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Maliye aleminde Selinikte 
Yeni bir kıyamet mi 

Son günlerd A . Balkan konferansı 
A•ru d e ınerıkadan ve d 
Yük ~a an maliye alemini bü - açılışın a 

uır tela, 1 liyor. B h a veren haberler ge -
k u aberl~r Amerika cüm -
ur reiıi M R . 

Par . · uzveltın Londra ve 11 P•Yaıal d Y•ıt arın an genit mik-
a altın ı t .,, 

ın11 ol a ın almaga bqla -
rnaııdır ş· d. rnily ) · ım ıye kadar 

on arca d 1 ınııt o arlık altın alın -
ır. F k b 

ın·ı a at u miktar belki 
1 Yarları h 1 M. R u acaktır. Çünkü 

Y..... uzvelt ıadece altın müba
-•ı .. 

cuda ıçı~ huıusi bir teıkilat vü -1 
rna1t11 getarınektedir ki henüz ta -

nnrnarnıttır. 
Zahiren b-L 

bu 11Kd1raa Amerikanın 
•ureUe A 

lam vrupadan altın top -
aıında t 1. d 

Yok 'b• e •t e ecek bir cihet 
gı ıdir A 'k .,, alt l · merı a topladıgı 

ın arı d 1 k pi,,. 0 ara arşılık yapacak , 
,,asada. d" k·· 

kıl'rn . . U! un olan paraıının 
etını aa"'l 1 k . lebilir. g am a~hraca , dem -

Fa.kat A · 
ları d merıka Avrupa piyasa-
lo n an dolarla altın topladıktan 

nra Ye 'd Yac .... nı en kağıt para hasmı -
•ıını Y • b' fi. ·ı dol ' em ır en aıyon ı e 
arın kı'"""'et' . d .. .. . .... . ni k' J•U mı u!urmıyecegı -

de ~rn le~in edebilir?. Bu takdir· 
k ltlerıknya doların bugünkü 

1Yıner ·· 1 1 uzerinden altın aatmıt o -
t:n ~ern)eketlerin büyük zararla-

d. Ugraınaıı muhakkak deg"' il mi -
it? .. 
ltte bu ilit'ıın ld. k. b .. b. la.raft a ır ı uıun ır 

f'ra a.n lngilizleri, di3er taraftan 
llıızları telA d·· .. kt d. A &fa uıurme et ır. 

ltıerika k· .... Pad nın agıt dolarla Avru-
an alt 

ıa.ın ın ıatııı alması yakın bir 

den ~~d~ ~olar .kıymetinin yeni -
tö .. !Uruleceğıne delil olarak 

tülnıeact d' e ır. 

Fa.kat A dU.u ınerikanın dolar fiatını 
bir l'!nekten istihdaf ettiği ikinci 

tna.k d '•t ta. •at aha vardır. Bu mak 
batı Paraları altın mikyaaına 
r>aıa~ıolan memleketlerin ihracat 
lir. arını kendi eline geçirmek· 

Grupumuz reisi Hasan 
Beyin beyanah 

Selaruk, 6 ( A. 
A.) - Dördün -
cü Balkan kon
f eransmm açılıs 
celşesinde mil -
li Türk gnıpu 

reisi Hasan Bey 
söylediği - çok 
alkışlanan 

nutkunda bilhas 
sa demiştir ki : 

"Umumi buh -
ran iyi niyetler 
ıahibi bütün in -
sanların hep bir
likte çekilen 11 -

kıntılara karşı 
gelmek için bir 
a;ı ya toplanarak 
elbirliği ile çalış-

Haaaa ~ey malarına lüzum 
göstermektedir. Balkan knn-; 
f eranıına vücut ve~en bizler mil -
letler arasında Balkanlılık fikrini 
muhaf afa etmek ıuretiyle efkarı 
umumiyeyi uyanık bir halde tut -
maktayız. Her zaman zihinlere 
ve gönüllere hitap ediyoruz. Ü · 
mitlerimizin ıebep ve amillerini 
anlatıyoru~. 

Balkan efkarı umumiyesi takip 
ettiğimiz ıiyasetin bir sulh siyaıetı 
olduğunu, sulha muslihane vaıı -
tatarla eritmek istediğimizi anlı -
yacak kadar uyanık bulunmakta -
dır. 

Bizim ülkümüz bir mücadele 
bloku yahut hükiimetler araıında 

yapmacık bir ittifak vücude getir
mek değildir. Biz refah ve terak
kiyi karşılıklı anlaşmada arıyarak 

millet" er arasında sıkı ve samimi 
bir birlik yaratmak istiyoruz. Bal
kanlılık fikri bir dönüm noktasına 

l gelmiı bulunuyor. iki konferans a-
bu niİltere hükumeti Amerikanın rasında alınacak uzun yolu hiç bir 
at ~•kıa.dını pek iyi anladığı irin 

1
• vakit bugünkü kadar kuvvetle sez-

erJın f · -:r • • d "'·' · 
d •atında · t"k t . · mış ve tasavvur etmı' egıilz. tcek ıs ı ·rar emın e - ı . . . . . 
..ı tedbir al p· d Bız memleketlerımızın maddı 
qo} mıyor. ıyasa a . 

. ar fiat1 n k d d.. . ı kuvvetine Balkanlılar arasındakı 
l\ın k e a ar u~erse slerlı- d d .. • ku · 1Ylnetin' d k d .. .. .. ı ostluktan ogan .manevı vvetı 

1 e o a ar duşuru- 1 l B' b • k tatıyoruz. ız u manevı uvve-
M ehmet Asım te bol bir verim temin edeceğiz. 

1 Oe,·ıunı 4 Ün<'O aayıfada) 

adıköy vapurunda 
Arsen Lüpen tarafından bırakılan 

Mektup ne yazıyor! 
•• 

lstanbulda 
Şer lok 

lfolm.es'e 
karşı 

•• 1
4,.senı·· upen 

~şembe günü "VAKO',, te 
- -

SovyetHeyeti Dün Geldi, 
. . . . ·-· .. : . . '. . ~ : , : . ~ . . . 

Bugün Borsaya Gidiyor 
!il . . . . . . . . . ı ... ; . ! ' 

Scnyet Heyetlala k•rt••······ 
Türkiye ve Sovyetler 

arasındaki dostluk şerefine 
yapılan. tezahürler 

Cümhuriyet bayramımız müna- miufirlerimiz rıhtımda asker ve 
aebetiyle Ankaraya, oradan da iz- poliı müfrezeleri tarafından se -
mire ıiden Sovyet harbiye komi - li.mlanmıılar, askeri muzika enter
seri Vorotilof yoldatın reiıliğin ~ nasyonal ve istiklal marşlarını çal

deki Sovyet heyeti dün sabah saat mıttır. 
dokuz buçukta İzmir vapuriyle Vali Muhiddin Beyle vilayet 
tehrimize gelmittir. Misafirle - ve Sovyet konsolosluğu erkanı ta
rin bulundukları lzmir vapuru Ça rafından karşılanan misafirler rıh 
nakkale Boğazı açıklarında. Koca hından doğruca Perapalas oteline 
tepe ve Zafer torpido muhripleri- gitmitlerdir. 
miz tarafından kartılanmıf, torpi - Sovyet heyeti Perapalasta bir 
dolar limanımıza kadar lzmir va- müddet istirahat etmiş, müteaki -
puruna refakat etmiılerdir. Bir ben müzeleri ziyarete gitmitlerdir. 
tayyare filomuz da lzmir vapuru· Misafirler müzelerde saat on bir
nun üzerinde uçuflar yapmıştır. den on dört buçuğa kadar kalmıt-

lzmir vapuru saat dokuz buçuk lar, Topkapı sarayını, eıki eserler, 
ta Galata rıhtımına yana,mıf, . Çinili kötk, eski şark müzelerini 

Sovyet he1etl mlzeyl geziyor 

battan bata gezmiılerdir. Sovyet 
heyetini tetkil eden zevat T opka -
pı sarayında Bağdat kasrını çok 
beğenmiıler, silah müzesindeki e -
serlerle poralen kollekaiyonları 

bilhassa nazarı dikkatlerini cel -
betmif, bunları uzun uzadıya tet • 
kik etmitlerdir .. Mecidiye kastın -
dan Boğaziçinin görünüşü misa -
fir!erin pek hoıuna gitmiıtir. 

Heyet azasına bu ziyaretleri 
eınasında müzeler umum müdürü 
Aziz Beyle T opkapı sarayı müzesi 
müdür muavini izzet Bey refakat 
etmit, izhat vermişlerdir. Heyet 
azası ayrılırlarken müzenin hatıra 
defterine intibalarını kaydetmiş • 

(Devamı 11 inci aayılada) 

Kadın,asker Havalar iyi gidiyor ama 
.. 

Bir kadın doktoru Odun,kömürü düşünmek gerek: Odun 
• •• •• 

manı gormuyor 
Fakat Avukat Hanım 

gUIUn4j buluyor 

Kadınların 

bizde de asker 
olmaları hak -
kında lehte ve 
aleyhte fikir yü
rüten bir çok 
kimseler var • 
dır. Bir çok -
ları, cereyanı 

"fantezi,, te -
Doktor Nadire lakki ediyor ve 

Sadi Hamım gülüp geçiyor. 

Bize kalırsa kadının asker olup 
olamıyacağını fizyoloji ve içtima
iyat cephesinden tetkik etmek 
doğru olabilir, dün muhtelif kim -
selerle; bir doktorla, üç hukukçuy
la görüttük. Kadın Birliği azasın· 
dan bazılariyle temas ettik. 
Doğum ve kadın hastalıkları 

müteha11111 Nadire Sadi Hanıma 

göre, kadınla erkek arasında 
kat'iyyen bir fark yoktur. Ancak , 

(Duamı 1 unca eaylfada) 

şöyle böyle, hatta düşük.. Fakat 
kömür sıkıntısı çekeceğiz 

l•tanbalda bir odaa depomaaaa laall 

Son baharın son ayların.dayız. 
Bu, bir az da kıtın kapısındayız 
de.mektir. Havalar, bir müddet 
evvel birden bire bozup ortalığı 

teli.ta verdikten ıonra açıldı. Ge 
çen yılın bugünlerinde soğuk de -
nebilecek ıert bir hava içindeydik. 

Yağmur, hiç dinmeden 'bardaktan 
botanır gibi yağıyordu. 

"Havalar iyi gidiyor!,, diye kıt
lık mahrukatımızı ihmal etmek te 
doğru olmaz. Dün, odun ve kö -
mür piyasaıını tetkik ettik. Geçen 

(De\·amı 11 inci uyıfada) 
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Bataklıktan 
Terakki yoluna 

Bir ing~iz gazetesi Türkiye 

cümhuriycttinin kazandığı M } Hı.ndenburg'un m~tı1af'iakıyetleri şanla ol- areşa 
maktan da yüksek buluyor H k b 

1..oO.Jrada çıkan (Neor East = Gazi z.ne me tu u 
yakı11 şark) risalesi Türkiye cüm-

1 

. 

huriyetinin onuncu yıl dönümü mü "Al ·ııet· fe)a"ketli zamanlarda Türk milletin-. . 1 b' •1A man mı 1, 
naseoetıy e ayrıca ır ı ave neşret- ı • • kt 

· b ·ıA d · k l"b den gördüg" ü dostlug" u hıç bır vakıt unutmıyaca ır,, mış ve u ı ave e ın ı a r.mız, ma-

Belediyeler 
Bankası 

lngilterede 
Fikir dağınıklı~ 

Son zamanlarda İngiltere~ 
rı umumiyesinde büyük deiİ 

1 

ler oluyor. Evelce İngil~eredf 
fırka vardı. Bütün İ~gilız ~. 

-·~·· 1 umumiyesi bu iki fırkanın re 
Müdürlük ve idare reisliği! herhangi mesele hakkından~ 

ile azalıkları şünürlerse onun gibi düşünd 
hükmolunurdu. Zamanla J 
rede üçüncü bir amele fırka•• 

Jiyeciliğimi::.: ve bankacılığımız, zi- -
A k 6 ( A A ) Alman re yada takdirler celbeden siyasi ve raatimiz, iktrnadi siyasetimiz, de- n ·ara, · · - -

Ankara, 6 (Hususi) - Beledi
yeler bankası umum müdürlüğüne 
murakipler muhasebe müdürü İsa, 
meclisi i · .ue reisliğine sabık meb
uslardan Salih Vahit ve azalıkları-

tı. Fakat daha sonra amele f 
. . 1 d d' ~ f sının rıyasetı a tın a ıger 

i icümhurn mareşal Fon Hinden - iktısadi yükselişi için, müdebbir miryollarımız, Ankara, Yalova, h bir elle nasıl yol açtığınızı büyük reislerinden mürekkep bir 
Türk inhisar idareleri, tarihi Türk hurg hazretle.ıinin onuncu cüın u- hükumet teşekkül etti. 
yolları, Türk su'armda tahlisiye riyet bayramımız münasebetiyle hayranlık ve takdirle gördük. 

Reisicümhur Gazi Mustafa Kemal Alman milletinin, felaketli za-işlerl hakkında ayrı ayrı makaleler d manlarda Türk milletinden gördü-

na Hüseyin Kadri, Nusret ve Sami d ~ 
Şimdi zahiren İngiltere e j, 

Beylerin tayinleri yüksek tasdika kayı temsil eden bir hükumet f.r 
neşre'tmiştir. Hz. ne gönderdiği mektup şu ur: 

Reisicümhur Hazretleri, ğü dostluğu hiç bir vakit unutmıya 
Near East bu ilavesinin baş ma Türkiye cü.mhuriyetinin onuncu cağını, bilakis onu daima muhafa 

iktiran etmiştir. fkl 
drr. Fakat haddızatmda 1 '-

çok dağınıktır. O kadar ki J1I ~ 
Buhran ve sıhlıat lif fırkalar arasında bile türıa kalesinde diyor ki: d 1 za edecegvı'nı' ve derı'nle•tireceg~ini cto yıl dönümü vesilesiyle zatı ev et- "' 

n sene, Türkiyenin, kurunu lerine ve Türk mil!etine benim ve zatı devletlerine temin etmek pe • 
vusta bataklıklarından km-tulup, k d 1 nı'm ı'çı'n bı'r ı'htı'yaçtır. Alman milletinin yüre ten uyu - _ nsıi bir devlet sıfatiyle tc!·akki şch- Yu"'kselen milletinizin sulhper -

ı.: 1 k muş tebriklerini arzederim. 
raumc a yü sc-:mesi, A vmpa - Al ver b·ır terakk·ı ve metı'n bı'r devlet Benimle beraber bütün man nın hasta adamını, yakm ve orta 1 ı'daresı'yle, ı'lerı'de daha --esut bir 

kı milleti, yüksek rehberliğiniz a - ., .. şar · nın dinç adamı Ye muhafızı k d 1 1
• •tı'kbale ermesı·n1• dı'lerı'm. tında modern Tür ev etinin te - .. 

haline gelmesi için kifayet etti. Bu k 1 Bu vesı'leden ı'ıtı'fade ederek, ~ melleştiriğini derin bir ala a i e ta 
mm affakıyet, yalmz şanlı olmak 1 . •ahs"ı saadetiniz hakkında en bü -

d d kip etti. Türk milliyetçi iğinı na- "' 
tan a aha çok yüksektir.,, 1 k yu"k temenn·ılerde bulunur ve bü -sıl uyandırdığınızı, nası uvvet -

Near East daha sonra Türk inkı l k k yu"k takd'ıratımla sam'ımAı dostiugvu-lendirdiğinizi, ça ış an ve tera -
labının her sahada kazandığı mu- ll . b d.. mun kabulu"nü rı'ca ederim.,, 
vaff akıyetleri ayrı ayrı saymakta- kiyi sever ımi etinıze, ütün un-

dır. 

ıR~dyo değişikliği " Barışmak istiyoruz ,, 
·Sene başında radyoların 
tulü mevçleri değişecek 
) laviçrenin Lusern şehrinde bey

Hala karşısında düşmanlar gören 
Alman başvekili böyle söylüyor 

nelmilel bir (Radyo kongresi) top Elbing, 6 (A.A.) - Başvekil ı harbi bildiğim içindir ki, onu tak 
lanmıştı. Bu kongre muhtelif l\I. Hitler dün bir toplantıda söy- bih ediyorum. Fakat bunu yapar-
mertıleketlerde şimdi kullanılmak ]ediği nutukta demiştir hi; ken Almanyanın hayati haklarını 
ta ı0lan l" l · d w• t• k ve •eraitini terkedem-.... Almanya u u.mevç erı egı! ırme "Alman milleti,n)n, muahede\~- ır 
ve y~niden muhtelif memleketler 

1 
rin tatbiki dolayısıyle hukuk müsa diğer devletlerin te'fkiJ~tı esasiye-

d t k · k k lerine karışmamak azmindedir. arasın a a sımat yapma ararı- vatını istemek hakkıdır. Alman 
m vermiştir. Bu karar mucibince 
bugün memleketimizde kullanıl -
makta olan (1200) rakamlı tulü
me\tç (1600) olacaktır. Yeni karar 

milleti ancak. sulh içinde ve diğer 

devletlerle dost yaşamak arzusun
dadır.. Almanya, felaketli netice-

leri itibarıyle hatta galip devletle
ri bile siyanet etmemiş olan Versa

illes muahedesi fikrinin aleyhinde 
mücade!e ediyor. Ancak sulh ile 

Buna mukabil diğer devletlerin de 
kendi dahili işlerine karışmalarına 
müsaade edemez. Beynelmilel 
konferanslarda milletlerimize fe -
ref ve müsavi haklar verilmelidir. 
Aksi takdirde oralarda bizim hic 
bir itimiz yoktur. Biz yalnız sü -
kun ve ıulh istiyoruz. Eski mua -

sene başından itibaren tatbik edi -
leceğine göre bizde de kanunusa -
niden sonra Radyo aletlerinde İs
tanbul radyosu (1200) ile değil, 
OGOO) üzerinden alınacak de.mek imar işi tahakkuk ettirilebilir. Ben rızlanmızla barışmak istiyoruz. 
tir. 

Bulgaristanda 
Rusya - Japonya 
Sovyet topraklarının 

Yapdan intihabatta hükü- üzerinde uçan tayyareler 
met fırlraları kazandılar Vladivostok, 6 (A.A.) - Japon 

Sofya, 6 (A.A.) - Dün Bulga
rist4n,ın 20 şehrinde ve 300 köyün-

de İhtihabat yapılmıştır. İntihabat, 
tam bir sükun içinde cereyan et -

mit ve hükumet blokunu teşkil e -
den fırkaların muvaffakıyetiyle 

tayyareleri 3 teırinisanide Vladi -
vostokun cenubu şarkisinde Sov -
yet topraklarında bulunan köyle -
rin üzerinden uçmuşlardır. Sovyet 
hudutlarmm hava emniyetini ihlal 
eden bu tayyareler arasında sekiz 
keıif ve bir de bombardrıman tay -

netkelenmiıtir. Komünistler kay- yaresi görülmüttür. Japon tayya-
bettn)ılerdir. relerinin Sovyet hudutlarında uç -

• tuğu mükerrer defalar kaydedil-
)p.,..ııiııılıılı __________ ._ mitti. Fakat bu kadar çok tayya -

Kamelyalı Kadın renin uçtuğu ıimdiye kadar görüı
memi,ti. 

Aleks-andr Düma oğlunun bu 
taheıerini birkaç gün sonra tef
rilm etmeğe batlıyacağız. 

Kamelyali Kadın 
Bütün dillere tercüme edil

mİf, milyonlarca basılmış her 
td~irde alaka ile okunmuş hari
kul.ade bir eserdir, 

Selami izzet 

Tokyo, 6 (A.A.) - Harbiye ne 

1 

zareti, Japon tayyarelerinin Sov • 
yet toprakları üzerinde uçtuğuna 

dair Moskovadan verilen haberleri 
tekzip etmektedir. 

Fransızların hava seferleri 
İsler, "Fransa,, 6 (A.A.) -Ce-

ı 
neral Villemin idaresi altında Af
rikaya yapılacak seyahata çıkmak 
için her türlü hazırlıkları bitir -

