
Serbest bırakılan talebe-
• 

nın İsticvabı bittikten 

Yaman bir şebeke? 
················································ 
Balkanda 
Kalp para 

Bunu iş edinenler Istan
bula da sürmüşler 

Sahtesi çıkan bir 100 liralık 

Selfmikte çıkan bir gazete Yu
nan zabıtasmm piyasaya sahte pa
ra süren bir şebekeyi meydana çı
kardığım haber vermektedir. 

Bu gazete 25 nisan tarihli sayı
sında şunları yazıyor: 

"16 yaşlarında bir çocuk dün bü 
yük lskender caddesinde 36 numa
rada sarraf Anastasyadis' e müra· 
caat etmiş v

0

e 5 lngiliz liralık bir 
banknot vererek mukabilinde drah 
mi istemi,tir. 

Sarraf bonkton sahteliğinden 

[ Devamı 10 uncu •ayıf ada ] 

Gürbüz Çocuk 

Razgrat hadisesi kapandıktan sonra .. .............................................................................................. 

Bulgaristanın en muti 
Yaralananlar ve halkı : Türkler .. 

Bir adayı bahran .................................. _ .... 
zelzelenin dehşeti ...................................•.... 

yıkılan evler: Zel-
zele devam ediyor Bazı Bulgar gazetelerinin hadise hak-

MUGLA, _26 <A.A.)-J?ad- kındaki şiddetli neşriyatı devam ediyor 
ya ve Reşadıye merkezlerınde ~ 
evvelce bildirilen ha.sarattan 
başka ayrıca 140 evin harap 
olduğu anlaşılmıştır. Zelzele 
fasılalarla devam etmektedir. 

Dün gece yeniden dört sar
sıntı hissedilmittir. Sarsıntılar -
dan biri çok şiddetli olmuş ha
sarat yapmıştır. Yaralananlar -
dan iki kişinin yarası ağırdır. 

Anadolqnan zelzele bavallıı 

Zelzele mıntaka.sında ıid
detli yağmur yağmaktadır. 

(Son zelzele neticesi olarak latanköy 

adası ml\hlrn tahribata uğramış, bu el· Yakanclaı Balsar bq--;;idiı Mr _,... '· 
\ıırda bulunan lncirll adası da tamamlle luatbade Terk klylil.Ue .arilfllrken .. 
batmıştır.) Yanda ı Balsar Kralı klyltl arasında 

Dereler taştı, evler, * * * 
dükkanlar yıkıldı Hariciye vekili Tevfik Rüştü Be~ 
Bir kasaba bot· aldı yin Sof yadan geçerken Bulgar Baş 

vekili ile konuşması ve baş vekilin 
MAÇKA, "Trabzonda,, 26 Bulgar meclisinde verdiği izahat 

' (Yakıt) - Burada uzun za· 
lmandanberi göriilmemiş bir a· üzerine artık Razgratta çıkarılan I 
fet oldu. Dağlardaki karların hadiseyi tamamile kapanmış ad
ibirden bire erimesi üzerine ka• dedebiliriz. Ancak bunun bir kere 
sabadan geçen dereler tqb, daha olmamasından da emin bu-: 
bu yüzden bir çok köprü, dük· lunmaklığımız lazımdır. 
kan, han ve evleri yıktı. Ekil- Bazı Bulgar gazeteleri bize bu 
miş arazi bozuldu, sel büyük 
zarara ve heyecana sebep oldu. emniyeti vermektedir. Bu neşriyat 

Sel devam etmektedir. Ka. hükfunete karşı, muhalif gazete-
saba boşaltılmıttır.. Ömer lerden çıkmakla beraber şüphe 

,.._ _____ .....,_...._ ____ .,. yok ki Bulgarlar üzerinde tesir ya-

' çı'Kan r(Pla"dneY gazetesi Razgrad 
hakkında: "Vatanperverler yeni 
dahili sarsıntılar için ateşi körük • 
lüyorlar,, başlıklı yazdığı bir ya • 
zıda şöyle demektedir: 

t-a· 

( 45 Milyon kadın 
sulh istiyor ! 

pıyor. 

• • • 
Bulgar matbuatından Sofyad~ 

"Köylülere, yahudilere ve Türk 
lere karşı hakaret. Hükumet elle

[ Devamı 10 uncu aayıfada J 

lriltere altı: b~çuk ıene evvel ln-
~tı, iıte 1. • nııkyasını bıraktık-
llı'J r ının k 1 e) p • 1Ymetini beynel· r, t •Yaıada d .. .. d kt 

ilgi)· Uf ur ü en son· 
lar ız nıanı l. . 
l lrıda Anı . u atı cthan pazar-
e rekah erıka ticaretine tiddet-

Qu et etnı ... d rekabe . ege baılamıtbr. 
0lara. 

11
• tın ıebebi isterlinin 

11dır. ~·P~tle daha ucuz olma
~tlt h erıka cümhur reiıi Roz
'Si1ı in u.lrekabetin önüne geçmek 

tı tere · . 
nın Yenıden altın e-

l be Mehmet Asım t) ..... 2 ............. ) 

Sillhlar1 bırakma konferan· 
sındaki Amerika murahhası 

şehrimizde 

Milletler ce· 
miyeti silahları 

bırakma komis· 
yonunda Ame· 
rikayı temsil 
eden Mis Fox 
şehrimizdedir. 

Bu komisyo
daki kadm aza 
dünyadaki 45 
milyon kadını 
temsil etmek
tedir. Mis F ox ilim-iz , dün kadınlar Mis Fox 

Metin Avni 
. 

.\( 43 u llı" İ\'l(A.R, ncu liste l..welld gUn Halke\·lnde yapılan gftrbUz 

Yttindcn A. •2~ ( A. A. ) - T.D.T. Ce- çocuk müsabakasında mama çocuklan ara-
k ~lltşılı~ı \erılcniştir : 
eiıı:tı arı ara k 

l elerin 43 naca • arapça ve farsça 
- liat lI numaralı listesi şudur: 

... addi. 8 11. 
~ ...., .. , bilınc gib' - ıddet 
3 _ lialecan 1 9 - l lilAf 
i lia\cf 10 - Hirfet 
5 :: Hareket ı ı - r lis 
6 lıarırn 
'l ...... liaıak 12 - Eli tap 
~esapa~ l3 - Hitabet 

·~ 14 - Hizmet 

ımda blrtnelllğl kaı.anan güzel \'e gilrbiiz 

yavru Metin Avni 2,5 yaşındadır ve 18 kilo 

gellDt'ktedlr. Gene kl'ndl yaşındaki arka

da!tlan arasında boy itibarile t•n yüksekte 

bulunmaktadır. 

Gllrbllz çocuk mllsabnkasmda ml.'ml', ma-

ma ve oyun çocukları araı;mda birinci, i

kinci ve Uçilneü mükafatları kazanan yav • 

nılara bugiln öğleden enc-1 IIalkcvlnde he

diyeleri verlltt.l'ktir. Hl'dlyekr kızJara blrer 

kolye, erkeklere de güzel blrl'r kı:ücmdlr. 

birliğinde kadınların sulb lehin-
deki mesaisine dair mühim bir 
hasbihal yapmıştır. Bu hasbıhali 
9 uncu sayıfamızda okuyacak-
sıoız. 

&e111ınmı ım111wtııım1111ııuıımının111111mınmnııuıı11uuıımtı111111nwH ................ 

Teşrii masnuniyetlerinin 
kaldırılması istenilenler 

ANKARA, 26 (Hususi) -
Bolu meb'usu Şükrü, Necmettin 
Sadık (Sivas) , Emin (Eskişehir) 
beylerin tetrii masuniyetlerinin 
!tal dırı iması istenilmittir. 

Bulgarlarla Maç yapmamız kararlaştı 

t .. ,... ca:..arteıd gtlnl kll"fılqacajımız Bulgar MUH takımı 
[ Taf•ll&tı Spor s6tunumuzdadır ] 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Kazadan sonra Hanımın tesellisi 

- itte artık muradına nail oldun, bfttilıı gazeteler senden bahsediyorlar. 

• iivezziler en ifivemizi iZ 



Sayıfa: 2 
= 

Para muharebesi 
Bütün cihan mali iflasa 
doğru mu gidiyor ? 

[ Ba9makaleden devam ] 

sauna dönmesinden başka çare 
olmadığını görmüştür. Bundan 
dolayi geçenlerde resmen İngil
tere ıhükfuneti nezdinde teıeb
büıatta bulunarak i&terlinin tek· 
rar altın esasına bağlanmasını 
istemiştir. Fakat İngiliz hükUnıeti 
huna muvafakat etmemi§t~r. A· 
merikanın ıteıebbüıüne cevap o· 
larak: "iptida harp borçları me· 
selesini halledelim. Ondan son· 
ra ... ,, demiftir. Öyle anlaşılıyor 
ki Amerika İngilterenin bu ceva· 
hına bakarak isterlin fiyatının 
dütürülmesi yüzünden meydana 
çıkan 'rekabeti kaldırmak için ay· 
ni eili.h ile mukabele etmekten 
batka çare kalmadığına hükmet· 
mittir. Nitekim dün gelen tel· 
graflarda dolar ile iıterlinin ayni 
zamanda altın mikyasına döne
ceği bildirilmektedir. Bu noktai 
nazardan Amerikanın altın ü:ze· 
rine ambarga koymaıı ve dolar 
fiyatını dlitürmesi tamamen bir 
para muharebesi mahiyetindedir. 

2 - Mr. Rozvelt'in dolar hy· 
metini düıünnekten ikinci mak· 
ıadı ıudur: Avrupa devletlerin· 
den harp borçlarını kurtarmak.. 

MalGmdur ki bugün İngiltere, 
Fransa, ltalya aibi devletlerin A
merikaya milyarlarca harp borç • 
ları vardır. Fransa müstesna ola
rak İngiltere, ltalya gibi devlet
ler bu borçların geçen kanunu
evvel takıitlerini vermiılerdir. Fa
kat bundan sonra borç ödemeğe 
takatları olmadığını ileriye süre· 
rek artık ha.ziran taksitini veremi· 
yeceklerini bildirmiılerdir. Şim -
di Vaıingtona giden muhtelif 
borçlu devletlerin murahhasları 

her ıeyden evvel bu borçların te· 
cilini, yahut ilgasinı istiyecek
lerdir. 

19te Amerika cümhur reisi bu
nu düşünerek doların kıymetini 

düıilrmek suretile daha evvelden 
borçlu devletlere kartı vaziyet al
mış oluyor. Onlara: 

- Sb: ıharp borçfarının öden· 
mesinde kolayltk istemiyor mu· 
sunuz? işte dolar fiyatını düşür -
dük. Harp borçlarını düfkUn fi· 
yatlı dolar ile daha kolay ödeyc
bilininiz.,, diyor. Hatta gene 
harp borçlarmın ödemneıini ko· 
Jaylattırmak için bu borçların gü
müt ile ödenebileceği §eklinde bir 
karar veriyor:. Bu kararı tatbik 
edebilmek için Amerikada timdi
ki halde (100) milyon dolar kıy· 
metinde olan gümüş para mikta
rının (250) milyon dolara çıka
rılması için ayrıca bir karar ka
bul ediyor. 

3 - Nihayet Rozvelıtin dola
rın kıymetini dütünnekte, piya· 
saya yeni evrakı nakliye çıkar· 
makta üçüncü bir maksadı var
dır. Bu maksat ta Amerikada hu· 
dutsuz derecede enflfü:ıyon taraf· 
tarı olan çiftçi sınıfı mümessille· 
rinin açtıkları cereyanlara kartı 
durmaktır. Çünkü Rozvelt mah· 
dut bir derecede enflasyon taraf
tarıdır. 

Hülisa Amerikanın altın esa
sını bırakması her ne maksada 
müstenit olursa olsun beynelmi. 
lel maliye alem[ni sarsmrştır. Bu
gün ortada altın esasına müstenit 
lan yalnız Fransız ve hviçre 
rankları kalmıştır. Amerika ile 
ngiltere altın esasını bırakmak
a ısrar edecek ve bugunkü vazi· 
et uzun zaman devam eyliyecek 
luraa Fransız ve İsviçre lrankla-

VAKiT 
- ' 
Hafız lbrahiın S. 

• 

V A K I T' ın Hususi Telgraf /arı 
bir kehanetısJ. 

Yedi sekiz sene evvel 
Millet Meclisinde teıkilaU 
kanununun intihap hakıoıı' 

--=-st"'nı ~,.,. ,_......,...._._. ...... 6-2 .. .__,_, ~ ~ - ,_,._.,. 

Türkiye demiryolları Celil Bey olan bir maddesi müzakO'; 
yordu. On sekiz ya~ııı ~ 

Sivas - Erzurum ve Malatya - Divrik 
arasında yapılacak demiryolu 

ANKARA, 26 (Hususi) -1 den kışın müşkülatla geçilebilen 
Memleketimizde demiryollar in· diğer vilayet yolları bu hatlar sa· 
şası siyaaetimizde hir merhale tef yeıinde krsalmıt olacaktır. 
kil edecek olan yeni bir kanun Sivaıtan Erzuruma uzanacak 
layihası meclise verilmiştir. birinci hattın uzunluğu 350, il -

Bu layihanın esaslarına göre tiı&k hattının uzunluğu da 140 ki
yeni hatlar iki kıumdır: Biriıi Si- lometredir. 
vıistan baılıyarak Divrik, Ke· Yeni demiryolları inıaatmın 
mnh, Erzincan yolile Erzuruma ba§lamasından itibaren sekiz yıl 
varacaktır. Öteki hat Malatyadan içinde ilana! edilecek, bu iş için 
bnılıyac k ve Divrik civarında- takriben 80 milyon lira sarfoluna· 

caktır. Bu para İçin gelece!< se
ki bir noktada birlciecektir. Mem· nelere cari taahhütlerde bulunu· 
leketimizin her türlü inki§af ve lacak ve icap ederse Ziraat Ban· 
terakkisine hizmet edecek olan ka11run kefaleti altında hazine 
bu iki hat cenup vilayetlerimizi 
Samsun, Menin gibi vilayetleri
mize b ğlıyacak, yolsuzluk yüzün· 

Esnaf bankası 

bonosu çıkarılacaktır. 
HükCimet bu layiha ile bu hu

susta mezun kılınmaktadır. 

Altın kaçakçılığı 

Karışık vaziyet ve müna- Altın kaçakçılığı hakkında 
kaşalar devam ~diyor şiddetli tedbirler 
IZMJR, 26 (Husuıi) - Esnaf ANKARA, 26 (Hususi) -

Btmkasının vaziyeti ve eski, yeni Hükümleri halen mer'i bulunan 
idare meclisleri arasındaki ihtilaf altın ihracının men'i halckındaki 
etrafındaki dedikodu devam edi· kanunun cezai müeyyideleri ha -
yor. Eıki idare meclisi azaıı bir fif iÖrüldüğünden bu hususta ye
beyanname daha ne§tedere-k his· ni bir layiha hazırlanmı§ ve mec· 
aeduların umumt toplantııında iı· lise verilmittir. Layihanın esas • 
tifo edeceklerini, yeniden ıeç.llse· ları ~unlardır: 
ler bile kabul etmiyecekleriru bil· ~aliye veKiılctınclcn jzin alma
dirmi~lerdir. Fakat bu hareket ala dan harice ıil<ICe veya külçe- ha· 
kadarları tatmin etınemiıtir. Eski Jinde altın kaçıranlar üç aydan üç 
mecliı azasının bu itlerinde kal· seneye kadar hapiı, kaçırdıiı al· 
masalar bile yakrıılarını it bqına tının beş misli para cezasına çar
getirecekleri ve kendilerinin za· pılacaklardır. K ç le altını çık r
manlarında yapılan itlerin meau- mağa teıehbüs edenler altı aydan 
Hyetinden korktukları ka.Jıaati mev üç seneye kadar hapiı ve kaçır· 
cutur. Hisaedarların asabiyeti ve mak istedikleri altının bir misli 
mevduatın çekilmeıi devam edi· derecesinde para cezasına mah· 
yor. kQm olacaklardır. MUsadere edi-

Askeri üniforma 
Zabit ünif ormalannın de
ğişmesine karar verildi 
ANKARA, 26 (Hususi) - Yük· 

sek askeri §uraca kabul edilen ye
ni askeri üniformaların tekli biT 
nizamname ile tesbit edilmektedir. 
Yeni zabit elbiselerinin yakaları 
biraz açık olacak, rütbe itaretleri 
yakalara deiil omuzlara konacak
tır. Cepler dışından olac&ktır. 

Nizamnamenin y&kında Vekiller 
heyetine eevki muknrrerdir. 

Bir tefsir talebi 
ANKARA, 26 (Hususi) -

T cadül kanununa. bağlı iki nu· 
maralı cetvele ithal edilmiyerek 
maaşları bu kanunun mevzuu ha 
ricinde kalan memurlara uzak
lık ve pahalılık zammı verilip ve· 
rilımemesi hakkındaki tefsir tale -
hini tetkik eden Maliye encüme -
ni tef si re lüzum görmem ittir. -
rının da yerlerini muhafaza etme
lerine imkan yoktur. O halde ya 
yakın bir zamanda umumi olarak 
Amerika, lniiltere ile beraber 
diğer büyük devletler hep birden 
altın ımikyasına daneceklflr, ya· 
hut bütün maliye &lemini enflls· 
yon yolu ile iflasa ıürllkJiyecek· 
lerdir. 

Mehmet Asım 

len altınların değerleri ve para 
cezaları kaçakçılardan alındıktan 
sonra haber verenlere dağıtılacak
tır. 

Malmüdürleri mahkemelerde 
bu davaların takibi esnasında 
gümrük ve inhisar memurlarının 
haklarını haiz olacaklardır. Eski 
kanundaki hükümlerden bu ka-
nunda ıikredilmemiş 

mer'i kalacaktır. 
olanlar 

Vergiler nasıl alınmalı ? 
ANKARA, 26 (Husuıt) - Ver· 

ıilerin cibayet usulleri hakkmdn 
Yerilen Kutunonu mebuıu Hasan 
Fehmi Beyin kanunu teklifi bütçe 
encümeninde tekil< edilmiı, vergi· 
lerin alınması u1Ullerinde ıslahat 

yapılmaıı Maliye vekaletince tet· 
kik edilmekte olduğun~an bu tek· 
lif reddolunmuıtur. 

Malul. ve yetim maaşları 
ANKARA, 26 (Hususi) - Ma

ltıllere, ıehit yetimlerine her sene 
daiıtılan ikramiyelerin eşhasa o· 
lan harçtan dolayı haciz edilip e
dilemiyeceğinin tefairen halli B. 
M. Meclisinden istenilmittir. 

Yeni damga pulları 
ANKARA, 26 (Husuıi) -

Maliye vekaleti vilayetlere bir 
tamim göndererek bir hazirandan 
itibaren yeni daırnga pullarının 

kullanılacaiını, etki pulların da 
tedavülden kaldmlacağını bildir· 
mittir. 

D 
Türklerin intihap etmek, ot 

ün lzmirden geçti ftntla olanların da intih•~ 
l mak hakkım haiz oldU _iri 
ZMlR, 26 (Hususi) - lzmir kanun maddesinde 01utlV'd 

vapurile Atinaya gitmekte olan ik- b ı k• akarak bazı meb'us ar 
tııat vekili Celal ve Hariciye müs· b'l,,,,J' rın da meb'us ola ı ~ 
teıarı Numan Rif at Beyler bugün l 5 b 1' i eriye sürüyorlardı. a 1 · .Jı 
lzmire geldiler. Vali Kazım, Müs- ye vekili Ihsan Bey de bu ti'. 
tahkem mevki kumandanı Hüse· )ar• lar arasında idi. Fakat on ... 
yin Hüsnü Paıalarla Belediye reisi ı ki-""" şı kadınların meb'us u 
Behçet Salih Bey ve diğer bir çok d temiyen bir grup var ı. b' 
zatlar tarafından romokiirle vapu· t11' rın arasında da Isparta 
ra gidilerek orada karıılanddar. Hafız lbrahim Bey bulun" . 

Celal bey gazetecilere afyon ti Nihayet münakaşa ne d 
satı~ının gelecek sene inhisar altı· Hafız İbrahi.m Bey ile arl<• 
na almaca~ını, salılamıyan afyon- in' rı (Türk) l<elimesinin yer 
larm iuhişar tarafından mübayaa k ai• ek) kelimesini koydurl'l'l 
edileceğini, ticaret müdürH.iklerini k"t vaffak oldular.. O va ı 1 
kalcimırak ofis tc~kil edilmesi et- bu suretle kabul edilince 
tafında tetkikat yapıldığını ıöyle· Bey kızmış. Hafız lbrahilll 
di. Celul Bey bundan batka Al- dönerek: 
manyanın gümrük resimlerini ço- M l oO - ani o amazsınız, ı. 
ğaltmuının ihracatımız üzerinde ıonra kadınlar meh'us 0JaıtV 
tesir yapıp yapamıyacağı metelesi. l ki f tb ece er ... ,, demiş. Ha ız 
nin ehemiyetle tetkik edildiğini, Bey de bu söze §U suretle 
üzilm ihracatımızın bundan müte· b 
euir olacağı hakkındaki enditele· elede bulunınut: d 

- On sene sonra :k'ı.-
rin varit olmadığını, tülün rekolte· meb'us olarak gelebiJirlet· r . '1 
ıinin 12 milyon kilo olarak tahmin 1 ·· hsan Bey, bunu sen gor · .M d .. 
edildiğini, siyasetimiz gibi paramı. k · ç·· ı ·· .,.~,-cc sın. un <u o zaman ~ 

zın kuvvetli olduğunu, Yunanis· k d · .. ttıit' a ın olacaklar!. .. ,, denıır- -.JJ 
tanla memleketimize elverişli bir '-· 
ticaret mukavelesinin akdini Ü· Bir kaç gün evvel bazı P f 

daıları ile konut urken 1-h~~ _ı( d' 
mit etmekte olduiunu bildirmittir. Jı"", 

ı rahim Bey bu tarihi fıkrs.)'J · ~ 
ktısal vekili vapurun lzmirde ,,,,,.1 

ıekiz saat kaclar durmasından isti- Iattı. Dikkat ediyor rn" Şa 
Son zaınanlarda ıurada, b. · ' 

f ade ederek vilayeti, kumandanlı- _.,, 
bazı kaamların erkek elbir-,ıt ra 

ğı, fırkayı, beleaiyeyi ziyaret el;. meae baslıvor. ban erkekl~~ de 
mt9, ıohrt gem'\İf, m'1 a ayn'"! - d~ J'' . 
purla Yynanistana hareket etıiifş· bunun aksine olarak ka tıf: le 

f.etinde karikatürleri y•P' ~'f ltı 
tir. Acaba muhterem Isparta -; "I ))ı• 

Bı·r kanun la"yı·hası sunun yedi, sekiz ıene e~e iıl. el! 
haneli on sene nihayetinde jf 
kalen doğru çıkacak mı, ele~ ~ 

lzmitte tersane ve liman 
inşa edilecek 

ANKARA, 26 (Huıuıl) -Harp 
ve yardım ıemilerinin tamiri ve 
barınmuı için lzmit körfez inde bir 
tamir U.manı ve tenane yapılması 
hakkındaki layiha bütçe encümeni 
tarafından kabul edilmittir. Yalnız 
bunun karıılık olmak üzere o ıene 
bütçesine konulmak suretile Vekil
ler heyeti kararile taahhut icrasma 
ve hazine bonosu ihracına hükü· 
mete ıelahi et verilme-1dedir. 

Rusyadaki 
ateşemiliterlerimiz 

ANKARA, 26 (Huıuıi) - Sov
yet Rusyada bulunan ateıemlliter 
ve muavinlerinin temsil tahıiaatı· 
na zam yapılmatı bütçe encüme
nince kabul edilmiftir. 

Memurların barem 
cetveli 

ANKARA, 26 (Hususi) Büyük 
Millet Meclisi idare heyeti devlet 
memurları baremine bağlı cetvel
de değiıiklik yapılmasına dair ka
nun teklifinde bulunmuştur. 

lzmir inhisar idaresinde 
1ZMIR, 25 (Hususi) - İzmir 

inhisarlar Ba"11Üdiir muavinliği 
lağvedildi. Buradan açıkta kalan 
İbrahim beyin batka bir yere ta
yin edileceği söyleniyor. 

mııtfll'tnnııııı!fl~ITfflRmmtnn~OIJfıın 

Hususi haberlerimizin 
devamı 10 uncu sayıfada 

mnııll1Jl111ft!ltllnunınımrnrnnıllri'""'"'"m"''""RnınlJlftll 

,,. 
============:::::::::;====:::::=?" • 

intihap işiletl 
Fırka umumi idare be 

tinde tetkik ediliYt 
ANKARA, 26 (A.A) -. d~ 

Fırkası umumi idare heyetli . e 
bugün toplanarak intihap if J 
fırka idare heyetlerince yaP 
yoklamalara dair hazırlaP".1' 
matnamenin müzakereıiıı1 

miştir. e~ 
Menin vilayeti kaza be>' · 

Kırklareli vilayet idare beJ• 
yeni seçilmeleri tetkik ve ta 

dildi. ·ıs" 
Geçen Samsun konı~1,., 

arkadaş hakkında verilrn•t ~ 
za karraı, müdafaası ah~ 
duğu noktasından kaldırıl 1

' 

Kütahya ve Kastaınoııııd' ' 
mi vilayet meclisi encU01eJ10 
etrafındaki fırka calışına•1 

•• 

gelen ıikiyetlere bakıldı. t'ı.J 
ya, umumi idare heyeti •' ttf'ıl 
Esat Beyin gitmesi kara~~~ 

Ankarada GürbÜZ çoc 
müsabakası ~ 

ANKARA, 26 (A.A.) ......--~ 
Himayeietfal cemiyetinde tf"' .Jİ 
çocuk müsabakası yapıtııı• "'"" 

Bir ya~ına kadar olaıt J Jl' .1 
arasında birinciliği, Er~~I 'f'Jı 
kir Sıtkı, iki yatından .,ç ~ 'ı 
kdaar çocuklar araıırıd.• ~ 
liği Gülen Hakkı, u~ 
dan atlı yaşına kadar ç ~ 
raaında birinciliği Günter 
zanmıftır. 



Ticaret oduında 
....... ·--······ .. ···---·············· Şelıir işleri ·-·------.-... ..... -..... 

Bir avans Hal için 
Çacuk Haftası ................. -....... _._ .. 

3üncügün 

SOHBETLER 

Terbiye meselesi 
-Azizim, öyle insan adamdır, 

ki tayanı hayret! Tam bir ay, oda· 
mm üıtünde.ki odada yatb. Gece· 
leri geç gelirdi. Bir ıece bile çıt çı· 
karmadı. Beni rahatsız etmedi. 
Kendisine medyunu ıükranmı. 

Borsanın istediği . ' Bir talimatname 1 Çocukla~. arasında 
para münakaşası 1 hazırlanmaktadır ınşat musabakası 

• 
- Bulunmaz bir insandır. Qo!t 

zar;f adamdır. Bunca ıenedir be
raber dütüp kalkarız, hir ıün bile 
elini ağ~ına ıötürmeden eaneyip 
ökı:ar :lüği.!nü, burnunu karıttırdı· 
imı ıörmedim. 

,ıifeai b mütehassıs va
y .. akkında henüz 
~ SOylenıek istemiyor 

•ekitet• 
Ilı'' 1 tarafından ma· 

Uf&viri olarak ,.•iırılan 
• 1 lll"•.J.- - r-

' diiıı ı'1-.ua.qıı M. Sidney 
' tr11ııe lt&nbula ıelmiı, ak· 

S.: h:::.IU'~y~ ıitmiıtir. 
h&ıı etinın ve Ame· 

' ele llladen tirketlerinin 
~ ~encilik mütehanı· 

, ~İail~1!. .~lan M. Paiıe 
• • • IOl'Ufen bir mu-

"-ed '~t Yeklletile te
~ •azifeıi hakkında 

- --- '°"ra ::iyeceğini töyle-
"'~ İftirki: 

sekaleti emrinde çah-
~)etbıi e~1~adenle~i~ umu-

e b~~ sene ~ edecegım. Bu
l'i ~ h~•a&ım. Türkiye

rı-..:ı.oıÇok ?.eııgi • ~ krom maden
.. llleliJıi ?dir. Belki de petrol 

· Jletiıı lJtelnıek hususunda 
~ celcr elde edilebile· 

'e Ue nı eJi Uz . evcut petrol ma-

~~t~er yapmak 
··'ıı-......... Aınerika etı tarafından 

Sicıen de h arkadaşım Mr. 
ktir. Yalanda buraya ge-

l..........:.., 

Ticaret odaaı umumi heyeti dün 
öğleden sonra fevkallde bir top
lantı yapmıttır. 

Bunun sebebi Ticaret mahkeme· 
ıi tarafından sabuncuların kazanç 
taamüllerine ait sormuı olduğu 1 

bir meseledir. 
Ticaret odaaı idare heyeti bu me. 

sele üzerinde uzun zamandanberi 
tetkikat yapmakta idi. Dünkü umu 
mi heyette bu metele ıörütülmüf, 
Nureddin, Gani, izzet Beyler IÖz 
alarak sabun itinde teamül olma· 
dığına karar verilmit ve karar der· 
hal mahkeme riyasetine bildiril· 
mittir. Bundan ıonra böyle fe..-ka· 
iade toplantıya ihtiyaç olduğu za· 
manlarda, vakit müsait olmadıiı 
takdirde Oda idare heyetinin top· 
laranak karar Yermesi muYafık gö 
rülmiiftür. 

