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Yeni Bir Milli Dava 
~ Bakır .llattı gibi e.1ll milyon aar· ı dediği gibi Ergani bakır hattı öyle 
tolwuuı bir büyük lı;lıı on milyonunu tc· 
darlk etmek ıı:tn dahili istikrazdan ba,. bir te§ebbüstür ki, bunun tamam-
k& ,..reler bulunabWraı. Dahlll tııtlknu 
~:oha tutolda. Bir yeni anlaJ"lf, bir yeni 
sistemin ba~lang-ıcı olmak itin kimse 
zorlanmıyor. Sls1cmln ve ııiyaııetln mu· 
Talık :laJ'Jlmur '11tandaşm anhyarak 
n tırtlyerek dahili tstlkrazma ı,urak 

etmesindedir. - ismet P••• -

Memleketimizin muhtaç oldu· 
ğu ana demiryollan Türk bilgisi 
ve Türk sermayesile yapmak da
vumı iptida ortaya atan ve bu 
davanın bin türlü mütküllere ve 
batta muhalefetlere rağmen mu· 
vaff akiyetini temin eden lamet P,. 
yukanya kaydettiğim ıözlerile 

yeni bir milli davanın temelini a
tıyor. Bu dava Türk vatanının da· 
bili istikraz ile imarı mümkün ol
muıdır. Şu kadar var ki, mak
sadın tahakkuk etmesi için her 
vatandaıın bu davayı hakikaten 
anlamuı lazımdır. Türk münev
verlerinin bugünkü en büyük vazi· 
fesi de bu hakikati ıkendi muhitle
rinde ve kendi vaııtalerile her sı
nıf halk tabakasına anlatmaktır. 

Hakikaten Ba!vekil Pa§anın 

!anması için en aşağı elli milyon 
lira sarfolunacaktır. Bu paranın 

mühim bir kısmı devletçe hazır· 

lanmı§, tetebbüsün icrasına da gi
rşilmiştir. Bir iki sene içinde mut· 
lak surette teşebbüs neticelenecek
tir. 

Yüz milyonlarca liralık bir mil· 
li serveti ihtiva eden bu maden 
her halde işletilecektir. Bilhassa 
Ergani madenile Mersin limanı 

arasındal<i bütün şehirler ve köy~ 
ler ba!ta olduğu halde bütün mem
leket bundan istifade edecektir. 

Bu itibarla Ergani Bakıryolu· 

nu yapmak için bir dahili istikraz 
kaydine ihtiyaç yoktu. Bu yol için 
kırk milyon lira tedarik edildikten 
sonra geriye kalan on milyon lir~
yı her hangi bir vasıta ile bulmak 
bir mesele teşkil etmezdi. Bununla 
beraber dahili istikraz yoluna gi
dilmiştir. Şimdiye kadar memle-

Mehmet Asım 
( llevamı f UnrO artfada) 

B. M. Meclisi Marta 
Kadar Tatil Edildi 

Ankara, 28 (A.A.) - B. M. \!arının gümrük resminden muaf 
Mecliıi bugün reiı Kazım pa§a olduğu gibi muamele vergisinden 
Hazretlerinin riyasetinde toplan· de muafiyetleri ve bunların boş 
mııtır. Posta, telgraf ve telefon ve dolu §işelerin devlet demiryol
umum müdürlüğünün teşkilatı ları ve deniz yolları idarelerince 
ha.kkmdaki kanun layihasının ge- nakillerinde tenzilatlı tarife ile 
ri verilmesine dnir Ba§veki.let yüzde elli nisbetinde ücrete tabi 
tezkeresi okunmuştur. tutulmaları hakkındaki kanunlar 

İstanbul adliye binasının yan· müzakere ve kabul edilmiştir. 
maundan dolayı ortadan kalkan Türkiyeye ithal edilecek her 
doayalarm yeniden tesisi hakkın- nevi ef yanm gümrük resminin ve
daki kanun müzakere ve kabul o- rildiği gün cari olan usul ve rüsu• 
lunmuıtur. ma tabi tutulmaları hakkındaki 

Trotil fabrikuı yapılması ve kanun müzakere ve kabul edilmiş 
bu maksatla gelecek senelere ıa· tir. 
mil taahhütte bulunmuı hususun· Türkiye cümhuriyetiyle lran 
da milli müdafaa vekaletine me- devleti arasında Ankarada imza 
zuniy.,t veren kanun ile Antalya vi olunan dostluk muahedesinin tas 
liyeti hususi idaresinden. yapıla- dikine dair kanunun ikinci müza· 
cak iki yüz bin liralrk istakraza keresi yapılarak kabul edildikten 
maliye vekaletince kefalet edilme sonra Türk - Rum ahali müba· 
si ve maden ıuyu tiıeleriyle tapa• <Devamı ıo uncu u,rıtada) 

Çocuk - BUyUk anne 1 Yukarm Cjıkıyorsan, odama 
u§ra da, romanımı da getir ! 

BUyUk anne - Yukarı Cjıkmıyorum kızım. Haydi 
lrendln koş, al gel ı · 

Çocuk - Sonra getiririm .. Şimdi rahat.mı bozamam. 

Talebe birliği dün yerli mallar içi~ 
büyük tezahürler yaptı 

-Beyoğlundan geçilirken gençliğin şehir tiyatrosunda 
operet görmek istemediği söylenildi. Türk dili ve 

Türkçe isimler üzerinde duruldu 
Milli Türk talebe birliği, her 

senenin son perıembesini yerli 
mallar günü olarak seçmişti. Dün 
933 senesinin ıon per!embesi ol
duğu için talebe tarafından bü .. 
yük tezahürat yapılmıştır. 

Binlerce talebe evveli. üniversi 
le konferans salonunda toplan• 
mı~tır. Burada iktıaat doçenti 
Muhlis Etem Bey kürsüye çıkarak 
yerli mallar hakkında güzel bir 
hitabe söylemİf ve kendisini tale
beden bir hanımla milli Türk lale 
be birliği reisi Zeki Beyin sözleri 
takip etmiştir. 

Bundan sonra Taksime doğru 

yürüyüı için hazırlanılmıştır. Ba .. 
yazıttan geçerken talebeden ls· 
mail Hakkı Bey Türk köylüsü 
mevzuu üzerinde bir hitabe söyle 
mit ve çok alkıılanmıştır. Türbe 
önünden geçerken Türk mütefek
kiri Ziya Gök Alpını mezarı önün
de durularak bir dakika susul· 
muf, sonra merhumun Türklük 
hakkındaki dütüncelerinden hah
sedilmittir. HaU(evi önünde bir 
çok gençler h'tabeler söylemişler, 

Talebe tezahürata başlarken 

roıu önünde durulmuş ve bazı seselerden bahsedilmiştir. Bu ara 
gençler, şehir tiyatrosunda, ilha da Artistik sine.!Dası müdürlüğüy
mını daha çok balet sahnelerin- le konuşularak bu ismin değiştiril 
den alan operetleri görmek iste.. mesi hususunda vait alınmı!tır. 
mediklerini ıöylemi!?erdir. Gençler bundan sonra bir ağız 

Beyoğlu Halkevinin önünde dan istiklal marşını töyliyerek 
de ate!li tezahürat yapılmış " Şa Taksime varmışlar ve abide önün
şa şa .. Yerli malı çok yaşa ... ,, diye de muhtelif hitabeler söylemitler 
bağırılmıştır. Galata.saraydan dir. Tezahürat, talebeden Zeki 

meydincl1ita 7'91"1i •ul'ar pazarı sonra söylenen sözler ve hitabe Beyin teklifi üzerine evveli iıtik
önü de aletli tezahürlere sahne ol ler daha çok dil bahsi ile alakadar lal sonra gençlik marşının söylen· 
muıtur. Talebe müesseseye gire• olmuş, ecnebi ismi taşıyan mües· mesiyle nihayet bulmustur. 

rek yerli mallardan bazılarını al- ·---------------------------
mıılar ve halka göstererek Türk· 
lüğün sanat sahasında gösterdiği 
kudreti anlatmışlardır. 

Kafile Voyvoda yokuşu yoluy• 
la T epebaıına gelince şehir ti yal· 

Bariarda yıl 
başı gecesi 

DUn toplanan kaymakam· 
lardan bir kısmı 

İstanbul vilayeti kaymakamla· 
rı dün belediyede bir toplantı yap 
mışlardır. Toplantıda yeni muh· 
tarlık tali.matnamesinin tatbiki 
meselesi elraf ında görüşüldüğü 

gibi bar, sinema, kahvelerin ge
celeri kapanma meselesi de görü· 
şülmüştür. Bütün mıntakalarda 

emre tamamen riayet edildiği an· 
laşılmıştır. 

Aldığımız malumata göre, bar
ların yalnız yıl başı gecesinde sa
baha kadar açık bulunma mesele 
si de görüşülmü§tür. Bu hususta 
dahiliye vekaletinden mezuniyet 
istenecektir. Yarın sabah tekrar 
toplanılarak muhtarlık meselesi 
gÖrii§ülecektir. 

Olçüler kanunu hakkında tamim 
Ankara, 28 (A.A.) - iktisat 

Vekili Celil Bey, yılbaıında tat· 
bikatına geçilecek olan ölçüler ka
nunu hakkında bütün vilayetlere 
ıu tamimi göndermiştir: 

"Ölçüler kanunu yılbaşında tat
bik mevkiine geçecektir. Bu me
sele hakkında vekaletimiz müte· 

vali talimat vermiıtir. Halkın ih
tikare maruz kalmaması ve ölçü· 
lerin bulunması için lazım olan ted 
birler alınmış ve icraatın yapılmıt 

olması tab"idir. Bununla beraber 
kanunun selametle tatbiki için biz 
zat yakın alakanızı davet ve rica 
ederim.,, 

T ophalıede Bir · Facia . 
. . . . \ .. 

Dün sabah Tophanede bir ka- den çıktığı henüz anlaıılamamı"' 
za olmu§, bazı dükkanların üst- tır. Resmimiz facianın cereyan et
lerindeki odalarda oturanlardan tiği bina ile, zihirlenenlerden tü· 
on dört kiti hava gazından zehir· tüncü Hilmi Efendiyi tedavisi es-
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lenmiılerdir. Bunlardan birisi nasında göıteriyor. Bu hadiseye 
ölmüştür. Bu oda!arda hava gazı dair tafsilatı dördüncü sayfamız· 
tesisatı olmadığı için gazı~ nere- da bulacak11nız. 



''V AKIT' Hediye 
Kuponu 

Şeker bayramına kadar 
n99redllecek bu kupon· 
ıar1mızı kesip saklayınız ... ... 
Fırka grupunda 

Ucuz bir cıgara çıkarıl
masına karar verildi 
ANKARA, 28 (Hususi) -

Fırka grupu içtimaı bugün saat 
J 0.5 tan yarıma kadar devam el· 
ti. Sigara fiatlarını tesbit hakkın
da teşkil edilen fırka grupu encü
meninin hazırladığı rapor kabul 
edildi. Buna göre İstanbulda ae -
kiz kuruta Halk sigarası ismiyle 
bir sigara çıkarılacaktır. Köylü 
sigaralarına birer kurut zam ya· 
prlacak, timdi 4 kuru!& satılan ıi· 
garalar 5 kuruta ve 7,5 kuru§a sa
:ılanlar 8.5 kuru,a satılacaktır. 

M. Maksimos 

Türk - Yunan misakının 
ehemmiyetinden 

bahsediyor 
PARIS, 28 (A. A.) - Pariı .. 

ten Romaya 2 - 1 - 934 te git· 
meyi dütünen M. Makaimoı daha 
evvel Londraya giderek orada kı
sa bir müddet kalacaktır. 

M. Maksimos Havas ajansına 
şunları söylemıştır: 

"Balkanlarda sulhün tesisi ve 
tanzimi eseri için yapılan hareket 
lerin en mühimlerinden hiri !ÜP

hesiz Türk - Yunan dostluk ve 
emniyet misakıdır. 

Bu büyük işin yapılması için 
Türkiye ile Yunanistan bugün sı· 
kf bir ~!~i1'i mesaide bulun
maktadırlar. 

Yugoslavya kralı Aleksandrı 
görmek bahtiyarlığına nail oldu· 
ğum Zagrepe bu niyetle gitmit· 
tim. · 

M. Pol Bonkurla yaptığım gö
rütmede, bu zat Fransanın bizzat 
Avrupadaki gayretlerine tetabuk 
eden bu politikayı tamamen tas
•ip etmittir. 

Eaaıen mümeuillerile görüşe
C4liim ltalya ile lngillerenin de 
takip ettiğimiz bu sulhperver dü .. 
'1inceleri tasvip edeceklerine 
"!iiphe yoktur. 

Puiı, 28 (A.A.) - M. Maksi· 
hıoı, M. Chautemps ile görüş· 
Dliiftilr. M. Daladier ile yarın 
ıörütecektir. 

Pariı, 28 (Havas ajansi) -
Dün M. Paul Boncour tarafından 
M. HJJDam ile M. Maksimoı te
reflerine veril~n akıam ziyafeti, 
Laıny felaketinin tefkil ettiii mil 
li matem aebebiyle her türlü tata· 
adan ari olmuttur. Ziyafette, 
batvekil ile Fransız nazırları Bel 

1 

çikanıa Paris büyük elçili, Yuna· 
niıtanın Pariı orta elçisi hazır bu
lunmutlardır. 

Beş yıllık ikhsadi porgram 
ANKARA, 28 (Huauıl) -

ll<tıaat Vekili Celil Beyi ıördüm. 
Bet senelik iktısadi projenin mec 
4iı kapandıktan sonra müzakere 
edileceiini, heyeti vekilenin ka. 
bul edeceği esasların program ha
linde gazetelerde ne§redileceğini 
ıöyledi. 

llgazda zelzele 
Çankırı, 28 (A.A.) - Ilgaz 

lcuabasındaki zelzele ıiddetini 
azaltmııtır. Vakıa her gün bir· 
lcaç zelzele hissediliyorsa da çok 
hafif ıeçiyor. 

