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attı~ Kahrolsun biribirimize silah 
ıanlara' . ,, 

ler ~~tni~lerdi. Bu sözler o vakit-
ıq ı 

İdi k· n ° ·adar beklenmez bir §ey 
la n 1 gaz;te sütunlarında okuyan 

tı. 0 " b mış 

Tevfik RüştU Bey dün gece 
DolmabahCjede balo verdi 

-. 

Sovyet heyeti evvelki giln 
A!udanya lslıe)ealnde 

Sovyet harbiye komiseri Voro· 
§ilof yoldaş ve misafir Sovyet 

heyetinin diğer azası dün sabah 
~ehrimizde bazı ziyaretlerde bu -

lunmuşlar, öğleden sonra Yavuz 
zırhlıımr gezmişlerdir. Hariciye 
Veki1i Tevfik Rüştü Bey tarafın-

dan Dolmahahç.e sarayında, misa-
firler şerefine, büyük bir balo ve-
rilmiştir • 

Sovyet Halk Komiserleri Reisi Diyor Ki : 

Kızıl Orduyu takviye ediyoruz. Mütearrız; na mağlup 
Kızıl Ordunun ne demek olduğunu anlıyacaktır 

Moskova, 8 (Tas ajansı) -
Sovyct halk komiserleri rei.5i :M. 
Molotof Sovyet ihtilalinin on 
altıncı yıl dönümü münase -
betiyle l\loskova tiyatrosunda ya -
pılan büyük içtimada harici siya -
set hakkında demiştir ki: 

Molotof ve StaHn yoldaşlar yanyana ... 

"Emperyalistlerin ıulhu ihlale 
matuf tasavvurları ve planları Ü· 

zerine bilhassa nazarı dikkati cel
betmek isteriz. Uzak şark vaka -
yii, Japonya ile mütekabil müna· 
sebetler meseleleri bilhassa nazarı 
dikkatimizi celbetmiş olan ve ha -
len de etmekte bulunan meıele -
lerdir. Uzak şarktaki kom!uları -
mıza karşı siyasetimiz daima mus
lihane münasebetlerde bulunmak 

lüzumu göz önünde bulundurul
mu§tur. Bu siyasetin misali yalnız 

•••••••••••••• bir ademi tecavüz misakı akdi için 
________ lll!ll_i!lllm ___ Japonyaya yapmış olduğumuz tek 

bir misalidir. Bu siyasetimizi ıim 
di değiştirecek değiliz. 

Fakat Mançuri vakayiini hesa
ba katmamız icap eder. Bizimle 
aktcdilmiş olan muahedeler ahka

(De\"l\mı 11 lncl sayıfacla) 
Kadınlar ve Askerlik - - lif değildir. Şarki Çin demiryolu

nu satmak teklifi de bu siyasetin 

Modakadını~·------------------
Reklim ve Afiş işleri 

Marazi bir mevcudiyet mi? 

Operatör Nadire Sadi H. 
Operatör Emin Beye 

cevap veriyor 
8 inci •ayıfamızda 

Bunlardan alınacak resim ve teşhir ücretleri 
tarifesini aynen yazıyoruz 

güı.ılen ı;etlrcccl<lccdlr • ı\j:ımı tarnfındıın 

Bugün 9 uncu Sayıf amızda 
llıı11111ııııı11111ıııııııı11111ıııııı111111ıı•nııı1111ııııııı11111ııllll111111ııııııı11111ıllllll11111ıı 1111 ııı111ıııııı111111ıı 11 

Anndolu ajansı ile belediye ıını ıııdıı. 

lmı:a edilen 3 eni llAn 'e ııfisaj mukn,·cJcsl 

tntb(k mc\kiinıı hlrml:ıtır • Mukan•lc es:ı -

sııtı ile arı, ,.e lllinlardım alınacak reslm \'C 

t~bir ücretleri lnrilcsl belediye m:ıtbaasıııdn 

b:ısılmı,, tahsll ubclcri ile ıılllkadarlnra gi>n

derllmiştır. Diğer tnraftnn An:l<lolu AJ::ın"'ı 

da yeni tnrlfc3i büybk ticari miie sesder" 

dağıtmı:ttır. AJ:ınoıtald tc'.jklll\t takviye 

gundcrilcce.k tebliğ \"arakıılnrına cnup \"Cr -

ınlycn müc ıwsc ,.o tll'.nrettbanclcrdc.n UAn ,.e 

afi ücrı•tlcrl tahsili cm\'al kıınununa göre 

alınııcaktır • 

Haber \Crlhncdcn dağıtılııc:ık el ll!rJan 

ile n ılııcal• afi terden bir tane ı bile yııkıı • 

Rolmes'e 
R 

Ar en en 
lstanbulun göbeğinde meşhur Fransız h1rsızı 

ile ingiliz polisinin muharebesi 

vapurun
da bir 
ihtiyar 

Huj"lln 9 uncu 
aayıfamızda 

okuyunuz.. 

lan ıı. on bin ndet lt•\"Zl edllnılc; 

25 lira para ce;r.a!11 alınacaktır. 

addedllcrck 

edilmiş, faaliyete geçllml~tlr • Bütün ticari müesseseleri ali.ka-
AJnns llAn memurları yakındı\ umumi 1 dar eden bu mühim tarif eyi bugün 

bir t<'ftı, yııparak müsaade 17: asılan ilin nl 1 (10) uncu sayıfamızda aynen bu -
afi~lerla tabcJA n lnhnlnn sıkı bir surette lacaksınız. 

Korkunç Buluşlar 
Zehirli deniz· Su altında torpil· Hücum eden sis ve duman 

işte Japonların son keşifleri .• 
Japonya, deniz 

harbinin dehşetini 

c::===========I artıracak üç büyük 

Bu gün çıkardığımız 
parasız f armayı 

müvezzi/erden · 
isteyiniz! 

~ıııı~ııııııııN~' 

keşfe muvaffak ol -
muştur. 

Bir kaç gün ev -
vel Japonya, bu üç 
yeni keşfi tecrübe et
ti ve bu tecrübeler 
için Hint Okyano -
sunun bir parçasını 
seçti. Üç gün üç ge -
cc Okyanosun bu 
parçasına hiç bir 
gemi uğrayamadı ve 
bir kimse orada ne yapıldığım öğ
renemedi. 

Bütün bu gizliliğe rağmen Lon· 
dra gazeteleri bu hadise hakkında 
bazı mali'ımat veriyor: 

Sunday Expres gazetesi diyor 
ki: 

"Tecıi.ihc olunan en mlihim ge
mi, bir t.ahtelbahirdi. Bu tahtelba-

hir, torpiller atarak, deniz altı bir 
müdafaa hattı teşkil edebilmekte -
dir. Şimdiye kadar bu gibi müda
faa hatlarım yapmak son derece 
müşküldii. Japonlar bu işi ko • 
laylaştırımığ"a muvaffak olmuşlar
dır. 

Jatwn tatelhahirlcıi demiz 
(O ~ıımı ll inci ın~lfada) 
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~aşvekil Paşa. 
Malta da 
Diktatörlük İsm~~ Pş. v_eMiIJi müda~aa Almanyanın yeniden silahlanmasınaı Bir kaç gün evvel M~lt~ _,, vekılı f abrıkaları gezdıler mi valisi Malta kabinesını aP.' 

t 

Kayseri de 

Kayseri, 8 (A.A.) - Başvekil 1 •ıt h• b• zaman razı· olamaz' Malta kanunu esasisini t~til 
ismet Paıa ~~· re~~ketinde ".'!ili ngı ere JÇ Jr • rek a~anın bütün idareaın• 
müdafaa vekılı Zekaı Bey ve dıger •• • •• k J Jd yet ettı. . 

zevat bulunduğu halde bugün h~ : lngiliz Avam kamarasında muhım muza ere er o u Buhranın sebebi, kabin~n~ 
susi trenle saat 8,35 le Kayserıyı k'l . b ta a· milleri a yancayı ilk mekteplerde oi . 

· L d 8 (A A) H · · Bu misak sırf tedafüi bir muahe çe ı mesıne se ep o. n · J teşrif buyurdular. Başvekıl paşa on ra, · - arıcıye k d . f k" • ğe taraftar olduğu halde n 
Nazırı Sir Con Simon silahları a - dedir. Ve milletler Cemiyeti misa rastrrara emış ır ı • l' 

vilayet hududu olan Himmetdede kını tamamlam"k ı'çı'n akdedilmiş- ~"Almanyanın konferanstan çe- hükumetinin yalnız Malta ı ı k l d ı d zaltma hakkında avam kamarasın ... · e 
de va i, o or u <uman anı, bele· kilmesi Jngilterenin kara kuvvet . le lngilizcenin öğretilme11n. h ık f k 1 . d da yapılması kararlaşan müzakere tir. h 
diye ve a ır ası reis erın en lerinden daha iyi talim görmüş , tar olması, kabinenin \1 ··t kk'l b" h t t f d yi açarak demiştir ki: Almanya, Milletler cemi· 1 all 
mu eşe 

1 

ır eye ara ın an daha kusursuz ve disiplin altına memuriyetlerine tayin o un k ş landı "Silahları azaltma meselesi e- yetine dönecek mi? l b'l . · .art 
ar ı · alınmıı muhtelif mi liyetçi sosya· şahsın ltalyanca ı mesını ' •• ı I Başvekil Hz. karşılayıcıların hemmiyetli ve vahametli bir vazi -j Sir Con Simon Almanyanın mil list teşekküllerinin yüz binlerce ması, ilk mektep muallimlerlP' 

ayrı ayrı hatırlarını SO"'ımuşlar, as- yelle bulunuy. or .. Bununla beraber Jetler cemiyetinden çekilmesi .. bah-. k k b' l'k b k ltal 
•• zabite ve üçü za ıte ma ı u - talyanca öğrenme üzere lrer ve halka merhaba dı"yerek ilti- bu hususta şımdıye kadar yapılan sine yeniden dönerek şu sozlen d · ·1 · l' ? d 

~ lunmasm an mı ı erı ge ıyor · · göndermesi i i. fat etmişlerdir. İsmet Paşa dog-ru- bazı beyanat teessüfle karşılanma söylemiııtir: "Al ·1 ~ hl it h 
1 l d :ı manya sı a arı aza ma İngiltere hükumeti bu ar f b ·ı I - · t 'I ğa değer derecede müba ağa ı ır. "Almanya bu kararını iptal e - l . d 

er. a rı ca arı gezmege gıt ı er. konferansına diğer devlet. enn. e leri, imparatorluğun ba,hca "Silahları azaltma konferansı debilir. Hadiselerin Almanyayı bu l 1 

M. Hitler Duçe'ye 
teşekkür ediyor! 

silahlarını bırakma arı ısteğıy e 
1 

. d b' · d - Malta a bürosunun takip ettiği usulde Al - suretle harekete sevkedeceğini u - y k h erın en ırı say ıgı 
mi iştirak etti?. o sa - emen 1t 1 nlastırmağa matuf bit 

1 manyanın s~n . hareke~.i~~ hak.lı mumiyetle ümit etmek lazım gelir. olmasa bile yakın bir atide- Da- m aya ~ k . ti 
gösterecek hıç bır şey gorulmemış Kapıyı Almanyaya karşı kapan • b l ti . b şehbiis sayara son vazıye 

nimarkaya ait azı eya e erı u . . . 1 tir. Dig-er milletlerle aramızda ya- mış ve k'ılı'tlenmi~ sayamayız. Lo • k Alsa" ve bu hareketın ılerlemeııne 
- hükumetin elinden alma , " M rv1 ] . . M G . pılan danıımalar bu devletler a - karno misakına imzalarını koy - Loreni tekrar ele geçirmek yahut olmus bulunuyor. 

• USO ını -· · oerıng nda baııkalarına zarar vermek l d. - d \etlerle olduöu Ma.lta umumi valiıinin azl ·· " · b. bl' rası ' :ı muş 0 an ıger ev c. şark hududunda bazı değişiklikler mulakatına daır ır te 1g maksadile girişilmi• tertibat mahi- g'ıbı' Almanya ile de temasta bu - .
1 

hl k kabine milliyetperver bir kab' 
Roma, 8 (A.A.) - M. Musso

liniyle M. Gocring arasında dün 
akşam yapılan konuşmalardan 
sonra şu tebliğ çıkarılmıştır. 

"M. Mussolini bugün Vencdik 
sarayında M. Goeringi kabul et -
miştir. 

M. Goering, Alman başvekili 
M. Hitlerin bir mektubunu başve
kile vermiştir. M. Hitler bu mek 
tuh:.ında beynelmilel münasebetle
rin {ıakka ve adalete uygun surette 
halli için sarf ettiği gayretlerden 
clobyı M. Mussoliniye teşekkür 
etm.i.s, silahları azaltma mesele • 
sinde J\..lman hülcfımetinin a!dığı '. , 
vazıyeti nnlatmıştır. 

M. Goering, M. Mussoliniy
le yaptığı uzun ve samimi konuş : 
madu bu vazıyet hakkında etraflı 
ve bol izahat vermiştir. 

Bir Fransız berberi 
tleş milyon Franklık 
piyango ikramiyesini 

kazandı 

T yapmak için yeniden Si a anma 
yetini haiz olmamıştır. Bu danış - lunmak için her fırsattan istifade için manevi mahiyetteki dilekleri _ di. Geçen sene yapılan umuıol 
malar ve konuımalar konferansın etmeliyiz.,, ni kabul ettirmek maksadını mı tihabatı lisan meselesi üzerin• 
isteği üzerine yapılmıştır.,, u M. Hitlerin teklifini ? zanmı~tı. Kabinenin pro 

gözetiyordu.. :'i 

"Almanyada bu yakınlarda ya - kabul edelim!,, Her hükQmet silahlanıyor Jtalyancayı var kuvvetiyle t 

pılan bazı beyanat bütün milletle- Londara, 8 (A.A.) - Avam Londra, 8 (A.A.) - Silahları etmekti. Onun için kabine, 
rin silah kuvvetlerini azaltmaları- kamarasında yapılan dünkü müza azaltma meselesi hakkındaki mü - mi valinin müdahelesine r 
nı temin işini daha ziyade giiçleş - kerelerde muhalefet fırkası 1 ider - zakerede söz a 'an M. Lond Geor- noktai nazarı iizerinde 11rar 
tirmiştir. Bundan şüphe edilemez. lerinden M. lansbury şimdiki hal- ge bazı rakamlar okuduktan sonra ve İngiltere hükumetinin tale 
Ayni zamanda Avrupada itimat de bütün dünyada hüküm süren demiştir ki: rini reddederek azlolunm~yı 
duygusunun eski haline gelmesi i - iktısadi harbe bir nihayet verilme- "Lokarno misakının imzasın - almıstır. 
çin yapılması mümkün en maddi dı'kçe silahları azaltmanın ve sul - dan sonra bazı hükumetler silah · b ı b h"d' 

Maltada vuku u an u a hizmet ve yardımın silahları azalt hun sag~lama bag-lanamıyacağı kuvvetlerini arttırmışlardır. l f 
ler ltalyadan akis er yapnu ma hususunda -Almanya da da - düşüncesinde oldug- unu söylemiş- Fransa teslihat bütçesini iki mis b h .. d. el 
İtalyan matbuatı u a ıı hil olduğu halde- beynelmilel bir tir: !ine c_ıkarmıı;tır. Amerika teslih;;ıt 1 

" yakından alakadar olmut anlnşma elde edilmesi olduğu nok M. laıubary sö2\in&ı , şöyle. de • 1 ve techizat bütçesini 590 ınilyo Ü 

ta:n da şüphe götürmez bir haki - vam etmiştir; ı , •<• , • , ... , .. . dolardan 709, milyona çıkarmış · Hatta Tribün gazetesi, bu ıo 
kattir.,. "Alman baı;.vekili Hitlerin iyi sebetle İngiltere aleyhinde tid 

l' tır. • b 1 1 
italya- Fransa anlaşması bir adam olup olmadığını bilmiyo-. İtalya ve Japonya dahi bütçele - li bir makale yazmı' u unu 

rum. Fakat M. Hitler, diğer rinin silah kuvvetlerine ait fasılla- İngiltere hükumeti Maltada Bu sözlerden sonra Sir Con Si -
' mon son günlerdeki bazı vak'alara 

da temas ederek demiştir ki: 

"ilalya ile Fransa arasında bir 
yakltı§ma ve anlaşma husule geldi
ğinin görülmekte olması herkesi 
sevindirmelidir. Bizim başlıca dü-

milletler de aynı suretle hareket rııu böyle kabartmı~lardır. tihabatı yenileyerek vaziyeti 
edecek olurlarsa Almanyanın si - "Fransa bugün dünyanın en mü zeltmeyi ümit etmekte iıe de 
lah kuvvetlerini azaltmıya razı ola kemmel harp techizatına malik habatta milliyetperverlerin k 
cağını bir kaç kereler söylemi~tir. bulunmaktadır. Bu techizat Al- ması kuvvetle muhtemel bul 

M. Stalin de silah kuvvetlerinin manyanın 1914 senesindeki askeri yor. 

mümkün olduğu kadaı· çok azaltıl techizahnı bile gölgede bırakmak- Bununla beraber bu hadi 
masım teklif etmiştir. İtalya tadır. 