1...a dam o Kamelyayı, büyük miş olan hava filosu, hala devam 
bir itina, pürüzsüz, saf bir eden yağmurun ve şiddetli surette 
Türkçe ile "V AKIT,, için tercü- esen rüzgarın dinmesini beklemek 
me etmi§tir. tedir. Dün öğleden sonra hava 

~~~----------· .. düzeldiğinden yarın uçabilecekle -
rini ümit etmektedirler .. ~ 

ltalyan kabinesi 
İstifalar ve M. Musolini'nin 

yeni nazırlıkları 

Roma, 6 (A.A.) - lstefani a
jansı bahriye nazırı M. Sirianni ile 
hava i§1eri nazırı mareşal Balbo -
nun ve bu iki nezaret müsteşarları 
nın istifalarının kral tarafından 
kabul edildiğini bildiriyor. 

Kral bahriye ve hava işleri na
zırlıklarım baş vekil M. Mussolini
ye tevdi etmiştir. 

Hava filosu kumandanlarından 
ceneral Nalle hava işleri müıte!ar 
lığına ve amiral Cavagnari bahriye 
müsteıarlığına getirilmişlerdir. 

Mareşal Balbo Bingazi valiliği
ne tayin olunmuştur. 

Bulgar mektebinde 

bir hadise 
Sofya, 5 (Hususi) - Hukuk fa 

kültesinin birinci sınıfında saat 
11 - 12 arasındaki ceza kanunu 
dersinde bir hadise olmuıtur. 

Profesör Bazanov ders takrir et 
tiği sırada talebeden Matmazel 
Kraçmarova oturduğu sıradan kal 
karak yüksek Üniversite taksitleri 
aleyhinde arkadatlarma beyanna
meler dağıtmağa başlamıştır. Bu
nu gören diğer bir kısım talebe de 
Matmazelin üzerine atılarak yum-

Cenevredeki münakaşa
larda murahhasımızın 

teminatı 

lü, hem de biribirine zıt, fikİf 
reyanları hüküm sürmektedir~ 

Mesela amele fırkası ar•~ 
M. Lansbury başka, M. Hend fit 
gene başka düşünür. Liberal _ _. 

Cenevre, 6 (A.A.) - Sthhi ko· ka reisleri arasında Loyd ÇorÇ'; 
mitede iktısadi buhranın sıhhat ü- C o~ 
zerindeki tesi,·i hakkında münakıı 
şalar oldu. Murahhasımız sıhhiye 

vekaleti müsteşarı Hüsamettin B. 
umumi buhranın sıhhate olan tesi-
rini izale edecek bilumum tedbir

lerin Türkiyede evelden ittihaz e
dildiğini ve buhrandan mütevellit 
olarak me.mleketimizde hiç bir has 
talığın çıkmadığını ve bu hususta 
lazım gelen iktısadi tedbirlerin it
tihaz ve tatbik edildiğini sıhhi ko -
miteye bildirdi. Bu beyanat komi· 
te azası üzerinde gayet iyi intiba
lar bıraktı ve büyük bir alaka tev 
lit etti. Murahhasımızın beyana -
tını müteakip söz alan bazı mu -
rahhasların sözlerinden Türkiyede 
ittihaz edilen aıhh; tedbirlerin hül 
yük takdirlere mazhar olduğu an -
laşıldr. 

M. Garvinin, Samuelin, ~·fit' 
monun fikirleri arasında ihtıl• rlr 
görülür. Nihayet muhafaza.k~fll' 
rın reisleri arasındaki ihtıl~ 
daha mühimdir. Lord Biver tİ 
tabana zıttır. M. Çorçil'de 9 
Baldvinden tamamiyle batk• it• 
fikir istikameti takip etmek~e~ 

İngiltere efkarı umumıY 
de bu suretle fikirlerin dağıldl ... 
na başlıca iki cebep vardır: 

Bir kere lngilterede ara~ı f' 
miye usulü kabul edilmişt~r.itl'1 
usul münevver zümrenin f ık 
yerine kalabalık halk tabak ·;J 
geç.mesini mucip olmuştur. lk1 I 
sebep birincinin neticesidir kr O • 

arayı umumiye usulü kabul e 
',.t;l.ı,t,u, a"nr.ı:- m .. ~J..._L .l~ ... .,ı, .. 
kuvvetlerin eski fırkalar ·aüftl 
dan dışarıya çıkmış bulunma•• 
Onun için lngilterede f ırkal .. 

y ah udi konferansı ve fırak reislerinin kuvveti v~ ~!, 
fuzu her ı;?Ün biraz daha ekııtır- • 

150 Bin Y ahudinin 
mümessili toplanıyor 

Londra, 6 (A.A) - İngilterenin 
her tarafında yerleşip oturan 
150,000 Yahudiyi temsil eden 500 
den fazla murahhas dün Londra -
da konferans halinde toplanmışlar 
dır. 

Bu' konferansta ittifakla kabul 
edilen karar suretinde Alman, eş -
yasına resmi surette boykot yapıla 
cağı bildirilmiş, ayni zamanda Al 
manyadaki Yahudilere hukuk be
raberliği ve yurttaşlık hakları ve -
rilmediği müddetçe Alman eşyası 
almaktan veya Alman servislerin· 
den istifade etmekten sakmmağa 
bütün dünyadaki Yahudiler davet 
edilmiştir. 

70 Bin işçinin grevi 
Vilksbarre - Pensilvaya'da 6 

(A.A) - Pensilvanyada Luzerne 
ve Lackavanna kazalarındaki an -
transit madenlerinde çalışan70000 
den fazla İfçi grev ilan etmi~ler -
dir. 

Milli ziraat ve maadin odası 
bunlara bir mutavaasıt göndermiş 
tir. 
ttlllJlllDHIJNIUfJUHUflUIPHUUltıUtflU1tlllrtnfllHH11UH1mnmmMntllldDlllUllllBIUIHllUft 

ruklamağa ba,lamışlardır. Komü 
niıt talebeler de Matmaze'i döğen 
lere hücum etmişlerdir. 

Hadise büyümü§, talebeler ikiye 
ayrılarak koridorda da döğüfmeğe 
devam etmişlerdir. 

Zabıta, vakayı haber alınca kav 
ga yerine yetİ§erek iki talebeyi 
tevkif etmit ve yaralananlarla, da 
yaktan bayılan Matmazel Kt·açma
rovayı hastaneye kaldırmıştır. 

Bugün Fırka grupıL 
toplanacak 

Ankara, 6 (Hususi) - Salı , 
nü fırka grupu toplanacaktır· 
toplantıda encümenler intih_•b p 
dair görüşülmesi muhtemel dır·., 
cümenler, meclisin perşembe ~ 
kü içtimaında intihap edi'ece 

Yanan köy 
Cevizli köyü yenided 

inşa edilecek ı;.J 
Ankara, 6 (A.A.) - Ak•ekdıfı 

Cevizli nahiyesi halkının uğr• pi'ı 
yangın felaketinin acısını unııt~ 
mak için hükumetçe ~tına~ a•' 
ve müessir yardım tedbırler•jiır 
başka nahiyenin beş altı ay z• tJif 
da yeniden inşası için de ted' 
alınmı§tır. ,. 

1
; 

Bu maksatla Dahiliye Vekl-'rfl. 
Büyük Millet Meclisinden 25· 
lira tahsisat istemiştir . 

Trakyada 
Tetkikler 

Bir muharririmiz 
Trakyaya gidiyor .. 

Kemal Ragıp Bey bul bi' 
T rakyada gazetemiz namın• 
tetkik ıeyahatine çık ~ 
T rakyanın okuyucular içİll dl' 
az malum olan bazı safhal•' 
yaşayışını, ticaretini, ihtiy~ 
rını yazacak olan Kemal R 
Beyin mektuplarını yakınd• 
zetem!zde göreceksiniz .. 
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3 Gü;;ı~-~fü;t vak'a 
[). 1." l• 

. -nı 1ye V kT .. 
1in odaıırıd e ı ı Şukrü Kaya Be-
ltılaaıırıın bayım. Şükrü Kaya Bey 
lııklard ~tında, karşısında kol-
t a zıya.ret "l "'••nd çı er... Bunların 

' ınebuıl · •ar, V k·ı· ar, eıkı sefirler 
• L e 1 lll 
''l(eaııecıe ın"' maıaıının önündeki 
fttrıda ı. uıteıar oturuyor. ya-
'd oelediy b k 
ı tre llleclj . e .. an aıınrn yeni 
l\u!lly 1 ıı re111 ve rnüdürü k 

orar s··k o-
Prenaip) .' ~ u rü Kaya Bey is 

L erınde h h -
''ıc telefon n a •ediyor. Sık 
ltrt, b çalıyor. Vekil hazan 
r' •ıan kahk h l 
'Yor. Çok d f a a ı cevaplar ve-

kthk.h e a bu konuşmalarda 
'Ya za "f b f1Yor.. rı ir nükte yapı-

l!~ 
um tnüd" 1 

~r tı.;- k ur.er, ellerinde to -
. •••ar i... 1 

ÇJJ(ıYorI gıt arla odaya gırıp ar. 
Ziyaret ·ı 

çı er ani t ) - Ba a ıyor ar: 
Yraın ne .. k 

- p 1• mu emmel oldu? 
d o 1 1 • 
e..ı . ı er, hayra .. 1 . d " .. ı"ltrı ceb. m gun erm e 

)\ik bay ır kuvvetini değil, bü-
.. ,. raının . 

•c!iler, neıesınden bir par-

. Miller 
t. ın tu~ru buna sebep ol-

ltr C.ııeral Vor 'l 
'• l"-'"t 0tı of ve arkadaş-

•ıır ~ -.,.ı reırn · · ·· 
1 ~te id . ının mukemmel bir 
tr 1.reıınd d 1 • top[ en o ayı bayram 

•ıı antılar t "b· oJ,n bu . eı:ıı ınde mütehaa 
~ık~ 1 •. ) l'l\ııaf ıtler takdirlerini 

oy ediler 
._~ Böyle to 1 ~ • 
~-"' tiırıd· P antıları ıdare et-

li11j al 
1 batlı batına bir bilgi 

At· l'ltıttır. 
~ "'-firler h 

il f\lnl1.rı unları konuıuyor, 
hatırlıyorum: 

tı... ~lleıini .. 
, ' F ._ 1.~ıce hatırlıyamıyo -
' l.1tat U k"'d . ~r;.:.~ ... r1,1"" • 

1 u ar lisesınde o-
l.. "'li l>iıi .. 11

1
11 t;Un. .mektebin mü 

~ l •uı ed i .. 1 • 
~l'r-ıtı ' Puı edı, ellerimi 

ar \'erdi V .. "k 
1İit ı biıi S . . · e Jtmnastı 
t., du. O ehmıye kıtlasma gö-

d" l\eı1.t zs~an padita.h olan sul-
"11 elı . k ..... •iıııd . rnıye ıtlaaınm mey 

"Qtk · a hır r · . 
ı. 1 tateırı· . eımı geçıt seyret-
... d"'- 1ttı a· d 
"' "'· Aı : . ız e kafileye ka 
Q ht..11 1.Jq tıttık, uz gittik. Sa -

l.ı l'ijtih, .. l.l lrla kadar yürüdük.. 
l>e ,, Uf e b. b. 
~ 'tltdık. ~z ır haylı dağ, te-

l'ol titt:k Nıhayet bir arpa bo-
1) .. L ı. y. "'hl 1 '"rql\ erıınızı u duk. 

•dr efend· . . il . c~. ım reımı geçıt bat 
e 1r f -...ıt re . . b 

" ' l .. •mının aşlamau ""t·• ' toz y 1 
d ""•le ~ arı ması da başladı 

İi. 1> l\.erbeli. · 
t'ttl" ~il ortll} lheydanına dön -
111 I 'tordu ık ta aaker falan gö
'' chı:~ ırı. 8 ~ıL. _~ııııi11 lcllf aşı ucumuzda raıt "'Q,.. aaını yaran .. .. .. •• >'alın . , gozunu 
~ tlilbde hır kılıç vardı. 
tra herek t . 

1- 1
• lnı·b e Versın bayrak 

il •d ı atı t • 
ıı, •1ıtın 1• ernıne memur o -
tİi h.ıllndı. e ~deki yalın kılıç o

"'deıı bir p alnız katımın üs -
'r' arçay k . d ' llllltd L • 1 eıtt. 

ekil l.gıler "k· 
er Yer) ' 1 ı adım ilerim-

Jı· ere ıe "ld"I d lt ırı h rı ı er. 
lto I . U arebe ın 

lil'j •cıaJı ol b T eydanı bu ka _ 
tı1 ~ iti bu a .1 ır. Hatta diyebi-

~l'l L &eçıt re · · 
~ ..ı • raiç h" sınının faciaaı-

t-qlb. ır rnuıademede hiuet-

1. ~iı1,f· 1 
'" . ır er b 
kh 1i.,_.i •ene ~nhu söylerken da -
.. . ·~ ""'k Yı ulmıyarı ( d. ••t""' y-. Ya ) pa ı -

lll'aliyle ~r lı ~u geçit reımi
Perıyorum 

J.f ~.i '- . 
"'"-t ı_ ır-ıleınin k 

~ir · •aleın .. apı11 açıldı. 
11\cec· l'l'ludürü E'-~~L.1, ık h . r.rern Bey 

11{1 111 &yal gıbi . 
"• il> Y'tıına ki seaaız, sessiz 

l --~-~~Yler fısYlad &§h ve kulağı-
~llltı • 1 a.dı. 

'd~ ' lrltiıteh · .. 
lcba._ '-rtafı iki z~: -~~n gönmüı, 

*1110ld11. goz obur kapıdan 

Yıldızdan alınmış mallar diye 
Sabık bir mebusun evindeki araştırma 

ve bulunup alınan eşya 
Eski Kerbela mebuslarından 

Nuri Beyin evinde, vaktiyle yıl -
dız sarayından alınan bazı kıymet

li eıya bulunduğu şeklinde ,alaka
dar makama bir ihbar yapılmış, 

bunun üzerine ev aranılmış, üzeri 
yakutlu bir ibrikle emayye bir li -
ğen ve gümüf üzerine incili işleme
li birkaç örtü bulunmu!lur. 

Bulunan §eyler, açılan dava -
nın neticesine kadar muhafaza e
dilmek üzere bir heyet önünde Top 
kapı sarayı müzesi müdürlüğüne 

Süt müessesesi \ 

emanet edilmiştir. Bunlar, mu -
hakeme neticesine kadar orada sak 
lanı~acaktır. 

Şimdi mesele, hazine ile Nuri 
Bey arasında hukuk mahkemesin
de muhakeme safhasındadır. Nu
ri Bey, bu eşyanın yapılan ihbar-

da iddia edildiği şekilde eline geç
mediğini, bunların kendi malı oldu 
ğunu ileri sürmektedir. 

Diğer taraftan, müddeumumi -
lik bu mese' eden dolayı cezai tah-

Alacaklı 

kikat yapılıp yapılamıyacağını a -
raştırmış, ihbardaki iddiaya göre 
eşyanın saraydan alınma tarihi iti
bariyle aradan yirmi sene geçtiğin 
den, meselenin zaman geçmesine 
tabi olduğu neticesine varılmı~tır. 

Hukuk mahkemesindeki muha
keme sonunda, saraydan iddia e
dildiği gibi alınmadığı ve Nuri Be
yin şahsi malı olduğu anlaşılırsa, 

eşya kendisine verilecek, aksi sa -
bit olursa, müzedeki kıymetli eş
ya arasına konulacaktır. 

1 Balık ve salamura 

SOHBE1LER .................................. 
Efendim nerde ? 

Ben nerde? 
Bazı yazıcılar ve bazı konu§u

cular vardır, ki ağızlarında guya 
bir bakla varmış da bir türlü çı
karmak istemiyorlarmış hissini 
vermek kastiyle, doksan dereden 
su getirerek, kelimelere, dil ve 
kalem ucunda perende attırarak, 
frenk alim!erinden, mütefekkir .. 
lerinden sitasiyonlar yaparak ko -
nuşurlar, yazarlar, fakat ortaya 
kali ve müspet hiç bir şey koymaz
lar. 

Onlardan biri konuşurken, bir 
an sanırsınız, ki karıınızdaki zat 
her işte yedi tula sahibidir, yazıla
rını okurken, öyle bir vehime ka
pılırsınız, ki fikirlerin yazıcısını 
salim görüşlü, dürüst düşünüılü, 
okuyan, okuduğunu anlıyan, dok4 
trin sahibi tahayyül edersiniz .. 

Aldanmayın. Onların kimisi , 

Fabrika açmak teşe bbü
sünde olan gruplar 

Yerli fıçılar için marangoz-
Mahkemede borçlu ların müracaatı 

her tuttukları dalı kurutan becerik
sizlerdir kimisi de d ilettantizmi 
kendilerine şöhret basamağı yap .. 
mak istiyen bir takım kısa gÖrüJlü .. 
ler, fikir sui hazmına uğraınıf 
ukalalar dır. 

Şehrimizde bir süt müessesesi 
kurmak ve süt hazırlamak üzere 
milli sermayedarlardan mürekkep 
grupun tettkitkatı bitmeden bele -
diyeye, bir ecnebi tirketi de müra
caat etmiştir. Şirket Almanlarla 
Avusturyalılardan müteşekkildir. 

Belediye riyasetine ve baytar mü -
dürlüğüne müracaatlarında böyle 
bir fabrika kurdukları takdirde be 
lediyeden ne gibi yardım ve müza· 
heret görebileceklerini sormuşlar• 
dır. Belediye müabet ve projeli hir 
lialde arzedilmit bu teldif karşısın 
da grup mümessilerine tatmin edi
ci bir cevap vermemittir. Yalnız 

grup yapacağı işleri ve kuracağı 

fabrikanın kudretini bir plan ile 
beraber hazırlar ve ondan sonra 
da belediyeden istiyeceği yardımı 
tasrih ederse bele~iye bu teklifleri 
tetkik edecektir. Grup şimdi tek -
liflerini hazırlamaktadır. 

Abidenin son taksiti 
Taksim Cümhuriyet abidesini 

yapan heykeltraş M. Kanonika 
belediyeye müracaat ederek ıon 

taksitini istemittir. Abidenin kai • 
de tatlarında bazı çatlak ve oyuk-

olduğunu söyledi! 

Bir şüphe üzerine Tıbbı 
adliye gönderilecek! 
İstanbul dördüncü hukuk mah

kemesinde dün Makrina hanım ta
rafından kocasının mirasçıların -
dan bazıları aleyhine açılan iki bin 
liralık alacak davası görülüyordu. 

Altmış sekiz yaşında olan Mak 
rina hanım, alacaklı ııf atıyle da
va açtığı halde, mahke.mede borç
lu olduğundan bahsetmiş, uzun u
zadıya istizahlara kartı bu sözleri
ni ısrarla tekrar etmiştir. 

Bunun üzerine mahkeme heye
ti, kendisinin tıbbı adli müeaaeae
sine gönderilerek muayenesini, ak
li vazıyetinin raporla tesbitini ka -
rarlaıtrrmıştrr. 

52 Çuval 
Bir esrar kaçakcı
lığı muhakeme 

edildi 
ların vücude gelmesi üzerine bele· Adliyedeki dokuzuncu ihtisaı 
diye ıon taksiti vermeği tehir et • mahkemeıinde dün bir esrar ka -
mişti. Bu çatlama ve oyukların a • 
bide için bir tehlike teşkil edip et
miyeceğini tetkik için bir komis
yon M. Kanonikanın lehine karar 
verdiği takdirde belediye 9 bin li
ra olan son taksiti verecektir. 

ZincirJikuyu kazası hak
kında r emyiz kararı 

çakçıhğı davasına ait muhakeme 
ye bakılmıf hr. 

Muhakeme edilen kürt Mehmet 
isminde birisidir. İddiaya göre, 
Gemlikte, kürt Mehmedin evinde 

hepsi elli iki çuval tutan arasına es 
rar karıştırılmış kenevir tohumu, 
beş elek, iki bakır leğen bulun-
muştur. 

Balık ve sair tuzlu ılamuralar 
ecnebi fıçıları içinde olunuyordu . 
Marangozlar cemiyeti ticaret o
odasına müracaat ederek ihraca • 
tın yerli fıçılarla yapılmasını ise -
miş, yapılan tetkikatta yerli fıçı -
ların pek pahalı olduğu için ihra -
cat tatctitrlerinin mecburen ecnebi 
fıçılarını tercih ettikleri anlaşıl -
mışır . 

Tetkik neticesi marangozlar ce
miyetine bildirilmiş ve cemiyet 

yerli fıçıların ecnebi fıçılardan 
daha ucuza yapmaya çalışacak -
ları cevabını vermiştir. 

İspanya ile yeni muahede 
İspanya ile yeni bir ticaret mua 

hedesi akti için temaslar vukubul

maktadır. Tarafeyn arasında mev 
cut Motus döpüteyin dört gün ev

vel meriyetten kaldırılması, yumur 
ta ticaretimizi müteessir ettiği ka-

dar İspanyol yünlü ve pamuklula

rının da piyasamızdaki mevkiini 
sarsmıştır. 

Yeni itilafın bir an evvel husu
lü, iki tarafın da oıenfaatine mu
vafık görülmektedir. 

Liman şirketi ve gıdai 
maddelerin nakli 

Liman şirketinin İıtanbula civar 
iskelelerden gelen gıdai mevadın 

ucuzca şehre çıkarılması için bir 

teşkilat yapacağı ve bu hususta 
bir tarife hazırlayacağı haber 
verilmektedir. 

Şirket şimdiden bazı büyük mü
esseselere bu hususta tetklif mek -

Ot b ·ı k · · d Dünkü" muhakemede birkaç "a-omo ı azası netıcesın e 't tuplan göndermeğe haşlamıştır . 
Zene. ı· k d · ..ı H hit dinlenilmiş, Mehmet, bunların 

ır ı uyu a Jannarma asa - - Liman şirketinin hu şekilde ko-
nın ölümüne sebep olduğu nokta_ ifadelerine itiraz etmiş, bazı şa -

misyonculuk yapmıya hazırlan -
ması komisyoncuları telata düşür-

sından hakkında tahkikat yapılan hitlerin çağmlması ve bazı sorgu
kliteci A'aettin Bey, kazadan son- lara cevapların gelmesi için, mu -

müştür. 
ra tevkif edilmiş, ağır ceza reisli- hakeme on dokuz teşrinisani pazar 

ğine müracaatla tevkif kararına iti giinü öğ!r.den sonraya bırakılmış
raz etmiş ve bunun üzerine ağır ce 
za reisliğince serbest bırakılmıştı. 

tır. 

Umumi konserler 
İstanbul Konservatuvarında hu 

kış umumi konserler tertip edile -

cektir. 

Rıhtım şirketi 
Hükumetin rıhtım ıirketini ala

cağı malumdur. Bir ay evvel bu 
mesele hakkında Paristeki merke
zinden direktif almak üzere F ran
saya giden Rıhtım Jirketi müdürü 
M. Kanoş bir iki güne kadar av -
det edecektir. 

Diletlant kimdir? "Dilettant, 
her şeyden evel sadece ve olduğu 
gibi herkesin fikrini kabul etmek
le canı sıkılan insi\ndır. O, kendi 
orijinalitesine düşkündür, orijina.
litesi de, her şeyden eve!, ötekile
rin tasdik ettiklerini inkar et
tiklerini tasdik ve herkese her !e
ye rağmen paradokslarında ısrar 
etmektir.,, 

Bu insanların başında Peyami 
Safa Beyi görürüz. Hergün, "Ba
na kalırsa,, başlığı altında diletan
tizm tohumu saçan, her işte bir 
kusur, bir eksik, bir "yarım ka -
lış,. arıyan bu muharriri okurken, 
insan, bir mütefekkir, bir alim, 
bir içtimaiyatçı, bir ruhiyatçı kar 
şmndaymış hissine kapılır. Halbc
ki Peyami Bey, birçok defalar 
söylediğimiz gibi dilettant bir mu
galata üstadıdır, hayır, üstadı bile 
değildir ... 

Dünkü "Cümhuriyet,, te bu meı 
lektaşın Muuoliniye dair bir yazı • 
sını okuduk. 

İtalya diktatörü, bir Franaızla 
konuşmuş. Bir Fransız gazetesi 
bu kanuımayı tefrika ediyor. Pe. 
yami Bey, bu konuşmalardan ba
zı fikirleri tercüme etmiş diyor ki: 

''~Iu~so!ini tasdik ediyor: Zevk, 
yaşlı adanılal"!n endişesidir, yaşlı 
adamların aradığı şeydir.,, 

M. Mussolini, böyle bir §ey 
5öylememiştir. Franaızcasım oku
duk. O diyor ki: 

"Zevk bir endişedir, "Eski a • 
dam,, ın aradığı bir şeydir.,, 

Bize, her günkü mugalataların 
da, bin bir ecnebi müellifin, mü 
tefekkirin, alimin fikirlerini sunan 
bu meslektaf, anlatılıyor, ki he
nüz "vieil homme,, un yaılı adanı 

Selami izzet 
f'"' lllllllllllHIHlllUIDIU llWlllHIHllHWlllll 111ımım11ımuıMnı1Utt1Ulllıtatıff""llllıHI 

l,,, .... ffMM"~'!'""~~'~"""'~':.:."~'~'~.uıı~~~.~!:nnı•İ 
7 ikinci teşrin 1918 

- Diin g+'ce gelrn bir tclgrafname~e na • 

zaroıı Triye te~·e ltlLI~ an ı..u~·ay1 berriye , .• 

bahri) e~I ihraç rdllrnl' n , ehlr ltal~ an kıta

atı tarafmdan ı.,~aı olunmu. tur. 

- Bulgılrl tan, hükOınetı Oıımanl,! c ve A· 

nnhır~ a - :\fa<'ari,tan tara tından yapılan 

mııtarekt>lrr Alman.rnds bii~ilk blr tc.lr hu • 

ıuJP g('tirmiştlr. Sulh lehinde hU~ iik nüma~ lt 
lrr ~ apıldı~ı blldirllmektedlr. 

Bu serbest bırakma kararına 
da müddeiumumilik itiraz ettiğin 
den, bu cihet temyiz mahkemesin 
ce tetkik olunuyordu. Haber aldı
ğımıza göre, temyiz mahkemesi 
ağır ceza reisliğinin kararını boz -
mu§tur. Bu itibarla bu cihet bu
günlerde yeniden mevzuu bahıo~a
caktır. 

Konıerler halkı, bilhassa garp 

musikisine alıştırmak ve bu suret -

le musikiye olan ihtiyacı tatmin et

mek gayeıile verilecektir. 

Müdür doğruca Ankaraya gide- - Salt llallm ,.e TalAt Paşa kablnPJerlnlll 

rek ,irketin mukabil teklifini hü ·'divanı lll)·e ~\klerl A3An ,.e rorb'uııan wee-

kumetimize bildirecektir, lblcrlnde me\"lllo bahııoımaı.;tadır. 
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Şarlo kaçırıldı! B0 r omuz Belediye r B o R s A ~ Ma.liy~ cilenıiıı~ 
Haydutlar 20 Bin dolar Hastanelerinde \ yenı hır Lıya~et~ Ma t l lıı::alarında ~ tldıt. i~nrcu nlanlar üzer- K ıı.1 ,.,. 

alarak bıraktılar . yıs a usyaya l lerinde 6 ilci teşrin mu:ımele olanlu· lla$1110/.{l/(dt'n l)t~ 
Ncvyoric. 29 T.sani - Bir knç seya ate ~idiyor Hastalardan ücret alın- d".ı Ualaml" kap•noŞ Hraılorono gbsıcrır yor. Bu suretle lngiliz f•b~ 

gün ewel zabıta, Lindberg'in ço - ·J masından vaz geçildi <mm lngilterc haricindeki ~~ 
cuğunu kaçırmak hcdsesinde met· R rilerini mu haf aza etmeğe 

Us C
P.ner l b t İstanbul -tehir meclisi dördün· 06 1, -· • Vhıına 

haldar olmak töhmetile Riorden .. a ının eyana 1 3' i * ·cq·ort ıı,(i. - • i\ladrıı yor. ·-' cii içtima senesinin ikinci toplan • * r S >.ff"f namında bir haydudu tevkif etti. Şehrimizde bu· unan Sovyet ha- ar is 
1 
;o, - * Be rlin _ 3yet Şimali Amerika 1 1~ tıs mı dün birinci reis vekili Sa - • lll!no 22•. .... * \·arşou • 1 ı 

11 

Bu adamın tevkifinden sonra bu 1 v~ ~uvvet!cri k~m.andam Ceneral • "'""" 11 
• _ • """'"'''' pıyasa arından altın satı• ,fil çeşit haydutların en son kurbanla- llıgın memlekctımızdcki seyahat_ dettin F el"İt Beyin reisliğı altında 'ı so ' ""'"' tan oonra dolar da yenide•',/ 

d b
. · · d S 1 h yapmıştır. Geçen celsenin zaptı o- ~u - • Rclı:raı b Jndill ,~: rın an ırının e _ arlo olduğu an• eri akkmda demiştir ki: ?ıı, • . yon yapmağa aşlarsa •. , !aşıldı. - Buradan Ankaraya ve An _ kunup aynen kabul edildikten "· nin aynı yolu takip edee•i••'.'# 

d 
Ad Ak "ef" 

Adliye airesinden sızan malu . katadnn Esklşehite uçtuk. Eski _ sonra aza an n araya giden Ali sene evvelki fiatına gor tııl 
S ı h d R B ık k 

. . . s l k k . b ' d ' . k•f 
mata göre ~ar o geçen Ağustosun şe ir en be gene lstanbula geldik. ıza, a an ongresı ıçın e a • ır nıs etın e kıymetını . De' 
26 inde haydutlar tarafından J·a- Yabancı lıir milletin havalarında niğc giden Nemli zade Mithat ve mi~ olan sterlini gene 

0 

•'' G' ~ırıhruş ve on iki saat mevkuf tu • cloln~,;nadığımızı biliyoruz. Vata- hastalığını bildiren Emin Ali Bey· ıı;::;=-===;;;;:;;,.; =•===~===-=;;;:;ıı le düşüreceğine şüphe etıııeO"~ 
tulduktan sonra 20,000 dolar mu - nınızın l:ara'erında ve havaların_ !erin mezuniyet istekleri kabul e _ ,.,. . .,,, dir. Fakat Jamamen alt••/';11 
kabilinde serbest bırakılmıştır. da hakiki ve candan bit snmimivet dilmiottir. • \lallfiı yasına bağlı olan Fransıı t .~ J "S 8.9 - • f\crl!n l.!1;'1 ı JJö tJ' 

<:? zaman Şarlo, zabıtaya müra • le karşıla~dık. Uçuşlarımızda be- Bundan sonra encümenleredn * rrokscı :uı 2 Varşo\'a 4 2•12;; için vaziyet öyle değildir. ~..,J • h Atlnıı. ıı;J,r16 + ft tl " ... d. d F ı.epr 
caa't etmemiş, ve yalnız bir kaç giz nı a~rette bırakan b:r nokta Türk 1 b 1 k u apcsıe a,,.,ıso ır e raıısıı frangı gene 

11 

·~ ge en rnaz ta ar o unmu"tur. Bu * ı:cncvı~ iAılSO. P.uhcş -9 675<J -.111 

1
. b t 'I · · h i ~ 1 ' • • nı·ılel pı'yasad"k01 kıymet 5ıı;" 
ı za ıta memuru tutarak kendisi- ayyarecı ctmın uçtıı: ususunaaki d K d k ~ol)a 6b,i07:. Bc'•raı J4 ,,, ... ,r; ... - • ara a a ı öyünde Altıyol nğzm " " ' 

ni kaçıtanlnrın eline bir kere daha harikulade kabiliyet ve muvaffa. ; • Anısıwla•ıı ı. ı:-ıo • rokoHaına 9.91:-s sinde kalacaktır • .!~ da metruk mezarlık yerinin mu . Pug ı~.Ql.- ~ınsköva 15 u;lil~ düşmek istememiştir. Fakat bu giz kiyetlcridir. ı====~==~~~~~==== Onun içifi Fransızla 11'1 .. 

ı . b "B , t1 vakkaten pazar yeri yapılması , E 5 ı Cü h · · M R lt'ıı ı za ıta memurları Şarloyu muha unttan maa n geçtiğimiz yer- H A M m ur reısı . uzve ı , b 

f 
.
1 

l · l d Büyükadada birlik meydanından ;-=.~~~-=.._;,,,.:.....;;.~==:;;;;;;;,,;;;;;;;;=dll t b'k · tlıı
1 

&za 1 e iktifa etmemişler, onu ka- erın manzara arr tı. bizi meftun Is Ranlı:a•ı ve at ı ettıği pata siyaıe 1.~ çıranları da takip ile meşgul ol_ b?raktı. Beni ,.e arkadaslarımı sanataryoma giden caddeye, ge - ~"''''' .~:·~ g~',:~,,. :::~ ha$Sa Fransa gibi poraBI •; 
muşlardır. f.skigehir halkı ile Türk ta y;areci- çen sene ö 1 en ve muhitinde iyi bir ' '"11 

'·" L' o l'"' "'Y· w. '" bağlı olan memleketlerin b•1..,. 

T 
h b k 

Slr. Hayriye ı:ı;. ~arlı: ile!. f.50 1 ip•· 
akibat neticesinde bir gün Şar· .erinin gözterdikleri hararetli ve atıra ıra mı§ olan Büyükada rramva. 48•50 Rııly.a !ı!,ııo mi el iktısadi faaliyetine 'it 

loya bir fotoğraf gösterilmiş ve samimi hüsnü kabul, ve lehimizde sanataryomu •ertabibi doktor Mu· ıı.•o '"' m. "" '·" c~t kabiliyeine karıı haıırl ,J 
Şarlo kendisini kaçıranı teıhİs et - yapılan lezohüratın son derece mü sa Kiizım B•yin isminin vorilmeıi l'•ldoo hır taarruz gibi telakki etın•~ > 
mştri. tehassis ettiğini söylemek isterim. kaöul edilmiıtir. Hatıii bazı Fransız gazete!•~ ı 

Adliye dairesinden verilen mallı Küçük mektepli çocuklardan baş- Burğazadasında pazar kurul . merika ile İngiltere arasıııd~:L 1 k ı.,, • 1933 d.a hı. !19.- Eleklrl\; d h tılll" 
mata göte Şarlo geçen Ağustosun hıyara en intiyar adamlara kadar masma dair daimi encümeni maz· ısrll;ra7.ldı. 53.~:) Tranll'ay 51,30 ~~rz ~. ir taar~uz planınını .,Jıt 
25 inci nünü dostlarındnn °bı'r lta • ütün milleti, yekpare bir kütle b ··ık· • Snfı: o .yol 2.~fr • Er•ani 9.5, - 1 ıçın muı:terek hır plan hazır 'JI 

o atası mu ıye encümenine hava · " :: dını evine bırakarak geri dön et • halinde bulduk. • D. t\1u\'ah. n~7~o Rıhum ı~. - ı ~ n. ı bile iddia etmektedir, şayel ..... 
k 

"T k le edilmiştir. Gümrülı:ler 2.35 ,. Anadola ı H 40 'k l 1 ,,, 
en bir kaç kişi ura basını birden ür iye Cumhuriyeti, bu kadar ' 1928 ~ıü. A. 4,:-o • Anadolu 11 • 4 A}, ı n a. i .e ng. iltere paralarınıfl J• b b Beledıyenin 'fe Darülaceze , ~ -.u l rır samıış ve kendisini alarak ba.ska ir iriyle kaynaşan bir halk küt-

1 
Ra~dat. 9.- ıı\ ~Jünıcssır so.~s melını yemden düşürecek o"~ 

" l · (onservatuvar, tehit bandosu ve il. • ., biı· otomobile getürmi.işlerdir. esı ile elbette inkişaf edeceklir. _. ----~z=ı4 sa Fransanın ihracatı taf11 1 
mezbaha müesseselerinin 1931 se· " Şarlo, bütün geceyi haydutların "Diğer taraftan bu kadar kiaa t S TA ti BUL BELEDiYESi duracağından endişe ile b•h 

iniırde geçirmiştir. bir zamanda bu kadar büyük bir nesi hesap kesimine ait tetkiki he· Ş b. T t .,.. !emektedir. . - ·· · b l e ır ıya rosu ı emsilleri 

I
" 1 · k h dağıtılmıştı. Azanın tetkik e - ·'" 

Ertesi gün, haydutlar Şarlonun varlık gösteren Türk hava kuvvet- sap encumenı maz ııta arı gelmiş, sBauat a2klıadme ·,111 \\\\\\il\\\\\\\ Görülüyor ki meseleye bıı ''1 
zım olan parnyı getirtmesi için erme arşı ayranltğımı ifade et- len bakılınca Amerikanın ~ JJ 

ı f k b 
· · · h k debilmesinc imkan kalmak üzere h - ,.. 

o da yirml bin doları getirtip ver • "Yakın tarihlerde, ölüm derece- km.ıüd:ııa.kereai gelecek celseye hıra · 
17 

avu li ve iktısadi tedbirler yalrı•• te ~ on etmesine müsaade edilmi~ me emm ıçın a iki bir zevktir. B. ~ k ıı~ıı ııııı~ ya ut almak üzere bulundııgıJ 
miştir. sine geldi~i zannolunıın bir mille- Devrildi 111 rası altın mikyasına bağlı ..;,' 

Ayandan bir heyet l>ütün mese • tin, bu, akıllara durgunluk veren Dünkü İçtimaın en miihim ka • h~ıpazzaand:e~Cfoest~l \ \\\\\\\\\ Fransayı degıl, paraları ııin 
leyi tahkik ile meşgul olacaktır. faaliyeti, dünyanın takdir ve hay- r.rı belediye haotahanelorinde ya· • yeıle piyasada Fransız fr••~ Ş >lodan başka Holivutun tanı~ retini celbetmektedir. tacak ücr.ıli hastalara dair olan Bey müvazi olarak yüriiyen ıneınl mış ıahaiyetlcrinden 14 ü daha ay "Türkiye Cümhuriyeıi tam ma - mülkiy• encümeni mazbataaının Muallim v, T~lebeye teeıilil leri de yakından alô.kadar ed<' 

ni şekilde kaçırılmış bulunuyor. nasfyle modern bir orduyn malik- kabul edilmesid~r. Geçen sene vardır. bir mahiyettedir . ~ 
Bunların her biri 1500 He 15.000 tir. Bu ordunun hava kuvvetleri şehir meclisinde uzun uzadıya ce· llave edelim ki Amerika lli' 
dolar arasında tazttıinat vererek llilhassn takdire layıktır. reyan eden müzakereler netice .. T A J< V 1. M 1 hur reisinin hudutsuz bir eP :/ yakayı kurtarmışlardır. "Bu ku~votli heva YO kara ordu sinde belediye hastan•lorinin üc _ yon taraftarı olmasına da ilıl i)' ~uz'n iftihar edebilirsiniz.. Bizim Salı Çarş ımba verilemez. Onun için Aıne' I 

retli olması kal:>ul edilmiş, bir ta . .a ahdimız, Sovyet hava kuvvetleri 7 T.s:tni 8 T.sani nm Avrupa.dan altın mübaY,...." 
demek olmadığının farkında bile 
değildir! ... insaf edelim, Fransız -

canın bu bariz nüanslarını bilmi
yen bir insan, bu fikir:er üzerinde 
nasıl mütalea beyan eder? 

HalOuki Peyami Safa Bey, da
ha derin mütalealara girişiyor ve 
Mussolininin fikirleri hakkında hü 
küm veriyor. Diyor ki: 

"Otomobil uçuruma yuvarlan
dıktan sonra vakalarm, eşyanın, 
hayatın tenkidi biraz geçikmiş 0 • 

lur. Dışarda bulunan klavuzların 
şoföre tehlikeyi haber vermeleri 
lazımdır. Bu işi de hür tenkit ya-
par B • u·· · asıt. stat bu ciheti anla-
mağa başlamış gibidir.,, 

Peya.mi Bey bu ı_ •• k li M , ' 'llU m , US-
soJminin , .. l · d ırU soz erme ayanarnk 
veriyor: 

rif e tanzim olunmuştu. Bilahnre ı .,v-
namma, icnbmda dost kardeş Türk 17 Recep rs Recep tıkten sonra sadece dofarın 11 

milletinin yanmdn ve onun havala bu kararın mahzurları görülmüş , L!m doJıuşu 6 36 <ı,3 dili olan Altın miktarında ıeıJ t1' 

d 
ma kam bu karardan vaz geçi'r.ne- C:6n 1 uıısı ı;o,o ııı:; ı ı dı rın a canımızı fedn etmektir. Ben 5:ıhan t1amaz. at, yahut bu nltmın ayarın . ~ 

h b h ld sini şehir meclisinddn istemiş, bu 0 ·.~o 5
•
51 <l'l~ kİ eı•• ~a sen una azır o uğumu be _ ~le nıını3zı ı ı,:;;~ 11 ,s ı at yapma a iktifa edeC ·~ 

yan etmekle r:ıüftehiri.m.,, istek mülkiye encümenine gönde· ~~~d;;a~aa;ıaz 14· 1·
1 ıM 1 1 suretle d.o. lar 1t.ıy.me. tinin. çok ~( 

Sov
"" t t ·1 · f. k rilmi,ti. Encümen, İ<:.ı' tetkı·ı,. et· '

7
•
01 16·*· t t ,1 d h l I• "J ,;e ayyarecı erı şere ıne a :ı- 3' .. \ atsı nanııw 1 .. ,85 ıt,,ıJ ı a rcıa uşmesı ı tıma ı as "'1', 

şam ela Perapafo.sı:a bir ziyafet ve- miş, .hu hususta geç~n sene yapı .. ~",')~~ı:ı:e•·cn ruri!er "·;~2 4,!H zuu hahsolmadığı tem in oltJfl pl 
ı·ilmiştir lan talimatnamenin tekemmül et • • ~ 3 

1 tadı B 1 h b rd· .il • Yılın kalan 
6 

s7 :ıo r. unun a era er , il'' 
Sovycrt tayynrecileri, bugün sch- tirilme~inden sarf ınazarla eski L _..:--::__;,. _____ ....,;_._._~-- _J vcltin aldığı yeni mali tedb'' 1 

rimize gelecek olen Rus misafir:e- vaziyetin iadesini münasip gör • neticesi bundan ibaret biİt t" 
rile birlikte Moskovaya avdet ede müştü. Dün şehir meclisinde mül- Vapurcular şirketi dahi gene beynelmilel tic~''~;· 
ceklcrdir. kiye encümenin bu mazbatası o • Vapurcular şirketi faaliyet sa . n~aliye alemi için mühinı bıt 

önUmiizdeki ın~ı,~ısta Tiil'k ha\TP • 1 Id y .. h · d' J - <l kunmuş ve münnka~asız kabul e· hasma girmiş, şirketin merkez a· c ı~e 0 
ugu şup esız ır · Aff ... , 

kuvvetlerine ınansup bir tayyare dı'lmı· ~,tı'r. ı-. 1. lı"'eHmet .M•"J.if' n :.· ce_nte. g.ı ıman. ham altında tesise- • ~ · . . 
1 ~JI 

fi1omuz l)CJYyet Ru~yayı ziyaret e- .. tlP decektir. Şehir meclisi, öniimüzdeki per - dılmı§hr. Rıyaseti cümhur sabık lktısat vekaletının ıs 
Filomuz, Sovset Rusyanın b\i - ıembe günü saat on dörtten topla· yaveri Rüsuhi B•r tirket millet- mufassal istııtistl~,I 

yük milli bayram günlerini hüyi.ik nacaktır. ti~liğine tayin olunmuştur. lktısat V ck:aleti titntet d / 

kom~u dc\•let toprıık"m1nda geoiı-e •• Merkez kadı·oıu da y•kmda ta- gönderdiği bir emirde bir 
11 

ifi 
cektir. • J Uç esrarcı hetkkında mamlanacaktır. Ankara.ya giden fmdlt lstanbuldn açılan tic•~~ 

hapis ve ağır ceza Vapurculuk şirketi müdüı·ü Ali ne, müessese, fabrika 'Ve le tt1f'. 
. ''Hem kim diyor ki ltalyada ten

l~~t yoktur, ölmüştür? Su anda bil 
tun İtalyan rnatbuntr m~s·cki cemi Tuz fiyatı inecek mi? Gtimriiktcki sekizinci ihUsas 
vctlnre ve k · mtthl:emesititle üç esrarcı hakkın . 

Rıza Bey bir kaç f!i.ine kadar dö • ~irl-=etlcr hakkında her a"/ ıii·~~lf' "' · ıP:., 
ncccktlr. tinde vekalete mufassal bıt . 5' 

lktı at Vekaletiyle görüşmek ü· ı lik gönderilmesini bildir1f1İ~;;· / 
:z~re Ankarayn gidene muhalif par maye hareketlernin esaslı . ., : rme ~ ıstedigim muht:ıri- lnh{sarlar idatesi tuz fiatının 

yetı s rbestc.e mt'inaknı::n cdı'yoı·.,, · d. ·1 · · · 1 ela h~p::s ve a!!rt para cezası ve • ""ı ın ırı mesı ıçm csa:; ı surette tet - -
Amma, Mussolininin sözu Pe- kiknla ba~fo.mırtır. Bilhassa zür . ri1m' ştir. Bir knç ay evvel Mehmet 

yami Safa Beyin kestiği yerd b't raa ntıfa~"\k h:zun piytı.sad~n da- İ!mİn~le hiriai Orhangazi<len bir 

miyor. Diktatör şöyle deva: e~i~ ha ucuza verilmesi düşünülmekte-, hb.?'~l~ esrar cctirm:ş, Agop isnmclc 
yor: "~orporasyonlar kanununu <lir . ır s · n~. s~~~ışhr. Esr~r~a.r Unka . 

h:ızırlamnk için her fikrin ::öylen- . paıı1 l·opwsundcn gcçırılırkcn ya· 
tno.sini istiyorum, her tezi kabul e- l~r .. Her nc.,rce, M. M:m;olininin lrnlnnrnı~. r.1ehmct, Agop Çinar • 

cliyornrn, fakat bir kere kararımı 1 fık rlcri b:::i nlô.kadnr c~~cz.. Mak yan, ortakları, Y tthya yakn}antı. • 
verdim mi ondan sonra vak l sJ.dı;;mz bu deif l. Biz s~dece eli - rak s~kizinci ihtisas mahkemesine 

, ıa arın k' E b . . r • • • ..,. l "b l . . . yornz .1: n asıt hır cümleyi yan venlmışlerdır . 
v_ ecru e erın muhdıfetınden 1 t ·· el b' başkasını kab 1 t ış crcume c en ve ır fikri bölüp, Bir knç aydanberi süren muha· 

u c mem.,, h"I ·; b. h . . k 1 A , l k. t u rnm veren ır mu arrırın o u - teme netcelenmiş A"'op Çınaryan 
n nşı ıyor ı, talyan başvekili ld .. 1 1 . ' 

0 

' h.. t k'cl' 1 .. yucusu o ugumuzu unutmıya ım. hır !lene hapse ve 15850 r .. 
ur en ı ı nn amaga baslamamış- . . ıra agır · Selamı ızzet para cezasına, Mehmet altı ay hap 

tt b·ıc1· ·1 . . i•tıf• 
tinin muı·.,.hha"l d'' .. l d' ı re e ı ırı mcsı ıster.::11., " 

. A .. ... • " an onmuş er ır. dl'' 
Yekunu be~ı bulmıyan muhalif Bir Fransız fır.kasıl1 
partiye dcı.hil vapu:rcular, her ne çıkarılanlar . l f( 
şekilde olursa olsun şirkete gir • Paris, 6 (A.A.) - So•Y•h~ilf'. 
m.~kten tamr.~cn ~~z geç.-:n:~ler- I::.ası ~illi meclisi sol cen•~ ~ 
dn. s.~ınla~ ~ılcpçıh~ yapacak . rıtlcrmden beş azayı f ~rk• _._,il, 
lar ve T urk lımanlan ıle ectıebi li· karmı5tır. Bunun üzerıne /, 
mnnlnr :ıı:asıncla ıcfcder leıis e · so~yz..ist zrupu çıkarılan "".,;~~ 
deceklcrclır . yı tutmak düşüncesiyle he~ ~~. 
se ve 7925 lira para cezasına, Yalı 

ya altı ay hapse ve 200 lira para 
cezasına mahkum edilmişlerdir. 

te is tifo elr::::ğe karar verJ0'1,fı ~ 
Bu kar:ı.ı- neticesinde sol ~e~~ 
Run~del nezd:ncle son bır t"".J 
büste bulun:mağı kararlatll 



- Evet., 
-De k ., ille hayata kavutacağım. 
- a:.Yet h M· ' •yata kavutackıın .. 

di: İ'llnetdarane baktı, gülümse -

-Bu b h ayali, ıize borçlu oldu-
1-rı"::~acatun ... Y okıa ... Nal

aaıyordwn .• 

- An... Yaptınız!.. 
tehUk Her halde bana büyük bir 
d .. .,: a~lattırdınız. Şimdi siz -

tı. rıcana daha var .. 
-au ' YUrun .. 
-a d .,._ l un an ıonra benim dokto-

dıb unuz.. Her halde hutalan.
b.. lalllaalar hen ıizi çaiıraca-

So
lir an cevap vermedim~. 

n .. 1 ~· • l'Ull erde, bundan böyle, 
'-t lllfti tedavi etmemi iıtiyeceii 
~~~itti ama, bunu fazla 
Ytceti.· lftim... Ceıaret edemi
le l,iie 1 l&lllyordum. ceıaret et
ditiin : Behire onu caydırır diye 