F ransanın Almanyaya cevabı 
Görüşmeye hazırız; fakat sili.hların 
çoğaltılmasını değil azaltımasını ••. 

Türk - Yunan ik 
tısat vekilleri 

Ticari anlaşma üzerine tel
graflar teati ettiler 

Ankara, 28 (A.A.) -Türkiye 
- Yunanistan ticaret itillfname
sinin Ankarada imzası münaaebe· 
tiyle iktısat vekili Mahmut Celil 
Beyefendiyle Yunanistan ikt11at 
nazırı M. Pesmezoilu arasında 
atideki telgraflar teati edllmittir· 
atideki telgraflar teati edilmi9tir: 

Paris, 28 (Reuter ajansı) - Ka. 
bine Fransanın Berlin sefa, etine 
göndeıilec~k ola!t :.n•Jhu:·ı metni

ni tasv~i> etmı~ ·.' ı. ~1.uhtırd bnpc · 
k:ı Hitlere, f r;;. .. a<.&nın sil.iı1lall bı

rakma hnkkmciaki görüşmı•iere de 
, ama. hazu· oMui;:nn~ fak~~ silah
:. nn tahdidi yöEle nmu.'1 cmni· 

.vetin te&isi ve ~c .• :;1·nh ı ıilletler 
,emyeti çerçev~~; d;ııl-ılnd..: yapıl

ması lüzumunu bildirmektedir. 

Kabinede görUtmeler 
Paris, 28 (A.A.) - M. Cahu· 

tamps, M. Paul Boncour ve M. Hy
mans, dün Almanyanın tekrar si· 
lahlanması ve silahları bırakma 
konferansına devam meselesi hak
kında uzun uzun gör~§mÜ§lerdir. 

Öğleden sonra Elysee sarayın
da milli müdafaa nazırı M. Dala
dier7 M. Sa'rraut ve M. Cot arasın· 
da bir içtima yapıldığı haber veri
liyor. Üç nazır, M. Paul Boncour 
tarafından bugünkü beynelmilel 
politika esaslarına ve ıimdiye ka· 
dar Fransa tarafından teyit edilen 
düsturlara göre vaziyet hakkında 
teknik fikirlerini bildirmiılerdir. 

Kabine, bu umumi münaka§a
dan sonra Fransanm Berlin sefiri
ne verilen talimatı tasvip etmiştir. 

Fran•anın noktai nazara 
Paris, 28 (A.A.) - Resmi ma· 

lumat mevcut olmamakla beraber, 
hali hazırdaki Fransız - Alman 
diplomasi faaliyeti dikkatle takip 
edildiği takdirde, Fransız hükume 
tinin de Poncet'ye gönderdiği muh 
tırada M. Mitlerin Avrupa millet· 
leri arasındaki ademi tecavüz te· 
sirini takviye ve silahlarının müte
kabilen umumi kontrölüne muva· 
fakat etmesi ümidinin memnuni
yetle haber alındığı sarahatle görü 
lebilir. Bununla beraber, bütün 
techizatile 300 bin ki§ilik munta
zam bir ordu ve yarı askeri kuv
vetleri muhafazası hakkındaki Al
man mütalebatı, Cenevre konfe· 
ransı mesaisine kat'i surette mu
halif bulunmaktadır. 

Fransa, hukuk müıavah pren· 
sipinin temelini tqkil eden bey
nelmilel emniyetin ancak, silahla· 
rını azaltılmuı yoliyle ve miletler 
cemiyeti çerçevesi İçinde temin e
dilebileceğini zannetmektedir. Ni· 
hai mukaveleyi ihzar için, alaka
darlarla her türlü ıörütmelere a
made bulunan Franıa, 23, 24 ey
lül tarhinde vaki Fransız - lngi
liz mükilemeleri eınaıında tespit 
edilen müsbet silahsızlanma teklif 
lerini resmen tekrar eder. Bu tek
lifler, Avrupa ordularında daimi 
ve mütekabil kontröl ile dört sene 
zarfında yekneıaldqtırılmaaı ve 
ltununla müterafik olarak Alman
yanın 105 likten yukarı toplar gi
bi bütün tedafii ıilihlara malik 
olmaia mezun olmasıdır. 

Nihayet Franıa, umumi bir mu· 
kavele imzasını diğer alakadar 
devletlerin mütekabil teahhütleri 
kayıt ve §artile, kendi bombardı
man tayyarelerinin yarısını derhal 
lağvetmeyi teklif eylemektedir. 

Gazetelerin mutalealar1 
Paris, 28 (Havas ajansı) -

Gazeteler, dün nazırlar meclisi ta· 

rafından Alman teklifleri karşı,ın-ı Berlin, 28 (A.A.) - Fransa 
da alınacak hattı harekete dair ve· sefiri M. Poncel, birkaç gün din~ 
rilen kararı uzun uzadıya tefsir et- lenmek üezre dün ak9am Franıa .. 
mektedirler. Nazırlar meclisinin ya gitmittir. 
bu kararı intizar edilen şekilde ve lngillz hariciye nazırının 
matbuatın heyeti umumiyeıi tara· faaliyeti 
fından müsait bir surette karşılan- p ARlS, 28 (A. A.) _ Roma• 

nu~tır. dan bildiriliyor: 
Gazeteler M. Chautempsin E .. 

lyse sarayından çıkarken yaptığı 

hükumetin vaziyetini hulasa eden 
beyanatını tamamiyle tasvip et· 
mektedirler. Emniyetin temini, 
milletler cemiyeti çerçevesi dahi
linde silahların azaltılmasına isti· 
nat etmektedir. 

Le Journal gazetesi diyor ki: 
"Vaziyet fevkalade basittir. 

Almanlara şunu diyoruz: Mükale 
mata devama tamamen amade
yiz. Ancak tekrar silahlanmadan 
değil, silahların azaltılmasından 

bahsedilmelidir.,, 
Excecıior gazetesi de !Öyle di-

yor: 
"F1ansanın, dostları ve mütte

fikleriyle istişareden sonra ittihaz 
ettiği kati hattı hareket hukuki ve 
fenni meseleyi tekrar ortaya koy· 
maktadır. Berlindeki ilk yarı res 
mi aksülameller, nazırlar mecli· 
sin.in kararını doğrudan doğruya 

f ransa ile Almanya arasında an
latmıya muhalefet olarak tehire 
mütemayildir. ' 

M. Chautempsin beyanatı bu 
tefsire bihakkin mukabele te9kil 
etmektedir. Berlin ile Paris ara· 
sında köprüler keıilmemiştir. Gö
rüşmeler noktai nazar teatisi su
retiyle devam edebilir. Ve yeni 
telkinler yapmak Alman hükume 
tine terettüp eder. Yeni Alman 
teklifleri alınmadığ; takdirde 
Fransa hükUmeti bizzat yeni tek· 
lifler yapmağa amade bulunmak
tadır. 

Anla§ma temayülatının ve aa .. 
mimi sulhperver niyetlerin hangi 
tarafta olduğunu anlamak için 
bunların Alman teklifleriyle mu
kayesesi kif i gelecektir.,, 

İngiltere sefiri dün Kapride 
Sör Con Stmonu ziyaret etmi§tir. 
Sefir, hariciye nazırını §Üpbeaiz 
gelecek hafta görü9ülecek olan 
silahları bırakma ve milletler ce • 
miyetinin tensiki hakkında hal -
yanın dü,üncelerinden haberdar 
etnu9tır. 

M. Saviçin Berlini ziyareti gö
rünüşe bakılırsa, milletler cemiye 
tinin tensikının Almanyanın Ce· 
nevreye avdetine ki.fi gelmeyece· 
ğine ikna etmitlir. Diğer taraftan 
fran•a ile lngilterenin vaziyetleri 
açıktan açığa milletler cemiyetı • 

nın zayıflaması değil, kuvvetlen• 
mesi lehine olduğu için, ltalya hü
kumeti her ihtimale kartı, millet· 
ler cemiyetinin bugünkü nizamna 
mesinin tamamen altüst edilmesi 
fikrini tekrar ileri sürmeyecektir. 

Silahlanma meselelerine gelin 
ce, Roma lngilterenin Almanya· 
n.rn l<1ami ailahlanmacı fikrine itti 
rakini aydetmııt ,.~dil4iği· 
ne göre Almanyanın hafif .miktar 

da silahlanmasını F ranıa bile ka .. 
bul edecektir. Fakat Almanya 
timdi 300.000 kiıilik bir ordu is
temektedir. 

Halbuki kendisine 200000 ki • 
şi verilmesi hususunda 
kalmıştı. 

mutabık 

Nihayet M. Musolini ile Sör 
Con Simonun lngiliz projesine ya 
kın bir uzla~ma arıyacakları tc • 
min edilmiş gibi görünmektedir. 

Bundan maksat, Pariıle Berlini 
biribirine yaklaştırmaktır. Ve bu
nun için Almanlara . silahlanma 
hakkı verilecek ve Fransadan kıs· 
mi bir silahlanma iıtenecektir. 

Yunanistanda diktatöre 
lük mü ilin edilecek? 
Eski ve çürük borulardan sızan hava gazı on 

dört kişiyi zehirledi, bir kişiyi öldürdü 

Atina, 27 (Huıuai) - M. Ve-, lunnak için, Reisicümhura yeni 
nizeloıa kar§ı yapılım! olan tahki· tedbirler alınmasını teklif etmi,, 
katın idaresinin ba9ka bir hakime fakat Re;sicümhur her hangi bir 
verilmesine karar verildikten son- zecri tedbir alınması fikrini red· 
ra vaziyet, daha ciddi ve mühim 
bir mahiyet gösteriyor. Hükumetin 
diktatörlük ilan edeceğ' ne dair bu 
rada muhtelif şayialar deveran e· 
diyor. Yüksek rütbeli zabitler a
rasındaki kısa temaslar da bu ıa
yilara kuvvet veriyor. 

Başvekilin Reisicümhurla dün 
uzun bir mülakatta bulunmaaı, bu 
şayiaların daha büyük bir ısrarla 
deveran etmesine sebebiyet vermi! 
tir. 

Söylendiğine göre Ba§vekil, a
sayiti muhafaza etmek ve muha· 
lefet fırkasının gürültülerini suı-

detmi§tİr. 

Baıvekil, Riyueticümhur riya
setinden çıktıiı sırada kendisini 
bekliyen gazetecilere hükumet~n 

vaziyet ve ahvalin, gayrı tabii bir 
surette inkitaf ettiği takdirde fev· 
kalide tedbirler alacağını ümit 
etmed:ğini söylem:,tir. 

M. Venizeloı suikast tahkikatı
nı idare eden müstantikten batka 
istinaf müddeiumumisinin de de
iittirileceği rivayetler deveran e
dyor. 

Tayyare zabitleri meselesine ge
lince; bu zabitlerin istifal;-r, de-

"Tam bir te§riki mesai fikriyle 
husul bulan ve iki memleket ara· 
sında ticari münuebetlerin inkita 
fında yeni bir merhale tetkil eden 
yeni itilafnamenin aktedilmi, ol· 
duğunu bildirmekle bahtiyarım. 

Bu ıamimi itilafın netayici a· 
meliyeıini te,kil edecek olan muh 
telif meseleleri görüpekle zevki 
yap olmak ve mütemadiyen sıkı· 
latan Türk -Yunan mukareneti· 
ne muvazi olarak iktıaadi müba· 
delelerin terakkisini temin etmek 
üzere zatı devletinize yakın bir 
zamanda Ankarada mülaki olaca• 
ğımı ümit etmekteyi.m. Büyük 
dostluklar.,, 

l1ahmut Celal 
Y en-i Türk - Yunan itilafının 

imzası münasebetiyle zatı devle· 
tinizin gönderdikleri telgraftan 
dolayı hararetle tefekkür eder· 
ken, müzakeratın devamı müdde 
tince lutfedilen ve bu mesut akli 
mümkün kılan kıymetli yardım 
için de zatı devletinize hararetle 
te,ekkür etmek isterim. Bu yaı-
dımm, iki dost memleket arasın
daki ticaret münasebetlerini daha 
ziyade 11kılaıtırmaja matuf olan 
bu itilafın tatbikinde de gösterile
ceği kanaatini izhar eder ve Türk 
ticaret menafiini en genit b:r ni ... 
bet daireaindc tcr:vıç etmelt ---nu
susunda benim de bütün gayreti· 
mi sarfedeceğimi zatı devletinize 
temin eylerim. 

lktıaadi sahada meea;!llizi tev' 
em kılmak ve dostane sıkı tefriki 
mesa~mizin daha ziyade inkişafı .. 
na matuf tedbirleri mü~tereken 
tetkik eylemek üzere zatı devleti· 
nizle görüşmek zevkini duymak 
için yapacağım seyahati, parla• 
mento mesaisi burada bulur.mak
lığımı zaruri kıldığından, kanunu 
sani sonuna bırakmc.'\k mecburi· 
yetinde kaldığımdan dolayı müte 
esaifim. Feda.kar dostluklar.,, 

Pe!;nıczoğlu 

Hursa soyguncuları 
Bursa, 28 (A.A.) - Buna soy• 

gucuları hakkında müddeiumvmi 
lik iddia evrakı hazırlığa veril· 
mi!, müstantiklikçe bu iddiaya 
itiraz etmek için verilen üç ıün· 
lük mühlet bugün bitmittir. Mu· 
hakemelere cumarteainden son·• 
ra bqlanacaktrr. 

Yemen bızden doktor 
istiyor 

An!cara, 2 (Hususi) - imam 
Yahya hülWmeti Yemende çalıt· 
mak üzere memleketimizden dok· 
tor iıtemektedjr. 

• :::: 

vam ediyor. Dün de iki tayyare 
zabiti daha iatifaıını vermiıtir. 

