşk sahneleri göste -

ren filmler menolunmuştur. 

ispanyol kadınlar. 

Cümhuriyet kanunu İspanyada 
kadınlara intihap hakkını verdi • 

Muvaffak 

ğinden kadınlar intihap gununu 
bekliyorlar. Bu intihabat teşrinisa
ninin 19 uncu günü yapılacak ve 
23 yaşını tamamlıyan her İspanyol 
kadını intihabata iştirak hakkına 
malik olacaktır. 

İspanyada kadınların sayısı er· 
keklerden fazladır. Her yüz erke
ğe mukabil 107,8 kadın vardır. İn 
tihabata iştırak edecek olanların 

sayısı 13 milyondur. Bunların 7 
milyonu kadındır. 

İspanyada kadın doktorlara, ka 
dm avukatlara tesadüf olunur. fa .. 
kat meslek sahibi kadınlar evlen -
dikleri zaman mesleklerınden çe • 
kiliı-ler. E~as itibariyle İspanyol ka 
dınlarmın çoğu ev hayatına aşık· 
tırlar, muhafazakardırlar ve koyu 
katoliktirler. Umumi intihabat da 
bunu gösterecektir. 

Alman kadınları 

Alman kadınları her şeyden 1 
evvel "K,, harfıyle başlıyan üç şe- ! 

yi öğrenmek mecburiyetindedir. 
Bırıncısı (Kirche) yani kilise, i-
kıncraı (Kuche) yani mutfak, üçün 
cüsü (Kinder) yani çocuklar. Ka .. 
dmın yeri evidir. Geçenlerde bir 
hanım kız bir "K,, daha ilave etti: 
"Kleider,, yani üst baş! 

Bugünkü Alman kadınları bir 
işe yaramaz güzel mahluklar hali
ne girmek istemiyorlar. Hayır. Bun 
la.rın hedefi kahraman tipli kadın· 
lar yelı§hrmektir. 

Bugünkü Alman kadınına öğre 
tilen en bellibaşlı esas, onun dev
lete sıhhatli çocuklar yeh!hrmekle 
mükellef olduğudur. Kadını eve çe 
vinnenin en esaslı hedefi budur. 

bir eser 

. 

(Ha, tarafı s lin<"ll ııay1fat1a) J bir çok pasajlar aynen alı-

Baş kısımlarda Erzurum ve Sı· narak muameleyi müteaaviye ve 
vas kongrelerının mukarreratı mü mütekabile hukuku, hukuku düve.. 
nakaşa edilmekte, Cemiyeti ak - lin umumi esasları , Türkiye devle .. 
vam misakına sokuluveren Mandat tinin bilakaydü şart istiklali, kapi
Tutelle nazariyesinin siyasi ve hu - tülasyonların ilgası gibi esasların 

kuki bünyesi mahirane bir surette l~met paşa tarafından nasıl müda
tahlil olunmaktadır. faa olunduğu gösterilerek, Lozan

İkinci cildin orta kısımlarında 
Sevr ve Lozan muahedelerının mu 
kayese ve münakaşasına fazlasile 
ehemmiyet atfedilmiş, her iki mu

ahedenin metinleri hukuki bir mu· 
kayeseye tabi tutulmuş ve Sevrin 
hukuku düvel kaide lerine nispetle 
sahih bir muahede evsafını haiz 

ob.madığı ve yeni Türk devletince 
hükümsüzlüğü ve cemiyeti akvam 
misakma mugayereti iddiası ile ah 
kamı baştan aşağı tahlil olunmuş -
tur . 

01' dördüncü kısımda Mustafa 

da kazanılan siyasi zaferin ehem -
miyeti tahlil olunmuştur. 

lkmcı cildin son kısmında Türk 
teşkilatı eaasiyeunrn hadisat ve şe· 

raitle olan muvazatı gösterilmiş ve 

Türk hukuku esasiye hareketleri • 
nin seyrü inkişafındaki azam~t tas
vir edilmiş, saltanat ve hilafetin 

ilgası ile Mustafa Kemalin bütün 
hu inkılibat içinde nasıl bir fev -

kalbeşer varlık olarak asırları yıl .. 
lar içine sığdırarak Büyük Türk 
Devletini kurduğu anlatılır.ıştır . 