Fakat bu mc3ele aza arasında u· 
zun münakatalara ve itirazlara ae• 
bebiyet vermiı, nizamnamenin mü 
sait olmaclıiı ileriye ıürülmüııe de 
ıene elueriyetle idare heyetine ae• 
lihiyet verilmittir. 

Nihayet ticaret ve zahire borsa· 
ımm tezkereıi okunmuıtur. Bu tez 
kerede bona avam olarak 10 bin 
lira i.ılyordu. Bonaam bu iıteji 
aza araamda büyük itirazlara ıe

bebiyet 1·ermiıtir. ~~----

Azadan budan daha ileriJWI ıi
derek borıanın vaziyetini iyi bul· 
madıklarmı ..-e tahkikat yapılmuı 
lazım ıeldiiini teklif etmitlerdir. 

Bu teklife bütün aza ela ittir ak 
ettiii için Ticaret oduınm, ticaret 
Ye zahire boraaamda vaziyeti tet• 
kik etmeıi kararlqmıftır. Mama • 
fih avanı talebi de recldedilmemit 
Ye timdilik 10 bin ltraya mukabil 
6 bin lira verilmeıine karar veril· 
mittir. ~\'.-::-., ~.-k--ti--. d--. 

~'ille Para ~ n e zım-
ı...._ . -~~ekten Belediye - Evkaf ihtilafı 
~ Biri11e· Belediye ile EYbf arumdaki 

. ~,. lirle 1
• ceza mahkeme, ihtiifları ortadan kaldırmak için 

etı llluhuebesinde miifterek bir komiıyon tetkili ka· 
~ ~ ~ 0hnı,.an memur- rarlqmıııtr. Bu komiıyona heledi· 
iL. - ..... W:~te .___ '"h'" 
~ ...., -i.u, 1. ---. Ye mu ur· yeden Hukuk itleri müdürü Muh· 
f~ira alarak •İmme· liı, Muhakemat Amiri Fe,..i, Me-
~...... auçlu Kaa1111 E· zarlıklar müdürü Süle,man Beyler 
~ ._iifettiti._ini bitirmittir. ye Evkaftan da Mamltllt müdürü 
~s cliaı.n Sel~haddin Bey Ihsan, Vakıf paralar müdürü Fah· 

L:;~ ..ı.ı. bnlf, bazı iza· ri Muhakemat müdürü Sül-•n 
~~ ..... , Y1lkufun tetkik ra· -;,-
~,.~ • lleticed Kaum Beyler aeçilmiılerdir. Komisyon 

,,. ~ a-.L• e E· d'' 'lk to 1 E kaf ücl' ... ~ -ait ıörülera .. un ı p anbamı y m un· 
li- elli liıa para .. ___ ' uç yetinde yapllllflır. 
-•)t~.1--L-L~ -ı ver 
iri~ ---a ....,.. 800 küt'' 
~ar...;·~ ~~ , claY&c:ı tara1 v':. Kullanılmlf eıyanın tebhi-
"eti~ıra •elrilet ücretinin rine dikkat edilmiyor 
~ alnıına.ma ·karar . • 

Ah • Beledıyece yapılan tetkikler ne-
~ p ed;'i ı ticeainde tebbiıbaneler faaliyeti• 

~"-) ~ henüz nin hemen tamamen durduiu ı~-
11.~ ~e-albndadır rülmüttür. Bundan batka kulla· 
1-~ ııL._~ clalctil0 Suzan nılan etYa Te elbilelerin pazarlar· 
~ ~~ auçlu Anado. da serbestçe aatıldııı, paçana de
t..:..-... ?it.ta. ._uru Ali Fedai polannm murabbe eclildiii ve ka· 

-~, ~.\cllicle m~-.. L-.ı • ra yollarmclan lıtanbula ıelen kul 
d
• ..,.an:uetı 

-.,_:~· .... . 1 1 ed .~ naı DUf eıyanm da muayene il· 
~ S, . ._7_,kknıda bir ka. medikleri ve bunlardan da beledi
~~: :;;.,. ~evam ede- ye zabıta memurlannm vazifele
~~ tıaht 1Diitelaeclebane rine dikkat etmedikleri teabit edil· 
~ Ye ....,, biT 1 mittir. Belediye dün yeniden ha i· 
~riibediti- te ehemmiJet verilmeaini pibelere 

• e.....-1tt1r. 

Vali ve Beledi· Dün çocuk baftasrnın üçüncü 
ye Reiai Muhid- günü idi. Bu münasebe~le latanbu
din Beyin gele· lun muhtelif taraflarında bilha11a 
cek hafta ortalı· Beyoğl'!l ve civarındaki ilk mek· 
na doğru Anka· tepler Beyo~lundaki büyük sinema 
radan döneceği lar tarafından hedeva matineler ya 
haber verilmek • pdmıt ve talebeye güzel çocuk fi. 
tedir. Muhiddin 1 limleri göıterilmiıtir. 

• • 
- f 1emıdt.::ım, ben ona minnet

tarım, hay1·anım. Ne zaqaan yanım 
dan r;eçıe, tapkaıını çıkarıp ıel&.m 
ve:-ir. Elimi ııkar, hal habr sorar. 

Beyin Ankarada latanbul taraflarında da öğleden 
1 ld öu 1·" H Ik · al d talebe a - Onunla tıklım tıklııu kalaba· 

meıgu o u. :r 80nr& a evı ı onun a • . 
Muhiddin B. l d hal d b. . .. bak yapıl l lık yerlerde bulundum, ne benım, 

er araıın a raıın a ır ın.~?.t musa aaı • d b k .. b i · ne e ııt aıının ayagına aab mı 
intuı ve Unkapanı köprüıünün ta- mıfbr. .. d' 

l 1 . d M'" b k . . 1.! • • ht gorme ım. miri meae e erı var ır. usa a aya ııtıraK ıçın mu e-

Muhiddin Bey hal projeıini ve lif ilk mekteplerden 200 den faz· 
ketifnameıini Dahiliye vekiletine la talebe ıelmitti. Fakat vakit geç 
taıdik ettirecektir. Bundan bafka olduğu için pek az talebe müaaba· 
milli bir bankadan 25000 liralık kaya girebilmittir. 
bir iıtikraz yapılması için de mü· Neticede bu küçük talebeler ara· 
ıaade alacaktır. Bu müsaade veri- 11nda altmcı mektepten Mukaddes 
lince belediye milli bir bankadan Hanım birinciliği, 29 uncu mek· 
o/0 6 faizle ve iki ıenede ödenmek tepten Rifat Bey ikinciliği Ye 44 
şartile 25000 ı lirayı alacak ve ha· üncü ilk mektepten Seyfi Bey de 
lin intaıına hemen baılanacaktır. üçüncülüğü kazanmıtlardır. Bu gü 
Diğer taraftan belediye iktısat zel ve sevimli ya~lara derhal bi· 
müdürlüğü hal için bir dahili tali· rer kitap hediye e:lilmiıtir. 
matname hazırlam.ktadır. Bunda, 
kabzımalların vaziyetleri, alım sa· 
tım itleri teıbit edilecektir. 

Fınncılann arabalan ,. 
Şelıir içindeki hazı f ırmcılann 

hueuıt arabalarile kendi uıılann· 
dan bqka diğer tüc~r ye eın~b 
ait mallan da t&Jıtlrkları ve bu ıu
retle iskele arab&cılannm zarara 
utradıklan ıörülmüttür. 

Huauat nakil yaaıtalanna sahip 
otanlann ancak kendilerine ait eı· 
ylaarı tqıtahilecekleri Ye bafkala· 
nna ait malları taıımalarmın ya
sak olduğu dün tube müdürlükleri
ne bildirilmiıtir. Bu ıibi huıuıt a· 
rabaların, bafkalarına ait malları 
tatıdıkları görülürse bunlarda iı· 
kelelere kaydedilerek nöbet uıulü
ne riayete mecbur edileceklerdir. 

Ayaspaşa davası 

120 kişilik bir Romen 
koro heyeti şehrimizde 
Şehrimize ıelen Rumen Koro 

heyeti dün pc:e Beypjlunda bir 
komer ven4İftir. Heyet bazı dini 
parçalarla Romanya halk prkıları 
taganni etmiı, perde ara11nda mü
hendiı Madam Gabi Avıuıtin ba· 
zı t&rli:dar aöflemittir. 

Heyet azaıınclan Madam Marya 
T eodori bir ıauharrimize fU mali· 
matı vermittir: 

"-Heyetimiz Romanya ıimen· 
diferlerinde çahtan memur Ye müı 
tahdemelrinin tetkil ettiii bir cemi 
yete menıuptur. Cemiyetin tiyatro, 
muıiki, ıpor !Uheleri vardır. Koro 
heyeti bundan bet aene enel te
tekküle batlamıf, o zaman bet altı 
azuı olduğu halde heyet timdi 
120 kiıiyi bulmuttur. Heyete dahil 
bulunanların hepsi Romanya ti· 
mendiferlerinde çalıpnaktadır • 

• 
Bizmi için aş~aı yu1,arı aılolan 

§ey, m~sela gece, herkeıin uyudu· 
ğu bir eve gürültülü girmek, küt 
küt baıara..1<, etrafa çarparak uyu• 
yanları iz'aç etmek, uyandırmak· 
br. 

Kartımızı.Ja ağzını bir kanı açıp 
eıneyen, yüzümüze doğru ökaü· 
ren, bumunu kanttıranlan ayıp
lamayız. Gayet tabii görürüz. 

Bir tanıdığa f&pka çıkarıp ıe
lim vermek, el ııkıp lıaH habr sor
mak adeta bir lüU\f telakki edili-
yor. 

Kalabalıkta, yanıma:da duran 
ayaiımıza bumazsa hayran olu· 
yeriyonıE. 

Yukarıy3. kaydetl · ğim tözleri; 
pek çok kitinin aazmdan d"OymUf• 
ıunuzdur. Terbiye, adeta yükW.< 
bir mez:yet, ayrı bir haslet tellkki 
ediliyor. Bumunu elw~ ıilmeyea, 
yüzümüze hapfınp tükürmek aaç· 
mayan, ayağımıza bumıyan, rece 
bizi rahatsız etmeyen birine, te
tekkkür borçlanıyoruz. 

Halbuki, bu saydıiımız hare
ketler, hiçte teıekküre f&YAD. de
iildir. Olmamalıdır da. Bunlar, 
bir imanm, pc:k tabii olarak yap
maması lazım ıelen teYlerdir. Bun. 
lar, en baıit terbiye meael~idir. 
Gösterilen terbiyeye tefdrkür ede
ceiimize, yapılan terbiyeıizliii, ıa. 
htbine iht&r etmeli,.iz. 

Sellml izzet 
Mütevelli ile Evkaf ve Belediye· 

nin allkadar olduiu Ayupqa me
zarlıiı daYaıı, henüz latanbul üçün 
cü hukuk mahkemesi tahlcikat hl· 
kimliiindedir. Bu tahkikat bittik· 
ten sonra, Doıya mahkemeye veri· 
lecek ve muhakemeye bqlanacak· 
br. 

Tam manuile amatörüz, kaZanclı· ~!!!!!!~!!!!!!!!!!!"!!"!'!!!!!!!!!!!!!!!!l!l!!!!!!l!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!LE&!!!!!9 

VAK 1 T 
Gtındellk, Slyul Guete 

lltanbul A.llkara Caddul. V AKrr yurdu 

Telefon Nu111aralar1 
Yazw fflerl telefonu: 2'379 
td.,.. teıetoau : 2437fl 

l'elcral adrell: Iatanbtal - ·ı AKM 
Pmta kutuW No. 41 

Ailene ltedellerl ' 
TQrldye Ecnebi ..... ~ 1400 Kr. 2700 Kr. 

e aytılıc 750 • H50 . 
a ayııır tOO • ROO • 
l aylı~ 150 .. 800 . 
illa UcreU•t ' 
Reeml llADlarm bir •tın 10 KW'UI 
ncaı1 tılDlarm tıtr •tın 12.a Kurut 
ncarl UIDlarm bir auUmt ıs Kurut 

KUçDk lllnlar : 
Bit defuı IO ilet def .. 00 Oç detaa l>S 

ctlrt ıJ.taa Ta ft OD defUI 100 lnıruftUr. 
uo •Jbk Ula .. ,.una bir .s.ı .. mecca· 
MDdlı'. Diri l&bn paea Ublana falla 
atman .... lna,..... ..._.. edDlr. 

tımız tamamile menıup olduju· 
muz cemiyete aittir. Koro heyeti 
Romanyadan barice ilk defa aeya· 
hat etmektedir. Bükretten nisanın 
on albımda hareket ederek Bela· 
rada, oradan da Atinaya ıittik. 
Y arm aktam buradan kalkarak 
Sofyaya ıid~ceiiz.,, 

Zehirli gazlar hakkında 
bugünkü konferans 

Burün Darülfümm F ~n fakültesi 
1 konferanı ıalonunda müderris O· 

mer Şevket Bey tarafından zehirli 
gazlardan korunma mevzuu üze
rinde ikinci bir konferanı verile
cek ve bazı tecrübeler yapılacak 
br. Birinci konferanı geçen hafta 
verilmit ve çok büyük bir alaka 
toplanuıtı • 

Konferanı aalonunda bu konfe
. ranıtan sonra, dahili istim.az mev· 
1 zuu üzerinde de bir konferanı ve-

1 rilecektir. 

J inhisarlar mütehassıslan 
1 lnhiaarlarda tetkikler yapan A· 
merikalı mütelıanıslar lzmire ıit· 
mitlerdir. Heyet orada inhiaar mü· 
dürlüiünde çalıf&C&k Te Çam • 
altı mahallesini pzecelderdir. 

304-325 doğumlular 
Eminönü askerlik ıubeainden: 
1 - 304 dahil 325 doimnlulara 

kadar olanlardan 1076 numaralı 
kanunu muvakkat maddeainin c 
fıkraama llbi olup ta muayyen 
olan ıtaj müddetini ifa etmemit 
olanlar 1 .5.933 te kıta.lara aefte
dileceklerinden tubemize bemea 
müracaatleri. 

2 - Staj müddetini ifa etmit 
ve fakat ıubece kaycb yapılma • 
mıı olanla" varsa bunlar da byd· 
larını kapatmak üzere labulan al
mıt oldukları terhis Yesikalarile 
ıubeye müracatleri ilin olunur. 

[--_, , ... , •. , ··-=.: : ::: 1 
..... ~~-!!' ~!~~ .. ~~~T 

17 Nlaan 19'18 
* - Son zamanlarda Terl«M,. 

kumpanguının bcan lıtaııbul, ba
zan da Beyoğlu tarallanıul• ili lllc 
ıulan kelmnbedm ,UCd11d edilııwk • 
ttdfr, 

Kumpanya midürll bu aene IJlll
nwrlann az 11""""8• luıu6lk 11f111:

gınlan düıiinerelı ara ara IUlan -. 
meje mecburl.n luısıl old.alaa 6e .. 
l/flll etmeküdlr. 

• - Ta6ll11nı OllllGllİ,,elJf iG6ul • -..,.,,,,, ,.,.,.,,,.. .....,,,.,,., 
laf re gibi iki ıene telcdlili ınalı.ede11 
lltlınalan karargir olmuftıır. 



Sayıfa: 4 

[ lktısadi Haberler 

Şark şimendif erlerinden 
0ı o 25 tenzilat istenecek 
4500 dönüm kavun, karpuz tarlası 

bu idare yüzünden mahvolmuş 
latanbul Ticaret mıntakası kon· 

gresi dün öğleden sonra Ticaret 
müdür vekili Bahri Doğan Beyin 
reisiliği altında toplanmıftır. 

Evvela Büyük Reis Gazi Haz· 
retlerile, Kazım pqa, Baıvekil 
ismet Paşalara çekilen tazimat 
telgrafları alkışlar arasında o
kunmuştur. Bundan sonra Ticaret 
odası tetkikat şubesi müdürü ve 
müderris Hakkı Nezihi Beyin yaş 
meyva hakkındaki raporunu tet • 
kik eden encümenin raporu okun· 
muştur. 

Dünkü nüshamızda mühim 
ikısunlarını aynen yazmış olduğu· 
muz bu rapor okunduktan sonra 
Uzunköprü murahhasları söz ala· 
rak: 

- Uzunköprü ve civarındaki 

4,500 dönüm kavun ve karpuz 
tarlası Şark şimendifer idaresinin 
yüzünden mahvolmuıtur. 

batlanmıı ve encümenin gene ev· 
velki ıaynnızda yazdığımız nok -
tai nazarı kabul edilmittir. 

Buna göre bu senedeır itiba
ren bütün İstanbul ticaret mınta· 
kasına dahil olan ticaret odala -
rının muvafakati alınarak; İstan
bul Ticaret Odası Ticaret Mınta
kası Birliği halinde çalışmağa ba!· 
lıyacaktır. 

Bu i!İn tertip ve tanzim işi ile 
de raporun· sahibi Hakkı Nezihi 
bey uğratacaktır. 

Bu seneki tecrübeden iyi fay· 
dalar alınına gelecek sene bu 
birliğin faaliyeti büyüyecektir. 

Diğer ticaret mıntakalarmda 

da birlikler kurulacaktır. 

Şark şimendiferleri hak:. 
kında tahkikat isteniyor 

Dün lktiıat vekaletind~n ge

len bir emirde İstanbul TicaTet 
müdüriyetinin; Şark şimendifer· 

leri vaziyeti hakkında tahkikata 
baılaması bildirilmittir. 

Bu emir üzerine Ticaret müdü
riyeti derhal faaliyete geçmiftir. 

Transit halı tacirleri 

VAKiT 

Kısa Haberler : ............................... 
Serserilere it 

Zabıta işsiz güçsüz serserilerin 
hayat ile meşgul olmaktadır. Bun -
lardan son hafta içinde yedi sa • 
bıkalı yakalanmıştır. Bunlar Ana· 
doluya götürülerek nafia hizmet· 
lerinde çalıştırılacaklardır. 

Bu akşam ARTiS TiK Sinem•-' 

AŞI< SÖACkErMrL~ 
ROGER BOURDln (Opera comique) den rt 

MYRAL ve JEAnHtE CRISPln 
taraCından temsil edilmiş hissi, şen \'c hafif şarkılarla dolu [illll 

Bir muallimin bacağı kesildi~------ iUlveten : FOX JURNAL _.-........-

Urfa vilayetinin Birecik kazası ;;~~~~~~~-B-u_h_a_ft_a------,----------::. ıJ 

Ha.Heti nahiyesine ti.bi Göğlu kö- . T A K V İ lfJ 
yü muallimi Niyazi beyin bir kaza M E L E K' te culll' 
neticesi yanan ayağının kesilmesi- Per~embe fil~ 

ne mecburiyet hasıl olmuştur. Ma· Lily Dam ita 27 Nisan 28 " 
arif vekaleti meseleyi haber alm- 2 Muharrem 3 Muiı" 

nın güzelliği Ye sevimliliği Vencdik.te 
ca derhal alakadar olmuf ve za- ve Gondollatın şarkıları arasında 
vallı muallimi tedavi ettimıi!tir. cereyan eden 

Vekalet muallime bir ıun'i bacak 
yapbrmaktadır. 

Çocuklar yurdu 

Galatada açılan Çocuklar yur • 
du binasındaki tadilat ve intaata 
başlanmıştır. Yurda alınacak ço • 

tıııınlı~ üe&esi 
güzel Iı'ransızc:ı sözlu filminde Iler 
kes kemali takdiılc seyrediyor. il:1\•e

tcn : Paramount dünya havadiJeri. 

(2536) -

GUn doğuşu 
Gün 1 atışı 
Sabah namazı 
ogıe namazı 
ikindi namazı 
Alı:şam namazı 

Yatsı namazı 

imsak 

5,06 
19,CıO 

4,IS 
lil,12 
16. il 

19.00 
20,4-0 

3.12 
Yılın geçen günleri 117 

kalan .. 249 / 

------; ' 
cukların bir kısmının tereddi et • i"ıwııınııaıımımıuuıııuıuııı•~nıııınııuıııaıııınn1111111uıııu111111111"111 ... 1111111nııır; 
miş çocuklar olacağı düıünülerek ~ Yenı rteşriyat il 

HA \'.A - Yrşllköy nslı:erf ra;. 

:r:lnden verilen malOmntıı gore ~ 
bulutlu \'C şlm:ılden rltı:glirlı ol ' 

DilnkU &ıcaklıl• en fazla l O, e'1'
rece, hava tn~ild ı .>9 mmnıetre 

müdürlüğe asabi hastalıklar mü· 
tehassıslarından Dr. Kazım ZafiT 

Bey tayin edilmiştir. Kazım bey 
Bakırköyü asabi hastalıklar has • 

tanesinde bu kabil çocukların 
biyesile meşgul olmaktadır. 

T enzil:lth satış 

ter-

Tenzilatlı satış yapmıya kaTar 
veren müesseselerin ticaret odası

na bir beyannameyle müracaat et· 
meleri takarrür etmiştir. 

Posta memurlarının 
maaşlarına zam 

Yeni bütçe tetkik edilirken 
tahmini varidatın 320 bin lira faz· 

i.rmmntrmtMmttnmtımnn11tt11111tunnmnmmınımmmınımmnemnnnmmm~ 

Holivut 
Holivut'un 3 cü sene 17 ci sa

yısı çok güzel resimler ve zengin 
mündericatla intişar etmiştir. 

Gençlik sesi 
Yeni çıkmağa başlıyan bu haf

talıık mecmuanın ikinci sayısı gü· 
zel mündericalle çıkmı§tır. 

Foto salon 

Bugün 
1STANBUL: _,I 
18 den l8,4u lıadnr Se:ı (ık ',I 

mail Hakkı bey). 18,ıU ten J9,~ 
kestrn. 1!1,10 dan 19,SO kadıır ~ 

7.ım :Nomi bey t:ırnfıııdan çocı.ılt jl 

ııasebetlle lrnııfernııs. ı 9,80 daP) ~ ". Fronsız.c:ı. ders (ilerlemiş oı.ınlil il j, 
%0,SO lcndar t."lkU hnnım. 20,SO ,,,,J.. 
kadar T11nbnri Refik bey ve olJI" 
21,30 d:ın 22.SO kadar GrsDI 

Borm haberleri ve saat a;pın· 

A N K A K A (Ui53 m.) ~ 

Bunu halletmek ve Şark şi· 
mendiferlerinin biraz da köylü · 
nün ve müstahsilin iyiliğine hare
ket ebnesi lazundrr.,, demişler· 
dir. Bu sözler üzerine Şark şimen
difer idaresinin vaziyeti hakkın· 
da uzun münakaıalar ohnuf, neti· 
cede ıirketin bugünkü tarifeden 
o/o 25 tenzilat yapması için teteb
büsatta bulunulmağa karar veri
lerek rapor da kabul edilmiştir. 

Transit halı tacirleri dün öğle- la. olduğu görülmüş ve bunun 160 

Foto salon mecmuasının 23 ün· 
cü nüshası birçok resimlerle mü· 
zeyyen olarak çıkmqtır. Günden 
güne tekemmül eyliyen bu nefis 
mecmuayı karilerimize hararetle 
tavsiye eyleriz... Bu numarada Güs
tav Frölihin bir toplusu vardır. 
Karilerimize hararetle tavsiye e

12,SO - 13;80 Anlmrnp~ 
18,45 Alaturka ıro:z;. 18,45 - 'Jf jf}I 

fon. 19,20 - 20,10 Afaturlm saS-

Bu rapordan sonra Bahri Do
ğan beyin yumurta istihsali.tı~ı
zın arttırılmasına dair olan rapo· 
ru tetkik edilerek aynen kabul e
dilmiştir. 

Ticaret Odaları Birliği hakkı~ 
daki rapor da tetkik edilmeğe 

Darülfünun meydanına 
dikilecek heykeller 

hazırlığı 
Darülfünun meydanında dikili

cek Gazi Hazretlerinin heykelleri 
ile büyüklerimizin heykelleri için 
büyük bir faaliyetle çalışılmakta· 
dır. Lazım gelen paranın temini 
için hukuk talebesi meıgul olmak· 
tadır. 

Eroin kaçakcılığı 
Eroin kaçakçdrğr tahkikatına ad 

}İyece deTam olunmaktadrr. Şim
diki halde şahitler dinleniliyor 

Dansh ~ay 
Darülfünun Hukuk fakültesi ta· 

Jebesi tarafından, bazı beynelmilel 
cemiyetlere intihap ohınmalan 

münasehetile hocaları Muslihittin 
Adil ve Ahmet Re,it Beyler !erefi· 
ne bugün saat 16,30 da Tepebaşın 
daki Turing palasta bir danslı çay 
verilecektir. 

Adana-Fevzi Pş. hatbmn 
bize geçmesi 

MERSiN, 26 (A.A) - Yarın 

bize geçecek olan Adana-F evzipa· 
f& hattmm devri ve tesellümünü 
yapacak olan murahhaslarmuzta 
F ransrz heyeti dün akş.am Fevzi 
Pqaya gitmiılerdir. Hat yarından 
itibaren hükUmetimiz tarafından 

itletilecektir. 

den sonra gene toplanmışlardır. bin lirasının posta ve telgraf ida • 

Bu toplanbda halı tacirleri ken 
di namlarına oda idare heyeti
nin derhal faaliyete geçmesini ve 
gerek Rıhtım f İrketinde ve gerek
se iktisat vekaletinde teşbbüıat· 
ta bulunmasını ricaya. karar ver -
mişlerdir. 

Tacirler Ticaret Odası idare 
heyetinin Tereceği. kararı ve yapa
cağı i!ler.i kabul edeceklerdir. 

Kaçak ceneral için 
yapılan masraf ! 
"Makedonya,, isimli Y wıan ga

zetesi kaçak Yunan Ceneralı Plas· 
tirasi aramak için yapılan masraf· 
lan yazmaktadır. 

Atina da 550, vilayetlerde 135 
ev ara,tırılmıştır. Bu ara,tırmalar 
ve ceneTalm kaçmasına mani ol
mak için yapılan vapur, tren, oto
mobil, motosiklet tayyare mauaf· 
lan en aıağı 32 milyon drahmi mas 
rafa mal olmuştur. 

Bir mavnacı kayboldu, gitti 
Unkapanı iskelesine kayıtlı lz. 

mirli Hüsnünün mavnası dün Dol
ma bahçe açıklarından geçerken 
bir romoköre ip atılmak istenilmit 
ve mavna sahibi Hüsnü ipi atarken 
iclenize dütmüttür, tayfalar hemen 
Hüsnüyü kurtarmak istemişlerse 

de denize düıen Hüsriüden hiç bir 
eser görememi§lerdir. Hüsnü akın
tıya kapılarak boğulmuıtur. 

Sofyada cinayet 
SOFYA, 26 (A.A.) - Mihailof 

taraftarlarından Kotzeff, bu ıabah 
Sof ya aokaklarmdan birinde taban 
ca ile öldürülmii§tür. iki katil tev· 
kif edilmittir. Bunlar O. R. l. M. 
teşkilatından Kotzeff'i öldürmek 
için emir almıı olduklarmı aöyle
mişlerd ir. 

resi bütçesine ilavesi teklif edt! • 
mi~tir. Posta idaresi bu parayı me-

mur maaşları zammına tahsis ede
cektir. 

Posta idaresinin nafıa vekilli -
ğine bağlanması da kar4µ'Jaştml • 
mış gibidir. 

Şehir kütüphanesi 

Belediye tarafından Beyazıt 

medresesinde açılacak ~hir kü • 
tüphanesine ait dahili hazırlıklar 

ilerlemiştir. Bu kütüphane için a • 
iman kitaplann sayısı arttırılacak
tır. 

Borçlar mukavelenamesi 

Borçlar itilafnaemsinin imza. • 
lanması dolayısile vekiller heyeti 
imzayı müteakip yapılması lazım • 
gelen muamelelerin müzakeresine 
ba.§lamıştır. 

Esas itibarile Saracoğlu Şükrü 
Beyin evvelce Ankaraya gelirken 
getirdiği prensip itilafı dahilinde 
tanzim edilmiı olan yeni muka • 
velelerden borcun itibari yekunu • 
nun prensip itilafında:ki yekundan 
4,5 milyon frank fazla olması Ru -
meli tahvillerinin kapitalize edil • 
mesinden i!eri gelmi~tir. 

lnkıllp filmi 

Geçenlerde memleketimize ge· 
len rus muharriri M. Zahri Türk 
inkılabına ve istiklil harbine ait 
Ruslarla birlikte çevrilecek film 
senaryosunu bu ay sonuna kadar 
maarif vekaletine göndermiı ola -
caktır. Tetkik neticesi Rus muhar· 
ririne bildirilecek ve rus muharri
ri mayıs sonunda rus san'atkarlar-

la birlikte filmi çevirmek üzere 
memleketimize gelecektir. 