MuhaHf fırkalara ıelince; bun· 
lar, hareketlerini bu alqam Me· 
busan meclis içtimamda bükume· 
t1n takip edeceği hareket tarzına 

göre tespit edeceklerdir. Maa
mafih hükumet, her hangi ihtima· 
le kartı ıayet tiddetli tedbirler al· 
mı9, Mebusan mecliıi avlusunda 
aaker ve mitralyözler yerlettinnit· 
tir. Umumi intiba mühim vekayi 
arifesinde bulunduiu merkezinde
dir. 



iŞARETLER 
... ·-··· 

Daktiloluk 
1 

ka-· ve 
meselesi dınlık 

Birkaç gündür gazetelerde bir Yeni Macar Elçisi Dün Geldi 

Yeni ölçüler 
Dün satış tiatlan 

t es bit edildi 

haber dalgalanıyor: ...-;.;;;;m==.::---=--...-..--...-........ ------------------------

Sene başında tatbiki mecburi 
olan yeni ölçülerin kullanılması 

hazırlığınr tetkik ve ikmal etmek 
üzere ıehrimize gelen iktısat veka 
Jeti müstesarı Hüsnü Beyin riya .. 

"Hükumet daireelrindeki ka
dın dah.'1ilolar işlerinden çıkarıla
cak!llı! ! 

Döne dolaşa bu şekli alan ha
ber birçok daktiloları endişeye 
düşürmüştür. Onların bu endişe .. 
lerini haklı bulmak vazifemizdir. 
Netekim dün bize bir mektup gön 
deren Fatma Ziya hanım da eli 
kalem tutan kadınların devlet da
irelerinden ahlacüğı korkusunu 

Yakında yeni ticaret müzakeresine 
haşlanacak, elçi izahat veriyor 

. . 
setinde belediye fen müşaviri Muı 
lafa Hulki ve mıntaka ölçüler ve 
ayar baş müf eltişi Kudret Hakkı 

anlatıyor. 

Böyle bir haber Ankaradan 
b:r yanlı~lık yüzünden Ankara
ııın daYası hiifıfına a.ksedebilir. 
Fakat Ankara havasında bu habe 
ı·in tahakkuk etmesi için karar 
\'erecek tek bir insan yoktur. 

Kaclmı devlet memuriyetlerin .. 
elen çıkarmak i:;tiyen bir Ankara 
nasıl tasavvur edilebilir? O Anka
ra ki kadına erkekle müsavi ol
mak imkanını verdi. Siyasi hakla .. 
ra sahip olmasını temin etti. 

Kadını avukat yaptı .. 
Kadını doktor yaptı .. 

M. Tahinin yerine Jfacarbta
nm Ankara orta elçiliğine tayin 
edilmiş o!:ın ~1. Yunger~h Arnö
thy ~chriınize gelmiş ve itinıatna 
mesini takdim etmek iizcre dün 
Ankaraya gitmi~tir. Yeni 1\Iacar 
. efiri ~imcliki vazifesinden evel 
Baltık hükfnnetleri nezdinde sefir 
olarak bulunmahia ve Helingc:.fors 
beyanatta hulunımıştur: 

1916 senesinde bh· mi.icldd 
nıeınl(lketimizde bulunmnş olan 
~ ~ni ~"fir dün Perapalas otelinde 
lrnbul ettiği bir muhmıirimize şn 
byanatta bulunmu~tur: . -

- Ben l)imalden ta Helingsfon 
tan Türkiyeye geliyorum. Mem• 
leketiniz benim iç.in yabancı de
ğildir. 1919 senesinde esirlerin 
iadesi için müzakerelere memur 

KadmJ mühendis yaptı.. d'l · t' E )A R ld 
K d h

.k. e ı mış ım. vve a eva e, son 
ıs. ını a :m yaptı.. ı R" d R . 1· 1 1 , d "k k k l d ra ıga a us rıca 1y e temas ar-

Ka ını yu se ma am ar a da bulundum. Bilahara Baltık 
memur yaptı. hükumetleri nezdinde Macaristan 

Kadınla eı-kek vatandaş ara- sefiri oldum. 
sın.daki farkı sadece fiziyoloji far 
kına kadar indil'meyi ülkü edinen 
bir rejim devlet kapılarında ka
dınları silip süpüremez .. O böyle 
hir pren.sipi asla aklından geçir .. 
memİ!tir. 

İatanbula akseden, fakat yan
lı§ bir §ekilde tefsir edilen haber 
Judur: 

iük. devlet · · 1 /nde 

Ankara, son zamanlarda, Bal 
kanlardaki siyasi faaliyetin mer
kezi olmuştur. Bu itibarla hükfı .. 
metimi orada temsil etmek ben:m 
için de zevkli bir vazife olacak
tır. 

Türklerle Macarlar arasında 

kütlür esasları hep birdir. Bu se-

heple iki memleket arasındaki 

dostluk münasebetlerinin ink;şaf ı 
ve dostluğun takviyesi bir kat da
ha kolaydır. 

Memleketinizde her şey değiş· 
miş. Gazeteleri elime alınca oku 
yacağımı zannediyorum. Yeni ya 
zılarınız bana o kadar munis ge-
liyor ki Türkçe öğreneceğimi i;ımit 
ediyorum. Y alnrz bu nokta bile 
Türkiyeye çok yakm olduğumuzu 
:~öıterir. Eski Arap harfleri Türk 
çe eğrer.mek istiyen bir ecnebinin 
cesaretini klracak bir şeydi.,. 

Daktoı· Yun~eıth )facari~tanla ... 
hükünıetimiz arasmdn yakında 
ba§Iıyacak olan ticari müzakeı·e 
lcr h:lkkmda ela ~nnlarr sö\·lemis-

~ . ~ 

tir: 
- Türkiye ile Macaristan ara· 

sında aktedilmi~ olan ticaret mu
kavelesinin müddeti subat nihaye 
tinde bitiyor. Bunun için kanunu 
saniden itibaren yeni bir ticaret 
mukavelesi için müzakerelere gi
rişmek lazım geliyor. 

Bundan evelki mukavelenin 
tatbiki esnasında Macaristandan 
Türkiy~ye ne gibi eşya ithal edi 
leceğini layikiyle bilmiyorduk. 
Buna mukabil Türkiyenin bize it 
hal edeceği eşya malumdu, ki bun 
lar da kuru yemişler. kömür, tü 

tün gibi eşyadır. Son zamanlar Beyler de hazır bulunduklan hal
da buna pamu!< ta ilave edilebilir. de davet edilen 20 kadar ölçü a· 
Fakat bugün Türkiyeye ithal ede· milleri ölçü baş müfettişliğinde 
bileceğimiz eşyayı bilmemiz Ja... bir toplar.tı yapmışlardır. Bu top. 
zım geliyor; hu nokta bizi.m için lantıda yeni ölcülerin piyasa talep 
çok mühimdir. Bize göre Türki- ve iht:yacına cevap verebilecek su 
yeye Macaristandan ziraat maki- rette yetişliril"nesi imkanı görü
neleri, elektrik alit ve edevatı, şülmüş ve yeni ölçü tedarik ede

y~n ~ensucat, at ithal edilebilir. I cek es~afm za~·ardan vi~ayesi 
Şımdıye kadar kontenjan usulü maksadıyle aşagıda yazılı fıatlar

bu hususla çok müşkülleri mucip dan fazla fiatla satış yapılmaması 

oluyordu. Bu müşkülleri mürn· kabul olunmuıtur. 
kün mertebe ortadan kaldırmağa 1 - Pirinçten tartılar: 
çalışacağız. Esasta her iki tara- A - Beheri (500. 200. 100. 
fm diğerine yapacağı ithalat ve 100. 50. 20. 20. 10) 
ihracatın biribirine müsavi olması Gramlık tartılardan mürekkep 
arzu ediliyor. 8 parçalık bir takım kutusuz ola

Macar ihracat tacirleri ve sa
nayi erbabı Türkiye ile iktısadi 
münasebatın inkişafıyle çok ala
kadar oluyorlar. 

Ticaret mukavelesinden baska, 
müddeti bitmek üzere olan, kon· 
soJosJuk mukavelesi de yenileşti· 
rilecektir. İki memleket arasında 
yalnız iktısadi sahada değil kül· 
tür sahasında da sıkı ve samimi 
bir çalışma birliği vücude getir
mek kabildir. İki memleketin ta
rihleri biribirine sıkı rabıtalarla 

bağlıdır. Bu müna.sebetle bu sa
hada mesai teşriki de kolay ola
caktır. 

rak 200 kuruş. 
B - Bir kilogramlık tartı 95 

kuruş. 

C - iki kilogramlık tartı 170 
kuruş. 

2 - Dökme demir tartılar: 
A- Yarım kilogramlık tarh 

25 kuruş. 
B - Bil' kilogramlık tartı 40 

kuruş. 

C - İki kilogramlık tartı 75 
kuruş. 

D - Beş kilogramlık tartı 150 
kuruş. 

3 - Tenekeden litre: 
A - Dörtte bir litre ölçü 30 

kuruş. 

daktilo uk diye ayrı bir. memuri~- _., ·--~""-OfRfyeöen ispanyaya 1 Buğday fiat1arı yüksel- ,Fuhuşla mücadele ve bir-
yete lüzum görmüyor. Her memu-

1 doğru vapur meye başladı ]eşme evleri mıntakaları 

B - Yarım litrelik ölçü 45 
kuruş. 

C - Bir Jitrelik ölçü 50 ku
ruş. run makinelerle yazı yazmasını Gelen haberlere göre yelkenci Bir haftadanberi bilğday fiatı-

bilmesini memurluk şartlarından d 1 l k d l 1 d nın İstanbul ticaret ve zahire bor• . . . . . za e er e ar a aş an spanya a -
bırı telakk1 edıyor. Bunda erkek· k' t 1 b" ı·v· l 1 sasında muntazaman yükseldigyi . I ı yumur acı ar ır 1gıy e an aşa· 
lerin kadınlara tercih edilmesinı k T" k" d d - d d - görülmüştür. Bir hafta eve} dört ra ur 1ye en ogru an ogru .. 
ic.-.p ettiren hiçbir sebep yoktur. 1 ı· . l t - k buçuk kuruşa satılan bug-daylar ya spanyaya vapur ıs e .mege a-

Dev)et bütçeyle, bütcenin im- · 1 d' · son hafta içinde 7-8 kuruşa ka-• rar vermış er ır. -
kanlarıyle bağlı ve ona göre ça· y 1 "h · k I l . d dar çıkmıştır. apur ar ı rac 1s e e erın en - -
lısan bir müessesedir. Bir devlet T" k 11 1 · k T · t Bilhassa Şefkatli istasyon bug--- ur ma arını a ara rıyes e ve -
memuriyete alacağı insanların va 1 "d ki d" .. t T . dayı 8 kuruc üzerinden muamele . ıpanyaya gı ece er onuf e rı '.I' 

sıflannı da işin en ıyi şekilde yü- t p· v kl d görmüıtür. Dün de Eskişehiı- ma-.. . . . ycs e, ıreye ugrıyaca ar ır. 
ı-umesmı temın edecek tarzda ta- Al. k d l b h tt k h lı buğdaylar 6,20 kuructan .atıl-. a a ar ar u a a ço e em '.I' 

yin eder. Henüz tasavvur halınde · t k d' I mı!lır. Dünkü piyasa cetveline . mıye verme te ır er. 
olan mesele budur. Bunu bır ka- y Ik . d 1 • t göre satı, §U ıı:ekilde idi: Kızılca . . e encı za e erın mevcu va- :r 
dın ve erkek me:.;elesı halınde .1 b h tt t .. k" f" l d Çerkes köy dört buçuk, yumuşak, 

puı an u a ı eıısı a ı o ma ı• -
ortaya atmakta mana yoktur. d beıı: buçuk, Polatlı, 4,97 kuruş, 

ğm an üç yeni vapur alacakları '.I' 

Cümhuriyet işleri cinslere gö- da haber verilmektedir. Sarıkışla 5, 7 kuru§, Yer köy 5,26 
re değil, liyakatlere göre taksim kuruş. 

eder. Tez budur. 1 Kömür ve demir senayi- Tacirlerin kanaatine göre buğ-
-=-=-==-----==S""."!'a"!::d=r--i=Etem ' inin inkişafı için day fi.atlan daha pek çok yükse-

Gelenler, Gidenler 1 Memleketimizde kömür ve de- j lecektır. lstanbulda dün 19,529 
...... · · · · · k' f · · t tk" ton stok olarak buğday vardı. -- - .... ır sanayıının ın ısa ı ıcın e ı-

1 Bir kaç gün evvel Ankaraya katta bulunmak üz~re Avrupaya dÜ; .. ~"';kill-M~~:;;:;:"""'Z0-;;;Ja:k 
rr tm:ı olan inhisarlar umumi mü- bir heyetin gideceği haber alınmı! 

1

1 mebusu Ragıp, ve maden umum 
dürü Hüsnü Bey dün sab~h şehri· tır. müdürü Bekir Vehbi Beylerden 
rnize d&ımü§tür. Bu heyet lt Bankası umum mü· mürekkep olacaktır. 

· ~· 

- D~hri Efendi, cimento fabri
kd.a Wbirlerile ~laşı:ııışlar ... 

• • • Yalnız bir ikisi İ§liyor .•. • .• Diğerleri bo, duruyor. lş
liyen fabrikalar çimentoyu yüksek 
fiatle ıattıkları için ••• 

Fuhuşla mücadele talimatna-
mesinin tatbiki üzerinc!e meıgul 

olan komisyon dün sabah sıhhat 

müdüriyetinde ikinci toplantısını 
yapmıştır. Toplantıda, emniyet 
müdürlüğüden fuhuş mıntakaları 

hakkında gelen rapor ' ve kroki
ler tetkik cdiJmiş, neticede komis· 
yon azaunm raporda gösterilen 
mmakaları ayrı ayrı gezmesine 
karar verilmifir. 

Gelecek perşembeye tekrar bir 
toplantı yapılacaktır. Evelce yaz 
dığımız gibi birleşme evlerinin 
Galatada ve Beyoğlunda bayram 
sokağı civarında kurulması ihti
mali çok kuvvetlidir. lstanbul 
se.mti hakkında sıkı bir ketumiyet 
muhafaza edilmektedir. 