I iİJordum. 
ti.. 1~ lcorktuıum bqıma ıelmiı -
'1~u katiyen iıtemiyordum .. 
~n· 1 hir haıtalık zuhurunda 
fil.a~ Ç&iırınıaları tabii idi. Ama 
ted ' ~vam'ı ıurette bu adamı 
lal ~ etnaem li.zım gelecekti .. Ba 
... teYi anlatacaktı. Onun ya
~•q ıırdqı oalcaktım.. Sıh-

b ~oruyacaktnnM 
Q&Jlr!. 

d~ artık manen delil, mad
ı-. de nefret ediyordum. Yü
lf . ltalctıkça tikıin.iyordum. Ha 

1
' C-. atlar vardır, cetet yanından 
~lcen irkilirler. İtte 'Mn de 

el._ .. .,........ ıeçerken irkiliyor-

li 
1.iaa : llluayene ederken aklıma 
"-11r ki fe)' ıeliyordu. Hayır 

' ...... tapamazdım •. 
~ '-re eniniz, ama buna lü-
11)(1-r. ~ Ufak tefek rahatsız -

1\ olaa tedavi eder .. 
•ir lqd lan çatıldı, adeta müteeı -

o 11: 

el,~ ft.d't, illi ediyoraunu?. Her hal 
ili ~ IO~. aözleriniz deiildir ... Be-

lllutee.ıir ederainiz. -.:-.:-11r efendim, rettetmek 
"1r ~ ~ cletil... Size kolay
Jai.. ıs.,. cli1e eöyliyonmı.. Hem 

...._,, hatta olmauımz... 
• • ol11r1a1n .. 