Hasan Lütfü Bey 
izinli olarak lstanbulda bulunan 

Ankara Ağırceza mahkemesi rei..i 
Hasan Lutfi Bey, Ankaraya dön· 
mü,tür. 

deriz. ., 
BORSA 

[Hizalannda ),ldiz iş:ıreti olanlar üzer
lednde 26 nisanda muamele olanlardır] 

Rakkamlar kapanış fiyatlarını gösterir 

Nukut (Satış) 

l\ıını$ ' "ur•ıs 
*20 f. Fransız 171, • 1 Silin Av 25,-
•ı Sterlin 738- • ı Pezeta 17.-
*I Dolar ırıo.- •ı Mark St -
•20 T.lret !.120.- • ı 7.ofotı 24-
•20 1. Rclçika 116,- .. r Pen~I\ 2Q -
•20 Drahmi ~"i.- •20 Ley 2:ı.-

•20 Ts\·lçre 818.- •20 Dl:ıar 53-
ı çen·oneç 

•20 Leva 25.- * t Altın 932.-• ı Florin 84.- • ı Mecidiye 32.-
•20 Kuron Çek t20.- * r Bank.not 2!'3,-
---

Çek fiatları (kap. sa. 16) 

•Parlıı 12.06 •Pra~a ıs 9425 
•Londra 7:11 - •Viyan1 4.1!5 -
*'~ev·Yorlı o 52!1750 •M~drlt . 5!54l!S 
•Mllilno 9 1243 * Rerlin 2 0760 
•Briikscl :t39.50 * \'arşova 4.!475 
•Ati na 83 f.7- *Peşte 3.8351) 
•C'encne 2.;ı;_ •Rükres 80.1450 
•Sofya 68.l!i7S • Belgrat 35~'i5--

Amstcrdam 1.1810 l\ltıskova 1094.25 

Esham 

Is Rankası 9.50 1 Tcrkns 2ıı 90 
•Anadolu 25 !(t •Çlmerıto Ar. rı.3o 

Reji 4.J; Cnvo!l Uey 2J.65 
Str. ffavrfyc 15. Sıırk De~ 2.35 
Tramvırv 4,30 Ralya 2..-
tı. ~lgorta ~4.- Şark m. ceza 2.35 

'lr>montı 21.25 

istikrazlar 

• lst. dahili Ç9. 
*Şark il.yollan 2,85 
* O.l\1 UYahhade 53 50 

Gümrükler 5 ~5 
Saydl mahı 4,3S 
Ba~d:ır ı ı 75 
Ask.rtve 

Telefon 13.-

Tahvilteı: 

P:lekrrlk 
Tramvav 
Tiincl 
ttıbnm 

•Anıııfolu 1 
•Anadolu fi 
•A. lümcssil 

~4.5) 

4.~<J 
18.15 
44 05 
4-1.05 
57,55 

Dişçi, eczacı müdürlüğü 
Bir müddettir müdürlüğü mün

hal hulunan di!çi, eczacı mektebi
ne muvakkat olarak doktor Beh· 
çet Sabit Bey tayin edibuitti. Ha
ber aldığımıza göre müdür vekale
tine bu defa, mektebin hocaların· 
dan Ziya Bey, Tıp fakültesi mü
derrisler heyeti tarafından tayin e· 
dilmittir. Bu tayine ait evrak bu
gün divana gönderilmek üzere da
rülfünun eminliğine geleeektir. 

\' 1 Y A. N A (518,1 m.) ı&? ,,,,,. 
1%,SO konser - U,10 tconset 

musikisi - 17,45 lconser - 20~ 
konser - 22,35 opera - 2S0,5 

L E ı P z ı a (889,6 m.) ,, 

'7,15 jimnastik - 7,85 li'.O~ / 
plftk - 1'7 konser - %1,15 ın 

haber ve musiki. 

R () K R E Ş (SD<ı.2 m.) ,1 
12 plak - 1S,1a plAk -

11 
,/ 

18115 konser - 19,4.0 plftk - ızO 
R O l\t ,\ (Hl,2 m.) ~" 

20 pl!lk - 21 pl!ik - 21,45 ,r 

!K'r. 

""' U U D A P E Ş T E (5!50,!5 / 

ıo,ı.; bando - 13,0o cır•~/ .,, 
plfık - 20 piyano konser - " 
23,10 !:lgan nıuslldsl - ~1,46 çlı-' 

VA R Ş O\' A (1112 p;.I !Ofl 
18,10 pl!tk - 16,25 pınk - 19•" 

:?l orltestr:ı - 2 ı damı. 
M O S K O V A (1801 .,,.) r 

16 ilan 28,03 e lmdıı.r ııe,riyst.. 

Yar1n 
~ 

A N K A K A (155S ıo.l 9' 
t:?,80 - 18,30 AnliıırııP:ıış.,11 # 

19,..e .i 
18,40 Alııturkıı sa7- 18,40 - , f 
konseri (Dll'f"m Zeki bt'Y ;,, / 

19,23 - lD,50 Fril!lı;ızca dc.r.J. ; 

Gramofon. 20,10 - Ajans ıwJJerl ,,ıi 
v ı v A N A umu [)1.) ıs·°"lrr. 
ız.so Plf1k - ıs Konsı"r - ;; 

U,10 Pl!ik - 18,Sj Pl!\lc - :?O~"'° 
~ p..--

22 Orkestra konseri - 2S, 

1. ~ l I' Z t U (889.G Dl.> &e' / 
• • p J<oll .A· 

7,fo Jlmnnetllc - ,,S., 'f.6"' 

l\On!l(>r - 21 l\luslld - zz,JO 
K 1) K n E ş (3!}1,% ro.l ""/ 
12 l'U.Jc - 13,.15 Fli\k J7 5' 

Koıı!M"r - %0 Senfonik klJllııer· f 

n o M A (441,2 m.> ,,,.. sJİ 
20 Haber - 21.SO ,Muııi!d 

ruan koııserl. ,,_J ı 

~ ı' 8 lJ D A P E Ş 'f IC ( / 
" pıı\" 

• 10,15 Orkestra - ıs,05 çl~ ,r / 
bant - lO Cazbant - %:J)O / 

., - 22 l\lusikl - :ıs.ı:> çtı-• ~ 
t-1 ısı·) ı I 

~IOSK.OVA (18 ~.J 
lS,10 l'lik - 18 Or"tı8tı'll J' 

19.20 Konser - 21,15 ~ 
%~Dans. _..>. 

V A R Ş O V A ( ı.ııS &. 
rlJ .. 

16 dan 23,05 c kadar net 
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--------- Tefrika .;\~ 19 DİILİMil& 1 KİMSESİZ ~-•mıııınıınıınımı--illilllll!llm ' .Bl!' il . _... 
t1 ftlaan 1933 ------- rtakleden: Selami izzet 

y b ·· l • Kız. Baliğ - Erişken. Batıl - boş. rılmak. İhraz - Kazanma. 
a ancı soez nn Becayiş - yer değittir:me. Bed - Ha be:.- - Ses, laf' söz. Hadise 

~ - .Aına, bu muhabbet ve şef· 
'-' ~ bır kadının hayabnı doldur· 
'la Y~İşmez ki. 

beıt7 Bazı kadınların hayatını 
y 1 doldurmaz, eğer ... 

e &esi titreyerek devam etti: 
tıllı - ... Bu kadınlar evlilik haya· 
be n tadını tabnışlarsa ... Halbuki 

il .•• 

- Bu tadı siz de tatacaksınız. 
-Hayır. 

ha~ Daha çok gençsiniz Şadiye 
Sö 1 · Elbette, ki evleneceksiniz. 

) ediın Y • b' d .. b-biy a, ıız ır ev e mure 
dı~ olarak oturmak için yara· 
iil h&.ınıısınız. Bu sizin İ§İniz de· 
li ' unu herkes biliyor, siz de bi-
Yorıunu z. 

tar ~~eki ama, bunu neden tek: 
l'eh~ 'Y<>nunuz? Madem ki mü· 
)ok lJelik etmekten başka çarem 
Fn; k~unu tekrar ebneyiniz .. 
)lr ~ 

1
1 doğru, mürebbiyelik için 

hay' 1 ına.dın. Fakat Seniha, bana 
b atıından 'kA . . 
Ot h !• ayet ettınnıyor ... 
di.na:Y.~tnnı kapadım beyefen • 
01\aın. gun neysem, artık yarın da 

Muhsin B .. 1.. d' ey gu umse ı: -o Yat urunuz bakalrm .• Siz ha· 
ınızı k 

l\Uı . apaınadınız, hayata he· 
Yenı ba l B' .. lel• k ! ıyorıunuz... ır gun 

"Ce •• 
tU ' •ızı buradan kapıp gö· 

rece ki A 

d... er. Layık olduğunuz saa-
ı... ve h·v L • • • • B 
'IJO 1 ... a ~ r"· ..... - ·s nız... u 
lca.Yt~r~·~acak Şadiye hanım ... Baş· 

\l 0lınasma imkan yok. 
-8 .... 

ha.li11ı ~tiin bunlar, benim iatik • 
ler .... ; a.ıt dütünceler ve tahmin· 
ll\lı ~ Senihayi unutuyorıu-. ., 

hf"'' . " •4ıo ,... ' 1· • • 'E .ıre da ~tıy, '""eu.ı:.:ı-~ "\"~2'ı c 

di .. , ~t ediyorlarmış gibi silkin· 
hak.n t'!ısında, gözlerinin içine 
de&ild· kız, kızının mürebbiyesi 
Nuri ~ •rtık. Bu kız, merhum 
dı. &fanın Yiikaek ruhlu kızıy· 

Bir an 
le, tı.ıhl •ustular, ve bu tesaizlik· 
~ arı konuıtu. 

..ı· llhıin Be b .. .. -'lt: Y &§ını onune eg-

· - Affed · . d d' •ı:tden 'b enınız, e ı, gene 
,kendin· :hsettim. Anladım, ki 
l)or•un ı:ı: en bahsedildiğini istemi 
~la.tak uı .. Eıasen beni bir dost 

8tn 
1

• ~a kabul etmiyorsunuz. 
li~. ~ırı arkadaımız bile deği· 
~1 tÖıilaıı.'b taınanıile bir yaban· 

e akı _ H Yorıunuz. .•. 
.h~Yır, size yabancı gözile 
ıha..1,1.. 1 Çünkü Senihanm ba· 

··•ı s . 
ı· el\iha. . . 
1 diiı·· ıaını aralarındaki giz-
ı.. unıceı · · ~~ l erı, zıhni alt üst eden 

Ur ili' b' · 81• 
1 ıraz yatı!l.tırdı 

t' llıi.id T " 

Şld' det daha suıtular. 
ı)~, t.t~e. gene çiçeklerle oynu· 
'le.)~· •ın Bey, gQya bir yeri 

•)o .. 
~ 1'1nut gıbı pencereye ba· 

8i "· 
......_ l'den bire dedi ki: 

~· Sen'h .•r h 1 anın babasına, ıize 
.rır ) •onn · · "ıia·ı • atı ıçın müsaade ve-

C nız? 
e"a. .e.ıı:d. P Verm•de b .. • ı. "' n atmı onüne 

~uh,i 8 
........._" 

11 ey sordu: oe. 
ılerıi L_ llıın Ya!ımda bir adam 
.Ş ~ilan b' ' 'diye h ır yuva kurabilir mi 

llnnn'> 
........... !lbett . 

' ~~el e. Hele inaan, bir za
ıh)letj ı_. Yapamadığı bazı iyi 
au .. _ ' oıraz 
~ cf.. sonra yapmak arzu-..._, \ltera k ::-.. ~ la& e, endine mükem· 

~Lllir ... 'i:ı •:- nıe.'ut bir yuva 
-... ttn-. kansız niç bir fey 

- insanın mes'ut olması da 
imkan dahilinde midir? Eğer is· 
tersem mes'ut olabilir miyim? 

Gene ne gizli düşüncesi var· 
dı? Acaba ne demek istiyordu? 

Şadiye cevap vermedi. Muhsin 
bey ısrar etti: 

- Yaşını başını alan bir in· 
sanın, olmıyacak §eyier istemesi • 
.ni gülünç buluyorsunuz değil mi? 

. .. ~~şı~ıklar~ . . bin - Kötü görmek. Bedel- Kar· - Olağan. Hafıza - Saklay.ıcı: 
Kadıkoyu lısesı muallımlcrının l k B d G" d B d . Hakim _ Buyruğu üstün. Hakımı 

şı ı . e en - ov e. e evı -
buldukları karşılıklar: G b B d (B d tt ) B d' yet Buyruk üstünlüğü Hal -öçe e. e e aa en . e ı· - · 

F eyz: Bolluk, ilerleme, taşma. hi _ Açık. beis _ Dokunak. Görünüş. Haliı - Temiz, öz. Ha· 
Fiat: Değer, tutar. Fidye: Kurta- Adap_ Saygılar. Aferin_ rika - Büyük iş. Hasılat - Ve • 
rım. Fihriıt: Klavuz. Fikir: · Dü· Varol. Afet_ Dert. Agah_ Bi- rimlik, olumluk. Hassas - Çok 
şünme. Filen: işle. Fili: İşle. Fi· len. Ahenk _ Uygunluk. Alayiş duygulu. Hatır - Gönül, saygı. 
raset: Uyanıklık. Firka: Bölük. _Gösteriş. Alet. Amade_ Ha. Hatır'\ - Gönülde kalını. 
Fırsat: Aralık (lehçe). Fitne: Az· zır Aman _ Amir _ Buyurucu. Gadir _ Kötülüğe uğramak. 
dırma, karıtıklık, karııtırıcı, ara As~yis _ Asude _ Sessizlik. Ati Gaflet - Dalgınlık. Gail~ - Bü • 
bozan. Fuzuli: Artık. (lehçe)· _ lle;i. Ayin_ ayna _ Kılıklık. yük sıkmtı. Galebe - Ustünlük. 

lstanbul 37 inci ilkmektep hoccı- Azade_ Kurtulmuş. Ganimet _ Doyumluk. Garaz -
[arının buldukları karşılıklar K G y b 

/stanbul :~s inci mektep /ıorala- ötü düşünce. arip - a ancı. 
Macera-Ba•tan geçenler. Ma· 

- Hayır. Eğer isteğiniz baş· 

ka kimsenin zararını mucip olmu
yorsa, eğer aiz mes'ut olurken, 
başka biri bedbaht olmıyacaksa 
mes'ut olmağa çalıtmanız lazım • 
dır. Herkes, elinin altındaki saa· 
dete erifmeğe gayret etmelidir. 

:s rının buldukları l:arş?lıklar Gnvamız - Anlaşılmaz, zor, ka • 
demki ··Madde.- Maddi -Var Adap_ Uslar. Aferin - Ya· palı. Gaybubet - Bulunmamak. 
lık. Mahiyet - lç yüzü. Ma - şa. Afet_ yıkıcı. Agah - Sezen. Caye - Son. Gıda - Yiyecek, yi· 
ni - Engel. Mania - Engellik. Ahenk_ Düzgün. Uugu. Alayiş yinti. Gına - Varlıklı, zenginlik. 
Mehaz - idman 7;r:ı·. Memur - _Gösteriş. Alet - Avadan. A - Girdap - Çıkmaz yol. Gurur -
Buvruk kulu. Memuriyet - Buy - made .- Aman_ Yalvarma. A- Kurulma (boş öğünme) Günah -
ruk kulluğu. Mübalağa -Büyült· mir_ Buyurucu. Asayiş - Dir - Suç. 

Muhsin Bey eğildi: 
- Tefekkür ederim, dedi. 
Aıağıdan, Didar hıınrmefen· 

dinin sesi duyuldu. 

• 
Yemek zamanı yaklaşıyordu. 
Misafirler gelmişti. Şadiye, 

sırlı sıra, kapının önünde bir çok 
arabaların durduğunu görmüştü. 

Aşağı indi. 
Salonun kapısında biraz dur -

du. lçerden sesler, kahkahalar ge· 
liyordu. 

Bu neş'eli gürültü araimda 
Nasırın sesini derhal tanıdı. Bu 
sesi tanıdığı için de biraz sınır· 

lendi. 
Geri döndü, yukarı, odasına 

çıktı. Eline bir kitap aldı. Biraz 
sonra yanma Seniha geldi. Onun• 
la konuştu. Asabı biraz sükun 
buldu. Hatta Muhsin beyle olan 
acayip muhaveresini de unuttu. 

Nihayet hizmetçi yemeğin ha· 
zırlnndıilını haber verdi. 

me. Mübarek - Kutlu. lik. Asude_ Dinç, kaygusuz. Ati Eh'at - Uzunluluk. Ebedi -
Kabahat - Suç. Kabiliyet - _Heri. Ayin_ Din şenliği. Ay - Sonsuz. Ecel - Ecir· Ecir - Ecr • 

Anlayıı. K~~ul -. Alma. Kabir, na_ Gözgü. Azade - Bağsız. Ecenbi - Yat. Ecram - Yıldız· 
Kabr - Ölu yerı. Kader.- Alın Eb'at _ Uzaklıklar. Ebedi - far. Ecza (Türlü manalarile). E • 
yazısı. Kader, Kadır. Kaclıt - Ku S E l Öl" Ecir - dat (gramer). Edep . Edebiyat -k 'k . T 1 'd' t onsuz. ce - um. -
ru ~mı · Kafıle - op u ~1 ış.- Günde1ikci. Ecir . Ecr. Emeklik. Güzel sözler. Ezeli - Sonsuz. 
Kafıye -~. Uugun. Kaıde - Ecnebi-~ Yabancı. Ecram - Yıl- Bahil-Cimri. Bahis (Baha) -
Oturak. Kaınat - Varlık. Kamus dızlar. Ecza • (Türlü manalarile) Söz açmak. Bahusus - Hele. baht 
- Söz toplağı. Kanun 

1
- Yaıa. _ Parça!ar. Edat (gramer) - Alın yazısı. Bais - Dolayı. Ba · 

ibda -Yaratmak. bra - Sıy· Ek, takıntı. Edep - Us. Edebiyat ki (Bakadan) - Artan. Bakire -
rdmak. icmal - Toparlamak. le- - Düzgün söz. Ezeli - Sonsuz. Kız. baliğ - Eri~gen. Batıl -
r~ -.. Başarma. İçti.hat -

1 
~ulut Care _Yol. Çehre - Yüz, su- Boş, dipsiz. Becayiş - Yer değit· 

b~~hğ~: ld8:1'e - Çevırme. d~ıa - rat.- Celenk - Sorguç. Çemen - tirm~~ BelfÜİn - Kötü gören. Be
Soz guleıtırme. idman - Guçleş • Yetil- yer. Dafia - iten. Dağda • del - Karşılık. Beden - Gövde. 
me. ldrak

1
- Kavrama. ihale -. ğa _ Can sıkıntısı, gürültü. Dahi Bedevi - Bedi (Bedaatten) -

Yükleme. hdas - Meydana getır· _Dair_ Daire (her manasile) Güzel. Bedihi - Apaçık. beiı. 
me. ihraz - Kazanmak. Çevere~-. Dava .-Debdebe - A · AdA.p - Uygunluk. Aferin -

Haber - Ses. Hadise - _ok~a- lay, gürültü. dehşet - ü~kme. Varol. Afet - Düzgün yok edici. 
ğan. Hafıza - .sa.klayıc~. ~a .. un Cadde _ Büyük yol. Cahil - Agah. Ahenk - Uygunluk Ali. • 
~~z .~~.~en. Hakımı!~t - Soz. us • Bilmiyen. Caiz - Yasak:ıııız. Ca1i yiş - Gösteriş. Alet - Avadanlık. 
tunlugu. Hal - Bıçım. Halıs - _ Yapma. Camit - Donuk. Ca · Amade - Bekliyen. aman. Amir 

Scnihn lktıı krıpıya 

Sonra sordu: 

Öz, .temiz. Harika .- H~s~la~- nip _ yan. Ca~us .- Cazibe - - Buyurun. Asayiş - Dirlik, dü-
gitti. Verım. Hnısas - Duygulu u.<. a· Al C · Al I C b · r - zenlı'k. Aıı:ude - Kaycnsız. Ati -

H G 
.. '"ld ım. azıp - ım ı. e ı _ 0 • 

tır - Gönül. atıra - onu e h 

- Gelmiyor musun Şadiye? 
- Geliyorum canım. 
Seniha gözlerini dört açmış, 

uzaktan Şadiyeye bakıyordu. 
Şadiye merak etti: 
- Neden böyle bakıyorsun? 
- Çünkü bu gece her zama• 

nından güzelsin de ondan. Aşa • 
ğıdaki hannnefendiler seni gene 
kıskanacaklar.. Kıskançlıkların· 

dan çatlıyacaklar, ben de minik 
annemle iftihar edeceğim. 

Şadiye onu ıustunnağa çalışır· 
ken, o gülerek söylüyordu. Keyfi, 
neı'esi yerindeydi.. 

Güle oynaya merdivenleri in • 
diler. 

(De~ıunı var) 

Zor. Cephe - Karşı. Cerra .- ileri, gelecek. Ayin. Ayna - Göz- . 
kalım. Bahil - Cimri. Bahis (Baha) gü. Azade - Sıyrılmış. 

Gadir - Kötülüğe uğrama. -Anlatma. Bahusus- Hele. Baht lstanbul 4 üncü ilkmektep hoca· 
Gaflet - Dalgınlık. Gaile - Bü- _ yazgı. bais _ Ön ayak. Baki tarının buldukları karşılıklar 
ük. k t Galebe - Üstun·· lük. F k b k F t Y sı ın ı. (Sakadan) - Artık. Bakire - Er- ar - enzememe . arze • 

Gani.met - Doyumluk. Garaz - m k Ö l ak F h t gen Baliğ - Ergin. Batıl - e - Y e saym · asa a -
Kötü düşünme. Garip - Bambaş· Uuydurma. Becayiş_ Değiş. Pürüzsüzlük. Fa.aile - Soy. Fata· 
ka. Gavamız - Kapalı. Gaybubet tinne. Bedbin _ Kötü gö- net - Anlamak. Feza - Botluk. 
- Görünmernek. Gaye - Son. Gı Fazla - Artrk, çok. F eliket - Kö ren. Bedel - Değer. Beden -
da - Yiyecek. Gına - Brkkmlık. Gövde. Bedevi_ Çöl adamı. Be· tülük. Feragat -Vazgeçme. Fert· 
Girdap - Çıkmaz. Gurur - Boş di (bedaatten) _Güzel. Bedihi Tek kiti. Fesat - Bozuk, çürük. 
öğünme. Günah - Suç. Fesih - Bozmak. Belli, açık. Beis - En~el. 

Facia - Fahiş -Yolsuz. Fah· lstanbul 36 ıncı ilkmektcp hora- Hapt - Matetmek. Hacim -
ri.- Faide - Kazanç. Fail (Gra• /arının buldukları karşılıklar Büyüklük. Hail - Engel. Haiz -
mer) - iş yapan. Faiz - Para üs Paye - Pejmürde - Bitkin. hami - Koruyan. Hapis - Kapa· 
teliği. Fani - Göçücü. Fatih - Pençe - El ayaaı. Perhiz - Sa· mak. Harç- Elden çıkarmak. Ha 
Yurt alan. Fazıl - Saygılı. F azi • kınına. Pervane_ Çark. Perver - &ar - Hııslet - Y aradılı,. humı 
let - Öz temizliği. Feci - iç. sız· Seven. Perif&ll _ Dağınık. Pegi • - Hazan - Sonbahar. Hasta -
latan. Fecir - Tanyeri. Feda - man _Caymak. Petin, pişin - Sağlıksız. Hazine- Kasa. Havi-

....,, ........... ,mııı11ıu11ımıııı1111ın11mıaıııuın111111n1AU1ımıuaıtıı111111111111111m1111111ıu Can veri~. Önden. Peyda _ Çıkmak. Pey ~ içine alan. 
Fransız edibi M. Pierre·Quint Eh' Eb di M' E İ U at. - e - ıtmez. • gamber - Çalap elçiai. cabet - yma:k. lhtif al - A • 

Pazara geliyor cel - Ölüm. Ecir. Ecir. - Ecr. Nabız. Nabz - Damar vuru· ğırlamak. ihtikar-İhtimal-Bel 
Bundan bir kaç gün evvel, latan. 

bula gelerek 1 mayısta Halkevinde 
bir konferas vereceğini haber ver· 
diiimiz Fran~ız edibi M. Leon Pi· 
erre Quint, paz<\r günü Yunanistan 
dan gelen Stella vapurile lstanbu· 
la gelmi§ bulunacaktır. 

Ecnebi -Yabancı. Ecram - Yıl· şu. Namzet_ Nişanlı. Nmıus - ki, olabilir. ihtisas - Duyu,. lh • 
dızlar. Ecza (Türlü manalarile) - Ak alın. Naz -Yap.macık. Na· tiva - Toplama. ihtiyaç - Yok· 
Parça, iyileştiren. Edat . (gramer) zrm _ Düzen. Ne§ir suzluk. İhtiyat - Yedek. lapat -
Takıntı. Edep - Saygı. Edebi - Dağınık söz. Nedamet- Caymak. Ortaya koyma. itham - Suçlula· 
yat - Giizel yazılar. Ezeli - Bat Neail _Soy. Neşe - Sevinç. Ne- mak. ittihaz - Edinmek. 
langıçsız. ıir _ Neır - Yaymak. Neıriyat • Kahir -- Ezici. Kail - Söyli • 

Çare - Becerif, kurtulu§. Çeh· Yayım. Netice--Son. Nezahet - yen. Karar - Durmak. Karz -
re -Yüz. Çelenk - Sorguç. Çe • Temizlik. Nezaket - incelik. Ödünç. Kast - Dütünce. Kua • 

Posta ve telgraf memurlar1 men _ y e§illik. Dafia - Savıcı. Kabahat - Suç. Kabiliyet . Ka- vet ._ Sıhmtı. Kubbe - Kudret -
Posta ve telgraf memurları te • 

avün cemiyetinden: 
Posta telgraf ve telefon memur· 

ları teavün cemiyeti senelik kon • 
greıi Beyoğlu Cumhuriyet Halk 
Fırkası merkezinde mayısın S ci· 
günü saat lOda aktedileceği ilin 
olunur. 

Dağdağa - Gürültü. Dahi - Eş- bul -Alma inanma. Kabir, kabr- Güçlülük. Kudıiyet - Kutluluk. 
siz. Dair - llişken. Daire (her ma Ölü çukuru. Kader - Alın yazısı. Kurban - Adak yanmak. Kur'a 
naailc.-) - lş yeri, yusyuvarlak. Kader, kadır - Deler. Kadit - Meblıut - Şaımış. Meblağ -
Dava .• Debdebe - Süs boğuntu· Kemik ölü yapısı. Kafile - Ker • Para, akça. Me1ela - Netekim. 
su. Dehşet - Şaşalama. van. Kafiye - Söz uygunluğu. Metbu - Uyulmu§. Metin - Kü-

Ce.dde _Geniş yol. Cahil - Kaide - Temel, ayak Kainat - tük. Misal - Örnek. Mübrem -
Bilıisiz. Caiz - Olabilir. Cali - Varlık. Kamua - Dil okunağı. ille. Mücadele - Dövü,me. Müp • 
Yapmacık. Camit - D,onuk. Ca • Kanun - Yasa. he.m - Belirsiz. Müamir -Yarar-
nip - Yan. Casus - Gözleyici. ibda - Yeni çıkarma. ibra - lı. Mütecasir - Ürkmez . 

Esnaf bankasının vaziyeti Cazihe - Alımlılık. Cazip - A. Sıyrılma. lcmal - Kısaltma. Top· Nağme - Ezgili. Naıt - Ölü. 

Eanaf Bankaıının vaziyetini tet· 
kik için lktısat vekaletinden btan· 
buldaki tirketler komiıerliğine e· 
mir verildiğini yazmıttık. Şirket 

komiseri bu husustaki tetkikatma 
devam etmektedir. 

lmı. Cebir - Zor. Cephe - Ön, lama. icra - ltlemek, yerine ge • Nasip - Pay. Nefuet - Güzellik. 
yüz, karşı. Cerrah -Yara öyrten. ti•mek. içtihat - Du)'U!, görü§. Nefer - Asker, kiJi. Nifak - Boa 

Bahil - Elisıkı. Bahis {Bahs) idare - Çevrilme, döndürme. gunculuk. Nimet - İyilik. Nisap• 
- Söz a9mak. Bahusus - Hele. idman ... İdrak -Anlayıf, ulat • Nispet - Yakınlık. Nizam - g,. 
Baht - Uğur, yol. Bais.- Baki mak ihale - Üıtün vermek, yük· ralanmak. Nüsha - Sayı. Nutuk 
,(Bakadan) - Sonsuz. Bakire - letmek. lhdu - Çıkarmak, çıka- - Konutma. 
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Avusturya Londrada Türk hare 
Macaristan den kaçmış bir dansöı 

Y eniden birleşiyor ismi lovka Haci olan bu düzenba' 

Eyüpteki fabrikanın baş müşterisi: Za- ıtaıya başvekili bunun için 

b ak•b• d k ) ) Avusturya başvekiline 

mahluk parlak bir masal atıyor 
Londra gazetelerinde biri bir 

Türk kızı olduğunu söyliyen, fa· 
kat ac:lınm lovka Haci olduğunu 
iddia eden bir rakkaaenin Türkiye 
de Jıaremden naııl kaçtığını anla· 
tan bir yazııını netretmektedir. 