Kalp durmasından ölüm 
Binbaşı mütekaitlerinden Mus· 

ta fa Fehmi Bey dün Sultanhama
mında kundura alırken kalp dur
masından ölmüştür. 

••• Büyük karlarını İ§lemiyen 
fabrikaların sermayedarlarına da 
kir hissesi veriyorlarmıı. 

Bu tartı ve ölçülerde nizamna· 
meye mutabakat §art olduğundan 
esnafın bilahare müşkülata ma
ruz kalmamaları için alnken tim· 
diden damgalanmı§ olduklarına 
dikkat etmeleri menfaatleri iktiza 
sındandır. 

Yukarıki fiatlar damgalanmıf 
tartı ve ölçü fiatları olarak tesbit 
olunmuştur. 

0 U ,, sergisı 
Ressam Abidin Dino, Cemal 

Sait, Elif Naci, Nurullah Cemal, 
Zeki Faik ve heykeltraı Zühtü 
Beylerin teşkil ettikleri (D) gnı
pu bundan birkaç ay evel Geyoğ
lunda Rus konsolosluğu yanında 
bir sergi açmışlardı. Şimdi 
de aynı grup ikinci sergisini kanu 
nusaninin on ikinci cuma gunu 
halkevinin Beyoğlu şubesinde a-· 
çacakhr. Sergi yağlı ve sulu bo
ya tablolarla, heykelleri ihtiva 
edecektir. 

idil 

Dehri J;rrndl - f:\ct. O) lcdlr. Rıı'!'• 
memleketlerde i, iz amelclerı ı.e.Il~orlar. 
Bizde fabrikaiar kapanmca amele dllenl)or. 
Fakat dc\lctln gUmrük hlına)cfJnden ~,._ 
Ola~·edarlar benı i 11'.ınl) urlar, hem ı'lc gt>• 
lcıaı.ançlarını t'Jkarııı:ağıl de' aın ~I) orlar. 
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bu usulün bir sistem ~eklinde mem Eski ve çürük borulard.an ~ızan. ~~~ i!.e on 

hk•k • ı • lekette tecrübesi arzu edilmi§t~r. dört kişi zehirlendı, hır kışı oldu 
Ve ta ı at ş e rı tstikrazın birinci tertibi bu tec· 

rübenin muvafık olacağı hakkın- Dün sabah Tophanede hava ga İarın lağu~la~ vasıtasiyle dakkan 

Bir müddettenberi Ankarada 
bulunan İstanbul müddeiumumisi 
Kenan Bey, dünkü trenle lstan

bula dönmü~ür. 
Kenan Bey, Haydarpaşadan 

doğru Kuzguncuktaki evine git· 
miştir. Müddeiumumilik dairesi-
ne yarın gelecektir. . 

Adliye sarayının yanması tah
kikatına devam olunuyor. Yeni 
bir safha yoktur. 

İstanbul ağır ceza mahkemesin 
de, dün birkaç davaya bakılmış. 
Balatta Fevzi efendiyi öldürmek
ten I'!luhakeme edilen Yani efen
d b1in muhakemesi, kendisine ba 
rcc:ı adli müzaharet şeklinde ve· 
kil tutulmasına, Lalazade bosta
nında Murat efendiyi öldürmek· 
ten muhakeme edilen Kenan efen 
dinin muhakemesi, tıbbı adliden 

Türk - ltalyan ticareti 
etrafında 

İtalya ile memleketimiz arasın· 
da ticaret mukaveleııi müzakeresi
ne başlanırken iki memleketin ti· 
cal'i vaziyeti hakkında tetkikat 
yaptık. Son senelerde memleke
timiz ile İtalya arasındaki ticaret 
azalmaktadır. Bunun sebebi henüz 
malum değildir. 

Tututlan istatistiklere göre, 
memleketimizden ltalyaya 928 se
nesinde 31 milyon ve 929 senesin
de 33 milyon \'ra, 930 seneıinde 
62 milyo.ti li:ra, 931 senesinde 30 
milyon ıiira ve 932 senesinde 16 
milyon lira ve 933 senesinin ilk 9 
ayında 8 milyon liralık ihracat ya
pılmı§tır. 

italya hükumetinin r~smi ista
tistiklerine göre, 928 senesinde 
memleketiınizden İtalya ya 128 
milyon liretlik ihracat yapılmıştır. 

1929 senesinden 134 milyon li
ret, 1930 senesinde 84 milyon li
ret, 931 senesinde 133 milyon liret 
932 senesinde 64 milyon liret, 
933 senesinde 38 milyon liret kıy
metinde ihracat yapılmıştır. 

Memleketimizden ihraç edilen 
malların kıymetile ltalyaya ithal 
edilen Türk malları arasında ol· 
dukça mühim fark vardır. 

Fakat bu farklar ltalyadan tran 
sit suretile başka memleketlere 
gönderilmiş olan Türk mallarının 
kıymetidir. 

Avrupaya giden talebeler 
. ~rşamba günü Avrupaya tah

sıl ı~ın 16 genç gitmitti. Dün de 
Fransaya aynı maksatla 30 kadar 
geıtç.vapurla hareket etmiştir. 

Bınbaşı mütekaitlerinden Mus
tafa F ebmi Bey dün Sultan hama
mında kondura alırken kalp dur· 
masından ölınüstür . . 

Frengi tedavisi 
Frengi Tedavi Komisyonu 

vekalet başmiıfettişi Fuat beyin 
de iştirakiyle toplanmıştır. Top
lantıda ihilafı mucip tedavi 
müddeti meselesi halledilmıştrr. 

Komisyon pazar günü son d~fa 

topLrnarnk kat'i kararını verecek 
,.0 bı: karar sıhhat vekaletine gön 

derilecektir. 
Yeni frengiye tutulmuş olanlar 

nrnntazum tedavi .~dilecekler ve 
ancak iki sene sorıra evlı.!nebite • 

da hepimize kuvvetli bir ümit ver· 
sorulan bir cihet hakkında cevap 

di. Çünkü kay;t muameles:nin ver· 
gelmesine bırakıL:mştrr. 

günü talep derecesi o kadar art
lstan bul üçüncü ceza mahke· mıştı ki, bir çoklarının arzuları 

mesinde dün yirmi sekiz dava gö· yer:ne getiri1ememişt1. Artık istik· 
rülmüttür. Bunlardan on tanesi, razm ikinci tert~bi son günlerine 
alakadarlara tebligat yapılmaıı yt-.klaşmak üzeredir. Bu defaki ta
için başka günlere kalmış, diğer· lep ve kayit derecesinin evvelkin· 
leri affa tabi olmuştur. den geri kalmıyacağım şüphesiz 

İstanbul ikinci ceza mahkeme 1 telakki ~debi.~iri~: 
sinde, Ksenofon efendinin yet- Netekım dunku (Yakıt) ta Zon-
miş kuruşunu yankesicilik suretiy guldaktan ahnmış bir ha -

l ıd ~ 'dd' d'l lb h. ber vardı. Zonguldak ame· e ça ıgı ı ıa e ı en ra ım e- . . _. . . . . . • 
f d . · h k · t' l le bırhgının ıkmcı terltp ıs-er. ımn mu a emesı ne ıce er.-

k ı t 1 tilmızma (90) bin lira ile iş· 
ımiş, yedi ay hapsi arar aş m -

tirak ettiği bılc!ırıliyordu. Şayanı 
mıştır. 

Yarın İstanbul uçun~ü ceza 
mahk~mesinde (Cereyan) gazete 

si aleyhindeki müstehcen karika
tür davasına ait muhakemeye de-
vam olunacaktır. 

Sinema ve tiyatrolarda 
yangın tertibatı 

Belediye, sinema ve tiyatrolar
da yangın tertibatı yapılması hak· 
kında iki ay evvel alakadarlara 
tebligat yapmış, bir kısmının yapı
lan tefti§lerde emre ehemmiyet 
vermedikleri anla§ılmıştı. Yeni den 
verilen mühlet bitmiş, bir kaç gün 
evvel yapılan son bir teftitte bütün 
sinema ve tiyatroların noksanları· 
nı ikmal ettikleri görülmüştür. 

Bandırma vapuru karaya 
oturdu, kurtarıldı 

Ayın on altısında limanımız

dan hareket eden Bandırma vapu 
runun Ayvalık kanalından geçer· 
ken karaya oturduğu haber veril• 
miştir. Bu haber üzerine Mersin 
vapuru derhal Bandırma vapuru· 
nun imdadına aönderibıiş ve va
pur kurtarılmıştır. 

iskarpin çaldı 

Karagümrükte lekeciler cadde 
sinde kunduracı Rahmi efendinin 
dükkanına sabıkalı Arap Hak· 
kı gelerek zorla 8 Era kıyme
tinde bir çift ıskarpmı aldığı gi
bi savu,muştur. Kunduracının şi· 
kayeti üzerine Arap yakalanmış· 
tır. , ' Bugün candan gülmek eğlen· 

mek isteyenler 

Melek s:nemasında 
MAURiCE Chevalier 

nin f'" r 1 cı fSeri olan 

dikkat olduğu kadar şayanı takdir 
olan bu iştirak muamelesinin ma
nası mühimdir: Demek ki, mem· 
leketin amele muh:tinde bile bu 
istikraz işinin sadece bir para, hu
susi bir menfaat meselesi değil, bir 
vatan ve bir millet meselesi oldu
ğu anlaşılmaktadır. 

İşte bu anlayış hakikaten her 
sınıf halk tabakaları için benim
sediği gün memleketin hiç bir 
ecnebi sermayes·ne ihtiyaç kal
maksızın imari işi tamamen helle· 
d:lmiş olacaktır. 

Mehmet Asım 

Müesseselerin bodrum 
katlarına doJan sular 

ve bir teklif 
Bazı müessese ve binalar itfa

iyeye müracaat ederek bodrum 
katlarına dolan suların boşaltıl .. 
maaını istem6ktedir:lcr. 

Belediye hu bodrumların bo
şaltılmasını bir ücret mukabilinde 
yap.mayı düşünmektedir. Bunun 
ic;in de bir tarife hazırlamaktadır. 
Hazırlanmakta olan tarifeye göre 
itfaiyenin on dakikada gidebilece 
ğj yerler için 4,5 lira ücret alına
cak, bundan başka su ho§altmak 
için sarfedilecek benzin ve saiı·e 
masrafı da ayrıca alınacaktır. 

Bu tarife daimi encümende tet 
kik edilerek kabul edildiği takdir-. 
de mahzeninde ve bodrumunda 
su bulunanlar temizletmek için 
belediyeye müracaat edecekler· 
dir. 

Evlenme merasimi 
Elmalı e~rafından doktor Fer· 

ruh Niyazı Beyin kızı Ganimet H. 
ile mütekait hakimlerden Moı·aye
nişehirli Şevket Beyin oğlu Se· 
dat Beyin evlenme merasimi dün 
saat on altıda Park otelinde icra 
cdilmişt:r. Her iki tarafı kutlula
rız. 
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29 kanunuevvel 1918 
- htaııbuluıı iaşe hususunun mliU>:ıhlıit

lere te\'dll muame!ı•sl hitam bulmu5 \'e Uç 
glind .. nberl lstaııbulıın hı•r tnrarmclıt mUte
nhhitı<>r ın:ırlfctile l'lınıd< te,·.ı:liııtı ba'.11:ı.nıl· 
mıc;tır. Ahali~ c ten.ı cdilrcek rkmeğ'ln 'llz
de ~ l'lıııl. larm:ı. buğday unu ve ~·üzdı• otuzu 
nrıı:ı un·ı olnc:ıktır. 

- Uıırp ka:ı:anı:lurr ,,l'rt;l~I hakkrntlalil 

1 
l :ıınuııun tatblk ed;Jfp eılilmcmeı.i hakl•ında 
;\lnll3 o rıez:ıretlncc ;\ enldrıı tetı<lknta ba~fan· 
:lığ ı halırr nlııımıştır. 

TllJOll'S ı:-azeteı.inin :)·a;r.ılrğ'ına nazaran 
hpan~ ol nezJeslniıı kıırb:ınlıırı ıtmıUye kndar 

Mösyö 
Hrrblıımnmlııln wrdl~i t:-!Pfatııı J)('ş nıi911nl 

BEBE tec:ni!T. etmiştir. 
filmini örmelid ' I u .. - ll:ıbrlye nezareti birinci şube rlynsetlı~· 

g ır er. uugun den: Şehrlh~llrı yirmi dolm:runcu p:ı:ı:ıır ı;-lı· 
saat 11 de len2ilatlı matine 1 nilnd ıı itibaren ıı:ıtt:ıııııı mu:ıtelif ı:-ilnlerin· 

\. (11563) " dn diıv:-11 ltillri~ e tor;.IJo muhriplt•ri f !\• 

ki d. H nıfınıfan f:r.nııt lairfezlndı• top tnllmlı•ri lem 
cc er ır. astalığı vaktinde bil - cdlle(l('ktlr. 

dirmemiş olanlar ancak dört sene - Alim fhtı gl\nden gl.ne teuızuıa uğ· 
tedaviden sonra evlenebilecekler• r.ıınalıt:ulır. Diin ullrıı 4 ı:; lmnı,a knılar 

tPı<'l:ı:lil dml ti. Dııh:t fı17Ja t!':r.l'lzlifo utra· 
'"t:ı"ı "" m•ı'ht .. mr?rflr. dir. 

zından 14 kişi zihirlenmi,, zihir !arın ballarına ve oradan odalar 
lenenlerden birisi ölmüttür. Ka- geçtiği ve yatanların bu sureti~ 
za Tophanede Necati Bey cadde.· zihirlendikleri muhakkak addedil 
sinde Kılıçalipaşa camii yanında· mektedir. 
ki dükkanlarla üstlerindeki oda- Kevork ef. diyor ki : 
larda olmuştur. Kikork efendi kazo. hakkınd 

Cami urasındaki dükkanlar- demiştir ki: 
dan birini tutan bakkal Kevork - Ben Kadıköyündc otum 
Allahverdi efendi dün sabah se· ı-um. Sabahleyin ~ekiz vapurun"' 
kiz buçukta dükkanına gelmiş, dan cıktıın. Yüıiivcrek dükknı
bu esnada kom,usu ,iracı Memit ma geldim. Çırakiarım dükkanı 
ağanın dükkanını hali açmadığı- a~ınışlardr. Bitişikteki şiracı diik 
nı görmüştür. Kevork efendi di- kanını sahahlar1 erken açardı. Sa
ğer bitişiğindeki meyhaneci Hil- sat sekiz huçuğa gelmesine rnğ 
mi, onun yanındaki tütüncü Sup men hala dükkanın açılmamış ol· 
hi efendinin de dükkanlarının ka- duğunn görilnce şüphelendim. Ke 
palı olduğunu görünce şüphelen• pengi vurdum. Ses çıkmadı. Be 
mi~, dükkanların kapılarını vur- nim dükkna girdim hurnuına f e· 
mıya başlamıftır. Bu arada aklı- na bir koku geldi. Şiipheın arttı. 
na. çıraklarından birini kepengin Sekiz sene evel civardaki dükkan 
Ü.zerine çıkartmak gelmit ve he· }ardan birinde bir Bulgar çocuğu 
men çırağın birini merdivenle ke- hava gazından zihirlenmiş, öl 
penklerin üzerine çıkartmıttır. müşti.i. Hemen 0 vaka aklıma gel 
Çırak şiracmın üstündeki odanın di. Çocuklan kepengin üzerine 
penceresini açmış, içeri ıirmiş, çıkardım. Komşularımın zihir
üç kişinin baygın bir halde yattığı Icndiklerini bu suretle öğrenerek 
nı görmüttür. Çırak hemen usta- polise haber verdim. 
sına haber vermiş, Kiko~k efen .. 

