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FiI·s ·nd 
Bulgaristandaki J 

İürk ekalliyeti 
· Bugün Bulgar dostlarımızla 

tıdtıi b' 
k ır ınevzu üzerinde biraz 

Dostumuz Sovyetlerin Bayramı Doktorların ihtilafı 
16 ıncı yıl dönümü Genç doktorlar 650 taraf .. 

onuşın k . . 
Bul . a ıstıyoruz. Bu mevzu 
old g~:ıstandaki Türklerin tabi 
Lı uk arı hayat ş:ırtlarına aittir • 
ller es b"I" 

tar buldular, yarınki 
Sovyet R.usyada . t•h b gı·rmiyorlar 
b. b .. .. ın ı a a 
ır ayram gunu -----b' 1 ıyor ki Bulgaristanda 

ır ıni} d 8 I Yon an fazla Türk vardır . 
y u gar nüfusu ise dört buçuk mil-
on.u bulınıyor. Onun için Bul • 

garıstand k' T h a ı ürkler Bulgarların 
emen hern d" b' . d k 

l . en orttet ırı eme -
ır B 

ç l · ulgaristan Türklerinin 

8 
a 1!kanlığı, namuskarlığı, vazife 
everlig~ · · b" .. .. 1 ~ ı ıse utun dunyaca ma -

nurndur. Bunlar Bulgar milleti-

Y~;e hükumetine hiç bir suretle 
u olınazlar. Bilakis her sene 

Vergi} . 
erınj verirler. Harp zama· 

~ın1da Bulgar topraklarını kanla -
rıy e .. d 

. ınu afaa ederler. Bulgar 
lllılleti 1 ~ d' d . . b k t.:;n ı arasın a yırmı u 
adar fırkaya ve komiteye ayrıl • 

;.1.~ olduğu halde Bulgaristan 
ulrlHeri müttehiden hükumetten 

Re en h w l er emre karşı boyun cger -
er. 

h Bununla beraber Bulgaristandaki 
u sadık Türk unsuru hakikaten 

Çok a.~ı, tahammül edilmez dere • 
~eSir zobsartlar icinrl,. vı:acsıo""~'· 

Moakovada Lenin beykeH öailnde bir tezahflr 

ı . · u z vallılarm felaket -
erı d . 

erecesıni anlamak için za -
tna" z B . fa . aman ulgarıatandan gelen 
" cl~a telgraflarını düşünmek kafi 
ı:.e ır. 

u-.1.vu~, T (A.A.) - ~oYyct kuz nisbetinde arttmt§ oldunğunu 
Rusya, 16 ıncı yıl dönümünü tes'it y -·kt.a..lırl" . olkhozlcr ya • 
elrnektedir. Sovyet Rusya amelesi, pılmış olan proğramı hemen he • 
bu yıl dönümünü bütün iktıaadi men tamamiyle yerine getirmitler 
sahalarda harai teceddüt sahasın - dir • 
daki muvaff akıyetleri ile tes'it ey· 

" Pakat bugün bize hu satırları lemektedir. Her taraftan gelen ha-
Jaırna w • 

g ga saık olan sebep bu tel - herler, yeni fabrika ve imalatha • 
l'~a.flar değildir • "VEurope de nelerde planların tamamiyle ve 
<r'tfstet Su~ - Est,, mecmuasında hatta fazlasiyle yerine getiril -
İtn · l~ınaıl Ağa Tchemalovitch) miş olduğunu bildirmektedir. 
~a.:~•ıyle çıkan bir yazı bize bu Bir çok yeni hastaneler, mektep· 
tırı a lı1arın felaketini yeniden ha- ler ve klüpler açılmııır. Yüz 

atmıştır . binlerce amele, yeni ve her türlü 

da. ~~ ~at bahsettiğimiz yazıların· istirahat ve sıhhat şartlarını haiz 
}

0
.Yle diyor: meskenlere yerle~tirilmiştir. 

Bulgaıistan miislümanları ken- Gazeteler, 9 ay zarfında ağır sa 

Mehmet Asım nayi iatihsalatmm 1932 senesinin 
CDcmmı 8 üncü Dl,foda) aynı devresine nazaran yüzde do-
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ınumi harpte '' Teşkilah Mahsusa,, 
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l:>r. B•haeddl ş- ki 
ş· D a r Bey Enorumda [Devam eden Tefrikamıza alt J 

~tndiye kadar çıkan Tefrikaları bir forma halinde 
asıyoruz, yann bu formayı bedava olarak alıp 

:•11,111111111 ınabadini gazetemizde takip edebilirsiniz 
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(Oevn.mı 10 oncu sayıfada) 

mıımnmnınmuımııupımmınuıııınıwnmnımuıunmmmnmıımıuımumttuttıtttımı• 

ltalyada 
Kabinedeki deği
şikliğin manası 

Kabineden ozaklathn1an metbur 
tayyarecl Maretal Balbo 

Roma, 7 (A.A.) - Kral, hah -
riye nazırı M. Sirianni ile hava iş • 
leri nazırı M. Balbonun bahriye 
müsteşarı Russe ile hava müste~arı 
Rieardinin istifalarını kabul et -
miştir. 

Kral, bahriye ve hava işleri na
zırlıklarmı M. Musoliniye tevdi 
etmiştir. Jeneral Valle bahriye 
müsteşarlığına, amiral Cavagnari 
hava müsteşarlığına tayin edilmiş
lerdir. Balbo Liba valiliğine ta • 
yin edilmiıtir. 

Rom!.ı 7 (A.A.)- Kabinede ya· 
(Dt•vamı 10 unco aayıfada) , 

Hekimler birliği 
diye bir cemiyet 

kuruluyor Operat&r Emin Bey 

Doktorlar arasındaki ihtilaf de
vam ediyor. Genç doktorlar 650 
kiıilik bir taraftar buldukları hal
de etibba odasının yarınki intiha
batma iştirak etmemeğe karar ver 
diler ve bir de "Hekimler birliği,, 

Yafadaki 

diye bir cemiyet kurmağa teşeb • 
büs ettiler.. Hekimler birliği, etib 
ha muhadenet cemiyetine karşı bir 
cephe alıyor. 

Genç doktorlar, geçenlerde ya .. 
(Devamı 10 nnro saytfada) 

muharebe! 
Halkın sopa ve taşına karşı hükfıme~in 

kurşunları, tankları ve tayyareleri 
"Kahrolsun İngiltere, kahrolsun Yahudi akını ,, diye 

bağıran ahaliden 300 kişi yaralandı 

Yafa tehriodeo bir g&rGnüt 

Yafa, 2 (Hususi) - Yafanın kalade tedbirler aldı. Nümayif 
geçirdiği son kanlı günlerin tafsi- büyük cami etrafından ha,laya -
latını yazıyorum: Teşrinievvelin cağı için camiin her kapısı önünde 
yirmi yedinci günü halk büyük büyük bir askeri kuvvet bekliyor 
bir nümayiş yapmağa ve bu suret· ve tel örgüleri uzatılmıı bulunu • 
le mühaceret akınını protesto et- yordu. ı 

meğe karar vermişti. Hükumet konağı önünde ay." 
Hükumet bunu bildiği için fev· <Devamı ıo uncu sayıta.da) 

Şer lok Holmes 'e karşı Arsen Lüpen 
Yarın V AKIT'te okuyacaksınız 

Bir köşkte yanan adamın bir babaya mektubu: 
"Çocuğunun babası sen değilsin, benim! ,, 

Yarın V AKIT'te 
...... _ - - - -



ismet Paşa 
Kayseriye gitti 

Sabık Bulgar 
başvekili 

Başvekilimize Milli müda- B Ik 
faa vekili refakat ediyor a an konferansı ve 

• • •ti Meşhur bir Bulgar devlet 
umı er adamı öldü , 

Sofya, 7 (A.A.) - Sabık bJt t 
vekil M. Andre Liapçef dün ~' 

Ankara, 7 (A.A.) - Başvekil 

İsmet Pata Hazretleri refakatle · 
rinde Milli Müdafaa Vekili Zekai 
Beyefendi olduğu halde bu ak§am 
saat 21-30 da hususi trenle Kay
seriye hareket etmişlerdir. 

Batvekil Paşa Hazretleri, istas -
yonda B. M. Meclisi reisi Kazım 
Paıa Hazretleriyle Vekiller, Reisi
cümhur Hazretleri namına serya -
verleri Celal ve riyaseti cümhur 
umumi iki.tip vekili Hasan Rıza , 
C. H. Fırkası umumi katibi Recep 
Beyler ve Milli Müdafaa müste~a
rı Nazmi Paıa, Ankara valisi Nev 
zat ve polis müdürü Beyler tara • 
fından uğurlunmışlardır. 

ilk kadın muhtar 

Çine'de bir köylü kadın 
muhtar oldu 

Ankaı-a, 7 (A.A.) - Köy ka -
dınlarına muhtar seçmek hakkını 
veren kanun üzerine ilk defa muh 
tarlığa seçilen Çinenin Demirdere 
köyünden İbrahim kızı Gül ha -
nımdan aşağıdaki telgrafı aldık . 
llk kadın muhtarı tebrik ederek 
te1grafmı büyük bir memnuniyetle 
neırediyoruz: 

"Büyük kadmJığ·a ve fedakar 
Tiirk matbuatına uzak bir ufuktan 
'derin sevgiler ve selamlar .. ,, 

Çlae karpuzlu nahlye•I Demlrdere 
k~yn mub"':arı ibrahlm kı:r.ı Glll 

Maliyede 

Umum müdürler arasında 
değişiklikler yapıldı 

Ankara, ·1 (A.A.) - Varidat 
umum müdürü Cezmi Bey Maliye 
Vekaleti teftiş heyeti reisliğine, 

varidat umum müdürlüğüne emla
ki milliye müdürü Rüştü Bey, ye
rine maliye müfettişlerinden Es at 
Beyler tayin edilmişlerdir. 

Maliye Vekaleti para işleri mü
düı'lüğüne kambiyo müdürü Halit 
Nazmi, Dahiliye Vekaleti muha -
sebe müdürlüğüne sabık kavanin 
müdürü Edip Beyler getirilmişler
dir. 

Bu tayinler yüksek tasdika ikti
ran etmiştir. 

Istanbul hukuk mahke-. . . 
mesı reısı 

Ankara} 7 (Hususi) - İstanbul 
üçüncü hukuk mahkemesi reisliği
ne Ankara asliye ikinci hukuk re
isi Zeki Bey tayin olunmuştur. 

,,_ .......................... 1111······-··············, 
ıı K~~~i;~1ı··K~d;~· ~ .. .. 
!E Bütün dünya lisanlarına çev- g .. .. 
i~ rilmif olan Aleksandr Düma oğ- i~ 
·· ı b h •. :: unun u ,a eser romanının tef- i! 
f: rikaıına yakında başlıyacağız. !~ 

i! Kam !lyalı K ı dın !! 
!i Milyonlarca basılmış, hemen H 
H hemen okuması olan herkes ta- H 
ii rafından okunmuş, tabı adedi H 
~i milyarları bulmuş harikulade H 
P. bir romandır. g 

B Selami izzet j~ .. .. ... ... ,.. s .. 
!! af, pürüzsüz, sade üslubile :: 
Ü bu ,aheseri V AKIT okuyanları H 
iİ için tercüme etmiştir. ii 
..... ···············--·-- _ı •-=·:mı .............. -..-....::::::::::a:::a:a:• 

Resmi makamların pek yakında ~~:.~,~::::1:~,:~:i::~,~ğu h• •• 

• • ki • f ı • l 1 1 Makedonyada Ressende dol 11 

gırışece erı aa ıyet ere yo açı ıyor ;a;.:~~i~i::p::!,::~y:~ı;;.~; 
Bükreş, 7 (A.A.) - Gazeteler, ğını ve murahhasların daha iyi an Eğer bundan evvelki üç konfe- atılmıttır. Elli senedenberi J11ıl 't 

B lka d ı l · k f 1 b'l kl · · h k 'kA k madiyen mebus intihap edi1111itl~' a n ev et erı on eransına aşa ı ece erını ve a ı ı tera - rans toplanmamış olsaydı resmi ır 

d h d I b l k 1908 senesinde Bulgaristanıl1. ·' 
fevkala e e emmi yet atfetmekte kiler elde e i e i mesinin müm ün devlet aramları halisane mükale _ dr 
ve bilhassa son zamanlarda yapıl- olacağını yazmaktadır. Bu gazete tiklali ilan edildiği zaman ikll cJç 

melerde bulunamıyacklar ve Titü- mevkiinde bulunan Malinofun 
mış olan siyasi müzakerelerden diyor ki: d r-

leskonun seyahati münasebetiyle mokrat kabı'nelerı'nde nazırlık e sonra bu konferansın daha ziyade "Bu konferansın Balkan hüku- . tJ • 
ehemmiyet kazanmış olduğunu metlerini hiç bir teahhüde dokun- Sofya, Atina, Ankara ve Belgratda uhte etmİ§ ve 1918 de Bulgarı• ·~ 
kaydetmektedirler. mamakta olduğu doğrudur .. Fakat yapılmış olan resmi beyanat ya - nın murahhası sıfatiyle SeliJ1I 

Adevarul gazetesi, Balkan mem konferans mesaisinin efkarı umu- caktı. Balkan konferanslarının me- mütarekenamesini imzalamıtll~ , 
leketleri arasındaki münasebetler miyede takibedilen gayelere mü - saisi sayesinde resmi makamların Demokrat itilafının lideri 

11 '11 
deki gerginliğin zeval bulması sa- sait cereyanlar husule getirmeğ~ pek yakında girişeceklerini ümit tiyle Tzankof kabinesine halef 

0
et 

ye sinde Selanik konferansının da- pek müessir bir surette medar ola etmekte olduğumuz faaliyetleri - rak kabineyi l 926 bidayetinde.:,. 
ha sakin bir hava içinde çalışaca- cağı şüpheden azadedir. ne yol açılmaktadır.,, kil etmiş ve bu heyet 1931 hllZI l· 

nına kadar iktidar mevkiinde 1'• 

Dün sabah Bursaya giden Sovyet 
heyeti gece yarısı Istanbula döndü 

mıştır. 

Mümtaz bir iktısatçı olan Lif'P 
çef Bulgaristanda kooperatif h•!' 
ketinin inkişafına hizmet etnıittil'• 

Fırka grupunda 
Misafirler, Bursada candan tezahürlerle karşılanmışlardır 

Meclisi idare heyetine 
aza seçimi yapıldı Sovyet harbiye komiseri V oro -

şilof yoldaş ve arkadaşları ile Ha
riciye Vekili Tevfik Rü~tü, Mosko 
va büyiik elçisi Hüseyin Ragıp 
Beyler ve Sovyetlerin Ankara el -
çisi Süriç yolda§ dün sabah saat 
yedide Riyaseticümhur yatı Ertuğ
rul ile Mudan.yaya hareket etmiş
ler, onLdan &,. ... ~.. s'-'•-Lr. h
ri gezdikten sonra gece yarısından 
sonra saat bir buçukta şehrimize 

çlönmüşlerd ir. 
Misafirlerin Bursadaki ziyaret -

leri etrafında hususi muhabirimi -
zin telefonla verdiği laf sil atı kay -
dediyoruz: 

" - Sovyet misafirler bugün 
Ertuğrul yatı ile Mudan.yaya geldi 
ler. İskelede Bursa valisiyle vila
yet erl:.inı taraf.ııddn karşılandı
lar. Halkın coşkun tezahürleri a
rasında otomobillere binerek Bur
saya gittiler. Orada da merasim
le karşılandılar. Burada halkın 

misafirlere karşı gösterdiği karşı

lama tezahürleri içten gelme ve 
candan oldu. Halk ve mektepli -
ler "yaşa, , sesleriyle Sovyet heye
tini alkışlıyor, Voroşilof yoladş 
bunlara Türkçe: 

- Merhaba .. 

Diyerek Selam veriyordu. So -
kaklar Türk ve Sovyet bayrakları 
ile süslenmişti. 

Heyet doğruca vilayet konağı

na gitti. Orada bir müddet isti -
rahattan sonra Yeşil camii ve Ye
şil türbeyi, asri kışlayı, "İpekiş,, 
fabrikasını, Muradiye türbesini 
gezdi. 

Voroşilof yoldaş gezdikleri her 
yeri , her şeyi inceden inceye so -
ruyor, alaka gösteriyordu. Bu 
ziyaretlerden sonra saat on beşte 
belediye tarafından verilen seksen 
kişilik ziyafete gidildi. 

Çok sammi olan ziyafette Bursa 
Belediye reisi kısa bir nutuk söy
liyerek misafirleri seli.miadı. Vo -
roşilof yoldaş bu nutka verdiği ce 
vapta ezcümle §Öyle söyledi: 

"- Bir ve müşterek olan gaye
lerimiz, herkesin bildiği gibi, dün 
yada sulhu ve milletlerimizın re -
fahım temine matuftur. 

Türkiye cümhuriyetinin onuncu 
yıl dönümü bayramını ıizlerle 

birlikte kutlulamak farkını elde münasebetiyle Tayyare Cemiyeti 
ettiğimden dolayı çok bahtiyarım. 
Bugün de Sovyet ihtilalinin yıl 
dönümünü sizinle beraber kutlu -
lamak bahtiyarlığına nail oluyo • 

f r• tarafından. Sovyet tayyare heyeti Ankara, 7 (A.A.) - C. H. ı 

şerefine dün Y eşilköyde Y eşilköy kası meclis grubu idare heyetiJJ -

palasta bir öğle yemeği verilmiş ve den: 
akşam da Perapalaseta bir ziyafet Fırka grubu, bugün öğ)ec:leıl 

rum. 
Her iki milletin dostlukları §e -

refine kadehimi kaldırıyorum.,, 

.. 
tertip edilmittir. sonra reis vekili Cemil Beyin rı . , 

Zivafetten aon\'a ~kiraey\ :lie • 
zen misafirler akşam üstü lstan -
bula hareket ett1ler ve aynı sami· 
mi merasimle uğurlandılar. 

Mi saf iri er Yeşil camii gezerler
ken orada bulunan bir mimar ca· 
miin hiçbir kıymeti olmadığı yo -
lunda bir iddiada bulunmuştur . 
Herkesin hayretini uyandıran bu 
iddia üzerine bizzat Voroşilof yol· 
daş kubbeyi tutan taşlardaki mi -
marlık sanatının harıkuladeliğini 

işaretle mimarın yanıldığını söyle· 
mi~ ve bu iddiayı çürütmüştür. 

Sovyet tayyarecilerine 
ziyafet 

Sovyetler ittihadının yıldönümü 

Osmanlıca-Türkçe 

Samimi bir dosluk havası için -
'1e geçen ou "'''"'""'~''"" ...._..," ,..._ 
mi yeti müdürü Hasan Fehmi Bey 

bir nutuk söyliyerek misafirlerin 
bayramını tebrik etmiş ve kadehi -

ni dost milletin şerefine kaldır -
mıştır. 

Ceneral Hin, bu nutka cevap ve 
rerek kendisini yabancı bir mem

lekette telakki etmediğini ve bina· 
enaleyh her iki milletin Jerefine 
içtiğini söylemştir. 

Ziyafette Sovyet askeri ataşesi, 
vakte kadar devam etmiştir. 