Harem hayatından kurt • 
Bütün gece yol aldık. Ertd' 
eıtesi gece yolumuza deva:.. ıtamızın t 1 ın en urtu a~ıyan ar . söz vermiş 

Onun bu tirketle anlatmumm de Amerika piyaaalannı ele ıeçir
aebebi, onun hudut üzerinde ta· miye utratan bilbuaa iki tebeke 
bani olunmıyan kapalı bir takım bulunuyordu. 
vaıonlan da aevkedebilmeaiydi. Bunlarm birincili Nivman fe • 

Eyüpte "Etkim,, fabrikumm bekeai ki bqlıca mümeuili de 
en bellibqlı müfteriıi Pariıte ika· Gruyo idi. Gruyo Dmniyonun 
met eden "Lui Liyon,, clu. Bu ada· müeueaesi ile muamele ederek A· 
mm Nevyorkta, Tiyençinde, Şanı· merika piyuaımcla büküm ıürü -
bayda birçok mütterileri vardı. yordu. 

Eyüp fabrikası müdürü Miper, lkinciıi Spenzs ve Flitman te-
aevkiyat itini Ebu tabaka bırak • bekesidir. Bu da Pariste ikamete
mıf, bu adaı.'l da fabrikanın mal - den Albert Taranto ile it ıörmek· 
lanm Amerika ve Çindeki mütte- teydi. Bu Taranto claba IODl'a la
rilerine götürmeyi deruhte etmit • J tanbulda Eyüpte tem olunan fab-
ti. rikada da ortak obnuttu. 

Milletler cemiyeti tam bu ID'& - Amerikaya uyufturucu madde-
larda Triyeıte limanına uyufturu - leri kaçırmak için türlü türlü bile
cu maddeler sevki için ıönderil - lere müracaat olunuyordu. 
diiini haber almıf, bmıun üzerine Lui Liyonla Nivmanm Ameri • 
tetkikat yapılmıt, Şangbaya ıön • kada kaçakçılık yapmak için bir 
derilen ıipariıler ele geçirimnfti. diplomattan i.tifade edilmit ve 

Eyüp fabrikuınm bq müfte - bu diplomat vuıtuile altı defa 
riıi Lui Liyon Şaııshayda uyuftu- kaçakçılık yapılmıfbr. Her defa· 
rucu maddeler yakalanmaıı, (lı • ımda ıönc:lerilen morfin miktarı 
tras • Lorenzo) tebekeıinin ihba· 150 kilodan fazla idi. Nihayet bu 
rma atfetmİftİ. Biraz yukarda IÖy· diplomat Amerikanın en metbur 
ledijimiz gibi lstru ile Lorenzo haydutlarından Jan Dayamont ile 
turada, burada uyufturucu madde birletmit ve onun Yuıtuile de ka· 
ler bulundujmıu haber vererek zançlar temin etmiftir. 
miikifatlara konmak yolunu tut· F abt eroin kaçakçılıimm en 
111Uflardı. Fakat (Lui Liyon) un müthit ahuı, Çin diyarıdır. 1917 
bu kanaati yanlıtb. Bunlar onu ik· -.eneıindenberi Avrupanm her ta· 
naa çalqmıflar ve ıönclereceii rafmdan Çine eroin yajdmlıyor 
malların bir daha hiç bir miima • ve Çinliler aönderiJen eroini ietih
naata ujramıyacalım temin et • ilk ediyorlardı. 
mitlerdi. Bir aralık Japonyada piyasaya 

Diler taraftan Lorenzo ile lı • ıirmek için ablmıt Japonlarm Av 
tras kendilerine milletler cemiye- rupaya ıönderdikleri mütebau11 • 
ti ajanı •Ülü vererek ve milletler lar bu beyaz maddelerin nuıl ya. 
cemiyetinin kendilerine itimat et· .pıldığmı öirenmit, Japonlar Av· 
tijini il~ri ıürerek ıunu bunu kor- rupalı kaçakçılarla mükemmel bir 
lmtmıya muvaffak oldukları için surette rekabete baflamıtlardı. 
pyri metru itler ıörmelc istiyen • Japonların ite ıiritmeleri üze· 
ler onlara yaklaııyor, onların yar- rine fiatlar düpniİf, 1929 aeneain
dımmı diliyor ve bu ıuretle bun • de eroinin kilosu 60 altına varaut
lar iki yüzlü it ıörmiye devam e- tı. Halbuki daha enel bu fiatm 
diyorlardı. iki misli ile aablıyordu. 

Fakat vaziyetin bu tekilde de • Avrupacla bu ıayri metru tica-
vam etmiyeceği belliydi. Çünkü ret kayıt altma almcbktan sonra 
çok ıeçmec:len bunların bütün ha· Çin diyarında morfin, eroin kıtb· 
reketleri meydana çıkmıt hüviyet- iı duyu}muf, Franaaclan her ay 
leri anlqılmıf, ve bunlar ıözden 400, 600 arumda ıönderilen u • 
sizli bl•mıyacak hale ıelmitler • yufturucu maddelerin anuzm ke
di. ıilmeai üzerine Çinde itler bozul-

0 kadar ki lstraı Parilin bir IDUf, fakat bu lstanbulda açılan 
köt-ine çekilmiye, kimleye ıö- fabrikalar derhal faaıiyete ıirite
riinmemeje bqlamıtb. Yunanis • rek her ay 1200, 1500 kilo anam· 
tan biikametinin bu adamı aahte • da morfin ve ereia ıöndermiye 
kirblda itham ederek teslimini H- bqlamqtır, 
temeai omm vaziyetini büsbütün Tüıtiye hiiktmetinin bu pyri 
mütküllettirmit, fakat Frama bii- metru tacirlerle mücadele etmesi 
ldbneti Yunan hiikUmetinin bu ta· Çinde fabrikalar yap•Jn>eıma, bu 
lehini reddetmifti. fabrikaların yerli afyon bllanma· 

(lstru) m feriki olan Lorenzo- ıma saik oldu. Çinde teeuüa eden 
J& ,elince onun da mahiyeti anla· bu yerli fabrikalar Japonya ile re
tılmlf, Türkiye ciimhuriyeti bu ada kabet etmektedir. Bundan biyle 
mı memleketinden ıürmiif, öbür yapılacak İf, bu fabriblann eed· 
taraftan lstanbulcla çabf&D Roman dine çalıpnek olacaktır. Çünkü bu 
Z.h•rla Ebu ishak da Türkiye za· fabrlcalar kapanmadıir takdirde 
iman tarafından tidcletli bir ta • Çin ve Japonya keyif Yerici zehir 
IEaDe uinJarak hiçbir feY yapa • kaçakçdıiı menbaı olacaktır. 
..,acak hale gelmifler, lstanbul. Hali hazırda Avrupa ve yakın 
d.ki arbdqlan ela .efil ohnut • tark için en mühim tehlike men • 
lardı. baı Bulgari.tanda teenüt eden 

Bunlarm içinde yakayı karta. fabrikalardır. 

ran ve Fransa bükGmetinden u • - 8 -
7Ufbırucu maddeler için ruhsatna- Türtciye hüldbnetinin keyif ve-
- alaltilea biri, Di't'iııyo idi. rici zehirler bçalrçdıiau ficldetle 

-1- takip etmeli Tiiıld;redtm bütün 
Ptanaada, lıüldbnetin uyufturu- zehir fabrlmlarmm eeclcline Mbep 

ca naddelere kartı miitaadeklr olmuftu. Bu fabrilralann ...... • 
da'ftWDdıiı unda, Wlbaı• 1928 maaile f.ı,rib ahipleft de Tilld-

lovka Haci Hanım, Karadeniz 
üzerinde, kendi anlatıtına göre 
Derminyik kasabaımda doğmut, 
timdi yirmi dört yatında imit ! On 
iki yatına vardığı zaman babaıı 
onu Abdülıeyh namında birine 
sabnıt ! Genç hanım mükellef bir 
arabaya bindirilerek, uzun bir ae
yahattan ıonra büyük bir konağa 
götürülmüt, ve bu konakta aylar
ca rakı dersi aldıktan ıonra hare
me girmif, ve "Abdül,eyh"in hu
zuruna girmit !. 

lovka Haci Hanım daha sonra· 

Beni kaçıran bahçıvan,~ 
zaman meftul bulundu. 
zun maceralardan sonra 
vardım. Bunları anlatmakla 

Pre• Otto ıını töylece anlatıyor: 
Deyli Telgraf ıazeteıinin Paria- "Abdülşeyhin aya!hna eg~ildim. Keadf•lae Tlrk ..... aıdl .... 

~ lovka Hacl 
ten aldıiı maHimata göre Avustur- Başım ayağına değdi, ve bu suret- dan geçenleri nakle 
ya bqvekili Doktor Dollfuu A- le evlenmiş olduk! Hayatımın üç marn. Çünkü bunlar 
vuıturya ile Macariıtanın yeniden senesini burada geçirdim. Ara sıra bir kitap doldurur. Yalnı' 
birl91meleri için Sinyor Musolini- Şeyh tarafından kabul olunuyor, kaydetmek isterim ki, u" 
nin muvafakatini elde etmeie mu- sair vakitl~rimi kendi dairemde betbahthklar bir çok defalat 
vaffak olmuttur. iki müttehit dev- serbest geçiriyordum. Şeyhin ha- harem hayatını arattı. An 
letin bqmda, Prens Otto Kral ola- remindeki en genç kızdım. Kaç- d ·· 1 k ff k ol~ 

cakt 
ansoz o ara muva a 

rak buluna ır. mayı tasarladım. Köye gidersem sonra sefalet ve felaketten 
Bu haberi ilk ortaya atan ıaze- tekrar yakalanırdnn. Ele geçirile- d A 

akya h k . . um.,, 
te Çekoılov ü Gmetimn na- miyeceğim bir yere gitmek gerek- "lovka Haci,, Hanımın .,,,.-11# 
tiri efki.n olan Narodni Tisti ı•· ti. Şeyhin hareminde üç sene ge- ıı budur. Hikayenin anla~ 
zetesidir. çirdikten sonra bir gün bahçede onun reklam mabi,.....-~ 

Bu gazetenin nefriyatma göre dolaşıyordum. Bahçıvanın bana ve ta.munile uydurma old ... 
Prenı Otto senenin altı ayını Vi- baktığına dikkat ettim. Bahçıvan lqılıyor. · ~ 
yanada, altı aymı Budapeıtede ge- ermeni idi. Bana :ıraklas:ırak ask- Ciinlcii tft.ı,. ı.. .. ı: ı.. .... "',ı. ti 
çirecekttr. Bu 'ltİ Mf&l"lliak i~m tan bahsetmeğe başladı. Ben onun dranın tiyatrolarından bi · fi. 
Praıı, Belgrat, Varıova ve Biikref aşkına aldınııadım. Fakat onun ba yantal danalar yapm~ 
ile müzakereler vuku bulacak ve na aşk ilan etmesı'nde halas" ça- t 1 vk ' d d "'iM en, o anın a m an • 
bu projf'nin muvaffakıyeti için ça- resini buldum. Planımızı hazırla- bütün macera11ncla hakikat' 
lıı:lacaktır. dık. Ve bir gece birlikte kaçtık. da hiç bir tey yoktur. 

Verilen mal6mata göre Maca· !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ ..... 
ristan naip aaıltanab Amiral Aort
by ile fırkası bu projenin lehinde· 
dir. Yalnız Macar aoıyaliıtleri a· 
leytedirler. 

Prenı Otto 1912 de doğmuttur. 
Kendiıi müteveffa Avusturya· 
Macariıtan imparator Şarlm en 
büyük oiludur. 

Kasımpaşada bir gece kavgası 
Kuımpqada Yeni çetme ıo • • koparmııtır. lbrahim, kadııll 11._ 

kağında 8numaralı evde dün gece turmıya çalıtmıt, bir yaOcı:'t( 
bir dayak hidiıeıi olmuı, bütün tabanca kabzuı ile dövrniı-A 
mahalleli ayağa kalkmıttır. lamııtır. Tabancanın bir ~ 

Bu evde lbrahim iıminc:le bir a· yere dhıtüğü ıırada Nadid• 'ti_ 
dam ile metreıi·Nadide Hanım o - diıini ıokağa atmıt, ölüm~jrl 
turmaktadır. iki ıeneden beri be- tulmuttur. lbrahim yetitell P""J. 
raber yatıyan bu kadınla, erkek ler tarafmdan yakalanaııfb'• 
ıon günlerde ıık, iık kavgaya bat- ~ 
lamıılr.·dır. Kavganın ıebebi, lb • Hlll eroin sabyorl-'.~ 
rahimin bazı geceler uğramamaıı· Galata Mumhane cadd~ 
dır. Nadide, dün gece ıaat ikiye çörekçi fırını sahibi Şakir -"l 
kadar dostunu pencerede: f d k' R' ı· ·H~il 

ırının a mu ım ıze ı 

- Ha timdi gelir, diye saatler- lu Etref eroin satarken 1 • 
ce beklemit, vaktin gece yarısını r. f tatl ji mıttır. Lotre in para çan .J; 
da geçtiğini görünce yatağına u • ..,.. 

den çıkara'rak yere atbi• 1 . 
zanmıttır. Yanın saat ıonra kapı •.tit• 

ket eroin musadere edillll1r"'"' 
çalınmıı, derin bir uykuya dalmıt 
olan Nadide yatağından f ırlıya -
rak pencereden batını uzatmıı • 
tır. Kafayı tütsülemit olan ibra· 
bim hemen: 

- Ne bekletiyoraun. itte ben 
ıeldim.. Aç kapıyı diye ıealenmit 
biraz ıonra da içeri ıirmiıtir. Uy· 
ku ıerıemi olan Nadide biraz ile • 
ri geri ıöylenecek olmut, araların-
da gene tiddetli bir kavga batla • 
mıtbr. lbrabim, metresini kapının 
arkasına 11kıtbrmıt tabanca ve bı 
çağım çekerek üzerine atılmıt; 

- Senden bıktım artık. Temiz· 
('\ 

liyeyim de kurtulayım demiı, ta -
bancanm namluıunu kadmm ta • 
kaima dayamıttır. Ölüm saatinin 
yaldqtıinu tören Nadide: 

- Amanm doıtlar yetitin. Bu 
herif beni öldürüyor. F~dmı 

Otomobil kaza.. ı 
Dün gece ıaat yirmi ~ _,, 

för Alinin idareıindeki _. ~ 
maralı otomobil Hatice ~' 
mahallesi sakinlerinden SZ ~ti 
rında Hatice Hanıma ~ 
batmdan mecruhiyetine ~ 
vermittir. Yaralı Hueki ~ 
ıine kaldırılmıt toför yaıı-1 
tır. 

KU~Ukler kaVSI ... 
Ördek kuap mahalletjıadf 

laca sokakta oymyaD 5 
Necati ile ! ! yqında Yoıt" 
Retat kavıa etmiıler, ı• 
tq atarak batından ,aral 
dır. 
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talyanlarla Yugoslavların 
karşılıklı hazırlığı 

Arnavutlukta Belgradın topa tutulması için Italyanların 
Yerleştirdiği toplar : Buna karşı Yugoslav kıt'aları 

alay alay gönderiliyor 

<idti . It.ıya - Yugoslavya ve Arnavutluk hudutları 
d Yatık d . . . 
etlctıc . cnızı cıvarındaki kom§U olur. Buradaki dinamit 

il tın birb' . 
infilakı, 

elJeti ırınc karşı olan ı·azi -
etrafınd I 

ltıcıJıca "1'" .a. stanbulda çıkan Al-
llcıg llrkışe Post refikimizde 

tattan .. " 
rıkllııı.t Uofldcrilen bir makale, 

~ ır, 

11" d l Ct•letı • 
<2ll tıaz· erın birbirlerine karşı o • 
oı ·'' ıuetteri b. """"a il • ır çok memleketlerde 
~ e takip d' 
fldcıki k e ıliyor. Hatta, bu sa-

~azz,;; onışular ara.tunda anlmıama • 
• • '11111 'id ~ 
ıçı11 bir t h deUenmesi, dünya sulhu 
llor e like nıa'. t' d .. "l'' • myc ın e goru u -

11" it •ı. 

Adriyatik denizinin öbür ucunda 
gene gürültülü bir akis bıraktı. 1 -
talyanın muhtelif şehirlerinde bü
yük nümayişler yapıldı, "Dalma -
zi a noi !,, yani "Dalmaçya bizim
dir!,, Diye bağ'ırıldı. Eğer 1932 se
nesinde bulunmayıp ta 1923 te ol
saydık, her halde Dalmaçya üzeri
ne yürüyüş hareketi yapacak ikin
ci bir d' Anun!riyo ortaya çıkardı. 

Halbuki 1932 - 1933 de hulu -

kumet arasında kal'şılıklı olarak 
yapılmış olan askeri mukaveleler, 
zaten "icap eden,, her şeyi ihtiva 
etmektedir. O askeri mukaveleler
de, her türlü ihtimaller düşünül • 
müştür. İtalyan taarruzu, Rus ta -
arruzu, Macar bitaraflığı, Macar 
tecavüzü, Bulgaristan, Almanya, 
hepsi. ... Ve her ihtimale karşı, üç 
hükumetin taahhütleri tayin olun
muştur. Silah temini işi de yolun -
dadır. Gerek Romanya, gerek Yu
goslavya, Skoda ve Şnayder Kröy
zot fabrikalarından teçhizat getir· 
tip duruyorlar. Şimdiye kadar hal 
!edilmemiş olan şey,, yalnız müş -
terek başkumandanlık meselesi -
dir. ihtimal, karşılıklı mukavele • 
ler, şimdi müşterek bir mukavele 
eseri haline getirilir. Fakat, bu • 
nunla da Küçük itilaf esasında 
belli başlı bir değişiklik yapılmış 
olmaz.,, 

11/akaledc, bundan sonra bir müd -

det enıel büyük det'letlerin araların

da birlik teşkil etmeleri teşebbüsü 

karşısında, Küçük itilaf devletlerinin 

aldıkları ı·aziyet, tetkik olunuyor, 

/J('[grat ve Pragda, Cenevrecİe 11apı · 

lan mualıedcnin Milletler Cemiyeti • 

nin istihdaf ettiği ga11eye uygun ol • 
• makla kalmayıp, halta Milletler Ce -

F ransanın mühim teklifi 
Harbın önüne geçmek için Fransanın 

bir teklifi : Umumi mukavelename 
P ARiS, 26 (A.A) - Cenev

redeki Fransız heyeti, İngiliz 

muhtırasının emnüselamete dair 
kısmı hakkında bir tebliğ neşret

miştir. 

Fransa, istişari ı:ıi:>ak mesele!ii
ni umumi komısyona tevdi etmek 
tasavvurundadır. Fransa milletler 
cemiyetine dahil olmıyan aza bu 
baptaki noktai nazarlarını bildir -
dikleri za.man bu husustaki fikirle 
rirıi bildirecektiı. 

Fransa, sıyr.si komisyonun Av· 
rupa için mütekabil bir yardım 
misakı tanzim etmek maksadile 
ihdasına karar vermiş olduğu mah 
dut komite teşe-Jckül ettiği zaman 
mıntakavi itilaflar haldcında bir 
takım teklif!"!rde bulunacaktır. 

Maamafih, Fransa daha şimdi
den şu tekliflerde bulunuyor: 

Bütün Avrupa devletlerini ta -
ahhüt altına sokan ve kuvvete cü· 
racaat edilmiyeceğini natık olan 
bir beyanname. 

Harbın önüne geçmek çareleri
ni inkişafa mazhar edecek umumi 
bir mukavelename. 

Mer'iyet mevkiinde bulunan 
emnü selamet itilaflarının de•·pi:ı 

etmekte olduğu ahvalde mukave -
lenameye iştirak etmiş olan dev -
letlerin, Sovyetlerin tekliflerine 
göre mıntakavi Avrupa kadro!iu 
dahilinde tayin edilecek açık taar
ruzlar vukuunda Avrupalı devlet
ler için yaı dım istemek hakkı. 

Her hükum~l nezdinde bir kon
trol komisyon1ı ihdusı. 

Avrupalı devletlerin muvafık 

görecekleri yardım tedbirlerinin 
ittihazı. 

Bütüıı Avrupa devletlerini ta • 
ahhucic tc!~an mali yardım muka· 
vclenamesi. 

Cenevrede teklifimiz 
CENEVRE, ~6 (A. A.) - Nor

veç murahh~sı, milletler cemiyeti 
misakı ahkamının ihlali takdirin -
de bunu y::ı.pmış o!an memlekete 
s!lah ihracının ve bu memleket le
hine aktedilecek istikrazların ko -
laylaştırılmasının 

iltizam etmiştir. 
men edilmesini 

Türk murahhasının yapmış ol
duğu bir tadil teklifi, İngiliz pro
jesinin derpiş etmekte olduğu is -
tişari lconf erans kararlarının reye 
konulmasına mütealliktir. 

Sovyet murahhası gerek Paris 
r.ıisakı a!ıl:fımının ihlaline ve ge -
re!c istir.ar\ konf eransm ictimaa . . 
daveti usulüne dair bir takım tadil 
tekliflerinde bulunmıyarak esasen 
malUm olan noktasını iz::ı.h ve teş· 
rih etmiş ve müzakerelerin ya
kında rcüe:;:;ir bir !'ulh teş.kilatı ih
lasına müncer olması temennisini 
izhar etmiş ve bu temenniye M. 
Eden'de iştirak etmiştir. 

Bundnı! ::onra müzaker:ıt, çar

~amb:ı gününe tehir edilmiştir. Bun 

dan evvel M. Henderson önümüz

deki iki ay zarfında konferansın 

bir netice elde etme:;i için gayret 

ettiğini ~öylemiştir. 

······················································••ı•••••••••••••••ı••················ 1uar1 
llflil" 11 a, en 80n vaziyeti lf ade 
lf.>h. ctzıla:ı b • 

ın bcı " dıkkatc değer maka-
:ı kısın ı 8 1 arını naklediyoruz: 

elgrad 
''8ir S 1 bombardıman ı 

tta haJy ırr köylüsü, geçende ha -
dlttt\ln hanharın Arnavutluk budu· 

nuyoruz. Dolayısile, Musolini'nin 
senatodaki büyük nutkunu Y eftiç' 
in bir cevabı takip etti ve heyecan 
biraz yatıştı. Bununla beraber, şi · 
mal garbindeki Yugcslav kıt'aları 
kuvvetlendirildi, Arnavutluk hu -
dudundakiler de arttırıldı. Sonra 

miyeti gayesinin örnek olacak bir şe · sinin halli geciktikçe, muhalef e - ğu mevzuu bahistir, denilemez.,, 
kilde yerine getirilmesi mahiyetinde tin talepleri bir kat daha şiddetle- !tlakaledc, beynelmilel lıcidiseler 
olduğu yolunda ileri süriilen iddialar , neccktir. "Benim cantam benim l•arşısında vaziyetin başka türlü mü • 

kaydedilerek, şöyle devam olunuyor: cebimde, benim tü-f eğim bcni.m 0 • , l<ilıaza edilebileceği, buralarda dahili 

ttümayişi tahlil muzumda !,, Hırvatların isteğinin ı·e lıarici siyaset meselelerinin çat•ştı

d er an . h' 1 <>rad gı ır yerine, Belgra 
ıtı·· an ho h lltı:ıku nı ardıman etmek 
~erteıti~~~~n çok büyük toplar 
1tıa11 b\ln: erinin söyledi. Ve, 
tttj b , karde• .. .. .. .1 .. h · ou11 k 3'1 sozunu ı ave 
lldltdu .a.1 arşı, ben, Arnavutluk 

\t ıeB 1 
da ~esafe . ~ grat arasındaki ha-
ar tttltu" sının 250 kilometre ka -

~~tetiıni !~.n~ İşaret edince, bu i · 
ı: ''Oı uhırnsiyerek ·· 1 d &\ln b şoy e e • 
ll~k ' undan ne çıkar?,, 

ltıe a ba.ıı k · S Ye ti" ınıseler de, Fiyu -

t 
\lkhta ar şehirlerden biri olan 
an... . sef erb l'k . ~il h er ı emirnameleri 
t\1 .ı.ı "ek .. el a.zırlanınış bulundug .. u-
"-k '4 an· · 
l 

'dar} ışın, yalnız bunları a -
od a. .. d 
()l l.lğ\ln\l Ron ermekten ibaret 
\. 'tt !ey anlatıyorlar. Muhakkak 
'"--.a.. ' bura} d b . 
t "'tn . ar a uhranlı hır 
rıe)d eatı ... d. h' e i) • gı ır. Cenevre ve La
ıç k erı sür"l 

llaıı..~t "akit ~ ~n sulh esaslarına 
'ii ·~ı, ıyıce inanılmıyan 

llt.... tın bu kı d .. J&ff --.ı, ai .. smın a, harp du 
iltıt\ ta.~~sı ka.~ı!ıklı~ ve ihti • "•la ı aksulamelıdir. 

l'ra." l'llar hadisesi ı 
ee,. ın l'lle h 
b. 

1• ııu11 .. f ur aslanları hadi -
·'1tı t \ln b' · d k 11CÜcik• b' ırın e olabilecek · şe-
ı bu'lh:k ı ır rnisalidı'r R d '-l .11..ı F . . oma a-

h atıla.rı aşıst ıergisinde, Trav 
l.lttJ llın res' 1 · h atın l un erı de vardı ve 
a.~ırJ a. tında "F . l •o ayını ı aşıst er, bizi 

t' tlta.dır ı_ .ı. .,, Yazılı idi. Bundan 
ırı. l 1tı, bu . d 

A.J ta"da.k· resun e görülenle-
d·ı~ı ae~ lJ l aıılları tahrip edildi. 

ı ılt} • ~ır\'atı t . k ttınd n amanule ken • 
'ı>ıl en l'e ·11· ed Clta.k hu . . nıı ı heyecana 

d ell tearnt 1!1 Yaptıklarını tesbit 
'" tii"h tebliğin do.. l .. .,. e etnı gru ugun· 

ek, nezaketsizlik 

da, on altı Şubatta Cenevrede Kü
çük itilafın "teşkilat,, muahedesi 
imzalandı. 

Çıng1rakh kedi ! 
Memleketin harici siyasetinde 

bir zamanlar büyük bir rol oynı • 
yan maruf bir Yugoslav diplomatı, 
bu muahedeyi, teessüre değer, a
cele ileriye atılmış bir adım ola • 
rak tavsif etti. Açıkça, bu soğuk 

kanlı davram_şm eksikliğine dehi -
let ettiği ve Avrupa siyasetinin 
müstakbel inkişafı üzerinde çok 
müsait olmıyacak şekilde tesir ic
ra edeceği kanaatini gösterdi. Bu, 
tamamile doğrudur. Alman nok • 
tai nazarından, bu Cenevre mua -
hedesini, daha ziyade, memnuni -
yelle telaki etmek mümkün.dür: 
Bir kedinin kendi kendine çıngı -
rak taktığı pek nadir olarak vu • 
kua gelir! 

Tatbikat noktasından vaziyet 
gözden geçirilecek olursa, bu mu
ahede ile, Küçük İtilafın vaziye • 
tinde ve bağlanmasında pek az 
bir değişiklik yapıldığı görülür. 
Bu arada, belki artık Romanya -
nın itilafa sadakatindeki tereddüt 
-hiç değilse birkaç zaman için
mevzuu bahsolamıyacağı nokta
sı, istisna edilebilir. Küçük itila· 
f ın Cenevrede askeri mahiyette 
hiç bir karar verilmiş olmadığı ve 
muahedeye gizli askeri kayıtlar 

konulmadığı hakkındaki temina • 
bna gelince, bu, tama.mile inanı -
labilir bir cihettir. 

Vaziyetin tetkiki 
1925 - 26 senelerinde üç hü -

"Küçük hilaf ın, yalnız Maca -
ristanı değil, bilhassa İtalya ve Al 
manyayı istihdaf eden Cenevre 
nümayişile, Avrupadaki zıddiyet
ler fevkalade şiddetlendirilmiş -
tir. Bu, en hafif tabirle, bir dost 
olmayış tezahürüdür, ki tabii icap 
ettiği gibi bir akis uyandıracak -
tır. 

Cenevre muahedesinin en mü -
hi.m hazırlığının, hu mevzula <la • 
ha evvel Küçük İtilaf devletleri 
erkanı harbiye reis!cri, hariciye 
Nazırları Teşrinisani ve Kanunu -
evvelde Belgrata ır.eşgul olduk -
tan sonra, Romanyada Şinayada 

yapıldığında tereddüt edilemez 
gibi geliyor. 

Bundan başka, öyle geliyor, ki 
her iki memleketin kralları, mem
leketlerinin dahili vaziyetlerini 
ciddi surette 3örüşmüşler ve Kral 
Karol, bu sebepten de her halde 
kendi derin kanaatlerine tamami· 
le uygunluk göstermiyen bir me -
seleye muvafakat etmiştir. 
Yugoslavyanın dahili vaziyeti, 

son haf talar içerisinde biraz sa · 
kinleşmiştir. Bununla beraber, 
muhalefet reislerini -şunu da 
kaydedelim, ki yalnız bir zaman 
Avusturya - Macaristana ait o -
lan sahadakiler !- yakalayıp ne -
fyetme!de, Yugoslavyadaki hü -
k\ımet meselesi halledilmiş sayıla· 
maz. 