İngiltere - İtalya münaıe 
üzerinde de tesir etmeai bek 

şüıı.:enıiz Almanyanın son hare • 
ketıle çok fena bir surette bozulan 
silahları azaltma işini takip etmek 

J>aris, 8 (Havas ajan.si) - Mil- tir. Ilu bahiste en mühim siyasi me 
li r!angontJn ilk krsmının keşide-- sele Almanyanın hukuk beraherli
si 'n akşam Trocaders sarayında ği ve dileğile Fransanın emniyet 
60 - kişi hazır olduğu halde yapıl- ve selamet isteğini telif etmenin 
mtstır. H. serisinden 18.414 numa yolunu bilmektir. Bu yaman bir 

ra::a beş milyon frank isabet etmiş j meseledir. Bir taraftan istila hatı : 
tir. Bu numaralı biletin sahibi Ta- raları ve bunlarda doğan korku, dı 
rMcon şehrinde fakir bir berber - [!er tarafta mağlubiyetin acı halı· 
diı~. Diğer on beş şahıs da milyoner raları ve bunlarla birlikte vücut bu 

dahi silahların azaltılması hususun Hal böyle iken silahlarından tec 
de en son hadde kadar varılması· rit edilen Almanya şimdi top ya -
ne muvafakate hazır bulunmakta- pamamaktadır. lleride siperler 

dır. arkasında icabında kendisini mü ·-
~~---------------~ 
İlk kadın muhtarın 

telgrafları 

1 , ı d o· v k 'd l lan zillet ve infial duyguları o 'fıuş ar ır. ıger eşı e ere sa· · 
hırsızlıkla intizar edilmektedir. Bu duygulardan herhangi biri -

Vaşington da 
İngilterenin harp borçları 

müzakeresi çıkmazda 
Londra, 8 (Hususi) - Vaşing

tondan gelen son haberlerde, vazih 
malumat olmamakla beraber, ln
gilterenin harp borçlarını yoluna 
koymak için devam eden müzake
relerin çıkmaza girdiği anlaşılı • 
yor. Müzakeratta müşkülat çık -
ması üzerine, M. Ruzvelt beyaz 
saraya İngiltere sefirini, İngiltere 
heyeti reisini davet etmiştir. 

M. Ruzvelt, daha birkaç gün 
resmi tebliğ neşretmiyeceğini bil -
dirmiştir. Fakat anlaşıldığına gö. 
re, artık müzakerata devam edile
miyecektir. Amerika, İngilterenin 
laklif ettiği "Timsali,, tediyeyi kat 
iven reddetmiştir. 

nin tabii olmadığını ve ayni şerait 
içinde bulunmuş olsaydık biz in -
gilizlerin de hu duygularla müta -
hasis olmayacağımızı iddiaya İm-
kan var mı? 

Ben kendi nefsime, böyle bir id 
diada bulunamam.,, 

Sir Con Simon beyanatına de· 
vamla demiştir ki: 

"lngiltere herhangi bir memle -
kette yahut h~rhangi bir memle • 
ket aleyhinde hususi veya gizli bir 
ittifak akdetmiş değildir. lngilte -
re yalnız sulh için, bütün milletler 
arasında dostluğun devamı için ça 
lışrnaktadır.,, 

Sir Con Simon, Lokarno muahe 
desi hakkında da şunları söylemi§ 
tir: 

"Lokarno misakı İngiltere ile 
Fransa arasında Almanya aleyhi -
ne yapılmıf bir ittifak mahiyetin -
ele değildir. 

Bu sözleri, bu teklifleri niçin he dafaa maksadiyle bugün gizli 
men ve tereddütsüz kabul et- surette belki müthiş silah kuvvet· 
miyelim.,, leri hazırlamaktadır. 

M. lansburyden sonra söz alan Ancak Almanlar günün birinde 
M. Sinclair, Herbert Samuel ce · Fransayı istila etmek isteseler bi
reyanma tabi liberaller namına le bunu bugün vücude getirmek 
söylediği nutukta, kendi fırkasının imkanına malik olmadıkları ağır 
hükumet ve M. lansbruy tarafın - topçu kuvvetlerine sahip olmadan 
dan vak1' beyanatı müsait bir su - yapa l maz ar.H 
rette karşıladığım kaydemiş, lsviç Bundan sonra M. Loyd Corc, 
renin ve Danimarkanm yeniden hükumeti geçen martta aldığı va -
silahlanmak mecburiyetinde kal - "ziyete avdet ctmeğe yanı tecrübe 
dıklarını kaydettikten sonra şu devresi hakkındaki teklifi silah 
sözleri ilave emiştir: bırakımı hakk;ndaki İngiliz pla -
"Almanyanın yeniden si1ahlanma
sına lngiltere hiçbir vakit razı ola
maz. Fakat Almanya hakkında da 
adalete ve hakkaniyete uygun bir 
surette mu<.>.mele etmelidir. 

nmdan çıkarmağa davet elmiş ve 
tlemiştir ki: 

"lşte böyle yapılacağı zaman -
dır ki Avrupada sulh hali mevcut 

Ankara, 8 (A.A.) - Çine 
sı Karpuzlu nahiyeıi Demir 
köyü muhtarlığına intihap e 

Gül hanım intihabı münue 
le Dahiliye Vekili Şükrü Kay• . 
ye aşağıdaki telgrafı rönde,_if; 
tir: 

''Çok derin saygı ve sonsuz 
lrlrklanmla Karpuzlu nahiyesi 
dmlığınm şükran ve tazim hiBl 
ni arzetmckleı bahti:anm.,, ~ 

Şükrü Kaya Beyın bu tel 

sına verdiği cevap ıudur: 
"Tiirkiyedc ilk kadın ın 

olarak seçilmenizden dolayı 
tebrik eder ve muvaffakıyetler 

Müttefikler silahları 
olacaktır.,, lcrim.,. 

aza 1 tm a /; 11ııu111ııııııııııı1unuııııııııııuı·rıııwııı1111ıııııııııııuııııııııııtııııu ııı11ıııııııııınıııııııııııı111ııııııııını11111 11ııınıııııı111ıuıııııııı11n111Hıı 
u1 ııııııııu111111ııııuııı 111ıı1ıııııı lın1111111.ffı ıııınıııııııı ııııııınrııııııı ııuıııınııııı ıııııııııııtı ııı111~1uıııı1111111uııı11111111ıu ,, wıııımıııruın hususundaki taahhütlerini yerine 

getirmelidirler, Almanyanın yeni. Ei! Kamelyalı Kadın ! 
den silahlanmasının onune geç -

mek maksadını güden tedbirler le- l - Biitün düoya lisanlarına çevrilmiş olan Aleksandr DDOl1 

sirli olmalı ve milletler cemiyeti · of unun bu şaheser romanının tefrikasına yakında baılıyac•it' 
nin sahabet ve himayesi altında a- 1 ., HAMEL YALI KADll't milyonl8rca basılmış, hemen hj 

lınmalıdır.,, ılt men okuması ·olan her ku tarafından okunmuş, tabı ad~ 
Londra, 8 (A.A.) - Avam ka - ~s milyarları bulmuş harikulade bir aşk, acıklı ve merakla 

marasında dün yapılan müzakere· ı gönül macerasıdır. ıi 
de M. Austen Chamberlain de SELAMi iZZET saf, pürüssüz, ~ade üshibile bu ıabete 
beyanatta bulunmuştur: n VAKiT için tercüme etmiştir. 

M. Chamberlain Almanyanm ~-
d an111111nıııuıuı1 • ıııuın111uıunıııınıııım1111 111nıı111111ıınnııı111ıı1nıııınıımuıııuııı1111ıu 111111111111111111 nııt:•ıınnınoıııııııtııuuıııu:ın:1ıııc:;a• s; la hl arı aza 1 t m a konferansın an 011111111111111111 u'ıiııııııınıııı ııııın111111ıııu•ııııı11111ıııııııuı111111ııııııııııuıın 11111111111 uıııııııııııııııı 11ıııııııı11111nııııııuıınnııaııııı .. 
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8iıiın e k· 1olojjrıin 1 ı resmımızde ya m i -
kel\dı' k ' Yahut da. ean'atkarın 

end' · 1 

"l'ÇaJ .. ' 11ne çekilen ruhundan 
1\ ar Rorülürdü. 

"Tniyel . 'b 
'ttltrj d ıtı arile bol aan' at e -
t.. n en b h . "" r·· il setmıyorum. Çün -h· Uıc} ıa ' l 
it h n at ar üzerinde böyle d taap 
t t•k Yapmıya henüz kendim-

1\l b ! An u amıyorum. 
••. 'ıi" kara H Ik . 
fi~~ .~.. a evı salonlarında 

~gurn .. 
İh . uz tablolarda: 

1 tıtaı 
~. '( e . ' tefler, sosyal değİ§me -
huı~ 111 

!ehrin ümitli ve nikbin 
a.aı Var ç . 

~i:rnentepeyi orada görüyoruz. 
Yolu ·· ·· \l\' 1t,.. 0 nunde birdenbire ıar-

tJJtrirn· ltııya. veda eden köylüyü 
-' •lle t t 'b· "ta.r rn .. u ar gı ı tutuyoruz. 
l. ultezi- · . b ··t·· h 1 ·ı "''rı" ·••tnı u un at arı e 

.roruı. 

latikI • ı 
~erikti t a kurtuluşu davasında 
~~t'l'i" aırYan kadınları seziyoruz. 
"Cıl ,, ete k Unu d avuıan kadının sem--

0Ya, doya seyrediyoruz. Doktorlar arasında 
intihabat işleri 

k0 Qll taer:er .. . d Geçenlerde ekıeriyet olmadı -
l\"t·?tıa.k uzerın e tekerı teker g~ ı için yapılam.ıyan etibba odası 

llııtıdarı ' onların teknik bakı -
1 l'r\e · intihabı, öğrendiğimize göre, ayın '~{tıı ,.. ııyetlerini veya kusur-
iild· 0Yleın. k b . . on birinci cumartes günü yapıla -
. ır. S e enım haddıın de caktır. 

~~•İrıde .._'t>.ıYorum ki, inkılap ıer-
o1 .. ~u f intihabat saat birde başlıyacak 'lok eL 

1
"a fak, yarı muvaffak, 

?l\..ı ~o l ve Sıhhiye Vekaletinin bir müra -.., 'J<&at 
1
• • er Yan yana yalnız bir 

'li l tın f kibi huzuriyle yapılacaktır. l'~ re, - . •e erber olmuılardır. 
:t'trr 'nınde , b ~ İdare heyetinin seçilmesi için 
~ti rı daha. ola..n açdı . ~n u .. kçıgır bu defa ekseriyet aranmıyacak • 

• 1 "et L .... , ana mu em - . 
tlı d e~nı'" t Reylerin mevcudu ne ka -e "e Kın en olgun eserleri- ır. 

li' r~ektir. dar olursa olsun, ekseriyeti üzerin-
bi~· tkat inkıla . de toplıyan doktorlar etibba odası 

Utı a , P reaıım sergısmın .d h · · kl d. l\iı.._ an at ta 'h. . . .. ı are eyetıne gırece er ır. 
""'1 l\okt rı ımızde hır do -
~~ b' a.aı olarak t 1 k.l d' B' d .. . b. &' ır Yer' l unu u mıya - ı e ıyor. ıze uşen yenı ır san-
'll't l o ltakt 1 k l" . d ' b le •ergiai ad ır. n ı ap re - at cephesi kuran arka aş arı te -
r )eni b' •nı taşıyan bu eser - ı riktir 

ır cığ • 
~1.:._ 11nır ba~ını teı Sadri Etem 

DEH R i 

VAK 1 T 
Gilndellk, .SlyıLSI Gaze te 

llta.nbuJ Ankara Caddtm. VAKiT yurdu 

Telefon Numaralar1: 
Yazı ı;ııert telefonu : 2•3'i0 
idare telefonu : ~•3'ill 

ret(Tal adresı : lııtaotıul - ·ı A.KJı 

roata kutu.su No. '8 

Abone bedelleri: 

Seoe11': 
8 aylık 
S aylık 

ı aylık 

'I'ürkl)·e -
U OO Kr. 
7:10 • 
400 • 

1:10 .. 

ılln Uc!etlerı : _ 

Ecnebi 
2;00 K.r. 

HM • 
.liOO • 
300 • 

Ticari UlnJarın Uln uhlftlf'rlnde autl· 

mJ so knru~tan baııar. Ulı aahiJf'df ı~o 

kurup kıular çık.ar. 

8tt3 tık, farla, dtum.h llln vennle"' &il 

ayrı len:ıllAt vardı?. 

Reııml UlnlArm bir eatın 10 lrnruşhır. 

Kl1çUk tlAnla~: 
Blr deta.sı 30 ııu deıa.ııı 50 Uc; dera ... f\:i 

dört c.duı 7:1 ve on defuı 100 kuruştur. 
Uc; aylık llln verenlerlD bir detuı mecca
nendir. Dört ııatın ı:ec;en 111\nlll rm ru.ıa 

aatırlan b!-ş kuruştan beaap edilir. 

-----------------
Efendi Nasıl 

Maaşatın tevhit ve tedavülü 
hakkındaki 1452 numaralı kanu
nun 7 inci maddesinin son fıkra -
sının tefsiri sureti dün vilayete 
bildirilmiştir. Şudur: 

"F evkalide mahiyette siyasi se· 
bcplere veya idari zaruretlere ve
yahut mesleki ihtisaslara mebni 
B ve C serilerindeki her dereceye 
de İcrC\ Vekilleri Heyeti karariyle 
bidayeten alınmış olan memurla
rın dereceler arasında geçmesı 

me~rut olan muayyen müddetleri 
beklemeksizin ve fakat bidayeten 
tayin olunduğu memuriyete ait 

terfi müddetini doldurmu~ olmak 
şartiyle yukarı dereceye terfi etti
ri1ebilmesi, ancak terfi ettirilecek 
memurun yeni vazif eııinde de, yu
karıda yazılı şartların tathakkuku 
ile ve gene İcra Vekilleri Heyeti 
karariyle olabilir.,. 

Peşte set gisine davet 
edildik 

Mayısta Pe.ştede açılacak sergi
ye mem1cketimizin de iştiraki Ma
caristan hükumeti tarafından isten 
miştir. 

Bu maksatla şehrimize gelen 
Peşte sergi müdüı·ü ticaret odası -
na .müracaat ederek Pe.şteye gide· 
cek tacirlere yapılacak kolaylıkla
rı bildirmiştir. 

Macaristan sergisine iştirak e -
decek tacirlerle alakadar olmak Ü· 

zere ticaret odası, Türing Klüple 
ihracat ofisi murahhaslarından 

mürekkep bir komisyon toplana -
caktır. 

Petrol fiyatların~a 
ihtikar mı yapılıyor? 
Benzin, mazot ve petrol fiat • 

larında. ihtikar yapıldrğı haber ve -
rildiğinden ticaret müdürlüğü bu 
hususta tahkikata başlamııtır. 

Bugün herkes, hürriyetin kıy • 
meti vevakarı nereden doğar an • 
lamıştır. 