Ziyafete Sovyet askeri ataşesi, 

zevcesi ve kızı, Tayyare Cemiyeti 

erkanı ve Türk tayyarecileri de bu 
lunmuşlardır. ... 

Iran Şahı 

43 Muallimin seçtiği Gelecek Mayısta Anka-
kelimeler rayı ziyaret edecek 

Ankara, 7 (A. A.)-T. D. T. C. ı Kahire, (Hususi) -Tahrandan 

umumi katipliğinden: 1 buraya gelen Velbeliğ gazetesi ta 
T. D. T. C. nin hazırlamakta ol

duğu Osmanlıcadan Türkçeye kar· 

şıhklar klavuzunda istifade edil -

mek üzere derleme fişleri gözden 

geçirilerek Osmanlıca - Türkçe 

fişler yapılamsı kararlaştırılmış -
tı. Sayısı 125 bini geçen derleme 

fişleri lstanbulda lise, orta mek -
tep ve ilk mektep muallimleri ara -

rafından neşrolunan malumata 

göre İran hükümdarı, Rıza Şah 

Hazretleri gelecek senenin Mayıs 

ayında Ankarayı ziyaret ve İran 

Hariciye Nazırı da Şah Hazretleri 
ne refakat edecektir. 

Beyoğlu tahsil müfettişliği 
sından seçilen 43 muallimden mü- Ankara, 7 (Huıusi) - Divanı 
rekkep bir heyet tarafından taran muhasebat murakıplarından T ev

mıştır. Bu taramadan çıkan ye· fik Besim Bey Beyoğlu tahsil mü

ni fisler 30 muallimden mürekkep fettillştlittğitne ayin edilmişir. 

bir kontrol heyetinin de müraka • 
besinden geçmiş, gerek derleme li kitaplar da aynca taranılmakta

dır. fişleri, gerek onlardan çıkarılan 

tarma fiJleri 19 kişilik bir heyetçe Bunlardan Orhon abideleri ile 

sıraya konmuştur. Çıkan tarama Radolff liigatinin birinci ve üçün

fişlerinin sayısı da 35 bini aşmış • cü ciltlerinin, Uygurca metinleri -
tır. nin, Dede Korkut kitabının tara · 

Derleme fişlerinden başka es - maları da bitmittir. Diğerlerine de 
ki, yeni bir çok luğatlar ve kıymet· vam edilmektedir. / 

yasetinde toplanarak yapılan 1ıı 
tihap neticesinde meclis fırka ırd 
DU l\AGi\... &l"J-- Ti - ,. e;, - • ı;.. 

tep mebusu Kılıç Ali, Ordu ıne 
usu Hamdi, Antalya meb'uıu ltj' 
sih, Erzurum mebuıu Aziz, E~ 
zincan mebusu Abdülhak Beyle 
Gireson mebus lhsan PataYI ~ 
Sıvas mebusu Rasim, Seyhan ıııe 
usu Damar, Kırklareli mebU'

11 

Fuat Beyleri intihap etmiştir. 

Şeker fabrikaları 
Jt• 

Ankara, 6 - Memleketin 111\J 

telif noktalarında şeker fabrik~ 
ları kurmak ve bunlara mütefe i 
maddeleri izhar etmek ve merl<'~, 
Ankarada olmak üzere elli sell 
müddet ve üç milyon lira seJ111• : 
ye ile teşkil edilecek olan Anad~ll' 
lu şeker fabrikaları Türk Ano~ı,t 
şirketinin esas mukavelesi vekıll 
heyetince tasdik olunmuştur. 

Almanyada otomobil yol~ 
Berlin, 6 (Hususi) - Otod'l.0~~ 

yollarının inıası programı bitt1• 1_,. 
şaata bu ay batlanacaktır. fol _ 
Frankfort - Haydelberg, Ko1°11

.,. 

ya - Dortmund, Münih - Rd t• 
hal, Berlin - Ştaten yollarıdır o. 
Mecmuu 560 kilometre tutu1 1 
B . . . 80 ·1 k "' u mşaat ıçm mı yon mar 
di verilmiştir. 

Yunan hava kumanda~ı 
. dı tayyarede kaza geçır . 

tı ,r 
Atina, 6 - Ankarada Cüın ~.,a 

yet bayramımızın onuncu yıl~ • 
mü merasimine istirak eden 

11 
.. ı 

~ d,,.. 
nnn ha va kuvvetleri kuman •' 
ceneral Adamidis lstanbuld•11 -'' 

dette Selanik civarında bir 1' 1, 

atlatmıştır. Ceneral, Selanik ci"rt' 
rında uçarken motöründe bir ,. 't. 
za olmuş ve motör işlemeı11e, , 
başlamıJhr. Yunan hava~~ 
vetleri kumandanı, müsait bıt it' 
1>ulaı·ak salimen karaya inınitl 



~~lg;r;·andaki 
urk ekalliyeti 

di hars· IJaşmakafrdt·11 Uevanı 
lar ~ hayatlarım ya ... ayanuyor -
Ya~ Sad\!ce ölernedikleri ic·in 
b 

1Yormm; gı·b· .. .. .. ~ 
~unı :ı 1 gorunuvorlar 

atın tan. . 1 • . 
ga,. 1 . lamıy e maddi olan 

.ıe erı nes·ıı · · · ten 1 erını ıdame ctmek-
fil' ve hayatta kalmanın en se -

Çareleri · 
İşte .. 111 aramaktan ibarettir 

ınuslüma k .. 1 . . .. A • te is. n ut esımn hukuıne-
her ~an etmemesinin ve sırtlarına 
seb bn~ Yükletilirse çekme~inin 

e ı bu h l . . 
laz1nıd . a etı ruhıyecle aramak 
olan 

11 
• Ratta Türklere kar:::ı 

l muharebede b"l ·· ı.. ~ ar B 1 ı e mus uman -
kerliku ?r. ordusu:ıda mertçe a5 -

''Ş e~n11.Jerdir. 
unu d· " 

ga1-i"t a kaydedelim ki Bul -
~anda h"k• tesrni d . u ·umet hizmetinde, 

Sited-e l~ıreJeı·dc, adliyede, iinh-eı·
~·okt~· ısclerde tek bir müslüman 
Zabit b. 

1 
Orduda da mfü;Jüman 

lUrnan ~ unnıak ~öyle dursun, müs 
Ctıt de" .~Ş~avuş, çavı.ı:-- bile ıneY
nız bi gık dır. Bulgaı·Ltanda yal -
rlır r aç dokor ve avukat var
kir.nıü ~~ınlar da ekseriyet ile fa
liirler s uman muhitlerinde iş gö -.,, 

8ulear Ilı " l·· 
~lı' us urnanlarımn acıklı 1Yetle · · 
lttrrı d rtnı takdir etmek için bu 
h.ce•lr an daha açık bir ifadeye 
Ş • "ar mıdır?. 

tır 'Ya.nı dikkattir ki bu kadar a· 
" !lrtl• 1 •urk r il tında ya§ayan sadık 
kt.rı.ı •kalliyetleri mülkünden çı -

'llllt ~'. ınallarınt mülklerini al -
'tlte.n •çın BuJgaristanda - güya 
te~k~·~rver namı altında - milli 
~İilJ _uller bile vardır. Bu teşek-
t erın f r 1 • qiikn aa ıyet errne ka'r§ı hazan 

it trıet aciz görünmektedir. 
~, ~trıa.nyada, Yugoslavyada, Yu) '··~I\..) k ' ~leri i ~" "&n Bu1cnı.. - 1--11· 

\ı1~1 çın kıyametler koparan 
)°'1 a.r acaba yekunu bir mil • 
lttd: -..an Türk nüfusu akalliyet-

ll •a.- l l'iirk J 
11ılYor ar mı?. 

lelltafl lrıatbuatı zaman zaman 
diikc .!.~la akaeden f adaları gör· 
1\ . e 'urk B 1 lltt , • - u gar dostluğu -
~ •ırııırıi t' . b '""l'le Ye ını ozmamak için 
"" llecek .. 1 . 
·•1tte b •oz erı çok defa hüku· 

t a.Jc ırakırıt§hr . 
1lrct, a.t Bulgaristanda son zaman 
, cer ey d 
t'tık b . an e en bazı hadiseler 

l\\il'eıı·" ıı ile biraz da efkarı umu-
d' 111 a.I · k 1ti11i .. a adar olması lazım gel 

..\ toateriyor .• 
d ~b, D b · 
-., te . 0 rıçede, Makedonya· 

d •aır y l 
'"'l er erde de akalliyet d arı a 

t t: ~.t... Ça.n Bulgarlar Türkçe -
Q Rne • k 'tk,,1 Yı endine, cuvaldızı 
~ na d' ~ y 1""8u ... " ıye bir darbı mesel 
l'~k.a h!u.~u unutuyorlar mı?. 

l.irıu · Ulun Türk milletini her 
"ı ınsan· h. 1 
'hlGkı 1 ıı erden mahrum 

ardan 
hlı sanıyorlar?. 

~ Mehmet Asım 

· b~ enizelos Modada 
ır k·· k b' y~ oş alıyor 

1
1r h,~ ıneınbalarından çıkan 

.ı~· ~Od rde aö.re Mösyö ven ize -
<.ıır a a hır k .. k 1 V · "}'rıı h 0 ! a mak üzere· 
\. ttt~tloa . aber.e nazaran Madam 
·~ ı., her •ene Y • • • 

ıcoıkte . az mevıımını 
geçırecektir. 

liltn' !'f iınayei etf al 
d~I\ lYeietf al k 
.ı '>-1 k mer ez heyeti 
<.ı'h.• ı top) t 
~ ·oq'•ı fa . an ısını yapfuıı, süt 
._"a.r \ter'tal~ye.tinin arttırılmasına 
ı,. 1 ın14trr. 

~'lllbi - ........ -
'· -"n~r Yo tahmatnamesi 
v..ı_. a, 7 (H ") 
~""'alet· uıusı - Maliye 
... ı~t~llce ~azırlanan kambiyo 
,.,)..,. 'lrıeaı b ·· ı d 
ıı. .... le Ü ugun er e ne§re -
""1.t . zeredir B 1· 
ıı. rıtett h • u ta ımatname 
~ti e uluna d" · k trt..• d n ovız ararna -
~, tclec

1 
k ~ toplu bir tekilde ihti -

e lıl", 
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SOHBE1LER 

Hiti~; .... gi.bi. mi? 

Sene başında; ölçüler kanunu 
Bulgar krallığı hudutları dahi • 

linde, aç, sefil, perişan, daima ha
karet gören, köpek yerine bile 
konmıyan bir sınıf halk olduğun • 
dan haberdar mısınız?. Bunlar 
Pomaklardır .• Ölçüler müdürlüğü evlerde su, gaz ve elektrik saatlerini de 

dikkatle kontrol edecekler; konferanslar verilecek Bulgarislanda Pomaklar okutul
maz, çalıştınldıkları zaman, her 
ameleye verilen ücretin üçte biri 

Bugün kullanılan terazi, dirhem 
arşin, endaze ve emsali, yeni sene 
başında tamamen kalkacaktır. 

1stanbuldaki ölçüler müfettişli -
ği ve belediye yeni ölçülerin tat -
biki hakkında müştereken tetbir -
ler almaktadırlar. Belediyenin ver 
diği 17,000 lira ile Avrupadan ye
ni ölçüleri ayar edecek aletl~r ve 
makineler getirilmiştir. 

Ölçüler kanunu, elektrik, su, 
havagazı saatleri, taksimetre~er, 

yük vagonları kesafet ölçülerinin 

ayarlanmasını da mecburi kılmak 
tadır. Elektrik, su. havagazı ve 
saire gibi ayarlı saatlerle alakadar 

olan bütün şirket' er 934 senesi ka 
nunusanisinin ilk haftasında ken-

dilerine ait alat ve saatlerin mik
dar ve kullanılmaya başlandıkları 

tarihi gösterir bir listeyi ölçü1er 

müdürlüğüne vereceklerdir. Yeni 
konacak saatler için de her üç ay
da bir liste vereceklerdir. 

at' eri ayar edeceklerdir. Beledi -
yece her belediye mıntakası için 

de birer belediye memuru tayin e
dilmiştir. Bu memurlar da . ayar 

edilmiş saatleri kontrol edecekler
dir. Ayar edilen saatler mühürle

necektir. Belediye kadrosundaki 
ayar memurları da maaşlarım be-

lediyeden almak şartiyle ölçüler 
müdürlüğünün kadrosuna girmiş -
lerdir. 

Halkı yeni ölçülere alıştırmak 
için yakında semt semt konferan.s 

]ar verilecektir. Memurlar büyük 

verilir. Pomağın istirahat günü 
yoktur. Hakkını arayamaz. A· 
rayacak olurıu\ kovulur. Emredi • 
leni yapmazsa dövülür. Ameri· 
kadaki vah~iler, Bulgaristandaki 
Pomaklardan daha rahattır. Evvel 
zaman derebeyleri, kölelerine, 
Bulgarların Pomaklara yaptıkları 
muameleyi yapmazlardı. 

Bunları, Filibede çıkan Türkçe 
Rodop gazetesinde okuduk. Siya -
si, içtimai, halkçı, müstakil bir 
Türk gazetesi olan Rodop diyor 

ki: 

Yeni metre sisteminin kabulü 
bir çok hilekarlıkların önüne geçe 
ceği gibi dahili ticaret işleri mun
tazam bir hale girecek ve beynel
milel olan metre sistemi harici ti
caret İ!lerini de kolaylaştıracak -

tır. 

Ölçüler müdürlüğünün memur- müesseselere bizzat giderek izahat 
ları her evi ve binayı dolaşarak sa- vereceklerdir. 

''l\.öpekleıin hile tahammül e • 
demiyeceği bu hayat Pomakları 
hicrete ~evkediyor. Fakat hicrt?t 
etmelerine miisaade edilmiyor, 
~endilerine lazım gelen evrak Ye ... 
rilmiyor. Hapisanede 

Şimdiye kadar 190 

Vapurcular işi 

Hala halJedilemiyen 
mesele etrafında 

k • • kt 1 Vapurucular işi hala halledil~-
lŞl Çl l 1 memiştir • Hemen her gün bır 

Hapishanede af kanunundan is- ! taraftan vapurculuk Türk anonim 
tifade edenlerin tesbiti ve serbest 1 şirketi, diğer taraftan da şirketten 
bırakılma iş!eri, esas itibaryle ta- hariç kalan vapurcular. hükumete 
mamlanmıştır. Şimdiye kadar on müracaat etmektedirler. 
beti kadın olmak üzere 190 kiti Dün öğrendiğimize göre vapur -
çıkmıştır. Yalnız Salihiyecilerin culuk Türk anonim !irketi hazır -
af kanunundan istifade edip etmi- hklarını ikmal etmiş ve deniz iş -

yecekleri henüz belli değildir. Bu letme idaresinin müsaade edeceği 
ı .......... L .. AJllye V ekaletıne müra - hatlara vapur işletmek için tedbir 
caatla cevap bekleniyor. ler almışuı. 

Tevkifhaneden dün de on kişi Vapurcular şirketine girmiyen 
serbest bırakılmıştır. Tevkifb&ne- Yelkenci zadeler ile arkadaıları 
deki tetkikat henüz bitmemittir. da batlı başına hareket etmeğe 

karar vermitlerdir. 
Bu firmalar da dış hatlara va -Gizli kalan nüfus 

Af kanununun maddeleri ara _ purlar işleteceklerdir. Bilhassa 

aında nikahlı ve nikahsız çiftler -
den doğan ve gizli tutulan çocuk
ların da cezasız olarak nüfusa ya
zılması ve bunlardan nikahsız çift 
lerden doğan çocukların da baba
ya iza~etle tescili hakkında kayıt
lar vardır. 

Yelkenci zadeler İstanbul, Pire, 
lskenderiye, Venedik ve Ham • 
burg hattı tesisine karar vermiş -
lerdir. 

Yelkenci zadeler bu maksatla 
Ankaraya giderek hükumet nez -
dinde teşebüsalta bulunmuşlardır. 

Karagöz 
Sevenler birleşti, 
cemiyet kurdular 

J\Tihayct onlar da gizli teşkilat 
yaprnağa mecbur oluyorlar. Hü • 
kumet farkına varryor ve müseb
bipleıini araştırıyor. Yapılan tah -
kiknt neticesi Dövlene tabi 

lstanbuldaki Karagözü seven - lÜuğla köyü merkez olmak iizera 
lerin birleşerek bir cemiyet kur • Pomaklan kaçııına teşkilatı ha • 
duklarmı yazmıJtık. Cemiyetin re- zırlandığr meydana çıkıyor. Elde 
isliğine bestekar kaptan zade Ali edilen mektupların mündereca • 
Rıza Bey umumi katipliğine avu - tmdan da şu anlaşılıyor: Hudut 
kat Ali Sevket, muhasip ve vez - boyundaki Bulgar postaları: alı • 
nedarlığa avukat Rami, müessis nacak, telgraf telleri koparılacak, 
azalıklara avukat Cevdet Fahri, 

hir çok Bulgarlar Ye onlara itaat 
avukat Besim Şerif şehir tiyatro - etmiyen Pomaklar öldUrülee~k ve 
sun da Hazım ve Sami Beyler se - teşkilat ta vazifesini bitirmiş o • 
Çilmi•tir. Cemiyetin adı "Karagö • ı 1 

~ aca \.,. 
zü sevenler ve Karagöz ıan'atkar- Acaba Bulgaristan Hitlerin 
larını himaye cemiyeti,, dir. Ce - yahudilere kartı olan siyasetini mi 
miyetin maksadı; Karagöz oyna· takip ediyor?, 
tan aana'tkarları himaye, Karagöz l · ı 

tın ası garip olan bir tarafı 
oyununu tamim ve bu suretle sa • var. Almanyadan yahudilere 
nayii nef isem izin ilk ve tarihi mezalim baıladığı zaman, bütün 
temsili olan bu oyunu yaşatmak - cihan ayaklandı. Büyük Avrupa 

tır. devletleri harekete geçti. Amerika 
Cemiyetin fahri, tabii ve faal ol· bile yahudilerin imdadına koştu • 

mak üzere üç nevi azası buluna - Cemiyeti Akvam işe müdahale 
caktır. Cemiyetin varidatı aza - etti. 

Böyle çocuk babaları evli iseler 
ikinci bir evlenme, yani niki.h 
me\'zuu baha değildir. Yalnız ço 
cuklar babalarının namına izafe -
ten tesçil edilerek veraset hakkına 
sahip olacaklardır. Gizli birleşen 
ler de mahkemeye müracaatla bu
nu tescil ettirecek'erdir. 

dan ayda alınacak bir lira ile Ka- Soruyoruz: Alman yahudileri 

Liman nizamnamesi ra gözü sevenler tarafından vaki insandır da, Bulgaristandaki 

Bu işlerle meşgul olmak üzere 
vilayette alakadarlardan bir ko -
misyon teşkil olunmuttur. Oraya 
müracaat edilecektir. 