Zihirlenenlerden tütüncü Sup
di de merdivenle pencereye çıka-

hi efendi de şunları söylem~ştir: 
rak içeri girmiftir. Baygın yatan 
lara suni teneffüs yapılmış, sirke - Sabahleyin odamda gözü
içirilmiştir. Bunların hemen hep- mü açtım. Ü~tümde bir ağırlık 
si kusmuştur. \•ardı. Kalkmak istedim. Yanım 

Kevork efendi hava gazından da yatan karddeşime seslendim: 
zihirlendiklerini anlamış, polise - Ben fenayım, kalkanuyo
haber vermiştir. Kaza yerine po- 111111, dedim. O da aynı derecede 
lis memurları gelmi9, baygın üç fena olduğunu söyledi. A bdesha 
kişi pencereden indirilerek otcmo neden doğıı.1 fena bir koku geli 
bille hastaneye götürülmüşlerdir. yordu. Bira:r. sonra rlaha zıyaa~ 

Diğer dükkanların • üstlerindeki fenalaştım. Sonra ne olduğunu 
pencerelerden de içeri girilmiş, bu bilmiyomm. 
ralarda da bayım yatan adamlar 
görülmüt, hastaneye kaldırılmış 
lardır. Zehirlenenlerden ikisi er
kek hastanesine, diğerleri de Al
man hutanesine yatırılmışlardır. 

Erkek hastaneıine yatırılanlar 
tütüncü Suphi, meyhaneci Hilmi 
efendilerdir. Alman hastanesine 
yatırılanlar ise Hilmi efendinin 
misa.fiir Şahabeltin, biraderi Lut· 
f, Hilmi efendinin adamlarından 
Ali, şiracı Mernit ağa, oğlu Mu
rat, kalfası Demir, çırağı Vasfi, 
meıafiri arnavut ~ecep efendiler
dir. 

Kevork efendinin kartı sıra· 

sındaki fotoğrafçı Talat efendiyle 
karısı ve lokantacı Feyzullah ile 
Nazif efendinin de zihirlendikleri 
anlaşılmı!, bunlar da Alıman has 
tanesine kaldırılmışlardır. Zihir
lenenlere hastanelerde enjeksiyon 
yapılmı§, müvellidülhumuza ve· 
rilmittir. akşama doğru Alman 
hastanesine kaldırılanlardan Re
cep efendi müıtesna diğerleri iyi· 
leş erek çıkmışlardır. 

Meyhaneci Hilmi efendinin çı
rağı Mehmet dükkandan otoma• 
bille götürülürken ölmüttür. 

Kaza. hakkında müddeiumumi 
muavinlerinden Feri dun Bey ve 
zabıtn tahkikat yapmaktadır. Ka 
z:ızedelcrin yattıkları evlerde ve 
altlarındaki dükkanlarda hava 
gazı tesisatı yoktur. Gazın nere· 
den çıktığı henüz tesbit edileme
mİJtir. Dün ak!o.ma kadar hava 
gnzı şirketi memurları muhtelif 
yerleri kazarak araştırma yapmış
larsa da patlıyan yeri bulamamış 
lardır. Tahminlere göre, tram
vay caddesinin altından hava ga· 
zının ana hat borusu g~ç.mektedir. 
B·.ı boı·unun patlryarak çıhan aaz· 

Son dakika: 

Gece saat 24 e kadar vaka ma• 
hallinde tahkikat yapan muharri 
rimiz kazanın nereden çıktığını 

öğrenmiştir. 

Bu saate kadar ha.va gazının 

nereden f ışkırc!ığını arıyan gaz 
kumpanyası memurları Necati B. 
caddesinde Allaverdi bakkaliyesi 
ile Boğazkesen caddesi kar§ısın
daki ca.~iin önlerinden geçen ha· 
va gazı borularının patladığını 

tesbit etmitlerdir. 

Necati Bey caddeıinin Boğaz· 
kesen caddesi köşesinden kasap· 
lar sokağına kadar olan adanın 
iki tarafı tamamiyle tahliye edil· 
miş ve caddenin o kısmı iki mua· 
vin ve 6 polisten mürekkep bir za 
bıta kuvveti tarafından kordon 
altına aldırılm•ştır. Kordon m:ı· 
hallinde cıga.ra iç:lmesi dahi me
ncd ilmiştir. 

Be,iktaıtan gelen ve Beşiktaş 
cihetine giden otomobiller Boğaz 
kesenden itibaren tramvay yolun· 
dan değil gi!.mrük s:ılonunun ö

nünden itlemektedir. 
Merkez kumandanlığının önün 

den Kapı:çi tramvay d\!rak yeri· 
ne kadar hava gazı kokusu duyul 
maktadır. O civarda biraz dola
şanlar baş ağrısmdan, mide bulan 
tıaından şikayet etmektedirler. 

Civarda halkı kazanın gaz Jir
ketinin ihmalinden ileri geldiğini 
zira şirketin dört senedir borula• 
rı hiç kontrol et:nedi3ini, halbuki 
bu borulnrın hiç clmıızsa 2 senede 
bir kontrolü lazım geldiğini iddia 
etmekte iseler ele lta=anın hakiki 
mesulü tabii khl:H::.t neticesinde 
anla!ı!acaktır. 
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- Hayvanın iyileıip iyileşme- miyim?. Borçlarımı ödeyeceksin, 
diğini, elmaalarrnla ıahnı ne za .. parasız kalacakaın ve beni geçin
man iade edeceğını sordum. direceksin. Bu ne kadar zaman 

Margörit kızardı, cevap ver· sürecek?. İki üç ay. Ondan sonra 
medi. it işten geçmiş olacak. Çünkü o 

Devam ettim: zaman benden her şeyi kabul ede-

Sekizinci alaq derhal Bahaeddin 
Şakir B. kuvvetlerine iltiha edecek 

- Hay'\'anların, ıahn, elmas· ceksin ve bunu da namuslu bir in· Her zaman fazla nazik, ve faz· 
la;·ın ne old ·ğunu öğrendim. san yapamaz. Halbuki şi.mdi se- la halim görünen sekizinci alay 

- Bar dnrıldın mı?. kiz on hin frank gelirin var. Bu kumandanı bu raporlara o kadar 
- lhL :. ;ın olan parayı ben" parayla yaşıyabiliriz. Lüzumıuz kızmıştı ki, durduğu yerde hidde-

dcn iıtenl ~. ·~in için darıldım. ve fazla şeyleri satacağım bu pa.. tinden tepiniyordu. Nihayet g~ 
rayla kendime senede iki bin len neferlerle müfreze kumandan 

- Bizim ~ibi .bir rabıtada, e· farnk varidat temin edeceğim. larına raporların naııl yazılaca • 
ğ~;· kadının hıraz ızzetinefsi varsa 1 Küçük bir apartıman tutup yerle· ğını bildirmi§ ve kendilerinden o 
her türlü feda~arlığı yapar. ve ~- ~eceğiz. yazın sayfiyeye gelece- şekilde rapor göndermelerini şid· 
tıkından para ıst:~ez. Benı sevıo· ğiz; ama böyle bir eve değil, iki detle talep olunmuştu. Aynı za• 
Y?rıu~, .b.ı;_- emınım; fakat be· ki§İye kafi gelecek küçük bir köt• manda civarda keşif yapmak üze· 
nım gıbı l.r:.. ara karşı olan aşk pa· k 1 w • S b t ·n ben b b' • k d it d . l' w' 1 b _ . . • ? e ge ecegız. en ser es 111 , re ir za ıtın uman ası a ın a 
muk ıp ıgı:· : aglıdır. Kımbılır · de hürüm. Genciz. Allah rızaıı i- bir takım asker de çıkarılmıştı. 
Canının , Slt· t dığı bir gün, bu ra• çin Arman beni o kurtulduğum ha Ruslar hUcum etmişlerdi 
bıtamızaa. urnazca idare edil- yata tekrar atma. Bu hazırlıklar devam ederken 
mit madch İJir dalavere sezerıin! Cevap veremiyorum. Sevinç· Maradidi muhitinde birdenbire 
Prüdans çok geveze. Hayvanlara ten ağlıyordum, Margöritin boy- büyük gürültüler işitilmeğe başla-
ılııe ihtiyacım vardı! Sattım, tasar· nuna sarıldım. mıftı. Kaıabanın sokaklan ka~ 
ruf yaptım. Onlar için artık mas- Dedi ki: ma karışık olmuştu. Ağızdan a· 
raf edecek değilim. Sen beni sev, _ Sana bir şey söyleme'den ğıza iıitildiğine göre, Ruslar ani 
l>enim baıka bir isteğim yok ... Be bütün bunları yoluna koymak is· bir ıurette ve faik kuvvetlerle ta
ni ataız, arabasız, ıalsız ve elmas· tiyordum. Borçlarımı ödeyecek, arruza baılamıılardı. Ve bizim 
aız da seversin. yeni aparhmanımı tutacaktım. çeteler de bu taarruz kar111mda 

Bunları öyle soğuk kanlılıkla Bir ay sonra Parise gidecektik ve tutunamıyarak kasabaya doğru 
ıövlü~o.·du, ki dinlerken gözlerim sana her ıeyi anlatacaktım. Fakat ricat ediyorlardı. Bu hadiıe hiç 

ya. \l"CH. madem ki Prüdana anlatmıı, ıon· vakit kaybetmeden derhal yeni 
Metres. 11in ellerini büyük bir radan kabul edeceğine evvelden tedbirler alınmasmı icap ettirdi• 

muhabbet ve şefkatle ırkarak: kabul et. Beni bunu yapacak dere- ğtnden Stange Bey zabitlerini tek 
- Margörit, dedim, bil' gün cede seviyor musun?. rar bir araya toplamış ve onlara 

;aptığın fcrlnki.rhiı nuıl olıa dü- Bu kadar fedakarlığa dayan• bir konferans yaparak herkeıe ye
yacağımt iyordun ve duydu - manın imkanı yoktu. Hararetle niden li.znn gelen emirlerini ver• 
ğum gün tıe, bu f edakirhğı ka- Margöritin ellerini öptüm ve de- mitti. 
~111 Ptmiy~"Pktim. lci: imdi her§eyden evvel Rus h\il 

- Çuu: ... bana karıı olan aşkı
nın, •eni l:: tek elmaatan bile 
mahrum tmeıini iatemiyonım. 
B~n de, ccmınm sıkıldığı bir anda, 
benim için fedakarlık yaptığına 
pİ§lnan oluvermeni istemiyorum. 
Birkaç gün ıonra atlal"ın, elmasla
rın, !alın geri gelecek. Onlar sa -
na teneffüs ettiğin hava. kadar 
lazım. Belki de gülünç buluyor
sun ama, ıeni debdebe içinde da
ha çok seviyorum. 

- Her istedrğını yapacağım. cumunu durdurmak icap ediyor -
Anlaştık. du. Maradidi tepeleri Çoruh ıu· 

Ondan sonra çılgın bir neşeye yunun kartı sahilinde bulundu • 
kapıldı. Dansediyor, şarkı söylü- ğundan hemen karşı sahile geçile· 
yor, yeni apartımanınm yerini ta· rek o tepeler işgal ve takviye edi
yin ediyor, döşeyip dayıyor bu lecekti. 
dü~üncelerle vakit geçiriyordu. Bu iş pek kısa bir zamanda &o 

Bu karar onu hem mes'ut et- lup bitmitti. Derhal kayıkçılar 
mişti hem de bu kararla müftehir faaliyete geçirilmiı, ve bütün alay 
di. Artık biribirimize tamamiyle bir iki saat zarfında Çoruhun 
bağlanmıttık. öbür sahiline atılmıttı. Alayın a· 

Ben de kendi hayatımı tanzi· ğırlrkları sahilin heri tarafında 
me karar verdim. kalmıftı. Hatta Stange Bey, ta-

k arruz esnasında, üzerinde ağırlık ıevmi- Paramın bilançoıunu çı ar-
dım, annemden kalan varidatmıı yapmasın diye, çantasını bile be-

- Öyleyse beni artık 
yoraun. 

- Çılgın!. 