Muhalif kuvvetler 
Hırvatların, Slovenlerin ve 

Sırpların eski tarihi yerlerini ken· 
dileri idare ebnek arzusuna isti • 
nat eden hük\ımeti taksim mesele-

ifadesi budur. Fakat, bugün Bel - 1 ğı, birbirine girift olduğu 11azılarak, c

grat hükumetine karşı duran mu - ğer günün hirinde bu nal.tadan fevka

halefet hakkında har~çte yanlış ve iade bir vaziyet ortaya ç:!:arsa, l'u . 

aslına uygun olmıyan tasavvurlar goslaı· deı·frti fikrirıiıı beka bulup 

edinilmemclidir. Muhalefetin ha - bulmıııacağı mesl'lc olduğu mülmıaza-
kikaten kudretli bir reisi yoktur. 
Ne Pasiç, ne de Radiç ayarında bir 
reis mevcut değildir. En kuvvetli 
ve Yugoslavyanın müstakbel inki
şafı için en mühim partisi olan ra 
dikaller partisi, diğer Sırp, Hır -
vat, Sloven ve Bosna muhalefet 

partilerile birlikte bir blok teşkil 
edememiştir. Bu itibarla Yugcs -
lavyanın parçalanması gayesini 

güden kuvvetlerin derecesi hak -
kında, lüzumundan fazla kuvvet 
tahminlerine girişilmemelidir. 

Mukadder akıbet 
Gerek memleket dahilinde, ge -

rek memleket haricinde böyl n:u -

halif kuvvetler vardır. Ve bu ku·ı
vetlerin, günün birinde gene, ge -

çen Teşrinisanide Velebit dacm -
da yaptıkları, derhal basi:ırılan kı
yam hareketi gibi büy~k bir hifli-

se çıkarmaları mümkündü•·. An -
cak Slovenler, Hırvatlar ve Sırp -
lar pek ala biliyorlar, ki Slovanya 

ve Hırvatistan için mukadder akı
bet şudur: Ya Belgratla berabP.r 
kalacaklar, yahut ta İtalyan nü -

sı ileri sürülüyor. 

Makale, şu satırlarla hitiyor: 

Şimdilik harp yok 

"Fakat şimdiki hnlde, bundan 
emin olunabilir, ne İtalyanlar, ne 
de Yugoslavlar harp etmeği düşü
nüyorlar. Tarihte işitilmemis ve 
heklenilmem;ş bir tesadüf ve. tali 
eseri olarak, yeni ve eski yerlerin 
dahili birliğini daha temin ede • 

medcn, arazisini iki kattan fazla 
geni~letmiye muvaffak olan bir 

hükumetin, dahili vaziyetile uğ -
ra~makla, kafi derecede üzücü işi 

var, elemektir. Bu vaziyet, mace -
ralar <lüşür.miye müsait olamaz..,, 

aıım.1ıutttuı11111nw11l!ltı1mn1Ut1Qı Hıtttttnmmunı 1mntm11mmmım nıammmu• 

Defterdarlığın davası 
D~fterdarlık tarafından, 83.C>nO 

lira istihlak \erg isinin ziyaa uğra
tıldığı idclia:;i)e Nesim T aranto E
fendi varisic:·i alcyhi:ıc açılan da
va, ciün Suilamıhmet ~kinci sulh 
mahkemesinde görtilmüştür. 

Mahkeme, bu davayı selfıhiyeti 

haricinde görmüş, reddetmiştir. 

fuzu altında yaşıyacaklardır. İste Halkevinde konferans 
bunu bildikleri içindir, ki bütÜn İstanbul Hal!cevi reisliğinden: 
mücadeleye, Belgrada karşı kin Bugün saat (15) te Evimiz kon-
derecesine varan menfi duyguya ferans !Kllonı:nda Müderris l~cmil 

rağmen, gene neticede Yugoslav Hakkı Bey tarafından "Demokrasi 
hükumetini tercih ediyorlar! içinde ço::uk haftası, mevzulu bir 

Şu halde, Yugoslavyanın der - konferans veril~cektir. Herkes ge
hal parçalanmak üzere bulundu -

1 
lebilir. 
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Kadınlara BAklm • 
in önünde Sulh istiyen 45 milyo' 

kadının temsili 
• • 1t4.• ' •• :· ~ ••• "" .... ••• : ! . rtakleden • fa. 

Şoför, bir eliyle otomobilin ke -
narına asılmıf, öteki elinde ta -
banca, nankör Suadı tehdit edi -
yordu: 

- Olur §ey değil .. Size bu ka
dar yardım edeyim, ferefinize iki 
de polis tamamlamı§ olayım, te -
şekkür edeceğiniz yerde beni at -

latmağa kalk ha .. Aşkolsun be!... 
Bana bak delikanlı .. Durda hine· 

yim, yoksa, vallahi günahı boy -
nuna seni de polislerin yanına 

gönderirim. 

Sua.dni yüzü hiddetinden kıp 

kırmızı olmuştu .. Fakat yapılacak 
bir tey yoktu .. Üstelik, herif hak
lıydı da .. Sert bir hareketle fren -
leri sıl-tı, otomobili durdurdu, ka
pıyı açarak, şoförü yanına aldı . 

Şoför hala homurdanıyordu .. 
Suat cevap vermeden, tekrar ha
reket etmiş, gözleri, yaktığı fe -. 
nerlerin aydınlattığı yolda Şişli 
caddesine çıkmış, hu saatte ten -
ha olan bu yollardan büyük bir 
sür'atle gidiyordu. 

Şoför, sesini çıkarmadan otu -
ruyordu .. Fakat otomobil Galata
sarayın köşesine gelip te, hızını 

kesmeden müthiş bir viraj yapın· 
ca: 

-Vay canına be!. 

Demekten kendini alamadı. 

Sonra, dili çözülmüş gibi derdini 
anlattı: 

- Benim sizden istediğim, sa· 
dece buradan uzakla§mamı temin 
etmenizdir .. Eğer beni, Yunanis • 

tana falan kaçırtabilirseniz .. Ha
ni ya param da yok değil .. Ayak -
kabımm içinde, astarın arasında 

tanının 80 papel var.. Vakıa bi-
raz ıslanm1,lardır amma, adam 
akıllı bir ütü geçince, mis gibi o -
lur ... Yani demek istediğim mese
le para meselesi değil, pasaport 
meselesi.. · 

Şoför, her !eye rağmen ihti -
yatlı bulunmak üzere elinden ta -
bancasını bırakmamıştı. 

Bu aralık otomobilin arka ta -
rafından boğuk bir inilti duyul -
du. Şoför geri dönerek: 

- Küçük hanım, dedi, ken • 
dine geliyor galiba .. 

Filhakika bu, Luizdi. Şimdi 
kendine gelmişti .. Güçlükle doğ -
rulmuıtu.. Kapalı otom<>bilin a -

cık kalmış penceresinden içeri gi
ren hava, ayılmasma yardım et • 

mitti ... Saçları damıa dağnık ol • 
muttu .. 

Suat, nihayet konu§mağa razı 

olmu§ bir adam haliyle s~rdu: 

- Yaralı mı acaba?. 
Şoför Luize sordu: 

- Yaralı değilsiniz ya mat -
mazel.. Bir yerinizde ağrı falan 
var mı?. 

Genç kız yorgun bir sesle ce -
vap verdi: 

-4-:layır, hayır .. Sade korktum. 
Çok korktum ... 

Bir nefes aldı ve sordu: 
- Kurtulduk değil ımi?. 
Şoförün eski neı'esi yerine gel

mi~ti, kahramanane: 
- Elbet, dedi, hemde ne kur· 

tulduk ?. Vallahi efendiye dua e
din .. Sizi kollarına aldı ve böyle 
ce koıtu .. Amma da bilekli adam. 
Fakirane ben de iki memur indir· 
dim .. Ne yaparsın, heriflere dert 
anlatmak kabil değil ki .. Çekilin 
dedim, aldırıt etmediler... Eh .. 
Ben de yol açtım ... Yoksa hep bir 
den delikteydik.. · 

Mabnazel Luiz teşekkür etti: 
- Hayatrmı kurtardınız, dedi, 

300 kişi şehitler abidesine 
çelenk koydu 

le§ekkür ederim. • Talebeler üç yüz kişilik bir 
Şoförün göğsü kabardı: grup başlarında hocaları bulun-
- Bir ıey değil abla ... Ben bu· duğu halde 23 nisanda lnönü ıe

radayken korkma ... Yallah, hillıih bitler abidesine gitmitler ve ahi • 
kim gelirse yakarım.. deye bir çelenk koymuşlardır. 

Sonra, daha alçak bir seıle ila· Abide mahallinde parlak ve 1&.ygı· 
ve etti: ı lı bir ihtifal yapılmış, nutuklar 

- Yalnız ... Siz de bana bir iyi· söylenmiş, lnönü harbi hakkında 
lik yapınız, buradan kaçmama talebeye izahat verilmittir. 
yardım ediniz, yoksa bir ele ge - Ed• d • 1 • 

k.. .. b d .. k ıt· ıme e su ış en çersem, opru a§ın a yu se ır -
ler. 

Genç kız titredi: 
- Susunuz, dedi, böyle şeyleri 

aklınıza getirmeyiniz .. 
Fakat nereye gidiyorlardı?. Ye· 

dikuleye gelmişlerdi. Otomobil 
şimdi, Bakırköyüne doğru yol a • 
lıyordu .. Sonra bir yan yola sap • 
tılar, Yeşilköy, Çekmeceye geldi
ler .. Şoför, burada, Suadın, şim

diye kadar gömıediği ve bilmedi
ği yola saptığını görerek hayret 
etti. Biraz sonra otomobilin f e .. 
nerleri, bir viraj eınasında ileri .. 
deki denizi aydınlattı .. Buran her 
halde Çekmece gölü olacaktı .. 

tleride bir top ağaçlık arasın -
da da, bir evin karaltısı görülüyor
du. Otomobil, bu evin etrafında 
bir daire çizdi, ve $ahile doğru 

bir yere gelip te bir daire daha çi
zerken, fenerler sulann üzerinde 
bir cismi daha aydınlatıtı, toför : 

- O ne, dedi, motör mü, tayya· ., 
re mı .• 

Kolunu uzatarak iıaret te edi -
yordu .. Fakat fenerler hemen sön· 
müş, otomobil durmu~tu .. Suat: 

- Dalga aeçiyoraun aaliba?. 
Diye kapıyı açmış, fakat otomo· 

bilden inmeden evvel, otomobil 
aletlerinin olduğu çantadan bir 
~eyler aramağa başlamıştı. 

Şoför, bıyık altından gülerek: 
- Ne o ağa bey, dedi, tabanca 

nı mı arıyorsun?. 

Suat ona hayretle baktı .. 
- Evet, dedi ... Nereden bili • 

yonun?. 
- Şey ... Bo~una arama •. Ben 

aldım .. Çünkü benim tabancada 

hem bir tek kurıun bile kalmamış
tı, hem de "aleti kn.tl,, yanımda 
olmasın diye, otomobile binince 

Edirne ıehrine getirilecek auyun 
projesini hazrrlıyan Franaız ıirke

tinin mühendisleri EdiTneye gide
rek tetkikatta bulunmuf ve ıehri
mize dönmüşlerdir. 

Edime belediye reisi Ekrem B. 
pek ya.kında ite ha!lanacağını söy
lemittir. 

Türk-Yunan hudut pazan 
iki senedir Türk - Yunan hudu -

du üzerinde Çörel&:öy civarında 
kurulmakta olan pazar bu sene de 
gelecek pazar gününden itibaren 
kurulacaktır. 

Alpullu spor sahası 
Alpullu'da yeniden bir spor sahası 
yapılmaktadır. Bu saha tamamile 
fenni !eraiti cami olacaktır. Al -
pullu sahası Trakyadaki apor sa -
halarmın hemen en mükemmeli 
olacaktır. 

Bir odacıya . ikramiye 
verildi 

Mugla' da Köyceğiz hükumet 
konağının ağustos 932 tarihinde -
ki yangınında maliye odacısı Os -
man Ef eındinin "18ster8iği feda -
karlık merkez ve mülhakat mal • 
memurları tarafından takdir edil -

miş vemumaileyhin para ile taltifi 
deftardar taraf mdan maliye veka
letine yazılmı§tı. Defterdarlığın 

teklifiBi kabul eden maliye veka
leti Osman Efendiyi (250) lira ile 
müki.f atlandırmııtır. 

Bozuk peynirden zehir
lenenler 

Balıkesir (V AKIT) - Şehri -
mizde bir zehirlenme had iaui ol
mu!tur. Diş tabibi Niyazi Bey ve 
ailesi ile peynirci Hafrz Halit 
Efendi ailesi yedikleri peynirden 
zehirlenerek ölüm tehlikesi geçir
mitlerdir. 

Çayırhisar köyünden tenekeci 

Geçen sene cemiyete 9 milyon İJ11~ 
taşıyan sulh lehinde istidalar geldi 

Kadınlar blrllji bası arHında "Ortada,, MU. Fok• 

Cenevredeki beynelmilel kadın- sından bulunduğum bu t 
lar cemiyeti azasından olan ve merkezi Cenevededir ve C 
milletler cemiyeti silahları bırak- Akvam ile sık, sık temasta 
ma komisyonunda Amerikayı tem- maktadır. Kadınlar, hayatıll 
ıil eden Mis Foks şehrimize gelmiş metini çok iyi bildikleri içİfl 
ve dün Kadınlar birliğini ziyaret sulh lehinde çalıımak iste dl 
ederek birlik azalarile hasbihalde dirler. Bunu her gittiğim !e~e 
bulunmuıtur. Mis §erefine bir de rendim. Cenevedeki cenııY ~ · 
çay ziyafeti verilmiıtir. lar, dünya yüzündeki ( 4)) .,l 

Mis F oks hasbihaline, Türk kadını temsil etmektedirler ,1 
kadınlarile yakından tanıştığına azaların hepsi de sulh tar.aft ,I_ 
memnun olduğunu söylemekle Bu şekilde ve bu sahadakı ~ 
ha§lamış ve sözlerine !Öyle devam kadınların şimdiye kadar~. .,i 
etmiıtir: rı yegane büyük bir teşebbu• 

"Kadınlar 1920 aeensinde hey- vaffakıyettir. 45 milyon ~1" 
nelmilel bir tefkilat yaparak çalış- ıulh lehindeki arzuları eeaıl 
maya baıladdar. O ZIYJl&n kqçük rafından terki teslihat koııf )IJ. 
bir komita halinde olan te,kili.t na bildirilmiş ve kadınlarJJJbİ'~ 1 

t_ '\ j · " h" Y'~ • 1" k f t k b"" _!:.k il bugün oır cemıyet aıınde gemş e· '%usu on erans a ço uy.,.. 
mit, bir çok işlerle me~gul olma· ıir yapmıştır. Geçen sene ""al ' 
ya baılamıştır. Ayni zamanda aza.- cemiyete dokuz milyonu ~Je P 

Recep beyin evi soyulmuş.tur. Hır· 
sızlar eve girip kürklü manto, 
§a:>ka, palto ve daha bazı eşyayi 
ç.almıılardır. Polis tahkikat ve ta

harriyata başladı. 

Kırkağaç kavunları 

Bütün dünyada şöhreti olan 
Kırkağaç kavunlarının Anadolu
nun her yerinde yetiştirilmesine 
teşebbüs cdilmi§tİr. Bunun için 
Kırkağaçtan Anadoluya kavun 
çekirdeği gönderilmektedir. 

Çorumda bir a Vl;Jkat 
tevkif edildi 

viz imzayı taşıyan sulh lelı• ~ / ' 
tidalar geldi ve bunların J,e ' 

. . k "ld' '.e"'JI ıı mıyetı a vama verı ı. y !I 

sulh lehinde muhtelif met"1 · d 
,ı .J ~ 

de propagandalar yapılrıı~ Y"~ 
te§ebbüsatta bulunurken b1~~ t 
dan da sulhu tehlikeye dii~; ı 
lah ticaretinin ortadan kal 

11 

sını istemektedir. Bund~ ı1' 
Almanyada yahudilerin h1111 

ditmesi isterıecektir. 

A!Yon ticareti ,1 
Afyon ti<":aretile de yakııJ 

liikadar olduk. Bu ıııün•1 d. e 
Türkiyenin dünyaca tak ır ,6 

bostana atmııtım.. Sonra düşün • 
düm, bir daha önümüze çıkan bu· 

lunur diye seninkini aldrm .. Hem 
sen otomobili idare ettiğin için si
lah alamazdın .. 

(Devamı var) 
Hüseyin tarafından satılan bu Çorumda müekkillerini müdafaa 
peynire fazla maya katıldığı an - ederken h~yeti hakhneye kav len 

§ıhman ik hiiyük iş yaptıi1111 ~ı 
mek isterim, bunlar da ka.ı;Ob~ 
iş olmasına rağmen afyon ~.. a .. 

·ıtıP " 
larını kapemak ve afyo~. 1 d · 

Rusyanın bize 
açtığı kredi için 

Bir trust tesisi 
MOSKOVA, 26 (A.A.) -Tür· 

kiye Cümhuriyetine 1932 senesin· 
de Sovyet hükumetince açılan 

krediyi tahakkuk ettirmek maksa· 

diyle Türkstroi isminde bir trust 
tesis olunmuştur. Bu trustun mü
dürlüğüne ağır senayi komislerliği 

kolleji azasına da Zolotarf tayin 
olunmuş ve umumi faaliyetin 

mürakabesine <le ağır senayı 

komiter muavini Kaganoviç mc· 
mur edilmi~tir. Türkstroi, Türk he

yeti murahhasiyle birlikte Türk 
heyeti murahhasaıiyle birlikte 
Türkiyede mensucat fabrikaları· 

nın kurulmaaı ve bu fabrikalar için 
lazım olan levazımm Sovyet Rus· 
yaya ıipari! meselelerini tetkik et· 
mektedir. 

laşılmaktadır. tccnvüzde bulunan avukat Servet 

Kırda bir tecavüz Bey tevkif olunmuştur. 

Balıkeıirde Yenice mahalle- Alevilerin muhakemesinde 
sinden arabacı Recep Diyarrbe
kirli Şeyh Muhsin ile ÜÇ arkada · 
Jına "size karı bulacağım,, diye -

rek her üçünü arabasına bindir
miı ve Kasaplar mahallesinde o
turan Gireıunlu Ayte isminde bir 
kadmı da arabasına alarak Zira
at bahçesi taraflarına götürmüı· 

tür. Fakat oraya varmazdan ön
ce Dinkçiler mahallesinden Gani 
ve iıimleri henüz anlatılmryan 

üç arkadatile birlikte kadmlı er -
kekli kafilenin önüne çıkarak fa· 
bite kadını ellerinden aldıkları 
gibi Şeyh Muhsinin )ark Hraıını 
da almı' ve sol eli parmakların
dan yaralanmıtbr. 

Zabıtaca bu mesele hakkında 
tahkikat yapılmaktadır. 

Manisada bir hırsızlık 
Manisada Karaköyde baytar 

Bergamada srizli ayin yaparlar
ken yakalanan alevilerin muhake
mesine Müddei umumi alevllerin 

Türkiye kanunlarll'.a aykm hare
ket ettiklerinden bahıile bunların 
mahAmiyetlerini iı;temiftir. Maz· 
nunların müdafaa ve.killeri 
müekkillerinin maarifsizlik ve 
cehalet yüzünden bir ki§i • 
nin arkaıına takılaralt nereye 
gittiklerini bilmeden yürüdükle
rini, toplantır.ın bir ô.yin değil, bir 
nitan .merasimi olduğunu, alevi di 
ye mahkeme edilen maznunların 
aile rabıtalarma çok bağlı Türk· 
men gençleri olduklarmı, hiç biri· 
nin içki kullanmadığını, ayin yapı· 
yorlar ~eklindeki ihbaratın yalan 
olduğunu, iftira olduğunu beyan 
ederek be:-aet kararı istemiflerdir. 
Muhakeme karar tefhimi için baı· 
ka brr güne bırakılmıştır. 

tını azaltmak işidir. BütU~ u1'; l 
kadınları bu hareketi btı>'d.ı' l'· 
dirle kar§ılamışlardır. s.~ ~,ı d 
ka cemiyet kadın ticaret• 1 eri d \ı 
raımaktadrr. Bir seneden~ 1 

· etı "_I 
ta tetkikat yapan ce1ıııY 

1 
'pl'I ltt 

heyeti bu hususta bir ra~'4'~ ı~., 
lama!dadır. Bu rapor 1~ısıi" ~ 
gönderilecektir. Ceıniyetı elı _J ~ 
clın tiearel!nin önüne g~,g 

"te•• e":. her memlekette bir J111l el" / 
bu işle uğraşmaaını ist~ .,~l 
Bundan ba~kn müsaadelı _.i 
kaldırılmasını da istiyorııı~J'İ~j 

Mis F oks bugün "{ ull ıır" 
gidecek ve ıonra Ball<t"!'r ı .. ,, . . " .. 
memlel·etleri r

1e aezece etl~j ~· 

VHlyet idare heY··ıı ~ "" 
Vilayet idare heye~~ ~f ~ 

narak birikmi§ evrak uı uttıS'' _I 
saat kadar meşuul oltıJ 

91 
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gelmediği için Galataıat~ 
deki tahkikat evrakına 
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1( · ~'!.?..~~~~~!!: ....... ~.'!.~.'!;E.~ Gençlik 
O onf erans programının Alman gençleri de 

tetkikine girişmişler bir beyanname 
~ ~u çıkardılar 
, ı'L· zvelt ile Makdonald'ın huzurunda BERLtN, 26 <A.A.) - Berlin 
1 IQ t f talebe cemiyeti, geçenlerde Berlin-

ara mütehassısları görüşüyorlar de bir beyanname tanzim etmiş ve 
V A~ı dıvarlara aatırılmı~tır. Bu beyan-., ~NCTON 
il &tbah ı 26 (A. A.) - nın teslihata ait mümkün olduğ ka- name müsevi aleyhtarı ve Alman 

riJca.l Fransız mütehassısları dar kat'i ve:: müsbet ve binnetice ruhu aleyhtarlığına muhalif ma
~lki ~ arkadatları ile beraber Makdonald planının derpi§ ettiği hiyettedir. 

· lier~ fam Ruzvelt tarafından vcçhile icabında vücude getirilip Bu beyannamenin neşri üzerine 
~fttan:ty" tevdi edilmit olan sabit değil belki daimi ve Darülfünun emini M. Kohlrausch' 
ltiflııiar Programının tetkikine beynelmilel bir !kontrol kuvveti in istifa edeceği şayia&ı dolaşma-

:r ır. . k 1 
Pr0tt ihdas olunmasına doğru gidilme - ia baş amıştır. 

11 ola. a.nı, Cenevrede hazırlan - te olduğu zannolunuyor. Darülfünun emini, bugün bu 
. dil~ müzakerat ruznamesini Bu meseleler, dün akşam beyaz haberi tekzip etmiş, fakat talebe

lı), .. ektedir. Bu tadilat Ame • sarayda ak§am yemeğinden !onra- nin bu beyannameyi Darülfünun 
·ın dü .. d l · 1 il tad'i• Şuncelerine uygun ge mevzuu bahsedilmittir. Yemekte, dahilin e asma arını menetmış o -

F 
1 
a.ttır. M. Heriyo ve M. Mac Donald bu- duğunu söylemi§tir. 

'- ra.nıız v · . . b. B · · d'l ~rı M Lı e ıngılız heyetleri a _ lunmu§lardır. Yemekten sonra ır u memnunıyete rıayet e ı me-
llgiliı "· null tarafından Fransız kabul resmi yapılmıt ve bunda üç diğinden dolayı M. Kohlrausch, bu 

. •efin~ e ~anada murahhasları heyet azası ve mütehassısları ile a- hareketin ahiren nezaret tarafm
\ifld Verılmi~ olan ziyafetten yan ve mümeasiller meclisleri bari- dan gönderilen bir talebeyi inzi
l'd' e ederek t · ciye encümenleri azası bulunmuş- bata riayet etmeğe davet eden ta-lt, eınasa gırışmış -

~ l>·· lar ve aral:ırında görüşmüşlerdir. mime muhalif olduğunu söylemiş-
ır ·~\in ne•red'l . S 3 M H . d n t' "ıı<Qe ... I : ı mış olan teblig~ e aat 2 te . enyo, saray a ır. 

İirı o~ie;ailiz murahhasları, bu - cıkarak dostlarından birinin evi- -----------
,· '11.ltıiite~n sonra tekrar Ameri • ~e gitmif ve orada Amerikanın Harp hazırlığı! 
Jıl' etdır, aasısları ile görüıecek- mühim §ahsiyetleı;~den bir kısmı-

Q na mülaki olmuıtur. 
eH ~ 1.1 !?Ör" M. Mac Donald, perşembe gü-
e ı1.lkdonaı~şınme M,. Ruz.velt ile M. 

ı·ıf .. huzurunda olacak _ nü öğle vakti Vaıingtondan hare-
~ ~ ket edecektir. 

t' lıı. tl:ıerikan Fransa sefarethanesinde yapt-ı' llteha,111 l ' Fransız ve İngiliz 
tı......d ı ar · lan bir kabul resmi esnasında M. .J 1-.q İte k d ı, ısttkrar hususunda 

~ ttd· a ar 'tff Heriyo, Alman sefiri M. Luther ile 
~V ır. 1 ı ak edememiş • 
t ))·· görüımüttür. Gazeteler bu görüş-
f ı. l.ln ril'h l kA 11tı- '' 1 a d menin alelade mücame e arane Iİ l bıiiddet ~ .e ilmiş olan karar, 

'o!l noktai nazar taatiaine inhisar et -
t il tldra. ko ıçın ve hiç §Üphesiz 

ad,. llfer•n . . memif oldugunu ihsas etmektedir 
...... dola. . ""' sının ıçtımaına 

lrtd'J• r ıle · .1. 1• ler. 
ıı f ~ ı ığhıd ıngı ız ırasmın k 

\ '~a.l,rın en normal seviyelerini Dolar ve lngiliz lirası ha -
; '

11
a tnUda~ ;e k~biyo piyasala • kında bir karar verilemedi 

ti de etrn ~ e edılmemesine mü - V AŞINGTON, 26 (A.A.) -
e jf >ıt V ~ŞtN~Tmeı·kezindedir. Borçlar hakkındaki İngiliz - A-

/ d~l\~~kdonaı~~· .. 26 (A. A.) - merikan tebliği, bu huauıta şimdi
~ 1 ~'l .aob· ' un ayan azasın - ye kadar p<'.k fazla ileri gidilme
.J~ .~~ilte..... . ınaon ile görü•ürken 
eo "k .. '"'nın g :r mif olduğunu göstermektedir. 
K f ' 1

t1ni r 1 eçen kanunuevvel M. Ruzveltin, kongrenin taksit 
,,J td ~Oi{ b·· "k 
Y', ~ trek Öd .uYü bir gayret sar- meselesinde kendisine bah§edece -
~ ( ~· l ıs h ~mı§ olduğunu ve fa • g"' i geniş salô.hiyetleri kullanarak 
"' it \> a.ııran 193 tr I~ ~hile ''d 3 taksitini hiç- 15 haziran taksitinin tediyeıinin 
J <>lrtıa.d ... 

0 
emek kudretine ma- konferans nihayetine kadar tehiri-

Q •&ını .. 1 f ı · ~ gö .. soy emiştir. ne müsaade etmesi imkan dahilin-
ide • ru§me b'lh 
~~·r'.ne, ~ ' ı assa demokrat dedir. 
''l'i hakk' Ruzveltin bu taksitin Amerikan ve İngiliz mütehas· 

1 ~· ' ollln t ~da. Yapması muhte • sıslarmın altın meselesile İngiliz 
lil~dafa.a. ,: lif~ ayan huzurunda lirası ve doların istikrar niıbeti 

~ ~ti "'tın ~esı için, icap eden de- meselesinde hiç bir itilaf edeme-
·/ >yt .\sl'flN~ maksadına matuftu. mi§ oldukları zannolunmaktadır. 
ı~ di~ ~()o'" 

1
'-.&TON, 26 (A.A) _ iki hafta kalması icap eden lngi

İ~ 'bir e t ile M. Macdonald liı: mütehassısı Sir Lieht Ross'in 
\tı,· Utle~:t Beyaz aarayda gö- cuma günü Vaıingtonu terk etme-

.,.f •rJ,... e bir çok d f 1 .. g- e karar vermesi bu ciheti teyit et-"" (;' •ltıj ... e a ar mu-
~ ı ta"• Çagrrrnı•lardır mektedir. tf •ı·ıı 1L' • 

~r ı• .. 1' duıı L~e ~ngiliz hey elleri reis- Dünya iktısat konferansı 
o litı lı ı-ıarıc · 
ı du~ .-ı~ltr ıye nazırı, M. Hul· W ASHlNGTON 26 (A.A.) -
rr ~u . ave kl"b" d 

~ıı- ~'hf u un e vermi§ ol M. Rosvelt ile Macdonald dünya 
. ette h b 1 )).. azır ulunmuşlar- iktısat konfransının 12 haziran-

J ltt ,~tt ~. ~00 . da açılması için itilaf etmişlerdir. 
y ltrd 'ttılar sevlt ıle ecnebi dev- Diğer taraftan haber alındığına 
# ta.it;~. ':r~rnsındaki görüşme- göre İngiliz - Amerikan konuşma-
f~ <>la... ır1tıde ·kanın harp tehlikesi ları esnasında paranın istikrarı 1 

" d llara · k · ~~ ~~I e,,.leıı rnısa ı ımza etıni§ hususunda da akdolunacak muka-
:1 L tıı·· erle te "k' · ~ l\\.'tı) "rtık.. §rı 1 mesaı et- vele için um~mi esaslarda bulunul-

V (tıtır, l.ln olduğu neticesi çı- mu§ tur. 