İstanbul muhafaza kumandanı olacak teberrüattan ibaret olacak· Pomaklar insan değil mi • 

Hasan Bey dün Deniz Ticaret mü- tır. Varidatla cemiyetin merkez dir? · Bu biçare insanların 
düriyetine giderek İstanbul liman binası idare edileceği gibi Kara • halini soran, hakkım temin 
nizamnamesinin tatbikatına dair göze de mezar yapılacaktır • etmeğe çalışan kimse bulunmıya-
f l . b l k M . 1 d k Ramı· cak mıdır?. aa ıyette u unan omiıyonda üesaıı er en avu at 
hazır bulunmutur • 

VA Ki T 

l'urktye l!:cnebt 
Sen.-11': HOO Kr. 2700 Kr. 
6 aylık 7:10 . 14:10 
3 aylık 4.00 . ~00 • 1 aylık 1:10 ~ 300 . 

Selimi izzet 

Baro levhası 

İstanbul barosu levhası on gü
ne kadar ne~redilecektir. Bunu mii 
teakıp da baro ajandası çıkarıla • 
caktır. Ajanda da baro levhaaı 
gibi bütün avukatların isimleri, 
adresleri ve telefon numaralan ya
zılı bulunacaktır. 

ifhllUlllHKllbBUllUIHUllfltUDllUllll11flll nınm11ıuı11 üllUtltiWIUUJlllUNllllMTUli 

l..ııııunıNH~n~ınıı~ı~~nıun~!!~ı~ı~nıııı~~~·~ıMJ 
8 ikinci teşrin 1918 
- J.)uııkü ı•atrls gan•tf'slııin mtı\ııuk 

bir ml'mbııdaıı llhlıAııu !IİİJlt·dlğl malümata 

atfen itlliit donanmasının bugün limaıııoıız.a 

\ urut t>df'<'d\'1 bildirilmektedir, 

- Dün ak~am ım:ı l aiti raddelerinde 

•rtıııf'ldı• mühen it bir kaza olmuştur. Be) oğlu 

ı~tıu~ onuna on tx·, ) irnıl metre meıtafede 

ugoııları <'l'rredf'll kablo kopmuş \'e arabalar 

. ür'atlf! a,aA'ı~ a doğru knymrya ba,ıamı,tır • 

ı:rf'n memurunun mahirane bir manevra•l)le 

bıı~ ük bir tadanın önünf' gf'ı:ilmı,ur. 

- Alman Jo'ran•ye 

mütareke tı>kllf cıttt. 
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Daktilo Hanımlara dair , 
azı ane 

ları ve 
ah· eri, Hanım

aktiloları 
Sizi; 

Artistik 
bu akşam 

Sinemasııııo 
büyük galasına davet eder. Temsil ettiği 

Katibesile seyahate çıkan bir evli müna
Hanımın mütalaaları 

Dünyayı dolaşan şarkJ 
sebetile bir fo\ kalıldc riJminde en nı ükl·mnıcl \'C ~füel ~apolİtaİnl! ŞıırkılariJc fiİr bft çok 

melodileri taganni edl'cc:ktir. llıheten : FO.X JUL'R~,\ L ) erlerin izi e\·eldcll 

ı: ktllo genç kız 

Yazıhanelere daktilo alınması 
adet olnhdanberi iılerinin çoklu -
ğundan dolayı yorgunluk duyan; 
bütün gün kafalarını yoran it güç 
ıahiplennın ve daire müdürlerının 
yüzlerı güldüğünü iddia edenler 
çoğaldı. Sabahtan akşama kadar 
tıkır tıkır makin.elerinde yazı yaz
makla me§gul olan ve tipleri, ka -
ğıt üzerine bastıkları harflerin a -
dedinden fazla olan güzel, çirkin, 
uzun boylu, kısa boylu, zayıf ve 
şişman, şen ve şuh hanım kızla -
rın kendilerine dikte edilen nıek -

tuplan yazmaktan başka, amirle
rinin dimağlarını kuvvetlendirdik
lerine, zekalarını keskinlettirdik .. 
lerine, hafif bir tebessümleri 
ve küçük bir işveleri ile onların 

yornun!uklarını gidermeye hizmet 
ettiklerine de şüphe yoktur. Dak
tilo hanımlar sayesinde yazıhane 

sahiplermm yüzleri güldüğünün 

iddia edilmekte olması her halde 
bu $ebeplerden ileri geliyordur. 

Patronla daktilo arasında be ., 

dı?. Daktiloyu bir iki defa yazı -
hanesinde görmüştüm. Nenin nesi 
olduğu belirsiz bir kızcağız.. Ben 
bir kadınla seyahate çıksaydım, 

her halde Bedia hanımı intihap 
ederdim.,, 

"- Pek ala, işte §imdi Bedia 
serbest, ne duruyorsunuz?,, 

- "Hayır fikrimi anlatama -
dım. Bedia hanımın katibeye mü -
reccah olduğunu anlatmak istiyo -
rum.,, 

"- Ben Bediayı ikaz etmııtım, 
sözümü dinleseydi .. ,, 

"-Nasıl?.,, 

"- Demiştim ki, kocana yeni 
çıkan yazıhane fonograflarından 
bir tane hediye et, Bu aletlerin ko
vanları var. Onlar makineye geçi -
riliyor. istenilen mektup dikte edi
liyor. Sonra kovanlar katibeye 
gönderiliyor ,fonograf makinesi 
işletıldığı zaman katibe dikte edi
len mektupları makineden dinliye
rek yazıyor. Öyle beyin karşısına 
oturarak saatlerce sohbete dalma
larının bu suretle önüne geçilmiş 
oluyor.;; 

Tabii katibe saatlerce beyin o -
dasında baş başa kalamayınca bi
ribirlerıyle anlaşmalarının ihtima
li yüzde doksan daha azdır. 

lemin ediniz. Telefon : 42851 
(9616) 

1933 Senesinin En Muazzam, En Güzel Filmi 

Roma Ateşler içinde 
ıinemanm keşfiodenberi yapılan en büyük şabeıer 

Bu akşam bü· 

Mele~ 
yaun matine-

ipe~ 
ıine111al•" 

yük suvare lerden itiba- rıadı bit" 
olarak ren den 

Fiyatlarda zam yoktur. Suvareler için Biletlerinizi e.eldeD 
aldırın. Paramount filmidir. 

(9611) 

Yarın akşam S A R A Y (Eski Glorya) da 

DON JOSE MOJiCA 
en son ve en güzel 

tup d~~::üd:a::~::d~=:a~:v:•klına ş E H v ET A D A s 1 
mütebakisi gelir mi?. Siz işin içm-
de olmadığınız için bunu anlıya - \...,.ıı.. ___ ._ __ filminde görünecektir. (9~ 

mazsınız.,, 

"- Zavallı Bedianın kocasın - r -- , B v d tt 
da olduğu gibi değil mi?.,, B O R S A ag a a 

"-Kabahat gene Bedia ha - Çarşafsızlık (Biıalarında yıldız i~arcti olanlar üzcr-
mmdadır. Neden taranmamıı, krinde 7 il ci lcşrin muamele olanlar· 
pudralanmamış ve süslenmemiş 1 dır.] Rakamlar kapanış fiyatlarını gösterir 

bir vazıyette kocasının kartıaına 
çıkıyordu?. Malum ya, kendilerini 
kapıp koyuveren ve kendilerini 
müdafaadan vazgeçen kacJ ... 1-· .. , 

k ları Ito ..... den o. ıtıu ?, , 

"- Hayır, asıl ıiz erkekler 
kendinizi müdafaa etmezsiniz. Si
zi istediklerı gıbı oynatırlar. Ka -
dınlar sizlerden ho,landıklarını 

biraz belli eder etmez ,gözlerinizi 
önünüze eğerek yürürsünüz. Size 

Hukut (Satış) 

ı * (,ondra 

* ~cr~rt * ı•arı 
• llltli\no 
* Rnföel 
• Atlna 
• Cenevre 
* Soha 
* Amsıcrdam 
• Pr:ıı: 
* Sıotbo'm 

61J,_-· 
lti6, -
v.u. -
~24. -

118. -
2~.~o 

~:?4. -
9tı, - • 

~s. -
1 ~'1. -
S9, -

• \'i\llDI 

* l\ladm 

~4. 50 
18, _ ı 
C.ı -* \Tar,O\'A 2-ı_ • • 

• Budapeşt.. :ıo, -
• Bülms 2~. --
* Bcl;:r;ıt 56, -
* \"o~ohama 4:i, -
* Aluo 92'i, -
* i\Jecttltye :ı•, ı-o 1 
• R~nhot ~~li. -

• 
"Irakta Türkiyeden rıı• 

almağa başlamıştır" 
Kral Faysalın irtihalinin ~~ 

cı günü Bağdatta yapılan d111f f' I 
raııme ı~tıraK. ~ut:n on uıP _.~, 

rasmda beş yüz kadar da çal' / 
sız iı 1am kadınının bulunııı••• 
zarı dikkati celp etmiıtir. il 

Şimdi islam matbuatı bu h;;,. 
ile me~gul olmakta ve delll 

ait olmıyan bir kadında türlü tür- Molholm 2.882;ı 

dir ki: / 

"Irak ta Türkiyeden mi~I~ W 
mağa ve Irak kadınına yen• b ... J 
hmai mevki vermeğe hazırl•JllP" 
tadır.,, 

lü mucizeler bulunduğuna iman e- \'i)ana 4, tı:' ,, 

d · ı 12 06 • ~ladrit 5.63-
ersıniz .,, 

8.9651 • Rerlln f/ı:' 11 

"- Yalnız unutuyorsunuz ki, 3.381 • V;ır,ovn 4 2•1?5 
Atin& 3,06 - • Bııdape~te 3.15~50 • 

yazıhanedeki katibe bir memur - * c:enmc .ı . .ı.,50 _ nü~re~ :• ı.ıı7:10 frakın 12 Tayyaresi 
liren münasebetlerin ne derecelere D J<lllo ile münasebetin başlangıcı dur. Onunla samimiyeti arttırmak Soryn <ıo.rn:-:• Belı:rat :ı.ı .J:>:l.~ fJ!.. 
kadar ilerı gıttığını tetkik etme - lşittığıme göre izdivaçtan mah- amirlik nüfuzunu kaybetmek de - • .\mfürlln •· ı~),~ı~ı • ~ı~~~~~:ıa ,;;·ıı~~ 1 Bağdattan bildirildiiirte bir~ 
yi ınuvafık bulmuyoruz. Bununla Irak mil'i müdafaa nezareti . tf 

rum olan rahipler için kırk beş ya- mektir.ıı ilJ1 
bereber şu veya bu beyin yazrha- gliz tayyare fabrikasına on . .;,, 

şındnn aşağı hizmetçi kullanmak "- Evet, aklınız başınızda ol - 11 ,~ _ _.:.;;.;._....;;;;;~;.;_---=-=-=.:..--- ~-1tv 
nedeki daktiloyu evdeki hanım e- ne yeni tayyare sipari9 e .. - .J 

memnu imiş. Aynı memnuiyetin dukça bu dedığınız doğrudur. Fa- 1~ Bankası 9.so l'er~ııs ~;-.ı; e P" 
fendiye tercih etlıgv ınm agv ızdan a- d Bu tayyareler süratle in!a • 

daktilo kız'ar iç.in de konulması kat bir kere kendınızden geçtiniz Ana 
0111 2' · - • <,'lnıento 2

' ı tAIJ 
ğıza işitildığını de yazmadan ge - , Htil :l,6:so fn)on ııey lim edilecektir. ,,,J 
çemiyeceğiz. zamanı çoktan gelip geçmıştır.,, mi, daktilo hanım metreslik veya- ~ır. HaHl~e ı~. ark ile!. yeni tayyareler geldiktell ,ov, 

GPren gu"n bı"lmem kaçıncı de- "- Zannedersem bu fikrinizde hut meşru zevce derecesine terfi Tram\3y 4s.so Halyı .r' 
-:r _ U .• ı~orta 11.10 Irak milli müdafaasının tay)' a.td· 

fa olarak bir zatın katibesiyle bir- çok ileri gidiyorsunuz, hammefen- elliriverir. Ondan sonra sabık zcv ııomont dedi otuz altıya çıkmı, ola~ .. ,,, 
Jikle seyahate çıkmış olduğunu di. Daktiloluk genç kız işidir. ce hiç olmazsa tekaüdiyesini ala - Aynı habere na7.aran ırak ..1 
duydum. Bu hal adeta bir grip Sonra, kızlarımız dnktiloluğa ha§- bilrse .. ne mutlu?.,, za:man' arda tayyareci yeti9tirdlr 
hastalığı gibi hemen herkese sira- lıya'ıdanberi 0 kadar çok zaman "- Bütün erkekler nankör de- ııı:ı 1 ıl;ı i•ı. "9·- ~:ıcktrik çok ehemmiyet vermekte ve bl'.~ 

· t' k' b ·· k k b ıı.ılLr:ızıdı. 53, i: ı l'raımav ~ı.3tı ) , ...... 
yet etmıyc başladığı için ev hanu.n geçmcmış ır 1

• ugun ır eş ğildir !,, • ~· rk ı ı.\'ol ~.4tt • ı : rı:ıınl 9;-, ·- le ciddi bir surette meşgu 0 

larııım gözlerini dört açmaları la- yaşından yukarı olanları buluna - "-Fakat hepsi baştan çıkın ı- • ıuıuıah ~·'· - Hrhırm 111.-- ta imi,. __,..,,, 
zımdır. Bu mesele hakkında ha _ bilsin!,, J ya meyyaldir!.,, C:umruı.:lcr ı..>.3:; • Anadolu ı H so JJ~ 

ml " K k b Y"'"tndakı" b'ı k 1 19~ .\lu. ı\ 4,•I) • ,,, adola il 4~.RO ı·h d·1 k m·' 
nı arın ne düşündüğünü öğren - - ır eş ... ~ < T a - "- Bir erkek bug!in kolaylıkla P.a~d:ıı. Q, - · ·' rııumcs•ll ıil3 5 raç e 1 ece pa ~ ' 
mek maksadiyle hnmmlarımızdan dm da enteresandır!,, ı bir kadın bu·abilir. Neden ilerde la,,,_,;;. _____ --.;;;.;;;;;-...;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=-.t Ankara, 7 (Hususi) - lbt~I 
birisine dedim ki: - Bunun böyle olduğunu ka·-ı bir tnl:;m U"'"'Unsuzluklara sebebi- d ' I k ki h t 1 kltJ"' ı 

ı 
k <l k f J t> r 1 1 ece pamu arın as a 1 ,, 

. --: "İşittiniz mi, flanca bey kıi- bul. e.tsek bile~ i~ler ~ a ar .. e:.ı yet verecek olan katihesiylc mü - T A K V ı· M tecridi için Mersinde ye:pıl.O '..J 
tıbesıyle seyahate çıkmış?.,, verıcı olmadıgmdan ın~<ln gozu - nasebet tesisine kalkıssın? ... '-~ 

Bu sualime hanımefendi hic nün önünde, ça ·I!ma hevesini kı - · muk dezenfcksiyon iıtuyo ··diP' 
hayret etmedi ve dedi ki: ~ ran yaşlıca bir lcadından ziyade "- Her erkek bu dediğmızı Çarş:tmba Perşembe teftişi için Ziraat Umum p.tu~ 

s· ı ı ı · · 8 T.snni 9 T.s :rni Tevfik Bey yarın Mersine h• 
"- Ben o beyin hanımını ta . ge~; bir sima görmek isler. Genç- yapamaz. ırço.< an çc.<ınır, uta -

nmm, arkada~ımdır. Yazıhanede- lik insana güzel fıkırler ve njkbin- nır. Ht'.lbuki kfıtibe eldcdit, nçı l - c:~ı~llt•~~:cep tı:Jıı 19 R~~.:p edecektir. A 
ki katibe hakkında ona kaç defo lik telkin e:Icr. İş görürlien nikbin manu~tır. Ona dokunmak yasak, 

1 
<:un ıııı~· ı :-.ııı ıt, !i • ı .,..,, 

f k b 1 k · d B satıah n;ımd" ;-ıo 3.s· · 1STA11 8 U L BELEDi · 
ihtnralta bulundum, ama bana bir olmr.k cok mühim bir meseledir, a al a ima· caız ir. ütün .ma -ı ·· 1 fi ııt11: nıuıa:r. ıı .. ~s ıı.~ Şehir Tıyatrosu Temsil' 
türlü inanmadı. işte nihayet herk - hanımefendi. Ellisini gecmış olan nasıylc tatlı bir ıstırap! Onun na- linJı ııaıı a1.• ı.ı ıJ ı ı ,41 
tuğum şey başma geldi. Zr.vallı büyük bir adi'm katibe.erine, ma - zarında iımirsiniz, büyük bir adam 1 \l.:ş"' nanm ~.oı 16.r.•, Bu akşam 
Bedia!. aşlarındnn mmıdn, haftada iki de . smız. İ;! evvela pet!eran.e iltifofar :~:aıl nam:11.1 ';· .. ~ ':~~ saat 21 de 

Bedia, daktilo ile seyahate çı - fa mnn:kür yaptırmak için nyrıca la haşhr, çenc:;ini okşarsınız, On - \'ılınceçcnı:önıeı :ıı.ı ·''4 Bir Kavuk 
kan beyin zevccsmın ismidir. tahsisat verirmiş ve dermiş ki: elan scnrC\ maniclar sözlerinize ge - 'ılın L.alnn • 56 :-s Devrildi 

Meseleyi açtığım hnmmla ara- Vücullrmm mutlak\ gözüme cnr - çersiniz. Velhasıl çok sefil insanlar L------------- _J 
mızda şöyle bir muhavere cereyan pan kısmı orasıdır!,, sınızdır. Bu esnada ise biz evimiz-

·: "- Vücutlnrımn h~ngi kısmı?,, de oturur, işlenmızle meşgul o·ur, 
"- Bedia hanım, o daktiloya "- El Ye nanhaklar !,, evinizi idare etmeye çalıtırız. Fa-

hin defa müreccahtır. Buda1a he - "-Ya. mütebalds1?,. kat ... Elbette bir giin gelecek, bi -
" r.iinrlp lhlı· v1n'•n ,...,P1<: • ze de İntihan hakkı vcrı1ecektir. 

O zaman ilk ışımız rahip hizmetçi

leri için olduğu gibi daktilolar için 

ele kanuni bir yaş kabul ettirmek 
olacaktll" L,, 

Yazan : Musa 
bip zade Celil 

Bey 

Ün"fo:malı 
vardır. 