Hürriyet, kıymetini disiplinden a .. 
lır vakarını söz dinlemekten. 

' 
Hürriyet, disiplinle, l\t başı bera 
her yürüdüğü zamandır ki, kıymet 
lidir. Söz dinlemiyen hürriyet, ha.. 

.şıbozukluktur, manasızdır, man • 

tıksızdır. insanlar, disiplinli yaşa. 
mak için hür doğarlar ve bunun 
için hürdürler. 

:(. .. :;. 

Bir arkadaş: 
- Sen hiç Nev - yorkta adam 

yetiştiğini duydun mu!.. Adanı Va

şingtondan çıkar, dedi, çünkü 
Nev - york limandır ! 

Bu latifedir. Fakat gariptir, ki 
bizde de nara deniz kenarlarında 
duyuluyor. 

Vakarlarını, paltoları ve 'a.p .. 
kalariyle vestireye bırakıp, masa 
başında nara atanlara acırız. Biz 
herkesi vakur ve hürriyetin kıy -
metini takdir etmesini bilir gör • 
mek isteriz. 
Dileğimiz şu: Bozkırlardan esen 

havayı çiğerlerine sindirsinler, iç· 
!erini temizlesinler. 

SelAmi izzet 

emmn llfflHllllUJntllffHlmım11HUWlltutUtft1lllRllll lllHtUHlllllifflMIMJUUHIRlll! 

! 15 Yll Evelki VAKiT i 
İnoumımM11ıuontmın1t11ım1111wumıınuunııutt111111111Mm1111111Q11K"mwnınnoıl 

9 ikinci teşrin 1918 
- :\Jıltarı·ke ahkAmı mudbiıwc bJlrblye 

\ e babrlyl' m•z.an·tlı>r l n n dlnd e ir tiba t :ı:abltl 

\ 'UİCC!ilnl ı;-CirnH'k iı.ı.erı> ik i bf>rrl~ e, iki beh

rl~ ı• ;r.ııbitinıll'n murekkf'p bir İngiliz. br.)etl 

en ell• l ali~aın c lı rhıılzı• g-t•lml~tir • 

- Çana kkalr. ı .. t ihkAmatrnın lt iltıf ordu

larına te,.llnı l b:t~lanıı~tır. 

- Prodoı ıazf'te~I donanmanın pa:ı:ar. 

Jahııt p:ı.:ıarte <ıl ;ıınü Xea:ıoı 

;n:r.ı-tr~i de ltilıH donanmıısına men UlJ (liO) 

parça 'lefint'ni ıı nıu' nsnh\t t'de<i'l'lnl ;rnz~·"'· 

- Alm:tn)a mnkaddrmntı "ulhl~·e müıa

l•tratına giri;:ını>k Ü7Pre m urahha .. ıannı tn) ID 

' İstanbulda dünkü benzin fiah ~~~~~~~~~!'!'-~~-~ 
tenekesi 380 kuruş idi. Dökme 
fiat ta 30 kuruş::ı. satılmıştır. 

Görüyor? 

Günün Haberlerinin devamı 
4üncü say.tamızda 
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(----~--------------,ISovyet ihtililiJll Akademi teşkili 
kararı verildi 

Ankaradan gelen haberlere gö 
re hükümet bir ilim ve fen akade
misi tesis etmek üzere kat'i bir ka
rar vermıştır. Bu kararın tatbikına 
fu at!'nlerde geçilecek ve akademi 
kmı bir müddet sonra işe baş lıya

caktır. Bu hususta tetkikata baş -
lan?mıştır. 

Verilen malUmata göre akade
mırun teşkilatı hakkında fikirle -
rinden istifade edilmek üzere, 
muht-elif ilim ve fen zümrelerine 
me~p Rus profesör:erinden bir 
ka~ zat An.karaya gelecek, bu a -
limlerle fikir teatisinden sonra a -
kach::.mi ıçın bir proje hazırlana -
caktrr. Rus alimleri gerek Anka -
rada ; eerekse İstanbulda bu hu -
sut~ tetkikat yapacaklardır. 

Öğrenildiğine göre, Cümhuri -
yet bayramımızın onuncu yıldönü
mü münasebetile Ankarayı ziya -
ret eden Sovyet RusyC\ maarif na -
zırı M. Budnof i'e bu m evzu ctra
fm&a görüşülmüştür. 

teşkil edilecek olan yeni aka
demi muhtelif ilim ve fen şubele -
rini ihtıva edecek, geni§ teşkilatı 

haiz olacak, daimi surette fanti -
yette bulunacaktır. 

Akademi heyeti, faaliyete geç
tikten sonra muvakkaten Ankara 
Halkevinde yerle§ecck ve yeni bir 
bina yapılıncaya kadar orada ça -
lışacaktır. 

RADYO 

Bugün 
t S T /\ N 8 U L -: 

18 - JD gra mofon. J9 - 20 orkestra • 

!O - 21,SO l\.t'nt:.\l :-ilyarJ Ill'y \ f' arkııilaşl rı . 

21,SO - 22 g ramofon. 22 Anad11l11 

Boraa. 

ANKARA: -

ajanaı, 

12,80 - 13,30 gramofon. 18-18,4:; 'ntıı-

hırka !\u7.. 18,45 - 19,Hi Edip Ill'y tnrnfındn n 

\iyol.-aael. 10,l (i - 20 alaturkn ınz. 20 nJnn . 

ı·tv A:.~ A ı ISllU m. -

U ,10 - 15 plnk. lll,53 plak. JR.80 urlu

lar. ~ kon!M'r, 21 Alm., n cdlplcr lnden F'rldrl h 

ton ,. LUcrlıı "Jlllıı ''e sc\ gl,, l!ıl ıı ı ll fn<'l.ı ıııııı 

tem!'!UI. 23, Hi openılardnn damı \ c mnrı> hn

vnlan. 

ntm:REŞ· 39~.2 m. -

11, ı 5 ha fif muslld, plAkla. 1'1 çoıııık 

&a.'\lt . 18 muhteıı r ~ tt-lrr. 20,20 Jılfıl;:. 

Ciyuu>pllf! \"crdinln " yda,, op<'ra ı. 

YARŞU\'A : 1412 m. -

J6,40 orkr.!ltra. 18, 20 ~arkılnr .21 hafif 

bebtck r . 2'.?,l ti l•oıı srr. 23,10 daıı hıınıla rı • 

HELORAOı tın m. -
18 dans pllUdnrı . 1!) rnd~ o orl\c trası . 

19,30 im, lCuzlluı l\lilo C\"fç tarafından ş:ır • 

kılar. 

kOltA: 411 .:? m. -

H mizah , .c l;:onscr . 18 konS<\r . 

plAk. 21,4.; kon r. 

l'AIUıs : ımı.ı m. 

2 1 pl~k. 22,rn F.l~otık nıusrı,ı. 

fe \ kal!l.de kon!!cr , 2-1,80 on hnbt>rlcr • 

21,1 5 

::s,20 

1 STA rt BUL BELEDiYESi 
Ş'e hir Tiyatrosu Temsilleri 

Bu akşam 
saat 22 de 

Bir Kavuk 
Devrildi 

1 perde 

Pergünt 
1 perde 

1 il 1111111111111111 

llJ 
111111111 

Üç Saat 
1 perde 

Tiyatromuzu şereflendirecek 
•'an muhterem Sovyet misafir
lerİ/.Dizin şerefine fevkalide olarak 

UMUMA 

, ___ c __ ımo_Nız:.mmü_. _N ____ H_A_s __ E_R_L_E_R_• __ ,! 16ıncı yıl döniilll~ 
~ 

Barolar Federasyonu kurulacak 
lzmir 

A 

umu mı bir kongre yapılmasını teklif etti 
İzmir barosu tarafından lstan- Jstanbul barosu, bu teklifi tet- Toplanacak kongrede barolar 

arasında bir federasyon teşkilinin 
konuşulacağı söy;enilmektedir. Bu 
suretle barolar arasındaki rabıta -

bul barosuna ve başka şehirlerdeki kik etmektedir. İstanbul barosu, 

barolara birer mektup gönderile- zaten ötedenberi böyle bir taıav -

rek, bütün baroların iştirakiyle vur beslediği için, lzmir barosu • 

1zmirde bir kongı·e toplanması tek - nun teklif ine müsbet cevap verece 
lar, kuvvetleştirecek, avukatlığın 
daha mütekamil bir §ekil alması 
için, birlikte çalışılacaktır. lif edi'miştir. ği muhakkak sayılıyor. 

Adliyede ----
Kadriye Hanım- Hikmet 

Bey davası bitti 

At kanunundan istıfade 
eden suçlular 

Gebze civarında bir köyde gece 
hırsızlık yapmaktan suçlu olarak 

Polis haberleri 

Tramvay altında kalarak 
yaralandı 

Kadriye Hanım tarafından Hik~ İstanbul ağır ceza mahkemesinde 
met Bey aleyhine açılan yakışık 

1 

muhakeme edilen Hakkı, Halil, 
almıyacak sözler söylemek davası, Recep İbrahim, Abdullah ve Ra
lstanbul ağır ceza mahkemesinde , simin muhakemelerine dün de • 
bazı şahitlerin çağrılmasına kal· vam edilecekti. 

Salkımsöğütte Nimet Efendi bo· 
yahanesinde çalışan 70 başında 
Ahmet oğlu Mehmet Emin dün sa
bah saat onda 52 numaralı tram -
vay arabasının altında kalarak 
muhtelif yerlerinden yaralanmış -

mıştı. 

Hikmet Beyin Kadriye Hanım 
hakkında suikast iddiasiyle ve 
muıtantik sıfatiyle tahkikat yap -
lığı zaman yakışık nlmıyncak söz
ler söylediği noktasından açılan 

bu de.vaya ait muhakemenin dün
kü celsesinde, Hikm et Bey mahke 
metle yoktu. Şahitler de gelme -
mi§ ti. 

Müddeiumumi Kaşif Bey, işlen 

diği mevzuu bnhsolan suçun, 2330 
numaralı af kanununun birinci 
maddesine göre affa tabi olduğu· 
nu söyledi. 

Reis, Aziz, a za kemal ve Sakıp 
Beyler de, isabetli görülen istek 
mucibince, bu hususta takibat icra 
sına ve karar itasına yer olmadığı

nı sözler birlikte olarak bildirdi -
ler. 

Ticaret gazetesi aleyhine 
açılan dava 

Bir a igoı·ta şirket in in d irektörü 
M. Antuvan Piyos tarafından, 

hakkında yakışık almıyacak ne§ -
riyatta bulunulduğu kaydiyle, "Ti
caret,, g~zetesi aleyhine açılan da
vaya, dün İstanbul uçuncii ceza 
mahkemesinde bakılacaktı. 

Gazetenin neşriyat müdürü sı -
fatiyle dava edilen i rfan Bey ma h
kemede hazır bulunmamıJ, mu -
hakeme, hazır bulundurulması 
için, on üç T C§rinisani ıaat on bire 
kalmı§tır. 

Suçlu bir şoför tevkif edildi 
Laleli yangın yerinde Hurrem 

Hanımın içinde dokuz lira bulu • 
nan çantasını kaplığı iddia olunan 
şoför muavini Hüseyin Efendi, 
Sultanahmet ikinci sulh ceza 
mahkemesine gönderilmiş, tevkif 
edilmiştir. 

Onbeş seneden beş seneye 
Öldürmekten suçlu Süleyman 

isminde bir i, d ün sabah İ stanbul 
ağır ceza mahkemesince on be~ se 
ne hapse mahkum edilmiştir. A n -
cak, ya§ı dolayısiyle ceza m ü<lde -
tinden bir kısmı i ndirilmiş , beş se
nesi de af kanununa göre indirile
rek, netice itibariyle yedi buçuk 
seneye mahkum olmu~tur. 

Kaçak iskambil ve içki 
davaları birleştirilecek 

Bunların, suçlarının caza kanu 
dd 

tır. 
nunun mua el 493 üncü madde-
ainin muhtelif fıkralarına temas Eğlence, sar hoşluk ve 
ettiği ve suç sabit olursa verilecek merdivenden düşme 
cezanın son haddinin beş aene ol- Beyoğlunda Bülbüldere cadde -
duğu noktasından, müddei umumi sinde 42 numaralı evde oturan 
Kaşif Bey, betinin aftan istifade Tanaş evvelki aktam metresiyle 
edeceklerini söylemiş, yalnız Ra - gczmiye gitmiş, bir birahcnede eğ 
simin sabıkası olduğundan, onun lenmİf, fazla sarhoı olmuş, evine 
hakkındaki muhakemenin deva - girerken merdivenden dü§mÜftÜr. 
mını istemiştir. Tana! ağır surette yaalandığı için 

Reis Aziz, aza Kemal ve Sakıp Beyoğlu haatanesine kaldırılmıt -
Beyler, bu isteğe uyaun olarak , tır. 
2330 numaralı af kanununun bi -
rinci maddesine göre Rasimden 
mandası hakkındaki davanın ta • 
kibine yer olmadığına karar ver -
mi~lerdir. 

Bunun üzerine Hakkı, Halil, Re 
cep, İbrahim ve Abdullah, salı -
verilmek üzere ınahkeme aalonun

dnn çıkarılmışlar, Rasimin muha
kemesine devam edilmiş, geçen 
sene şubat ayında yoklamacı Ali 
Efendinin ahırına duvar delmek 
suretiyle girerek koyun çalmaktan 
suçlu Raıim de, suçu sabit görül -
miyerek verilen beraet karariyle 
serbest bırakılmıştı . 
Dikkatsizlikle ölüme sebe· 

biyel vermek davası 
Kaptan Mehmet Efendi aley -

hinde deniz kazası neticesinde dik 
katsizlikle ölüme sebep olduğu 
noktasından açılan davaya, dün 
İstanbul ağır ceza mahkemesinde 
devam olunmuştur . 

Dün, Burhanettin Bey isminde 
bir şahit dinlenilccekti. Şahit gel
memişti. Dikkatsizlikle ölüme se -
bebiyet davaları af kanununun bir 
maddesine dahil bulunduğundan, 
suçlunun sabıkası olup olmadığı 
öğrenildiktden sonra, bu hususta 
icap eden karar verilmek üzere 

' muhakeme teşrtirı isainin yirmi 
dokuzuncu günü sabahına bırakıl-
mıştır. 

Teftiş işleri 
İı tanbula gelen adliye müfettiş -

lcri Ferit ve Viıaleddin Beyler , 
dün de adliyeye gelmişler, müfet -
tişlik dairesinde bir müddet meş -
gul olmuşlardır. 

1 
TAKVİM 

Bir kulübe yandı 
Fındıklıda Kılıçali mahallesin -

de llyas Çelebi caddesinde 19 nu· 
maralı kulübeden dün yangın 

çıkmış, kulübe kısmen yandığı hal
de ıöndürülmüttür. 

Meşhut cürüm halinde 
lranh Gani ismindeki sabıkalı 

evvelki gece Gümüşauyunda U -
murca fabrikası müdürü Cemal 
Beyin evine girmiş , bazı eşya ça -
larken cürmü meşhut halinde ya -
kalanmıştır. 

Sabıkah Cemilin marifeti 
Ticaret için 1stanbula gelen 

Bursalı İbrahim Efendi Beyoğlun
da gezerken sabıkalı Cemil tara -
fından altın saati ile kösteği ça -
lınmıştır. İbrahim Efendi hemen 
itin farkına varmı§ ve arkasından 
ye~işerek sabıkalıyı yakalamıştır . 
Cemilin üzerinde bet paket esrar 
da bulunmuştur. 

Adres sorarken 1 
Beşiktaşta oturan Abdiilvahit 

Efendinin ad re• sormak bahane -
siyle yaklaıan Faik beş lirasını 

çarpmıf İse de yakalanmıştır. 

Sokakta dayak 
Kurluhışta oturan Halil, Nişan

tal}mda npartıman kapıcısı Huan
la alt'cak yüzünden kıwgaya tu -
tuşmuş , sokak ortasında dayak ye-
r.ıi ş tir. 

Sadık (!) bir hizmet~i 
Şi,lide oturan Kemal beyin hiz 

met:; isi Fntma, çama~ır, elbi::;e, yü 
zük ve 15 lira çalarak kaçmr! , 
takibat neticesinde yakalanmış 

tır. 