P ~.~ll'lraamz elbette ıelirim .. 
IJorımı k" Pttu.. ı ... 

... h-., J..ıa bir iki dakika ıürdü. 
lllla ~erenin önünde, maıa
~- Gtunnut, limonata ya-

" Nihayet: .._ .. .,d. 
""41..,..L! .• ıırar etmeHDe, dedi, .,...... 11•-· _ B • -.aıyor~. 

llı11ıere:..::tek llleıeleıi değil Ha -

•Llİllaonaıa 
""70. N YI Yapmakta devam e-

.._ İir aaıl anlatayım?. 
L.~ <li :-• her hutabiın müte--..... ... ~r 
_.~ •• llll... Sonra da bir 

....... • 'Y&rclD' .. 
"'L• ı 1'1an d- hat • • • 
•1t11 \b- '6te, - D'I wçm prenaı-

.._ A.aa • t»ırakır .. 
'· •ealelc clürüatlüiü de -

~'"h., ~ alin pldik. .. 
1~ y" IÇtn Ferdi ıöremi 

-...... l\ıı_ .. aa:ı dlümaiyerek: 
eli... .....,_,ili ele bırakır!. De-

8- tiJcJif• L_ 
llaoa..a_ -·• 1 -bul ederken, o, li
-~ cleyaın etti •• 

s-. -23-
hk olduk.. 

'-lai,. ite :k onlara ıidiyorum ... 
Parbaaancla fnalutu10-

ruz. Ferdi de, ayda bir kere, ha
zan iki kere muayenehaneme uğ
rıyor .. 

Adeta "merakı,, oldu. Aklı fik 
ri ııhhatinde.. Burnu akıa telefon 
ediyor. Hayır, randevu almak için 
değil, doıt randevu alır mı?. Kaç
ta hastalarımın arkaıı a!macağını, 
yalnız kalacağımı ıoruyor. 

Son haıtam gidince onu salon -
da buluyorum .. 

Behire ile de ıık ıık buluıuyo
ruz.. Sazan ıokaia çıkıyoruz. Şe 
hir haricinde, mahalle kahveleri -
nin önünde oturup çay içiyoruz. 

Çok defa da, bütün bir hafta, bet 
bir zaman, bir f ıraat bulup apartı
mana ıelemiyordu •• 

Can ııkıcı haller de o'uyordu ..• 
Meıeli aktama kadar Behire ile 
geziyor veya Behireden apartıman 
da ayrılıyordum. Ellerinin hara
reti avuçlarımda iken muayeneha 
neme ıeliyordum. Kartıma Fer -
di çıkıyordu: 

"- Biraz boiazım yanıyor da.,, 
Hemen odama ıiriyordum ve 

ellerimi, üıtümü batımı kokluyor
dum.. Behirenin kokuıu kalmıt 

olmasın .. 
Elimi yüzümü yıkıyorum. Ba· 

tıma kolonya sürüyordum. Siıa -
ra yakıyorum, dumanını avuçları
ma üfleyip üzerime yayıyordum. 

Bu it bitince muayene oduma 
ıiriyorum. Doktor taYrını talmu
yorum. Ferdiyi kartıma oturtu -
yorum: 

- Açınız ağzınızı!. 
'ft'./i. ayefl~d~n ıônra ~ıkıp 

ridi,W, hi&aan da o aünlcü haleti 
ruhiyeme ıöre, kendiıini kartdayı 
tıma ıöre, oturuyor, yerletiyor, ko 
nufup anlatıyor •• 

- Aman ne ıüzel kokuyonun. 
Muhakkak ıüzel bir kadınla ran -
devun vardı .. 

- Bili.kiı, gayet çirkin ve ihti
yar bir kadındı .• 

- Gizleme. Ben daima Behire
ye söylerim; doktor ciddiyeti ile 
kim bilir ne çapkınlıklar yapar. 

- Behire Hanım ne diyor?. 
- Behire mi? .. Güler ... Bir gün 

dedi ki .•. Ama ıöylemiyeyim •• 

- Neden?. 
- Dedi kodu olmaz mı?. 
-Yok canım. 

- Decli ki: "Doktorun aevıili -
leri her halde hot vakit ıeçirirler.,, 

..... Gırtlaiım ciüiümleniyor. Ce 
vap vermek iıterken, sözlerimin 
önüne bin bir t•Y ıeliyor •.• Bir ga
zete. .• :. Bir reıim "Tıp aleminin 

methur bir ıimuı,, •.. "Katilin tev
kifi,, .... "Cinayetin ıebebi bir tik--
lü ...... ,, 

Silkinirim. 
(Deftmı var) 

Kadıköy Türk fukara~ 
perver cemiyeti 

Kadıköyünde tenelerdenberi 
hayır çalıtmakta olan Fukaraper
ver cemiyeti cümhuriyetin onuncu 
yıl dönümü terefine olarak ilk 
mektep talebelerinden 100 çocuiu 
ıiydirmittir. 

Köyün etrafmdan Aıım zade 
Nuri Bey tarafın1an da iki koyun 
hediye edilmiı ve bunlar kesilerek 
fukaraya dağıtılmıttı. Kadıköy 
halkının yükıek tefkati aayeainde 
mevcudiyetini idame etmekte 
olan bu cemiyetin göıterdiji hi.m
met takdire el.ter. ~ 

VAKIT'ın yeni Tefrikası Yazan: A. MiL 

Gürcüler ve 1 rabzondaki teş
kilô.tı mahsusanın · f aaligeti 

Ortada bir karar olmamakla be 
raber bot durmamak için Kara Ke 
mal Beyle bazı katibi meıuller 
Gürcülerle müzakereye batlamıt -
)ardı. Bu müzakerelerde Gürcü
lerin ne gibi maksatlar takip ettik
le-ri, makıatlarını naııl tatbik ede
cekleri öğren.ilmek iıteniliyordu. 
Bundan batka bu müzakereler ea
naıında atideki noktalar da teıbit 
edilerek onlara harfiyen riayet o
lunmaıı ıureti katiyede tekarrür 
eylemitti: 

1 - Türkleri Ruılara kartı em
ri vaki karıııında bulundunna -
mak ve her hangi bir tecavüzki.
rane hareketten geri durmak için 
Gürcüler en uf ak bir haı-eketleri -
ni bile Trabzon tetkili.tı mahıuıa 
riyaseti ile müzakere etmeden ya
pamıyacaklardı. 

2 - lıtanbuldan ıelen on altı 
Gürcü daima hiç bir fÜpheye ma
hal venniyecek ıurette hareket e
decek ve daima ona göre barınma
nın çaresine bakacaklardı. 

3 - Gelen Gürcülerin tabiiyet
leri meçhul olduiundan timdilik 
onlar Türk tebeaıı addedilecek ve 
o ıuretle tqkilitı mahsuıaya alı -
nacaklardı. 

4 - Gürcüler bu suretle doğru
dan doğruya Türk teıkili.tı mah • 
ıuauı riyasetine bailı kalacak~& -
rından Almanlarla olan her türlü 
münasebetleri katedilecekti. 

5 - Ne Almanlar, ne de Gür
cüler Trabzon tetkilib mahıuaa -
aından bir Türk zat olmadan mem 
leket dahilinde reımi makamlarla 
ve Alman lronaoloshaneaiyle görü 
temiyecekleri ıibi teıkili.tı mahıu
ıanın müsaadesi olmaksızın otel • 
den dıtarı çıkamıyacaklar ve kim
.eyi de otele kabul edemiyecekler 
di.,, 

ken, diğer taraftan doktor Bahaet
tin Şakir Beyle cepheyi ve faali -
yeti birleıtirmek için lazım gelen 
teıebbüıata girifiyordu. Bu mak
satla doktor Bahaettin Şakir Be -
yin Erzurumdan Trabzona davet 
olunmaıı tekarrür eylemitti. O -
nunla Trabzonda neye karar ve -
rilirae iıtikbalde o ıuretle hareket 
olunacaktı. Fakat davet için çe -
kilen telırafnameye doktor Baha
Bey tarafından verilen cevapta 
baılanılan bir çok itlerden dolayı 
kendisinin Trabzon& gelmeıi bir 
çok vakit ziyaına ıebebiyet vere -
ceiinden her iki tarafın yarı yolda 
bir mahalde buluıarak konuımala 
rı daha muvafık olacağı bildiri) -
mitti. 

Bunun üzerine Köıkte bulunan 
Hilmi Bey ile de muhabere edile
rek onun da Erzuruma avdeti te
min edildikten ıonra her iki tara
fın (Bayburt) ta buluımaıı karar
laıtırılmıfb. Bunun üzerine Kara 
Kemal Bey, doktor Bahaettin Şa
kir Beyin son kararını almak üze
re Trabaondan kendiıine atideki 
telırafnamyi çekmitti: 

"Dün akıam Könkte Hilmi Bey 
ile de muhabere ettik. Bugün 
Könkten hareketle Erzuruma ge -
lecek. Şu hale nazaran cuma gü
nü Bayburtta birleımemiz kabil 
olacaktır. Ana göre hareket edil
mek üzere emrinize muntazırım.,, 

Bu aralık lıtanbuldaki Tetkili
tı mahıuıa merkezi reiıi Süley -
man Askeri Beyden ıelen emirde 
teıkilih mahıuıa ıark mmtakaıın 
da Ruıyaya kartı yapılacak hare
kat ve tece11üıatta bir ahengi tam 
temini için Kemal, Rıza, Hilmi ve 
doktor Bahaettin Şakir Beylerin 
birle99rek bir talimatname vücu -
de getirmeleri talep olundujun -
dan Erzurumda doktor Bahaettin 

Beyden gelen kati cevabı muvaf a
kat üzerine Kemal ve Rıza Beyler 
otomobile rakiben Trabzondan 
Bayburda mütevecccihen hareket 
eylemi,~erdi. Aynı zamanda dok
tor Baha Bey de Hilmi Beyle bir
likte Erzurumdan Bayburda hare
ket etmi,ti. 

Kemal ve Riza eyler yolda gi
derken bir iki defa büyücek oto
mobil kazaları atlattıktan ıonra 
tayin edilen günde Bayburda mu
vaıalat eylemitler ve doktor Ba -
haettin Şakir ve Hilmi Beylere 
mülaki olmutlardı. Bir kaç aün 
devam eden bu Bayburt müzake • 
releri eanaıında her iki tarafın ile
ride ne ıuretle harekett edeceği 

bütün teferrüatiyle tesbit edilerek 
bu huıuıta bir nizamname kaleme 
alınmıttı. 

Bu nizamname mucibince tetki
litı mahıuıa ıark cephesi artık 
"Kafkaıya ihtili.I cemiyeti,, namı 
altında hareket eyliyecekti. Şark 
cepheıi, biriıi Erzurumdan ve di
ğeri, ileride hududa yakın olan bir 
mahalle nakledilmek kaydile, tim 
dilik Trabzondan idare edilmek 
üzere ikiye ayrılacktı. Her iki kı-
11m, meıafenin uzaklığından dola
yı da doğrudan doğruya lıtanbul
ile muhabere etmek ıalihiyetini 

haiz olacaktı. Erzurum kısmı dok 
tor Bahaettin Şakir, Hilmi ve Er· 
zurum valiliğine tayin edilen Tah
sin Beyler tarafından idare oluna
caktı. 

Gayet ıizli tutulması ve yaban
cıların eline geçmemesine f evkali 
de dikkat edilmesi li.zım gelen o 
niza.mname Trabzonda tabettirile
rek ali.kadar olan zevata ve tetki
litı mahıuıa fubelerine tevzi edil
miıti .• 

(Denau ftr) Her ihtimale kartı Almanları ve 
Gürcüleri tetkili.tı mahauaaya bağ 

tıyan bu kararlar te•bit edildikten çocukları siyanet için Faşizm düşmanları 
ıonra onlara riayet edilmesi husu- yeni bir kanun ! 
ıunda nezaret edilmeıi için bu 8 
mukarrerat Trabzon valiıi Cemal Çocukları himaye ve muhafaza ir zaferin yıl dönümünde 
Azmi Beye de tebliğ olunmuttu. için lnıilterede yeni bir kanun nümayiş yaptılar 

kabul olundu. Yeni kanun iki e-0 aralık Cemal Azmi Beyin tetki· Chambery, 6 (A.A) - Vittorio 
litı mahıuıaya bir çok hizmetleri ıaıa iıtinat ediyor: Veneto zaferinin hatırasını anmak 

d k d V ·ı "d d k Birincisi: Devletin çocuğu fe-
0 unuyor u. e ı erı e e en- üzere İtalyan ceneral konıoloıu ve 

diıinden çok iıtifade edileceğine na tesirlerden, fena içtimalardan İtalyan meb'uılarından M. Baıile 
ıüphe yoktu. Onun için vali be - korumaaL de hazır oldukları halde yapılan 
yin dahi bittahlif letkilitı mahıu· lkinciıi: 17 yaıına kadar ço - ~ir toplantıya faıiıt aleyhtarı bir 
ıaya alınması tekarrür ederek mu- cuklardan kanun aleyhinde her kaç ltalyan da karıımak iatemif • 
amelesi ifa olunduktan ıonra Ce- hangi harekette bulunanların mu- ler, bunun üzerine bir ititip kakıt
ınal Azmi Bey dahi Trabzondaki hakemeleri esnasında ııhhat ve iı- ma olmuftur • 
heyetlerin içtimalarına ittirak et - tirahatlarmın ıözetilmesi ve veri- iki Franıız komüniıti ile dört 1-
meie baılamıtbr. lecek cezalann kabahatlere muta- talyan tevkif edilmittir. 

Trabzon heyeti, Almanların ve bık olmasıdır. Toplantı bittikten sonra kim ol-
Gürcülerin riayet edecekleri ve Birinci eıaı; ana babalık huku- dukları bilinmeyen'3 adam İtalyan 
yukanda yazılı olan noktaları ka- kunun tahdidini iıtilzıı.m ediyor _ konıoloıluiu ki.tibi Macchiolo'yu 
rarlqtırdıktan sonra onlarla yap- du. Onun için yeni kanunile, ço _ ıopa ile döverek yaralamıılar ve 
tığı müzkerelerin huliıaaını bir cukların.ın ahlakını bozacak mahi- kaçmıılardır. 
deftere kaydetmek ve imzalarını 1 Öğleden sonra da faıiıtler ile yelle o an ana babalardan çocuk-
almak suretiyle zapta ıeçiriyordu. I ld w 'b' k . . muarızları araıında yeni bir kavıa 
B 1 • t• d ki Al l arını a ıgı ıı ı yaıama ıaraıtı 

u ıuret e ıı ıyor u man ar k b uk I • 1 çıkmıttır. Bir kiti yaralanmlfbr. 
ve Gürcüler, evvelce vermit olduk 1 ço oz 0 an evlerdekı çocuk a- ltalyan konsoloıluiu polite ta. 
ları sözlerden ve alınan kararlar- rı almaktadır. rafından muhafaza altına almmıt 
dan nügul etmesinler ve ıayet ede ikinci eaaı; çocukları tedavi ve tır. 
cek olurlarsa zabıtlar önlerine ko- ıılah etmeyi istihdaf ettiii için, bi su ., '"""'-""" 

nularak kendileri aükUte ve aözle- rinciden daha mühimidr.. Çünkü verilecektir. 
rine riayete davet olunabilıinler. bu sayede çocuia ait dava, onu ıı- Londra gazeteleri, hu yeni b-

Trabzon heyeti, hir taraftan Al- lah etmek noktai nazarından tet - nunu, medeniyet namına terakki 
manlar ve Gürcülerle metıul olur kik edilecek ve hüküm ona ıöre ıayımaktadırlar.(- - -





Lig maçları başlıyor 
Fe · ner-Galatasaray maçı 
ayın yirmi dördünde ! 

Türkiye birinciliğini kim kazanacak? 

F ener~ahçe takımı bugün 
lzmire hareket ediyor 

Zeki Rıza Bey , maç, birisi 
olmak üzere iki defa 

lzmir, diğeri Istanbulda 
yapılmalıydı. Diyor 

Ankarada Türkiye futbol birin
ciliği için ıon karıılatmayı yapan 
lzmirıopr - F enerbahçe maçının 
naııl şartlar altında yarıda kaldığı 

malumdur. 
Birinci devrede lzmir f evkalide 

bir oyun oynıyarak F enerbahçeyi 
aıkııtırmıı ve bu vaziyette Fenerli 
lerin ayağı ile olmak ıartile bir de 
sayı kazanmııtı. F enerbahçenin 

maçlarının ilk haftasında Beykozla karşllatacak hemen en iyi oyuncularından Eıa-
8. V E F A takımı drn falsolu bir vuruıu bu çok mü • 

ltıeai ır .~~~ hadiselerin araya. gir • , 8 Cuma K~nunuevvel: him maçta kendi takımı aleyhine 
?tıarn1Yubzunden bir türlü ba§laya • Taksimde: Galtaıaray - Süley· bir sayıya mal oluvermitti. 

f ulunan ı·" ı b · Al d An ikinci devrede maç hakemi, aya ty1n ıg maç arına. u manıye, tınor u - adolu • 
İtibar:: Yedinci cuma gününden Kadıköyünde: Beykoz - latan ğına Kramp girdiği için maçı ida-
!aın kı·· baılanacaktır. Dün ak· bulspor, Topkapı _Hilal. re edemiyeceğini bildirmiş, batka 
toptan up nıurahhasları mıntakada 12 Cuma Kanunuevvel: hakem bulunmuı ve bu hakemin 

k. lttı§la.r k ı k"l · f. T k · d V F İzmir aleyhine verdig" i bir ceza ka ıatu ' ura. ar çe ı mış, ı· a ıım e: efa - enerbah -
r tanı:iın d·ı · t" B ı b · E rarı ise maçın yarıda kalmaıına. se 'tuh e ı mış ır • çe, ey er eyı - yüp • 

Galat af bir tesadüf eseri olarak Kadıköyünde: Gala.ta.saray _ bep olmu9tu. Neticede vaziyete fe-
latını l\s~ray ve F enerbahçe takım Beıiktaf, Kumıpafa - Anadolu. deraıyon müdahale etmiş ve bu 
!ı ol n ılk ınaçlarr biribirlerin kar 22 Cuma Kanunuevvel: son maçın T eırinisaninin onunda 
ikirı;chaktrr. Yanı liğ maçlarının Taksimde: Beykoz - Beşiktaş, ya lıtanbulda yahut lzmirde tek • 

' aftaı d 'k" k b K T k rarına karar verilmi~ti. Kur'a da ?teki ın a ı ı ta ım u ıe • aıımpafa - op apr. :ı 
kar

11 
~tnpiyona yolunda ilk defa Kadıköyünde: Vefa -İstanbul· lzmire düımüıtü. 

Verila.rııya geleceklerdir. ıpor, Hilal_ Beylerbeyi. itte bu maç, üç gün ıonra lzmir 
en ka 1 •· "ld 29 K de yapılacaktır. Macar federasyo • lllaçt rar ara gore şı cuma anunuevvel • 

arı lig ın 1 d T k · d · nundan bir ecnebi hakemin idare 
l>dac:a}n aç arın an ıonra ya.- a sım e: F enerbahçe - latan 
lan tild ır. Geçen ıene yarım ka bulıpor, Eyüp _ Hilal. edeceği bu maçta. bulunmak üzere 

ınarl d ı· l futbol federasyonu reiıi Hamdi E-
tlaırıda. t :r arı a ıg maç arı a • Kadıköyünde: Süleymaniye =-aın I kt min Bey de bugün F enerbahçe ta· 

))un k·tm anaca ır. Beykoz, Altmordu - Topkapı • kımı ile beraber lzmire harekete-
Çektikl ç~ ı en kur'ada klüplerin 5 Cuma Kanunusani: . 1,, erı numaralara göre kartı - Tak . d G l decektir. 
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ı eri şunlardır k A d 
1 

zmır ıporcu rına ur ıye 1• 

't turna ikinci teş . • oz, n~. ~. u - Topkapı. . rinciliğini biz kazandık, fakat ah 
't ~ akıirnde· B rkın. V f Kadrkoyunde: Vefa - Beşık . J hakem ... ,, dedirten Ankara karşı • 

opk · ey oz - e a, a.1>1 _ Beyi b . (Devamı 9 nnco 111ay1fada) 1 !aşmasından sonra hu kar,ıla,ma 
l(,.d k·· er eyı. • T T 
~ ı o .. d 

.......... S"t Yun e: lstanbulıpor 
l lı eyrn . il. anıye, Altınordu - Hi· 

~4 Curna lk" · 'tak . ıncı tetrin: 
ttt~i• •ırnde: Beıiktaş - Süley· 

,.e, Kas 
Jı\adıkö .. ırnpaşa - Altınordu. 

Fenerbah Yunde: Galatasaray -

1 çe, Anadolu -E ·· curna ~ yup • 
't k . Kanunuevvel: 

• C\ •ırnd 
lİ:·e "" e: Beykoz - Fener -

~ , lOpk 
}( d .. apı - Eyüp • V a ıkoy .. d 
cf~ AJ un e: Süleymaniye -

• "' bnord B • u - eylerbeyı. 

Umumispor kongresinde 
verilen kararlar 

Nizamname tadilib başka içtimaa kaldı 
Geçen hafta için de Ankarada madı. Sporcuları ali.kadar ettiği • 

yapılan umumi spor kongresinde ne kani bulunduğumuz için kon • 
verilen kararlar hadiselerin çoklu- • grede verilen kararları şurada kı • 
ğu dolayısile lüzumu kadar yazıla· ıaca hulasa etmeyi faydalı görü • 

yoruz: 

A - Kongrenin mühim mev -
zuunu teşkil eden nizamname ta • 
dilatı ekseriyet bulunmaması ve 
diğer bazı sebepler yüzünden mü -
zakeresi kabil olamamıştır. 

B - Mıntaka raporlarının he • 
men hepsinde en büyük ihtiyaç ola 
rak "saha,, üzerinde ittifak edildi· 
ği görülmüştür. 

C - Kongre eskilerine nisbetle 
sakin geçmiş ve sporun yürümesi 
yolunda İyi kararlar verilmiştir. 