Türk ir.kılabının tetkiki yolun -
da hazırlanan bu eser, zannediyo-

rum ki, bir huku!< doktorası ola • 
rak haz:rl anmışa benziyor. Bol ve
sikalarn · j~İ nat e:lerek genç bir te-

tebbüü ifade eden eserin muharri• 
şanın konferancta müdafaa etti ğ i r ini tebrik eder ir

1
• 

ilmi ve hukuki esaslar izah clun -

Kemalin askeri mucizeleri, Yunan 
ordusunun izmihlali tasvir edilimş ; 
on beşmci kıs:mdn Mudanya müta 
rekesile Lozan Konferar:.sının açıl · 

!llası ve hariciye vekili İsmet pa -

Lozan zahıtnamelerinden Sad;-: Etem 

Devlet Demir yolları ilanları 

Mubayaasına lüzum ~örü l en 80,000 adet kayın travers:n ka· 
palı zarfla münakasası 11/12/933 pazarteai günü aaat 15 te Aa
kara'da idare merkezinde yapılacaktır. 

Tafsilat Ankau •e Haydarpaşa veznelerinde onar 
talan şartnamelerde yazılıdır. 

liraya sa· 
(6396) 

Trene suikast mı 
yapıldı? 

Denizliden lzmire giden posta 
katarı iki civatanm üzerinden 
zıplıyarak geçmek mecburiyetin
de kalmıştır. Drayman mahallin
den b ir kilometre kadar evvel 
iki rayın birleştiği mahalle di
kine bir civata yerleştirildiği 
gibi daha ilerisine de ayni şe· 
kilde bir civata konmuştur. 

Bu şekilde trenin devrilmek 
tehlikesi de vardı. Keyfiyet 
kumpanya tarafından Aydın 
müddeiumum i liğine ihbar edil· 
mişt i r. 

Mersinde haber bürosu 
Mersinde belediye ve Halkevi 

reislerile gaıeteciler ve gazete 
muhabirleri fırka ve vilayet he
yeti re;si Necip Macit Beyin 
reisliği altında bir ictima yapıl

mıştır. 

lçtimada Mersinde yapılan 
işler ve vukua gelen hadisatın 
gunu gününe tesbit edilerek 
Ajansa ve m<?tbuata verilmesi 
konuşulmuş, neticede bu iş için 
bir büro teşkili kararlaşlml· 

rnıJlır. 

Büro Necip Macit Bey tara
fından idare edilecek ve bu ifte 
fahriyen çıılışmak üzere yanına 

iki zat seçilecekt ir. 

Hopa müddeiumumisi 
aftan istifade etti 

Adliye müfettişliğinin tahki
katı üzerine eli i ~ ten çektirilen 
Hopa müddeiumumisi Şükrü 
Beyin iki sene küsur müddetle 
hapsine ve 150 lira a&ır cezayi 
nakdi ile mahkümiyetine hüküm 
verilmişse de af kanunundan 
istifade ettiği aıılaşı~mıştır. 

İstanbul 3 üncü icra memurlu

ğundan: 

Galatada İzmir otelinde mukı:n 
zahireci İsmail efendiye : 

iş Bankasının zimmetinizde bu 
lunan 1000 liranın maa faiz ve a
vukatlık ücreti ve resmi tahsil tah· 
sılı hakkındaki takıp talebi üzeri
ne namınıza ve adresinize gönde
rılen ödeme emrıne muba~ir tara
fından verilen meşruhata naza -
ran ikametgahınızı terk ve hali -
hazır ikametgahınız da meçhul 
bulunduğu cihetle ödeme emri teb 
liğ edilememiş ve vakı talep üze
rine 30 gün müddetle ilanen teb
ligat icrasına ltarar verılmış oldu
ğundan işbu ilanın tarih neşrinden 
itibaren otuz gün zarfında hu pa 
rayı ödemeniz ve borcun tama
mına veya bir kısmına veyahut 
alacaklının takıbat icrası hakkın • 
a dair itirazınız varsa yine bu 
otuz gün zarfında istida ile 
veya şifahen İcra dairesine bildir 
meniz ve bıldırmediğiniz takdirde 
aynı müddet içinde 74 üncü mad
de mucibince mal beyanında bu
lunmanız icap ettığınden beyanda 
bulunmazsanız hapisle tazyık olu
nacağmız ve hakıkate muhalif 
beyanda bulunmadığınız takdirde 
hapisle cezalandırılacağmız bor· 
cu ödemez veya itiraz etmezseniz 
hakkınızda cebri icraya devam e • 
dileceği ihtar olunur. fr:- .. ~O) 

Zayi 
14 - 6Sll numnralı limau cüz

danımı kaybettim, yenisini alaca• 
ğımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Muhiddin (9358). 
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Kadın ve erkeklere 
mahsus 

B i Ç Ki ve 
DİKİŞ 
M EKTEBi 

Müessis ve müdürü 

Klio Mavromati 
ikinci trimestr. 