Yuzük hırsızı 
Eyüpte ls'a mbcyde oturan Fet-

hi efendinin ailesine ait bir altın 

yüzüğü çalan aynı mahallede o -
turan Ramiz yakalanmıştır. 

Ua~maka,t•.dt~. S 
kıyetle bertaraf etmıştıı · ( 
üzerine ihtilalin ruhu olan ur· 
in ölümüne ümit bağlannıı~Sll 
kin ( lenin ) den sonra bil 
incelik az.mi ortaya çıkınc• 
daİci ümitler de sönmüştür• ~ 

Vakıa geçen on altı yıl 
S 'd . . .. külil ç ovyet ı arcsının muş 

olmuştur. Fakat Mosk~:-
ihtilal ricali hiç bir müşkül•.~ 
de en k üçük bir panik ese.rı 
termemişlerdir. İcap eUİ~l~ 
ric'at etmişler, fakat intıı ~ 
l .1. d . , 1 rdır· 
l l ın c rıc at yapmış. a ·~ 

ra tekrar gene ileri harekeli 
çcrek istedikleri noktaya " ~ 
!ardır. Onun için bugün art~ jO 

aieminde Sovyetler idare•'" 
kıld ı~ından, yıkılacağınd•" 
seden hiç bir gazete kaloı•dlısı' 

Nihayet kapitalist dünY• 
son mümessili olan Amerik•. 
bu defa Sovyet cümhuriyetlt; 
liğini tanımak çin müzake~J 
rişmiştir. Onun için büyük , 
komşu m emleket ihtilalin ~ 
tıncı yıl dönümünü kutlular1' 
tün cihana karşı muvaffak• 
riyle haklı olarak iftihar ede 

-·Mehmet:.,,,,/ 

Af kanunundan isti~1 
edeceklerin tesbl" 

devam ediyor 
Tevkifhanede af kanuıı 

istifade deceklerin tesbiti fi 
best bırakılmaları işi, dün d• 
vam etmiştir. Bu i§in, bugiiSS 
miyle biteceği tahmin olun" 

Bir su«jlu kendisine i 
edenlerin cezalandır 

masını istiyor 
Halil isminde birisi, Jat 

ağır ceza mahkemesinde T&i 
hakkında yakışık almıyan 

söylemekten muhakeme edil 
du. Af kanununun do 
maddesine göre, takibat i 
yer olmadığı kararla§tırılrrı• 

Halil, kendisinin zaten 
bir suç işlemediğini, iftiray• 
<lığını söylemi ş, "Bana iftirll 
leri cezalandırınız!,, diyerelı 
londan çıkmışıtr. 

Musiki kon seri 
SARAY Sinemasınd' 
Şehrimizin musıkı meraklılan · 

:.incma ı salonunda bir seri oda 11' 
kon5crleri Ycrilecet;ini haber :ılırıc• ' 
hesiz memnun olacaklardı r: 

Yih kurus ' e elli kuru( nlıır•~ 
• ' J 

bit edilmiş olan duhuliye sa' esiıı .e. 
rana rağmen herkes hu kon~erler• 
dinlh cbileccktir. 

~ıu~i~i meraklıları bu uretlt [ti 
Lors ' e quintcues. olsun "pi~ ~ ııo ,i 

1 ı 'f ,ıt pipno qu ıı tuors .. o sun muhtc ı rd' 
:;ıkİ\ e konserlerini dinliyebilece1' 1 'rıı 

Çok şa) an ı dikkat olan progrıı !ı 
l l:ı \ dn, J\lo;~art, l'ecıho\ rrı. ~c 

1 iı S C 
Brahnıs, llach ve l larıdcl gıbl ıJ 

C.)erlcri ':ırdır ~,r. 
Bıı konserlerin halk ı mı z .ııı~ı I 

mrnıııurııynk ı..arşılanacagını uıı 
11 

~nıu1. Pnartf i 13 ikind tc~rııı 
11 

<le pıull'sor FcıJi \lln Staızc:r. l 
l\aı 1 ~chrickel keman l lcinrich i' 
aho 'e llellınut Riıtcr \'İyoloıı~el 
konşer \·crilccektir 

Program : p·~ 
\\'. ,\ , l\loznrt C. l\Joll ile ~~ 

quarıctt. W. ı\ . • \ loı:ıtt pı ' aıı0 Br' 
,.c alıo iı;iıı h dur ılc trio. J· ıt 
C. l\ Jnll ı lc op GO pl~ :ıno quıırıt 

Banger Safra Efend i aleyhin· 
d eki kaçak iskambil bulundurmak 
davasına ait muhakemeye dün 
adliyedeki dokuzuncu ihtisa s mah 
kemesinde devam olunmuştur. 

Perşembe 
9 T.sani 

l 9 Recep 
r:un do~u~u 036 
<:un atıs• ır,ııı 

'abah namazı .',50 
Ô~lc namazı 11.sı; 

Cuma 
10 T.sani 

20 Recep 
tı,3 

16,5 ı 
Mu 
11,5 
14,41 

1 6.~C, 

l !l.3.3 

, 
DONm JOSEY MöJiC> 

Diinkü muhakemede müdafaa 
yapılmış, sonra Safra Efendi a -
leyhindeki kaçak içki bulundur -
mak davası ile birleştirilmesi için 
muhakeme, başka g linc kalmıştır. 

kindi nam.ııı 1 4 . ı.l 

:\lşanı namazı ı :-,oı 

\"arsı namu:ı ı ~.35 
imsak ~ .ı; f> 

\"ıhnı:cçtnl!lln le rı 3 14 ~ 5 

1 'ı ılın lalan • 55 f4 ~·---• L . _________ _J 

ŞEHV-Ef eADA~I 
fiıminde. ılaveten : FOX JOTJRNAL _ ,9652) 
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lktısadi buhrandan en 
çok müteessir olanlar 
İktısad· b 

llİn he 1 uhran, fikir amelesi -
r sınıfın 

ıarııntıd 1 sarstı. Fakat bu 
lar re an en çok müteessir olan· 

, &satnlardır Çünk.. "bd l 
l'tnın :mahsul.. .. . . u ı a a -
ıa k l unu sürecek bir piya· 

a tnad M ı. 
, uharrirl 
lll.üıvettele ~r'. sanat eserlerinin 
ler b rını satarlar. Bu eser 

asılır v h 
l'ana r ... e er zaman, her buh -

agrnen az ç.ok satılır. 

F .y. ~ "" 

rıun :k~ resıarn öyle değildir .. O • 
"'eri h l ri h. ası maz. Ressamın ese-

, ır tek .. 
resıaın nushadır. Onun ıçm 
ter eıerine yüksek bir fiat is· 

ki~ıe kBugün, bu fiatı verecek bir 
ltluıte . ~lınarnı, gibidir. Ressamın 
L rııı Yok M .. t . . d l{Uçük h . • uş erısı varaa a 
Cdj" ' afıf, ucuz eserlere rağbet 

.ı-Or. 

Sulu b . 
J~ . oya resımleri ile karaka-

Çı:zgi}e . "b dar d .. rı rag etten pek o ka-
Yiik Uf~edi. Fakat yağlı boya bü

reaıı:n} · 
dır a.ı erı satabilenler pek az· 

' ıneaeı· p 
ltıilli a. ariste toplanan, her 

Yete nı . 
dan k ensup bınlerce ressam 
d·.... a~ının ekmeğini kazana bil -
ıgıni h"l . 

kip k 1 rnıyorum. Fakat eminim 
e aJ:dır. 

tıerl · 
\~ erı, Yalnı:ı: bedii kıymet 

l>"h 1 na.zarınaan ölçecek ve 
~ l b• 

•er}~ . ıc;ecek olursak belki bu e -
rın b" ... . 

ltıc ır çogu ıatılmağa değ -
ı. F k 

ler· a at eskiden de resim -

f ın Çoğu kıyın ti . .. .. d 
lıla. e erı yuzun en 

~rl; ~~alıkta sahipleri meçhul 
l>lrı b~ uıerinde spekülasyon ya -

dltıd ır •iirü simsarlar bulunmasın 
}'l at~· Bunlar bugün kauçuk ve 
la,y() ın ınadeni üzerinde spekü -

n Yap · 
'ııcı1ı an sımsarlardan fark • ..... 

n.. . 
• '4 •ırn 

Pıy,s,, ıarlar resimleri toplar 
· "Ya ·· ' 1&lifa.d surer ve münekkitlerden 
ha. eıe e. ederek bunlan birer de -
rn·· tı <>lduğ "dd" d Utıekk· unu ı ıa e er ve 
ha.>'li p ıtleri de kazandırarak :bir 

h ara. 'kazanırlardı. 
QUD .. a oUn O ' 
estrıiır llles ut günler artık 

h'tta . 
1~· Onun için orta halli ve 

~ 1Yı re1 'nallar •anıların spekülasyon 
tı ıne, b. 

na. irrık~ ınerek havalanmala-
an kalmamıştır. 

)!o o\l ~ 4 
c:.aJci 2 

deki arı· arnanlarda ikinci derece· 
trı ıstJerin b·· .. k b" ernb uyu ır varidat 
e aı vardı· 8 
l 
•et1erin. k . · aşkalarmm sanat 
lt l Opya 

•nı Çoğalt etmek! ve nüsha-
~lt rnak ! .. 

mı .. 
trı :r •ene e" ı · ernıek ve ıne kadar her 
~c . ette taht b 

rınde l a, akır, pirinç ü-
llt Ça 1farak 

\t).lara k' gazetelere, mec· 
dah ' ıtaplara k d" a >'lik en ılerinden 
l"in· ıek san' tk~ 1 ha1tk a arların eserle-

eden 
Bu h k sanatkarlar vardı 

k a k~k · 'llutıeı a ların eserleri de mü-
ku ehı· •anat eserleriydi B .. 
b '"uk f . ugun· 
8ıka.ı-rı u un çoğu, bilğilerini 

l'aratat\ nrn eserlerini yeniden 
k ıanatk" 1 0 PYa) ar arın mükemmel 

arına iborçludurlar. 

F oloğrafçılık, bu sanatı da öl -

dürdü. Onun için bugün yaşayan 

san'atkarlar arasında çelik üze • 
rinde eski bir eseri hakkedecek 
bir kimse kalmamış gibidir. 

Halbuki eski kopyalar hein gü -
zeldi, hem de ikinci derecede 
olan sanatkarların zeka ve kabi -
liyetlerine ifade vermeleri, hü -
nerlerini göstermeleri için bir ve -
sile teıkil ediyordu. 

Bugün ikinci derecede olan san 
atkarlar, zeka ve kabiliyetlerini 
ifade için bir mahreç bulamadık -
lan için orijinal eserler ibdama 
uğraşıyor ve ne yazık ki muvaf • 
fak olamıyorlar! Halbuki bunla -
rın çıkaracakları kopyalar, kimbi· 
lir, ne kadar mükemmel olacaktı .. 

Onun için buhran çökünce bun· 
lar, kazançsız ve ekmeksiz kaldı • 
]ar! 

Aldous Huxley 

~ - -
Ankaradaki halk 

konseri 
Riyaseticümhur filamonik orkes 

tra heyetinin her yıl bütün bir mev 

sim verdiği halk konserleri, Anka

ranın en mühim musiki, ve san'at 

tezahürlerinden biridir. 

Heyet yakında Ankarada bu yı
lın mevsim konserlerine başlıya • 
caktır. 

Zeki Beyin idaresi altındaki or· 
kestre heyetimizin verdiği halk 

konserlerinin her yıl olduğu gibi 

bu yıl da büyük bir rağbe görece -
ğinde şüphe yoktur. 

lngilterede genç şairlere 
madalya veriliyor 

lngiltere Kralı, genç şairler tara 

fından neşrolunacak şiir kitapları

nın en iyilerinden ikisine birer al

tın ve gümüş madalye verilmesini 

kararlaştırmıştır. Maksat genç şa • 

irleri teşvik etmektir. Onun için 

bir sene içinde geçen şiir kiapla.rı 
Kral şarinin riyaseti altındaki bir 

hey~t tarafından tetkik edecek ve 
1934 ten itibaren madalyelerin ve

rilmesine başlanacaktır. 

Madalyeyi alacak şairlerin 35 
yaşından fazla olmamaları şarttır. 

Şayet madalyeye layık bir eser bu 

lunmazsa, madalyeler verilmiye • 
cektir. 

Lehistanın Molyeri 
Lehistanın eski ve büyük edip · 

}erinden Graf Aleksander Fred -

ronun "İntikam,, komedisinin yü -
züncii yazılış senesi vesilesiyle, 

Varşova milli tiyatrosunda fev • 
kalade merasim yapılmış, bu meş· 

hur eser, yeni bir şekilde sahneye 
konulmuştur. Aynı zamanda ak -
tör Y erzi Lezinskinin san' at haya· 
tına girişinin otuzuncu senesi de 

~Esedu 
~., ,_., - ,_., ~ -

LoitCorç, Bernard Ankarada ·açılan inkılô.p 
Şov ve Vels'in • • • 

serqısı kitapları resım 
--~-----~--~----------------Dünya harbinde lngilterenin 

Harbiye Nazırlığını yapmış olan 
Loit Corc, "Davit Loit Corcun 
harp hatıraları,, isminde büyük 
bir kitap neşretti. 

Sabık Başvekil eserinin ilk cil -
dinin yarısını meşhur cephaneler 
meselesine hasretmektedir. Son 
günlerde ölen Lord Greyi tahlil e· 
den satırları pek çocukçadır. Ve 
kendi fikirlerini açıkça reddeden 
bir adama karşı beslediği iğbirarı 

gösteriyor. Loit Corc fırsat düştük 
çe, bu siyaset adamına hücum et -
mekten adeta cismani bir zevk du 
yuyor gibidir. Bir çok bilinen vak' 
aları lüzumsuz yere tekrar eden 
sabık Başvekilin kitabı, tarihçi gö
zile ne kadar değerlidir. Bunu ben 
takdir edemedim. Bununla bera -
her ilerinin tarihçeleri, Loit Çor
cun siyasi hüviyetini tesbit eder • 
ken herhalde pek çok yorulacak -
lardır. 

Şahsen pek dikkate şayan bir si
ma olan kuvvetli hatip Loit Corc, 
kitabında ayni alakayı canlandıra 
mıyor. lkinci cildinde Kale konfe· 
ransını kendi görüşü ile anlatacak 
olan muharriri daha lezzetle oku -
yacağımızı zannediyoruz. 

~ lf. ~ 

"Amerikada ve yakın yurtlarda 

ki siyasi timarhan.c,, isimli kitabın
da Bernart Şo "Elma arabası,, e · 
serinde başlamış olduğu demokra
siden uzaklaşma tabiyesine devam 
ediyor; ve bütün ciddiyetile ileri -
nin devlet şeklinin komünizmde te 
mel tutacağını münakaşa etmesine 
rağmen -ne yazık ki- hicivci ve 
sosyalistlerin medeni ilahi yazıcı· 
nın kullandığı gözlük etrafı pek 
penbe görüyor, ve realiteden ken -
disini uzaklAıtırmış bulunuyor. 

:(. :(. :(. 

Geçen sergiye kadar, Türk res • 
samı, içtimai mevzulardan "ihti • 

mamı mahsus,, ile uzak kalmıştı. 