Bu kararlar hulasatan şunlar • 
dır: 

iter. ta 
1 rafta old · ,:»••ile llursad uğu gıbl, cUmhuriyet bayramımız .do-
d•tlardır. Res a_ d~ aporcular bUyUk t~zahilrat yap· 
an bir !cıs rnımız Bursa idman yurdu sporcular1n

Bu sene bayram münasebetile 
Rusyada yapılamıyan Türkiye fut 
hol birinciliği müsabakalarının ge 
lecek ıene Bursa.da yapılması, fut· 
bol federasyonunun şimdiye ka • 

. nunı bu tezahürat esnasında gösteriyor. (Devamı 9 uncu ıaayıfada) 

bir maç yaptılar. Bu hal takımın 

Ankara maçının verdiği "ıinir,_ 

den kurtulduğuna delalet eder. Bu 
itibarla iş daha ziyade sinir mese -
lesi olmaktan çıkarak oyun tarzı 
meselesine giriyor demektir. 
Maçın herhalde çok heyecanlı o· 

lacağı muhakkaktır. 
Dün, F enarbahçe klübünün kap 

tanı Zeki Rıza Beye rast gelmiştik. 
Fikrini sorduk. Evyela Ankara sa 
hasının fenni şartlara uygun olma· 
yışından şikayet etti. Verdiği iza • 
hata göre bunda haklı bulunuyor• 
du. Maç meselesine gelince, Fener 
takımının üstüste maç yapmak ne
ticesi ve yorgunluk yüzünden 0 

gün filvaki iyi oyun çıkaramadığı· 
Zeki Rıza Bey nı ve İzmirlilerin iyi oynamıya mu 

çok büyük bir ehemmiyet aldığı i- vaffak olduklarını İşaret etti. Fa • 
çin lzmir ve latanbul sporcuları kat Zeki Beyin kanaatine göre 
maç gününü ve neticesini büyük normal şerait altında yapılacak 
bir sabırsızlıkla bekliyorlar. F enerbahçe - lzmirspor maçının 

Fenni şartlara pek uygun olmı • epey(farkla Fenerbahçe lehine ne 

yan bi~ sa~a~.a ve Fenerin tempo· l ticelen.mesi .lazımdır. 
ıunu bır turlu bulamıyan oyunu , Zekı Beyın bir cümlesi de şu i · 
karşısında, muvaffak olan İzmirli ' di: 
ler acaba bu yeni maçta da. muvaf - "Bu maç birisi lzmirde ikin-
f ak olabilecekler mi? cisi lstanbulda olmak üzere iki de 

İzmirliler bunu "şüphesiz,, ad - fa yapılmalı ve iki maçta en iyi ne 
dediyorlar. tice alan takım Türkiye şampiyo-

F enerlilere gelince, onların ka • nu olmalıydı. Bu şekil adalete ve 
naatleri de kendi takımlarının le • mantığa bugünkü şekilden herhal· 
hine çıkıyor. de daha yakın olurdu.,, 

İzmir sahası, eb'adı itibarile An :ıt- :Y. ~ 

kara sahasından da.ha geniş ve da Ankara maçının yarıda kalma • 
ha nizami bir şekildedir. Hu itibar sı, teesüre değer bazı hadiselerin 
la iki taraf için de uygundur. Fa· vuku bulması gibi hoşa gitmiye. 
kat doğrusunu söylemek lazım ge- cek hadiseler arasında dikkat edi· 
lirse, Fenere karşı muvaffakıyetli lirse spor hayatımızı memnun ede
bir maç yaparak manevi kuvvetle· cek taraflar da vardır: 
rini arttırmış bulunan lzmirliler İzmir - lstanbul rekabetinin 
kendi sahalarında ve İzmirliler ö • yeniden doğması, İzmirli ve lstan· 
nünde oynıyacakları için daha bullu futbolcuların birbirlerine kar 
maçtan evvel böyle mühim "avan· şı muvafafkıyetle karşı koyacak 
taj,, lar elde etmiş bulunuyorlar. bir vaziyete girmeleri .. 

Bu itibarla bu maçta F enerbah- Eğer bu rekabet hakiki "spor ,, 
çenin muvaffak olması evvela si • çerçevesi içinde idare edilirse 
nirlerine fevkalade hakim olması· Türk futbolü için bir zafer teşkil 
na sonra da en iyi maçlarından bi- eder. 
risini çıkarabilmesine mütevakkıf Bunun için de bütün Türk takım 
görünüyor. larınm esas prensipi: 

Esadı orta hafta, Fikreti hücum z I d ~·1 1 o ora e6ı oyun a... imalıdır. 
hattında oynatmak ve belki Ziya· ;y. ;y. ;y. 

yı F azıhn yerine ikame etmek ıu • 
retile takımlarına verdikleri yeni 
şekli iki gün evvel T amşvar karşı -
sında deneyen Fenerliler o gün iyi 

F enerbahçe takımından da, iz -
mirspor takımından da herşeyden 
evvel "güzel oyun,, bekliyoruz. 

A. S. 

lzmirspor takımı 
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M k dd
.. . • b k ~~ Aptülhamidin Yaveri Keçeci Zade l' 

'' ·u a es eserı u OD-{( • · ! 

• 

;!an murahhasının şay~~:~t ·:e;:nah Aman Paşa H z. , sizi şu saatte. uqk~' 
, .. ,., "'···· . '"" .,. .. m...... katipliğine de sammi surette teşek nuzdan mahrum ettittime müteesSt"' 

/ Mo.na.sı iyice kavranan sulh, sa- kür etmek borcu.muzdur. 41§ , 
dece harp yokluğu demek değil, Beynelmilel mesai • E'./ • /ı Al A kf beklz•gof 
fakat hiç bir gizli maksat gözetil- Aynı zamanda mesaimizi fev- rım. f .mız Q Q aqa Q 
meksizin karşılıklı anlaşma ve si- kali.de müsahitler bulundurmak su . etO~ 
yaısi, fikri, içti~a.i ve ikt~s.ad~ sa: i retiyle takip edecek olan beynel .- _ 24 _ ( man pafa efendi... Gelip bir kere / dim. Gene götürdü, gene g a~I' 
halarda ahenklı bır mesaı ıştırakı milel mesai bürosuna ve beynelmı- .. ·· ·· Böylece sabahı ettik. Fakat, 

Abdülhamidin, galebei evham gorunuz.. il h 
demektir. lel parlamentolar birligyine de le - Ali h A Kapalı kapıyı bet zafer de bende kaldı. ,.ı 

• v •• b · l'kl b. a a ... t..J ı " B ık 1 ı b. ı· v • • •• •• b' l . b'ld. - . b. b ıle yaptıgı munase etsız ı er ır z· t . .. .. "Z ti na a an ı ar ır ıgının gunun ı- şekkür erimızi ı ırmegı ır orç l kim açabilir ki, hünkarın araba - ıra er esı gunu a . ~, 
rind~ lazım ge~en ve alacağı şekli biliriz. değil, iki değil yüzlerce, bin erce- sı kazaya uğraıın?. zıllullahi,, aynı araba ile hır~aı ~ıf 
GaZ'i Mustafa Kemal Hz. Ankara- Konferanslarımızın tertibi te - dir. Bunlardan pek parlak bir nü N ld b k Bana rif dairesini teşrif ettiler. Sır .11r 

d . - e o u, a ayım... l\IJ 
daki bir toplantıda kuvvetli ve em- şebbu··su··nu·· kendı·s·ın~ ... borçlu oldu - mune daha arze eyım: · d. gu··n sonra, ne kadar isabet e • - bir iyice anlat!. Emrıni ver ım. 11 " 
niyetli bir sesle açık surette anlat- ğc.muz beynelmilel sulh bürosunun Üç senedenberi hünkarın emir U!ak izah etti: min farkına vardı. Meğer be ~· 
mışlardır. Gazi Hz. o zaman bu- mümessili, sulh ve müsalemet ha- ahuru idim. Hakkımdaki tevec • _ Efendim, bir kedi arabanın arabayı kolaylıkla değiştir«ll~, 
yurrnuşlardı ki: reketinin en kıdemli ve emektar cühünün günden güne arttğını gö· döıemesini pisletmit !.. razi olsaymışım: "İzzet Pata, ti 

H''ll.r·ı1~t1 · · · d <l I M G 0 dd ,. ru··y.ordum. Hele o günlerde bana k h b ·ı ötür11' .mı x erımızın aym ec a 2, bir mücahidi o an . uı e ın Şimdi gördünüz mu olan işleri.. arı zır sız ara a ı e g l t ı 
biribirine yakın ve hısım ırklara sa de aramızda bulunması yürekleri - karşı pek fazla iltifatkar idi. Ra- ister istemez 0 kıt gecesi sıcacık için bu planı kurdu.,, diyecek e 
hip olduklarım, asırlarca müddet mizi sevinçle doldurmaktadır. mazamn on dördüncü günü çatıp yatağımı terkederek yorgun yor- mış.. ;l• 
müşterek bir hayat sürdüğümüzü Müdür muavini M. Babacocku gelmişti. Padişah, ertesi günü "a· gun "mahalli vakaya,, gitmek la • Kağıthanede, bin mütkül~~d•' 
unutmıyalnn.n mü~ahit sıratıyle göndererek kon - layi vali.,, ile hırkai saadet daire- zım geldi. tesisine muvaffak o!duğuın #' 

Ben Balkanlılar birliğini Bal - feransımızda kendisini temsil etti- sine gidecekti. lstabli amire mü· Kapıyı açtırıp içeri girdiğim za· •·ülfers,, te bir cuma günü ha~"şt' 
kan memleketlerinin milli tarihleri ren Karneci müessesesine de teşek dürü bulunmaklığım münasebetile man, ne göreyim. Vakıya, dediği }arın talimlerine nezaret ed1~~-
ni~ İlıkişafrndan doğacak bir neti- kür ederiz. haı ahırda akşama kadar meşgul gibi hünkarın arabası, kedi pisliği dum. Ben, böyle meşgul oldug ~ 
ce olarak tasavvur etmek lazım Konferan•ımız hakkında a,. sı'l 1 h k. b. ~ · (k l ) 1 b h l 1 d k. velı·aht Reşıı.t .. o arak ün arın ınecegı a eı ile berbat, mülemma ir a e ge - sıra a o zaman ı . ,, 
gelciiği kanaatindeyim. bir misafirperverlik gösteren Seli. sistemi arabanın beygirlerini biz • mif. Bir kedide buna cüretkar _ fendinin büyük oğlu Ziyaettııı ır 

Yunanistanda biribirini takiben nik darülfünununa da teşekkür bor zat koşturdum. Ve kemali dikkat- lık? !. Şimdi derhal ne yapıp ya - raba ile önü.mden geçti. Be~·rıs' 
iktit.:lar mevkiine gelen muhtelif fi- cumuzu ifaya musaraat ediyorum. le uzun uzun muayeneden sonra, pıp döşemeyi değiştirmeli. Döşe- yaettini görünce hemen se ~Jiı 
kir Ve temayüllere sahip hükumet- Geçen martta Bükreşte toplanan tekrar depoya vazettirerek yeni ıiıeci başıyı yatağından kaldırıp durdum. Bu da, gayet tabii 1 rtt' 
leriiı Balkanlılık fikrinin inkişafı- meclisimizin müzakereleri tam bir mahalledeki ikametgahıma avdet getirttim. Hazineden çıkarılan at- Nihayet Ziyaettin, Osmanlı hZl ı,ti 
nı telakki ve teşvik hususunda da- samimiyet havası içinde cereyan ettim. las nefti kumaştan bir düşemelik danına mensup bir prensti. hl~ t 

1 İma gösterdikleri hüsnü niyet ve sa etmiştir. Pek yorgundum. Derhal soyu· parça kestirerek yerine vaz ettir • amire müdürü sıfatiyle her hl'-~ 
-:fnıiyeti minnettarlıkla karşılama Üçüncü konferansımızın mesai nup yatağa girdim. Hatta, yor_ dim. Ve arabalığı kemali dikkatle bir şehzadeye se ·ama durmal< 
mamıza imkan yoktur.,, sinden bildiğiniz sebepten dolayı gunluktan akşam yemeği bile ye· kapatıp elimle mühürledikten son nim vazifem icabatındandı. ~ 

Yunan murahhasının çekilen milli Bulıar grupunun da mek hatırıma gelmemi ti. :Aradan ra, gece yarısına doğru ev~ Vllr ~ Meğer it öyle değ'ilmiş.. f{e .iıf 
meclis müzakerelerine iıtirak et - · J11P"' 

i<.ıe• yan· tı bir saat kadar geçmif olmalı idi dım. isminin ağızlara alınması ıne _. 
O a miş olduğunu bu münasebetle kay- 11". 

~-ı 4 ·k G (AA ) n·· a·· ·· ki kapının tela§lı telaşlı çalınması Acaba kar·ıı'nı· kiram bu muhar· olan bir devirde yaşıyorduk· ·t.r 
1 ·oc anı ·, · · - or uncu detmekten büyük bir zevk duyuyo }(r•" 
Balkan konferansının dünkü açr - ile uykudan uyandım. Bir at uşa- riri nacizin aynı gece bir kerre da- ğil Reşadm oğlunu, hatta mu ar 
1 l · l l\1 I) rum. ğı gelmiş, acele beni görmek isti- ha uykusundan mahrum edileceg-i- nini bile gördüğümüz zaman g ,,, 
rş ce sesım e · aınınastasyu şu Meclisin Bükreşteki içtimaında 1 ·yo• 

tku ·· l · t• yormuş. Üstümü giyinerek aaşğı nı' hatırlarına getirdiler mi?. memezliğe gelmek lazım ge 1 
,, nu soy eınış ır: Yugoslavya ve Re.manya murah - ttıl ''H 1 indim. Usak, kan ter içinde sebe- muş. Bu lazımeye riayet e 

e en grupu, hatta diyebili - has heyetleri ve bilhaasa Roman- >ı Benim dahi gelmemişti ama ha J1lıf 
rl'mk' b'·t··n h 1 ·ıı t' t 'h• k bi vürudunu anlattı: ~ıma geldı·. mekle pek mühim bir gaf yaP "'ıı 1 u u e en mı e ı, arı 1 yanın harici siyasetini idare etme T 1 JlY 

Selanik şehrinin dördüncü Balkan te olan güzide diplomat M. Titü - - (Şevketmeap efendimizin) Fakat bu defa, kaldırmağa ge- tım. Bu gafı, yanımda bu.ı.ı dttl 

konfo;ansı için toplanma yeri o - lesko küc_ük itilafın te~kili.t misa- arabaları bir kazaya uğradı. A - len, oda uşağı değil bir mabeynci Abdülhamidin teb<lil eskilerı~ht,r 
1 k :ı- Mısırlı Hacı Mehmet bana ı ara • seçilmesini en yüksek bir şe- kının geçen şubatta aldıgv 1 yeni ıı.ek idi: Mabeynci Arif Bey. Kemali 

- :ı- madığı halde ihmal edilmiş olması 
ref saymaktadır. lin Romanya ve Yugoslavyanın teessürle ve adeta mahcubane de-

yüzünden duyduğu.muz üzüntü ve 
Helen milleti ve helen grupu Balkan konferanslarına i•tirakine di ki: 

A :'J: acıyı gizliyemeyiz. Bu cümleden 
tinada ve Delphcsde muvaff akı- ve bu konferanslarda alınan karar - Aman Paşa Hazretleri, sizi 

olarak Balkan hükumetleri harbi-
yetli bir surette baş]adığmnz, da- ları kabul etmelerine mani olmadı- şu saatte uykunuzdan mahrum et-
i ı ye nazırlarının sık sık buluşup gö-
1a sonra stanbulda, Ankarada, ğmı salahiyetle temin etmi§lerdir. tiği.me pek müteessirim. Fakat ne 
Bükreşte ve Sinaiada devam etti - rüşmeleri lehinde izhar edilen di- çare ki şevketmeap Ef, mizi asıl 

Türkiye - Yunan leg-i, Balkan posta birliğine veri -
ğimiz mukaddes eseri bu konfe- ve esası olmıyan bir meseleden 

Geçen eylulün on dördünde len sözlere rağmen - bütün Bal-
ransta biraz daha yürütmek, ileri -götürmek, temsil ettiğimiz millet-
leri biribirine daha zıyade yaklaş
tırmak azmiyle ve en iyi niyetler -
le duygulanmışolarak Selaniğe gel 
m_:k hususunda gösterdiğiniz müsa 
raatı görerek büyük bir bahtiyarlık 
deymuıtur. 

Hepinize Yunan grupu namına 
çok sa.mimi bir surette ve kardesce 
"Hoş geldiniz,, derim. ~· 

Kendilerini güzide diplomatlar 
vasıtasiyle temsil ettirerek mesai
mizi takip lutfunda bulunan altı 
Balkan hükumetine çok hararetli 
teşekkürlerimi iblağ ederim. 

Bu konferansın hazırlanmasın
da bize sevine sevine yardım etti _ 
ğinden, hariciye nazırı M. Mak 
simosun da hazır bulunmasını te • 
min suretiyle konferansa karşı bes 
lediği derin alakayı göstermesin
den ve bu !~onferansın mümkün ol 
duğu kadar yüksek bir nüfuz ve 
şeref kazanmasını göımek arzusu
nu izhar ettiğinden dolayı Yunan 
hükumetine bilhassa teşekkür ede
ri~ Balkanlara ait işler hakkında 
derin bir vukufu o'an M. Tayloru 
fevkalade müşnhit sıfatile gön.der
diği için milletler cemiyeti umumi 

Ankarada Tu .. rkı'ye ı'le Yunanı'stan h · · k dolayı tasdi etmişler. Hala ayak kan hükumetlerinin enüz ıştıra 
iistündedirler .. arasında yeni bir sami.mi anlaşma 

ve elbirliği ile çalışma misakı im -
zalandı. Bu misak gene Ankarada 
3 sene evel imzalanan, iki millet 
arasında asırlarca süren zıddiyet 

için yeniden samimi bir anlaşma 

devri açmış olan, c.mumi bir hay
ret ve hayranlık hissi uyandıran 

dostluk misakını tamamlamı§tır. 
Bu yeni misak yalnız iki devlet 

arasındaki rabıtaları bir kat daha 
kuvvetlendirmesi ve harici sipase-

te ait işlerde iki dev~etin munta -
zam bir surette mesai iştirakinde 
bulunmalarını temin etmesi itiba

riyle değil, fakat bilhassa - bü
tün Balkan devletleri tarafından 

kabul edilecek olursa birçok taraf
lı bir misak akdine esas olabilecek 
- bazı prensiplere istinat ettiği 
içindir' ki çok büyük bir ehemmiye 
ti haiz bulunmaktadır. 

Hükumet)erimizin bize karşı 
gösterdikleri hayırhahlık ve tevec 
cühten dolayı ne kadar büyük bir 
minnettarlık duyarsak meriyet 
mevkiine konmasının -makulse
bepler olmadığı ve bu kararların 

tatbiki ciddi müşküllerle karıılaş-

etmediklerini, Balkan ticaret ve 
sanayi odasının bütün Balkan hü -
kiimetlerinin odaya karşı taahhüt 
}erini tamamiyle yerine getirmeme 
leri gibi bir hadise karşısında kal
mış o1.masmı miııal olarak anmakla 
iktifa edeceğim. 

Giriştiğimiz işin ne kadar çe -
tin olduğunda şüphe edilemez. 
Fakat nefsimize olan imanımız bü 
tün engelleri yıkıp yok etmek hu
susunda bize yardım edecektir. 

Sözün kısası, biz ele avuca sığ
maz tabii kuvvetlere karşı değil, 
fakat her türlü fenalıkların ve her 
türlü iyi hareketlerin kaynağı olan 
insan iradesine karşı mücadele 
me=buriyetiyle kar~ılaşıyoruz. İn -
aan iradesi ise değişmez bir kuvvet 
değildir. Bereket versin ki, ahlak 
prensip 'crının, insanlık duygula
rının, ve hadiseleri idare eden 
mantığın tesirine tabi olabilir. 

Bundan dolayı beşeri terakkile
ri husule getiren bu amillerin hep
si bizden yana ve bizimle beraber 
bulunuyor demektir. Bu amilleri 
ku1lanmak. faal bir hale Sletirmek 
işi bize düşer.,,( 

- Hayırdır inşaallah, gene ne 
oldu?. 

- Efendim, siz arabalığı bu 
gece açtırmı~ıımız.. Bir mev -
hum ( !) kedi, gerdunei hü.mayu -
nun yastığına mütecasirane bir fi
ilde bulunmasını bahane ederek 
döşemeyi değiştirtmişsiniz. Son
ra da, bu yeni dö§emenin arkasına 

bir dinamit kartoıu vazedilmesine 
iğmazı ayn etmişıiniz.. Şevket 

meap efendimiz buyuruyorlar ki: 
"Bilirim. izzet Paşanın sadakati 
ta.mmesi vardır. Fakat, her nasıl
sa gençlik ha'i ile (Ben o vakit ço
cuk değildim) farkına varamamış 
olacak.. Şimdi gelsin, bu araba _.. 
mı derhal tebdil etsin ve yerine bir 
batkasım hazırlasın ... ,, 

Bu esnada birdenbire fena hal
de hiddetlendim: 

- Ben, dedim, emir ahurları 
bulundukça bu araba değişmez .. 
Zaten kendileri de bilir' er ki, bu 
(kaleı) zırhlı aradan baıka emni
yet edilecek araba yoktur.,, 

Arif Bey cevabımı alıp gitti. Fa 
kat tekrar geldi. Aynı cevabı ver-

etti: 

- Eyvah Paşa Hazretleri ..• 

- Ne oldu Hacı Mehmet?· 1 

- Eyvah Paşa efendi... ı-l•J.. 
yultuk ! . Bir sürü hafiyeler .,,.t 
Hepsi gördüler .. 