,f ~~ Şt~~l'o · M. Roseveld ile Macdonald iki 
J 'fll.ı lltıın ·ı N, 26 (A.A) - A- memleket arasındaki borçlar msc-

"'llrı mı letı . . 
Qe <>lttı er cemıyetı aza- lesinde de anltışılmı~tır. 

)a "•ı kef' · 
letd ı •ara:rd ıyetı, dün ak~am 
~it~ ba:ıı ıe~nYa.pılan görüşme
~ t, ~. ~ 1 ere sebebiyet Yer-
i rn,.... oıve)t .1 M 
'ı- \' •tıe,}'1 ı e . Heriyo 
~· ':tttUs~n;;ğa çahtma'ktadır
~~~ıtnllke.vcı el silahları bırak-
1.. • ete L_ trıa1'1'lesine ··t . 
·!Qt ~lı b mu earrız 
~e i!ıe.~dc · .cYnelmilel bir taah· 

hh '•nın · h 1 ut t- b . ıt a edilmesine 
rıyan Kellog misakı-

Italya ile aramızda 
Adalar mukavelenamesi 

ANKARA, 26 (A.A.) - ltal
ya hükumeti ile aktetmi§ olduğu
muz adalar mukavelesi tasdikna
meleri dün Romada büyük elçimiz 
Vasıf Bey ile B~vdtil ve Harici
ye nazırı M. Muısolini arasmda 
teati edilmittir. 

Rusya ltalyada harp 
gemisi yaptırıyor 

LNDRA, 26 (A.A) - Moskova
dan gelen habedere göre Sovyet 
Rusya hesabına ltalya tezgahla
rında harp gemileri inşası maksa
dile Rusya ile İtalya arasında mü
zakerler yapılmaktadır. 

Bu müzakerlerin ve bu meyanda 
bilhassa mecmu hacmi 3800 ton o
lan tahtelbahirlere ait olanlarının 
oldukça ilerlemiş olduğu söylen
mektedir. 

İnta edilec~k diğer gemiler 4 
kruvazör ve 4 torpidodur. Amiral 
Aras'ın ate!enaval sıfatile Romaya 
gönderilmesinin bu sebebe matuf 
olduğu söylenmektedir. 

Lenin'in cesedi 
artık açık değil 

Ya binlerce senedenberi 
Mısırhların ~UrUmiyen ce

setleri nasll tahnit 
ediliyordu? 

Bir Avrupa gazetesinin yaz-
dığına göre, Moskovada Krem
lin sarayı önündeki Kızıl mey
danda bulunan Leninin mezarını 
ziyarete, Sovyet hükumetince ar
tık müsaade olunmamaktadır. 

Bunun sebebi, tahnit '!dilen 
ve son zamanlara kadar herkes 
tarafından görülebilen cı.!sedin, 
dağılmağa ba§lamasıdıı·. 

Çamdan bir tabut içerisinde 
muhafaza edilen cesette, clağı!.ma 
izleri bir kaç sene evvel f a.l'k e
dilmi~, bunun sebebi bir türlü kes
tirilememi~tir. Gittikçe cesette 
çöküntüler belirince, büsbütün 
par!ralanmasmm önüne geçmek 
üzere tedbir aramak maksadile 
tanınmıı Rus doktor ve kimya-
gerleri bir araya toplanmı,, bir 
heyet halinde cesedin bu vaziyete 
gelmesinin sebebini tesbite ve bu-
na mani olmak için çare arama
ğa başlanu~lardır. 

Bu tetkikat dolayısile de, me
zarın kapısı kapatılmış, hariçten 
ziyaret müsaadesi kaldırılmıştır. 

Eski Mısırlılara ait mumya-
lar, aradan asırlar geçtiği halde 
hala müzıelerde hiç bozulmadan 
durmaktadır. Bu itibarla, onla -
rın cesetleri çürüımekten dağılmak 
tan kurtarmak için, timdi ne ol
duğu bilinmiyen bir mayi kullan
dıkları anla§ılmaktachr. 

Sayıfa: 9 
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Bulgarlarla Maç 
Milli takımlar 6 Mayı Cumartesi 

g~nü karşılaşıyorlar 
Öğrendiğimize göre yarın mil

li takım kadrosuna dahil oyuncu
lar Kadı köyünde Fener stadında 
toplu bir çalışma daha yapacak -
lardır. 

Milli takımla karşılaşacak ta -
kım bu sefer Vefa - Kumkapı 
birinci takımıdır. Milli takr~ın 
son toplu idmanını pazar gününe 
yapması muhtemeldir. Çünkü çar
şamba veya perşembe günü Sof -
yaya hareket edilecektir. Türk -
Bulgar milli takımlarile, lstan· 
bul - Sofya muhtelitinin karşıla
şacakları tarih kat'i surette tesbit 
edimi~tir. 

Milli takımlar 6 mayıs cumar
tesi günü, muhtelitler 8 mayıs pa
zartesi günü kartılaşacakbrdır · 

Maçları bir Macar hakemi ida
re edecektir. Kafilemiz salı gü -
nü oradan hareket ederek çarşam
ba günü §ehrimize dönecek ve lik 
maçlarına dev~m edilecektir. 

Milli tahım kndrosunda lzmir
den yalnız bir oyuncunun yer a
lacağı anlaşılmı§lır.. Bu genç lz
mirin kıymetli müdafaa oyuncu -
larından Llıtfi beydir. Lfıtfi bey 
bu haf ta içinde şehrimize gelmi~ 
bulunacaktır. 

Bulgarlarla karıılaıac!lk milli 
takımımızın §U suretle kurulması 
büyük ihtimal dahilindedir: 

Kalede: Avni. 
Müdafaada: Hüsnü, LUtfi. 
Muavin hattında: Süleyman, 

Nihat, Feyzi, 
Muhacim hattında: Niyazi, 

Hakkı, Zeki, Şeref, Fikret. 

Tal ebenin teşebbüsü 
Milli Talebe Birliğinin evvel· 

ki günkü toplantısında, Razgrat 
hadisesi dolayısile, milli takımı
mızın Sofyaya gitmemesi daha i
yi olacağı yolunda konu~ulduğu -
nu ve bu hususta federasyon nez· 
dinde teşebbüsat yapılmasına ka
rar verildiğini yazmı~tık. 

Dün Futbol federasyonu reisi 
Hamdi F.min Beyle konuşarak 
böyle bir teşebbüs olup olmadığı· 
nı sorduk. Dedi ki: 

- "Bu dakikaya kadar bana 
bu §ekilde bir müracaat yapılma
mı§lır. Bununla bernber böyle 
bir müracaatla alakamız olabile -
ceğini zannetmiyorum. 

Çünkü maçın yapıl.ması hak· 
kında Ankarada bulunan umumi 
spor merkezi karar vermiş ve bu 
kararını da bize tebliğ etmi~tir. 

Karar vermek hususunda da 
salahiyetli makam orasıdır . ., 

Macar güreşçileri 12 
Mayısta gelecek 

Güre~te çek ileri bir mevkii o
lan M:ıcar güreşçilerile İstanbul
da bir temas yapmamız kararla§
tırılmıl fakat tarihi tesbit edile
memişti. 

Bu te.mzısm 12 mayısta olma· 
sı ihtimali vardır. Macarlarla 
esasen itilaf hasıl olduğu için 

teklif ettiğimiz bu tarihin kabul 
edileceği muh:ıkknk telakki edili
yor. 

Nişantaş idman yurdu 
hakkında 

T. l. C. l. İstanbul Mıntakatı 
Riyasetinden: lttif akımızda mu
kayyet mmtakamızca müseccel 

bulunan Niıantafı İdman Yurdu 
niza.mi evsaf ve §eraiti zayi eyle
diğindcn ittifaktan kaydının ter· 
kinine Mıntaka Merkez heyetince 
karar vcrilmi~tir. Keyfiyet tebliğ 
olunur. 

Milli takım kadrosunu 
davet 

Futbol Federasyonundan: 
28 nisan 933 cuma günü milli 

takım ile Vefa takımı karşılaşa
caklardır. Kar~ılaşma Kadıkö

yünde F enerbz:ı.hçe sfadında ola· 
raktır. Milli takt~ kadrosuna 
cfohil oyuncub.rm o günü saat 16 
da spor levazımlarile birlikte F e
r.er bahçe kulübünde hazır bulun
r.laları tebliğ olunur. 

Voleybol 
Voleybol ve Basketbol Heye

tinden: 

28 - 4 - 933 cuma günü Gala· 
tasaray lokalinde yapılacak maç -
lar: Basketbol: Galatasaray -
lstanbulspoı- saat 16130 da 
Voleybol: Hilal - Be~ikta§, 

saat l 7,30 <la hakem Sami 
bey, İstanbulspor - Galataıa • 
r~y, saat 18 de hakem Ali Ridvan 
bey, Ka~ımpa~a - Fenerbahçe, 
ıaat 18,30 da hnkem Tahir bey. 

Müsabakalara gösterilen saat· 
lerde başlanacaktır. Vaktinden 
( 15) dakika geç kalan takımlar 

mağlup addedilecektir~ 

İstanbul Futbol heyeti riyasetin
den: 

28·4·1933 cuma günü icra edile
cek maçlar. 

F enerb~hçe stadında: 
Hilal - Altınordu 2 inci küme sn

at 10 hakem Emin Bey 
B. takımları. 
Beylerbeyi - T opkapı 2 inci kü

me B. takımları hakem Emin Bey 
sııat 11,30 

Beşikhıj - Fenerbahçe gençler sa 
at 12130 hakem Kemal Halim Bey. 

Vefa - K.K. - lst. Spor gençler 
~aüt 13,45 hnkc:n M. Re~at Bey 

lst, Spor - Beylerbeyi §ilt saat 15 
hakem Nuri Bey. 

Taksim ~tadında: 
Knsımp:>.§a - Anadolu 2 inci kii· 

rne B. takır.ıları ~aat 12 hakem Se· 
dat Bey. 

Vefa - Kumkapı 

Fut bol federa3yonundan: 
28 nisan 1933 cuma günü Kadı· 

~öy F enerbalıçe stadında Vefa 
Kum!,apı takımile Milli takımın 

tcplu idmanı yapılacağından kad
ropa dahil bütün azanın saat 16 
da klüpte bult;nmaları tebliğ olu
nur. 
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İstanbul ikinci Ticaret Daire· 
ıs inden: Selanik Bankasına mer
hun kırk dokuz adet Mısır kredi 
fonsivc tahvili 29 - 5 • 933 tarihi
ne m.üsadif cumartesi gilnü saat 
10 da İstanbul borsasında satıla -
cağından talip olanların vakti 
muayyendc mahalli mezkurdc ha
zır bulunmaları ilan olunur. 

(2551) 

İstanbul Yedinci lcra memur -
luğundan: Bir borcundan dolayı 
mahcuz ve paraya çevrilmesi mu
karrer Ot, s~man, Arpa, Mısır 
Yulaf ve sair bunn mumasil hu bu· 
bat 30 niı:.!l 933 tarihinde saat 
ondan itibaren Y eıilköyde Aya
mama Çiftliğinde paraya çevrile-
ceği ilan olunur. (2514) 



Razgrat hidisesi ka
pandıktan sonra ... 

[ Baı tarafı 1 inci .ayıfada] 

rini kavuşturmuş duruyor. Ücretli 
ecnebi silahları ve ecnebiler mem
leketi yıkmıya sürüklüyorlar. 

Şovenist kuduzuna tutulmu§ 
bir avuç vatanperver bir müddet• 
tenberi bütün memleketi zulüm, 
deh~t ve korku içine atmı§tır. Hiç 
şüphe etmemeli ki bunun mukabi
linde para oynamaktadır. Muti 
halk ise bunlara karşı muhalefette 
bulunmıyarak olanları soğuk kan 
lılıkla karşılıyor. 

Halkı felakete sürükliyen bu a· 
damlar, her alçaklığı, namussuzlu· 
ğu irtil<ap eden 9 haziran, nisan 
ve yelul hadiselerinin katillerin -
den ilham alan yularsızlar, soknk 
serserileri ve sımarık çocuklardır. 

Çiftçi mültecilerini karşılıyan 

köylülere, gazete idarehanelerine 
de t!larruz eden bu vatansızlar 

şimdi de eşkiyaca zulümlerini 
memleketimizde yaşıyan ekalli • 
yetlere tevcih ettiler. Evvela ya • 
hudilere havralarında tecavüz edi) 
ai. Bu vatansızlar havranın pen -
cerelerini ta§lıyarak cam.lanm 
kırdılar. Sonra da şoven muhitinin 
mahsulü olan bu sokak serserileri 
ve katilleri Bulgaristanm en muti 
ahalisi olan Türklere karşı meza
lime başladılar. 

Razgraddan şu protesto telgra
fını aldık: 

Başvekil G. Mu§anof, G. Mali
nof, Bütün nazırlara, parlamento 
gruplarır.~, fırka §erefine, gazete
lere, matbuat müdürüne ve bir -
çok meb'uslara. 

Dün gece paskalye yortusu ari
fesinde mü!lüman mezarlığı için -
de lise talebeleri de olan bir kala
balık Bulgar kitlesi 'tarafından ta· 
arruza uğramı§tır. Kabirler ç:ğ -
nenmi,, mezarlık bekçisinin kuli;i -

besi ya:kılmıı ve mezar taşları kı · 
rılmıştır. Mezarlık kamilen harap 
edilmiştir. f\-1üslüman halk deh -
şetli bir heyecan ve korku içinde
dir. Anket yapılması ve mezarlığın 
bize teslimi için Jiddetli emirler 
verilmesini rica ve istirham· ede • 
rrz. 

Kabahatlilerin cezalandırılma
sını ve emsali hadiseleı;n vUkuu -
na meydan verilmemesini de rica 
ederiz. 

MüslümanlP.r namına: 
Cemaati İslamiye reisi Mehmet 

Müezzin. 
Sancak müftüsü Aptullah hacı 

Mustafa; Karadeniz gazetesi sahi· 
bi Arif Necip, Deiiorınan gazeted 
sahibi Mahmut Necmettin. 

Y ukarclaki malumatı verirken 
ihtimal ki bin defa tekrar ettiği -
miz ihtarı gene yapacağrz: 

Bulgar vatanperverleri, "Dikta 
toranın ücretli adamlarile memle -
ketimizde müsait zemin bulan bir 
kısım ecnebiler süratle yeni bir da 
hili harp ve felaket hazırlamakta
dırlar. Bunlar bir sabah ga:z:etesi-
1e bir iki lzgovorist paçavrası ta • 
rafından te§vik görmektedir. 

idarecilerimiz de yavaş yavaş 
karanlık diktatore önünde iğilmek 
tedir. Halk ise, kendini bilmiyen • 
ler tarafından yapılan bu hare1<eti 
gayet sakin karşılamaktadır. Fa -
kat halk o kadar sefalet ve açlık 

içinde boğulmuştur ki eğer bu a -
kılsızca hareketler devam edecek 
olursa neticenin vahametini tah -
min etmek imkansızdır. 

Daima atete gaz atılmaku.dır. 
Ve bu harelcetler daha ziyade mem 
leketimiz için iktısadi ve siyasi 
menfaatler elde edilmek im..1<anla
rı kendini gösterdiği zamanlarda 
yapılmaktadır. 

Yaman bir şebeke 
[Bat tarafı 1 inci aayafada 1 l lngiliz lirası bulunduğu hakkında 

§Üphelendiği için parayı Yunan bize mali'ımat verilmemişt!r. Yal

bankasına göstermiş, banka para· nız iki veya üç sene evvel piyua· 
nın sahte olduğunu teyit edince po. mızda aa.htc İngiliz liraları görül

lise haber vermittir. müftü ve halk ikaz edilmişti. Bu 

VAKiT 

Hususi Haberlerimiz .................................................. 
Yaman bir çete ! 
En büyüğü 13 yaşında 

çocuklar neler yapmışlar! 
lZMlR, 26 (Hususi) - Zabıta 

~n büyüğü 13 yaşında olmak üzere 
bütün azası çocuklardan mürekkep 
bir hırsız çet~i yakalamışbr. Bu 
çete bir çok evleri, dükki.nlan soy· 
muştur. Çocı.:klarm bnbalarından 

da şüphe edilmektedir. Ta'.hktkat 
devaCl ediyor. 

iki Adliye tayini 
ANKARA, 26 (Hususi) -

Hapisaneler Umum müdürü Mah
mut Nedim bey Adliye vekaleti 
neşriyat şubesi müdürlüğüne, neş

riyat müdürü Baha bey de dördün
cü sınıf adliye müfettişliğine ta
),.in edilmişlerdir. 

inhisarlar bütçesi 
ANKARA, ~6 (Hususi) -

Bütçe encümeni bugün İnhisarlar 
ve Gümrükler bütçesi üzerhu1'! 
yeniden bazı tadilat yapmıştır. 

lrJıisarlar Umwn müdürlüğü 933 
bütçesi encümenden çıkmı~, ha· 
ıılmıştır .. 

Encümenin kabul ettiği şekle 

göre inhisarlarm varidatı 40 mil· 
yon, masraf 7 milyon 450 bin li
radır. 

Samsun demir yollannı 
hükumet alacak 

ANKARA, 26 (Hususi) -Sam
sun sahil demiryollarının hü:kiin:et 
çe satın alınmasına dair layiha me::-

' lise gelmiştir. Tasfiye halinde bu· ı 

lunan bu şirketin Devlet den1iryol
ları hi~esinden madasımn ahnma
St, buna karf ı §İrkete 130 bin lira 
verilmesi ve hazinenin kef aletilc 
§irkete yapılan 376 bin liralık is· 
tikrazdan ibrası layihada yazılıdır. 

V t\ K 1 T neşriyat. -
Fevkalade heyecanlı bir rontB11 

Suana'lı ınünkir 
o•Ası ımızın en meşhur cdip!erindeo Gerhart Hauptf1'.I' ~; 

eseridir. Bir papazın f evkalac1e heyecanlı, meraklı, (O 

aşkını, sao'atkarane bir şekilde anlatır. 

Tev%İ Yeri: Ankara Caddesinde inkılap Kütüpb' 

Ptatı 25 kuruş. 

~===================---

H·ATIRALAR 
VE 

VESİKAL.A 
Gazetemizde ilave ol~ : 

l d·-· . ce yucu arımıza ver ıgımız, ıfl 

Pasanm hatırası üzerine }l:l 

na~ tetkikler: kitap halinde ç 

H E R kitapçıda B U L U rıl tJt 
FiYATI: 60 KUR&.I 

Bir Sovyet ceneralı 
MOSKOVA, 26 (A.A.) - Tas laıı 

ajansı bildiriyor: ._ _______ ---~,-------------

Kızıl ordunun reislerinden Buden • .--------------------------
yinin doğuşunun ellinci yıldönü-

mü münasebetiyle mumaileyh bir 

çok nişanla taltif edilmiştir. Ellin
ci yıldönümü münasebetiyle, harp 

ihtilal meclisi, dördüncü suvari 
kolordusu ile altıncı Çongar auvari 
fırkasına ve askeri Elektro teknik 

lllralıll O dalat 
I' 

Orhan Bey hanında I" 
rahk odalar vardır. Tali~ 
olanlar V AKIT ldareslı1 

Çocuk sıkı bir sorguya çekilin- gazetenin, yazdıklarını o!ruduktan 
ce kalp parayı babasından aşırdı· sonra, lngiliz lirasile Türk lirasını 
ğını söylemiştir. karı§tırdığını ve lstanbuldan bah

Diğer taraftan tahkikat, kalp pa sederken son zamanlarda meyda- akademisine Budanyi isminin v~ril 
ı S f d b 1 h mesine karar vermiştir. 

müracaat edebilirJe,.. 

ra arın o ya a u unan r.a te pa- na çıkarılan sahte Türk liral~ını 

İma etmek istediğini z2nnediyo- Fransada vergi miktarı ra imal edici beynelmilel bir şebe
ke tarafından yapıldığını göster. 

İstanbul mahkemei asliye i· 

mittir. Bu ıebeke 5 ve 100 liralık 
kalp İngiliz liralarını Sofya, lstan-

bul ve diğer bir çok balkan şehir· 
)erinde piyasaya sürmektedir. Yü· 

2er liralık 200 kadar banknot Is· 
tanbul piyasasında sürülmüştür. 

Selanik piy?.saıına sürülen 5 lira
lıkların ne kadar olduğu malfun 

tleğildir. Zabıta; sahtekirlann Se-

lanik mümessillerini bugün tevkif 
edebileceğini ümit etmektedir. 

Müddei umumi M. Georgiloı, 
şebeke tarafından piyasaya sürü· 

rum. 

Rusya - Almanya 
münasebatı hakkında •• 

MOSKOVA, 26 (A.A.) - Tas 
ajansı yazıyor: 1svestiya gazetesi 

Derop müeaaeseisnin Berlindeki 
merkezine polis taraf mdan yapıla· 

cak baskın münasebetiyle, Alman 
hükumeti ve Moıkovada.ki Alman 
tefiri tarafından Rus müessislerİ· 

nin faliyetlerine halel verilmemek 
için tedbirler alınacağı hakkında 

yapılan vaatları hatırlatarak diyor 
len paraları meydana çıkarıp mü- ki: 
sadere etmek üzere bankalar ve 
sarraflar nezdinde tahkikat yap
mağa memur edilmiştir. 

Cümhuriyet bankasında 
bu hususta ne diyorlar? 

· Yunan gazetesinin bu neşriyatı 

üzerine Cümhuriyet Merkez Ban
kasr müdür muavini şunları söy
lıemlştir: 

" Bu yeni baskın ve hususi bir 
komiser tayini, salahiyettar Alman 

muhafilinin Alman·Sovyet müna. 
sebetlerini bozmayı istihdaf eden 

siyasetlerine sadık kalma:kta ol
duklannı göstermektedir. Sovyet 
Rwya efkarı umumiyesi Deropa 
kartı yapılan polis baskınının sefir 
tarafından hükiimeti namına veri· 
len teminatın i-hlal mahiyetinde-

- lstanbu1da 100 liralık sahte dir .. , 

PARtS, 26 (A.A.) _ Geçen kinci hukuk dairesinden: Posta 
ve Telgraf ve Telefon müdüriyeti 
umumiyesi tarafından Beyoğlun • 

martta toplanan vergi miktarı 2 
milyar 430 milyonu bulmuttur. Bu 
miktarda 1932 senesi martına na
zaran 80 milyon franklık bir eksik
lik vardır. 

Kayserinin imar planı 
yapılıyor 

KA YSERI, 26 (A.A) - Kayae· 
ri belediyesi şehrin müstakbel i· 
mar planının yapılmasını kararlaı
tırmı§ıtr. Belediyenin bu teıehbüaü 
Dahiliye vekaletince de tasvip o· 
lunmuştur. 

An.'ltara imar müdüriyeti mühen
dislerinden Burhaneddin Bey, §eh
rin müstakbel planını yapmayı ü
zerine almıştır. 

Burhaneddin Bey Kayseriye ge· 
lerek tetkikata başlamı§lır. 

Resmi ve yan resmi müessesat 
ile ıenayi mmtakası ve şehrin ci· 
var mıntakalarına gidecek yollar 
tesMt edilmiştİJ'. 

Burhaneddin Bey kat'i projeyi 
Ankarada i~mal edecektir. 

da lnigiliz sefarethanesi Darbaz 
sokağında Resulato han 7 No. da 
mukim lıtanbul Paket postanesi 
ittihadı mevrude ba§memuru es
bakı Y orgi efendi aleyhine ikame 
ettiğim 397 lira 80 kuru, bedeli 
zaman davasından dolayı müd • 
deaaleyh Y orgi efendiye ikamet • 
gahmın meçhuliyeti ha1ebiyle ila
nen tebligat icrasına rağmen gel· 
mi yen mumaileyh Y orgi efendi 
hakkında şrıyap kararının bir ay 
müddetle ilanen tebliğine ve tah-
kikatın 1 - 11 - 932 ye talikine 
karar verilmiı ve yevmi mezkur -
da dahi gelmemiş olduğundan 
tahkikatın gıyabında devar.ıına 

karar veri] mis ve bu kere tahki · 
kat safhası bilikmal 31 - 5 • 933 
saat 13,5 buçuğa muhakeme gü-
nü tayin edilerek yemvi mezkfi. 
run da ilanen tebliğine karar ve· 
rilmiı olduğundan o gün dahi 
gelmediği takdirde hale.kında gı • 
yaben icrai muhakeme edileceği 
malumu olmak üzere keyfiyet i • 
lan olunur. (2505) 

DOKTOll J 
Hafız CeJIJ~ 

Dahili hastalıkları ıııiil oı' 
Divanyolu N. 118 Telef 
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" - Denıek D -darreca i avldln kafaalnda koca bardayı klrdln. 
_ t<· » z kizmadl mi ? 

·"" Ytia;znıadl, e§er bardak tucarl olmasaydım ben sa· 

IJ·········· erirdim dedi . k ··········· ' . . l,. .................................................................... . 
z ara haber serisi Vakıt ister I 

h engin b' 
1llda. iın. ır adanını karııı lıtan· 

k0ca.a •t ve Adanada bulunan 
h •nda.n 
'-her a.l uzun zamandanberi 

la.rı~a. ~h. IJorınUf. Bir sün ut&k· 
~ n ı ·. 
-q h rının çıka geldiğin ı~ 
.._~"nen: 

11ada bi:~et, diye aormuı. Ada • 
- a· l'lnkilerden De hüıer7 

. •r ae h '•ıin he · Y Yo efendim .. Emme 
Yaz buza .x. • 1 .. .. -. A.y L. • sı ıız ere omur ... 

ıa.-ıı ' uenıaı buzag" "ld" .. •Q 1 h mı o umu, 
~AL..... •nan!? Ned "ld .. be -•ıınet? . en o l' 

.._At , 
~ırlar · ' 

htı~e-. Y~arken hayvan da 
"041lf, 

.._ ~ll'la 
"~la.rn.ı , r nu Yandı, ya b&y -

12. 

t ;:- llaYvan} 
'-oala.r d arın hepsi yandı. A-a... ' 

d -. Ahırla 
erı çıktı bur naaıl yanaı. Nere ~· 
-c Yangın? 

c: 0 nah ~ teld· Yanarken bir kıvıl -
ı. Ahı 1 ah -.. A.y k r arı Y tı efendim. 

"'- t" 't onakta, mı yandı? 
' N e efendim. 

htl(i1? 8.aıl oldu bu: Konak neden 

.._ s· k •ıin f 
•t itltıin .. e .~neli yuvarlanırken 

l\tiı tut uıtune dütmiiJ, atet ko
......_ I< Utturdu. 

-...... h.~ neden d" t··? 0Ut" Uf U 
r,ı.. un pa. . •ırı to raaını yatırdıiı ıar· 
11\.I· P attı g" ı · · · ~, h nı ıııtınce yüreğine .. 

lre ... ..ı Diz ver 
••td ~e kıy .. 
,... t, Ot anıet gıbı kalabalık 
~il.. uracak ka 
~ ~ hir h Yer lmamıftı. 

llııeai .__ a.nnn ayakta kaLmıttı. 
t'1 ' l!Qlrııda b"t•• b' tden k.. .. u un ır yeri it· 

-...... R uçük Raufa: 
"ıef a.uf o ... 1 k trıdi g uın, alk ta hanı -

l)tdi oturıun ! 
,,~ ·Rauf· · . 
el'"' ka.tlq ıatenuye ıatemiye a • 
'· ı. Hanıma yerini ver • 

t~ F'a.lta.t onu 
il 6hua- t n ca.n 11kınt .. ını ıö • 

l-. .._ ltiiçu~aftan bir efendi: 
t, ' gel, dedi. Dizime o • 

lta.\lf 1.. 
tı. uıl"denb. '-- _ 

• ıre -,larını çat • 

ı~ ben bu ha 
t• t otur d IUlna .. Gel de di • 
lllı' '' ed'- · k ı •-d· ~ mı, alktmı ye-ed '"il" lllı. , 

Sadık Bey evvelki gün oğlu ile 
tatilden istifade ederek Erenköyü 
ne kadar uzanml'fb. Küçük Ad -
nan kof1Dak oynamak iıtiyordu. 
Bah .. ının önünde koprken bir 
bahçenin önünde durdu. Bir yere 
bakıyor ve babannı bekliyordu. 
Siilık Bey OIUID liıieriJr qacına 

ıözlerini diktiiini görünce olgun 
eriklere bakarak: 

• 
- Eriklerin vakti geldi. 
Dedi. Fak~t kU_çük, ağacın ar • 

k.Uından uzanarak: 
- · Daha bet 

1

on dakika ister 
baba .. Dedi. 

- Neden? 
- Ev ıahrbi kartıda duruyor. 

Oyun bilmez 
Kız evladı olan bir zata müs • 

takbel damadından bahsediyor • 
larch. Onu methederek göklere çı· 
karan üç kitiden biri dedi ki: 