Çiçekler, manzaralar, sebzeler, çıp 
lak yahut yarı çıplak fizyoloji etüt 

leri, onu daha fazla alakadar et • 
mişti. Bu tarzda hareket etmesi, se 

bepsiz değildi . . Evvela, resim Sfln'a 

tının bizdeki göreneği, ikincisi de, 

sürümü temin eden "talep,, Türk 
ressamını, o mevzulara sevkelmiş

ti. Pek tabii bir şey ki, tenkit de, o 
tarzda kalınmasında büyük bir a -

mil olmuştu. Memleketimizde, e .. 
debi tenkit bile eserlerin ancak ar 

rüp çok taleplerde bulunmak müm 
kündür. Fakat bunu yapmak hem 

haksızlık, hem de ukalalık olur.İlk 
defa olarak tarihi tablolar ve gene 

ilk defa olarak büyük panolar yap 
mış olan ressamlar da tabiatile bir 

çok aksamalar olacaktır. Ressam -
lanmıza, yalnız, şunu söylemek ka 

fidir ki, bu sahada, henüz çok ace 
midirler. Fakat eğer san'atlarını 

büyük davanın emrine vermekte 
devam edecekseler, ki bunu bekli-

yoruz, bu tarza ait tekniğin bütün 
şartlarını, çalışarak yerine getirme 
lidirler. 

dısıra koşarken, san'at tenkidin - Bu sergide biz, istediğimiz ve 
den daha fazla bir şey beklemek müdafaa ettiğimiz san'atı bize ver 

haksızlık olur. Malumdur ki, re -
sim, heykeltraşlık yahut mızıka sa 

balarına giren eserleri tenkit ede • 
cek kimseler, bu sahalardaki fa -
aliyetler muayyen bir yükseliş de· 
recesini bulmadan ve bu sahalara 

ait umumi zevk ve umumi görenek 
leesüs etmeden zuhur edemezler. 

Halkına, henüz bir tek resim gale
risinin kapılarını açamıyan bir 

memlekette, resim terbiyesinden, 

yüksek reıim tenkidinden ve niha
yet tenkit ile boğuşa boğuşa her de 

fasında gene kendi yeni görüşleri
nin ve yeni ba§armalarınm zafer -

lerini ilan eden bir resim san' atın
dan bahsedilemez. 

Binaenaleyh, başlangıçtayız. 

Hem o kadar ki, ressamlarımızı çi 

çeklerle sebzelerin şiriyelinden 

kurtararak inkılabın büyük (ve çi

çeklerin ince anatomilerine naza · 
ran son derece kaba!) davalariyle 

meğe hazırlanan ressamlarımızla 

tanıştık. Çok memnunuz, çünkü Ö· 

lü bir nebatat aleminin ekşi koku -
sundan kurtulmuş bulunuyoruz. i
çeri temiz hava girsin diye, pence 
releri ardına kadar açmağa lüzum 

kalmamıştır. Yalnız, çiçek saklan 
nı ince çizmeğe ve çiçek renklerini 

nazlı vermeğe alışmış olan zarif 
duygulu fırçalardan, artık erkekçe 

bir mizaç bekliyoruz. Mevzu, de • 
ğişmiştir. San'atın telakkisi değiş-

miştir. ihtilal safhası anlatılacak 
ve inkılap safhası yaşatılacaktır. 

Mesela gelecek sergide, şef tribü • 
nü önünde on binlerin nat.I geç -

miş olduklarını mutlaka görmek 
isteriz. Geçenleri birer birer sayıp 

kaç bin olduklarını arıyacak deği • 
liz; fakat kompozisyondaki me • 

haret, manzaranın mehabetini ve· 
rebilmelidir. 

Bitirirken şunu tekrar edelim ki • 
sergi, bizi tamamen tatmin etmiş -

alakadar etmeğe muvaffak olduk 
diye seviniyoruz ve sevinmekte 
haklıyız. Engin, canlı ve dinamik bir mu· 

hayyele sahibi olan dünya tarihi -
nin ana hatlarının uzun görüşlü 
yazıcısı Wells okurlarına "yeni mu 
hayyel ülke,, sinden daha az anla
şılır fakat ondan iki defa daha u. ır 
zun tam yüz y~tmiş beş bin kelime ı 
lik bir kitap daha sundu. Bu kitap 

Bu seferki sergide, teknik (kom 

pozisyon, pentür, ışık ve gölge, 

hepsi) bakımından çok hatalar gö 

- - - -
Gazi' ye 

tir .. Çünkü bir mana ve bir maksa 
da hizmet etmektedir. Bu yoldaki 

her tekemmül ve her muvaffakıye 
ti alkışlamamız kadar tabii bir şey 
olamaz. 

Burhan Asaf 

- - - - -
Şükran 

bir roman gibi başlamaktadır. E . 

serin kahramanı 1930 senesinde 
Cenovada vefat eden doktor Ra -
ven isminde birisidir. Ve 2106 se. 

nesinde neşredilmek üzere öz ke · 
hanetlerile dolu bir tarih kitabı 
yazmıştır. Muharrir de bunu kop - . 
ye ederek neşir tarihinden tam 173 
sene evvel okurlarına yaymıştır. 
Bu anlatışımızdan anlaşıldığı gibi, 
Wells bu eserile, iki asır sonra o • 
lacakları - nebileyim mesela Jül 
Vern- gibi şimdiden keşfe uğraş J 

mış ve bir takım kehanetlerde bu· 
lunmuştur. Esasen kitabın ismi de 
bu düşüncemizi kuvvetlendiriyor: 

"ileride olacakların şekli ... ,, 
ibrahim Hoyi 

tesit edilmiştir. 
Fredro, Molyerin tesiri altında, 

Polonya edebiyatında komedinin 

en güzel örneklerini ortaya koy -

makla tanınmıştır. Kendisine "Le-

Türküm, bir isim yok bu isimden daha ali· • 
Milletlerin en şanlısı, en merdi, asili; 
Türküm diyebilmek ne saadet, ne tecelli •• 
Yıllarca o haksız yere metrük uyuyan Türk, 
Bir hamlede bir kaç yıla bir asrı koya~ Türk. 

lf 

Al bayrağımın gezdiği yerler pek uzaktır, 
Bir gün de o en yükseğe elbet çıkacaktır; 
Zıra bu seher yıldızıdır, ayla şafaktır. 

Tut muş yeni bir devr açan el fİmdi elinde, 

Hilkat gibi kudretli, tabiat gibi zinde. 

Tarihime bak, şahikalardır koca mazi; 

Bir şahika var göklere değmiş, adı "G AZi,, 
Var ol ana yurdun yüce müncisi, azizi 
Yüksekliği insanlığa baş döndüren insan, 

Verdin biu aen yepyeni bir rub i~ ıyman. 

29/10/1933 Faik An 
histanın Molyer,, i diyorlar. ~-- - --~ 
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Kadınlık ve Askerlik bahsi 

o a kadını marazi 
evcudiyet m_idir ?! 

Operatör Nadire Sadi Hanım Operatör 
En1in Beye cevap veriyor 
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)) Aptülhamidin Yaveri Keçeci Zade 
s [ • l 

H izzet Fuat Pş.n n hatıraları1 ~'"""'"""'""''"""""""'"'""'""'"""'"""'""'"'"'""'""'"""""'"'""""'"""'""""""'"'"'"'"'"'"''""""""""'"""""'""""'"'"""''""""""'""""""""""'""'"""'"'""'J 
Ii~"·";;;~gJ;""·i"ki'"·J;;;t" ... ;~;~"'Bf;tJ~if o 
söyler namuslu, diğeri l}alan söq/er

1 namussuz. Haydi şimdi cehennem o 

Dünkü nüshamızda eski şehre- yat kavgasında mücadele eden ka
mini operatör Emin Beyin kadın dındır. Askerlik meselesinde her 
asker o!ur mu, olmaz mı? mev- kesi fazla cli.işündül'en k:ıdınların 
zuu etrafındaki düşüncelerini yaz- , ınamz kaldıkları fiziyolojik hadi -
m:ştık. Operatör Emin Bey buna se!er tabii şeylerdir. Bir kız çocu
kadmm asker olmasına tabii bazı ğu ileride karşılaşacağı bu fizivo -
ha Heri manidar şeklinde cevap lojik hadiselere mah."Ul ve şu~rlu - 26 - \ da değil; bilakis maiyetine girmiş dise oldu. Binlerce halk Sir~~ 

. Jd Jı)'C vermı~ ve operatör Nadire Sadi I bir terbiye alarak hazırlanmış olur Bu izzetin hangi İzzet olduğunu 0 uğum Ali Nizami paşa ile be - garını doldurmuş bizi alkı§ . jfJ 
Han~~·~ ~üş~ndüğü gibi düşün -, sa bu mesele ehemmiyetini kay - bilmez değıldım. Fakat telgrafna- nim aramdaydı. birçok da asker; selam resnıı f 
medıgını ılerı sürmüştü. heder. Cünkii bunlar nihavct ka - menin tarzı tahririndeki husunet Berlin seyahah çıkmadan ev - ediyordu. O zamanın vaziyetirıe 1, 

Dün bu mevzu etrafında ope - dın l\ZYi~·etinin en tabii ihtivacla - izzetinefsime giran gelmı§h .. Der ~ vel o muhterem ve pek metin ola- re böyle binlerce halkın bir arşb 
ratör Nadire Sadi Hanımla ııdır. Ve kadın bu ha'lerde.n ~ıah hal kalemi kağıdı elime alarak tak tanınmış müşırlenmızden Ali gelerek bir müşir selamJarnas;d, 
tekrar görüştiik. Doktor ha - nun kaldığı zaman marazidir. , şöyle bir cevap yazdım: Nizami paşa beni sevmez, doğru- mcse'eydi. Neyse .. Trende, Y0 

btf 
mm Emin Beyin bilhassa şu sözleri Kadınların fiziyolojik bazı ha- "Mabeyini hümayunda bu i - sunu söylemek lazımgelırse ben de kendileriyle temas ede ede ~ 
üzerinde durdu: 1 di~elere mal'ttz kalmaları dolayısıy simde kendimden başka kimseyi onu sevmezdim. paşanın nazarında (Mira9Ye 

"Ben kadın teşekhiilünün heye- le askerlik yapamıyacaklaıım siiy- tanımadığımdan iradei seniye ile Bu noktayı dütünerek Berlin bey) likten tamamiyle kurt~l~ıı' 
ti uınunıiyesiyle marazi bir mev- leınek doğm değildir. Bunu iddia çağrılmadığım halde gelemem.,, seyahatmın çok tatsız geçeceğini ve tam bir asker olarak goır~ 
cudiyet olduğu,.~ bu itibar·a ka - eden·Pre bir sualim var: lkmcı bir telgrafnamede irade tahmin ediyordum. Fakat hakiki girmıştım. Hele benim asker'(ı 
dınlarm erkekler gibi askerlik ha- - tstiklfı.l harbindeki cepheler- tebliğ edıleceği beyan olunduğun- vaziyet hiç de böy~e geçmedi. olan hürmet ve meftuniyeti~·ılt' 
yatma gireıniyecekleriııe kaniim.,, de döğüşen ve kilometrelerce ıne::;a dan kalkıp gittim. Sarayın iç kapı- Heyetın tayini hakkında irade bu husustaki çalışmaklığ1111 50 it' 

Ve buna şu şekilde bir cevap felere sırtlaııncla cephane taşıyan smda bir bekçi karşıma çıktı. Be- çıktıktan sonra bu garip ve sebep- rimden ve düşüncee!rimden al1 ~ 
verdi: Türk kadmlmı, Çin Japon harbin ni elden etekten karşılıyarak önü- siz vazıyet birdenbire değişmeye yan paşayı çok gevindirdi. ~~ 

- Heyeti umumiyesiyle marazi de ~·arı beline kadar kar içine gö- me düştü: haşladt. biraz daha fazla; daha doS ff 
bir mevcudiyet gibi göz önüne mülü omuzunda silahı cesurane - Nereye gidiyoruz? diye sor- Biribirimizle temas etmeye baş tam bir hürmetle hitap etJll 
getirilen kadın '·l\fedeni !,, terbiye harp eden Çin kadınları hayzdan dum. layınca yavaş yavaş aramızdaki batladı. 

· l bef ile yeti~tirilmis bir kadın olsa ge- mahrum mu icli:er'! - izzet paşa, dairelerinde sizi garıp an aşa.mamazlık sebepleri, Heyetimiz arasında nı~ f{) 
rek.. Yani modaya u~·mak endişe- - Değil.., bu kadınlara hayran bekliyorlar, dedi. kara bulutlar kayboldu. Çok geç - katiplerinden ismmı hatırh)'P 
siyle elli kilodan yukarıya çıkmak olduğumuz mukavemet hassaları Bu cevabı alınca bekçiye de - meden ° büyük zatın teveccühle - dığım bir zat daha vardı. Bu ı' 
istemi yen bir hanını. Benim tasav "Medeni!,, denHen terbiyeden u - dim ki: rmı kazanmıya başladım. Çok a - bizim trendeki konuşmalarırnıı 'r 
vur ettiğim kadın doğuşundan iti- zak oluşlaıından gelmiştir. Binaen - Ben o henfm ayağına git - sil, çok metin ve çok kuvvet1i bir rasmda geçen sözlere dikkat edt 

haren Prkek ~ocuktan ne fiziki ne aleyh kadınların asker olup olma.- mem ! Böylece kendisine haber karaktere malik olan Nizami paşa mış. 
de ruhi bir terbiye farkı gönne- ması mesc~esi fiziyolojik olmaktan ver. ya karşı bende de ciddi bir mu - Nizami paşa bulunmadığı ı• 
mis bir kadmdır. Erkek gibi ha - ziyade bir terbiy~ meselesidir. Bunu söyliyerek mabeyinci A- habbet ve hürmet peyda olmıya manlarda bana: . 

rif beym odasına girdim. Biraz hatladı. - Aman efendim .. Siz birib
1 

Üsküdarda yeni bir apar
tınzan çöktü 

Ev:velki gece Üsküdarda Ahme
diye mahallesi halkı korku içincle 
uykularından uyanmışlar, telaş ve 
heyecanla sokağa uğramışlardır. 

Gece yarısına yakın bir saatte 
çarşı boyunda doktor Hüsnü Be -
yin henüz inşaatı bitmtiyen kagir 
apartımanı ani olaraktan çökmüş, 
üç ;;:atlı bina korkunç gürültülerle 
yıkılmıştır. 

Yeni yapılmakta olan bir bina -
nın, böyle birdenbire çökmesi, Üs 
kilda"r belediye idaresinin nazarı 

dikkatini celbetmiş, lazım gelen 
tabkikatın icrası için icap edenle -
r'-'. emir vermiştir. 

Vecihi Bey yeni bir 
tayyare yaptı 

Tayyareci Vecihi bey, son gün
lerdeki mesaisini arttırarak, 120 
b~gir kuvvetinde üç kişilik yeni 
bir tayyare daha yapmıştır. 

V'e-:.ihi bey Mühürdarzade Nu
ri 'eyin nakdi yardımı ile bu i.iç 
kışllık yolcu tayyaresmı krna bir 
2?,mıa.ndn tamamlamış, ve fenni tec 
rü~elerını yapmak üzere Eskişe -
hi'"~ hareket etmıştır. 

Yeni tayyare tek satıhlı ve da -
hil'ı tamamen kabin o'arak yapıl -
rm.ştı:-. 5ürati saatte 180 kilomet -
retl-!r ve 4000 metre yüksekliğe 

kadar çıkabilmektedir. Bundan 
başke benzin bitene kadar alaca -
ğı mesafe 700 kilometredir. 

t),•lk~vi~~in Beyoğlu şube
sinde Türk~e dersleri 

Halkcvi Beyoğlu şubesinde ikin 
ci teşrinin yirminci gününden iti -
b~en Türkçe dersleri açılacaktır. 
Devam etmek istiyenler isimlerini 
kaydettirmel id irler. 

Dersler çalışma saatleri haricin
de v~rilir, kadın ve erkek herkes 
devam edebilir. 

Yugoslavya Kralı 
Moskovaya gidecek 
Sof yada çıkan "Zora,, gazete -

snin verdiği bir habere göre Yu -

goslavya kralı Aleksandr Hz., Tu
nada Bulgaristan ve Romanya kral 
lariyle mülakatından sonra Mosko
\'ayı ziyarete gidecektir. 