•· ... ıını~ı 

it 
zabitana 
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V AKT ın Edebi Tefrikası : 25 ll~IOOill~llll ,ıınHuruııııı~,wı:ıııııını U U M U M l H A R p T E c . rn m 1 fil ., 

K ıs K A N ~ . ı T eşki18tı . Mahsusa fjl 

\ı~m Nakle den : Selamı I zz et ll11111111m1m11nı11111111111111111ı11ıııı1111 mrnlll!'mllllllmlrnlllllillllmlllmlnımıımıııııııııııııooııınmımııımmıMlmiılllllllll!Ullüllllllllll!mlllllllmffiı:llillllll!Ulllllllllfıll!mlllllllllllllmlllllllllmlllllli lllllllılll lllllllttı1mm~mın11ılillllimlilll1~ml1lffil1mm~~\lllll il 
- n :ı· b k l l k k lar . · T f ·k 7 Yazan: A. MıL ~ . ay. : ,a u sabuk söylene- Uzak aşıyor ar, yu arı çı ıyor ·· VAKIT'ın yenı e rı ası : 

tegıne t d c· . l 

ı•h•h~~.~',...•hugünaıd.ğımki- ~:::ı~~::;~~,~~'·'··· '.''yor•~:·· Va.fkas ihfi[Ql cemİljefi• merkezler 
- Kita? güzel. Ve ertes1 sabah, Behırenın goz 1\.. j f ~ ' 
- Evet, basılış güzel. )erinde, kocasının göz izlermı, ya- d h •ıA h • A t k •ı At 

d l<arı!tırmıya başladı . Arkasın - naklannda, kocasının dudak izle- ve Q f z, arıcı e Ş l Q 
e a, ayakta duruyordum .. . Kitaba.. rini arıyacaktım. 
nıcsine b k 

sa. .a ıyordum .. Şuraya vur Mese'a bir gnü Behire: "Aman 
ha~"'· hafıf bir buhar tabakası ne yorgunum,, diyecek olsa, kıs -

ınde Beh' · h 1' ·· l · F d' ' ırenm aya ı goz en- kançlıktan çıldıracaktım. er ı: 
rn~ ~liYordu ... Avuç1anmla yüzü- "Bu gece erken yatalım teklifin -mu kap d 

1 a r.m... Kokusunu almıya de bulunsa, hiddetten sararacak -
Ça ıf'IY'<>ruın ... 

Sesiyle kendime geldim: 

, - Ben gidiyorum, sen yorgunun. 

- Güle güle. 

.,.. Ji. ~ 

bu ~r.lbimde oynanan dramın ve 
" 'Jd~~illndaki rolünün farkında de il . 

ı ... 

t Ne de sadık bir hastam olmuş
: ;..:ı lfnı zamanda da minnettardı. 
•e-.e· . d 
Y • ~1m en çok memnundu .. Ha-
att;ı. PÜr sıhhat, gü' erek dolaşı -

Yor 'fe d' "' ' d b . h d' gez ıgı yer e em met e-
1Yordu. 

1 Me~el& dört be§ arkadat oturur 

llrkcn, ben geldim mi, hemen atı
ltdı: 

- l~te can kurtaramm geldi. 
'- - kuzum Ferdi bu sözü hı -

ta.I{, 

- Hiç de bırakmam. Canımı 
~en kurtardın ... yalnız bu kadarla 

1 ' ka.lmadın, beni yirmi ya§ genç
'ttirdin. 

\. Sütün ıuabım takallüs eder, . . . --
" - Bu söz1crin hosuma gitmi -
.ror F C"rd' • 

ı. 

d -. 1 evazu gösterme ,büyük a 
ltnıın. 

t lierkes gülerdi. Yirmi yaş 
d ençleırnesi üzerine imalar yapılır 

ı. 

tı.m ... 
Beni hiçe sayacaklardı. Bana 

ehemmiyet bile vermiyeceklerdi. 
Bütün yaz bana cehennem olacak-

tı. 

Peki, başka bir yere gihem? 

Bütün yazı ondan ayrı, onsuz 
nMıl geçirecektim?. Hangı uçuru
mn yu\•arlanacaktım ... Gün 'erimi, 
uzun yaz günlermı kendi kendime 
nasıl geçirecektim?. 

Onlardan ayrı bile olsam, haya
limde hep Ferdi canlanacaktı. Mu 
hayyilemde gene onların baş başa 
yaşadıkları hayal'enecekti ... 

Heım ona fena bir fırsat vermi§ 
olacaktım. Keyfine buyruk yaşıya 
cak, gezip eğlenecek, yalnız, ben
~iz olmıya alıfacaktı. 

Kı§ın, lstanbula dönünce, beni 
unulmuı olacaktı 

Yaz yaklaştıkça, Behireylc bu
luşmalarım seyrekle§İyor.du. Terzi 
ye gitmekten, çarşı pazar gezmek 
ten bana gelecek vakit bulamıyor
du. 

-Behire. 
- Ne var?. 
- Suadiyeye sayfiyeye mi gi -

diyorsun, yoksa uzun bir seyahate 
mi çıkıyorsun?. 

- Neden?. 
- Öyle hazırlık yapıyorsun 

ki ... 

Ka fkasya · ihtilal cemiyetının 

vazifelerini tayin eden bu mühim 
vesika atideki maddeleri ihtiva 
eyliyordu: 

Maksat: 

1 - Kafkasyada bir ihtilali u -
mumi terti p ve ihzarile Rusyanın 

hali hazll"da esbabı mağlubiyetini 

temin ve devleti a liye tarafından 
Rusyaya ilanı harp edildığı takdir 
de Kafkasya dahilindeki akva.mı 

bitteslih Rusyamn harekatı askeri
yesini i şkal ve Kafkasyayı işgal e
decek Osmanlı ordusuna b iifiil mü 
zaherettir. 

2 - Kafkas ihtilal cemiyeti ma

natıkı muhtelif ede icrayı faaliyet 

etmek üzere bir merkezi umumi i

le idare olunur üç mmtakaya mün 

kasemdir. 

3 - Her mıntaka dahili ve ha

rici teşkilata maliktir. Dahili ve 

harici teşkilatlar muntazam ve mü 

sellah çetelere ve mi_lis kuvvetle -

rine istinat eder. 

4 - Her mıntakanın dahili lef
kilalr hariçteki merkezi mutavas -
sıla ve her bir merkezi mutavassıt 
da Kafkas ihtilal cemiyeti merke

zi ıımumi&ine DlP~·hııtturı.-...._ ... 

Merkezi umumi: 

5 - Merkezi umumi yedi k' ]İ -

den mürekkeptir. Bilumum mera-

kizi mutavassılanın mercii müra -
caatı ve kaff ei teşkilatın hakimi -
dir. 

Merkezi umuminin vazifesi: 

dai, yardımcı namıyle beş nevi şu
bei mesaiye maliktir. Her şube mü 
teaddit kollara münkasemdir. 

12 - Her kol nihayet beş kişi-
den mürekkeptir. 

13 - Her kol "Merkezi muta -

tabakalı mezkiırei hamseden her • 
hangi birine ait vazifeyı deruhte 
ey!emek ve atiüzzikir tahlifname 
mündericatını bilkab~I tahlif olun-
mak şarttır. 

(Oevnmı var) 

bvassıt,, la temas için bir vasıtaya ,, ıwıııı111111ııııımıı111111 ıııııııu ııııuııınıııı:ıııı~ııınııııııunııı:ıııwıınu~ıınn ~ 

maliktri . Bu vasıta "Merkezi muta- \ Bugüne kadar 4)ıkan sa- f 
,·assıt,, tarafından tayin edilir. Bu i yılarımız yarınki gazete
zat "Merkezi mutavassıt,, m vası- ~ mize il:lve olarak büyük 
tasına temas ederek vazifei tebliğ f bir. f~rma halinde kari· _ 
ve tebellfığunu ifa eder. ~ lerımıze meccanen tak· 

14 - Cemiyete dahil olan her _ dim edilecektir. "Teşki· 

fert vezaifi mezkiireden birini ifa ı ıatı Mahsusa,, yı şimdi· j 
ile mükelleftır. i ye kadar muntazaman ... 

15 - Cemiyete dahil olmak için f takip edemiyen karileri· J 
Osmanlı yahut Kafkasyalı olmak, '§ mizin bu il:lve formayı \ 
erbabı namus ve eshabı hamiyet - il müvezzilerden istemele· il 

ten olduğuna cemiyete mensup iki g rini rica ederiz. l 
zat tarafından şehadet edilmek ve .. 111101ııımııı 11uıınııı ıııuuınnıııuuııruııır.ıııruuıııınıunuııııııınııııııııııuıııM 

Kazanç vergisi ı 
sakladığı iddiasile 
Büyük bir lokanta aleyhine 

açılan dava 
1stanbulun büyük ve tanınmı~ 

lokantalarından birinin sahibi hak 
kında, kazanç vergisi sakladığı 

iddiasiyle takibat yapılmaktadır. 

Bır müddet evvel yapılan ihba
rat üzerine tahkikat başlamış, bu 
lokanta sahibinin bir kaç senedir 
kazanç vergisini sakladığı netice
sine varılmıı, tahakkuk !11emurlu
ğunca bu netice tesbit edilince ce
zasiyle beraber 200,000 küsur lira 
tahsiline karar verilmiştir. 

Dün mahkemede 

Yıldızda 
Bulunup alındığı 

söylenen eşya 
Bir ihbar üzerine, eski Kerbela 

mebuslarından Nuri Beyin evinde 
arama yapıldığım, vaktiyle Yıldız 
sarayından alınan eşya olduğu 

kaydile bir ibrik, bir leğen ve bir 
kaç incili örtünün muhakeme neti 
cesine kadar muhafazası için Top
kapı sarayı müzesine gönderildiği
ni dün yazmıştık. 

b ll~e'tt bittabi, nefretimi, kinimi 
_; 

1 etmemeye çalışırdım... Bir 
d'Yottkeş gibi, kuru kuru güler

b~:: .. Ama ellerim cebimden, ce
tib· ın a.ıtarını parçalıyacakmışım 
tı ~ tlilrilirdim ... Fakat dudak'a -

- Tek elbiseyle gidemem ya.. 6 - Merakizi mutavassıta bey- Fakat, lokanta sahibi bu karara 
itiraz etmiş ve itirazım gözden ge
çiren komisyon, vergi kaçırmayı 
varit görmemiştir. Bu komisyonun 
kararı da temyizen tetkik oluna -
rak bozulmuştur. 

Bu hadiseden dolayı hazine ile 
Nuri Bey arasında çıkan ihtilaf 
dün öğleden sonra İstanbul beşin
ci hukuk mahkemesinde tetkik e
dilmiştir. 

nı5 •n gülüt eksik olmazdı. 
tutı '~~nun öbür ucunra ,dekolte 

~tlı Behire, gülüp konu§urdu. 
k&.t Yd~lığın içinde, ensesının 
it' ltter.lettığını, pırıldadığını göl -

nnd x· · [) ıg1n1 göı·ürdüm. 

llıı ah~ dün, bu enseyi ben ok§a -
!hm. .• 

-24-
llkba.ha,· bitiyordu. 

tunY eni bir kayguya dütlüm. tık 
l'e .. · er, bu kayguyu dağıtmak, bu 

"
1 de · d l'itı· vır en kurtulmanın çarele-

f~k &.t:lmak istedim. Fakat muvaf 
<>lam d tııtı?ı a nn: Bu yaz ne yapacak 

\'allllz b' . "d k . ? 
O ır yere mı gı ece tım. 

tıların 't · v • tak• gı tıgı yere mı taşma-
,.&ıJn., 

8ir kara .. S d' Ye u'd ra gore, gene ua ıye-
•1 ecekt'k au ı . 

du, 8 ' ~cna halde canımı sıkıyor
}'tn ~ehırenin yanında mütemadi -
.:ı. rerdiyı' . .. k. ? F 
~'tıita .... . mı gorece tım... er-
k,tt\ tgrıye doğruya karı§maamı 

•nın k 11 l ''•inı o arını, saç arını, en-
k.,. okt<"ıdığını seyredecektim. 
Vg)e Ü t.. k 

t~. 0 l 1 u, yeme ten biraz son-
~'1n n arı, yatıp dinlesinler diye 
ti~etl:, haı ba§a bırakmak mecbu-

c'nde kalacaktım. 
J eceler· k' ltıııa. ı, geç va ıt, onları oda-
d,11 k Yollıyacaktırn... Arkaların
'tec~kt·o) kola uzakla~tıklarını gö-

ını ... 
Ayak seslerini d d uyuyor um ... 

- Git. nindeki irtibatı temin ve mesaiyi 

- Kabil değil. tevhit ve evamiri muklaziyeyi ita 
- Bensiz, oralarda güzel gö - edeı·. Dahilde lcıyam ve hariçte hü 

rünmeni iıtemiyoru.m. 
- Bensiz ne demek?. 

- Basbayağı bensiz demek. 
- Sen gelmiyor musun?. 
- Hayır. 

- Bu da yeni çıktı!. 
- Orada, sizinle beraber ne ya 

parım?. 

- Bir kere beraber oluruz, ay
rılmamıf oluruz. Sonra, arada sı ~ 

rada, fırsat buldukça, kimseye sez 
dirmeden sana gülücük yaparım. 

- . Ala!.. Köpeğe bir lokma ek
mek!. 

- Sen de a.ma aç gözlüsün. 
- Korkarım, gülücük bile yap 

mazsın. Görüverirler, farkına va -
rırlar endi§esiyle yüzüme bile bak
mazsın ve ... önüne gelenle kur ya
parsın ... Hem de seninle hiç ala -
kadar olmıyanlarla .. 

< Oel"amı ,.ar) 

Golç Paşa için 
Dün Tarabyada Alman ıefareti 

bahçeıindeki Şeref mezarlığında 
Türk ordusuna senelerce hizmet 
etmiş olan Golç Patanın hatırasını 
uyandırmak için bazı merasim 
yapılmış ve Almanya sefareti mas 
lahatgüzarı tarafından Golç Paşa
nın oradaki mezarına bir çelenk 
konulmuştur. 

Aynı zamanda dün Bağdatta 
Golç Paşa için Bağdattaki kabri 
önünde inşa edilen heykelin küıat 
merasimi de yapılmıştır. , 

cum emri merkezi umumiye mün
hasırdır. 

Mera k izi muta vassıta: 

7 - "Merakizi mutavassıta,, 
beş kişiden mürekkeptir. Mınta -

kası da hilindeki d ahili merkezle -
riyle irtibatı le.mm ve mıntakası 

dahilindeki sair komitelerle tesisi 
münasebatla tevhidi efkar ve tan
zımı ahval eder. Dahi lde ve hariç

te çeteler teşkil ederek bunları i -
dare ve merkezı umuminın emrine 

amade eyler. İkaz, ihbar, istihbar. 
ithali esliha, ihzarı esbabı tahrip
le mükelleftir. 

8 f.- Dahili merkezleri • kemali 
faaliyetle teşkil ve tevsi eyler. Her 

merekzı mutavassıt aynı zamanda 
bir kolordu ımerkezıdır. 

9 - Her "mutavassıt merkez,, 
miktarı kafi bomba ve en son sis-

tem esliha ile mücehhez ve mual
lem fedai teşkilat kıta atma malik-

tir. Bu kıtaatın sureti teşkil ve i -

Lokanta sahibinin menkul mal
ları üzerine, lstanbul beşinci hu -
kuk mahkemesi karariyle ihtiyati 
haciz konulmuttur. 

Diğer taraftan bu mesele etra -
fında maliye müfettişliğince tah -
kikat icra edilmiştir. 

Mesele, şimdi itiraz kc.msyonun
ca yen iden letk?k o'unacaktır. 

Eroin kaçakcılığı 
Morfinci Elefterya, hapishane -

deki kocasına esrar getiren ve mev 
kuf olarak muhakemesine batla -
nan Seher Hanım, eroin kaçakçı -
lığı ile maznun Marko, Landros, 
Militya~i. Hasan, Koço Efendiler 
dün mahkeme taraf mdan tahliye 
edilmişlerdir. 

Sahte memur 
Dön gece Galatada, Doğruyol

da polis noktasında nöbetçi bulu
nan 1843 numaralı Ferit efendiye 
Cavit efendi isminde biri gelerek: 

- Ben zabıtai ~hlakiye üçün
darcsi talimatı mahsusuna tabidir. 

10 - Kıtaat le delhace hududu cü komiseriyim. Adapazarı otelin
geçerek hücum ve çapul, Kafkas - de gizli randevuculuk yapılmakta-
ya dahılınde temini asayiş, silah dır. Şimdi oraya giderek cürmü 
tevzi ve efrat talim ve terbiye ey - meşhut yapacağız ... demiştir. F e -

lemek h idematmı ifaya kabiliyetli rit efendi, komiser olduğunu iddi
olarak yetişeceği gibi şahsen feda- a eden şahsın vazıyetınden şüphe 
karlık edecek zevat yetıştırmekle etmiş, neticede kendisine memur 
de mükelleftir. süıü verdığını, komiser filan olma 

11 - "Merakizi mutavassıta,, dığını anlıyarak yakalamı!, merke 
dahilde mürşit, rehber, muhbir, fe ze götürmüştür. 

Mahkemeye Nuri Bey, vekili 
Rafet Beyle birlikte gelmişti . Ha
zineyi vekaleten Şemsettin Agah 
Bey temsil ediyordu. 

Nuri Beyin vekili Rafet B., e~ya 
hakkında verilen ihtiyati tedbir 
kararına itirazla, bu eşyanın Yıl • 
dız sarayından alınmış olmadığı -
nı, 1939 senesine Amerikadan ge
tirildiğini ileri sürdü. Ellerinde 
bu eşyanın gümrükten çıkarılma 
muamelesini tesbit eden iki vesika 
bulunduğunu söyledi. İhtiyati ted 
birin kaldırılmasını istedi. 

Buna hazine vekili Şemsettin A
gah Bey itiraz ederek, ortada ha
zinenin hukuku mevzuu bahs oldu 
ğunu kaydetti. Bu eşyanın evvel
ce Yıldız sarayında bulunan e~ya
clan olduğunu, müze mütehassıs • 
larmm ve 'evvelce sarayda bulu -
nanlarm, bu arada Nadir ağanın 
sözleriyle sabit o!duğunu, Nadir 
ağanın, incili örtülerin Yıldıza mi
ııafir olarak gelen sultanlara çıka
rıldığını bildirdi. 

Mahkeme heyeti, ihtiyati tedbi
rin kaldırı'ması isteğiııi reddede -
rek, davayı tahkikat hakimine ver
di .. 