- Eğer beni ıevseydin, ıeni is
tediğim gibi sevmeme müsaade e· 
derdin. Hala bana, lük:;e ihti1·:-~ 
olan, lükste gözü olan bh· J··- ~. · 
lı.\kki ediyorsun ve para ' mf 

mecburiyetinde olduğunu s::.. •• ı -
yorsun. Ben ıeni sevdiğımı ispat 
ediyorum, sen bunu reddediyor· 
ıun. Gayri ihtiyari .bir gün ben
den ayrılmayı tasarlıyoraun. Hak· 
ktn Tar, aml'. 'ben b&Jka şeyler ta· 
hayyül etmi,•iı~. 

Margörit kalkmak istedi. 

Oturttum ve dedim ki: 
- Senin meı'ut olmanı ve ba

na taan edecek hiçbir §ey bulma .. 
manı istiyc :-vm. 

- Ve ayrılacağız! 
- Neden Margörit? Bizi kim 

ayırabilir?. diye haykırdım. 
- Sen, ıen, çünkü anla.mıyor

ımı. Benim eıki lüksümü idame 
r.ın.:kle aramızdaki manevi açık· 
lığı kapatmıyoraun; ıen, çünkü 
ana kaf!ı oJan menf aallız ıevgi• 
me inannuyorıun Te elinde bulu· 
nan parayla yqıyarak mes'ut ola 
rina .. ulm ermi,·or ,mutlaka 

i"h• aOrillcl .. nmclı fatiyorıun, 
'-en ıenlft atlmu ebıularla, at 
ve nabnyla mukayese edebilir 

Margörite terkedecekti.m. Margö· raberine almamııtı. Hudut ta -
ritin fedakarlığına iyi bir muka• burları, Stange Bey alayı ve mev 
bele olacaktı. cut çetelerin hedefi Rus taarruzu· 

B b b d. _. b , nu durdurduktan sonra, mukabil 
ana, a amın ver ıgı e§ taarruza geçerek Batuma doğru 

bin frank kalıyordu, bu parayla •1 I k ) kt 
d k •1• . b'I' d' ı er eme o aca ı. 

a pe a a geçıne 1 ır ım. Vaziyet tehlike kesbetmift 
Margörile bir fey söylemedim, Fakat, bu esnada üçüncü ordu 

çünkü parayı almıyacağına emin· kumandanhğindan gelen ikinci 

dim. bir telgrafname ruıların taarru • 
Bu varidat, bir kere bile gör- zundan evvel Maradidi cephesini 

mediğim bir evden geliyordu. Evi kökünden sarsmıştı. Bu telgraf· 
bana vefaen ferağ ebnitlerdi. namede deniliyordu ki: 
Yalnız bildiğim bir §ey vardı. "Sekizinci alay derhal bütün 
Her üç ayda bir, babamın avuka• kuvvetile hareket ederek en kııa 
tı, bir makbuz alıp, bana yedi yüz bir zamanda doktor Bahaettin Şa
elli frank veriyordu. kir Bey kuvvetlerine iltihak elyi· 

Apartmıan aramak üzere Pa· 
rise gittiğimiz gün, avukatla gö· 
rüttüm ve bu muameleyi de başka 
birinin üzerine çevirmek için ne 
yapmam lazımegldiiını sordum. 

(Devamı ftl') 

Yeni Adana 
Y eniAdana gazeteıi on altı ya

şına girmiıtir, tebrik eder, deva· 
ınınr dileriz. 

Soğuklar 
Sıvas (Huıusi) - iki günden· 

beri tiddetli aoğuklar devam et
mektedir. 

yecektir.,, 
Bu haber üzerine Stange Beyin 

alayı gayet müşkül bir mevkide 
kalmıştı. Çünkü bir taraftan a • 
}ayın muhtelif kıtaları mevzi al -
mak üzere ilerlemi§ ve di· 
ğer taraftan da bütün alay Çoruh 
suyunu geçmif bulunuyordu. Bun· 
dan maada Rusların taarruzu 
karşısında mukavemet edemiyen 
çetelerin de ricat ettikleri bildiri· 
liyordu. 

Bu vaziyet karşmnda sekizin• 
ci alayın oradan ayrılması müm· 
kün olamıyacağı için derhal üçiin
cü ordu kumandanlığına müsta .. 

cel bir telgraf çekilerek Maradi- ı dım. Vaziyet nedir, bilmiyorum. 
dideki ahvalin anlatılmasına ka - Hiç bir şeyden haberim yok. Bir 
rar verilmişti. taraftan düşman hücum ederken 

Bu aralık, tepelerdeki mevziler ben burada alayımla elim kolum 
den ilk yaralılar da ~e~irilmeğe 1 bağlı duruyorum.,, 

başlanmıştı. Bunların ıçınde çete Stange Bey bu suretle söylenir
reislerinden Y akup ta bulunuyor- ken üçüncü ordudan gelen üçün
du. İri yarı ve çok cesur gibi gö· cü bir telgrafnamede sekizinci 
rünen Yakup, bir dumdum kurfu· ordunun her halde derhal hareket 
nu isabet ederek göğüs ve arkası etmesi lazım geldiği tekit olun -
parçalandığı halde ölmemitti. mutlu. Bunun üzerine Stange 
Sedyenin içinde, tüyler ürperte • Bey: 

cek kadar müthi9 bir sada ile ba- "- Bu etnre itaat etmek lazım. 
ğırıyor ve herkese o karga!alrk es Ne olursa olsun, artık hemen ha-

TcşkilAtı ,\ lahsus.anın ~:rzurunı cephe· 
sinde çalışmış ol:ın Or. Bahaettin Şakir 
Beyin nrn:wini Hilnıi Rc~le lıenıbcr Er
zurumda Gürcü kı~•afeıinde çıkardıkları 

bir rc~im 

nasında fazla bir korku, fazla bir 
ürkeklik telkin ediyordu. 

Yakup ~etesi ve akıbeti 
Y akubun çetesi de, o sabah Ma• 

radidi tepelerindeki mevzilere 
yerleştirilmişti. Çeteden asker o · 
la.mıyacağı için Y akup çetesine 
mensup efrat, etrafı sulh ve sükfı .. 
net içinde gördüklerinden bun • 
dan cesaret alarak akşam olunca 
ateılerini yakmışlar ve söz ve soh 
bet arasında silahlarını sökerek 
onları temizlemeğe başlamışlar • 
dı. Onların bu harekatını uzak· 
tan tarassut eden Ruslar şüphe • 
siz tam fırsatı bulduk diye birden 
bire o noktaya hücum edivermi!
lerdi. Yakubun çeteıi, bu ani 
baskın karşısında tek bir silah at
mağa bile vakit bulamadan her 
şeylerini terkedip kaçmağa mec -
bur olmuştu. Bu gürültü esnasın .. 
da bir çok çete efradile beraber 
ı·eis Y akup dahi ağır surette ya -
ralanınışh. Yakup aldığı bu ya· 
ranın tesirile bir kaç saat sonra 
vefat etmişti. 

Rusların hücum ettikleri, ve bi
zim çetelerin kaçmakta olduğu 
haberi, işte bu Y akup çetesinin 
düçar olduğu i.kibetten ileri geli .. 
yordu. Bu gürültiiler esnasında 
Maradidideki köpekler ulumağa 
başlamıştı. itidalini mümkün 
mertebe muhafaza eden alay ku· 
mandam Stange Bey diyordu ki: 

Şeamet 

"- Bu köpeklerin uluması her 
halde hayra delalet etmez. Göre· 
ceksiniz, başıma bir felaket gele
cek. Sizin hatalarınız yüzünden 
i~te çıkılmaz biı- yola saptım, kal· 

reket etmeliyim!., 

Demişti. Fakat Artvin yolunu 
tutmak için Çoruh suyunun tekrar 
geçiLmeıi icap ediyordu. Halbu. 
ki artık gece yarısından ıonra ka
yıkçı bulmak kabil değildi. Ka -
yıkçıların kıımı azamı korkula • 
rından kayıklarını falan bir tara
fa bırakarak kaçmışlardı. Bu ka 
yıkçıları geri çevirmek için etrafa 
miktarı kafi asker çıkarılmıştı 
Nihayet bunlar yakalanarak w 

tehdit edilerek vazifeleri başına 
getirilmişti. Bunun üzerine Stan
ge Bey alayı en ıeri bir surette 
nehirin karşı ıahiline geçirilmi~ti. 
Bizzat Stange Bey askerler tama· 
men geçinciye kadar beklemiş ve 
en soR kendisi geçmişti. 

Çeteler de ~ekildi 

Bu sahilden sahile geçme key • 
f iyeti üç saat kadar devam etmiş
ti. Fakat sekizinci alayın şafak 
sökmeden hareket etmesi matlfıp
olduğundan vakit ve 2amanında 
ikmal edilebilmi~ ve alay Artvine 
müteveccihen yola çıkmıttı. Ay· 
nı zamanda Rıza ve Nail ı Beyler 
de öbür sahile geçerek Maradidi
yi terketmişlerdi. · Stange Bey a· 
alayının aynlması üzerine artık 
Maradidide tutunmak imkansız 

olduğu için civar tepeler terkedi
liyor ve kaaaba da tahliye edili • 
yordu. Hudut kıtaatı ile çele ef· 
radı sekizinci alay geçtikten son 
ra kayıklara binerek öbür sahile 
çıkmışlardı. Bütün bu tahliye i9-
lerine sahilde durup nezaret ve 
onları idare eden, İstanbul katibi 
mesullerinden olup Köprücü Bey 
dediğimiz zat idi. 

Bu zat, bir iki jandarma iİe be
raber Maradidide yalnız başın 
kalmıştı. Katibi mesul Bey cesuı · 
olmakla beraber Rusların eline 
geçerse kendisine esir muameleı 
edilmiyeceğini ve çeteci olduğ 
için derhal kurşuna dizileceğin ı 
biliyordu. Onun için, kimseye be 
li etmemekle beraber, arkaıındaı 
gelmekte olan tehlikenin yaklaı · 
tığını hissettikçe fena halde korlı 
mağa başl amıştı. insan çok kor 
karsa vücudüne bir gevşeklik ge 
lir derler. Bizim katibi mesul be
ye i~te aynı hal arız olmuştu. Bü
tün bu tahliye işleri bittikten son 
ra kendisinin de bir kayığa bine
rek karşı , sahile geçmesi lazım ge . 

lirken katibi mesul bey, sanki hit · 
bir tehlike yokmuş gibi gidip ka 
rargahtajıı odalardan birinde biı 
karyolaya uzanarak 
kalmıştı, 
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Kuru meyvacılar 

ihracatçılar dün İzmirde 
bir toplantı yaptılar 

y eşil Hilal cemiyeti senelik kongre- !Cenup hududunda 

d •• H }k • d l Muhafaza memurları 34 un a evın e yap ı kaçakçı yakaladılar 
• 

sını 
• 

İzmir, 28 (A.A.) -Tanzime· 

dilen nizamnamesini tetkik etmek 

ve idare heyetini seçmek üzere ıeh 
rimizdeki kuru meyva ihracatçıla
rı heyeti .. mumiye halinde borsa 

Türk musikisi değil, 
tırıyor. Radyo bu 

bazı 
gibi 

şarkılar 
şarkıları 

insanı içkiye alış
dinletmemeli. 

Ankara, 28 (A.A.) - Gü.::ırük· 

ler muhafaza umum kumandan

lığından verilen malumata göre 

birinci kanun son haftası içinde 

cenup hududunda biri müsademe

li 22 kaçakçı vakası olmuıtur .. 
Yeşil Hilalin senelik kongresi 

salonunda bir toplantı yapmıılar· dün Halkevinde yapılmıştır. Cel· 
dır. Bu toplantıda Vali Kazım Pa- seyi Mazhar Osman Bey açmış, 
ıa ile fırka idare heyeti reisi Ha- sözü umumi katip profesör Fah
cim Muhiddin ve mıntaka ticaret rettin Kerim Beye vermiştir. Fah· 
müdürü Saffet Beyler hazır bu- rettin Kerim Bey azayı selamla .. 
Iunmuılardır. dıktan sonra geçen sene ölen arka 

Jhz•r edilen nizamname birer 

birer okunmuı ve bazı maddeler 

dakların hatırasına hürmeten sü
kut edilmittir. Müteakiben sene
lik raporu okunmuştur. Buna gÖ· 

üzerinde münakaşalar olduktan re yeşil Hilalin 933 sen.esi faali-
sonra esas nizamname tespit ve ka 
bul edilmiıtir, 

Bundan ıonra idare heyeti seçi· 

mi yapılmıştır. Bu suretle kuru 

meyvacılar cemiyeti te!ekkül et
mfı bulunuyor. 

Dil bülteni çıktı 
J Aukara, 28 (A.A.) - Dil ce· 

miyeti tarafından muntazaman . 
neıredilınekte olan dil bülteninin 
dördüncü sayıaı zengin mündere-

catla çıktı. Bu nüshada umumi 
merkez heyetinin yaz çalıımaları 

ve hangi eserlerin tarandığı hak· 
kmdaki izahatla beraber İbrahim 

Onnan Beyin dil bilgiıi bölümle
ri ve Ahmet Cevat Beyin derleme 

fiılerinden neler alındığı hakkın· 
daki yazıları, Besim Atalay Beyin 

dil araıtırmaları makalesi ve 
Fransızca kısmı vardır. Aboneıi 
u"" nüıha itibariyle 300 kuruftur. 
JQvzi merke,ıi Ankarada Akba 

'tapevidir. 

~ytin ih· :ı catımızın ıs
lahı r: dair rap'or 

Bursa 28 (A.A.) - Geçen ıe
ne Gazi Hazretlerile İktisat Veki-

linin ıehrimizi tetriflerinde zey· 
tn ihracatımızın ıılabı ve ihraca• 

tın mürakabeıi etrafında ımmta

ka. iktiıat müdürlüğünce bir rapor 

hazırlanmasını işaret buyurmuı
laı-dı. 