- Görsün'er, ne olacak?. ;e 
Ben böyle diyordum ama, b.tl ıı 

•. Jı D 
la.ma durmanın bir sorgu sua 
cağından da pek gaf il değil::" 

(l>ı•\"11"11 

Dün de 1 O kişi serbest 
bırakıldı ,f 

Tevkifhane ve hapisanede Jtılf 
kanunundan istifade eden me" ı.il' 

tel" ve mahpusların dosyalarını 
işi devam ediyor. 

cf'J1 d' 
Tetkikat neticesinde, ı.ı d~" 

tevkifhaneden dört, hapisant 
altı kişi serbest bırakılmıttır• 

Efez hafriyatı ,, 
. tı it' 

Bu seneki Selçuk hafrıy• . ,ti 
h frıY 

tam bulmu~tur. Or;:ıd~ a ··dat" 
nezaret eden İzmir müze 111tı fi' 

·· ptO J Sa1ahattin Beyle ArkeleoJt I"' 

sörü Koyie, Arkeoloji mimarı ,ı•' 
.. t ha5 ·' Toper ve Arkeoloji mu c •tl" 

M. Praşnika lzmire avdet e
11111;el' 

dir. Bu seneki Efez hafriyatı ı,i ' 
çuğun 12 kilometre §İmali gar i~ 
· d B 1 · k'. ·· .. ··ıesinde, ıJ sın e e evı oyunun o ,.... 

dağda yapılmıstır. Mütehıı5•1 

Avrupaya avd;t etmi }erdir. 
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Kadın -Asker 3 Günda dört vak'a U " k • 
(IlaştarafıSüncüfiayırada) mumı spor ongresınc 

. ca.. taratı 1 1 el Şükrü Kaya Bey anlattı: 
t~di bizde. kad 

11 

yır;ır.daJ . - Ortada kadınların da hizme-
tr •Yrdık ·· .. ~~ - er ek dıye ti mecburiye olarak askerliklerini 

'!'ıJ•iınd 10.ruluyorıa bu, terbiye icap ettirecek bir vaziyet yoktur. li.a. an ılerj &eliyor N d' 
,~ diyor ki: ' a. ıre En mühimmi de şu. Kadınlar as • 

· . - kadının k kerlik yapabilirler mi, yapamaz -

- Geçit resminden sonra palto
mu tribünde unutmu§um. Ben ar

tık kayboldu sanıyordum. Halbu
ki şimdi paltomu bulmuşlar, getir-

de verilen kararlar 
(llll~ tar~fı.7 '~.d aa~:ıfacla) • . 1 mişler, azalardan bir kısmı değiş. 

dar oldugu gıbı butçesı dahıhnde miştir. Netice şudur: 
antrenör getirtmekte ve kullanmak Umumi merkez heyeti: 

lÇ"tl\ b aı er olamaması mişler ... 
ta serbest bulunması, bazı oyuncu Birinci reis Erzurum Meb'usu 8 ~n bir ıebep .. . lar mı?. Bana kalırsa aıkerlik güç 

lııl, . goremıyorum. 1 . . • B b k d' D d d l rı, fı:ıyoloJ"i cih . d hır ıştır. a am as er ı.. e em 
lJ\ l.rı etın en ka - 1 k d' D d . d d . " n aıkerlik 1 .... . gene as er 1. e emın e esı o 

"'t•ını mes egınde ıse 
tııl Yacaklarını dü· ·· ki ~ da askermi~. askerliğin ne demek 

lJOrl xUnme e ya ~ ~ .. 
a@..· _ lr, Kadının bir . . d oldugunu a~aiı yukarı b1hyorum 
-~•tdı;· b ay ıçın e b'l' . B' . h'f .f 

11ıiı h ~1 ve izim hastalık dediği· saya ı ırım.. ızım na ı 1 zayı 
tı-.ı ah taye tabii k 1 k 

1
. hanımlarımız askerliği kıYıramaz-

'4U'ltt B' artı ama a-
çi...... • ılakis kadın bu hal' _ lar .. Fazla yufka yürekli oldukta · 
~uıe.tae h 1 ge d .. .. ·· d t t k ı· t' __. asta ıayılır rını a goz onun e u ma azım. 
o..rıceld · ""I ere tnahsus f izy 1 ·· k Ben hayatta kadın erkek farkı .. lt old ... o OJı no 

dır, ugu da unutulmamalı _ tanımıyorum. İnsanlar, bir ta -
G b . kım v:ızıfeleri bedeni mukavemet-

d ... ~ el ık ve doğumu b b' k lerine, kafa ve beyin kabiliyetle -.. , tçin h , en ır a- . . 
'·~·L ra. l\hıılık ıa rine göre aralarında takıım etmış-
Qt.,1111 h' ymıyorum . . 
'd'L fe ırlerde eıkid b .• d t ler. Kadının hıssesine düıen vazı-

ıttl\İıt. en erı a e k . . 
h ... t • ır: Gebe kad tl k fe "Çama~ır yıkamak, ye.me pışır 
"4l.b' . ın mu a l 

tr ır ınıan tela-kk" 1 mek, çocuğa bakmak,, o muıtur. er, Lu ı o unur; as· . ·~r . 
'l\e ,, l ' ıancılanır. Bence bu 
t 1 tol .. '' . 
•kidenb .u telkın,, oynüyor .. 

dt?ııtı erı evlerimizde gebe ka· 
1 "! erce ... k t.ıılC(.. .. egı, usacağı. sancı -
t · 11 ıoyle ·ı · · ~iri altınd nı mıJtır. Bunların 
"ıy'>r & kalan genç gebe, ku· 
1 ' 11.ncıla 

Kadın asker olursa ... Bu mevzu 
da ciddiye alınabilecek bir taraf 
göremiyorum. Bu, bir vodvil mev 
zuu o'abilir. "Kadın asker,., "Şar 
lo asker!., kadar gülünçtür .• 

lc:lal Hanını anlatırken hile gi.\
lüyordu. Biraz ciddi bir tavırla ~İr h nıyor, hastalanıyor. 

l.'Va.l' . d . ~,I\ k ııınde bulundug~ um za- ~öze ~öyle cvam cttı: 
L Ço .. d 
~ ~ldın ~~r ürn: Anadolu da ge . - Hem, kadını asker edip cep 
ıtlıy0r h ıç ıa.ncılanmıyor, kus • heye yollamanın, i,in ciddiyetini 
bil\de'do~ıtalanmıyor, bir ağaç di- de bozacağına kaniim. Düşünün 
d, t•rl l\lruyor ve aynı zamanda bir kere: Genç, güzel bir müla-

trk akıınd1. itini görüyor. zim hanım... Kar,ı ıiperde yakı -
t v k )eyi -.ı e ız çocuk aynı terbi - şıklı bir dü man delikanlısı ... An -

Sot\\ju ~alıdır, .. ~anı biz, erkek lıyoraunuz ya! 
~'!k &.tka. turlu, kız çocuğu Düıündü, biraz daha ciddileı-
. a. tür}" 

Yı:t. 
8

. u yetittirmemeli - ti: 
dtll\l ır kı:l çocuğumuz ol • - Kadının asker o1uşu acaba 
b,b .. L ıaınan eline nıçın bir yer yüzünün ıonsuz derdi, felaketi 

'"lt v . 
C\1iuın trtyor da, erkek ço· olan harpleri ortadan kaldırmağa 
bı' U:ta old u 'b' "f k 
•• 1Yoru:t? ugu gı 1 tu e ver· hizmet eder mi? 
ıtıb .... · 

1 
· • Kızlarımızı fizyoloJ"i 1 l l 1 h "'• ty e d c a Hanım, mektep i anım -

)ede but e erkeklerle aynı ıevi •. ların §İmdiden askerliğe karşı gös
d~dir. undurınak bizim elimiz -

ı ~ıiin·· 
~il.1; un tehirli kadını asker o· 
tirit ... · . Çünkü bu euretle yeti~ -··•trn,,r 
~ı:t ır. Halbuki genç kızla -
~lbi!i Yarının askeri olabilecek 

~i ~e~~~ Ve kudrettedirler. Res -
~1ıltrj t?de kız izcilerimizin ge· 
' ' erkek . 'l . !lğ1 k l ızcı erımizden hiç te 

~" ~ l'lla.dı.,. 
N,ı\. tini kfm görecek 

tre H -...... l<ı 
1 

anıma. hatırlattık: 
~atını z. arımızı da erkek çocuk · 
l lt gıb' k 
Çtill\'a.i d" 1 as erliğe hazırlarsak 
tv \"e ai~zen bozulmıyacak mı ? .. 
cı.ı~ll e Yıkılnuyacak mı?. Ço
g b . anası t ·b· 1 ÜY"Ut eı ıye etmezse, ana -
l<!rbi~·e ~ezse kim büyütecek, kim 

Ntd·· ecek?. 
r ır-e s d' 1

1\ ce" b a. 1 Hanım bu sualimi-
' •nı ·· ı ' li-k !oy e verdi~ 

111 tı. a kınız 
'-oıJ.irn . . Var .. Kadının asker 

~,~\ ~ıı ıçin · . 
l 

lhttiril . . ıçtımai teşkilatın 
f)I llles1 ıca. d • ll'rata} P e er. Umumı 
ltr ar, umu A 

k • ~~· mı çamaşırhane • 
b'tlt '"l tı Çocuk terbiye ve ha -
al.t er• kurul k k· . lt~kll&t . ına lazım gelir . 
dılt'ltdtr ' b~r &osyal devlet teş· 
'b!'r · Bınaena.leyh b~nce ka 

lerdikleri ıiddetli arzuyu geçici bir 
gençlik heyecanı telakki ediyor • 

Avukat hanıma göre, genç kızla
rı aıkerliğe cezbeden, sadece par 
lak üniformadır. • 

- Onlar da hayata atılsın~ar da 
bir görelim! 

Diyerek, gülüyor. lclal Hanım 
şu fikir de: Asker ohnak iıtiyen ha 
mmlarm mektebinde müdür ol-
saydım, bu genç hanımları bir kö
;eye çeker, tekdirle karışık bir 

hasbihalde bu'unurmuş; kendileri
ne, askerlikten evel derslerini, im 
tihanlarını düşür..mcleri lazım gele 
ceğini hatırlatırmı~. Avukat ha
nıma, talebede askerlik arzuları -

nı bir genç içtimaiyat hocası hanı
mın uyandırdığını söy:iyerek ve ne 
diyeceğini ıorduk. İclal Hanım 
gözlerini açtı. Dudaklarım kıvır

dı. Şu kısa cevabı verdi: 

- Şatarım! 

Avukat İsmail İsa Bey de bu 
mevzuda menfi dü~ünüyor: 

- Kadının va.zıfesi askeri yetiş 
tirip cepheye göndermektir!. '•k ~l\<:a.k b. 

~r o}.'- .
1
. ır sosyal devlette Diyor. Bir de, ~ehir meclisi 

ıı "'oı ırler 
.,\1 .,, azasından Adalı Avni Beyi dinli-

ltlcat H 
~c anıma göre bu yelim: 

/\''1kr " 0 dvil mevzuu - Kadınlarımızın asker olup 

Paltoyu, orada bulunan amele
den biri bulmu~, bu bizlere değil 
mebuslardan birine ait olsa gerek 
demiş, almış paltoyu Millet Mec
lisine bırakmı~ !. 

1 

Misafirler hep birden söyliyor -
lar: 

- Af erin çocuğa!. 

Bunlar konuşulurken emniyet · 
müdürü Tevfik Hadi Bey içeri gi-
riyor, resmi raporları getiriyor. 

Bu raporlarda üç bayram günü
nün en küçük zabıta vakalaına ka
dar yekunu var. 

Raporun hu'asası şudur: 

farın sakatlıklarının tedavisi ıçın Aziz, İkinci reis Ardahan Meb'usu 
tedavi ücreti verilmesi, Balkan at- Halit, aza: Hadi, Nasuhi Esat, 
letizm oyunlarının iki sene sonra Mamut Ağabey, Hüsnü Naili, E§ • 
Türkiyede yapılması, güreş fede - ref Beyler. 
rasyonunun ve güre~çilerin takdir· Futbol federasyonu: 
name ile taltifi, Balkan müsabaka Reis Hamdi Emin, aza: Kemal 
larından sonra güreşte yapılacak Halim, Nüzhet (Fenerbahçe) Bey 
ilk harici temasın lzmirde yapılma ler. 
sı, su sporlarında yüzme havuzu Ateletizm federasyonu: 
için mıntatka arzularının yerine Reis Bürhanettitn, aza: Ahmet 
getirilmesi, Karadeniz mıntakasm Fetgeri, Enis beyler. 
da da faaliyete geçilmesi, müm - Denizcilik Federasyonu: 
künse antrenör sayısının artlırıl - Reis Mehmet Ali Paşa, aza: Ri· 
ması, askeri teşkilatın eskisi gibi za, Cevat Beyler. 
çalışması, yalnız mektepli işinin Güreş federasyonu: 

Üç J:'Ünlük bayramda sadece 
zabrta vakası olmuş!. 

4 tekrar umumi merkez tarafından Reis: Ahmet F etge,ı:i, aza Sa dul 

Eeğer bunu Türkiyenin en salahi 
yelli insanlarından işitmese.m, e -
ğer en salahiyetli insan\ar bunu bir 
rapor halinde yazmasalar verece -
ğimiz cevap şu olurdu: 

- Geç ef endiın geç... Böyle 
ıey olur mu?. 

~· 

Üç gün bayramda neden hırslar 
duruyor?. 

Neden cürümlerin grafiği ha§ı
nı aşağı indiriyor. Bu, başlı başı
na ıosyal bir meseledir. Bir mil
letin ruhunu, bir milletin şuuru -
nu, bir teşekkülün disiplin kuvve
itne olan itimadım gösterir. 

Üç gün bayramda dört zabıta 
vakası. Bu vakalardan bir tanesi 
ki\za ile ateş alan bir tabancadan 
çıkan kur~undur. Birisi bir deli -
lik hadiaesidir. Öte ler de kaba
hat nevinden şeylerdir. 

Hırsızlık, yankesicilik, dolandı
ncılık, sarkıntılık, cins cins teca -
viizler, kalabahğm icadettiği cü
ri.imlerden hiç biri bu üç günde gö 
ze çarpmıyor. 

Maarif Vekaleti nezdinde takibi, lah ve Seyfi Beyler . 
bisiklet federasyonunun yeniden Bisiklet Federasyonu: 
ihyası, dağcılık, kayakçılık Reis: Hüsnü Naili, aza, Riza, Ca 
atıcılık ve binicilikle iştigal etmek vit Beyler. 
üzere yeni bir federasyon kurul - Eskrim Federasyonu: 
ması . .. 

Yeni intihabat 

Kongrede bundan sonra intiha · 
bat yapılmış ve seçmede ilk defa 
olarak işari rey kullamlmıştıtr. 

Federasyon reisleri aynen seçil-

Reis: Fuat, aza Kazım, Ridvan 
Beyler. 

Dağcılık, kayakçılık federasyo • 

nu: 
Reis: Şükrü, aza: İsmail Hakkı 

Beyler. 

Lig maçları başlıyor 
( Eaf t•rafı 7 Jncl ••yıfada ) 

ta!, Beylerbeyi - Kasımpaşa. 

12 Cuma Kanunusani : 

Taksimde: Fener -Beşiktaş 1 

Kasımpaşa - Eyüp. 
Kadıköyünde: İstanbulspor -

Galatasaray, Hilal - Anadolu • 

19 Cuma Kanunusani: 

Taksimde: Galatasaray - Ve· 

fa, Anadolu - Beylerbeyi. 

Kadıköyünde: Fener - Süley • 
maniye, Eyüp - Altınordu. 

26 Kanunusani: 
Taksimde: lstanbulspor - Be. 

şiktaş. 

Bundan sonra lig maçlarının i · 
kinci devresi başhyacak, birinci 
devrede Taksimde yapılan maçlar 
Kadıköyünde, Kadıköyünde ya • 
pılanlar da T akıimde yapılacak
tır • 

Çünkü; evvelden hazırlanmı,, Üsküdar birinci sulh hukuk mah· 
VC\Zİyete hakim olmuş kuvvetli bir 

İstanbul asliye mahkemesi bi • 

cl.?vlet makinesi var. Bu vazifesi
r,i muhakkak ki çok iyi yapıyor. 
Bu bir ıebeptir. 

Bunun yanında başka bir se
bep var: 

Bayram heyecanının kütlenin 
ruhunda bıraktığı akisler .. 

Bayram eğer milletçe, içten du
yulmuş, benimsenmiş bir heyeca -
nın ifadesi olmasaydı bu bayram 
günleri başka bayra.m ve şenlik 

günlerine benziyecekti. 
Eskiden donanma gecelerini, cü

rümlerin arttığı, cinayetlerin çoğal 
dığı gün~er diye hatırlardık. 

Halbuki onuncu yıl bayramı ta-

kemesinde: rinci hukuk dairesinden: 

Üsküdarda İmrahor mahallesi Müddei Alektiro Teknik Şibit 
Hacı Ahmet Paşa çıkmaz sokağın- Daymon fabrikası ve şürekasının 

da, atik 6 ve cedit 7 numaralı ha - vekilleri Gabay biraderlere iza • 
nede sakine Hatice hanım mezkilr feten avukat İbrahim beyin müd

hanede mukim Sait Ef. aleyhine deaaleyh Pangaltıda vali konağı 
ikame etmiş ve şuyuun izalesine ve caddesinde madam Sakalaridi 
açık arttırma suretiyle aatılmasına apartımanının 1 No. sunda B. 

mahkemece karar verilmiş olan Laskin Efendi aleyhine beş yüz li
lmrahor mahallesinde atik 6 cedit ra alacağın tahsili hakkında ika -

7 numaralı ve kamilen ahşap ve me eylediği davanın lS-10--933 
cüm!e kapısından girildikte çiniyle 

döşenmiş ufak bir antre ve bir cep 
hede ve biri merdiven altında ve 

biri arka taraftaki mutfakta üç kö-

tuihli celsei muhakemesi için ila
nen tebliğat icra edilmesine rağ • 

men icabet etmiyen müddaaleyhi 

mumaileyh hakkında H. U. M. K.· 
m·· 1 ··k k. mutfakta bir ze bir heyecanın ta kendisidir. ÜI- ur u ve ımez ur nun 402 inci maddesi mucibince 

küye erişir. kuyu ve bir hala ve tahminen yüz ittihaz olunan gıyap kararının 
10 uncu yıl bayramını, onuncu yirmi metre murabbaında bir hah- bersabık bir ay müddetle ilanen 

yılın ilk gününde olduğu gibi tek çe ve birinci kömürlük üstüne te -
bir kalple, tek bir emelle, tek aşk-1 sadüf eden i'ayet uf ak ve diğeri 
la kauıladık. ı mutfak üzerine tesadüf eden diğer 

Bu, ülkü güniınu yaşıyan genç bir asma oda. ve merdivenle yu -

bir milletin tazellk alametidir.. karı çıkıldıkta, bir sofa üzerinde 
Sadri Etem iki oda ve bir haladan ibaret ve e -

tebliğine ve ilanda kanunu mez • 

kur 405 inci maddesi mucibince 

müddetinde itiraz etmediği takdir 
de muamileyhin mahkemeye ka • 

bul edilmiyeceğine ve vakıaları 

kabul etmiş addedileceğinin. de 
------------ hemmiyctlice muhtacı tamir ve beş 
Türk-Yunan itilafı yüz lira kıy.metli bir bap hane ta_ derecine ve emri muhakemenin 9 • 

k,d •l lcl&l H ıuı. anım, aakerlig~ i olamıyacağı hakkında bir sual sor-
~1 "'ta. k 

Türk - Yunan ticaret itilafı 

bu ayın nihayetinde bitecektir. lh· 

rihi ilandan tibaren 30 gün müd _ 12- 933 tarihine müsadif cümar • 
detle ve açık arttırma i~e müzaye _ lesi günü saat 13,30 talikine karar t."\ br k ya 1!hramadığından mak için evvela Türk olmamak, 

!ıl·~d e ' hu hah · ··1 d f l k ı· 1 ı. tık .. .. ıı gu erek kar • sonra a, geçen e a el ı gün eri 
......_ ~ •o:ıu fu : bilmemit olmak lazz.:ndır. Türk ka-

~t ıkerlik k 
. cburi hi:ı adınlar için de dınının, harbin en kahraman bir 

verilmiş olduğundan mezkur gı • 

yap kararının tebliği makamına 

kaim olmak üzere keyfiyet ilan o-
lunur. (9120) )ı lV.attını ınet oluraa hen tehlike unsuru olduğu çoktan sabit olmuş· 

~, t<ire d ~eınek.. Ni.ifus kaydi - tur!,, 

>~İ, ••k=~~m tarihim 1312 dir. Son olarak tunu da kaydedelim 
Sı~i1tt... r 

1 çağrmı çoktan ge - ki, Kadınlar birliği azası, kadın-
~ !ft:rt d ların asker olmalarına. tiddetle ta-

racat ofisi ve ticaret odası itilaf -
namenin tatbikatından alman ne· 
ticeler hakkında bir rapor hazır • 
layacaklardır. ltilafname müd
deti bitmeden yenilenecektir. Ye· 
ni itilifnamede ihracat malları -
mızın Yunanistanda daha ziyade 
sürümünü temin için yeni bazı 

mllddeler konacaktır • 

deye vazedilmiş ve gene 7 / 12 933 
perşembe günü saat 14 ten 16 ya 
kadar müzayedesi icra olunarak 
haddi layikını bulmadığı takdirde 
tekrar 23 / 12 / 933 cumartesi gü
nü saat 14 ten 16 ya kadar ikinci akçesiyle birlikte mezkur tarihler
müazyedesi icra olunarak müşteri- de Üsküdar sulh hukuk mahkeme
sine ihalei katiyesi icra edilece -
ğinden talip olanların o/c on pey 

sine müracaat etmeleri ilan olunur. 
(9115) e evllm ettı' ·• raftar bulunuyor. 



Lise ''e ortamekte ı d 11 Askeri Fabrikalar illlnları 1 1 ısı a nb u ı E eledi~ esi ilanı a ro_./, 

er e Oksijen Tesisatı Anadolu Ajansı afisBJ 
~~leccan}lik müsabakasında ffiUVaf- Yukardaki malzeme aleni mü· •• ~11 • 

fak olanlar kimler . r? nalta,a suretiyle 3 - ı - 934 ta- ucre erı 
rihinde ıaat 14 te ihalesi icl"a edi- . . ote• 

Eşh11~ v~ m\irs~('satın kcndı sanat ve tıcarctlerıne 11'1 , ~ ---·---
(rtaTi t•3rafı dünkü nüshada) fendi, Mütekn.it Emin Eey oğlu lecektir. Ta.iplerin ~artname için 

E!Zz\zden: Ç.ftçi Mehmet E - Celi· Efendi, Mus!afa cğ:u Ha -ı her gi.in öğleden sonra; münaka · 
fer.ıli oğlu Rifat Efendi, Mütcvef , ~rn Efendi, Abclülk::ıdir oğlu Sa· si\ya girmek için de o gün teminat 

fa Mehmet Efendi oğ!u Kemal E· : i'ıatf 'l Efen:li, Fevzi kızı ile müracaatları. 
fen:li, Müteveffa Mehmet Efendi s~i:me Hr..nım, Ei"ley;mm Bey oğ
OG~u Şemseltilnt Efendi, Mütevef. hı Muştafa Efendi, r.1ustafa Zeki 

l İstanbul dördüncü icra memur • fa Abdullah oğlu Hr.lil Efendi. JJ. o~lu Hulufii Ef ~-ıdi. w • 

l • "d Al" Ef d. wl luf!undan. 1.ayserı en: l en ı Ofl u r 1\1: ,,. t s t B ... 
• • • v f I~ahat:ı!}lan: ı\·.ı.c •• me ua · 1 Tcırr::amma ehlivukuf tarafm • 

AAll~E Effen~ıl, 1Rbızal .oglEufCed\'~t BE ~ OBlu Vedat Efendi, MehmetB. oğ 1 dan 25~00 yirmi bet bin lira kıy • 
1 

• og u ra ıım en ı, e d h E' d' Abd·-ı 
ı . wl y Ef d' \r hb' ~ j lu Ab tırrn man ren ı, u - met tal<dir edilen Beyoğlun<la cı" og u e.vuz · en ı, e ı og- . . _,. At· B · 
ı C el Ef el• ı bl<lt& B. o~lu Sac:t Efen1.11, ı · Pangaltı mahalleıinin Şehit Muh-
u ev et en ı. f • · B 

M wl d Al" ~ı Ne at' E· o~lu s::nail Efendi, O. Nurı · tar sokağında eski 3 yeni 75-1 ug a an: ı og u c ı 1 _, 
f d . M Al' ~ı. M ' et Efen , CJ!u M. Ned'r.ı Efendi, Ahmet B. numaralı Relkis apnrtımam na -en ı, . ı og u e~ıın . 1 ~, , " • 
di, A.. Riza l:ızı Emine Nazmıye I ogıu. I,.~mal ~~ endı, . !\fosa ~~ oğlu 
H~nım, Fehmi oğlu l-1. Nez:hi E- I r,fa~.ır Efcn~.ı, ~:t.n .B. og.u ~1. 
fendi, Mchmcı oğlu Süleyman E· I rJcoım Efenc.;, lıuseyın B. oglu 
fendi, O. Nuri oğiu Şevki EfenC:i. İlyas Ef emli, llyas B. oğlu Enver 
Hüseyin oğlu Vah"t Efendi, Meh- Eicndi, Mütekait Esat B. oğlu Ali 

me\ oğlu Sdih Efendi. Efendi, İbrahim B. oğlu İsmail 
.It .. ~eden: Ilüseyin oğlu Mah • .. ~nd:, Alil Şefik B. oğlu Mehmet 

mtft Efendi, Şevket Efen:li kızı Efendi. 
Sctliha Hanım, Mehmet oğlu Rah· 
mi Efendi. Almanyada hapsedilen 
Sam~undan: lsmail oğlu Ömer İngiHz gazetecist 

Ef~ndi, Ali oğlu Mustafa Efendi, Sen Lüi (Yukarı Ren) 6 (A.A.) 
0.1ınan oolu Recep Ecfndi, Meh· l h 

ı.. l"':!:liz gcı.zelccisi Panter, Müni -
met oğlu Ata Efendi, Ölü Yusuf ten burayn ı;clmi~tir. Panter Lon 
oğlu Hüseyin Efendi, Mehmet oğ d "d , . 

raya r;ı eceı<~.ır. 
lu ll-Jlan Efendi. 