Bir otomobil çarpması 
Beşiktaşta oturan gümrük mü • 

fetti~i Ihsan Beyin kızı 3 yaşında 
Necat Haıuma şoför Karabetin 
idaresindeki 30ô0 numaralı kaın -
yon çarpmış, küçük kız ba§mdan 
aralanmıstır • 
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1 
":'.elbiselerde pahalı kumaşla - ciler, ötedenberi en çok, en sık mo 

a, oır tab. .. "A ·ı k lar . ~re gore sı ,, umaş - da olan süsler...... Şimdi de öyle 

ı a, Yanı 1pekli ve kadife kumaş- ve hatta ba .. ka zamanlardakinden 
ara ~b , :ı-

rag et fazla olduğu gibi, başı, biraz daha fazla. mesela, inci, saç 
i:rdanı, omuzları, kolları, bilekle- lar üzerinde, gerdanda, omuzlar -
rı ve Parmakları ıüsliyen şeyler a- da, koBarda ve bileklerde öteden· 

~~;~d~l da, ~ene bunların pahal~ beri görüldüğü halde, parmaklar • 
h .l'\aı ,, lerıne rağ et var. Bu rag 
.et, göze çarpacak derecede ha • da pek o kadar görülmemiştir. Hal 
rızdir. huki şimdi pırlanta, zümrüt, yakut 

h'Il3a~ı, gerdanı, omuzları, kolları, yerine Üzerlerine iri birer inci otur 
!~~İleri ve parmakları süsliyen tulmuş yüzükler yapılıyor ve takı
in Y_ erden, en ziyade tercih edilen, lıyor ! 

tıdir. Pırlanta gibi pırıldıyan, do Süslenmek için en çok inciden 

~ ....-- - - - - - ---- - - - - ------=-- --,_.,, - ._, twww --.... .-.zwww:z ,,_, s._..: ---=ı:wıa ,_, ': ,,_, - .-,, --- --. --- ,_,, 

Avusturgada Evlenme 1 

ti~A~~uryada hıtulan bir istatiı - ı hararetli olmadığı, yarma gelince, 

4~~ iore, orada. 1913 senesinde eğer iktisadi vaziyet bugünküne 
•i~d 1~.evlenme olmuş, 1931 sene - nisbetle düzelirse, bu sahadaki fa· 
te b:kı evlenmeler, 49, 717 olarak aliyetin hararetlenmesi ihtimali ol 
ar~ ıt edilmiştir. Bu itibarla arada duğu mülahazası, bu istatistik do· 
ca:a feklintle bir fark vardır. An layJSile vaziyeti gözden geçiriş ma 
4S ~932 senesinde bu miktar, hiyetinde yazılan makalede ileri 

' 6 rakamını geçmemektedir. sürülen mülahazadır. 
n·~ 

ğ, ~~er taraftan, gene bu istatisti 
tin go~, 1913 seneıintle evlenenle
kı~ er eklerden daha ziyade 29, 
duk~eya kadınların 26 yaşında ol· 
nen} ar~ l 932 senesinde ise evle -
26 ker en erkeklerin daha ziyade 

' ız ve k oldu'] Ya adınların 24 yaşında 
1( arı n r . B e ıceaıne varılmıştır. 

lan u arada 1932 senesinde yapı • 
·' grotesk ik· l hA d' . ı..ıen d ı ev enme a ısesın· 

biri 2~ bahsolunuyor. Bunlardan 
tında .Yaşında bir erkeğin 78 ya· 
ierı' dbır kadınla evlenmesidir. Di 

e ak· 
bir erke~. sıne olarak, 83 yaşında 
evle gın 25 yaşında bir kızla 

nınes·ı 13 .... 
ununla b b 1913 . era er, umumiyetle 
senesınde b · 1 bıel d n erı yapı an evlen 

er e evl l · 

Bir Fıkra 
Karı, koca arasında bir konuş

ma .. ; Kadın, yeni satın aldığı şap· 
kasını saçları üzerine yerleştirmiş, 
aynanın karşısında başını sağa, so 
la kımıldatarak, bir müddet dur -
duktan sonra, koltukta oturan ko
casına döndü: 

- Nasıl?. Güzel, değil mi?. 
Kocası, yüzünü buruşturdu. 

Masanın üzerinden gazeteyi alıp 
sayıfalarını çevirirken mırıldan • 
dı: 

- Pek biçi.msiz doğrusu! 
- Ne dedin?. 

- Pek biçimsiz bulduğumu 

söyledim! Runluk .. enen erın yatları uy • 
l'rı~teli;osterdiği kaydedilerek, - Sen zaten güzel şeyden ne 
•eler· . senelerde evlenme hadi • anlarsın!. 

ının ha h' 1 ıı seh· zı şe ır erde azalıp ha-
• ırlerde - ld v tın bü .. çoga ıgı, azalmala • 

dt b ~uk harp sonundaki iktisa -
. u ran vaziyet'ı . ..h. . 

tı old ~ nın mu ım tesı· 
Yette ~gu yazılıyor. Bugünkü vazi· 

e, bu sahadaki faaliyetin 

Bu cevabı veren karısı, ver
diği cevabı kafi görmedi. Bir an 
düşündükten sonra, şöyle söyledi: 

- ister beğen, ister beğenme .. 
Yarın gelecek faturayı sen öd iye -
ceksin ! 

•• USLEB 
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Anneler, Çocuklarını 
Sulh Fikrile Yetiştirsin 

-
Dünyanın dört bir tarafında a • tarzının kuvvetli tesirini hiç kim!e 

kisler bırakan yakın veya uzak bir akıl ve mantığa iıtinatla inkar e • 
istikbalde ortalığın karışacağına, demez. 
bin bir felaketle geçiştirilen hü· Tabiatin ve kanunun kendileri • 
yük harpten kat kat müthiş bir bü ne emanet ettiği çocuklarını sulh 
yük harp çıkacağına dair mülaha· gayesile yetiştirmek, önce anne • 
zalar, herkesi düşündürürken, bu- nin, ... tabii ayni zamanda baba • 
nun önüne geçilmesi yolunda da mn .... ve. sonra muallimin Üzerleri 
faaliyet gösteriliyor. Bilhassa neş· ne düşen vazifedir. Fakat, çocuk 

istifade edilmekle beraber, inciye, riyat vasıtalarilc .... Bu arada, son üzerinde annenin daha yakından 
güzelliğini göz okşayıcı hoş tarz • günlerde bir Avusturya gazetesin· tesiri olduğu şüphesizdir. Hem bu 
da bir kat daha arttıran başka ne- de çıkan bir yazıda, yer yüzünde tesir, tabii baba ve muallimin tesi· 
viden süsler ilavesi de unutulmu . sükun ve saadet temini için, evve· rinden daha erken başlar. Çocuk, 
yor. Bunlar, moda mütahassısları· la annelere vazife düştüğü yolun· doğduğu andan itibaren anne ku
nın zevkleri derecesine göre seçili da fikirler ileri sürülüyor, tavsiye· cağındadır. Annenin gözleri önün-
yor, uygun dütürülüyor ! lerde bulunuluyor. de ilk adımlarını atar. 

inciden başka, donuk görünüş • Avusturya gazetesinin bu ma • Anne, çocuğuna harbin körü kö 
lü gümüş kaplamalı süslerde, fi . kalesinde, annelerin çocuklarına rüne düşmanlık olduğu fikrini aşı 
yonga şeklinden başlayıp türlü daha küçük yaştan itibaren sulh )amalıdır. Körü körüne düşman -
türlü kalıplara dökülerek, muhte· gayesini benimsetmelerinin, onla • • lık ve kendisi gibi aile ve yuva sa
lif şekmerde, başı, gerdanı, omuz· rın sulhu sever gençler olarak ye • hibi olan başka insanlara karşı ta· 
lan, kolları, bilekleri ve parmak • tişmelerinde mühim rol oynıyaca· hakküm, onları tazyik, ezmek ol • 
}arı süslemektedir. Sade gümüş ğına işaret edilerek, şöyle denili - duğunu öğretmelidir. 
kaplamalı olarak değil, alelade yor: Tarihte harp sebeplerini araştı • 

d " l k t y l d "insan dimag- ı iclemeğe başlıya- rırsak, en çok, memleketler fetih ma enı o ara a....... a ruz, o - :ı-

nuk olmak şart! lıdenberi harp edilmiştir. Ve bü • ve istila etmek maksadile harbe 
Bu, pahalı ve "Asil,, temayülü • yük İngiliz edibi Yeisin dediğine girişildiği neticesine varırız. En 

ne zıt bir temayülün ayni zaman • bakılırsa, tavuklar yumurtladıkla- çok metbular tarafından arzu edil 
da ifadesi sayılırsa, herkes tarafın rı müddetçe, harp edilecektir. E - miş ve tab'alar, istemiyerek sürük 
dan ipekli ve kadife kumaşın en ğer çocuklar, gençler, sevgi ve lenmiştir. Fen ilerledikçe de, icat 
pahalısı, incinin sahicisi satın alı- sulh yerine, nefret ve harp fikri a· edilen harp vasıtaları, harplerde 

namadığma i,arct edelim. Gerçi şılanarak yetiştirilecek olurlarsa, gittikçe daha ziyade insanların öl
bu, moda esaslarının kısmen naza· Yeis haklı çıkacaktır. mesine sebep teşkil etmiştir. Ga • 
ri olarak kaldığım, bir çok moda! Çocukların, gençlerin yetişmesi lip gelen de mağlup olan da dai • 
meraklısı tarafından da zaruri de· hususunda takip edilecek hareket ma büyük zararlara uğramıştır.,, 
ğişiklikler yapılarak yerine getiril tarzı, onların ruhi haletinin inkişa Yazıda, harbin fenalıkları uzun 
diğini tesbit mahiyetinde ise de,.... fında, muhakak ki başlıca rol oy - uzadıya anlatılarak yetiştirilenle -
Hakikat, hudur! nıyacak bir şeydir. Terbiye ediliş rin ruhlarındaki iyilik duyguları • 
= _ -=__;:::: = = =-= :=::= =-- ==--~ nın beslenmesi ve fenalık duygu-

- larmın yok edilmesi tavsiyesinde 

1 1.anto 'ie Relerı·n bulunuluyor ve eğer her memleket l f J 4 V te ayni tarzda hareket edilirse, is • 

-
Gene hey~z .- siyah modasının ] !erinler için benimsenilen renkler 

devamına hır ışaret..... Bu renk - de, bir arada olarak, bu iki renk · 
ler, bir arada olarak bundan evvel tir. Böyle manto ve pelerinler altı· 
ki mevsimlerde moda olduğu gibi, na giyilen elbiselerin de, üstteki -
şimdi de moda ... Bu renkleri bira· lerle bir örnek olması gösteriliyor. 

Bluz, ceket, yahut eteklik.... hep 

bir örnek... Şapkalar, serbesttir. 
lstiyen onları da diğerlerine uy -
gun düşürüyor. Fakat, şapkaların 
başka renkte olmasının, giyini§ 
yeknesaklığından kurtulmağa ya -
rıyacağı fikrinde olanlar da var. 

Bu arada pelerin modası da, tu
tan bir modadır. Uzun etekli, ge • 
niş pelerinler, önce lngilterede mo 
da oldu, 11onra başka Avrupa mem 
leketlerinde de benimsenilerek, a· 
!ağı yukarı, tuttu! 

Düşünüşler 
Erkek sert davrandığı müddetçe 

kadının kendisiyle alakadar ola -

cağından yüzde yüz emin olabilir. 
Biraz yumuşadığı gibi, her şeyi 
kaybedilmiştir! 

tiklali koru!11ak gayesile girişilme 
si zaruri olan müdafaa harplerine 
de lüzum kalmıyacağına, çünkü 
hazan da bir taraflı olarak memle 
ket istilası hırsile yapılan taarruz· 
ların sulhu seven tarafı pek haklı 
olarak harbe girmek za~retile kar 
şılaştırdığına dokunuluyor. Yazı, 

"karşılıklı sevgi!,, tavsiyeaile biti· 
yor. 

sına olduğu gibi uzaklaşmasına da 
tahammiil edemiyen hiç bir erkek, 
henüz anlatamamıştır. Dolayısiyle 
bu bir muamma!.. 

•• Bir kadını anlayabilmek için, 
onun anlaşılabileceği ani sezmek, 
bu fırsatı kaçırmamak lazımdır • 
Bu ande her şeyi göze aldıracak 

kadar cesaret gösterebilmek icap 
ettitğitni de unutmamalı!. • 

•• Karından memnun değilsin, öy
lemi? ... Onunla evlendiğine piş • 
man görünüyor, onu çekiş tiri -
yorsun .. Niçin?. 

Demek cazip değil, demek huy· 

Son moda bir manto 

rada görmek temayülü, ne kadar 
sürekli oldu. Moda değişiklikleri • 
nin sık sık oluşuna karşı, buna şaş 
mak, yerindedir! 

• • suz bir kadın?. Hulasa, karın ho-

Ö l k d suna gitmiyor!. 
ye a mlar vardır, ki erkek, ~ s· d· b .. I .. ı-· F k t 

onların yanında bulunmasına da 1 ~ ım ı . o.y. e. soy uyorsun. a a 
t h .. 

1 
d d k o başka bırısının karısı olsaydı , 

a amu e emez, yanın an uza - b .. 1 d : k . K "İl ... l d oy e em,'iece tı. arının a • 
aşmasına a.. h" K d ld ı a m,, o uğundan dem vura-

Şimdi moda olan pamuk ve yün Bunlar nasıl kadınlardır?. Bu caktın !.. . -
karı,ık kumaşlardan manto ve pe· ciheti, onların yanında bulunma - Etiven Rey 



1 1 

~rıı1111uıınıı111111ııııı1111111ırıııı11111ıııııı111111ııııııı11111ıııııı111111ıııııı1111111ıını111111ııı111111ınııı•ııı11 1 ıııııııu11 11ııııııııı 11 111ııııı11 1111 ııı111111111ıııııı11111ııııııı11 1 ııııırııııııı 11ıı ıı ııı1 1 ıııı ı ıııııı1111ıııııııu111ı 1:.~ H i k a y e 1l""""'"""""'"""""""""""""Aıınııı111111ıfnıı~:ılıı:~ııııııııt1hı11~dıııllll:IJ1111ıııı111~lllı1111ııııı1111111~ıı1111111~ll((lf1lllllll11111~ıııı111zıııırllllll111~'""ııııı•lllll111111ııı111u111ıııll!l11111ı• ., } 

.... ---------~--------___,,) j p u namı ın .1 averı .n.eçecı aue U 
SONBAHAR ii • il 

Ahmet Ali Bey, birdenbire lia- G Ya:an :· ~z;E:~dÔL~ ıtL!.~.~.~!""'"~~~!,.,,,,,~~':'~'~'~""':'~'~'!'~~"~!.~.~!.j enç ızın ısmı ey an 1• - ~111ıııııı111111ııını11111ıııııı111111ııııııı11111ıın1111111ııııııı1111111ınııı11111ıııııııı111ııım111111ııııııı111111ııı111111111ıııı11111111ıııı111111ıııımı111ıııııı111111111ııı111111111ııııııı11111ııııııı1111ıııııııı11111•"''1111111ıı 1111111 

rar verdi. Artık lstanbulda otur- aüzdü. Akıi, badit bir kadın olan 
mıyacaktı. Artık her şeyden nef- teyzesiyle oturuyordu. 
ret ediyordu. Arkadatlarından bık Nihayet Ahmet Ali Bey atkını 
mı§tı. Muhitinden hıkmıttı. Zen- ilan etti. Feyhan da Ahmet Ali 
gin olmasına rağmen, rahat ede - ye kendisini sevdiğini söyledi. 

miY.ordu. Bu söz, Ahmet Ali Beyin baliçe-
Bir an dü§ündü: sinde söylendi. Ahmet Ali Bey, 

- Acab~ ihtiyarlıyor mu~m?. I kırk yıldır kapah duran küçük bir 
Acaba b'enı bundan sonra kımse kapıyı açıvermi§ti. ., 
sev~.ez mı·• • A ... J Fakat bu kapıdan F eylianın tey 

Dort ıenedenberı, aşık oldugu zesi de giriyordu. Genç kızı evin 
kadın, onu baıından silkip atmıf- den koğacağını söyledi. Ahmet 
tı... Bu ayrılık, hala gönlünde ka- Aliye: Alçak, ırz dütmanı!. Diye 
nıyordu. Filvaki, rakibi gibi yir - haykırdı. 

mi bet yatında değildi. Fakat bu Ahmet Ali Bey Feyhanla evlen 
na r~~men bo~a gidemez miydi mek istediğini söy'ıeyince, teyze ha 

sankı · • nı.m, yelkenleri suya indirdi. 
Saçları dökülmemitti. Dişleri 

tamamdı, endamı mütenasipti. Yü 
zu kırışıkaızdı. Katiyen ihtiyar sa 

yılmazdı. Fakat hayır, artık unut 
mak istiyordu. lztıraptan kurtul
mak istiyordu. Nereye gidebilir
di?. Birden hatırına geldi. Kal
kıp Pendikteki küçük köşke gide
cekti. ihtiyar kalfaları Nesrin ile 
beriher oturacaktı .. 

• • • 
ihtiyar Nesrin haylı yaşlıydı ... 

Hemen hemen iki büklüm olmuş -
tu •. Yüzü sütlaça dönmüştü. Ah -
met Ali Bey, köşke senede bir iki .. 
'defa uğrardı. iki senedir de hiç 
a1ak basmamıştı. Buna rağmen 
!köşkte, Nesrin kalfa da hoşuna 
gıtti. 

SQn ba~tdı.n Ava çıkmak baha
nesiyle, .aabahl•rı şafakla beraber 
~ . 
kırlarda dola!ıyordu. Gecelerı o-

"" . cak: başında ateş safası yapıyor -
i~.. Nesrin kalfanın pişirdiği ne
f ı; yemekleri yiyordu. 

Bazan da kendi kendisiyle alay 
eaiyordu. • 

' ''T"ı:ıa yqıma göre hayat, ihtiyar 
lığa tdman ediyorum.,, 

J\nıa lçin için alay etmiyor, bil
akis ker .. dine acıyordu. Atktan u
zali kalmıştı.. Aşka muhtaçtı. Bu 
intiyaç onu harap ediyordu .. 

Bir ak§am, geç vakit, bahçede 
dolaşırken, komşu evin pençeresin 
'd6 bir kadın, daha dotrusu bir 
ge.nç liız gördü. O güne kadar, bu 
pençereyi büyük bir ağaç örtüyor
'du yaprakları 'dökülünce pençere .. 
meyaana çıkmıştı •.• 

Bu gördüğü, sarı saçlı, pembe 
beyaz bir kızdı. Kız da onu gör
dü ve çekildi .. 

Ahmet Ali düşündü: 

"Nefis bir mahluk, ama ben traş 
oJmadım. Üstümde pis bir elbise 
var, saçlarım taranmamış.,, 

Ve ilave etti: 
"Am ı a ne o acak ! .. Ben, her şey 

den vaz geçmedim mi!.,, 

Ertesi sabah, Ahmet Ali Bey, 

erişmek üzere olduğu saadeti du -
şünürken içeriye Nesrin girdi. 

- Evleniyor musun sahi? ..... 
Ama yaptın beyim.... Bakalım o 

ka'dm sahiden teyzesi mi?.. Bu 
kızın nenin nesi olduğunu hile bi-

len yok.. Yalnız bir şey biliniyor. 
Evlenmek dolabı kuruyor ve hep 
yaşlı erkeklere musallat oluyor ... 
Geçen sene de mütekait bir pafaya 
musallat oldu... Son dakikada fo 
yası meydana çıktı... Beyim, ıen 
bu işlerin kurdusun... Senin başın 

dan neler neler geçti. Burada tu
zağa mı düşeceksin?. Yok canım 

böy'e şey yapmazsın... Neden su
suyorsun ya?. Yoksa sahiden ev -

• c 
lenecek misin .. Ay başıma gelen!. 
Annen hunu görseydi.. 

- Nesrin, sen üstüne vazife ol
mıyan şeylere karışma.... O güzel 
kızla evleneceğim .. 

- Ne!... Sözlerime inanmıy_or 

musun?. 
- Anladıl<, haydi işine git!. 

ihtiyar kadın odadan çıktı. Bir 
türlü anlıyamıyordu. Beyinin hu 

işi neden yaptığına akıl erdiremi
yordu. Nasıl akıl erdirehilirai ... 
Ahmet Ali Bey, derin bir hayale 
kapılmtftı. O genç kız, ıztırabını 

dindirmifti ve onu yirmi bet yaş 
gençleştirmişti. Bu güzel hayali 
kırmasına artık ihtimal var mıydı? 