İktisat müdürlüğünce verilen 
rapor üzerine hazırlanan nizam .. 

name bütün zeytin ihraç eden mm 
takaların ticaret odalarınca kabul 

edilmiıtir. Ancak, ihracatın mu· 
ayyen eb'atta kutularla yapılma· 

ıı hakkındaki madde böyle bir ku 
tu fabrikamızın olma.~ası yüzün
den tatbik edilemiyeceği bildiril· 
mittir. 

Bursada Istanbul 
sporcuları 

Burıa, 28 (A.A.) - lıtanbul 
Dai Jdübüne menıup on kitilik 
bir ll'UP Uludağda kıt sporları 
yapmak üzere bugün şehrimize 
gelmit, kafileyi Bursa Dağ ldübü 
azalan kartılamııtır. 

Yarın İstanbul ve Bursa spor
cuJan birlikte dağa çıkacaklar-
dır. 

Amasyada Ergani tahvil
lerine rağbet 

Amasya, 28 (A.A.) - İkinci 
tertip 1933 iıtikraz tahvillerinden 
tehrimize gönderilen kısmı der· 
bal ahlmıtbr· lıtek olduğundan 
ziraat laankası merkezden yeni

den tatml istemiıtir. 

yeti geçen senelere niıbetle çok 
parlaktır. Mekteplerle Halkevin
de radyoda müteaddit konferans-
lar verilmiştir. 

Cemiyet esaslı programla ha .. 
reket etmekte, gençleri irşattan 

bir an geri durmamaktadır. Bu
n.un en birinci misali içkisz müsa
mereler tertibiyle gezintilerdir. 

Cemiyetin meyva ıarfıyatını 

çoğaltması hakkında milli iktisat 
ve tasarruf cemiyeti ile bir 
diıiplin dahilindeki mesaisi çok 
iyi neticeler vermiıtir. 

Fahrettin Kerim Beyin okudu
ğu raporun son cümleleri ıöyle bi
tiyordu: 

- Yetil Hilal bak ve ilmin müs 
bet düsturları üzerinde bu yolda 
çalıımaktadır. 

D3hiliye ve Maarif vekaletle· 
ri bu çalıtmaları takdir etmekte-. 
dirler. İçki yerine meyva istihlak 
edilmesi ve alkol aanayiinde 
kullanılmalıdır. Cemiyet bunun 
için icap eden makamlar nezdin
de tetebbüıatta bulunmuştur. 

Dahiliye vekili memleket mü· 
me11ili sıfat ile içki dü!manlığı 

faaliyetin.i takdir etmekte ve mü
zaheret vait etmektedir. 

Cemiyet alkolden üzüm usare
ıi yapılması hakkında Anadoluda 
muhtelifr konferanslar tertip et· 
miştir. 

Amerika, Lozan gibi beynel .. 
milel Yeşil Hilal lstanbul Yeşil 

Hilal mesaisini takdir etmektedir. 
Berlin, Paris, Amerika, Belgrat 

ile münasebet peyda edilmittir. 
Yetil Hilal, uyuıturucu mad· 

deler hakkındaki mücadele 
ve temennileri hükumetçe tasvip 
edilrniıtir. 

Heyet bu kayıttan son derece 
memnun olrnuf, ve azalar memnu
niyetlerini izhar etmişlerdir. 

Raporun okunmasından sonra 
Saf iye Hasan Hanım beyne!milel 
içki düşmanlığı hakkında çok 
kıymetli bir konferans vermiş, Za· 
ti Bey de "alkol bir gıda olabilir 
mi?,, adlı bir konferans vermiştir. 

İbrahim Zati Bey içkinin gıda 
olduğu hakkında şimdiye kadar 
mevcut fikirlere temas et.-niş ve 
tunları söylemiştir: 

ibrahim Zati beyin 
konferansı 

Umumi sıhhatla alakadar her 
şahsın meseleyi mufaasalan tetkik 
etmek vazifesidir. 

lçki kullanmıyanlar anti alko
lik kanaatlarını takviye etmek ve 
icabında bu kanaatlarının doğru· 
luğunu iıpat edebilmek için bu 
meseleyi daha büyük bir dikkatle 
mutalea etmek mecburiyetindedir 
ler ve bu mütalea tamamen takip• 
ıiz ve akademik bir zihniyetle ya
pılmak lazımdır; eğer ilmi bir şe· 
kilde ıspat edilmesi kabil olsaydı 

bile alkole gıdai va yahut tedavi• 
kar bir kıymet izafe etmek bizim 
gibi içki içmiycnlerin kanaatlarını 
zı sarsacak değildi. 

Halbuki bu hal hakikat olmak
tan uzaktır. 

Biz alkol aleyhindeki mücade
leyi yaparken bilhassa içtimai sc:.· 
ha üzerinde duruyoruz. Bütün 
c!ddi içtimaiyatçılarla beraber he 
pimiz ittifak ediyoruz ki, alko
lizm kabil olan bütün va~ıtalarla 
mücadele edilecek çok müthiş bir 
afettir. Umumi sıhhat ile şiddet
le alakadar vekur bir nazır olan 
adamı da aynı fikir deydi.... Bu 
zat alkolizmin vebadan, açlıktan, 
harpten ve bunların mütterek ma 
zarratlarmdan daha büyük bir a• 
f et olduğunu ilan ediyordu .. 

Alkol uyutucu mudur? 

Çünkü bu afet her geçen gün 
bili istirahat kurban veren bir a
fettir. Fennin gösterdiği şekilde 
alkolun hassalarını mutaleaya te
şebbüs etmekle her gün bütün mil 
letler arasında yarattığı içtimai 
tahribattan dolayı aleyhinde mü• 
cadele ettiğimiz bu içtimai tahri
battan karşı vaziyetimizi değişti· 
r~cek her hangi bir hadisenin zu
hur edeceğinden korkumuz yok
tur.. Eğer alkolün tedavikar ev
safı hatta besleyici evsafı haiz ol
duğunu ıspat ederlerse biz gene 
alkolün narkotik yani uyutucu İ· 
laçlar yanına eczacı laboratuvarı
na sürgün edilmesin.i istiyecektik. 
o, orada iyi bir arkadaşlık yapr r 
bilir. Fiziyolojinin müessisi bir 
narkotik zehir olduğu hakkındaki 
sözlerini hiç bir zaman unutmama 
lıyız !... 

Mevzuun esasına girerken ıu
mı hassaten kaydetmek mecburi· 
yetindeyiz ki, alkolden bahseder
ken kimyada (C2 HS oH) formü
lünü taşıyan ve bu şekilde tama· 
men tayin edilmiş bir cisim olan 
(Alkol Etilik) i anlıyoruz. 

Bu cisim takdir edilmiş veya 
tahammür etmiş bütün alkolik iç
kiler içinde bulunmakta olup al
kol;2.':llin ekser zehirlenme hadise 
lerini buna atf etmeliyiz. 

Yanhş fikirler 

Esasen yalnız likör gibi kuvve· 
tli içkilerle alkolün tesirine şiddet 
le maruz kalınacağı; ve taham .. 
mür etmiş içkilerin ise az alkolü 
ihtiva etmelerinden zararsız ol· 
dukları şeklinde her tarafta yayı· 
lan fikirler tamamen hatalıdır. 

Basit bir hesap bir bira barda· 
ğında, bir şarap kadehinde, bir yu 

d'1mluk bir kadehten alındığı ka
dar alkol mas edilebileceği anla· 
şılabilir. 

Hakikaten 300 santimetre m: .. 
ki.iplık bir bira bardağı 12 santi
metre mikabı .mutlak alkol iht:va 
eder. 

Çünkü bira yüzde 4 m!ktarm· 
da alkolü havidir. 

150 santimetre mikabı haddı 
istiabisinde ve yüzde 8 nispef nde 
alkolü havi bir kadeh sofra şara hı 
gene 12 santimetre mikabı mutl -- k 
alkolü havidir. 

Diğer taraftan yiizde 50 ıı lkc• 
lü havi 25 santimetre m"kabı hac
mindeki ufak bir rakı kadehi de 
gene aynı olarak 1215 santimetre 

mikap mutlak küulü verecektir. 
Eğer hesaplarımıza devam e

dersek vasati olarak yüzde 6 al· 
kolü ihtiva eden bir litre şarabın 
60 santimetre mikabı alkolü havi 
olacağını görürüz. 

Bu miktar (Kroepolin) ve di
ğer alimlerin mesaisine göre yir· 
mi dört saatte itrah edilemez mu• 
zır tesirleri bilhassa cümlei a~abi
ye üzerinde elan bakidir. 

Alkol tahammür etmiş içkilerde 
daha fazla mahdut olduğundan 

midenin gışayi muhatisi üzerinde 
kuvvetli likörlerden daha az müh 
lik bir tesiri haizdir. Fakat bütün 
fark bundan ibarettir. Çünkü al
kol mide ve bağırsaklar tarafın
dan bir defa massedildi mi kan
da aynen cevelan eder ve alınan 

mutlak miktara göre mazarratla
rını ika eder, bu miktar alkol, is· 
terse tahammür etmiş içkilerden 
"şarap, bira, konyak ve saire) gel 
ıin uzviyetimizin höceyratının 

sihhatı müsavi miktarda mutlak 
alkol alındığı takdirde aynı ıem
dar ve muzır tesiri haizdir. 

Bu kadar $idetli. had zehirlen
meleri doğurabilen cinsiyetimizin 
en hayati kaynaklarına nüfuz ic· 
ra eden bir madde hiç bir makul 
insan tarafından bir gıda olarak 
tavsiye edilemez 

İCjkinin tahribatı 

Alkolun. mü:a1am l.es•mmüm su 

retiyle yaptığı toksilC tesirden ar
tık kimse şüphe edemez ! .. 

Alkolün teşrihi marazi tahav· 
vülatına mütedair Manüel atlas
lastan aldığımız pek bar;z misal· 
leri zikredeceğiz! .. 

Son beş ıene esnasında Lozanm 
teşrihi marazi laboratuvarında mü 
him bir materryel toplanmıştır. 

Bu materyel mukayeseli tetkik 
yapmamıza ve alkolizmlerden do 
layı vefat eden eşhasın uzuvlarını 
mikroskopide mütalea etmemize 
imkan vermiıtir. 

Bunlar kazaen ölen yahut 
bir haıtalık neticesinde vefat eden 
fakat h:ç içki kullanmamış eşha-
11n uzuvlariyle mukayese edilmiş· 
tir; bu istatistiklerin günde bir lit 
reden br buçuk Htreye kadar şarap 
yani 80 - 120 santimetre mikap 
mutlak küul içen müzmin alkolik 
telaki edilmiştir. 

Bu teteb ';uat net:ces!nde te-
zahür eden ilk vakıa, alkolikle 
rin daha erken öldüğüdür. Bun 
ların vefiyatının azamisi 40 ve 60 
yaş arasında bulunmaktadır. Hal
buki alkolik olmıyanların vefiyat 
münhanis"nin azar azar yükseldiği 
ni görmek için altmıf beş yaşını 
beklemek lazımdır. 

Bu vakalarda biri ölü 34 ka· 
çakçile 14 kaçakçı hayvanı, 317 
kilo gümrük, 716 kilo inhisar ka· 
çağı tutulmuştur. 

Hap'sanede bir isyan 
Feguciga!pa, 28 (A.A.) - "As

sociated Press,, e göre, Sanla Ro
ıa hapishanesindeki mahpuslar, is 
yan ederek hap:shanenin silah de· 
po:;unu ele ~eçirmişlerdir. Mahpus 
lar, bütün gün polis ve askerlerin 
hücumlarına şiddetle mukavemet 
etm işlerdir. 

Her iki taraftan mühim m:ktar
da ölü vardır. 
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bili izale naksıse!erle lekelcnmit 
olacaktır, ikinci derecede olarak 
alkollerde yüksek nisbetlerde kalp 
afetlerini görüyoruz {yüzde 70) 
sonra kilyenin {yüzde 64), kebe
din (yüzde 59) m j:len!n (yüzde 
45) nisbetleri geliyor. 

Halbuki alkolik olmıyanlarda 
bu uzuvlar çok daha az tehavülata 
maruz kalırlar .. 

Uzuvlarımız üzerine alkoliz· 
min menfi tesirleri hakkında ista
tistiklerden çıkan net:ce uzun nu
tuklardan daha fazla herkesi ten
vir edebilir .. 

Birinci devrede te::emümle be
rcı.ber alb.vlOu ı ... ı.,. !! oeutgı llU\;cy• 

ratın ozimayi bir tişkinliği müşa· 
hede edilir uzvun hacmi artar; 

müzm:n iltihap devresine girer va
zifevi ademi kif aye ihtilatıyle be· 
raber şahmi tereddi devresi ba,!ar 
nihayet alkolism devam ederse ni 
bai tasalluba varlır. 

Uzuv tamamiyle tahavvül et
miştir. 

Bütün hayati hüceyrat ölür ve 
bunlar hiç bir hayati kıymeti bu· 
lunmıyan lifi b:r takım zevait en
sacile istihlaf edilir. 

Bundan sonra muallim Hadi 
Bey söz söylemi§, içki yerine ü· 
züm sarfiyatını çoğaltmak fikrlni 
ileri sürmü, alkolsuz iç'ti bakın
da malumat verm~ıtir. 

Bundan sonra Fikret Esat Bey 
kürsüye gelmi§, müsbet fikirlerin 
hakim olduğu bir yevirde kendini 
hayale kaptırarak iradeyi zaf a 
uğratan içki kullananların ha~eti 
ruh: yel erini tahlil etm 'ştir. 

Radyoya hücum 

Ku ::lsi Bey bazı şarkıların hal· 
kı :ç~tiye alıştırdığını iddia e:m:ş, 
Türk musik:sin:n söylendiği g ibi 
Hnliyen·eri içkiye tahrik etmec.iği 

n:, farkılar kaldırılırsa muıi.kin:n 
büyük b"r rol oynıyaca::ını ıöyle · 1 ve 2 numaralı tab1o!ar, uzuv· -
m · ş ve her gece radyo:' a okunan 

lara göre zararların ta 'tsmi h~k-
kında b'ze sıuih fikir verecekler bu g b" ~ar'.ılara hii,·um c-tm ~ştir. 