Bir sulh hakimi davet 
ediliyor 

lstanbul Müddeiumumiliğin -
den: 

sonra ara_p bzet de oraya geldı ve lstanbuldan hareketımız çok nizı tanımıyorsunuz. Bu nasıl ol~ 
hemen cebinden bir gazele çıka - mullz:u.m _ merasimle...yo.pıldı. ?v'lü - diy taaccüp ettı ını göaterel1 ~ 

rarak uzattı: şir paşayla diğer birçok zevatın aller sorardı. Bunlara ben de bil 
- Efendimiz buyuruyorlar ki, mühim bir davet için Avrupaya ki vazıyeti çok iyi anlatmıştıJ1'1· 1 

bu gazeteye bu resmi kim verdi? gitmesi lstanbulda büyük hır ha - (Dc"nmı ' 111 

,l 
Baktım: Bu resim, hünkarın •••••••••••••••••••••••••••nn••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••' 

pek sevdığı atlarından birinin res- Haydarpaşada hastane Milli emlak ~ 
miydi. Haberim olmadığı için kııa Tıp fakültesinin lstanbula nak- Yeni maliye le§kilatında J1'1U

5
1 

kestim: linden sonra Haydarpaşadaki fa - kil bir müdürlük olarak faalit; 
- Bilmiyorum!. külte binası metruk bir halde kal- eçen Milli Emlak Müdürlüğü , 

1•1'1r 
Herif, bu cevabı aldı, efendisi- mı§h. Bu bina şimdi kısmen milli taraftan lstanbuldaki eftl " , 

ne götürdü. Tekrar geldi: müdafaa, kısmen de maarif veka- miktarını tesbit ederken diğer.~j# 
- Efendımız buyuruyorlar ki, letinin elindedir. raftan da tasfiye edilmiş eil'llaı'~ 

bu resmi İzzet paşadan başka kim Haber aldığımıza göre sıhhiye satışma başlamıştır. Milli f.tJ' J;, 
Edirne sulh hakimi Nuri Beyin se vermemı§hr. Niçin benim emrim vekaleti, Haydarpaşadaki tıp fa - idaresi devlet dairesi ittihaz er/ 

serian memuriyetim ize müracaatı. olmadığı halde veriyor?. kültesi binasında. iki yüz yataklı len emlakten başkalarını eldeı1 

A 

N 

-·Artık, benim de kafam kız- bir nümune hastanesi açmak fik - karmak tasavvurundadır. r' 
mıştı. rindedir. Bunun için 934 bütçesine Bu suretle hem hazineye P" , 

- Haydi, dedim, efendımıze tahsisat konacaktır. Binanın bü - girmiş olacak, hem de Milli ~~<· 
söyle. ... Bu sarayda iki J.zzet var- yük kısmı hastane haline konulduk lak harap olmaktan kurtulacııl<~r 
dır. Biri doğru söyler namuslu lz - tan sonra bir lm.mının mektep ola- Fakat Hhşa çıkarılan emlak rtı;ef 
zet, biri yalan söyler ,namussuz rak kullanılmasında hiç bir mah - teri bulamamaktadır. EskideP ~ıl 
izzet .. Haydi, şi.mdi cehennem ol, zur kalmıyacaktır. terdarlık bu gibi emlaki devlet i1'. 
git...,, Bina hastane olduğu takdirde sesine mahsup edilmek üzere ~ ti~ 

İzzet, ummadığı bu cevap kar- belediye geçen sene Üsküdarda lak Bankasına devrediyor ve. •;şfl 
R e ş a t E N İ s şı~mda biraz betelmek istedi. Fa- açlığı Zeynepkamil hastanesini de işini banka yapıyordu. Şirndı r. 

kat yakasından tuttuğum gibi dö - vam ettirmiyecektir. Ancak Üskü- kanın elinde bir çok emlak ";1ıı 
ğerek odadan dışarı çıkardım. dar ve Kadıköyünde bir kadın has dır. Bunlara müşteri bulunrtl~ ~fi 

ONK 
VURDU 
1 - htanbulun kenar m:ıh:ıllelcrı 
2 - l!ııbı:\lı dcdij!,imir. \'azı ve 

gazc•ccil k :\lemi 
3 - Bc\Oğfonun m:ıhut rnn so

kaklar 

Bu roıııand:ı en realist tawir
lt-rle - lıtrcnç çırkinlikler •. 

ho~l p;idcn gülell ıklcı i ııcınclı· 

ncı setilliklerile. olduj!;u gibi -
go:.terilınişlerdır Bütiın lıll iiç 
muhitin ııısanları maddi \'<! ma· 
ııe\ i ıımnıplıırile GO'K \ 'UH · 
oc·cı:ı anlııtılırnr. 

UCj yüz saytfa. Renkli 
kapak. 75 K U R U ş 

Sühulet kütüpanesi 

ÇIK Ti 

Babı saraskeride mevkuf iye - tanesi mecvut olmadığından Zey- için banka, emlah: müdürlili:iJ
11 ı • 

tim, Halebe nefyim ve sırasile ha - nepkamil hastanesinin bir doğum devrettiği her mülkü kabul el~ı1 
şıma gelen muhtelif felaketler, evi haline ifrağı ihtimali vardır. yor. Yalnız piyasa yerinde ço~.d~' 
hep hu tarihten sonradır ki, yekdi n:etli emlaki alıyor. Emlak J1'1iJof/J 
ğerım velyetmeye başladı. Ergani istikraz tahvilleri lüğü Pang<lltı:la üç dükkanı 1"11' 
Sabık Alman imparatoru ve bankalar liraya verdiği halde müşteri b de 
ikinci Vilhelm'in Jstanbulul ~rgani is,tikraz tahvillerine mu mamıştır. Elinde bulunan e~~~~r· 

·ık . . • kabıl bazı bankaların müteahhit _ ayni akıbete uğramıştır. JVtll de~ 
1 Zl yaretı lerc verecekleri teminat mektup' a- lük Rcımi kışla:.He Kabıtharıe 1'iJ' 

Abdülhamıdm büyük bir il ti • rı için hona f iatları üzerinden bir Sa daha~ sarayım eh ratıhğa ç'ı,;~ 
falına nail oldum. Verilen iradeye marj tefrik ve tenzil etmekte ol _ rncaktır. Bu binnlar için elli~er 
sC:re müşir Ali Nizami paşanın dukları görülmüştür. Hükumetçe, _lira kıymet tahmin ediliy~ 
maiyetinde birkaç gün sonra Al - 1 teminat mektubu istihsali için ve - -yeceklerdir. Bunun yerine !<fl1 :"tı1 
manyaya gidiyoruz. rilecek Ergnni tahvillermın banka- mak üzere tahvilfılın hazirıe ~d' 

~ . • -~ . ":.~-~ • . . : . 1 . • i ... . . 

Bu beni çok sevindirdi. O za· larca baş baka kabu'ü muvafık ve hesabına kabul ve emre flfl' el' 
mana kadar Fransız muhibbi tanm görüldüğünden bu hususta yeni bulunduğuna ve tahvilatın t~:ıeı-e 
mış olduğum için verilen yeni va- karar verıbuş ve bankalara teb - lüm edildiğine dair müteahh

1 6~ 
&ife benim hakkımdaki teveccüh- lii edılmı~tır. birer makb:..: verecekleı·clir· ut. 
]erin arttığını ispat ediyordu. Bu karara göre bankalar, ken - makbuzlar, resmi, hususi ye ;ııb~ 

1 
Fakat i~in garip vazıyeh de var. dilerıne tevdi edilecek tahvilat i - hak idarelerce teminat Il'le 

dı. Bu da hükumetle benim ~ram- çin ayrıca teminat mektubu vermi makamında kabul cdilecekLİt• 
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ŞERLOK HOLM ES'e 

KARŞI 

A RSEN LÜ P E N ! 
VAKıt t . lıl ~ .,ıi ıı ın '111. ıf 1!l'.' 

. ~ efrıkası n umara: 1 
"adık·· oy Vapurunda Bir ihtiyar ... 

Pe --k· rıernbe ak ----
oprliderı he . §anu olduğu ıçın 

ctk ka.d k·· tı çeyrek geçe kalka· d ı ı oy va 
o'-llUttu. Z'l Puru hınca hınç 

lrlur •erpf '"·ı çaldı, hafifce yağ -
k, ıgınden h • l Çfn, hem em yağmurdan 
~!ln •on b vapura yeti!!meye ça· 
tıy es on k' · 
b
. ltca, aö 1:.k .. •tı arasında ih -
ır f l u lu v b' e erıd' e ıraz kambur 

ald ı, gazet · d · 
ı, "'Pura. . :cı en hır gazete 
8.. gırdı 

Uy"k • 
etrlf u •a.londan k'' .. .. . 

ır1, b k uçugc geçtı, 
lta.d a •ndı .. . b' 
k 

ı. li • munasıp ır yer 
•rki k,t:r ~arar dolmuştu. Yu . 

l'o)q s•~tı o d d u. 'fek · ra a a yer 
ıı tar aı ... d' OÜy''k agı tn 1, 

tı.ı .1 ... u •alo d 
t\IUtu b' n a beş kışının 0 • 

it S?r d - M·· a a genç bir zabite: 
dittt?.. uıaade eder misiniz efen .. 

ıı· Dedi. lhr 
'! "tFeıl •Yara. Yer verdiler. Ge. 

~t er ala k 
t tn b, ta onların arasına 
'"d~ki ~~.kYerlc!ti. Kolunun al -

l:.1tı. "IU eJl f b' 
l .. ~ ko e ır çantayı ya -
l!~· Yarak g t . . 
·~i.i taktı akze eıını açtı. Göz-
• a. Lı 1 0 umaya daldı. 

)'\i nayd 
1!\inii .. arpa.faya kadar onun 

ltkt,.. 2oren olmadı G" l"k d d ar hald . oz u e 'r 1'a.kt e gazeteyi burnuna ka 
~~tılry a!dhtınadan okuyamadığı 
1'~ or u V k tltairı · apur Haydarpa§a 
/lktca .. e Ya.na!h. Tam iskeleden 

ı, 'Ya .. gı •ırada kendine gelebil. t, ia kalktı A ... .. .. 
•tlond · yagını sure, su-
F ~k an çıktı. İskeleye atladı. 

~~t'U. ~ aceler. e~antasım unut -
trıdtn u Yepyenı ve güzel bir 

ll\i! Ça.rıt~~·ılmıı, sıkıca kilitlen -
lhti ır kenarda duruyordu. 

o . Ytra. 
Rıttikt Yer veren genç zabit 

!trltttrg~~ ~onra tekrar rahatça 
\t\f,r1 .~•n çantayı karşıda olu· 

lllı 11 &or.... · · k · ttı. ··•esı ım ·anı kalma • 

~lt' 
ÇıL ' 1Ya.r li 

ihtiyarlığını unutarak hiddetle ar
ka kamaralardan birine ko§tu. Va 
pur İstanbula geçecek olanlarla do 
larken o mektubu okudu: 

''Üstadım; 

Dostla11mdan hiı·i sizin tstan -
bu'a geldığmızı söylediği zaman 
doğrusu innamamıştım. Fakat bu
gün sizi Tokatlıyanrn çayında gö. 
rünce arkada~ımm aldanmaım:;; ol 
duğunu anlıyarak çok scvmdım. 

Hayret! ... Demek ki heni burada 
da rahat bırakmak istemiyorsunuz. 
Eğer çayda beni gizli gizli tetkik 
ctmeseydmız ve sonra peşime takı 
lıp vapura kadar gelmeseydiniz 
böyle bir suizanna kapılmıyacak -
trın. .l\Iaamafih galiba benim bu· 
giinli.ik garip bir h,yafete gimıiş 

o:mam sizi şüpheye düşürdü. Ben 
miyim, değil miyim?. Bunu pek 
kestiremedmız. Vapurda jçi her 
halde kıvmetli bir yükle dolu man 

~ . 
zarnsı ,·eren çantayı unutur gibi 
yapıp beni iyice tanımak istediniz. 
Öyle ya, karşı sıra.da oturanlar i . 
çinde hu çanta benim mutlaka na
zan dikkatimi ce1bedecek, siz unu 
tup çıkınca ben bir yolunu bulup 
sizin yerinize ve çantanın üstüne 
oturacağım. Çantayı alıp savuşur. 

kcn siz heni l\a<lıköy ü:.ke~esinde: 

- Ta kendisi, şimdı yakala -
dun! 

Diye <;cYirecck5iniz. Yahut pe
şime takılıp adresimi öğreneceksi-
niz. 

Zekanızın ve teıtibatmızm hay 
anuy11n i.ista<lmı. .. Maamafih içi -
nin hoş n!duğuna emin olduğum 

halde bu güzel çantayı bana ait 
bir hediye gibi almaktan Yazgeçe
medim. Çantanızı, içinde size ait ,.~r c k aydarpasa iskelesine 

Ya.. -
1 trıaz cantas ~ h t 1 d dosyalanmı saklamak i.izere haya-. -~.-.. k l ~ mı a ır a ı. 

1~i"d a krn1 .. tı F k 1• d t 1• tımm sonuna kadar muhafaza ede 
h e ci" : · ev a a e e af 

tll ard t ccg-im. 
t \,· a o omobil aradı güç- -
v,1>1~t '!ki F ord buldu, atİadı. \ apur Kadı köye yanaştığı için 

tırk "'ad k" · k 1 . lazimatımr kısa kesmeye mecbur k ~tı 0 d 1 oy ıs e esme yana 
'~'tıin h' a iakeleye varmıftı. İs _ oluyorum. Gene görÜ§elim üsta • 

1>~.ı ır k" · dnn. k 1.tlrı k 0 te11nde durarak va-
ow.ld çı acakl .. 1 . 7 u. arı gozet emıye ., , .. 

ı:n k itrıur b. 
dl 1, b ıra:z: tiddetlenmİ§ ol -
f ~ltk ol~ra.~er iskelenin üstü ay -
ttlh RÖrü~~u için çıkanlar fer ah 

İhti ~Yordu. 
'• ~ Yar ıri .. 
d'lhtıdan to:z:lüğünü takarak 
.., 

1kk,t1, t "ke. •olundan geçenleri 
"''" • a. ıp t • ~ 1tararıl k e tı. Bulundugu 
l>~r.L 1 tı. G .... 
d "'llltı çık 1 °runmeden va -
ttı a~· an arı birer birer göz -

tc -~ırebili 
)' " bu lefr Yordu. On dakika sü 
~r ~ira.z 1

! bfa.yda vermedi. lhti-
tı~· aıa. i b il 1• 1<arra ' o~alan vapura 
e: arota fen• h" t" k ... ır ur çe 

._ 8 
di Uttda b' 

· ır Çanta var! ... de· 

>'l ~l'rıarot b. 
)' I' •llorıa. ır fey anlamadı, ihti 
F erı _...ldı gCeçti. Oturınu! olduğu 
l~ l · _antad "l orı an eser yoktu. 

Ye'ld a llluk b ·ı 
ol• e küçük b' a 1 tam oturduğu 
l du. '\'akı ır mektup görür gibi 

f
e Yalılrrı1,a.bf~ı, bu kurfunkalemi i· 
•rı ·· . - ır m k Uıtu .. d e tuptu, aldı. Zar 

re •• e· 
.\li:z: ... 

h:z:ı),Ydı Uıtaldım Şerlok Holmese 
nı · hr " 
d 
~1clar1.. •Yar birdenbire 

'ttr " •ıl ırktı D' 1 k · "btnd · ış erını gıcır-
ırn kelitn 

1 
an an'a!dmaz bir ta· 

ter çıktı ... Kamburunu 
ı 

Hürmetkarınız: 

Araen Lüpen 

Şerlok Ho!ems Beyoğlunda Vi
yana otelindeki odasına geldiği 

zaman gece olmuştu. Katibi ve yar 
dımcı11 Vatson, onu sabırsızlıkla 

bekliyordu: 

- Ne haber?. diye sordu: 

Şerlok Holmes ona bir şey söy
lemeden vapurda bulduğu mektu -
bu uzattı: 

- Oku, anlarsın ... 

Vataon mektubu okumadan im 
zasına bakar bakmaz: 

- Demek ki oymu§ ha! .. 
Dedi ve hemen mektubu oku -

yup bitirince kabahat:i bir adam 
tavrıyle: 

- Üstadım, d.edi. Bir daha ıa· 
na karşı hiçbir meselede 11rarda 
bulunmıyacağım. Bir kere daha 
kabahat ettiğimi anladım. Sen T o 
katlıyanda onu üç kişiyle baş ba· 
ıa çay içerken görünce tan;dın: 
"Odur,, dedin. Ben akaını iddia 
ettim. "Hayır, Araen Lüpenin bo. 
yu daha kısadır, saçları daha ıey· 
rek ve siyahtır. 