(Devamı Tal') 

Şehirde kurulan taklar 
ve vecizeler 

Cümhuriyetin onuncu yıl dö -
nümü münasebetiyle ıehrin muhte 
lif yerlerinde kurulan takların kal 
dırılmasına baslanmııtır. 

Vecizeler ve afi~ler daha bir 
müddet asılı kalacaktır. 

Sultanahmet meydanına dikilen 
40 mere yüksekliğindeki kule de 
uzun müddet kalacaktır. 

İncir enstitüsü 

Pek vaz geçmemiş olacaktı. Er 
tesi sabah sinek kaydı traş oldu ... 
şık giyindi, dudaklarının arasına 
bir ıigara sıkıştırıp pençerenin al
tında gezmeğe başladı. 

B k ld incir mıntakasının merkezinde 
aşını a ırıp pençereye sık bir incir enstitüsünün açılmasına 

sık bakmıyordu .. Bir aralık kızın 1 k ·1 · t• 1 · t't·· ·· arar verı mış ır. ncır ens ı usu 
pencereye geldiğini sezdi. Bak- · · 1 • · · f t• · h f K 1ncır erımızın ne ase ını mu a aza 
tı.. ız kıp kırmızı oldu ve gene ve hariç piyasalarda revacını te _ 
çekildi. 

Sekiz gün sonra, sekiz defa bir 
birlerini uzaktan görmüşlerdi ve 
bir iki kelime de konuşmuşlardı. 

Dokuzuncu gün Ahmet Ali Bey 
!§ık oldu. 

On beşinci gün pençereye mer
diven dayadı, tırmandı. Sarışın 

min işiyle uğraşacaktır. Enstitü 
incirlerimize arız olan hasara has 
talıklarma karşı ~iddetli bir müca 
dele açacaktır. 

Enstitünün nerede açılacağı he
nüz malum değilse de aydın vila
yetinde veya Germencik nahiye -
sinde açılması çok muhtemeldir. 

Kô.ğıthanenin pek kalabalık olduğll 
bir saatte Reşat Ef.nin huzurunda 
hayvanlara talim yaptırmışsınız .. 
Netekim, o akşam her zaman ol I kara, bire bin katarak yetiıtirme- f yük hakaretler etıneğe mu'Vaff~ 

duğu gibi Kağıthanede hayvan ta- yi ihmal etmemıştı. Diyebılırım ki, olmu§tum. Halebe nefyolunJn•~ ;e 
limhanesinde kaldım. Şafak, he - Abdülhamitle aramız, aul Ragıp- dan biraz evveldi. Abdülhaııııt 
nüz sökmek üezreydi ki, yattığım la yaptığım bu kavgadan sonra a- aramız hozulmıya yüz tutrn~t~~ 
odanın kapısı hızlı hızlı çalındı. çıldı. Çünkü, bu tarihten sonra a - Bir gün Ayaıtafanostaki e'V•"' l' 
Hacı Mehmet, telaş içinde odaya leyhimde verilen jurnallara bir be otururken elime şu mealde bir te 
girdi: reket geldi. Her taraftan maruz grafname tutuşturdular: I 

- Ben size demedim mi pafa kaldığım gizli taarruzlar, aleniye- Mabeyni hümayuna hemen ıe 
hazretlerı, hapı yuttuk diye.. le döküldü. ~eniz muktazidir. 

ızzE1 - Gene ne var, hacı Mehm~t? "' ., ~ 

- Ragıp bey sizi istiyormuf·• Saraya intisabı Ragıptan sonra 
Uyku sersemliği ile, hacı Meli - olmakla beraber çevirdiği dolap -

metten aldığım bu haber canımı fe lar sayesinde Ragıptan fazla mev
na halde sıktı. Bu can sıkıntısı ile ki ıahihi olan bir adam vardı: 
kendisine tekrar ettirdım: izzet Holo ... 

- Ragıp, beni mi istiyormu§? 
-Evet! 
- Acaba, irade mi tebliğ ede-

cek?. yokıa .• 
Sesime biraz daha ciddiyet ve

rerek: 
- Eğer kendi görmek istiyor

sa, dedim, gidemiyeceğimi çavu§a 
söyle .. 

Hacn Mehmet çıktı. Bir dakika 
sonra geldi: 

- Size hünkarın bir iradeıini 
tebliğ edecekmif. 

Bunun üzerine giyinip çıktJ.m. 

"Yıldız,, da Çit kö~künde beni bek 
lediğini s~yledıler. 

Ragıp, beni görünce riyakara -
ne gülümıiyerek: 

- Şevketmeap ef endımız bu -
yuruyorlar ki, diye söze batladı, 
evet, §evketmeap efendimiz buyu
ruyorlar ki, hen İzzet paşayı seve
rim. Knedi de hana sadıktır. Fa -
kat, aralıkta bir beni lisana getire 
cek şeyler yapıyor. 

Sordum: 
- Ne gibi lisana getirecek şeY.

ler yapıyor. 
Şöyle anlattı: 

- Mesela, dün Kağıthanenin 
pek kalabalık olduğu bir ıaatte, 

Reşat ef endının mahtumu huzurun 
da hayvanlara talim yaptırmıtaı -
nız. Halk, etrafınıza toplanmış. 

Bana tebliğ edeceği iradenin 
mahıulü evham bir şey olacağını 
tahmin etmişsem de, kemali cid -
diyetle vaki olan davetin, Reşat e
fendinin oğluna selam verdiğim i
çin olacağına da doğrusu ihtimal 
vermimıştım. Birdenbire canım sı
kıldı. Aynen dedim ki: 

- Git, efendimize söyle .. Dün 
yada kendilerını lisana getirmiş 
bir adam varsa o da sensin! Bina
enaleyh, bu kabil iradei şahanele
rini, başka kullarıyle tebliğ etsin
ler. Sonra gene kendilerine arzet 
ki, ben artık hu hizmetten affımı 
rica ediyorum. 

Ragıp gitti ve bir az sonra tek
rar gelerek şu iradeyi tebliğ etti: 

- Ef endtmıze arz ettim. Niçin 
hizmetınızı terketmek istediğinizi 
sual buyuruyorlar. 

Hiddetle cevap verdim: 
- Niçin mi?. Bunu hala an1 ıyn

madın mı?. Niçin olacak, senin gi
bilerin bulunduğu yerde bulunma 
mak için ... İşte bu kadar ... ,, 

Ve arkamı çevirerek ytlrüdüm. 
Ragıp, tnbii bu cevabımı da hün-

Padişahın damarına girmek 
hususunda bu kadar muvaffak ol-
mut bir karini, saltanatı tarihi kay 
detmemıttır. İzzet Holoyu, nasıl 
tanıdığımı size anlatmak için, hun 
dan altmıı şu kadar ıene evvelki 
devret avdet edeceğim. 

Büyük pederim Fuat paaf, fev
kalade memuriyetle dürzü isyanı
nın teskini ve ıslahat icrası vazi -
fesiyle Şam da bulunduğu zaman, 
ben henüz üç dört yaılarında bir 
çocuktum. Hatta hiç unutmam: 
Bir gün, Şunadn. Beruta. araba ile 

dönüyorduk. Methur "Sersek,, ai
lesinin Beruttaki konağına misafir 
olacaktık. Ben, arabada büyük 
pederimin kucağında uyumu,um. 
"Sersek,, lerin konağı önünde ara
badan inerken büyük pederime 
bir telgraf vermışler. Bu telgrafta 
Ahdülmecidin eceli mev'udu ile 
vefat ettiği, Abdülaziz hanın tah -
tı saltanata cülus ettığı haberi ve
riliyor, ikinci bir telgrafla ise, bü
yük haham lstanbula davet edili
yordu. Maa aile rükubumuza tah
sis edilen izzettin vapuru yola çı -
karılmıttı. Ben, bunu ertesi günü 
evdeki hazırlıklar arasında ve ku
lağıma çalman birkaç müphem sö
zün delaletiyle öğrenmııtım. Çok 
geçmeden de vapur geldi ve biz, 
maa aile lstanbula hareket ettik. 
Şimdi bu hatırayı kaydetmekten 
maksadım şudur: Ben, Şam da bu
lunduğum günlerde, bu izzet Holo 
yu - ki o zaman ben akran bir ço
cuktu - beni eğlendirmek için 
yanıma getirmişlerdi. Dalkavuk 
mizaçlı bir ,ey olacağı daha o ya -
şından belliydi. Yarı türkçe, yarı 

arapça maskaraca laflar söyler, 
bizi güldürürdü. 

Bir gün gelip de, Ü!manlı sal
tanatının mukadderatına vazıul -
yet olarak memleketi bahasının ta 
pulu mülkü gibi şuna buna peşkeş 
edeceği kimın aklına gelırdı?. 

izzetin saraydaki nüfuzu şaya
nı hayret bir derecedeydi. Devle -
tin bütün menabii hu adamın elin
deydi. Bir aralık adliye memu -
riyetlerinde de bulunmuştu. Bu 
esnada, Yıldıza hulul için, akla ha 
yalc gelmez çareler keşfettiğine 

şüphe yoktu. Çünkü ne idüğü be -
lirsiz bir adamken birdenbire pa
dişahın en eski mutemetleri sırası
na geçivermıştı. 

Cenabı hakka çok şükür ederim 
ki, hu Holo mel'ununa da pek bü -

(Devamı~) 
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Gümrükler vekili 

·ıı 
Gümrük ve İnhiıarlar Vek1 

Ali Rana Bey dün Ankaradan ıeb' 
rimize gelmiıtir. . 

1 

Rana. Bey öğleden ıonra tnh1 

aarlar umumi müdürlüğüne ıide' 
rek Amerikalı mütehaasııların h'' 
zırladıkları raporları tetkik etrııi~ , , 
hu raporlarda ileri sürülen ta"'1il' 
yelerin şimdiye kadar tatbik ed 

' mit olanlarına dair izahat alnı.Jf 
tır. 

Yeni hal için 
Temel atına merasimi yapı1af 

yeni halin inşasına henüz batlan 
mamıttır. Hal binasından evvel c1 
niz kenarına bir rıhtım yapılaclı 

I 

ğından evvela mühendisler rıhtı 

mın istinat edeceği sahanın tah~l 
h
. t 

mül kudretini anlamak için ıa ~ 
~dı1 kazık vudurmağa başlamışlar 

Bir haftaya kadar rıhtımın intll'r 
na haılanacaktır. 

Rıhtımın -havalar D\Üaait ~ııı; 
sa- üç aya kadar ikmal edilrııe 
mümkün olacaktır. Rıhtım bitti~ 

1 

ten sonra hal binasının . İn§l!,'!ıı' 
başlanacaktır. ~ 

Kuyuda iki çocuk 
Kadıköyünde feci bir k•ı~ 

olmuştur. Devlet demiryoll~ 
rı Haydarpaşa muhasebe kal , 
amiri Eyüp heyin oğlu altı yatlş, 
rında ismet ile gardüfren Ali Jtı~, ' 
Efendinin oğlu yedi yaştarııı l 
Seyfeddinin Y eldeğirmeninde 1'0~ 
bir arsada bir kediyi kovaJar~;İ' 
kazaen orada bulunan kuyuya 1 

si birden dü~mü~tür. 

Muhtelit mübadele 
1
, 

Atina, 6 - Muhtelit mübs.d.~, 
komisyonunun lağvı için J\:~~ 
sefirimiz Enis beyle Yunan hı.J • 

··ır 

meli arasında cereyan eden rııı.J 
kerat bitmek üzeredir. . tP' 

Yalnız halledilecek ufak bır t' 
sele kalmıştır. Bu hususta iki ~t 
raf ça imza olunacak itilifllş 
metni hazırlanmıştır. ·ti' 

İtilaf Ankara Yullan sefi~~,ı~ 
Hariciye vekilimiz Tevfik f{tı 
Bey arasında !mzalanacaktıt· l 

Selahiyettar bir membadşf\ ·~ 
dığım malumata göre, itili1•11 'JI 
zasından itibaren yedi ay zarfldi 
bütün mübadele işleri tasfiye_~/ 
lecek ve muhtelit komisyon Js.S 
dilecektir. 



Sulh tehlikede mi? 
Bugün sulh ve ya harp kararı Hitlerin elindedir 

liitler sulhu, hiç olmazsa dört yıl 
daha tehlikeye koymıyacaktır 

De ı· M lrııth~.1. eyi gazetesinin Berlin j Fakat demokratik fikir A1manya-

B ırı Yazıyor: da zaten kökleımiı değildir. Al -
u Ü 

1 ı n Avrupada sulh ve müsa- man milleti, daima reisinin sesini 
de~~tin muhafazası Hitlerin elin- dinlemek ister. 
,:1 ır. Hitler, isterse, sulh ve mü- O halde acaba Hitler rejimi de-

ernet k l t d k · ? 1 a rr. steımezse harp o- vam e ece mı .. 
ur.. O h ld · · · Bu sualin cevabını vermek için bilit _., a e Hıtlere ıtımat edile-

··•1 · • geçen martta Hitler aleyhinde rey 
Meıe) d veren 14,000,000 sosyalist ve ko -İıt- e f U ur: Almanya harp 
~·uezse bu ·· k ·· .1 h münistin akibetini öğrenmek la -k ' gun u nesı arpten 

Urtulur A zımdır. 
her ' lmanya harp isterse, 

"'Ye r v h Bunu anlamak için nazilerin en ss,00o" agınen arp vuku bulur. 
OOo 1 ileri gelenlerinden birine müraca-

t .... b ' uk çalı§kan, zeki. va-... , er at ettim. Ve sordum: h b ver bir millet, istediği sila -
1 ulab'}' 

cağ, . _ 1 ır. Belki de onun bula-
li.hı sılahlar, bugün kullanılan si-

ltın he . . 'd b k li . Psını gerı e ıra ır ... 
'Pıın· b" · 

&et· . 1 ır ış yapamıyacak hale 
ıtır, 

ııu Alrrıanya.nın silahsız kalması, o

den ~uhafazakar erkanı harpler -
~iik k~rtarınıştır. Almanyanrn bü 
~İlir ~rrıyagerleri, ınuhterileri, kim 
ler. u •on on beı sene içinde ne-

ıcat ettiler. 
8u ·· 

o] ıun Avrupada harbe sebep 
ltak "k' b 

dll': 1 
t elli hatlı mesele var -

l'İdl - Alnıanyanın Lehistan ko -
Ol'\U\ • ' 

2 
u ııtırdat etmek azmi. 

tik - Alnıanyanın F ransadan in-
am almak arzusu .• 

ı,n8~aün Alman milletinin şefi o
... d er Adolf Hitler harp dü~ün-.. ,e i"· . . ' ~ 
li' llnı ve ıstemediğini ilan etti. 

li~tlere itimat edilebilir mi?. 
ttler •anıimi midr?. 

ı,itle h h• r, er §eyden evvel Alman-
·lln dah ·1· · ı · · ·· · ti 1 ı ışıerını duzeltmek ıs-
Y~r. }( d" . h b . . 

~i! b' en ısı ar e ııtırak et -
ti l ır adanı olduğu için harp fa

l arınd 
0 

an kaçınıyor .. 
nun j,.. H. l . h . . 

ttli\t :rın ıt erın sa sına ılı -
kh .edilebilir. Fakat~ acaba bu 

ecf~~ıy~t bugünkü nüfuzunu idame 
ko e ' Alman milletini idare ve 

ntrold 
tttı '> a devama imkan bulacak .. 

liitler d 
; emokrasi düşmanıdır. 

!•alyada değişiklikler 
'\Otna 7 ( 

~ıl~ ~ .. A.A) - Kabinede ya 
tıit\ ~e.ıı:ıklikler devir prensipi -
dir, bıkı ıuretile izah edilmekte 

Mi111 M·· d 
~··~ı· . lı afaa Nezaretinin M. 
. ' ınıni il . . . l"ıll"ıı . n e erı arasında bırleştı 

eıınde 
ttı,,""' n maksat tasarruf yapıl-

'"& "e '11 · \"etı.ı . mı etın müdafaa kuv • 
~rıle b · 

k,}'n ızzat millet arasındaki 
atma b' l ltıt." ve ır esmeyi tamamla-ra. irnk· -

~ an vermekten ibarettir. 
·Mu l" · ~. so ınınin Mı"ll' M··d f 1 ,e~l!l.r l u a aa 

k ttlerile e ··h· 
tı-j n mu ım gayri as · 

llezaretl · b 
ıtı,11 b erın a§ında bulun -
ttt,h" u hususta hakiki bir timsal 

ıyefini haizdir. 

~abiller 
kil"ıı~I arasında seçilmi~ bazı 

er aya l .. 
l"ııiıl . n aza •gına tayin edil 

erdır. 

Diplorn 1 . 
a.l'an at ardan hır kaçının da 

azası Y 1 k l"ııekt . apı aca ları söylen -
tdır. 

ti çiler . 
!İlı:liltf arasında bir takım deği -
)İe.I__. ~ Yapılacağına dair bazı ıa 

olaıınaktadır. 

- Bu on dört milyon ne olacak? 
Cevap verdi: 

- Bunların dörtte üçü bize ilti
hak ettiler .. 

Hayret etmedim.. Çünkü Al
man ekseriyeti, bilhassa iki ıeyden 
kurtulmayı istihdaf ediyor: 

1 - Almanya, diğer milletler 
seviyesinde sayılacak .. 

2 - Bolşevikliğe maruz kalmak. 
Onun için Hitler rejimi, belki 

bir takım tadillere uğrıyarak yaıı
yacaktır. Belki bu tadilat sırasın-

da Hohenzoller hanedanı da Al -
manya tahtına iade edilirler. 

Bizce muhakkak olan bir nokta 
Hitler, dünya sulhunu kana boğ -
.mıyacaktır. Çünkü bugünün me
selesi, Almanyayı yeniden inşa e-

derek ırk naktai nazarından mü
tecanis, içtimai noktai nazardan 

tam disiplinli, siyasi noktai nazar

dan müstakar bir hale getirmek -

tir. Hitler, bunu dort sene içinde 

yapacağını vadetmiştir. 

Hitler bu işi başardıktan sonra 

ne yapacak?. 

Almanya bu müddetten sonra 
yeniden ayağa kalkmıf, bütün kuv 

vetini toplamağa başlamış olacak
tır. Acaba o zaman dünya ıulhu-

nu tehlikeyeatar mı?. 

Buna verilecek cevap, bir kim

senin kay ıhı bilmiyeceğidir. Fa
kat bugün tehlike yoktur. 

Klod F arer aleyhinde 
intihal davası ! 

Paris - Klod Farer aleyhinde· 
ki intihal davası neticelenmiı: 
mahkemç, Klod F arerin eıerlerin· 
den birine verdiği "Cenaze alayı,, 
isminin banal olduğuna karar ver· 
miştir. 

Bir mahkemenin her hangi bir 
eser aleyhinde böyle bir hüküm 
verm'!si eserin muharririni, şüphe· 
siz. müteessir eder. 

Fakat M. Klod F arer, bu sayede 
tazminat vc.rmckten kurtulmu! bu 
lunuyo;. 

intihal Javası, Matmazel Luise 
Boclel namında bir muharrir tara • 
fından açrlmıfh. Kendisi 1916 -
1917 senel~rinde İsviçre mecmua
larınm birine "Cenaze alayı11 ser -
lavh.:ılı bir eser göndermiş, bu e · 
ser ne§rolunmuş, hatta muharrire 
bu yüzdeıı iyi bir mükafat ta veril 
mi~ti. 