Giresundnn: İsmail kızı Altın 
Hanım. lıtar.bul il;inci icra memurlu -

ğundan: ~1ğdeden: Fettc:ıh Efendi. 
J · d M'·t ff R h · ı Bir bordan dolayı mahcuz olup zmır en: u eve a c:ı. mı cı· -
V h t L~ ib l · ~ı p~ra.ya. cevrilmesi mukarrer bulu-

zı cca e r.:nnım, ra ıım og u 1 · .. . 
Olman Efendi, İsmail oğlu Nec. nan ve tr.mr.mma dort bın dokuz 
det Efendi. yüz kırk lira kıymet takdir olunan 

Malatyadan: Hüseyin oğlu Ali Beyoğlunda Katipçelebi mahalle -
Seydi Efendi. sinin Ant-..dolu ıokağında kain eıki 

:Xekir<lağından: Yayla Ömer l 6 yeni 6 No. larla murakkam maa 
Salih oğlu Hüceyin Efen:li, Hafız bahçe bir bap hanenin nısıf hi~sesi 

Hasan oğlu Kemal Efendi, Süley- açık arttıl1!11aya vazedilmi~tir. Şart 
man oğlu İsmail Efendi. · namesi 11 l 1 933 tarihinden iti -

~ydmdan: Tikveşli Mustafa haren herkes tnrnfmdan görülebil-
oğlu Eşref Efendi, Mütekait Ka - mek için daima açık bulunduru a -

mil kızı Z. Müşerref Hanım, Eü • caktır. 10 12 933 tarihine müsa -
teveffa Mehmet oğlu Mustafa E • dif pazar günü saat on dörtten on 

fenr.li. altıya kadar dairemizde yapılacak 
Bursadan: Nuri oğlu Fevzi E- olan açık arttırmasınm arttırma 

fend~ Müteveffa Ahmet oğlu Şa- bedeli muhammen kıymetin yüzde 
ban Efendi, lbrahim oğlu İbra • 75 ini bulduğu takdirde en son art
him Efendi, Hafız Mehmet oğlu hranın taahhüdü baki kalmak üze
D. faruk Efendi, İsmail oğlu Mah re 25/12 933 tarihine müsadif e. 
m~lt Efendi, Nuri oğlu Necmettin 
Efendi, Mütevcff a Şevki oğlu M. 
Kemal Efendi, Ahmet oğlu Hü -
set/in Efendi, M. Hikmet oğlu Or 
han Efendi, Mehmet Cemal oğlu 
Mecit Efendi, Muttalip oğlu Os -
man t':fendi, Gaip lsmail oğlu Nu 
ri Efendi, Mehmet oğlu Vehbi E
fendi. 

den pazarte&İ günü saat on dörtten 
on altıya kadar keza daire.:nizde 
yapılacak arthrma.sında mezkur 
gayri menkul hi&Sesi en çok arttı
ranın üstünde bırakılacaktır. 

Arttırmıya i~tirak etmek istiyen 
lerin kıym=ti muhammenenin yüz
de yedi buçuğu nisbctinde pey ak
çesi veya milli bir bankanın temi -
nnt mcktt.:bu:ıu hamil bulur.,:nala-
rı lfız!mdır. Mü~erakim Yergi, va -

mile maruf apartımanın tamamı 

açık attırmaya vaz edilmiş olup 
15-11-933 tar!hinde şartnamesi 

diva~1haneye talik edilerek 9-12 
-933 tarihine müsadif cumarte· 
si ı;ünü saat 14 ten 16 ye kadar ls
h:.nbul dördüncü icra dairesinde 
açık art~ırma suretiyle satılacak -

tır. Arttırmaya iştirak için yüz • 
de yedi buçuk teminat akçesi alı • 
nır müterakim vergi, belediye, va
kıf icaresi ve gayrı menkul mü -
kellefiyetleri müıteriye aittir. Art
tırma bedeli muhammen kıymeti -
nin o/o yetıni! be~ini bulduğu tak • 
dirde ihalesi yapılacaktır. Aksi 
halde en son arltıranın taahhüdü 
baki kalmak üzere arttırma on beş 
gün daha temdit edilerek 24 - 1. 

-933 tarihine müsadif pazar gü· 
nü aynı eaatte arttırma bedeli gay 
nmenkul mükellefiyetlerini teca • 
vüz ettiği takdirde en fazla art -

tırana ihalesi yapılacaktır. 2004 
No. lu icra kanununun 126 ıncı 
maddesine tevfikan ipotek sahibi 

alacaklılar ile diğer alakadarların 
ve irtifak hakkı sahiplerinin dahi 

gayrı menkul üzerindeki hakları -

nı hususiyle faiz ve mesarife dair 
olan iddialarını evrakı müsbitele
riyle yirmi gün içinde icra daire -
sine bildirmelerı lazımdır. Aksi 

halde hakları tapu sicillerile sabit 
olmadıkça satış bedelinin paylaı -

masından hariç kalırlar. ltbu mad 
dei kanuniye ahkamına göre hare
ket edilmek ve daha fazla ma • 

lumat almak istiyenlerin 933 -
3197 dosya numarasiyle memuri 
yetimize müracaatları ilan olunur. 

(9117) 

Tashih 

Beyoğ"u birinci sulh hukuk ha
kimliğinden: 

Gazetemizin 6 ikinci te§rin nusha 
sında düzgün çıkmıyan rakamları 
tashihen dercediyoruz: 

.Erenköyden: Müteveffa Tev -
fik kızı Leyla Hanım, Müteveffa 
Arif kızı Seher Hanım, Halit kı
zı F. Selma Hanım, Müteveffa 
Hakkı kızı Zekiye Hanım, Salih 
kızı Nihal Hanım, Müteveffa Meh 
met kızı Vecide Hanım, Hasan 
kızı Hayrünnisa Hanrm, İbrahim 
lnzı İtimat Hanım, Müteveffa Ha 
san kı~ı Mühsine Hanım, Recep 
1'~ kızı Enise Hanım, Mütevcf · 
fa Ahmet kızı Feri de Hanım, Mü 
teveffa Şükrü kızı Zehra Hanım 
Mehmet Arif kızı Ayşe Hamm,' 
Mehmet Hdusi kızı Cahicle Ha -
r.ım. 

•.,1f icarcsİ, l&nzifiyc ve tenviriyc- 34119 - 2Q, 73788, 73D01, 

Arıluırndan: Mehmet oğlu Hn • 
lit Efendi, Ahmet oğlu Adnan E
fendi, Müteveffa Eyüp Sabri Bey 
oğlu Ft!thi Efendi, Hakkı liey eğ· 
lu Necip Efendi, Mütekait Mu -
ammer Bey oğlu Muzııffer Efen · 
di, Abdurrahman oğlu o.' Nuri E
fendi, Ahmet B. oğlu Kemal E · 

den mütevellit rmıumu belediye 87785 - 90, 94040, 9499:5 - G, 
mi.iş eriye aittir. 2004 numaralı 95468-9, S6136, 80846, 96269-75, 
icra ve if!fıs kanununun 126 mcı 10563S, 10i439, 110387 - ~o. 
maddesinin dördüncü fıkrasına tev 207"/0 - 71, 40318 - 20, 
flt:ın bu g:.yri menkul üzeı-inde 41167 - 9, 30215 - 7, 61143 -6, 
i9otc!di n'acaklılerln dii7er alaka - 19030, 3$42 - 3, 3G3G, 3529, 
dnrlarm irtifak hnkk1 sc.biplerinin 2741, 23i73 - 4, 933fü) , 107556, 
bu haklarını ve huıusiyle faiz ve 36103, 10531!) - 20, 108791, 
.-nanarife dair olan iddialarını ilan ı 103:.534 - 5, 4493, 36815 - 19, 
tarihinden itibaren 20 ~ün zarfın 37431 - 5, 15409 - 12, 2ô070-79, 
dn evrakı müsbiteleriy:e beraber 26211 - 15, 26357, 1601 - 2, 
dairemize bildirmeleri. Aksi lak- 103811 - 14, 12273ô- 7, 109696. 
dirde hak"nrı tapu sicilleriyle sabit 109709, 116850 - 5, l l 7G37 - 8, 
olmıyanlann satış bedellerinin pt.y 98~03, 101676 - 7, 1€5G, 38083. 
laşmaiarmdan hnr:ç. kalacakları 41238 - 40, 72076-3, 9~066-9, 
cihetle alakadarların işbu madde - 68217 - 19, 5:il16. 
nin mezkur f ahra:mıa göre hareket Yanlışlar 
clmeleri ve de.ha fnz"a ma"umat al Yanlı~ 
m"l.1< isfycnl~rin 933 4582 numa - 91675 
ra!ı dosyaGına miiracnatlan ilan o- 9~SJ9 - 00 
lunur. (9133) 1 112193 

9S69D- 700 

1 112195 

• , . ·f 1 ..J w ,_. mah~S .ı o uak o ~an ;..t ve t caretın ı a o unrıugu emaKın, ~ ti" 

dükl.an gıbı müeueaata asaca~ları adı ve elektrikli. btf ~ 
i:an:ar:a, dığer bi . fın um ılaıı ve lev,1alarm bem beledıye ti 1 

' b' ' • L.. • '..J - • • smi be ..d ve ıesimıui kanunu muc ınce la'Jı o ~UlU .'an re . blJJ' 
ı f s j ücreti ajans tarafından bu nıüesscsenı:ı rcsmı rnak 

mutiabilinde tahsil edilec~ktir. 1 
Kaçak afıf ve el ilanları için • jans memurunun m~r•:~ 

iiıer:ne nbıtai belediye memurlcırı tarafıııddn derhal bır idİ 
varakası tanıim o'unacıık ve bu zabıt varakalarına mUsteO t 

1 T h. ·· tini tC u lıan uhibi hakkında takıbat yapılaca <tır. eş ır ucre .. ,. 
•w • J k ıçtO Etmemek kaatile ycıpılaca~' kaçakçı\ıga manı oma d'rl' 

türlü tedabire tevessül edilecektir. Ajans tarafından usulii bıtf 
f . . :ı• 

sinde talik o'unan ilinahn hüsnü 5uretle mu'ıa azası ıçın ,fi 
bell dfye tal1matnamui ahkamı tatbik o'unacak ve ajans t;~iril4 
dan müracaat vukuvnda icap eden tedabiri mania ve te 'f' 

d . d"kl" f' 1· t•rı sür'atle ittlhıız edilecektir. Bele ıyece tps ı ı a ısa lf 
d 1 ., • eklalll ajansa tevdi eoilmit olmakla yukarı a yazı ı ı an ve r . 

11
; 

te,hir etmek isti yenlerin doiı udan coğrnya ~n~do'~ aja~elr 
Bcyoğlundaki ~ubesine müracaatla mezkur tasdıklı tar.ıfeye ,ke'~ 
kın resim ve af;sıj ücretinı behemehal verme!eri, akt.ı har ~I~ 
bu'unanJ., hakkında takibat icra eddectği ve ilAn as~Sll 
mcnedileccld"i illn olunur. (6 

r kil" 
Kireçburııu 1-.öyü 36 ıncı ilk mel<teptepte mevcut yer 1 

1 
,, 

mitler 9· 11·933 perşembe günü mahallen bilmüzayede s.•1
;;,, 

g~ ından almak istiyenler o gün ıaat lJ de orada bu uan 
"600"" men.ura nıüracaatian. 

~ 
• 1 • ı·· 1 n ecıl Cerrabpaıa ve Hasekı hastane erme uıun u o a 1 

roollıen maızeıncsı pazerlılda alınacaktır. Talıp olanlar.'·= I' 
anlamak üzere lcvaZJm m~dürlüğüne, paıarlığa gırmek ıçı i-'ı 
teklif eciecekleri bedelin. yüzde yedi buçuğu nisbetinde te!ObC~ 
makbuı veya mektubu i!e 13· 11· 933 Pa.z~rtesi günü aa•~, 0;

7
8,• 

kader Daimi Encümene müracaat etmelıdırler. 6 

İstanbul ikinci ticaret mahke- ı 1.slanbul ikinci ticaret tJJ 

meıinden: mesınden: 
M ı .k. k' F 11••• Otto Egorof Ef. vekili avukat ema ı ı şar ıye ra 

lsnk Sagez Ef. tarafından borçlu kaımın İstanbul da Erzurull' ;ı;ıi 
lstanbulda Rıza P.ata yokuşunda da 22 numarada Nikoli Ek f 
lsmetiye caddesinde 28 34 numa - fendiden alacaklı olduğ&J ,1 

·b· ·r·· k l" · · · tif••1 
ralı madeni eıya fabrikası sahı ı uı· - ırasınm temmı ıs . dl 
Mehmet Necmettin Bey aleyhine nında mezkur banka nez~•",, 1 
mahkemenin 933/ 1251 dosya nu - hun 15 adet terkos şirketı, . 
marasiy' e bir kıta emre muharrer Anadolu, 300 adet Şark dei~ ~ 
senet mucibince 289 Türk lirasının leri ve 70 adet Arslan eslı•etl; 

. . . k 1 . h" ,eıı ·k müddeti kanuniyesi zarfında tedı- çıınento şır et erı ısse fv 
. h . . A hl A a tef ve edilmediği takdirde borçlunun nın re nı tıcarı a tamın tf!. 

• ' 1 d'l · e bO itirazının ref'ile iflasına karar ve - satı maısı ta ep e ı mı§ .,, 
·ı · t ı b. ı açılan ı'flfıs dava- nun ikametgahı meçhul .,,e ıtJde ~ 

rı mesı a e ıy e . . . h'lill 
.. · b h 1 •takı· dava isti - menın daıreı kazası da ı _.JJ 

ıı uzerme u u u. . . 6P' 

d üddeaaleyhin adresine be _ ikametgahı knnuni ıntıh•P .,,ıııı' 
ası m h b' l T · a ~ , 

rayi tebliğ gönderi' mit ise de mu- .mesi ase ıy e ı anen ıcr ,..,ııı 
h k l tebligat üzerine müddeti k• tdd maileyhin ikametga mı ter i.e · o 

1 bir ıemti meçhule gittiğ!nden teb- si zarfında itiraz edil~~ınıt ıB 1 
ligat icra krlmamadığı mübaşirin ğundan merhun tahvılatırı dl 

h 933 cumartesi günü saat ıo .,,( tebliğ varakası za rmdnki me:;ru- d• Y 

ham ve kambiyo borsası il bil 1 
hatmdan anla§ı!maıma binaen İ§ - k 'l · t' it 

masına arar vcrı mış ır. 
bu da·ın arzuhalinin hukuk usuli.i . ·ı. d 't'b._,,reıı nm nesrı tcırı ıın en ı ı ... ,, 
muhakemeleri kl\nununu~ 141 in- gün z;rfmda, dayin ınah1' ol"~ 
ci maddesine tevfikan on be, gün ce'l:cd:lmek su:·etiyle itirşj .,ısı 
müddet" e ilanen borçluya tebliği - madığı tal:dirde saht ~ar•'1'jj'Ş ne karar verilmiş olmakla kcyfjyet tisabı katiyet eyliyeccğı teb 

1
tif 

ilin olunur. (345) kt.mına kaim olımık üzere lı~~l 

U.>'ciik2r Tapu l 'ar~sirc:!en: 
Kac:ı' öv caferağa mahalluınio 
lzıdbcy So:cla eski ' No ta ile 
rrurakl>am aı sanın sa~ibi yedın· 

ce l:u'mıan cıvuır.daki diğer 

em 'a :e ait taru senedin·1e cins 
ve No. su yaıılır · ş o'cu~u halc!e 
1-uc'udn ithal ediın·emiş olması 

c'o'a ıs !e senels ı las:ırıuf .. t 
habkınc:.ld mHaa'me taoi tutul· 
rnası ikıııa "y'ed ğ nden 
15 ı S No. lı k<>nun ve niı •mna· 

muioe tcv!il~an malıa tine' e tah· 
kikat .)ltıpı 1ıca ınc!an mcz fır 

arsadı f' a Hıİ tasarruf.ye s' mev· 
cut o 11n ' arın tarıhi ;;&" dan 
ıtibıren on ~ün zarfında tvr<:ıkı 

nıüsp tt:eııle beraber l~ 1 aııl: ul 

Su: tana~mette Tapu daius nde 

U!'d~rır T 11pu bı• merrur'utu· 
na n . ürdc-ıtlau ilin o 'unur. 

" ~ 570,, 

ilan olunur _Y-
Z 'd ayı kfeb' 

Edirne Gnzi Yatı rne "'' 
den aldığım şehadet~• ..,JI 
z.ryi ettim. Y cnisini alacaJ'dıf; 
cs'<is;n nin hükmü o'ıfl• tıfet 
ilan ederim. '107 A '' 191 t 

1 an d"rıaı~ 
Emniyet S ndığı Mü 0

93
, t• 

den: Pa oıe Haoıru 9 9 ktır 
~ bır• • rihinde sandıgırı ııa ,-ı'' 

para için verılen 46Ç94 1111 t0lft~ 
L 1 b v • • ,öyle .ılP \_;cc oı u ~c;y ea gını ~ifl" 

Y . ., - . .1 1 ti ' enıs: ve rı eccgın eı 
1 11.- • 

hükmli o'mıtacağı ilan ~9~ 1f 

DOKTOR J 
Hafız Ce~~-~ 

Dahili lıutalıkları rnül' . '1'-'.ı 
Dh.anyoh. N. 118 T:?lefJI'' 
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Bursaya gidiyor odun kömürü düşünmeli 
IJbt taratı 1 ı 

ler, rnüz~1erde :c1d~~~~an~ı~da) leket arasında ahenkli bir müba -
dl ln tnenınun 0~orklu erıbı.nti.zan:· dele kurulması ve bu suretle mü · 
erd· u arını ıldırmış b l ır. nase et erinin daha sıkı olması ga 