(l>eunu var) 

DÜNYA HABERLERİ 
Mahkemelerin yaz tatili 

Alman adliyesi bunun aleyhinde bulunmaktadır 
(Prusya adliyesi) namile hafta- rin, ehli hıbrelerin ve ticaret ha -1 dnlet arayan da aylarca bekliye • 

da bir defa intiıar eden yarı resmi 
Alman mecmuasında Adliye Ne • 
zareti umumi müdürlerinden dok
tor (Thiesing) tarafından yazılan 

bir makalede mahkemelerin yaz 
tatiline nihayet verilmesi §iddetle 

istenilmektedir. (Thiesing) bu ma 
kalesinde diyor ki: 

kimlerinin hasat zamanında kendi ı rek zarar görmemiş olur. Alman • 
işleri ile meşgul olmalarını temin ya devleti vazıı kanununun adliye 
eylemektir. Yaz geldiği zam:ın tev tatillerine bir nihayet \·eıınek için 
zii adaletin iki ay gibi uzun bir yapdan tcş,·ikleri artık nazarı dik
müddet zarfında şcktcve uğrama· kate alacağım ümit ederiz.,, 
sı icap ettiğini halk hiç. bir zaman . Almanyada mahkemelerin tati • 

. . . _ lme karıı yapılan şiddetli propa • 
anlıvamamıştıı·. Onupn ıçın, dıgcr gandan h"k 4 t f d 

• . . . . m u umet ara ın an na • 
dev~ıırdc tathık edılmıven yaz ta · nazı dı.kk t l - b . . . • . a e a macagı ve u sene 

"Adliye i~lcrinin iki av akaınc - tılıne kar$I bır cok senelerdenben deg .. ı'lse b'' h h ld 1 k .. .. .. ... .. ı .. e, er a e ge ece sene 
tc uğraması e$agı Roma hukukun - ~icldetle hUcuın edilmektedir. içinde yaz tatillerine nihayet veri-

dan alınnu~tır. Almanya bunu iki .i\fahkemelerdt! çalışan hakimle· leı-ek adliye memurlarına, müna • 
sebepten dolayı kendi adliy-:sinde rin ve memurlann, dinlenmeleri vebe ile ilk bahar, son bahar ve 

tatbik etmektedir. Birisi adliye nıe mevzuu bahis ise, hunun için hl · kı§ mevsimlerinde mezuniyet veri· 
ınmlarına hir i~tiraha~ devresi bah zm1 olan teclbirll?r alınabilir ve her lerek onların da istirahatleri temin 