M. F arer dört sene ıonra neşret
tiği eserine de aynı adı verdi. 

Bunun üzerine açılan intihal da 
vas1, üç senedenberi rüyet olunu -
yordu. 

Dava nihayet bulmuş, KJod Fa
rer intihal cürmünden kurtulmuş, 

Asya meseleleri 
Japonya beynelmilel bir 

konferans toplamak istiyor 
Berlin, 7 (Hususi) - Japon 

harbiye nazırı M. Araki Tokyoda 
beynelmilel bir konferans topla ~ 
mak projesini öne sürmüştü. Bu 
konferansta Asya meseleleri gö -
rüfülecektir. 

Bu fikir Al.manyada hüsnü te -
sir yapmıştır. Gazetelerden biri 
diyor ki: 

"Bu konferansın neticeleri hak 
kında hiç bir tef eülde bulunula -
maz. Bu fikir §İmdilik bir tecrü
be balonudur. Fakat her ne olur
aı olan M. Arakinin fikirleri bey
nelmilel bir konferansa temel ol
masa bile her halde şarki Asya ve 
Pasifik denizinin hali 'hazır vazi -
yeti ile yarınki tedrici inkişafı me
selelerinin merkezi olacaktır'" 

Japonyanın tahtelbahirler 
ve tayyare hakkında 

fikirleri 
Londra, 7 (Hususi) - Bir sabah 

gazetesi, Tokyo hükumetinin tah
tel bahirlerin kamilen imhası fik -
rine istirak ettiğini ve buna muka
bil he.r memleketteki tayyare gemi 
}erinin ihmasını istediğini yazıyor. 

Ne İngiliz, ne de Japon salahi
yettar mahafilinde buna dair ha -
her yoktur. 

Nazik ziycaretçiler 
Paris, 7 (Hususi) - Son gün -

lerde Şarki Prene havalisinde hır 
sızhklar çoğaldı. Hemen hemen 
her gece bir şatoya bir·kaç müsel
lah ,ah11 girip soygun yapıyorlar. 

Geçen gün de, iki müselli.h a -
dam Madam Sovi'nin ,atosuna 
girmiştir. Madam uyanmış ve 
hırsızlara para vermek istemişler, 

hırsızlar şato sahibini hizmetçi 
sanıp: 

- - Hayır demişler, biz haydut 
değiliz, işsiz kaldık. Çalışarak ka
zanan bir hizmetçinin parasını al
mak istemiyoruz. 

Parayı almamışlar, yeyip içmiş 
ler, bir çok kıymetli eşya ve bir 
çok çocuk elbisesi alıp gitmişler -
dir • 

Bulgar harp maliillerinin 
büyük nümayişleri 

Sofya, 7 (Hususi) - Harp ma -
lulleri cemiyeti yarın Balkan Har· 
binin 20 inci, Büyük Harbin de 15 
inci yıldönümünü tesit etmek üze -
re büyük merasim yapılmasına ka 
rar vermiştir. 

Programa nazaran sabahleyin 
Aleksandr Nevski kilisesi meyda -
nında toplanılacak ve büyük bir 
ayin yapılacaktır. Bu ayine bu iki 
harbin maliiJlerinden 15,000 asker 
le Bulgar milli teşkilatı ve mektep 
liler İ!tirak edeceklerdir. 

Merasime Bulgar Kralı da da -
vet edilmiştir. Krala merasim es -
nasında bir kıymetli asa verilecek 
tir. Asanın tepesindeki dört oyuğa 
Trakyada (Türk ve Yunan), Ma
kedonyada (Yunan - Yugoslav), 
Dobrucada (Romen) ve garp (Yu 
goslav) hudutlarından getirilecek 
bir miktar toprak doldurulacaktır. 
Bu topraklar esarette kalan vatan 
parçalarını temsil edecektir. 

Ayinlerden sonra nümayiş yapı 
lacak ve harplerde ölen Bulgar as
kerleri için bir dakika sük\ıt edile· 
cektir. Bundan sonra şehrin her ta 
rafı kilise çanlarile inliyecektir. 

Saray ile Harbiye Nezareti civa 
rında da büyük bir nümayiş yapıl
ması tasavvur edilmektedir. 
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fakat mahkemede bu muharrir ta-
rafından eserine verilen ismin ba • 
nal olduğunu söylemiştir. 

Bulgaristanın etrafında 
çevrilen politika birliği 
Yalnız kalmak siyaseti: Bu mesele 

ltalyanın dikkatini uyandırdı 
Tanın Roma muhabiri yazıyor: 
Ba1kan1arda ve bilhassa Bulga

ristan tarafından oynanan politika 
birliği, İtalyanın şiddetle nazarı 
dikkatini celp etmekte berdevam
dır. Krallar mülakatı, seyahat -
)er, devlet adamlarının görüşme
leri ve beyanat1ar, misak imzaları 
matbuat neşriyatı, bütün bunlar, 
Avrupanın o cihetinde büyük bir 
siyui t aaliyet olduğunu gösteri • 
yor. 

Mu~1akkak olan bir şey varsa, 
Anka.-a misakını emniyetsizlikle 
karşıladıktan sonra, müteaddit se
beplerden dolayı Türk - Yunan 
dostluğuna yaklaş.mağı reddeden 
Bulgaristan yalnız kaldı ve bugün 
siyasi seyrinin ne olacağını düşü ~ 
nüyor. Serbest, her türlü kayıttan 
azade, kimseye bağlanmadan kala 
cak mı?. Yoksa küçük itilafa ve 
ya İtalyan politikasına girecek mi? 
Şu anda Sofyada hakiki bir nüfuf 
mücadelesine girişilmiştir. 

Bir kaç hafta evvel, malum ol
duğu üzere Çekoslovakya ile Bul
garistan arasında bir ticaret mua
hedesi imza edildi. Bunu, Bulga
rislanın küçük itilafa ilk adımı ad 
ettiler. Bundan sonra Mösyö Ti -
tüleskonun seyahati çıktı. Bu se
yahati Varna mülakatı takip etti. 
Kral Borisle Karo}, Tunada çok 
dostane görüştüler. 

Her ne olursa olsun, bir taraf
tan Bulgaristanla Yugoslavya, bir 
taraftan da Bulgaristanla Roman
ya arasında muallakta kalan me -
selelerin halline çalı~ılıyor. 

Fakat, ltalyada Bulgaristamn 

Balkan birliği için 

nihayet küçük itilafın kontrolüne 
tabi olacağı tahmin ediliyor. 

Gazetta de Popola diyor ki: 

"Kiic.:ük hilaf, harp sonunda, 
Bulgaristanı ezip harap ettikten 
sonra, birdenbire, kabahatini af 
ettinnck için, hu mem~ekete karşı 
ınuhahhct he::-;leıneğe ha~ladı.,, 

Bu gazeteye göre, küçük itilafın 
maksadı, Bulgaristamn silahları -

m almak ve onu silahsız bir uşak 
gibi diğer üç. devletin emrinde kul 
}anmak, ve muahedelerin tadili 

meselesinde, söz söylemeğe hakkı 
olan milletlerin arasından çıkar

maktır. 

Bu gazete §u neticeye varıyor: 

''Bulgarisl~ma karşı beslenen 
muhabbet, pek haklı olarak bir 
emniyetsizlik uyaııdmnaktadır.,, 

Tevere gazetesi de diyor ki: 

"Bir Bulgar kapitülasyonu an • 
cak Yugoslavyaya yarar ve bugü
ne kadar Bulgaristanın müsamaha 
etmediği müvazenesiz vaziyeti kuv 

vetlendirir. Yalnız kalmak siya -
seti bir gün elbette iflas eder zan

nedilmesin. Bu söz bir zaman, va
ziyetini değiştirmesi içın, Macaria
tamn da kulağına f ısıldan.mı§lı. 
Bugün Macaristan muvaffak oldu 
ve cihanın hürmetini kazandı. Bul 
garistanın Macar milletinden az 
mı nefesi vardı?.,, 

Bütün bu neşriyatın, Bulgarista
nı ltalyaya celbetmek için yapıldı
ğı anlaşılıyor. Şarki Avrupanın 

ve Balkanların istikbaline ait, Sof
yada büyük bir politika partisi oy 
nandığı muhakkaktır. 

Bulgar istekleri 

Bir takım meselelerin halli Bunlar olmadıkça Balk an 
icap ediyormuş birliğine girmiyecek ! 

Sofya, 5 - Bulgar gazeteleri 
Balkan konferansı ve Balkan dev
letleri arasında yapılan müzakc -
reler hakkında uzun makaleler 
neşrediyorlar. Bu makalelerin 

hulasası şudur: 
Balkan devletlerinin birleşmesi 

cok arzu edilir bir şeydir. Fakat 
bu birleşme için bir takım mese -
lelerin halledilmesi lazımdır. Şim· 
diki halde bu meselelerin tetkiki -
ne başlanmıştır. Bir anlaşma olur 
sa Balkan birliği tahakkuk ede -

cektir. 
Bulgar gazetelerinin verdikleri 

haberlere göre Balkan anlaşması 
şimdilik Balkan devletleri arasın
da Türk-Bulgar hakem ve ademi 
tecavüz misakı tarzında misaklar 
akli suretiyle tahakkuk edecek • 

tir. 
Sonra bunların yerine on sene -

lik umumi bir ınıisak aktedilecek -
tir. Balkan devletleri bunu le -
min iç.in Bulgaristanla mahreç ve 
akalliyetler meselesi hakkmda an
laşacaklardır. 

Alman nazırı Romada 
Roma, 7 (A.A) - M. Göring 

dün öğleden sonra bugünkü siyasi 
meselelerin umumi heyeti hakkın
da M. Musolini ile görüşmüştür. 

M. Göring M. Musolini ile bu · 
gün de konuşacaktır. 

Bu görüşmeler hakkında hiç bir 

Sofya, 6 - Üç gündenberi ha
rici siyaseti tetkikle me§gul olan 

meclisi .mebusamn hariciye encü
meni mesaisini bitirmiştir. Ancak 

hükiimet takip ettiği harici siyaseti 
tasvip etmit ve Bulgaristanın istek 

leri nazarı ltibare alınmadıkça 
Balkan birliğine dahil olmamasını 
kararlaştırmıştır. 

Encümenin mesaisi nihayet bul 
duktan sonra kendisiyle görüşen 

gazetecilere başvekil Gospodin 
Muşanof şunları söylemiftir: 

- Encü.menin harici siyaseti • 
miz hakkındaki faaliyetinden 

memnunum. Şimdiye kadar ta
kip ettiğimiz siyaset encümence de 

tasvp edildiği gibi ilerisi için de 
takip edliecek siyaset tesbit edil • 
mi!tİr. 

Sofya, 6 - Başvekil Muşanof 

bu ayın yirmisinde Romanya ha -

riciye nazırına iadei ziyaret etmek 
üzere Bükreşe gideceğini Roman
ya hükumetine resmen bildirmiş • 
tir. Bir müddet sonra kral Boriı 
te Rcmanya kralını ziyaret etmek 
üzere Bükreşe gidecektir. 

tebliğ çıkarılmamış olmakla bera· 
her efkarı umumiye bu mülakatla 
ra büyük 1:.~.:- ehemmiyet atfetmek 
tediı·ler. 

. Göring yarın Berlinc dönecek· 
tir. 
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en er b~h·Ç~"iil~~-.. : 
n·· un sabah lzmire 

c hareket et tiler 
Ia!a:~J. günü İzmir&porla karşı -
ti t k olan Fener bahçe birin

e. tmı d'· 
,.\ .. 1. un sabah hareket eden 

•W\ara vap ·ı İ 
Yola uru 1 e zmire doğru 
cular;ı~mıı~ır: Takım ihtiyat oyun 

Bu c bırlıkte gitmektedir. 
tn maçta bulunmak üzere ld -

ln Ce . 1 
iıj " d mıyet eri İttifakı ikinci re-

""r ahan b 
futbol f me usu Halit Beyle 
t-. 

1
ederasyonu reisi Hamdi 

••&1n z . 
Suat 'c mır spor mıntakası reisi 

d ' alatasaray kl''b·· · · H a.r B ) u u reısı ay-
lcrd' ey er de aynı vapurla gitmiş

ır. 

Birinci k l ihtil · fi artı a;mada bir çok 
hu a. ar ve dedi kodular doğuran 
ke nıaçın. bu defa bir ecnebi ha -

nı taraf d 'd . rı' ın an ı aresı kararlaştı-
ınııs ve f tb l f h..ır • u o ederasyonu Avus 
Ya federa ·· nti r syonuna muracaat et-

M·' 1
'. Avusturyalılar ıehrimize 

tes ısm. d b' nıi l ın e ır hakem gönder -
iz 1 .~r ve bu zat te dünkü vapurla 
~re hareket etmiıtir. 

d vusturya gazetecileri Türk fe
c er~sYonunun kendilerine müra -
aa.tıni · _ , nıemnunıyetle telakki et -

~··t~<te b A n ve unu vusturya futbolu-
un gen· "h . tna.l•· ı! şo retıne bir delil say-

s· .adırlar. 
Üley!J1aniye Terbiyei bede· 
s··~ıye yurduna davet 

y u cynıaniye T erbiyei Bedeniye 
Urdun dan· u . 

C nı~mi kongre 1 O - 11 - 933 
b unıa günü saat 1 O da Sehzade -
d -~~da Cümhuriyet H. F. binasın 
a ı Yurt merkezinde inikat ede -

c:~ainden bilumum azanın te!lrifle-
tı . ~ 

rıca olunur. 

Yeni rteşriyat ı ................ I. 
Deniz Yolları İşletmesi 

ACENT ALARI: 
f(arakôv l\öpriıba~ı Tel. 42362 l\irkccı 

l-.lühürdar zade hanı , Telefon 22:"40 

Yeni Türk mecmuası 
İstanbul Halkevi tarafından çı· ı 

karılan bu aylık mecmuanın bay -
ram sayısı büyük kıt'ada 270 sa - ı•-------------

Karadeniz Sürat Postası 
yıfa olarak çıkmıştrı. Yeni Türk 
mecmuasının bu sayısı Cümhuri · , Gülcemal vapuru 9 lkinci 
}etimizin on yıllık tam tarihi sayı- 1 Teşrin perşenbe 18 de Galata 
labilecek mükemmeliyettedir . 1 rıhtımından kaikarak lnebolu, 
Türkiye cümhuriyeti ve cümhuri • Samsun, Gireson, Trabzon, Ri· 
yetimizin milletler alemindeki ze, Hopa'ya. Dönüşte bunlara 
yeri ve kudreti hakkında Mehmet i'aveten Pazar, Ordu'ya uğ· 

Emin, Rauf Ahmet, Muzaffer ve rar. (6095) 
Ali Rıza Beylerin, inkılap tablola· 

Ayvalık Aralık Postası 
rı ve inkılabın hayatı, ruhi ma • 
hiyeti hakkında Münir Müeyyet Antalya vapuru 9 ikinci teş· 
ve Mustafa Şekip Beylerin, Cüm - rin perşembe 17 de idare rıh· 
huriyette hukuk telakkileri ve ka· tımındnn kalkar. (6G96) 
dın hukuku hakkında Sıddık Sa · 
mi, Fuat Edip Beylerin, Şükufe 
Nihal ve Meliha Avni Hanımların, 
Cümhuriyetin iktisadi zaferleri 
hakkında Ahmet Hamdi, İbrahim 
Fazıl, Hazım Atıf, İsmail Hüsrev, 
Muhlis Etem, Sadri Etem Beyle -
rin, Dil, tarih işleri ve Halkevleri 
hakkında İbrahim Necmi, lsmail 

Mersin Sürat Postası 

Adana vapuru 10 ikinci teş
rin cuma 10 da Sirkeci rıhtı· 

mından kalkarak lzmir, Antal· 

ya, Mersin, Payasa. Dönüşte 

bunlara ilaveten Alanya, Fi
nike, Fethiye, Küllük, Çanak· 
kale'ye uğrar. 6097} 

Habip, Muzaffer, Vecdi Ahmet ill•mı•••••••••• .. 
Beylerin, Cümhuriyetin, Sıhhat ve 
içtimai Muavenet işleri hakkında 
F ah rettin Kerim Beyin, Cümhuri · 
yetin maarif işleri hakkında Meh
met Emin Beyin, beden terbiyesi 
ve spor işleri hakkında Burhanet
tin ve Sami Cemal Beylerin, on 
yıllık edebiyatımız hakkında Uha
mi Bekir Beyin, tiyatromuz hak -
kında Refik Ahmet Beyin, resim 
bakında Namık İsmail, Musiki 
hakkında Mahmut Rağıp Beyle -
rin, kıyafet inkılabına dair Sadri 
Etem Beyin, belediyecilikteki in -
kılaba dair daimi encümen aza -
sından Avni, Ankaraya dair Galip : 

Bahtiyar Beylerin makaleleri bu 

kara'nın en büyük 

Kıtap, gazete ve 

Kırtasiye ma ğaza~ı 

AKBA 
Jhtap evi va kırtasıyecilik 

Anafartalar caddcıi 
r deıon : 3377 

Her lisanda gazete 
mecmua ve kitap 

Her nevi kırtasiye e~yası 
. ve mektep levazımı . 
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.. , .· · Her• türlü. -,:.F otog· ra.f, . .-..:'" . 
._: ~ ' .... \l \ -~r.-'-1 .. "" M-- -•- •(•• .•· •· "!fı 

Afyon Vilayetinden : 
"7415,, lira 13 kuruş bedeli keşifli Afyonda dikilecek Gaıi 

Zafer abidesi kaidesi inşaatı 18/10/Y33 tarihinden itibaren 20/Ka

nunuevve!/933 tarihine müsad.f çarşanba günü saat on beşte ka· 

palı zarf usulile kat'i ihalesi icra kılınacaktır. Taliplerin mezkur 

gün ve saatte şartnamede bildirilen ve ibrazı iktiza eden vesaik· 

le birlikte Vilayet Daimi Encümenine ve bu bapta izahat almak 

ve şartname, proje ve evrakı lazimeyi görmek isteyenlerin Encü-

men kalemine müracaatları ilan olunur. (5941) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan ; 

45 000 Kilo Kuru fasulye Açık münakasası: 16 · T. Sani - Y33 
perşembe günü saat 14 de. 

25 000 Kilo Nohut : Açık münakasası : 16 - T. Sani - 933 
perşembe günü saat 15 de. 

10 000 Kilo Kuru Üzüm : Açık münakasası 16 · T. Sani - 933 

8 000 Kilo Zeytin Y ığı 

15 000 Kilo Zeytin 

15 000 Kilo Sabun 

20 000 Kilo Pirinç 

perşembe günü saat 16 da. 
Açık münakasası : 18 - T. Sani· 933 
cumartesi günü saat 13 de. 
Açık münakasası: 18 - T. Sani - 933 
cumartesi günü saat 14 de. 

: Açık münakasası: 18 - T. Sani . 934 
cumartesi günü saat 15 de. 

: Açık münakasası: 18 · T. Sani - 933 
cumartesi günü saat 16 da. 