Moskova büyük elçimiz Hüse -
yin Rağıp Bey de dün gece saat 
yirmi birde T okatliyan otelinde 
yetmi~ kişilik büyük bir ziyafet 

~~~--------·~~~~--

(Ua, tarafı ı inci aayıf:ııuızd:ı) 

1 

T k d 1. . B 1. . . . ra ya an ge ırmış. u ge ış, nı-
senelerm fıatlarıyla bugünkülerin d b 1 k · · · 

ı · · t k h' d san an aş ar, asımın yırmısıne 
mu cayesesım yap ı , şe ır e mev k d .. . 
cut stok miktarını öğrendik. O - a ar surermış. 

Oduncular, şu anda İstanbulda Ticaret d yesindc müttefik buh:nmaktadır -
• 0 ası reisinin 1 zıyafette nutku ar. I vermiştir. . 

lıfarrbul . Sovyetlerle Türkler arasında sa Sovyet heyeti ve kendilerine re· 

dun ve kömür deposu sahiplerinin 

bize verdikleri malô.mata göre, ge 
çen senelere nazaran odun piyasa 
sında düşüklük vardır. Geçen se
ne bu zamanlar odunun çekisi ka-

mevcut odunun miktarını kırk bin 
çeki olarak tahmin ediyorlar. 

birin,.· . tıcaret ve sanayi odası mimi biı· çalı§ma ortaklığıdır ki fakat eden Hariciye Vekili T ev -
-.ı reıı v kT l&d e 1 1 Kara Mustafa bu gayeyi temin edecektir. fik Rüştü Beyle Moskava büyük 

e Ahın et B · f. S ne p ey mısa ırler şerefi- ovyet sanayi tekniği, mütehas elçisi Hüseyin Rağıp Bey bu sa · 
!İlik ~:p~~~s ot~linde doksan ki · sılarmın Türkiyeye lüzumu olan hah saat sekizde Ertuğrul yatiyle 

So\' ogle zıyafeti vermiştir • bazı sanayi müesaeselerinin kurul· Mudanyaya, oradan Bursaya gi -

t Yet heyeti ·· I · · .. h ] · b d ki k en IO muze erı zıyaret - masına muaza aret etme erı u ece er, a şam üstü tstanbula 
Miıa.f~a bu ziyafete gitmişlerdir. müıareketin inkişaf ve terakkiye döneceklerdir. 
kili tır cf~den ba§ka Hariciye Ve· mazhar olması için çalışılacak ve Dönüşte vakit müsait olduğu 

ev ık Rü t .. B 1 b" l h 'k' S k kd "' hü .. k . ş u ey e, Mosko - oy ece er ı ı memleket ~ar ta ta irde Y alovaya da uğranılacak 
Yu clcınıiz H " · R - f h ·· l · 'd · Ve M d . ~ useym agıp re a ve musa emetm ı amesı yo· tır. 

hiddi: r~t elçimiz Şevki, vali Mu . lunda deruhte ettikleri tarihi vazi. Bursaya gidecekler 

tet of' evdet Kerim, harici tica· feyi ifa edeceklerdir. 
lirrıa 11 ~üdürü Cemal, İstanbul Muhterem dostlar; 
Lı n ınhisar · k · d T" k .. h · · · 1 l"llJndj B . ı §lr etı mü ürü ur cum urıyetmın onuncu yı 
riç Yold eylerın, Sovyet elçisi Su . dönümü bayramını bizimle birlik · 
Ç\'ilin a! v~ Sovyct konsolosu te kutlulamak tarzında göstermiş 
kinınıg ~oldaşla ticaret odası er - olduğunuz dostluk nişanesinden 
•arniın~ ulunduklan bu zyafet çok 1 son dere~e mütehassis olduğumu • 
na d .. 1 olrnuı, ziyafetin sonları . zu söylememe hacet yoktur sa · 
btet ;gru Kara Mustafa zade Ah. nmm. Hakiki dostlar güç za 

ey ıu nutk .. l · · 1 d ld - 'b' · 1 ''A . ~ u soy emıstır · man ar a o ugu gı ı sevım i gün 
t zız dost] h ~ · ueyef d' ar, anımefendiler, ler de sevdiklerinin yanında bulu-

Misafirler bugün Bursaya gide -
cekleri için tanzim edilen proğ -
ramda ufak bir değişiklik yapıl -
mıştır. Heyetin bugün yapma -
sı mukarrer olan ziyaretler yarın 
yapılacaktır. Heyet yarın sabah sa 
at onda kız muallim mektebiyle 
bir ilk mektebi ziyaret edecek, sa· 
at on ikide kolordu kumandanı 

Şükrü Naili Paşa tarafından bir 
öğle ziyafeti verilecektir .• 

yıklarda 280, depoda eve teslim 
şartiy le 380, 400 kuruştu. 

Bu sene bugün fiat1ar, kayıkta 
210 - 215, depolarda eve teslim 
320 kuruştur. Sebebi şudur: 

Mütemadiyen şehire odun geli -
yor. Buna rağmen havalar mü -
kemmeldir. Geçen ay içinde ha -
valarm bir az sert gidişi ve Ana
doludan da mal gelmeyişi piyasa
yı oldukça yükseltmişti. Bir çeki 
odun, kayıklarda ancak 250, de
polarda da 350 kuruşa almabili -
yordu. 

Bir kıt zarfında İstanbulun ne 
miktar odun yaktığını merak eder 
misiniz?. Bir odun tüccarı bize 
bu rakkamı söyledi: 

Tam 200 bin çeki!. 
Odun, en çok Anadoludan ve 

Kömüre gelince: Gene alaka -
darlara göre bu sene İstanbulun 
kö.mür sıkıntısı çekmesi mukad -

de;dir. Çünkü havalar bu yaz yağ
murlu g:tmiş, kömür yapılamamış

tır. Bugün kömürün okka11 kayık 
larda 5, depolarda 5,5 kuruştur ... 
Bununla beraber, eğer Bulgarya -
dan kömür gelmezse, bu fiat sekiz 

hatta on kuruşu bulacaktır. Bir 

kış içinde lstanbulda 25 milyon 

okka kömür sarfo!unurmuf. Şu 

ande lstanbulda mevcut kömürün 
miktarı ise şudur: 

Ancak iki milyon okka ... 
Yani, kışı kömür sıkıntısına uğ

ramadan geçirebilmemiz için da -
ha 23 milyon okka kömüre ihtiya
cımız var demektir. 

Kömür, geçen sene bu zaman • 
larda, kayıklarda 5,5, depolarda 
6 kuruşa satılmakta idi. 

en ıler · Saınirn· b.' nur, saadetlerine ortak olurlar. Bu Saat on dörtte hususi bir vapur
la Beykoza giderek deri ve kun -
dura fabriaksını gezeceklerdir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lunt!a.., 1 ır dostlukla bağlı bu . cemilekarlığa karşı teşekkür lemi -
!bürrı gu.rnuz Sovyetlerin yüksek zi takdi.m ederiz. 

eıaıller. . 1 
ıa.na . ını stanbul ticaret ve 
t Yı odas uüyii} b· 1 namına selamlarken 
iuın t ır ~cref ve iftihar duydu -

1l arzed · 
S~"Yet 'ellrım. 

r-.11 ... d· • nu etleri '\"e Türkler a -
·• a ınk l"b da d .. ı a ımızın başlangıcın· 
<>gan b d 1 tikçe d u ost uk, yıllar geç . 

hiiYük ~?a büyük kuvvet ve daha 
drr ır kudret kazanmakta -

Efen diler, büyük bayramın bir 
mikyası da cümhuriyetin ve Tür -
kiye inkılabının yapıcısı olan Ga -
ziye ve Gazinin eserine bütün 
Türkiye halkının duyduğu derin 
minnetarhğın ve Gazinin yüksek 
şahsiyetine karşı gene bütiin Türk 
lerin beslediği sayısız hürmetlerin 

bir tecellisi olmasıdır. 

. 8~ük Ga . . Cümhuriyet ilanı ile memleke -
tıkl~l zının açmı§ olduğu is· timizde görülen yükselme ve iler· 

ı ıava§ınd T·· ki .. e Uta.ta a ur ere en once leme hareketleri o kadar barizdir 
'türk} . n Scvyctler olduğu ve ki son on senelik hayatımızda elde 

ettiğimiz terakki eserlerine asır -
. erın . . 
ınkı1· gırmış oldukları büyük 
S llJ> hareketini ·· 

0"Yetler' . b gene en once larca süren Osmanlı saltanatında 
lak ın ütün b .. "kl"w·· ·1 
ı dir etrn. l uyu ugu 1 e hiç bir misal gösterilemez. Bilhas· 
er 1§ o duklarını biz Türk- ·· h · · T .. k ·k d Unuta 1 sa cum urıyetın ur ı tısa ına 

i>'b· ınayız B b" 1 ld - · .,ı ı, S · u, oy c 0 ugu ı temın etmis olduğu fevkalade in -
hn bü;:.~e~ memleketinde başlı · ! kişaf derin-ıükranlara layıktır. Bu 
hi}'etilti u 1.~ıkılapların bütün ma - : inkılabın yapıcısı Gaziye ve arka· 
,.... en once T" kl t kd' h'1! '4 onla l ur er a ır et· daşlanna derin hürmetler .. 

ete a'iriırn·r ~ dostça miinase • Türkler hayatında en iftiharlı 
Lı tftır. d l d b. · 1 b .. l d '1~ iki t f evre er en ırı o an ugun er e 

)eni hayat kara Şarkta uyanan duyduğumuz meıerretler, dost 
!\e arşısında · · k"h h anlayı§l mazının ° Sovyetlerin muhterem mümessil -
~ikat] . arını bırakarak, yakın ıerinin de aramızda bulunmasiyle 

~·· erı asil f l . . Utler b" '. . men aat erını gör bir kat daha roğalmı•tır. 
't ' ırıbırl . . l ::r Y e •ev· . erını an amıılar - Bugün §U güzide toplantısı da 

dost milletlerimizin gayet samimi 
rabıtalarına bir timsal teşkil ettiği 
içindir ki latanbul ticaret ve sana· 
yi odası hayatında mühim bir ta -
rih olacaktır. 

1 t lftnıılerd ir. 
r 'e bu k l 1teaind . artı ıklı samimiyetin ne 
d cdır k' M k '•i do w 

1 os ova muahe -
'tiirk '-~~kU§tur. Bu muahede milli 
')k ou um r . ı anla e ının hariçte yaptığı 
e" trnadır E .. kl' . • , trıGn · · n sure ısı 
d-. b... ttnnıidir T" k. 'h· , 
" U)'ük b' ' ur ıye tarı ın -
M ır rn k'' uhterenı f evd~ı vardır. 
So• e en ıler · 

c .. Yetlcr ve T .. ki , 
0 ar,.Fi . ur er Şarktaki 

" nıevkıler' ·k .e l'a.ziy \l ... 1• ı hsadi bünye 
l'ıy) e erı ıtıb · ı e anı arıy e biribirle -
trı k a!rnak b. 'b. . 
ı e le tnük 11 ' • ırı ırlerıni sev -
ek t . e ef tır H 

e ı$tihıal . · er mem -
l'eti 1tiba . nızamlarının mahi . 
t~rtıirn·dr~yl~ biribiderınm mü -

8 1 ırler. 
ket UntJan baıka h,. 'k· 

. • terakki .r 1 ı nıemle -
t\t)et ic· ve teali etmek, mede -
b'tl Mın çalışnıa.k 
... ı hulund ki ve yürcl<tcn 
,.r,n . u an l k t 11Pleri r cmo ·rasi 
a •ulh Ve ~~~~dık. kalarak, şark • 

Sözlerimi bitirmezden evvel 
gerek kendi namıma, gerek lstan· 
bul Ticaret ve Sanayi odası ve 
Türk ticaret alemi namına Türki -
ye ve Sovyet memleketlerinin le -
alisi ve bizim için pek kıymettar -
olan Türk - Sovyet dostluğunun 
aynı samimiyet ve kuvvetle de -
vam etmesi temenniı1ini izhar eder 
ve davetimizi kabul il "' hitfen tcş -
rif buyuran muhterem misafirleri· 
mize, bu dostluğun büyük amille
rinden olan Hariciye Vekili Bey · 
efendiye, Hanım ve Beyefendilc -
re derin teşekkürlerimi takdim e· 
derim. 
Yaşasın Sovyet - Türk dostlu· hyeainde b unu ıdanıe etmek 

tlıe l . n aık b. .. ~ er. a ır arzu besle· gu.,, 
liirk t' Moskova elc;imizin ziyafeii 

}' • 1C&ret Al • a ıle t~,rk' a enu, Sovyet Rus-
rı . ' ıye~· 

d
• Ve thtiy" 1 .n servet membala· 
ı h· çarı da· . d 

ır reJirn • ıresın e iktısa-
teııı ederek 'k' ı ı mem· 

Misafir heyetin reisi Voroşilof 

yoldat bu nutka mukabele ederek 
Türk - Sovyet dostluğunun şere -
fine içmiıtir • ; 

Hariciye vekili Tevfik Rüştü B. 
yal'ın akşam Dolmabahçe sarayın
da bir suvare verecektir. 
Perıembe sabahı Adalar gezile

cek, yemek vapurda yenecektir . 
Misafirler o akşam saat yirmide 
İzmir vapuriyle memleketlerine 
dönmek üzere yola çıkacaklardır . 
Yavuz ile iki torpido muhribi iz -

mir vapuruna.Boğaz..haricine ka • 
dar refakat edecektir. 

Tevfik Rüştü Bey 
ve diğer gelenler 

Misafirlere İzmir seyahatlerin· 
de refakat eden Hariciye Vekili 
Tevfik Rüştü ve Hüseyin Ragıp 
Beylerle Sovyet elçisi Suriç yol -
da§ ve hzeddin, Ali Hikmet, Mu -

zaffer paşalar dün İzmir vapuri
le şehrimize gelmişlerdir. 

Polis Haberleri ...................................... 
Balıktan zehirlenme 

Galatada Kalataf yerinde kahve 
}erde yatan kömür amelesinden 
Mustafa, raspacı ihsanın almış 
olduğu balıktan bir parça yemiş, 

bir az sonra midesi bulanarak ye
re yıkılmış ve kay etmeğe başla -

mıştır. Yapılan muayenede Mus

tafanın zehirlendiği anlaşılmış ve 
derhal hastaneye kaldırılmıthr. 

Kıskan4jhk ve dayak 

Kaıımpafa Bedrettin mahal -
lesinde cami sokağında dört 
numarada oturmakta olan Hayri 
Efendi evvelki gece saat yirmi 

dörtte Beyoğlu Balıkpazarmdaki 

bir iıkembeci dükkanından karnı· 
nı doyururken yanında bir kadın· 

la oraya gelen Etem Efendi tara -
f ından kıskançlık yüzünden dö • 
vüldüğünden ıikayet etmiştir. 

Bı4jakla kadına hUcum 
Ortaköyde demirli bulunan 

Durbün isimli yelken gemisinin 

Meşhur Fransız dokto
runun cenazesi 

Paris, 6 (A.A.) - Sıhhati ko
ruma nezareti neşrettiği bir teb -

liğde Profesör Kalmetin cenazesi 
kaldırılırken merasim yapmak ta-

s!vvurundan, müteveffanın vasi -

yetnamesinde bulunan bir dilek ü 

zerine vaz geçtiğini bildirmittr. 

Irak, memleketimize 
talebe gönderiyor 

Ankara, 6 (A.A.) - Haber al
dığımıza göre Irak hükUmeti, mem 

leketimizde tütüncülü~ tahsili yap 
mak üzere 15 kadar talebe gönde-

recektir. Iraklı ta!ebeler tahsille -

rini lzmir ziraat mektebinde· yapa 
caklardır. 

Ziraat bankası 
Ankara, 6 - Hükumet 

Bankasının ıslahı için bir 
hazırlamaktadır. 

Ziraat 

layiha 
Tevfik Rüştü Bey misafirlerin 

avdetine kadar İstanbulda kala -
cak, sonra Ankaraya dönecektir . 
Hariciye Vekilimiz Ankarada bir 

kaç gün kalacak ve müteakiben 
Yugoslavya ile ar<'.mızda akti ka -
rarlaşmış olan dostluk, bitaraflık, 

kaptanı Recep yanında arkada§ - Bu layihaya göre bankaya köy • 

]arından Hakkı ve Nazmiye isimli lüye lüzumu kadar faydalı olabil-
bir kadın olduğu halde Şefiğin mesi içı· · d k'l ·ı k . . . . . 1 n ıcap e en şe ı ven ece 
bırahanesmde ıçmekte ıken hır - tir. 

hakem ve uzlaşma muahedesini 
imzalamak üzere Belgrada gide -
cektir. 

denbire hiddetlenen Recep bıça -
ğını çekmi~ Nazmiyenin üzerine Layihaderhal hazırlanacak 

meclise sevkedilecektir. 
ve 

hücum etmişse de kadını yarala -
Misafir heyetle birlikte Anka -

radan hareket etmiş olan Milli 
müdafaa vekiii Zekai Bey Eskişe
hirden Ankaraya dönmüstür 

mağa muvaffak olamamıştır. Re - F ransız muharipler yurdu 
cep kaptan yakalanmıştır • 

· · halk tarafından hararetli bir şe . 
Çanakkaledeki ziyaret kilde alkışlanmıştır. 
lzmirden lstanbula gelirken Sovyet harp gemileri 

Voroşilof yoldaş ve Sovyet heyeti h · · d •• d .. l 
Çanakkalede karaya inmiş Türk şe rımız~ on u er 
0 

d ··tt f'kl l ı Geçenlerde lımanımızdan ge _ 
r usunun mu e ı c!· e yapmış ı· · . 

old - t 'h" L b l . . cerek Napo ıye gıtmıs olan Kras . 
ugu arı ı mu::ıare e yer erını · ~ 

ge 
. t' ni Kafkas kruvazörüyle Şahum· 

:!mı' ıı·. . . . . yav Petovskı torpıdolarından mü · 
Sovyet heyetılc bırliktc Harici· kk'l S t f.l d .. . . . .. .. teşe ı ovye ı osu un sabah 

ye Vekıh Tevfık Rur.tu Bey ve ü - t k. b k Akd .. .. .. . : .saa se ız uçu ta enizden Ii-
çuncn ordu mufctlısı izzettin. pa - 1 · . 

b l d 
· manımıza ge mıştır. 

şa u unyoı· u. . 

ı . Sovyet gemıleri limana girince 
zzcttın Paşa Çanakkalede;1 ge· toplar atar•k h . l~ l 
k 

... şe rı se am amış · 
çer en ve muharebe yerlerinde lar S }' · d 1 1 1 . . , e ımıye en atı an top ar a 
Sovyct harbıye ve hahrıye komi - mukabele edilmiştir. 
serine izahat vermiştir . Sovyet f'I · b ·· ·· ı osu persem e gunune 

Bundan sonra heyet Truva ha- kadar limanımızda kalacak, 0 gün 
rabelerine gitmiştir. Truvaya gi - Sovyet heyetini Sivaatapola götü -
derken köylerde ve Çanakkalede recek olan İzmir vapuruna ref a · 
Voroşilof yoldaş ile Sovyet heyeti kat edeceklerdir • 

Paris, 6 (A.A.) - Bu yakınlar
da kurulan "Muharipler yurdu,, 

bu sabah tekaüt nazırı M. Dukos 
tarafından açılmıştır. 

Merasimde cümhur 
Löbrön de bulunmuştur. 

reisi M. 

M. Dukos, bu münasebetle söy
lediği nutukta demiştir ki: 

"- Sulhun yeni temel' er üzeri
ne kurulması işinde sabık muharip 
lerin ifa edecekleri ve etmeleri la

zım gelen ehemmiyetli bir rol var
dır. Avrupanın bugünkü karı!ık 
vaziyetinde bu işin baı.,rılmaıının 
kolay o'madığı şüphesizdir. Fa -
knt, bunun için ümitsizliğe kapıl • 
mak icap etmez. Çünkü bütün 
dünya üzer~~~ daha simdiden bir 
anlaşma ve misak ağ: serilip ya • 
yılmaktadır .,, / 



Çankırı Viliyeti Nafıa 
Başmühendisliğinden : 

1 - Ilgaz - Çerkes yolunun 33 + 075 ile 36 + 715 inci 
k;Jometre arasında ve 3640 metre tulündeki şosa tamiratı esasi· 
yesi ''15389., lira 55 kuruş bedeli keşfile 18/10/933 tarihinden 
itibaren 18/11/933 tarihine kadar bir ay müddetle Ye kapalı zarf 
u~ulile münakasaya konulmuştur. 

2 - Münakasaya iştirak edecek talipler münakasa umumi 
ve b1ısusi şartlarına kesbi vukuf eylemekle beraber mündereca· 
tatlı t;tmamen kabul eylemiş bulunacaktır. 

3 - Talipler deruhte eyleyeceği inşaatı becerebilecek dere· 
ce•de iktidari fennisi bulunduğuna dair mahalleri Nafıa Başmü· 
hendisliklerinden almış oldukları vesikaları ihale tarihinden likal 
sekiz gün evvel Çankın Nafıa Başmühendisliğine ibraz ve lastik 
ettirmeleri lizımdır. Bu usule riayet etmeyenler münakasaya işti· 
rik edemiyecekJerdir. 

4 - ihale 18/ 11/933 tarihine müsadif cumartesi günü saat 
on beşte icra kılınacağından talipler yüzde yedi buçuk nisbetin· 
de~ teminat akçelerile beraber kapalı teklif zarflarını ihale saa· 
tinden evvel makamı vilayete vermiş olacaklardır. 

5 - Teklif zarf! arı Encümeni Vilayette talipler muvacehe· 
siitae açılarak en muvafık teklif sahibine ihale edilecek fazla 
malumat almak isteyenler Çankırı Nafıa Başmühendisliğine mü· 
racaat edecektir. (5814) 

inhisarlar u. Müdü~lüğü 
l Alım, Satım Komisyonu ilanları 

Mık tarı Nev'i 
750 Kutu Makine karbon kağıdı 

250 " Büyük kıt'ada karbon kağıdı 

30000 Adet "7,, numaralı sarı zarf 

Yukarıda nevi ve miktarları yazılı levazımı kırtasiye pazarlıkla 
artın alınacaktır. Taliplerın şartname ve nümuneleri gördükten 
ıonra pazalığa iştirak etmek üıere yüzde 7,5 teminatlarını hami· 
len 11·ll·933 cumartesi saat 12 de Galata• da Alım, Satım 
Komiıyonuna müracaatları. (5986) 

idaremizin Malteptde Cev'izlilt mevkiindeki arazisi dahilinde 
bir kuyu kazdmlacaktır. Talipl:rinw şartnameyi ıördükten ıonra 
pazarlığa iştirak etmek Dzere ~yüzde 7,5 teminatlarını hamilen 
1s:11·933 çarşamba günü saat 14 de Galata' da Alım, Satım .. 
K~.~isyonuna müracaatları. "5945,, 

Is!anbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Mevki ve cinsi Eıki kirası 
T~pkapı

0 

sarayı içi Gülbane hastamesi yanında dükkin 130 
,, ,. Kadri bey çeşmesinde dükkan 102 
,, ,, Arslanhane sokağı köşesinde ev 60 
,, ,, : Gülbane hastanesi karşısında 2 No. lı 

d.~kkln arsası 50 
~umkapı iskelesi caddesinde 7 No. 1ı baraka 120 

Yukarıda mevki ve cinsleri yazılı yerler 9-11· 933 Perşembe 
günü saat 14 le hizalarında göster

1

ilen seoelık kiralar üzerinden 
b.ir ıene müddet ve açık arttırma usulile kiraya verilecektir. 
Iateklilerin teminatlarile müracaatları. "5544,, 

Devlet Demir yolları ilanları 

Haydarpaşada vapur iskeleıi yenında bulunan satıı köıkü 
bir ıene müddetle ve <ıleni müzayede ile kiralanacaktır. 

Müzayede 18·11·933 tarihine müsadif Cumartesi günü saat 
15 te yapılacaktır. 

Bu hususta fazla malumat almak istiyenler Hr.ydarpışa Gar 
müdürlüiüne müracaatla buna müteallik şartnamelere 15 kuruş· 
Juk pul yapıştırıp imza etmeleri ve 3GO lira teminat akçesile 
müza,.ede gününde lıletme Müfettişliği makamında hazır bu~un· 
raları i!in olunur. 116066,, 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan : 

4~ Ton Gaz Yağı: Pazarlıkla münakasası: 8/T efrİninni/9~3 
Çarşanba günü saat 14 de. 

Den!z knnetleri ibtiyacı için 1/Tcşrinisani/933 tarihinde ya· 
pılan kapalı zarf rnfü~akasasına talip zuhur etmediğinden colayı 
pP_i!arlıkla münakasaya konulmasına karar veriien 40 ton gaıın 
münakasası hizasındaki gün ve saatte yapıl2cağından şartnamui· 
ni gör.mek isteyenlerin her gün ve mezkur gazı itaya talip o!a· 
cak~!ın da n:uvakkat teminat makbuzlarile birlikte yevm ve vak· 
ti meıkürda Kas1mpaşarta Deniz Levazım Satınalma Komisyonu· 
na müracaatları. (5992) 

lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Adalar kr.zası hükumet kooağmm "2830., lira "20., kuruı· 

luk tamir m:inakasası 27-1 ı.933 pazartesi günü saat 14 te ya· 
, d-# ~ • ..,"' -r: 

pılacak tir. latekıilerin müracaatları. 116038,, 

Türkiye 
Merkez 

Cümhuriyet 
Bankası 

21ıtI1933 vaziyeti 
-

......__ AKTiF 
Kese: 

.\ltı n: safi kilogram I 1.8:"0 · 660 f~ l 6.fı9:".0G8 69 
Banknot....................................... .. J!l.631.00G. -
Ufaklık....................................... ,, 650.516.22 

Dehlldekl Muhabirler : 
A !tın: SaH l\g ........... 1 788·024 'r. 2:; 15 OOJ. :"O 
Türk lirası .............. ........ .... 

1 
,, 1.757.673.42 

Hariçteki Muhabirler : 
Altın : Safi kilogram 3.296· 87 I 1' 4 6:l7.3'.:!2. !'iO 
Altına tahvili kabil Serbest dö\·izler 2 350.928.06 

Hazine Tahvlllerl : 
Deruhte edilen e' rakı naktiye ~ _ ~ _ ~ 
karşılığı L.IJ8 ı48 ;,()3.-
Kanunun ö \'e ti inci mad· 

Lira 

:30.9;-'8590!)1 

4'.:!7'.:!6:"7.12 

PASiF' 

1 Sermaye .............. - ................................ . . 
lhti\'at akçesi ................................................... .. 

TedavUldeki Banknotlar: 
Deruhte c<lilcn C\r:ılo nakıiye 1. 158748563 -
Kanunun 6 ,.c 8 inci madde· 
lerine cc\'fikan vaki ıcdiyac • tı 549 ;:;53 -

Deruhte cdılcn e\fakı nal.ti}e 
ba'uyesi I.52 199 000 00 

1 

lı 988 250.56 !\arşı lığı ıama men altın olar ak 
tcda\'iile \al.edilen I~ 808800000 

Mevduat: 
Türk lirası ........... -........ . 
l1Cl\'İZ .......... . 

15 123.45205 
8 238 608 61-

delerine tevfikan vaki tediyat ,, 6 549 563. - ı 52.199 000 00 
Muhtelif .................................................... . 

2L~ ,J62 060 

45J4f 5# 
CUzden: 

~:~~!a\tc \ 1 )er.~h~~ ·~diİ~~·~~;~·k~ ~ L. 5 :" 13.984 99 

tah\'ilAıJ naktiye karşılığı {iti· 
':ıari kıymetle) ........... -.-· .. ········ ,, 2:"".125825.-
l':sham '~ TahviU.t................... ., 1.427.42-1-..54 34 21)7 23·1- 53 

Altın ve döviz Uzerlne avans .............. . 
Hlssedarlar ..................................................... . 
Muhtelif / ,,.. -

YekOn 

/ 

Sablbl; MEIDQCT ABDI 

4-0.326 bb 

4.500 000.00 
1 J.493.635.':"5 

244. 739. 7 I 5.53 
YekOn 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren : 

ı Iskonto haddi 'o 5 112 - Altın üzerine avans % 4 1/2 

T~OKiVE 

Z:IRAAT 
6ANKA51 

·DAoA 
BiRiKTiREN 
RA~T-bDt;Q 

Netrlyat mUdlirU: L Safa V A K l ;I; Hatbaaaa - btaııJıUI 