~etmek, diğeri i~e mahkemelerde kese muayyen zamanlarda ayrı ay edileceği kuvvetle ümit olunmak • 
me~g1ıl olacak tarafüırm, şahitle - n mezuniyet verilebilir. Hak ve a · tadır. 

~~~~~~-··--~---~~~-

Fransız ordusunda boş kalan Fransız-
ların yerini Araplar dolduracak! 

Fransız ordusu umumi müfet
tişi jeneral (Veygand) teşrinisani 
başındanberi hasta buluımıakta • 
dır. İki hafta kadar devam edecek 
olan bu seyahatten maksat, sonra -
.dan anlaşıldığına göre, Faslı as • 
kerlerden beş bin kışının Fransa 
ya gönderilmesi için lazım gelen 
hazırlıkları yapmaktır. 

Fransız ordusunun böyle bir 
tedbiri almıya mecbur kalması a· 
şağıdaki sebepten ileri gelmi§tir. 

Fransada her sene nüfus mikta 
rırun azalmasından dolayı kur'a 
efradının sayı11 da azalmaktadır. 

Bu yüzden önümüzdeki be§ sene 
zarfında muvazzaf orduda daima 
beş bin aakerin eksik olacağı he -

sap edılmıştır. Şimdi orduda gö .. ~ 
rülen bu boşluğu Faslı araplar dol 
duracaklardır. 

Alman gazeteleri Fransızların 
bu maksatlarını tenkit ederken bü 
tün Avrupa devletleri bir araya 
gelerek Fransızları Avrupalılara 
kar§ı müstemlike askerleri kullan· 
maktan menetmelıdırler, diyorlar. 

Amerikada uyku hastalığı ve on 
kalebendin f edakftrlığı 

Amerikanın (Cakıon) şehrin -
den bildirildiğine göre orada uzun 
seneler kalebentliğe mahkum olan 
on mahpus vali tarafından tahliye 
edilmişlerdir. 

Bu tahliyeye sebep mahpusların 
uyku hastalığmm neden ileri gel -
diğini anlamak maksadile yapılan 
tecrübe için kendilerini feda etme 
leridir. 

Amerikada pek çok kurbanlar 

veren uyku hastalığının bir nevı 

sivri sineğin ısırmasından sirayet 
etmekte olduğu zannedilirdi. Bu -
nun doğru olup olmadığını anla -
mak için bahsettiğimiz on mahpus 
otuz gtin diğer mevkuflardan tec· 
rit olunmuş ve uyku hastalığına tu 
tulmuş olan hastaların kanlarile 
beslenmiş olan sivri sineklere ısır· 
tılmıştır. Fakat mahpusların onu 
da, otuz gün devam eden bu tecrü· 

be esnasında uyku haatalığı alaimi 
göstermemişler ve sıhhatlerini mu 
hafaza etmi§lerdir. 

Bu sayede bir taraftan uyku hu 
talığmm sivri sinekler vasıtasile 
nakledilmediği bu suretle sabit ol
muş ve diğer taraftan da on mah • 
pus, gösterdikleri fedakarlıktan 

dolayı, sıhatleri tam olarak ve o 
müthiş hastalığa tutulmadan, ha • 
pisten kurtulmuşlardır. 

Hayfa limanı Akdenizde fevkalade 
rol oynıyacak 

Fılııtındeki kani~ hadiselerden ı mul ve siyasi ehemmiyet almı§ o -
dolayı büyük merasım yapılma . lacaktır. Bundan dolayı, geçen 

11ndan vazgeçilerek kü§at resmi 
geçenlerde vukubulan Hayfa lima 
m 750 metre uzunluğundaki dalga 
kıranıyle hemen hemen Marsilya 
limanına müsavi yeni bir Akdeniz 
limanı teşkil etmektedir. Hayfa li
manındaki rıhtıma vasat büyük -
lükte dört yolcu vapuru yanaş~bi. 
leccktir. 

Şimali İraktan itibaren döşen -
meye ba§lanı1an petrol boruları 

Hayfadıı biteceğinden ve burada 
bir de çok büyük petrol tasfiyeha 
nesi yapılacağından Hayfa limanı 
istikbalde İngiltere için cihanşü -

sene Akdenizdeki İngiliz donan -
masmm geri alınması sık sık mev
zuu bahso1muşken şimdi bunun 
artık kabil olamıyacağı ileri sü -
rülmeye başlanmıştır. Çünkü müs 
tahkem olmıyan Hayfa limanının 
İngiliz donanmasının himayesine 
muhtaç olduğu söylenmektedir. 

Bağdattan başlıyarak Suriye 
çölünü geçtikten ve Hayfada bite
cek o'an büyük demiryolu inşa e -
dildikten sonra ve çok bereketli 
olan Irak topraklarının mahsulü en 
kısa yoldan garbe gönderilebil -
meye başlayınca İngiliz donanma-

sının Akdenizden çekilmesi hiç 
mümkün olamıyacaktır. 

Bu düşüncelerle de cenubi Af
rikadan Hindistana kadar mevcut 
olan yolun muhafazası da bir rol 
oynamaktadır. Bunlardan başka 
her gün görülmekte olan yeni va -
izyetler karşısında bir gün bütün 
araplann birleşmek istemeleri ihti
mali de göz önüne getirilmekte ve 
İngilizlerin şarktan garba birleş -
mek istemeleri ihtimali gözönüne 
getirilmekte ve İngılızlerin şarktan 
garba kadar uzanan demiryolla • 
rını araplara kar!ı askerlikçe mu
hafaza edebilecekleri de bilhassa 
nazarı dikkate alınmaktadır. 

Nasturiler Iraktan Koğuluyorlar 
Bağdattan bildirildiğine göre 

Irakta müz'iç bir akalliyet diye ta
nılan Nasturilerin Kıbrıs ve İngiliz 
müstemlekelerinden (Kenia) ya 
nak'edilerek oralarda yerleıtirile · 
ceklerine dair Cenevreclen gelen 
haberler Bağdatta memnunjyetle 

ı karşılanmıştır. / 

Bu meseleyle meşgul olmak Ü -

zere biri lngılız, hırı Fransız, biri 

İtalyan, hırı Danimarkalı ve birisi 

de Meksikalı 5 azadan mürekkep 

muhtelit bir komisyon 'teşkil edil

miştir. Komisyon Nasturilerin o 

mahallere iskanını temin edecek • 

tir. Bütün Nasturiler lrakı bir ar.. 
evvel terketmek arzusunu göster -
mişlerdir. 

Bağdadilerle Irak askerleri ara
sındaki çar:'ışam 1 arda kendilerini 
gösteren Irak zabitlerinden Bekir 
Sıtkı bey pafahğa ve mirlivalığa 

terfi ettirilmi~tir. 



Reklam, afiş e 
ilin tarif esi 

Madde: 1 - Anadolu ajanaı ı siyle Galataaaraya, Galataearay· 
tarafından bilumum afi!ler1 ilan dan - Tünele, Galalasaraydan -
varakaları ve reklamlardan alına- Karaköye. 
cak reıim ve teıhir ücre'1eri bu ta-1 Karaköydcn - Tophaneye ka-
rifeye tabidir. dar tramvay caddesi. 

Ka!jıt ilanlar lstanbul cihetinde: 
Madde: 2 - Adi kağıti.ar üze· Eminönü - Vezneciler. 

rinde ve muvakkat mahiyette ola - Eminönü - Sultanhamamı. 
rak talik olunacak afişlerle dağı - Eminönü - Balıkpazarı. 
lacak ve dağıtılacak el ilanların • Sirkeci - Ankara caddesi ve 
dan alınacak ücret şu suretle ~esbit çarııı ıçı. 
edi'miştir. Şimendifer istasyonları, vapur-

A - 0,65X100 ebadına kadar lar, Tün.el istasyon'arı, plajlar, 
1 - 499 beherinden azami 6 ku - taramvaylar, otobüsler ve otomo· 

ru~. billerdeki levhalar, sinema ve ti -
130Xl00 ebadına kadar 1 - yatro salonlariy'c sahne perdele -

499 beherinden azami 10 kurus. rine ve kapılnrma talik olunan rek 
195X100 ebadına kadar 1 - liımlar umumiyetle birinci derece 

499 beherinden azami 15 kuru~. tarifeeine t bidir. 

Tam beş yüz ve fazla afişler - Dükkanlardaki levhalar 
den: 

0,65X100 ebadına kadar behe· 
Madde: 4 - Eıhabmın doğru-

dan doğruya icrayı rnnat ettiği ma-
rinden azami 5 kuru§. hallerdeki i'anlar ve levhaların 

1JOX100 ebadına kadar be he-
ı·inden azami 8 kuru§. 

195X100 ebadına kadar behe -
rinden azami 12 kuru~. 

B - 31X67 ebadına kndnr ya· 
ptlan vapur, !imendif er ve saire 
ilanlariyle müzayede varakaları
nın beher adedinden azami 4 kuruş 

metre rnurabbnma ııy<ln azami 50 
kuruş Mlınır. 

İkinci derecedeki mmtakalar -
da bu resim % 30 nisbetinde tcnzi· 
lata lnbi tululnbi~ir. 

Elektrikli le\•halar 
Madde: 5- :C:iektrikli ilnn'nrla 

alınır. tureti mahsusada ~eceleri tenvir 
C - E11habı tarafından Taksim edilen ilanat ve bilumum Jcvholar 

meydanındaki duvarlara veya a -
jaP.ı tarafından vücude getirilerek 
buna mümasil husuai mahallere ta
liki arzu edilen afişlerin baladaki 
ebadı 100,200 ve azami 300 kuruş 
ücrete taöidir. 

D - Bir haftadarı fazla te~hiri 
arzu olunan afişlerle §ehir haricin
de Yetil köy, Bakırköy, Adalar, A
nadolu ciheti Bebekten itibaren 
Boğaziçi tarafına taliki arzu olu -
nan afi ler <fo 40 zamma tabidir. 

Bu ıon kısım mühürlettirildik -
ten ıonra eıhabı tarafından talik 
olnnmak §artiyle zamdan istisna 
edilecektir. 

E ..--. El ilanları beher bin t\dedi 

için tarifeye '7o 50 zam yapılır. 

Mütdferrik ilanlar 
Madde: 6 - Müteferrik surette 

ynpı ·an reklamlar aşağıdaki tarife 
mucibince ücurata tnbidir. 

A - Sokaklarda e~hns tarafın
dan gezdirilen levhaların beher 
metrosu haftada aza.mi 100 lmruş. 

B - Elbise üzerindeki rekrnm
larclnn haftada azami 100 kuruş. 

C - S&ndoviç tarzında eşhasın 
ön ve nrkalal'iyle ledclhacc yanla
l'mda gezdirdik.eri reklamlardan 
azami 200 l<uruş. 

D - Ticarethaneler tarafından 
e§ya nakliyatında kullanılnn oto -
mobillcrdcki levhalar icrayı sanat az1:mi 250 kurut ücrete tabidir. 

1 olunan mahallerdeki i·anlaı- tari -T4·zii ajans tarafından yapıldığı 
takdirde bunların bin adedine ay -
rıca SO kuru~ alınır. 

F - Matem ilanlarının 100 a • 
dc!ten aşağı olmamak üzere behe· 
rinden azami 5 kuruş alınır. 

G - Resmi dairelerle menafii 
umumiyeye hadim cemiyetler afiş
lerinden o/0 40 tenzilat yapılır. 

fesine tabidir. 

Eyyamı mahsusa ve muayyene. 
de açık ve kapalı otomobilleri ve 
arabalnrı ıüsliyerek veya levha ko 
yarnk caddelerde gösterilen ilanat 
günde azami 500 kuruş. 

E - Hayvan.at°a ynpılan iJanat 
hayvan başına günde azami 300 ku 

Yunanistan hüku.meti, Yunanis 1 cektir. Liitfi Beyin yar~ 
tandan ihrnç edilecek bütün ihraç 

1 
ze gelmesi beklenmekte • 

maddelermın çok sıkı bir şekilde İCj fındık fiyatları yll 
kontroluna karar vermııtır. İç fındık fiatı 42,90 

Bu husuata neşredılen bir ka - dar yükselmiştir. Bir ~ 
rarnameye göre ihraç edilecek bü ne nazaran fındık üzerincl• 
tiin maddeler ziraat nezareti tara - li muamele olmaktadır. 
fmdan muayene edilerek müruru- ispanya ile ticaret ..... 
na müsaade edildikten sonra ihraç lesinde son •••..-
edileccktır. iş 

İspanya ile hükumetİlll 

Daha sonra şunları yazıyor: 

''Faşh;l ftalya ile İngiltere ara
smrlaki dostluğa Maltada lta"yan 
harı;:ı ve ftaly:mca aleyhinde tutu -
lan hattı hareketle nasıl telif c -
dilcbıhı-. Anlaşılan !ngi"tcre hal'i
ciyesi, siyasetini, çelik zırhlarla 
biıibiriııdcn ayrılmış olan kompar 
tımanlara tefrik ediyor. Fakal 1 -
talyan:ar harslanna \'C vatandaş -
laıına indirilen <larhclerc lc1kayt 
kalamazlar. 

1'Vaziyet son derece vahimdir. 
Hfü· ve libcı.:al lngiltercnin mill ~t.
!er hukukunu nasr1 çiğncdığr bu 
hadiselerden apaçık anlaşılıyor.,, 

Afyon satışı 

Yugoslav hükunıetile 
müzakereye başladık 
Af yon Gatışı birkaç hafladanbe

ri çok durgundur. Bilhaua ıon 
hafta içinde İstanbul piyasasında 
mühi.m hiç bir muamele olmamıı-
lrr. 

Öğrendiğimize göre Yugoslav • 
ya hükumetiy"e hükumetimiz ara
sında Afyon satışı bir elden idare 
için müzakereye başlamıştır. Bu 
maksatla ıehriınize Yugoslavya hü 
kumeti namımı. bir murahhas gel -
mittir . 

Bu murahhas ile uyuşturucu 
maddeler inhisarı arasında itilaf 
har.ıl olur&a Türk ve Yugoslav mal· 
lnrı hariçte bir elden satılacaktır. 

f zmirde üzüm 
lzmirden gelen haberler" göre 

mevsim başlangıcından itibaren 
şimdiye kadar İz.mire çekirdeksız 
üzüm 26,801,810 kilo gclmi~tir. Bu 
üzümlerin firı.tl~rı 7 kurutla 30 

kurut arnsıncla tehalüf etmı~trr. 
Sen hafta zarf mda İzmirde 

1ngi1terenin aleyhinde buna 20574 kilo üzüm satılmıştır. Evvel 
benzer birçok yazılar daha yazıl· ki hafta içinde de (25593) kilo Ü· 

nıı~tıt. züm satılmı~tır. Esasen geçen ae .. 

ne de aynı haftalar içinde 2580 

R K / h "' kilo çekırdeksrz üzüm satılmıştı. 
omanga ra ınzn u~usı İzmir piyasasına mcıvsi.m başın 
evrakını aşırdılar. dan itibaren ~imdiye kadar 11 mil 

VlY ANA, - Kral Karolun bir- yon 338.910 kilo incir gelmiş ve ta 
çok gizli vesikaları ihtıva eden mamiyle aatı ·mıştır. Bu .malların fi 
hususi çanlaaı dün umumi posta - atı 4,25 len 26 kuruş arasında do-
hanc binasında çalınmıştır. laımaktadır. . 

Vesikaları ihtiva eden çantayı Son hafta içinde 11419 kilo in-
krallık hanedanının avukatı M. cir satılmıştır. Geçen .hafta ise 
Jongaru taşıyordu. Avukat posta - 14300 kilo incir satılmıştı. 
hane memurlarından birisiyle ko - Buğday fazla, fiyatlar 

gevşek .. 

ela 2 teşrinisanide müdcl ... 
ticaret mukavc1esin.in uza 
dair müzakereye ba9lan 

berleri piyasada iyi kartıl ·-Maamafih bu huauıta 
bir malumat olmadılı gibi 
lerde de fspayadan ıelell 
azami tarife tatbik edil 

Yunıurta piy 
Yumurta piyasa11 birldıl 

<lcnbcri çok hararetlidir. 
ıa Fransa ile Alman7ay& E 
tarda yumurta gönderibll 
lanmış olması fiatlar üae 
tesir yapmı,tır. 

Dün piyasada 1440 adet 
iri boy yumurtalar 29 - 30 
satılmıştır. 

Orta boy yumurtalar da 
dan muamele görmektedir. 

İhraç edilen mal ve t 
konşimentoları 

Evvelce ihraç olunan mal 
)erinin Cumhuriyet Merkd 
kasmca tediyesi için ba 
gt\mrUk idarelerinefen t 
istiyordu. Şimdi verilen 
kararla bu mesele çok bat 
miştir. 

Tüccar tarafından ihraG 
malların tahmil koni 
~österilince bankaca tediJal 
lacaJ<tır. 

Ecnebi malı şelı 
satılmıyor 

Son günlerde piyuada 
malı şekerler üzerine hiç 
lunrnamaktıı.dır. Nitekiıll 

:;ün içinde piyasada ecnebL 
leri Üzerine hiç muamele 
tır. Yerli şekerden Alpull 
dığı 39,5 liraya ve Alpullll 
ka §eker de 36, 75 kurut_. 
mıştrr. 

Sade yai 
Umumt mahallerdeki 

levhalar 

nuşurken yanında duran çantanın 
kaybo1duğunu gönmüı, derhal ba
itmp herkesi batına toplamt!ı bu -
nun üzerine poıtahanenin bütün 

ruş. kapıları kapanmış, her taraf arnn-
F - Bahçelerı·n,· gazı'noların 

İstanbul ticaret ve zahire borsa· 
sında buğday fiatları çok gevşek
tir. Dün 3,80 - 4 kurut uasında 
buğday satılmıştır. Bunun !ebebi
ni istanbu ·a her gün fazla miktar • 
da buğday gelmi§ olmasında bu -
lanlar var. 

Sadeyafi' piyası ıon 
çok iyidir. Urfa biriaci 
okkaaı 125 ~ 130 kurut 
nıuame' e görmekteclit. 
Mardin yağlan iıe 118 
yarıbekir 92 - 102. 

Madde: 3- Eshabı tarafından 

daimi mahiyette o?arak taliki arzu 
edilen ta~, bez, mukavva ve kağıt 
h\rla muıamba ve tahta üzerine 
boya ile yapılmıt resimleri veya 
yalnız yazıları ihtiva eden levhalar 
afağıdaki tarifelere tabidir. 

A - Umumi: mahaliere talik 
olunan levhaların beş metreye ka
dar olanlarından azami ayda 80 
kuruı. 

Bet metreden fazla olanların 
fazlasından azamı 60 kuruş alınır. 

B - Müteahhidin tesisatı üze -
rine vazedilecek levhalar beş tniı
li~e kadar zamma tabidir. 

C - Mevkilerin ehemmiyetine 
söre birinci derecede olanlara tat
bik edilen tarifeden ajans o/o 50 
ye kadar tenzilat icrasına selahiyet 
tn.rdtr. 

D - Birinci derecedeki mevki
ler şunlardır: 

Beyo~lu cihetinde: 
Harbiyeden - tramvay cadde -

' ınrttır. Fakat hiçbir netice elde 
tiyatroların ve seyyar vesaitin ca.m 

cdilememıştır. 
larma yapıştırılan veya muhtelif Bu sirkatten Romanya dnhi!i 
yerlerine a&ılan azami 25X40 eba siyasetmı altibt edecek ba~n neti -
dında parlak !nffaf veya adi kağıt ccler c!oğmnu ihtimali vardır. 
üzerindeki reklamlarla her nevi İ 
fotoğraf'arm beherinden ayda a - talyaya bir senede gelen 
%atni 20 kurut üzerinden resim ıılı- seyyahlar: 2 Milyon 
nır:. 

Bunların ebadı daha büyük ise 
levha tarifesi tatbik olunur. Bu lev 
ha ilcretlcrinin tahakkukunda ns • 
gari madde 6 ay olarak hesap edi
lir. 

Nevyork Belediye 
reisi seçildi 

Nevyork, 8 (A.A.) ........ Binbaşı 
Laguardia1 talu-iben 200 bin reyle 
rakipleri Mekke 'c Obreine galebe 
çalarak Nevyork belediye reisi in· 
tihap edilmiştir. Laguardia, cilm 
huriyetçilerle bnzı demokratlardan 
mürekkep yeni f ırknnın namzedi -
dir. 

Roma, 6 (Hususi) - Seyyahin 
komiserliğinin ne~riyatma göre, 
bu ~ene ltalyaya 2,090,000 seyyah 
gelmi~tir. 

Bu seyyahların 771,000 i tren 
le, 1,227,000 i araba veya otomo -
bille 92,000 i de vapur veya tay -
yare ile gelmişlerdir. 

M. Litvinof Vaşingtonda 
Vaşington, 8 (A.A.) - M. Lit

vinof Va,ingtona gclmiı ve iG · 
tnsyonda hariciye nazırı M. Mull 
ile yükıek memurlar tarafından 

ıclamlanmıttır. 

100 kadar polis inzibatı temin 
etmiştir. 

Maamafih borsada her gün cc-
çen senelere nazaran daha fazla 
miktarda muamele olmaktadır. 

Dün borsada muamele gören 
buRdayın miktarı 370 tondu. latan. 
bula gelen buğday miktarı ela 20 
vngonu geçmekte idi. 

Şirkete girmiyen vapur
culann niyeti 

Vapurcu.uk Türk Anonim şir • 
keline dahil olmıyan Yelkenci za -
de biraderlerle arkada!ları dış hat 
lara vapur işletmcğe karar vermiı-

- 90 ve Trabzon 88 -

Fenerbahçe lzdlif 
İzmir, 8 (A.A.) - Tiiı 

bo: birinciliklerinin nibal 
kaıı İstanbul şampiyonu f 
çe ve İ?.mir ıampiyonu 
takrnlları araımda bu 

lerdir. cak stadyomunda 01vnıaDll'!"""'' 

Yelkenci zadeler bu husuata hü- latanbu!da bir iki e 
kumettcn bin a'mak üzere Anka - yapan Fen~rbahçe bugüll 
ı·aya bir murahhaa göndermişler - da tehrimi.ze gelmitlir• 
dir. Ankara ya giden Yelkenci za· !ehrimiz sporcuları tar 
d~ LUtfi Bey iktrsat vekl\letiyle te- 9ılanarak kendilerini lrii 
maı edcı-ck yeni va:z;ıycti izah ede- · rilmişlir. 
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KIYMETi • • 1 Lira 
Piyango bayileri ve Hilaliahmer Merkezi ve şubelerinde satılır. 

Çekilişi 10 Teşrinisani 933 Cuma günü 
Büyük ikramiyeler: 

lo,ooo liralık .ev, 
3,<s:>oo liralık otomobil. 

30,000 muhtelif eşya 
Muhtelif numaralarcl daha bir çok kıymetli eşya (9259) 

......................................... 
Devlet Demir yolları ilanları 

Haydarpaıada vapur iskeleıi ycnıoda bulunan sabş k~tkü 
bir ıene müddetle ve aleni müzayede ile kiralanacaktır • .. 

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

Bu hususta fazla malumat almak iıtiyenler Haydarpaıa Gar 
ml1dürlüğüne müracaatla buna müteallik şartnamelere 15 kuruş
luk pul yapı~tmp imza etmeleri ve 300 lira teminat akçesile 
llüzayede günOnde işletme Müfettişliği makamında hazır bulun-
r..·,tarı ilin olunur. ..6066,, 

Ecnebi müstahzarat ve tıbbi ecza kapalı zarfla münaka· 
saii :lS/11/933 cumartesi ' günü saat 15 te idare binasında 
yapılacaktır. 

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

Yerli tıbbı eczanın kapalı zarfla münakasası 26/11/933 pa· 
Zllf günü saat 15 te idare binasında yapılacaktır. Fazla tafsilat 
Ankıtra ve Haydarpaşa veznelerinde birer liraya sahlan şartna· 
melerde vardır, (6057) 

600 ton yerli Çimentonun kapalı zarfla münakasa 18 - 11 • 933 
Cumartesi günü saat 15 te Ankarada idare Merkezinde yapıla· 
calltır. Tafıilit Haydarpaşa ve Ankara veznelerinde ikişer lira· 
ya satflan şartnamelerdedir. (5928) 

Marmara üssü bahri ve Kocaeli müs
mevki kumandanlığı satınal

ma .komisyonu reisliğinden : 
tahkem 

20,000 kilo sığır eti 
Deniz efhdı için yukarda mıktarı yazılı sığır etinin mllna

kasaaı 29/11/933 tarihinde öğleden evvel saat 10 da aleni mü· 
nakasa usulile icra edilecektir. 

Şartnameler komisyonumuzdan ve lstanbulda bulunan Deniz 
Levazım satınalma heyeti reisliğinden alınabilir. Taliplerin % 7,5 
niıbetindeki muvakkat teminat akçelerile yevmi mezkurda lımit
te kumandanlık binası dahilindeki komisyona müracaatları ilin 
olunur. (6112) 
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Deniz Yolları lşletmeıi 

ACENT ALARI: 
Karaköy Köprübaşı Tel. 42362 Sirkeci 
Mühürdar zade ham; Telefon 22740 

Karadeniz Sürat Postası 

Gülcemal vapuru 9 ikinci 
Teşrin perşenbe 18 de Galata 

rıhtımından kalkarak Inebolu, 
Samsun, Gireson, Trabzon, Ri· 
ze, Hopa'ya. Dönüşte bunlara 
ilaveten Pazar, Ordu'ya uğ-
rar. (6095) 

Ayvalık Aralık Postası 

Antalya vapuru 9 ikinci teş· 

rin perşembe 17 de idare rıh· 

tımmdan kalkar. (6096) 

Mersin Sürat Postası 

Adana vapuru 10 ikinci teş
rin cuma 10 da Sirkeci rıhtı· 
mından kalkarak Izmir, Antal-

ya, Mersin, Payasa. Dönüşte 
bunlara ilaveten Alanya, Fi
nike, Fethiye, Küllük, Çanak· 
kale'yc uğrar. 6097) 

DOKTOR 

~afız Cemal 
Istanbul milli emlak müdürlüg" ünden: Dahili hastalıkları mütehassısı 

Divanyoh; N. 118 Telefon: 22395 

Tl:JR.KiVE 
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lstanbul Belediyesi ilanları -·---------
Keşif bedeli 652 lira 91 kurut olan Çapada Kız Mualli~ 

mektebi bahçe duvarının yıkılarak yeniden inşası pazarlıkla ibr 
le edileceğinden talip olanlar şeraiti anlamak ve keşif evrakıııl 
görmek üzere Levazım Müdürlüğüne, pazarlığa girmek için d~ 
49 liralık teminat makbuz veya mektubu ile 13/11/93 3 pazart~51 

günü saat on beşe kadar Daimi Encümene müracaat etmelidıf 
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lstanbul Evkaf MüdürlUğü ilanları 

Şehremininde Valde hastanesinde teıis olunacak sıhhi ç•: 
maşırhane ve bulaşıkhaneye lüzumu olan atat ve edevatı ile bı:ııı, 
larm yerlerine vaz v~ tesbiti kapalı zarf usulile münakasaya k0~1 
muştur. Talip olanların bu gibi tesisatı yapmış olduklarına el•~ 
vesikalarile beraber her gün heyeti fenniyeye müracaat e~ere0, 
şartnameyi almaları ve ihale günü olan 20/11/933 pazartesı g t 
nü 835 liralık teminatı muvakkateyi havi teklif mektuplarım s~•~ 
on beşe kadar Istanbul Evkaf Müdüriyetinde idare Encümeoıt1 
tevdi eylemeleri ilan olunur. (58~ 

' Istanbul üniversitesi eminliğinden ' 
- Üniversitede talebenin lisan seviyesini kuvvctlendirOle~ 

makscıdiJe bir dil mektebi açılmıştır. 
1 

, 
2 - Bu mektebe lisan imtihanlarım kazanmıyan bütün ta e 

benin devam etmeleri mecburidir. .J , 
.. k CJll' 

3 - Bütüıı Universite talebesinin 15 Tc~tin:saniye a , 
mensup o!dukları Fakülte veya mektep kalem'. erinc müracaat e 
derck fişleri doldurmaları lüzumu tebliğ olunur. (6~ 

d 
fa eyledim. istifam tarihin! ktl ~ 

d 

' 
' 

Sultan Ahmette muhterik Mülkiye Baytar Mektebinin etra
fındaki duvarda mevcut tahminen (1002) metre mik'abı moloz 
taıın beher metre mik'abı 50 kuruş bedelle ve açı1' arttırma u
ıulile 25/T. sani/933 perşembe günü saat 14 de sahlacağmdan 
lıteklilerin ıeraiti anlamak ve pey ıürmek üzere müracaatları. (5943) 

İstanbul altıncı noterliğine 

Macar ziraat makineleri fahri • 
kası Hoferr - Sehrantz - Glay -
ton - Shuttlavvorth anonim şirke 

!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! tinin Türkiye merkez şubesinin 

üçüncü şahıslar nezdinde bu ;e 1 
letnamelere istinaden şirketi ,ıı f 
veya menafiini ihlal edecek b~ı 
hangi bir taahhüdüm bulunrrıfl. · 
nı gazetelerle ilanım rica ed~f Sahibi: 1\IEIOIET ASIM 

Neerlyat l\Iüdiirü: Refik AhnK't 

V A K 1 T &latbaası - htaoblll 

muhtelif tarih ve numaralı vekalet 
nameleriyle haiz olduğum mümes- efendim. - H. Hii5~6 
sillik ve vekillik sıfatlarından isti- (9 