1. N'apolit:ıno ml'ktcbin
den ve Paris :ıkademisin-

::-x-Lrı. ·.~. den mezun aynca ~ercf 
diploması \'C iki altın ma
dalyayı haizdir. Tedris 
müddeti üç aydır.Tedrisata 

4 k:lnunewclde başlıyor. 

Ders günleri: Hanımlara 
P:ızartesi, Salı, Çarşamba 

• Pesşcmbe, Erkeklere: cu· 
ın:ırtesi, Pazar günleri. 
Kayıt için sabahları 9-1 2 
1 ·4 fazla taf sil~t için: 

Beyoğlu F:ıik Paş:ı sokak 90 Xo. Fazilet 
ap artımanı No. 6 ):1 müracaat edı lmesi. 

ı 10118J 

• Deniz Yolları İşletmesi 

ACENT ALARI: 
Karaköy KöprübaŞl Tel. 42362 Sirkeci 
Mühürdar zade hanı; Telefon 22740 

Mersin Sür'at Postası 
Çanakkale vapuru 24 ikin

ci teşrin Cuma on da Sirkeci 
rıhtımından kalkarak lzmir, 
Antalya, Mersio, Payas'a. Dö· 
nüşte bunlara ilaveten Alan· 
ya, Küllük, Çanakkaleye uğ· 
rar. (6439) 

Karadeniz Sür'at Postası 

Gülcemal vapuru 13 ikinci 
teşrin Perşembe 18 de Gala- • 
ta rıhtımından kalkarak ine· 
bolu, Samsun, Ordu, G iresun 
Trabzon, Rize, Hopa'ya. Dö
nüşte bunlara ilaveten Pazar, 
Pulatane'ye uğ r <. r. (6440) 

İstanbul Üçüncü İcra Memur -

luğundan: 
Balıkpazarmda Kanaat hanın -

da mukim Hacı Tahir ağa zade 

"Nahit,, beye: 
Türkiye iş Bankasının iki kıt'a 

ıenet mucibince zimmetinizde 
11906 lira 50 kuruş matliibu vardı. 

Protesto tarıhından bil'itibar 
% 15 faiz ve 300 lira avukatlık 

T~OKiYE 

ZiRAAT 
BANKA51 

~DA~A 
BiRiKTiREN . . . 
RAı-IAT~ı;o~r2 

rVapurcul~~ 
Türk Anonim Şirke~• 
İstanbul Acentahğl 

Liman han, Telefon: 229;
5 

1 d. . . ·ı· l 2292 ~lctme mü ınye11: e ~ 

MUDANYA YOLV 
• er BARTIN vapuru her ~ •• 

şembe günü saat 9.5 te ya 
lata rıhtımından Mudanya 

gidipge~ 

IMROZ YOLV 
·ı:ıi· 

UGUR vapuru 24 Tefs' te 
sani Cuma günü saat ketle 
Galata rıhtımından ba~e Gi· 
Imroz yoluna gidecekt•~· ça· 
dişte Gelibolu, Lapsekı, i· 
nakkale. Dönüşte bunlara ıı· 
Javeten Şarköye de uğraY 
caktır. 

·· t' rıfı 'ıcraı"ye 'ıle hır , .................................................................................... _ ... _ .......... . 
ucre ı ve masa - ·····································································-··-·················-········ ; :: : : : : : : :: :::: :: : : : : : : : ::: : : : :.:: :: ::: : :::: :: : :: ::::::: :::::::: ::: ::::::::: :: ::: :::: :::: :: :: ::::::: ::: 
likte hacız yolıle takıbedilmek ü -

zere dairemizin 931 - 2306 nu - k T p• :m 

Zayi 
Üsküdar Bankasının 9075 -

9076 907790801057810579 10558 
10559 11957 11972 12135 12136 
No: lu hisse senetlerini zayi etti -

ğimden yerlerine yenilerim ala -
cağımı beyan eylerim. 

marasile m~racaat edilmiştir. Ta - ~m Büyü ayyare ıyangosu ~m 
rafınıza göndek·ilen ödeme emri :::: 16 • ·2 • • k •d im 
bila tebliğ vürut ettiğinden ve ika- ı ~fü • ıncı tertıp . ıncı eşı e !m 
metgahınız meçhul bulunduğun - :im 77 Kanunuevvel 7933 dedir ~.·.~:~:~: 
dan ilanen tebligat icrasına karar aiH 