Deniı kuvvetleri ihtiyacı için yukarıda cins ve mıktan yatılı 
erıakm münakasaları hizalarındaki gün ve saatlerde yapılacağın· 
dan şartnamelerini görmek istiyenlerin her gün ve mezkur er• 

zakı itıya talip olacakların da münakasa gün ve s:ıatlerinde mu· 
vakkat teminat makbuzlarile birlikte Kasımpaşada Deniz Len-
zım Satınalma Komisyonuna müracaatları. (5844) 

Devlet. Demir yolları ilanları 

Haydarpaşada vapur iskelesi ycnında bu'unan salış köşkü 
bir sene müddetle ve aleni müzayede ile kiralanacaktır. 

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

.b On yılda resim sayının içindeki yazılardır. 
~c&;;\.,. h · El Yeni Türkiye mecmuasının bay· 

levazınlı - makineler·-o- , 
. v~ amatör i~leri .. · · ~ 

Bu hususta fazla malumat almak istiyenler H~.ydarpaşa Gar 
müdürlüğüne müracaatla buna müteallik şartnamelere 15 kuru~
luk pul yapıştırıp imza etmeleri ve 300 lira teminat akçesile 
müzayede gününde işletme Müfettişliği makamında hazır bu~un· 

ı. 
~ .. a.m ve mu arrır if Naci 
li ~ bu isimle küçük, fakat değer- ram sayısı, __ h~r müne.vverin oku · 
~t~ır t.etkik eseri neşretmiştir .. San . ması, ve ~utuphanesın.de bul~n -

Etem Pertev ıtriyatı · 

Kütahya çinileri 

maları ilan olunur. "6066,, 

0<1.tılerine tavsiye ederiz. durması lazım olan hır eserdır . 
Yerli tıbbı eczanın kapalı zarfla münakasası 26/11/933 pa

zar günü saat l S te idare binasında yapılacaktır. Fazla tafsilat 
Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde birer liraya satılan şartna-N· 87 Oğuz 

d 1met ve Rakım Beyler tarafın 

ıı:e~Ya~~l~n bu milli çocuk romanı 
trr l I kutuph:mesi tarafından bas
d 1 nıı§tır. içinde güzel resimler 
d c ~ardır. Mekteplilere tavsiye e-

Cı"'ız :--.: s." .. ---;yu zeytiye ve kimyeviye 
Urk Anonim şirketi 

t:ı. 1 LAN 
d ... ıcaı·et. kanununun 386 ncı mad 
t c: .. ı ahkamına tevfikan hisseda -
aıı heyet' · · d' · " . ı umumıyesı meva ı atı-

J ~nın .. k 
11 

nıuza eresi zımnında kanu-
1'e, .. vclin 9 ·· ·· · ,.. uncu gun.u, cumartesı, 

k~at 11 de §İrketin Maçka Teşvi -
ıye cadd . d N k". k . esın e o. 47 aın mer-
~! ıda · d il\" re sın e fevkalade akli içti-
ııa. davet olunur. 

l RUZNAME 
k - Meclisi idare raporunun 

ı.:-a.a.ti. 

d ~ - Şirketin tasfiyesi ve olma-
liı takd' d h' . ~ . ır e ıasedaran. heyetı u-

1 rnıye tarafından münasip görü
CCek tedabirin ittihazı. 
3-T .. h n.: esvıyeı esan memur1an-

bi~ \ayini ve salahiyetlerinin tes-
ı. 

tı h~iaaedaran mutasarrıf oldukla - • 
ısae se ti · · h t ne erını unların ve ya 

ı:ıut b' ' 
b' ır bankada mevdu olduğuna 

rr •ened' · t 'h' · cf •• ını arı ı ıçtnmaa tekad-
urn ~de d' .. ı~t· n ye ı gun znrf ında sir -

1\:.,. ın k . . ~ 
~ nı.er ez ıdaresıne teslim et _ 

~leri, 

.ı ~icare~ kanununun 385 inci mad 
'-tt:aı hk" el a amma tevfikan her hisse-

<'.r hattA • 1 b' . 
>l' a ~ a nız ır hısse senedi -
ın •ah'b' b ' h k 1 ı. ~eııer hissenin bir reye 
l\ lcr o!m k .. . b . 

İtt' · a uzere ış u ıçtimada 
• 

1·'-'k edebilir. l 
(9141) 1 

~~-------~~---~~~~~~~~--------~~~~-

lstanbul Belediyesi ilanları 

Karaköy Köprüsünün Kadıköy iskelesinde 32/86 N. dükkln 

pazarlıkla kiraya verilecektir. Talip olanlar şeraiti anlamak üzere 

Levazım Müdürlüğüne. pazarlığa girmek için de 271 liralık temi· 

nat makbuz veya mektubu ile 13 - 11 • 933 pazartesi günü saat 

on beşe kadar Daimi Encümene müracaat etmelidirler. (6101) 

melerde vardır, (6057) 

Ecnebi müstahzarat ve tıbbi ecza kapalı zarfla münaka· 
sası :l5/1 J/9j3 cumartesi günü saat . 15 te idare binasında 
yapılacaktır. 

Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde beş li-
raya satılan şartnamelerde vardır. (5965} 

Pazarlıkla Satış 
Boğaziçinin en kıymetli ve şerefli bir mevkiinde 
bugün Kömür Depoları olarak kirada bulunan iki 

parça arsa ile bir parça arsa 

lstanbul 
Kıymeti Muhammenesi 
Ura K. 

'.d 158 25 

16938 00 

18459 00 

üzerindeki sahil hane. 
Evkaf Müdüriyetinden: 

Mevkii Mahallesi Sokaciı 

Boğa7.içi Kuıu;aş n~ Kuruçcşme C. 

" it ,, 

ti " ,, 

Emli1< 

Eskı 
105 

105 

No. 
Yani 
119 

119 -'L 
iOS 119 

.i 

Haritı. N. 

4 

2 

1 

ve 

Mıktarı ve 
cınsı 

3296 metre murabbaı arsa ve 
üzerindeki Sahilhane. 
3242 metre murabbaında arsa. 

3533 metre murabbaında arsa 

Kuruçeşmede bir tarafı tramvay caddcsile deniz kenarında 1 itin sı'1ilhaneden müfrez V! yukarda mul-ıammen kıymetlerile mahal
le, rn!<al<, tmlak ve harita No. ları ve mıktarları yazılı ve ha'cn kömür deposu olarak kulıaoı'an arsalarla sahilhane ayrı ayrı satıl
mak fizere kapalı zarf usulile müzayedeye vazo'u'lmul ise de müıayede günü 4 harita No. h sahilhaneye teklif edilen bedel haddi 
llyıkında görülmediğinden n diğerlerine de talip 2u:1ur etmediğinden ıtçık pazarlık suretile ilanına karar verilmiştir. ihalesi teşriniaa
ninin l 6 cı perşenbe günü saat 1 S le icra kılınacağından tal p:erin kıymetin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçelerile beraber lı-
tanbul Evkaf Müdüriyetinde Mahlü'it Kalemine müracaatları. (6088 
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Üıküdv Birinci Sulh Hukuk 
Mahkemesinden: 

.Aruıyak Hanım ve Mateoı ve 
ATtak Efendilerin şayian muta.sar· 
rıf oldukları 1stanbulda Kumkapı· 
da Muhsine Hatun mahallesinde 
Molataşı sokağında 11 numaralı 
hane •.;e Sultan hamamında Mah • 
mutpa~a caddesinde 242 numaralı 
bir bap dükkanın hükmen izaleyi 
şüyuu :zımnında aleni ve açık art -
tırma ile satılmasına karar veril -

miıtir. 

1 - Gayri menkullerden 11 nu
maırah hane temurden mamul bir 
adet cümle kapısından içeri giril • 
dikte camekanla bölünmüş ve mer 
mer döşeli bir antre ve bunun ge • 
risinde gene mermer döşeli ve tah 
tında büyük bir sarnıç ve bir taraf 
ta kapı ile bölünmüş ve iki yolu 
bulunan merdiven altı ve sarnıçm 

suyunu yukarılara isal eden bir tu
lumba mahalli ve bir halayı müşte 
mil büyük bir taşlık ve cephe üze· 
rinde küçük bir oda ve orta taraf -
ta tulunbalı ve çamaşır kazanlı 

malta döşeli bir mutfak ve küçük 
odanın altında bir bodrum ve mer 
diven ile asma kata çrkrldıkta bü· 
yük taşlığa nazır bir koridor üze -
riniie önde ve arkada basıkça ta -
vanlı birerden iki odayı ve bir ha
la ve bir küçük kileri ve buradan 

merdiven ile birinci kata çıkıldık
ta büyükçe sofa ile önünde cesim 
ve arkada mutavassıt büyüklükte 
iki oda ve bir halayi ve gene mer -
diven ile en üst kata çıkıldıkta ta-

van arası katında bir sofa üzerin • 
de bir kiler ve önde iki ve arkada 
bii oda ve taraıayı ve mezkUr tat· 
lıktan ve rnutf aktan birer kapı ile 
çıkıldıkta tahtelarz cesim bir mah 
zeni ve dört beş ağaçlı bir bahçeyi 
muhtevi olduğu ve Mahmut paşa 
caddesinde 242 numarah kagir ve 
iki kattan ibaret ve tavan bölmeli 
potrelli ve derunundaki camekan 
ve ra.flamı müstecire ait ve muıa· 
in ıağ tarafı Yusufidis mağazası 
ve sol tarafı Abdurrahman Hulusi 
ve Halil Beylerin mağazası ve ar -
kası Hacopolu hanı ve cephesi ta
riki im ile mahdut bir bap dük • 
kii'n. 

2 - Tapuca müseccel ve gayri 
müseccel hak sahipleri tarihi ilan
dan itibaren yirmi gün zarfında 

ee'frakı müsbitelerile müracaatla -
rı lıhımdır. Aksi takdirde gayri si· 

Dr. Ihsan Sami 

Gonokok aşısı 
Belsoğukluğu ve ihti!Atlarına karşı 

pek: tesirli Ye tazı: aşıdır. Divanyolu 
- Sultan f\Jahmut türbesi l\o. 189 

(9332) 

cil hak sahipleri satış bedelinin latanbul Birinci Ticaret Mahke-
pay1aşmasından hariç tutulurlar. mcsinden: 

3 _Gayri menkullerden 11 nu- lş bankası avukatı Fethi Bey ta 

Tl:.:J Q K iVE 

Z:IRAAT 
BANKA51 

DARA 
BiR.iKTiREN 
RAİ-4AT-1; Ö~Q 

.... 

Yalova'da Otel inşaatı Proje 
Müsabakası: 

Akay işletmesi Müdürlüğünden: 
Akay idaresince Yalova'da yaptırılması düşünülen 150 

yataklı otelin projelerini yapmak üzere Mimarlar arasında bir 

müsabaka açılmıştır. Müsabaka şartnamesi 5 teşrinisani 933 den 

20 teşrinisaniye kadar Akay idaresi müdüriyet bürosundan 

alınabilir. Projeler 20 kanunuevvel 933 de saat 15 şe kadar 
maralı hanenin kıymeti 4000 lira rafından Galatada Ömer Ahit ha-

ve 242 numaralı dükkinın kıyme· nında alt katta 5 numarada Meh- , ............................................................................................... ·-···· 
Z. ··········•·······••··••···•···•············•·•········•········•••···•···•••··••·•·•••··•·•········•· ti ) sboO liradır. met ıya ve Konstantin Haçopolo :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

4 - Müzayedeye iştirak edebil Efendiler aleyhine açılan 930 -

mekiçinkıyrneti muhammenenin 9snumara1ıaıacakdavasınıntah- ~.~.~.~- Büyük Tayyare Piyangosu m~ 

Akay idaresine teslim edilecektir. (6004) 

~:ı:~::a~~.i buçuğunu depo et - :~~a~~~~::::ı::.h~:::b~:r~~=:: ~m 16 t t• h~eı~nııetır .·=:~=::_··======'·:=::_·:.''====:.~.: s - Gayri menkulü mezkurun tebliğat yapılmak suretiyle gıyap- iiii • ıncı er ıp Uuv u v 
ta.;ıttatnı 9-12 _ 933 tarih:ne mü larında ikmal edile"rek evrak, esas 

;~d~fa~:~:~1~:~.:.~~~:~~~!~~: ~:~k:ü:~.:;:;av::~i~~~ı~:.··~:~ llllBu tertipte (50) hirı. nu- mı 
~~~~~!ee~est:i~~t~;:::ı:u~::r~:ğ~ ~ake~e2 günü9;~ar:~~:~:s~ılıs::~ m~ ( 2 5) bine in d ., rı· ı nı ., eıı· r !!il 
d<' baki kalmak şartile arttırma on 13,30 da müddeialeyh Mehmet Zi- ~m mara U V gg 
be} gün daha temdit edilerek 25- ya ve Konstantin Haçopolo Efen,. m~ Bu suretle isabet ihtimali bir misli artmıştır. fü~ 
12 --. 933 tarihine müsadif Pazar- dilerin şirket namına bizzat veya- .... .. .. 
t~ıi aUnü saat 14 ten 16 ya kadar hut bir vekil göndermek suretiyle m~ 1. inci keşide 11/Teşrinisani/1933 dedir. m~ 

ebr. fakz1la bkedt el _vher1en. z~tı~ üdstü~de mahkemede hazır bulunmaları ve '-···························································································"'·········ti ıra ı aca ır ı a esı ustun e ıcra l d'kl · t kd' d b ···············································--···· .. ··········-······························ ge me ı erı a ır e gıya en mu ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
kılınan zat bedeli müzayedeyi beş amele yapılacağı ilan olunur. 
g2n içinde mahkeme ve~nesine (9145) 

teslim etmek lazımciır. Aksi takdir ======================= 
d;;" ihale fesih ve bundan mütevel-
lit-za"rar ve ziyan ve faiz andan 
tazmin ettirilir. 

6 - Verıiler ve rüsumu tanzifi 
Y4; ve tenviriye ve evkaf borçları 
tarihi ihaleye kadar mal sahibine 
ve rüsum satana ihale pulu ve ta • 

pu harcı mü~teriye aittir. 
7 - Fazla malumat almak isti -

yenler 933 - 8 numaralı dosyası 

herkese açıktır. Talip olanların ta 
rihi mezkurda Üsküdar Sulh Hu· 
kuk Hakimliğine müracaatları i · 
lan olunur. (1494) 

Emniyet işleri umum müdürlüğünden: 
1 - Zabıta memurlarının elbiseleri için lazım olan 6730 

metro kaputluk, 6650 metre ceketlik ve 4650 metre paltolonluk 
kumaşın imali kapalı zarf usulile ve 20 gün müddetle münaka
saya konulmuıtur. 

2 - ihale 26 ikinci teırio 933 pazar günü saat 15 de Em 
niyet işleri Umum Müdürlüğünde yapılacaktır. 

3 - Taliplerin muayyen olan gün ve saatte teldifname!er ve 
teminat akçelerile birlikte müracaatları. (6070) 

1868 Ton Lave 
marin kömürü 

.ıı 
Yukarıdaki malzeme kııP., 

33 tarı 
zarf suretiyle 29-11-9 ı· 
hinde saat 14 te ihalesi icra kıl~\ 
caktır. Taliplerin şartnn111e ıçı. 
h .. " Yl d ünak& er gun og e en sonra 111 . ,ı 

saya girmek için de o gün tel11 1ıı 
"ve teklifat,, ile müracaatları • 

"6092,ı 

t' 
İstanbul altıncı icra 111eıtııl 

luğundan: 
. ı s•· 

Aksarayda Horhor hamal11 
hibi ve müsteciri Bedrettin BeYe'. 

Doktor Muzaffer Şevki BeY
1
; 

16 mayıs 930 tarihli bir kıta se~ 
le zimmetinizde alacağı olan , 
liranın haciz yolu ile tahsili zıJ11 
nında dairemizin 933 - 4285 ıııl' 

·1 .. . uır•· mara ı e muracaat etmış ve 
f .. d ·1 "d 'ı i~" ınıza gon erı en o eme eımr ·ıe 

metgahınızın meçhuiiyeti haseb~~ 
bilatebliğ vürut etmiştir. 'fııt~, 
ilandan itibaren bir ay zarfıll ıı' 
borcun tamamına veya bir kısıtl1 

j 

veya takip talebine bir itiraZ1111 

varsa açıkça dairemize bildir111e' 
niz aksi takdirde borcu kabul ~~ 
miş sayılacaktır. Gene bu ınüd 

14 
zarfında icra ve iflas K. nul1 
cü maddesi mucibinde mal beY'' 
nında bulunmanız. bulunmadıs' ' 
mz takdirde hapis ile tazyik edile' 
ceğiniz, hilafı hakikat beyane.t.tl 
bulunduğunuz takdirde ise haP1

' 

le cezalandırılacağmız ödemeetıJ~ 
makamına kaim olmak üzere jli' 
nen tebliğ olunur. 

(9144) 

Doktor - Operatör 

Ahmet Asım 
Doğum ve kadın hastalıkları 

mütehassısı 

Doktor - Operatör 

iffet Naim H. 
Cerrahi hastalıkları mütehassı 
Muayene saadarı: 10-12 Orıaköy Şif• 

Yurdu. 15-18 lleyoğlu lsıiklal cad. ı9 
T elefon : 4222 l ve 41'160_y 

İstanbul Üçüncü icra Meınurlıl' 
ğundan: ' 
Beşiktaşta Serencebey yokuşo 1, 

numaralı hanede mukim Sait 1b'' 
him Beye: 

/ 
Türkiye İş Bankasının 20 

8-928 tarihli bir kıta mukavelf 
name mucibince 23888 lira 79 )cıl' 

• deli 
ruş ve 22 - 4 - 933 tarihııt t• 

itibaren % 12 faiz ve % 5 avu~~~ 
lık ücreti ile birlikte tahsili ıÇ1

1 • e 
dairemize 933 - 1888 numara 

1 

1 .. d'l . . T f1ıııı muracaat e ı mıştır. ara , 
gönderilen ödeme mübaşirinin ";, 

diği meşrubata nazaran ika111elg r 
hınızm meçhul kal dı~ı anla§ıl111' 1 tır. Tarihi ilandan itibaren bir', 
zarfında borcun tamamına ve~, 
bir kısmımı veya t~kip talebine.fi" 
itirazınız varsa tahriren veya §1 i~ 
hen açıkça dairemize bildirıtlefl 1 
"t" _J• y • • 11 • d bor'' 1 ıraz ctrn:? :11~1 l"ı:': tn( u r e d , 
bütün masrafları ile birlikte Ö ~J 
meniz 1 5.zımchr. V c gene bu ,ııi.I ~ 
det içinde icra ve i fhb kanunorı",ı 
74 üncü rr:ac!desi mucabince J11ı ' 
beyanında huh·mı~ r ru• !JulunrJlf' jl 

h . , 'k d'l c~i" sanız apıs e tr-.z yı e. ı ec ı;ı , 

hakikate muhalif beyanda bul&l , 
nursanız habisle cezl\l rndmle.~ıf 
w "d . l ){rı 
gınız o eme emrı m n ff ,,11f"i\ 

olmak üzere ilan olunur. 

(9~ 
----------------------

S:lhlbl : l\IEll'l\IF.T ASl~I 

Jlöcş rlyat müılllriJ: l . Safa 
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