Yalnız damadınızın bir kaba· 

ha.ti vardır. O da hiç bir oyun bil
memesidir. 

- Bu bir kabahat mi ya! •. 
-Tabii .. Hiç bir oyun bilmez 

ama kumardan da hat alamaz. 

Bir benzeyiş 
Hizmetçi kn, Beyefendinin ça· 

lıtma oduma ıirerek: 
- Bir hanım gelmif, sizinle 

konutınak iıtiyor. 

Maıaıının batında mcıgul olan 
bey ıordu: 

- Nasıl bir kadın bu? 
- Bizim hanımefendiye ben • 

ziyor. 
- Öyleyıe "bey evde yok,, de .. 

Hayırlısı budur 
Bir genç kadın bir iki ıaatlik 

gaybubetten sonra evine dönmü9. 
Kocası giderken karısının saçları 
uzun olduğu halde dönüfte kııaI • 
mıt görünce dikkatle ~J!, bak
mıf. Kadın: 

- Neden öyle dik dik bakıyor• 
ıun? 

- Bana deği11Dit1in gibi aeli • 
yor da ... Senin ıaçlarm uzundu, 
kestirdin mi? 

-Tabii kestirdim: 
- Bana ıormadan niçin kesti • 

riyorsun? Bunu ıana ... 
Adamcağız kızmıftı, ıe.ını 

yükseltiyordu. Fakat kadın daha 
ziyade kızarak: 

- Ben ıaçlarımı keıtireli iki 
ay oluyor .• Sen daha timdi farkın
dasın. Benimle ne derece meıgul 
olduğun anlqıhyor ya:. 

Adamın içine biraz ıüphe gir • 
mitti. Acaba? ... Bununla beraber 
mesele çıkarmamak için lakırdıyı 
kraa kesti. 

Nazik bir kadın 
Karı, koca akşam yemeğinden 

sor..ra konuıuyorlardı. Kadm lro • 
ca.amın yüzüne mutattan fazla gü· 
lerek: 

- Koca.cığnn, dedi, itallah ge· 
lecek bayram sana bir hediye ala .. 
cağım. 

- Nereden doğdu bu hediye 
bö ı 1 Ye. 

- Hem de altın bir kol düğme· 
ıi alacaiım. 

- Benim öyle kol düğmem var 
ya .. 

- Dün ben onlardan kendime 
yüzük yaptırdrm. 

' . 
Kömürcüler 

Meıhedi ile bir htanbul kül • 
hanbeyi bermutat çene yarıtma 

çıkmışlardı. Fakat bu kömürcü ya· 
rıtı idi. lstanbullu: 

- Bizim kömürcülerin • iyiliği 

ıundan anlaşılır ki, kömürcülerin 
yüzleri bir habeıten farksızdır. 

Kömürler o derece kuvvetlidir. 
Diye Meşhediyi kızdırıyordu: 

- Hele Eyranın çömmürleri • 
ne cel dadaşım. Çömürcülerin çeh 
relerinde yalnız cözle;i görülüptü. 
Cözlerin gappayanda çendileri bi· 
le gayboluptur. 

Tehlike yok 
Bir genç kadın kocası ölür öl

mez avukatına kotmuf. Evlenmek 
üzere olduğunu haber vermif. A • 
vukat hayret içinde: 

- Peki amma kocanızın vaıi • 
yeti var. Eğer ölümünden sonra 
bet seneden evvel evlenecek olur· 
sanız kocanızın bütün serveti o • 
nun kardeıine kalacak. 

- İyi ya, ben de zaten onun 
kardeıile evleniyorum. 

et.. ' 10aanlık bunu icap - Şu tur9udan on kurut• l - Aman kuzum ne yapı· 
luk verir mlaln ? yoraun bir katıkla alaana .. 

.... 
Ahmet bana tablo gibi bir kıDln ae,., dectl. 

- Acaba dudaklar1nın boyaaı -;ıkıyor da ondan "''? 
.. --··-·-· ---··---· mw•• ----··------ııiıiııılt 

Cıgar!l 
- A%izim, tu ciıara'yı bırak • 

muıan ıana kızımı veremem. Pek 
fazla içiyorsun. Beme ciıarayı hiç 

- Kime alıyoraun o ciıarala • 
rı? .• 

- Kerime alıyorum. 
- Ay, o ciıaraya gene mi bat· 

ladı? .,. ··· 

- Doğruau onu tekrar içmiy,e 
> ,. • 

ben mecl)ur ettim. 
Çünkü içince daha tatlı ve daha 

canlı bir adam oluyor. 
Annesi bir müddet durdu, son· 

ra çantasından para çıkararak: 
- Baban için de iki paket alı -

ver kıznn! · 
Dedi. 

Belli olmaz 
Bir bey, ahbabının kapııında u-

taia: 
- Demek ki beyefindi sokağa 

çıktı. Peki ne zaman döner .aca
ba? 

Diye ıormuf. Utak fU cevabı 
veımiı: 

- Beyefendi bir kere ıelenlere 
sokağa çıktıi111n ıöyle diye tenbih 
etti mi ne vakit döneceği belli ol -
maz. 

Büyük şair 
Bil' ıün t•ir AbClülhak H..mt 

Bunaya ıitmek üzere Bandırma • 
dan bir arabaya binmiı. ·Arabacı 
müıteriıile pazarlık ederken-onun 
pir olduiunu etraftan itiÜiii iç1n 
yolda IOrDIUf: ' 

- Beyefendi, '•iz de htanbal 
piri miıiniz?. ' · 

- E-.et, ama, neden ıiz de di • 
re: sordun?. 

- Dti, 1tWıbahni en hiiJGİı 
pirini Buaraya tafımııtım da ••• 

- Kim bu lıtanbulun en büyük .. , 
pın •.• 

- Ferit Bey mi, Halit Bey miy-
dine? ... 

- En büyük pir oldujunu ne
reden ~adm 1 . . 

- Hayvanlardan .• Mübai-ek a• 
dam yüz elli kilo muydu ne! •• hay· 
vanlar güç çektiler. 

.Gazeteci 
Bir ıazeteci ölmiiJ. Cebrail Ye 

Azrail elinden ıeçtikten 90Dr& 

Cennetin kapııında bekliyen mele· 
ie bat vurmut. Melek: 

- Metleiin nedir? DiJ.e IOI' • 

mUf • 
- Gazeteci! •• 
- Sana burada yer yoli. 
Gazeteci çarnaçar Cehenn.ae 

baıvuımuı. Cehennemin lfapıım • 
da da onun ıazeteci olduiu itn • 
nilince: • 

- Sana burada yer ye*' 

Cevabını ahnıt. 
Bunun üzerine ıueteci mmult 

yıldızlardan birine çekilerek J,iT 
gazete te.iı etmit: 

Bir ay sonra kendi.ine hem Cen 
net hem Cehennem için ıerbılt 
dühuliye kartı verilmit. 

Benzeyiş 
Çehresi karııımdaki erkeklerde 

hatlarını çevirtmekten bafka hiç 
bir hia bırakmıyan bir hanım rea· 
aam Çallı İbrahim Beye bat TUi' • 

mut: 
• ~ lb h' L:. • ' \ • - ra ım. uıcy, remnmı yapı· 

..__~ _ _... __ _. ... , . nız. Ne kadar iıteraeniz vermİy• 
hazırım .. 

- Bat üıtüne haıumefendici • 
iim ... 

- Ama rüzel olıun. 
- Merak etmeyin hanaaefen· 

- Ellmdekl alvllcelere tUr• diciiim, reıminizi ıörenl.r ıizi ta 
9unun auyu iyi gellyor da... nrmıyacaklardır. · 
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Kırmızı yUnlU papt n kloş şapka, sarı 
madeni bir motifle Uslenmlştir 

" 

~l====K=A=D=IN==Ş=~=K=A=L=A=R=I==~I~ 
Bir hanımefendi, senede bir ke 

re, zengin ahbaplarına "İsmini 

söylemek İdemediğim düşkün bir 
hanım için hu parayı topluyorum,, 
der ve birçok para toplar, kendine 
sarfedermiş .. diyorlar. 

"' J(. ~ 

Me§hur bir şair hanımefendi, 

ya§ıt olduğu bir arkadaşına ha -
zan $0ruyormuş: 

- Anlaşalım, bu sene kaç ya
a olacağız?. 

"' ,,. "' 
Güzel bir hanım, nüktedanları

mızdan birine sormuş: 
- Benimle saatin arasında ne 

fark va.r?. 
Nüktedan zat derhal cevap ver 

mış: 

- Saat zamanı hatırlatır, ~iz 

unutturuyorsunuz. 

Elbise 

Bu ırk ve zarif elbise, sade fa • 
kat orijinaldir. Dekuplarla süslen
miş ve maden kaba§Onlarla işlen • 
mi!tir. 

Bir ressama, hanımefendi çı -
kıştı: 

- Resminizdeki boyaları sev
medim. 

- Şayanı hayret ... Boyaları ai
zin tuvalet enstitünüzden aldım! 

1- :;. J(. 

Bir hanımefendi, bir gün büyük 
şairlerimizden birinin dizlerine ka. 
)>nnınca, şair de hanımefendinin 

dizlerine 1::apanmış ve sormu~: 
- Şimdi, mademki ayni sevi -

yedeyiz, nasılsınız bakalım.? 
~r. J(. J(. 

Şefik Beyi tanır mısınız? 
O zayıflık modasının kat'iyen 

aleyhindedir. Hayır, kendisi şiş
man değildir, fakat zayıf kadınlar
dan hiç hoşlanmaz. 

Zayıftan ho~lanmayınca, bittabi 
şişmandan hoşlandığını anlamışsı

nızdır. 

Bir gün, bir mecliete, Şefi.1< Bey, 
karşısında oturan şişman bir ha
nmıdan gözlerini ayırmıyordu. 

Söz Boğaziçinden açılmıştı. 
Biri sordu: 

- Şefik Bey, siz Boğaziçinin ne. 
resini seversiniz? 

! 
Bir hanım atıldı: 
- Şefik Bey Kanhcaya bayılır. 

11 BOKS I[ 
Şimdiye kadar kadınlar boksa 

heves etmemişlerdi. İsabet de et
mişlerdi, çünkü bokstan daha tat
sız, ve daha gayri insani bir spor 
tasavvur edilemez. 

Fakat maalesef bir İngiliz kı -
zı, bu spora merak sarmış ve .. 
bOks dersi almıya ba§lamış. 

Miss Dorothy Reid ismini taşı
yan bu genç kızın, boksu f evkala
de ilerletmekte olduğu bildirili -
yor. 

Yakında bir turneye çıkacak ve 
geçtiği yerlerde, sporcu kadınlara 
meydan okuvac lrnııs. 

Çorba 
Ispanak kökü, kereviz, havucu 

kaynatınız. Kaynar kaynamaz in
ce doğranmış soğan, yağ, tuz ve bi
ber atınız. Biraz daha kaynattık
tan sonra, indiriniz, süzünüz. lçi· 
ne iki veya dört, çorbanın miktan 
na göre ymnurta sarısı atıp çalka· 
laymız. Limon 11kıp afiyetle yiyi
nız. 

ilavesi 

Darısı başımıza 
Avrupada, bir kadın daha, 

göklere kanat açtı. 
Fransız Maryae Hilsz altı gün

de, Paristen Hanoi'ye gitti. 
Ondan evvel, bu mesafe kate -

dilmişti. Maryse rekoru kırmı§tır. 
Belki diğer iki tayyareci, daha 
kuvvetli birer tayyareyle Paristen 
Hanoiye sekiz günde gitmişlerdi. 
Maryse bu mesafeyi altı günde al
dı. 

Maryse Hilsz beş gün 20 saat 
13 dakikada 12.000 Km kat'etmiş
tir. Bu suretle Parisi, Hindiçiniye 
baijlarnış oldu. 

Bu Fransız kadını, bundan ev -
vel de Madagaskara gitmişti. Yük 
seğe çıkma rekorunu kırmıştı. 

Bu seyahatten sonra, kendiıi 

birinci sınıf tayyareciler meyanı -
na girmiştir. 

Çizdiei plan dahilinde, seyaha
tini ikmal eden Maryse, şimdi de, 
seyahat tayyaresile Tokyoya ka -
dar gidecektir. 

Darısı bizim kızlarımızın ba§ı· 
na! 

Bir örnek 

Şemsiyesi 

Elbisesi 

Çantası 

Bu yaz asorti giyinmek modası 
çok revaç bulacaktır. Filvaki, res
mimizde de gördüğünüz gibi, bir 
örnek giyinmek çok zarif oluyor. 
Çanta, şemsiye, elbisenin ayni ör
neği olduğu gibi, eldivenler, hatta 
İ!karpinler de elbisenin örneğinde 
yapılabilir. 

Mavi hasır bir konotlye bUyUk bir tüyle süsle""''~ 
, 

KADIN VE BUHRAN 
~;;;;;;:;.::::=::======;;;;;;;;;;======;~...;;;..;;=-~;...._===========~~--· 

. . ,ti 
Daha hala, krizden bahseden .. 

affedersiniz, majüskülle yazmak 
lazım, çünkü kelime mühimdir: 
Krizden bahsedenler var. Kimi gör 
seniz: "t~ler berbat!,, diyor. 

Ben iktııatçı değilim. Hatta 
muktesit bile değilim. Fakat şu 
buhrana dair, ıize bir iki kelime 
söyHyebilirim . • • 

Biz kadınlar, buhranın önüne 
geçebiliriz. 

Buhran bir haleti ruhiye mese -
lesidir. Meşhur bir mesel vardır: 
inanan muvaffak, inanmıyan mağ
lup olur. 

Goethenin de meşhur bir sözü 
vardır: Kendi kendinize itimat e

diniz, herkes size itimat eder. 
Şimdi bir de vecize kaldı: "Ka

dının isteği, hak isteğidir.,, 
Buhranın her şeyden evvel acı 

düşüncesini, evin içinden silmek, 
süpürmek lazımdır. Buhran hava
sını eve sokan erkektir. Silip sü -
pürecek de kadındır. 

Bu iş için bir §ey vardır: T e -
bcssüm. . 

Bütün sıluntılara, parasızlığa 

rağmen, kadının güler yüz göster
mesi lazımdır. 

il DERS-ı 
Amerikada bir Azuza tehri, bu 

şehrin de bil' darülfünunu vardır. 
Bu darülfünundaki kız talebe, 

yüksek tahsilden gayri, yüksek 
spor da yapar. 

Fakat son günlerde, kız talebe, 
aldıkları terbiyenin noksan oldu -
ğundan şikayet etmi!ler. 

Bunun üzerine kendilerine so • 
rulmuş: 

- Ne istiyorsunuz?. 
- Balık avlamak. 
Talebenin bu arzusu derhal is

af edilmiş, hemen bir balıkçı mü
derris tayin olunarak, kızlara ba • 
lık avlama dersi verilmiye baş -
lanmı5lır. 

Yumurta fırında 
Bir sahanda yağı eritiniz. Yu-

Güler yüz herhangı bır~ 
tıyı dağıtır. Kadının bir te çi 
mü, yuvayı mes'ut eder: 1''t 
hiçbir erkek yoktur, ki bır J~ 
gülümseyişi karşısında caıı b'f 
tısını, günün yorgunluğun\Jı 
tın azabını unutmasın. ~fi 

Buhran sözünü duymak 
yor muau~?. Gülünüz. et,;;.; 

Her ne olursa olsun, giiİ 
• • " .f&. 

r5steriniz. .. t't~ 
Bütün kadınlar bu uaulıJ ~i ~ 
• 1 G"'1•• 0 l .Jef L:i etsın er. uıumsesın er. ., . P'' 

sunlar. Sizi temin ederim, Jcı 1 
bir erkeğin ağzından kri~. ,ef 
çıkmaz. Hiçbir er!tek güluO',I 
bir kadının karşısında buhr 

bahsedemez. ai 
lnanını:ı. bana, buhr~~ııı ~ 

geçmek kadının elinded~ 

murtaları kırınız. Bildiğiniz sahan. I 
da yumurta gibi pifiriniz. ..

1
eJ, j 

Sonra, yumurtaların üzerine ren- Resmimizde görünen ~_ı,if· 
delenmiş graviyar veya kaşar pey- rif kombinezon, gayet ,.... ~ 
niri ekiniz bir kat da yağ sürünüz, kesilmiş bir dekoltedir. 91.1 
sonra hafif fırına veriniz. hinezon gec~ tuvaleti altıll-

F ırında yumurta gayet leziz olur.1 yilebilir. 
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Vatan Aşkı 
, 1 ra~;;i;;; .. i;ii"iy .. ~·; .. ;·~;·~;;~;;;· i I . . Çocuk Haftası • •• 

• 

l Milli ınücadel · h I · ·· k d b' d b' d l' · ı ı~ l enın en eyecan· nı goren a ın, ır en ıre e ı gı-
hiıar1 d~: a.rındaydı. Afyon Kara - bi oldu. Dün onun köylülerini öl • 
tında. i ~-~nıa.nın pis ayakları al - düren düşman, şimdi muhakkak 
tafınd n ıyor. Memleketin her ta- kendisini öldürecekti. 
Yord a Yer Yer felaketler yükseli- Korktuğu başına geldi. Ve bir 

a~· kurşunla yere yuvarlandı. Zavallı 
. ır sabah b' d" k d" h ·1•v• k •ı bir . . ır uşman müfreze- çocu ... uşmanın va tı ıgı arşı-

tlhisa:abıtın idaresinc!e Afyon Ka smda şatırdı. Ağlamak istedi ağ
Y<>rciu ~/akın bir köyden geçi - 'wamadı. Zabit atmı sürerek yere 
hit ha. "0 Y, bir gün evvelki müt- yuvarlanan ananın çocuğuna yak
btına -:;tt!n harap olmuş, bina na- laştı: 
k,ıllul ır kulübeden başka bir şey - Ulan .. Dedi .. Şimdi buradan 

tnıttı 'k' T" k k · . N . I<ö .. · ı ı ur as en geçtı. ereye gıt· 
)'ı:•ılın~n Uf ak fakat şirin camisi ti?. 
iıllar J' evler kamilen yanmış, a· Çocuk, derhal: 
ta.ı üar·"llnadağın olmuş velhasıl - Bilmiyorum .. dedi. Halbuki 

Bı.t ~ne taş kalmamıştı. o biraz evvel Türk askerlerinin 
dıında k arabeler arasında her a - nereye gittiklerini görmüttü. 
di lÖrü ~.dın erkek bir inaan cese- Zabit kızdı, elindeki kırbaçla 

C lnuy0 rdu. çocuğa vurdu. Söyle, dedi. Çocuk, . anını h 1tıek iÖfiin ~ luk namına yaralı bir gene bilmiyorum, 
tarı ihr uyordu. Bu köyde otu - dedi. 
1 lYa.r b· k d arllldaki ır a mla on bir yaş· O zaman zabit askerlere emir 
l~ Çocuk dünk" b .. ··k f verdı" ·. • etten u uyu e -
tabilıniıl~asılaa canlarını kurla - - Şu piai kurşuna dizin .. 
Yan kulübeı"e. Yanmıyan yıkılmı • Çocuğun üzerine tüfenkler çev-
Ya bati erıne girerek ağlamı • rildi. Zabit ateş derken çocuğun 
baha k 7•ıla.rdı. Akşamdan sa - seıi yükseldi: 
lz Yiy~ ~r ağlanııtlar nihayet bir - Yaşasın Türklük ... 
btıılardı e I<. bulnıak için dışarı çık- ~ :t- J1. 

adırntart ~d.ın korkak ve ürkek Bu çocuk kimdir tanıyor 
lan a. gıttıği • . ik'd b' 1 1Yor el' ıçın ı e ır sa • musunuz?. 
"er . ındeki ç y h' 1 

ltııy0rd • ocugu ıç sa ı • - içinde vatan atkı olan her 
1eaı · u. Uzakta IA l '• erınj n evve a na Türk çocuğu .. 

•• ,,, sonra d.. .. ·ı . 
! ..... ''•••••• uşman suvarı en· Masalcı 
• ••••••• •••••••• 
·ı •••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• D ···•··•·• ·--............ 0 Aru stiii·;;····--·· .. ··

1
: i ···············ş·····A··K··A···············s 

···················· i : 1 . . :····················· ................................................. . 
§ F Yı dınleyın !. Neden düşmüyorlar? 

~? ,:~~Irk Y~~rnamak iyi bir in- Ali sınıfta dersi hiç dinlemi-

. . .......................................................... 
Volkanda yemek pişer mi? 

Yeni Zelanda adaları yeni dün
i yanın en garip taraflarıdır. Garip 
1

1 oiuşu eski dünyalıların bu diyarı 
çok iyi bilmemesinden ileri geli -
yor. 

Oraya giden birkaç seyyah her 
gün yeni şeyler görünce hayretler 
;çinde knhyor. Bize anlatınca biz 
de ağzımız açık dinliyoruz. 

Yeni Zelanda adaları baştan 
başa volkaniktir. Arazi bazı yer -
lerde çatlar. Arasından sıcak su -
lit.r çıkar. Büyük taşlar ve billurlar 
gC: ze çarpar. 

Sıcak suları, bilhassa rumatiz
ma hastalığına çok iyi imiş. Bunu 
bilen seyyahlar giderler banyo ya
parlar. 

Sıcak sular çok olduğu için he
men her evin içinde bir sıcak su 
menbaı vardır. Ev sahibi hiç su 
ısıtmaz. Kahve, çay, hemen vakit 
geçmeden yetişir. 

Çamaıırlar çabuk yıkanır. Bun
dan başka \rolkana yakın yerler -
den mütemadiyen lavlar akar. 
Yerliler bu lavların üzerine tence
reyi koyarlar çabucak yemeği pişi
rirler. 

Su sıcak, ateş bedava ... ne gü • 
ze! memleket. 

Fakat hemen her gün Volkan· 
ların ~ltmda kalmak tehlikesi ol -
masa çok iyi .•. 

Y a~urun sebebi 
- Baba bu yağmuru allah ni -

çin yağdrrıyor?. 

- Otlar yetitsin, ağaçlar su -
lansın .. diye .. 

- Ala ama, kaldırımlara niçin 
yağdırıyor. 

- ! ... 
2 ................................................ : 

! Hot Oyunlar i 
: ................................................. : 
Hokkabazın sopası .• 
Birkaç kiti toplanınca bir oyun 

oynamak istersiniz. Fakat aksi gi

bi bir fey de aklınıza gelmez. 

İtte size bir oyun öğretiyorum. 

1 lerkes otururken söze başlar· 
~ınız: 

- Ben dışarı çıkacağım. Siz 
kendi aranızda odadaki bulunan Yılik d rnı~a.k ıçın kafi değildir. yor gözlerini yere dikmiş müte -

f,.ı_, e azırnd t d' d.. .. ·· d d · · B · · "'l{lrlere ır. yi bir adam ma ıycn uşunuyor u. etya an birim ıeçın.. en ıçerıye 
Ya.dıltı d acıyan \'e düşkünlere Muallim Alinin bu garip vazi - girdiğim zaman size bu eşyayı 

§ 1 · ~ endir. yetini derhal anladı ve sordu: göstereceg=-im. içeri girdigyim za -~ii Yılık y 
l teQirae f aprnak kadar inaanın - Ali eığlum .. Dersini dinlemi- man arkadatım elindeki değnekle 
llt-, erah \'eren bir ııey yok ~ b 

::ı yorsun da, ne dü§ünüp duruyor - odadaki eşyayı irer birer göste -
,. § •·ı . ? k \l)' ı- erınizin . . sun . . rece . 
.,. l~a...- 1 .. L ıyı Yapılmasını is· 1 wı ' c. ıoı;end • · Ali başmı iki tarafa sallıyarak - Soba mı.· Lamba mı?. ma-
t'lh~ Itır ist ~nız Yapınız. İyi ya ayağa kalktı: sa mı? diye soracak. Ben bunların 
~ )a.pt ern1Yoraa.nız baıkala -
§ l)i _ırınız. - Hattıiativanın alt tarafında içinde ıizin beğendiğiniz gelirse 

!l~ hır arkada.. l k ya•ıyan insanlar baıı au.g-1 nasıl (evet) diyeceğim, seçilmiyen eşya 
~ bu .. .,.ı o nıa dünya- ::ı T r-

§ ı.. Yuk zenginlig-·d· geziyorlar ve neye dü•müyoTlar için de (hayu) cevabını vence -k· lletke . ı ır. T 

'Qıa~İtt sın arkadaşı olan, hiç diye düşünüyorum efendim.. ğin •. Der ve dtf«l'ı çıka: ·: 17
··1 

Q fll'kadaıı değildir. -·-·-·-·•mı• ... nımın• .. , ......... -... F~kat bunıı yapma~an e~vc;i 
ç alıklann kemiği ~~ ıöyle bir hazırlık yaparsınız. içer· 

"~ Oc:Uk B ~~\ P ~:ı, de kalacak olanlardan birisi sizin 
"11? - alıkların kemiği g~~ en aadık sır arkadatınız olmalı. 
8,h· ~ ~ v,., a. - Yok 
· ama kılçıkları 

~11 Ç~Ult - 0 
' l>.t kılçıklar balıkların 
a,ha. - llıaz nu babacığım. 

p .... 
. atasız olunca 

.k. ........ ~ı· .. 
cliJc • he a· . 

llntıı ... " ızım Mehmet ao -
-N· 

......._ tı. ~il a.lın1ıı f I"'~ %" 
0 ru atıa oldu - . . ÇoJt ıe gu ıçın .. O ana-

•eır .. 

Yamyam - : Affedersiniz. 
Muhterem reisimiz, timdi; ıizden 
evvel aelen iki seyyahı periler de 
biraz istirahat ediyorJar ... 

Aranızda bir renk kara.rlaıtırırsı· 

nız. Meseli arkadatınız sorar: 

- Masa mı, sandalye mi? Kır· 

mızı kitap mı?. der bundan sonra 

gelecek :sual'! (evet) J'. yeı:eğim 
d:.rıiniz. 

Hakikaten bir arkadaıınız muh 

telif tekillerde size aorar siz de e· 

linizdeki sopa ile o eşyaya vurur: 

- Hayır .• evet dersiniz. Fakat 

bunu bildirmemek lazımdır. 

-Ajlama gilzel yavru •• Çocuk Haftasından aonra sann latedlğln her,ey verilecek 

Bu hafta yavrular haftası idi. l fmda da bu merasim yapilelı. 
(Himayeietfal - Çocukları koru- Bundan ba_şka hallCgvi köycü -
ma) cemiyeti ile İstanbul halkevi lük komitesinin teşebbüsü ile bü
sizleri güzel güzel eğlendirmek i- tün lstanbul köylerinde 23 nisan 
çin birçok eğlenceler hazırlamış - çocuk bayramı kutlulandı. Köyler· 
tı. deki halkevinin tabii azası olan 

Bunun en batında 23 nisanda 
Taksim meydanındaki toplantı 
geliyordu. O gün Taksim meydanı 
çiçek tarlası kadar güzeldi. Ahi • 
denin etrafında 12 inci mektep, 
15 inci mekteple istiklal lisesinin 
izcileri toplanmıştı. 

Bayrak direğine tanlı Türk bay
rağı çekilirken öyle heyecanlı ol • 
du ki ... Bütün küçük yavrular el -
leri alınlarında bu şanlı sancağı 

selamladı, otomobillerde yüzlerce 
çocuk gezdi. Şehrin dört bir tara-

muallim hanım ve beyler bu büyük 
günü, köycülük komitesinin çizdi
ği prog~amla hep bir şekilde kut
luladılar. 

Koyduğumuz resimde de 12 ni
san çocuk bayramında Beykoza 
tabi Akbaba köyünde yapılan eğ· 
lenceleri görüyorsunuz. Başmual • 
lim A. Besim Bey bize bu güzel gü 
nün hatıralarım gönderdi. Güzel 
Türk yavruları, köy yerindeki cici 
kardeşlerinizin zafer kızları pi • 
yesini temsil ederken gösteriyor. 

•.•.•...............•....•..............••..•........ , •......................•.••••••.•..•• 

Akbaba köy mektebi zafer kı:ı:ları piycs:nı temsil ederken ................................................................................................................... 
! Nisan Son Bilmecesi : . . . . . ················································································································· 

150 kariimize muhtelif hediyeler veriyoruz 
Bu haftaki biln:eccmiz heceler· 

den müteşekkildir. 
Yor - ni - vi - se - kes -

her - in - iç - ği - ti - geç -

eli - neş - çok - si - haf -

cuk - kta - ço. 

Doğru halledcnlere birçok he -

arasında oyuncak, şeker, bisküi, 
kitap, kartpostal vardır. 

§ Bu bilmecenin cevabını mayı

sın 15 inci gününe kadar idareha

nemize gör..deriniz . 

§ Bilmecede kazananların isim
lerini mayıs içinde gazetemizde o-

diyeler vereceğiz. Hediyelerimizin kuyunuz: 