·ı . . ·=·· B .. .. k .k . (25) =ı== verı mıştır. :m u ı ramı e m: 
Tarıhı ılandan ıtıbaren bir ay m~ yu y ım 

zarfında borcun tamamına veya .... :::: 

bir kısmına veya takıp talebine bir mt hı· n ıı·radır ~m 
· · dd ·r· :::: ılırazınız varsa gene bu mü et ;!~E :::: 
içinde ~çık~ tahri~en veya şifa~ ıHHBu keşidede ayrıca 10.000, 4.ooo, 3.ooo liralık ~m 
hen deıremıze hıldirmeniz aksı :::: • • • • .. A :m 
takdirde borcu bütün mas· m~ıkramıge ve 20.000 /ıra/ık hır mukafat vardır. mi 

:!~~~:;;~~~;,d:d;::n,7ı~. ~:·: mmımımmmmıımmıımımımıııt&iiE!i:~mmıımmmmımmıı.J 
nununun 74 üncü maddesi muci -

idaresine mür~" 

caat edebilirlet' 

Üsküdar Atlamataş 9 No: B"?~
kal llya. (9359) 

;" : ·' • 1 ~ ıııf • 

pu::ı111111:mF A R U K 1 ~ 
-• G O Z E L Kok01.~~. I 

Göz Doktoru Fabrikasının deposu: Istanb;.. 

Su·· ıeyman şl·;kru·· da Sultanhamamı meyda~~ç:di 
':ı d B ..,._, _ ,..1 .... v .... .,..ı,,..,..,,.~ ..... 

ır. eyog.uu~~ u-···-"" r0ır' 

(Babıali) Ankara caddesı Ankara'<la l't:oda Pazarı, Iı 
1 

d• 
rlo. 60 Telefon: 22566 · de Şemsi Hakikat mağaıas 

·d·r baş'ıca satış yerlerı 1 • ıcr . - .. - . -. . _] - - . 
S:ılılbl : ~lF,IL'ılE'l ,\Slll 

Neşriyat 'llldürü: Helik Ahmet 

\.' ,\ l\ 1 T !llntb:ııuı - llltnnbul 

' · 'stiyeı r 
Ba~ka şehirlerden alıp satıııak 1 , 011 1J 

• d '" ' k e bu\ ı.ı r-::ıulı:uıhamaının .a"ı ıı.c~r ez · 2 . 10• 
l!Hftl eww hince mal beyanında bulunmanız 

bulunmadığınız takdırde hapis _ 
le tazyılC olunacağınız muhalif be 
yanda bulunduğunuz takdirde ha
pis ile cezalandmlacağınız ödeme 
emri makamına kaim olmak üze-

Istanbul Ziraat Bankasın ' an· 
re ilan olunur. (9361) 

DOKTOR 

Hafız Cemal 

meccanen. 

ıJ' 

Sıra Semti . Mahallesi So:;ağı C!nsi H. .. e oı . 
His5esi Emlak ısscre gor et• 

No. sı hammen k1Y"' v No. 

801 
80'2 
eo3 
804 
805 
806 
807 
8C8 
809 

Kadıköy 
Boğaziçi 

" 
" 

Osmanaia 
Yenimahalle 
Büyük dere 

Salkım 

Bakkal 
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Bayır Arsa arşını 376 Tamamı 14 :;76 '' 
B kd dd • 35/} 2 147 • 149 A'.::8 

11 üyü ere ca esı Hane ve dükkan 1 - •1.,, " ı ,, 
,, Yenil<öy Köybaşı arkası Muhterik hane arsası arşını 154 Tamamı l 46 
,, ,, " ,, Arsa arşını 150 ,, 5 450 '' 
,, ,, Kuyubaş taşocağı Ahşap üç hane ve bahçe arımı 3800 ,, 5,7,9 3590 11 

Balat Hııır çavuş Y eoi Hane 1/2 58 600 '' 
Galata Kemanke, Yüksek kaldırım Kaiir ınağaza ve üstü ticarethane 37,50/120 118 24883 ''ti' 

Yüzde yedi buçuk pey akçelerile ihale bedelleri naklen veya gayrimübadil bonosile ödenmek i1zere yu!u.rda evs1fı yazılı ga:o1' 
menkullerden 809 sıra No. lusu kapalı zarfla diğerleri açık arttırma suretile satışa çıkarılmıştır. Kat'i ihaleleri 2311 l/933 perŞte( 
be günü saat on beştedir. Müzayedeye iştirak f!decckler kapalı zarflarını ve pey akçelerini nihayet saat on dört buçuğa kadar
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6) 

dileri lbımdır. Şartname Bankamız kapısına asılmıştır. Senei haliye vergisile belediye resimleri müşteriye aittir. (61 