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Büyük bir lniiliz gıl~ızı HAFTANIN filmleri 
bugün Hollivudun en ilerde tüt • , .. 
tuğu artistlerden biri olmakt&ri da Acemi Aşıklar 
geri kalmamıştrr. 

"Rasputin,, filmini; İngilizler -
ce pek meşhur olan bir diğer film
le birlikte çevirmiş, iki filınde bir
den rol almış ve muvaffakıyetle 
ba§armıştır. 

Acemı &~ıklar kadın sevmek ça· 
ğında oldukları halde, henüz onla
ra mevcudiyetleri içinde bir yer 
vermemiş olan delikanlılardır. 

(Tur) şehri asilzı.tdelerindeı.1 

Kont Bertran dö Simiyerin haya · 
tında, orman, av ve köpekten baş· 

ka bir şeyle alakadar olmaması 

ona kuzini Emm5lini vermeden ev 

Hollivudun mütkülleri arasında 
bir de "çok çalııma,, vardır. Hat • 
ta Diana. Wynyard'ı bununla bı • 
rakmayıp bir de perhize mecbur 
etmişler ve Hollivudun miyar ha· 
tindeki yıldız vücuduna intıbak et 
miye zorlamıtlardır. 

vel aşhı tatmasını arzu eden 
11
,tf 

teyzesi Kontes dö Sirniyerin ciddi Acemi Aşıklar'da l'tina Myral, Aşk Modası'nda Re 
surette kederini mucip olmakta - Müller ve Çllgın Gece'de Lily Damita elitı 

- "Gider gitmez, diyor. "Hol -
Hvut silüetine,, girmek mecburi -
yetindeyim. Yemek listem; derhal 
tahdit edildi. Daha çok zayıfla -
ı:ıam veya tiımanlıktan muayyen 
bir teraitle kaçınmam laznngeli • 
yordu. Adeta ne yedim, ne içtim.,, 

dır· Kontesin kahyası Bigorn tara • verir. Bu şen kafile şatoya tııı • 
Bertranın Pariste bulunan sefih fından <mca!c geçinmesine kafi bir Kontes, Jerara, Bcrtran hal<

1 
tıf• 

kuzeni Jerar dö Falin'in yanına para verilen Jerar, bir gece arka· daki hususi endişelerini 311 ;jl 
gitmesi hakkında söylenilen sözle- claşbrile birlikte biı· bardan çık - Kuzenini Parisc ken1isile gel dl' 
rin hiçbiri kulağına girmemekte - hktan sonra s:miyer şatosui!a gi - ikna için, Jen-a, bir zevk ar1'•5i' 
dir. dip tey2esini :;1kıştırmıya karar şı olan Mimiyi Herbonun ze"'etef 

larak tanıtır, vazifesi BertraJ1l 

Oiana Wynyard 

Dünyada artistler var ki, bir 
kır'a beğenmiyor; öbür kıt'a onu 
meşhur yaptıktan sonra, gelip ge
ne eski yurdundakilere de kendini 
tanıtmıya mecbur ediyor. Gene ar· 
tistler var ki kendi yurdunda meş· 
hur olduğu gibi, baıkaları tarafın
dan da kapılmak istenilir, şöhreti
ni bir kat daha arttınr. 

T allulah Bankhead, bunların bi 

Diana Wynyard'm bütün saa -
detine rağmen son arzusu; sine -
madan ayrılmamakla beraber; ti
yatroda da oynamıya, kendisine 
fırsat vermeleridir. 

Fakat bilmeyiz. Bu defatiyat • 
roda da, perhiz usulile vücudu in
celtmek ve muayyen bir miyara 
tabi tutmak usulü çrkmıtsa, iki 
taraflı perhiz arasında bu İngiliz 

ratistinden, bize ne kalacaktır! 
rincisine misaldir. Diana Wynyard ...... ___________________ _ 

ikinci ve en talihlisine misaldir. Moris Şöva~yenin kadın
Diana Wynya.rd, lngilterede u- .... Jara tavsiyeleri · - . 

zun zaman tiyatro aktrisliği ettik-
1 - Elbiselerinizden, aşktan 

ten sonra Hollivudun fırsat kaçır-
ve içki yasağından fazla bahset· 

mıyan menecerleri tarafından he -
meyiniz. 

men "gaspedilmiş,, denecek dere -
cede çabuk bir konturata bağlan- 2 - Bir erkeğe sizi sevip ıev-
mış ve derhal Amerikaya çekil • mediğini sormayınız. 
miştir. 3 - Fazla makiyaj yapmayı-

"Raspotin,, ve "Cavalcade,, mz ve bilhassa dudaklarınıza çok 
filmlerinin meşhur yıldızı İngiliz kırmızı koymayınız. 
artisti; Hollivuddan dönmüştür. 4 - Başkalarının konuşuş ve 

Artisti büyük merasimle karşı- hareketlerini taklit etmeyiniz, her 
laddar, ve şimdi hemen bütün si- ıeyden evvel sade olunuz. 
nema mecmuaları ve gündelik ga- 5 - Asla çocuktan bahıetme-
zeteler ondan bahsediyor. yiniz. 

Diana Wynyard; sinemaya hiç 6 - Hiç bir zaman erkeğin son 
teşebbüs etmeden girenlerden bi • ıigarasmı içmeyiniz. 

hir olacaktır. l ııilel' 
T e::rübe, kat'iyyen bek e tef 

neticeyi vormez. Mimi BerteJ1 riJ 
hir ettiği şato davetlilerindell tf • 

Brünenin oğlu tarafından ktı~eer 
lır. Fakat, iki kuzen, Jerarl!l ; 
tran arasında, her ikisinin de ııı lı'' 
lup oldukları ve hazan biri11e' ... tr . ,,. 
zan ötekine temayül gösterıP 1 • 

hapta müşkülata uğrıyan EJll~~ 
lin yüzünden doğan rekabet f> ,de 
den iş çatallaşır. İki artl~ 'JI' 
arasında nihayet patırtı kops.t~.,er· 
valh kuçük Emma, çılgına dO re ' 
ikisinden ha'ngisine lialbinİ te d,ıı 

k . ? M d' . . b .. ,,r ce tır . . evcu ıyetım U.ı•• 

hangisine bağlıyacaktır. ; 
Bu güc ve hatta çok heYe' ı..( 

- 11 I' 
muadele, hiç olmazsa, kıs~e de ( 
nüz bahsetmediğimiz ve fıl~ ~· 
saslı bir rol oynıyan sessiz bı~ ~ 
siyet tarafından halledilecek~ır~o' 
da Jüpiter ismini taşıyan bıt 
' an köpeğidir. . .ot• 

B f·ı · 'k .. teriM u ı m artıstı te gos 

Öteki sinemafard4
. 

o1 
Melek "Lili Damita',, rıı~t"' 

ridir. Onu görüp aldılar. O her Moris "bir yatak odası hika -
hevesli yıldız namzedi gibi ıtudyo yeıi,, adlı son filmini bitirdikten 
kapılarında dola~madan göeğ çık- sonra Fransaya gelmiş, bir müd
tı. det "Cannes,, 9ehrindeki villasın

nadığı "Çılgın gece,, ',Elh o0ı>" 
Renate Müller'in "Aşk J1l rJ'r 
"Glorya,, sineması ise Joaı>~il11" 
sch ile Adolpe Meujou ve Jşflı' 

Gombel'in "Bekarlık ma-ce; 

---~~~ık_ M=~':'.a'.'.:~.: ~aı:._~a~'.'.___ __:ml~ilm~ri: oynam~ 
- Richard Arleu on birinci r K'TS' A HABERLER 1 rmdaki faaliyet eskisi kib~·dfol•' - "Hollivuda götürülmeden 

evvel, diyor, sinemada çalışmak 
aklımdan bile geçmiyordu. Yal -
nız tiyatroda bulunmıya ahdetmiı 
ve öylece kalmııtım. Fakat bu -
nunla beraber, o kanaate geldim 
ki, film işinde kazanmak için, 
mutlaka tiyatro aktrisi olmak la -
zımmı§. Ve Hollivut, bu itte o ka
dar inatçı ki, siz tiyatroda, yalnız 
tiyatro için çalışmakta olsanız bi
le, gene meziyetlerinizi her yolda 
istismar yolunu buluyor.,, 

Diana Wynyard, yalnız bir şey· 
den şikayetçidir. O da, Hollivut • 
da gider gitmez ve bir sinema yıl
dızı olmanızla, mazinize dair -de
dikoduların yol alması bir olma -
sıdır. Bu İngiliz artisti için de he
men rivayetler başlamış; kimi, o
nun seyyar bir sirk ve ya revü o • 
yunculuklarından bahsetmiş, kimi 
İngiliz film kumpanyala;ma yap • 
tığı müracaatlara dokun.muş, hat
ta orada muvaffak olamayışını i
leriye sUnnüılerdir. 

Buna rağmen Diana WynyarCI 

da istirahat ettikten sonra tekrar 
Amerika ya hareket ebniştir. Ye
ni çevireceği filmin adı: "Son gü
len kadın,, dır. 

Bir aslan adam aranıyor 
Yeni çevrilmeğe başlanan "Or

man Kralı,, filmindeki müşkül, 

fakat parlak "Kaspa, Aslan A
dam,, rolünü vermek için yeni bir 
artist arıyorlardı. Paramunt figü
ranlar müdürlüğünün bu münase
b~t!e rJ.)dtjı müracaat mektupların
dan bir kaçı: "Metherimin en zi -
yade ayıya benziyen adamıymi .. 
Alaskada aslan bulunmadığına 

~öre beni ı~meniz doğru .olur.,, ' 

Bir diğer mektup: '"Anlıyo -
rum ki size "F redric Marcl,, ın 

bakıtlarına "Bancroft,, un pazıla· 
rma v~ Moria Şövalyenin benliği
ı,ıe sahip bir adam lazım .. , Sif~ , 
yardım edebilirsem çok m•~Oli 
olacağım.. Fakat yuk&rıda1'· llas
Palarm yarısına sahip olaaydrm J 

:a:~~ ~eni aldatmaz. ve kaç_ıp git- ı 

defa Para.muntla olan kontn·atını .lı .rt . mıştır. Sade Paramunt stıı 1~' 
l ı b d ı d . yle.' .,. yeni emiştir. şte ir sa a s:at re- .MR Wı rm a nısan - mayıs a Jel' 

koru! R N ona yakın yeni film çevrileGe 
~ ikar dö Kortez ve ancy 

f 
Joan Crawford ~ o :asından 

Caroll "Elliol Nugeul,, in Par:ı -
munt stüdyolarında çevirdiği 

i "Yatak Arkadaşları,, filminin yıl -
dızlarıdır. 

1 ~Ehemmiyetinden dolayı (Haç 
lzi) Pariste iki sinemada (Para -

" munt) ve {Mariguy) birden göste-
rilmektedir. Sessiz film zamp.nın -
da bize (On emir) ve "Krallar 
~raH,, gibi klasik esewler veren Se
si! Be D?mil 'Haç izi, le dünyanın 

1 

en bütük ve en masraflı sesli ve 
sözlü filmini çekmiş bulunuyor .. !Hl~~~ 

· (Haç lzi) nin bazı sahnelerinde 
7500 göstermeliklik birden hare ·. 
ket ettikleri görülmektedir. 
~ Marlen Ditrihin meşhur Er -

meni Rejisörü Rouheu Mauou -
bian'in idaresi altında çevirdiği 

(Şarkıların şarkısı) bitmek Üzere· 

- Yevmiyelerde tenzilat ya -
pıldıktan sonra Holivv··' ~ ·· · 
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Mika ye Daha beteri .. rtakledn: 
~ fa. 

ta. 
'ide kenc1· • • 

a._ dini', ısını mahzun mah· 
• itte 1~~n arkadatı Latif eye : 
o~i ' 1Jordu, yakında meşhur 
letiy ız, Sedat beni çıldırasıya l'l' Zaten burada ilk filmi 
' tonra hemen evlenmeye 

•ennittik S d 1'&ytd . • onra a, bir ser· 
~ar bıze, Pariste bir film yap 

but ~~lif ~~ince, hemen ka • 
Ne ~ ç ıun sonr~ gidiyoruz. 
Bu ın\ij.l.....~udum bilsen Latife .. 
..._ ->'I ılk olarak san ·· 1 -7e ıeld' . . a IOY e· 
·~ Lln, aıdıyorum canım, 
ti -1c. "Yok daha da bir çok öte be-

,.._ Rıırı .. 
"""İde 'd 
'' 

11 
er gitmez, Latife dü

lleıi .,. ~ 'batladı. Zavallı kız , an· 
~ toe abası iki ay ara ile öldük· 
~•k-nrRa, uzak akrabalarından 

'"" anı· B · -..11 L . ız eyın yanına sıi!ın· 
' Q\l ınat,. A 

0 

llında ;yl ve ya~lı bekarın ya-
1:,.ı. , Yanlrzlıktan b" b"t·· be "llt obn uı u un t· 
"1bap'- uttu. latif enin yer.ane 

aerı c . "' 
Onlar da' . ~vıde ile Sedat idi. 
ltrd~ gıdıyorlardı, evlenecek· 
>a-_ ~eıut olacaklardı. Şimdi ne 

· ~·· ,.,e ın· 
~- -. 

1 Yapacaktı ? lttte Sevket 
·'4lllııı ıelnı · :r ' ~ 
. .._ l<ız1111 •t ve. k~nd~sine : . . 

lıaçiıı geldiJn d~ıttı, böye vakıtsız 
de ._ k hılıyor musun ? hem a na ıznn d' '1c din) ıye hitap ederek .. 
d-.111 h e " Sen Yirmi beş yaşın • 
()1'1>tu: kırk ~ .• Senin baban 
diy01\&ıtı • Zaten onun için "kızmı 
~tltill · Bundan ba§ka aen gü -
hllnlar~ ~ çirkinim. Fakat bütün 
i1t1y0 ..,, rağznen seninle evlenmek 

'"Ilı t w 

~t ol . aer kabul edersen , 
~li bel\~Cakıın demem. Zira, ev-
ci 'le?Jn' "'1&rll\ ho ıyoraun .. Hem ka • 
~ detu· tuna gider bir adam 
l'ar, be ~ Bir çok kusurlarım 
oldulla ~~ Yanımda, şimdi de 
1-.._lll • ~' belki sıkıntıdan pat· 
~deceğiıtı· • ka111 çok iyi hareket 
1\1 iç& .... 1

' servetim müsait oldu
lll -. ııted · i' 1 •a.at e ~ ın teyleri yapacağı· 
l'ı tİlnd:.ı tnıı~~rurn.' Bütün bunla-
~ . (Q- IO•I.. k' Ilı Rafil ~ uyorum ı, aonra 
tU11 lci dii avladı demiyeıin.. dü • 
"'t'(]ır. ıı"Y•da bundan da beteri 

- Merak etme, seni dövmiye -
ceğim .. Bu kadarı kafi değil mi? 

~ . :(. 

Latife lstanbula dönünce, Cavi 
deden bir mektup aldı. iki güne 
kadar döneceğini söylüyordu. 

İki gün sonra Cavideye koştu , 
fakat onu iki gözü iki çetnıe ağlar 
ken buldu. 

- Nen var?. Ne oldu? Sedat 
nerede? . 

Cavide ditleriyle mendilini 
yırtıyordu: 

- Hınzır, dedi, ne olacak bir 
Fransız tıllığı ile kaldı .. 

- Ne diyonun Cavide? Hani 
seni sevdiğini söylüyordun?. 

- O da öyle söylüyordu .. Fa 
kat yalanmış... Onun bu kadar 
güzel ve tatlı yalanlar ıöyliyece -
ğini nasıl aklıma getirebilirdim? 
Alçak .. Hiç olmazsa böyle vaat • 
ler yapmasaydı, inkisarım bu ka· 
kadar kuvvetli olmazdı. 

Bu son sözler Latifede büyük 
bir tesir yapmıftı .• 

Eve dönerken düfünüyordu ..• 
Kocası, ona hiç bir §ey vadebne • 
miş, bili.kiı hep acı ,eylerden 
bahıetmitti .. 

Hot, Atina seyahatleri, hiç te 
ümit ettiği gibi kendisi için bir 
ıstırap oJmamıftı .. Nalet gibi gö • 
rünen Şevket, haddi zatında ki· 
bar, nazik bir kocaydı, halden an· 
lıyordu, onu hiç sıkmıyordu, ve 
Latife evlendikten sonra, genç 
kızlığında hiasettiği sıkıntıları ar· 
tık unutmuttu. 

Eve dönünce, kocasını buldu . 
Şevket genç karısına hayran ba· 
kıtlarla: 

- Ne var gene, dedi, gene mü • 
nasebetsiz bir şey söyliyeceksin 
galiba ... 

Lô.tife ona ayni muhabbet dolu 
gözlerle bakarak tasdik etti: 

-Evet ... Seni ıevmediiioıi ... 

SEYRiSEF AiN 
Meı kezi tdares 1 G:ılata J.:öpril a~ı D 2623 
Şube A, Slrttcl Miıhürdar zade Hıın 22'140 ~.ı· .. a. .. Li.f ı tm ı 'i qı ıe • uza ıya ım .. 

ltın .. w.,.,I, Makaime götürüyorum IZMIR • MERSln Poatası 
..: oaeyi b N Y A • 1tain • O ı n ana cevabını ve - K Q 
\lnllt.. amana kadar da bunu 
ll 28 NiSAN CUMA 10 DA 

~ı..:::1~ ~ aktam Maksimde çok idare rıhtımından Çanakkale, 
~lllı le r;ne r"imen , bir türlü lımir, Çe9me, Kuşadası, Küllük 
t=.~ 'daaından bu sözleri çı· Bodrum, Marmaris, Dalyan, 
lttj •ar ' .. u. Bilhuaa "daha be- Fethiye, Kalkan, Kaş, Finike, 
. ,, •02len • • • Antalya, Alanya, Mersine kal· 

Slll lıaın k:- · lm d kacak, DSnllşte meıkfır iske· , Ert . -seeı o a ığı i . 
~I ~&ün öğleyin, teklifi ka lelerle birlikte Taşucu, Ana· 
' •• en bafka çare bulama· mura uğrıyacaktır. (1820) 

L .. - idare fabrikasında mütera· TirVllet R. • 
....._ O h "tnız : kim takribeD 11400,, ton muh· 

ill 1ta'*- dde dedi, mümkün oldu· telıf kahnhkta hurda saç bil· 
~.. "çabuk ve güru"lt"' ·· · " d t kt B d ı· \ı._-.. ıı e\rl . usuz pa muzaye e satı aca ır. e e ı 

""'l, \eıı. b~n_ehnı. Zira inıanhali talip!erin idaredeki yeni mat· 
'hııL -•ı ırı b · · · · ~:-... . ırımızı ç.ekemeyiz. lubatmdan da mahsup edilir. 
~"'7''·· ~i'lndiden ne diye böyle ihale 3-Ma}•ıs 933 saat 16 da . ..._ ...-...ıı bır d .. w .. 

ugun yapıp elaleme Teminat % 15. (1853) 
......_ ?~il ı 

--.q? 
0 alını • •• Ne der· ill-----------.. 

~~diye· z .,..._ öi yı~ .. Daha beteri ol Sadık ade Biraderler 
tt.1' t.ler:ndını artık · . VAPURLARI 

.. t ile .. etme, bu itin beter ta- Haftalık • • sürat 
t~ lünlerdir, senin kin ilk muntazam ızmır postası 
~ ··Ben· · · ~ 
ı.· ~ lcı:d 1111 ıçın, ıenin gibi gü LUks kamaraiarı havi 
~ ~ittir a evlenmek bulunmaz • •• •• 
~-~L- !a.~rum .. Halbuki se- ı n onu 
"-"'ile "" ııu ıv · 
~ ı.;.'":.ı.ı... f.:.: =~ ~ :;: 29·~~=n Cumartesi 
li llhı..: -la evlenmek demek s:ı:ıt 14 de G:ılata nhtımından doğru 

' •• c:ı .. 1 alSre alıtdması oiü-tür (Izmir) c hırelıetle pazar günü (zmir"e 
ıı· L.:01' e ... . o-:r ... 1 . .. 1 . ' ı ~" ıng1 unutmu!tum .. Se- dmuvasha atk\c pazar1tcsı günu

1 
zmbıı·1 -ı leJ'a!ı • en are etle sa ı günü stfın u a 

I atıne Atinaya gö · :ıvdet edecektir. 
•t "'-a ~ · Heın orada rıörülecek Fazla tafsilat için Sirkeci 

'""' "- e •ar .. · ... " Meymenet ham alhnda acen· 
't ._S Ba~a~ı seyahati olarak tallğma müracaat. T~I. 22134 

Zbi ~~ ·~~~nun !. ••••••••••lllİ(2•54•7)Iİll .. 
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DAQA 
BiRiKTiREN 
RAl-IAT--l;O~R 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan : 

4000 Ton Rekompoıe kömürü: Kapalı zarf: 20 ·Mayıs· 933 
cumartesi saat l 4 te. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için 4000 ton Rekompoze kömürü 
kapah zarf usulile mübayaa edileceğinden şartnamesini görmek 
istiyenlerin her glln ve itaya talip olanlarm da hizasında mu· 
harrergün ve saatte Kasampasada Deniz Levazım satınalma 
komisyonuna müracaatları. (1837) 

Istanbul Posta T. T. 
Başmüdürlüğünden : 

lstanbul Postanesinin teaahllt dolapları için 100 ili 120 metre 
murabbaı parmaklık pazarhkla yaphrılacalcbr. Talip olanların 
% 7,S teminata muvakkatelerini l:amılen 30 • 4 · 933 pazar günü 
Başmüdüriyette müteşekkil komisyona müracaat eylemeleri. 

(1867) 

Devlet Demir yolları ilanları 

200 ton rezidü yağının kapalı zarfla mOnakasası 25 - Mayıs -
933 perşembe günü saat iS te idare merkezinde yapslacaktır. 

Tafsillt Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde beşer liraya sa· 
hlan şartnamelerde yazılıdır. (1816) 

Bir Mayıs 1933 tarihinden itibaren mer'ı olmak üzere deniz. 
yolu ile Haydarpaf& limanına gelip pinomatik teçhizatla si~oya 
ithal edilect. k zabireluden ithal ameliyesi ücreti olarak { 1101 ku· 
ruı alınacağına dair 1003 numaralı tarifeye bir zeyil yıpılmışhr. 

Fazla malumat almak istiyenlerin Haydaıpışa Liman Başmü· 
fettiıli&'ine müracaatlara rica olunur. ( l 881) 

1 · 5 • 933 tarihinden itibaren {eker fabril<alarında toplanan ve 
hayvanlar için çok nafi bir gıda teıkil eden pancar küspeleri· 
nin nakliyabna mahsus tarifeden ton başma asgari 4CO kuruş 
alınmak şartile ayrıca % 30 tenzilat yapılacaktır. Ru tenzilAta 
nazaran Uşaktan Ankaraya bir ton kDıpe 520 kuru,a nakledi· 
lecektir. (1880) 

RESSAMLARA 
.s .. "f.-. Lefranç, Talens fahri-

~\) •'9~ kalannın artistik, etüt, 
'tc, afiş boyaları, fırçalan 

~11"-.- 1 \'csair boya teferruatın1 

~ alnız lst. N'ecatiMem· 
duhtt bulursunuz. 

(2330) 

Darüşşafaka Lisesi Mü
dürlüğünden : 

Mektep bahçesinin ihata duvar
ları için açılan münakasada teklif. 
ler kabili kabul görülmediğinden 
pa:ı:arlrkla ihalesine karar verilmif 
tir. Talipler Nisanın 29 uncu cu• 
martesi &ünü ıaat 10,5 da Nuruoı· 
maniye Cemiyeti Tedriıiye merke 
zine müracaatları. (1759) 

1
3UncU Kolordu Satın•lm•ı 

Komisyonu lllnl3n 

M M. V. Sa. A•. Ko. dan: 
Hava ihtiyacı için kapab zarf

la 50 ton hint yağı alınacaktır. 
Münakesaıı 7 /Mayıs/93'j pazar 
günü saat 14 tedir. iıteklıleria 
şartnameyi görmek uzere ber 
gün Fındıkhda 3. K. O. aabaal· 
ma kom'syonuna ve mlioakaaa• 
ya iştirak için belli gün ve aa• 
alte Ankarada M. M. Sa. Al. 
komisyonuna gelmeleri. (3043) 

(1578) 

GÖZ HEKiMi DOKTOR 

Süleyman Şükrü 
Birinci sınıf mütehusıı 

Babıali (Ankara cadde.i No. 60) 



Çocuk Baltası, iş ·sambarası Baltası 

I 

~1 

içi neşe ile dolu 
Birer kumbaraınız var ! il Biz aşarız her yolu 

Çünkü kumbaramız var ! il Bayram ne kadar tatlı 

Kollarımız kanatlı il Neşemiz iki katlı 

Çünkü kumbaramız var! 

Günün En Karlı • • 
ışı 

ERGANİ İSTIKR ZI 1 

Kayit Müddeti Bitiyor 

30 Nisana kadar 
20 Liralık kıymet 
19 Liraya 

5 Lira Peşin Vermek Suretile 

iş BANKASI 
Şubelerinden Alınabilir. 

Türkiye 

Kalörif er münakasası 
Karaağaç Müessesatından: 

Keşif bedeli 8932 lira olan ve evvelce yapılan münakasa 7650 
liraya kadar eksiltilen müessese aemur!n dairesi kalörifer tesi
satı 13501 numarala kararname mucibince takas usulüne tabi o· 
larak yeniden münakasaya konul muştur. Teklif o!unan bedeller 
kafi görüldüğü takdirde 14 - Mayıs - 933 pazar günü saat 14 te 
miiessesede ihalesi yapılacaktır. Resimler ve şartnameler beş 
lira mukabilinde müesseseden alınabilir. istekliler yazılan günde 
saat 13,5 a kadar yapacakları teklif zarflarını istenilen paranın 
yüzde yedi buçuk teminat akçesile beraber müesseseye verme· 
lidirler. (1746) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Paşabahçe fabrikası için takassız ve bedeli Türk parasile ö

denmek üzere cetveli mucibince ve pazarlıkla (48) kalem elek· 
trik leyazımı scltın alınacaktır. Taliplerin listeyi g3rdükten sonra 
pazarlığa iştirak etmek üzere o/o 7,5 teminatlarını himilen 3 - 5 -
933 çarşamba günü saat 14 te Galatada alam, satım komisyo
nuna müracaatları. (M) (1718) 

• 
ış Bankası 

(2473) 

1 Ademi iktidar ve bel 
1 

gevşekliğine 
karşı en müessir deva SERVOIN hap
landır. Deposu, lstanbul'da Sir:. eci'de 
Ali Rı7.a l\lerke:ı: cczanesidir. Taşraya 
150 kuruş posta ile gönderilir. lzmiı'de 
Jrgat pazarındaki, Trabzon 'da \'eni Fe
rah eczanelerinde bulunur 0422) 

ZA Yt - İstanbul ithalat Güm
rüğünden aldığım bir kıt'a 145, 
439 numara ve 1 - 8 - 931 tarihli 
38 lira 29 kuruşluk makbuzu zayi 
ettim. Yenisini çıkaracağımdan es
ki•inin hükmü olmadığı ilan olu
nur. G. Minaayan. (2497) 

Zayi - Nüfus tezkeremi kay
bettim. Yenisi çıkarılacağından 
hülanü yoktur. Peslan oğlu Zeki. 
Bakırköy, Zeytinlik; üçüncü so-
kak No. 171 (2535) 

SAHİBİ: MEHMET ASIM 

UmumJ Nc§riyat MUdUrU: FİKRET AD1L 

VA.KIT MATBAASI - İSTANBUL 

NE ŞİRİN çocuı<I 
Bu güzel çoçd~ 
İPEKİŞ' te giyindi 
. 
Gördüğünüz ço~ 
basit fakat o rıiS• 

pette zarif etbl56 

ipekJş'in eseridi(~ 
Bu elbisenin paf'l' 

talon ve yeıe~i 
·rı' ipekiş yünlüterı 
. a. 

den, buluzu d 
ipek iş ipe k ı e r i r1" 

den yapılmıştır· 

Model ipekiş nıö
da bürosu tarafır1' 
dan hazırlarırr1 1Ş 
ve elbise ipe 1<iŞ 

· 1.d I" atelyesinde dı~ 
, 

miştir. Hülasa ' 

((Bu ns'te İpekis'in dir ! )) . . ~ 

j lstanbul Belediyesi llBnlaro~ 
Bakırköyüode Kartaltepede mezarlık karşısındaki pazar riltı' 

halli adile aoı!an arsa parça parça veya toptan kiraya. ~:are~ 
cektir. Müzayede müddeti ~7 - Nisan - 933 tarihinden ıll 11t: 
yirmi gündür. Talip olanların Bakırköy Belediyesine mürıt1'878) 
lara ilin otunur. ,/ 

, 
inhisarlar Umum Müdürlüğündeıı; 

,ıııı 
13502 numaralı kararrıame dairesinde takasla ve paı• 

"500 .• kilo Esans Bergamot satın alınacaktır. . lı et 
Taliplerin şartnameyi gördükten sonra pazarlığa iştır• ,,o~• 

mek üzere % 7,5 teminatlarını hamilen 3.5.933 çarşarnb• ,,,r .. ,. 
saat "14,, te Galatada alam, satım kom syonuna IJJU 

7
41) 

ları. 0 M,, (1 