Ra 'yodan artık bövle •arkrlar din d :r. Ba~ta tenas;ili gude!erin tef Y 

leyemey · z, dem· ştir. 
s'ratı gel'yor (alkola- ercle yi' z 'e 
85). (A ,kol ik olmıyanlarda yüzde · Bun~an sonra Ali Saim Rey 
29). Yetil H ilal mecmuaıının faaliye-

Bir defa daha alkolizmin npsil I t inden bahsetm:,, Mazhar Osman 
üzer"n e miiht'k tesira ına temas Bey de üzüm uaareler:n.in tamimi 
etm!ı oluyoruz.. etrafında uzun bir konferar" ver· 

Alkol tarafrndan zavıfl~tılmı§ m 'ştir. 
tenasüli cürsumeler, küçültülmüş Neticede bütün aza Y cı: l Hilal 
tereddiye uğramıt ve madamülha umdelerine sadık kalacağına and
yat gayri kabili tedavi ve gayri ka içmit ve intihabata geçilmitlir. 
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Çareviç 
Frants Lelıarın 
Opereti Fifmde 

Bliyük beıtekar Franıız Leharın 
"Çareviç,, iıimli opereti, bestesi 
son derecede güzel operetlerinden 
biridir. Bu operet, lıtanbula en 
son geliıinde meıhur Kordi Milo
v~ç!n batında bulunduğu bir Viya 
na operet trupu tarafından "Fran· 
sız Tiyatroıu,, nda tekrar tekrar 
oynanmıttır. Kudretli tenor Ri -
şard Tavber de, bu operetin en ıeç 
me parçalarını plağa çok muvaf
fak bir tarzda ıöylemittir. 

Franta Leharın "Tebeuüm diya 
rmda,, opereti, bir müddet evvel 
filme alınmıf, bu filmde Ritard 
Tavber, operetteki en büyük rol 
o!an Çinli Prena rolünü temsil et· 
mitti. Şimdi "Çareviç,, te filme a
hnmıt bulunuyor. Bu filmde, Ruı 
Çarlığı Veliahdini temsil eden, li
rik tenor Hanı Zönkerdir. Eti Mar 
ta Eggert .• ikinci derecedeki rolle 
ri, Eri Bos ve Georg Alekaander 
oynuyorlar. Makı Gülstorf, Otto 
Valburg, Anton Puvantner •• Ve l· 
da Vüat, neıe tarafını beıliyorlar. 
''Çareviç,, filminin harici kısımla .. 
n, Niste çevrilmittir .. 

Ahnanyada 1934 senesinin ilk 
fılmi olarak gösterilec~k olan bu 
fiJmin, bir müddet sonra burada 
da göaterilmeıi, kuvvetle muhte· 
meldir. 

Bahis açılmıtken, yakında 
Franb Lebann bqka bir opereti· 
nin daha filme almmuı dütünül· 
d6iünü kaydedelim. Hangi opere 
ti? Yalnız bu belli değil! 

Dalmas Oteli 
Dolli Hazın çevirdiği yeni film· 

lerden ·biriıi, "Dalmu oteli,, filmi 
dir. latanbulda da filmde görülen 
bu yıldız, en çok yaramaz kız rol· 
!erinde beğeniliyor. Dolli, yara· 
mazlılc yaparken, hemen daima 
pantalon giyerek erkek kıyafetine 
girer. Geçen kıt lıtanbulda göıte
rilen eğlendirici bir filminde de, 
Guatav Fröhlitin karııaına erkek 
kıyafetinde çıkmıf, kız olduğunu 
ona filmin ıonlarma kadar hiç bel 
li etmemitti ! 

Kendiıi için hep bu tarzda film 
ler .eçilen Dolli, "Dalmu oteli,, 
filminde de pantalonludur. Bu 
filmdeki eıi, burada çoktan beri 
gCSrülmiyen Harri Lidkedir. Birlik 
te oynıyan diğer artistler araıında 
Trude Heıterberg, Gina Falken· 
berg, Marta Tıigler, H. A. Şlettov 
var. Çoğu henüz burada bilinmi· 
yen artiıtler ... 

Hoppala,.. Geldik! 
"Hoppala, itte ikimiz birden gel 

dik !ı, bu, iki akrobat tarafından 

çevrilen yeni bir Alman filminin 
iımidir. Kar üzerinde hünerler 
yapmakla meıhur Guzzi Lançner 
ve V alter Riml, bu filmi çeviren i
ki akrobatın iıimleri .... Battan ha· 
ıa komiklik, güldürücü macera· 
lar •.. Bu film, "S. O. S. Aysberg,, 
filmini çevirmek üzere Grönlanda 
yapılan seyahat esnasında, o mubi 
tin dekorundan istifade edilerek 

SiHematacda : 
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BU HAFTANIN YENİ FİLMLERİ 
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Atmaca - Coşkun - Mösyö Bebe - Kara Yılan 

"Artiıtik, ,ıinemaıında bu 
hafta göıterilen filmin adı, "At • 
maca,, dır. Mevzuu Franıiı dö 
Kruvuenin eaerin.den alınan bu 
filmde oynıyanlar, Natali Paley, 
Şarl Buvaye ve Piyer Riıar Vilm. 

l~kUI~ la~m filmde, hem 
Mari Belle beraber "Franıız ti· 

yatroıu,, ıahneıinde bir çok defa 
görülen Şarl Buvayc hakkında u· 

zun boylu izahat vermeye hacet 

Prenses 

nnu ı i 
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Buune 
Atmaca 
Filminde 
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Şarl Buvayeye et olacak kadın 
artiitler, büyük bir itina, hatta 
titizlikle seçildiği içın, Natali P~ 
leyin birdenbire onunla birlikte 
oynamak üzere bir rol alabilmeıi, 
kıymetine delalet edebilecek bir 
husustur. 

Avrupa film münekkitlerinin 
çoğu, mevzuu methur bir eserden 

alınan bu filmde, Natali Paleyin 
hususiyetini layrkıyle gösterebil-

yok. Bu filmde onunla ef olan Na diğinden ve bu genç yıldızın an
tali Paleyden biraz bahsetmek, sızın parlayıp çok geçmeden ıö
lizımdır. nen yıldızlardan olmadığından, 

Natali Paley, bir Ruı Prensesi
dir. Çar Nikolanm amcası Gran

dük Polün kızıdır. Bolşevik ihti
lali batlayınca çar, çariçe, çareviç 

ve hanedana mensup o.lan diğer 

aıillerle birlikte babasını da kur-

funa dizmitler ,küçük Natali, an-
" 

nesiyle birlikte bin bir güçlük çe· 

kerek Ruıyadan kaç.nııya muvaf· 
fak olmuttur. 

Nihayet, aradan seneler geç .. 
tikten ıonra, yıldızlar arasında 

yer tutmuf ,manalı çehresi, dikkat 
uyandırıcı hal ve tavrı ile, filmci· 

ler üzerinde kuvvetli bir tesir bı
rakarak, kendiıine "Atmaca,,. 
filminde rol verilmittır. 

bilakis zamanla parıltısı artaca-

ğından ve film gökünde uzun 
müddet seyredileceğinden hah -
sediyorlar. 

"Saray,, sinemaıında "Cot • 
kun,, ismi altında gösterilen fil· 
min asıl ismi, "Hayvanlar bahçe

sinde ihtilal, ,dir. ihtilalciler bu 
bahçede demir kafesler içinde tu
tulan vahti hayvanlar! 

Loretta Yungla Gene Raymon· 
dun temsil ettikleri bu filmin mev 
zuuna gelince, bahçenin bekçile
rinden olan yakıtıklı bir delikaDo 
lı, hayvanları seyretmek için ora· 
ya gelen güzel bir kızı sevıyor. 
Tanıtıyor, buluıuyorlar. 

Buluştukları ·bir gece, bir ço-

cuk da kimse görmeden orada 
kalmıttır. Çocuk, vahti hayvanla
rın arasına düşüyor. Gürültü, kı· 
yamet ... Dört bir taraf tan meşale
ler yakılıyor. Hayvanlar, biribir
lerine giriyorlar. Bu sırada deli
kanlı, cesaret göstererek, çocuğu 
vahşi hayvanların arasından kur· 
tarıyor. Bir taraftan da, hayvan
lar tekrar kafeslerine sokuluyor. 
Güzel kızla yakıtıklı delikanlının 
seviımeleri hararetlenerek v. s .. 

"Melek,, sinemasında, bu haf· 
ta Moris Şövalyenin bir filmi var. 
~'Mösyö Bebe,, isimli film.. Çok· 
tanberi lstanbula filmi gelmiyen 
Moriı Şövalye, bu filminde bir 
yaşında bir çocukla birlikte oynu• 
yor! 

"ipek,, sinemaımdaki filmin 

COŞ 

KUN 

Filminden Bir Sahne 

ismi "Kara yılan,, dır. Macera 

mevzulu bir film ... 

"Türk,, sinemasında henüz yee 

ni bir şey yok ... 

" illhf Kadın ", " isveCj Krali~esi Kristin " Filminde 
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yapılan bir filmdir. O muhitin ta
bii dekorundan istifade edilerek.. .• 

Baba, Değildir! 
"Baba olmak güç şeydir!,, Bu 

da yeni Alman filmlerinden biri -
nin iımi ... Baba rolünü, Ritard Ro 
manovski oynuyor. Bu babanın üç 
çocuğu rolünü oynıyanlar da Lui· 
ze Ulrih, Gay Kristi ve Erik Ode .. 

Baba, zengin, hovarda bir adam 
dır. Hayatının büyük bir kıamını, 

şehirden tehire gezip tozmakla, 
kadınlarla dütüp kalkmakla geçir 
mitt~r. Bu tanıtmaları neticesinde, 
üç çocuk dünyaya gelmiş ve evlen 
meden baba olan zengin adam, 
bunları ıatoıunda büyütmüttür. 

Bu adamın tasasız çocuklarının 
hep bir ağızdan söyledikleri farkı 
nın güftesi, "benhn babam gibi bir 
baba, baba değildir,, şeklindedir. 
Film, Almanyada yeni gösterilen 
filmlerden biri ... 

Esrarengiz Vak'a 
Esrarengiz vaka'Iı zabıta roma

nı mevzularının filme alınmasın · 
dan vaz geçilemiyor. Genç bir ko· 
rucu ile karısı, koru içerisindeki 
evlerinde, eş, dost arasında, evlen 
melerinin ilk yıldönümünü tes'it 
ediyorlar. Birdenibre telefon çalı
yor. Mimar Roberta, oradakileri 
imdadına çağırıyor. Bir tabanca 
ıesi .... Telefon rabıtaıı kesiliyor. 

Bu, merak verici mevzuun başlan· 
gıcı. .... Korucu, baş rolde. Edgar 
Vallasın romanları için seçtiği 

mevzular tarzında bir mevzu. 
işte, Almanların çevrilmesini ye 

ni bitirdikleri "Roberta vak'ası,, i· 
simli film, kısaca bu .... 

Eddi Kantor 
Eddi Kantor, şimdi Amerikanın 

en meşhur revü yıldızlarından biri 
dir. Bazı film münekkitlerine gö -
re, Al Jolson, tesirli sesile şarkı 

söyliyerek hassasiyeti tahrik et· 
mekte ne kadar muvaff aksa, Eddi 
Kantor da komik tarzdaki hususi· 
yetile nete uyandırışta o kadar 
muvaffaktır. Ayrıca, danıta oldu· 

ğu gibi makyajda da çok uıtahklı 
hareket etmektedir. 

Eddi Kantorun oynadığı bir A· 
merikan filmi, şimdi Viyanada 
gösterilmek üzeredir. 

Sevgi, Kaç Türlü? 
"Yalnız bir türlü sevgi vardır,,_ 

Sevgi ve saadet mevzulu bir film. 
Film:n yıldızı, Yenni Yugodur. 
Yıldız, bu yeni filminde seyahat 
ve sergüzeşt meraklısı bir kız ro • 
lündedir. 

Do!ores Müller ismini taııyan 

bu kız, bu merakı yüzünden har 
dutların eline düşüyor v.s. Bu film 
de oynıyan erkek artistlerden biri 
ıi de, Hayntı Rümancbr. 
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Böyle tesadüfler, yalnız roman
larda, hikayelerde olmaz. Hayatta 
da olur. 

Sami durdu .. Mediha otomobil
den iniyordu. Senelere rağmen 
hiç değiımemitti. Saçları, gene 
kumral ve kıvırcıktı. Gözleri, hep 
o derin gözlerdi. Bir zamanlar, 
bu gözler için yaşarııştı ... 

Senelerdir, b"rbirlerini görme
m:şlerdi, birbirlenni düşünmiyor· 
lardı.. 

Kin, hiddet, nefret ve nihayet 
zaman, onları birbir;nden, dağlar 
ve denizlerden daha fazla ayır· 
mııtı. 

Şimdi, yanındaki adama ehem· 
miyet bile vermeden, gözlerini on
dan ayıramıyordu. 

Mediha da, bir~n, maziyi görü· 
yormu§ gibi oldu ve duraladı. Onu 
kar!ısmda, bitkin, perip.n, hasta 
görseydi belki de daha memnun o
lacaktı. Fakat Sami, her :zamanki 
gibi güzel, ince, zarif ve şıktı. 

Biraz çekilerek yol verdi. Me· 
'diha geçti. Arkasından adam yü
:rüdü. Sami onlan takip etti. 

Lokanta salonuna girdiler. 
Danslı bir çay vardı. 

Oturdular. 
Sami, iki masa önlerine otur

Clu. 
Mediha, Saminin bir zamanlar 

yegane sevdiği kadındı. fki ıene 
beraber yaıamıılardr. Sonra Sa
minin itleri bozulmuıtu, parasız 
kalmıf, Ankaraya gitmitti .• 

Geldiği zaman apartrmanı bot 
,b.uldu. Meclüıa, Fikrile Avrupaya 
gitmiıti. Fikri mektep arkadaıla· 
1'ında2dı. 

Ondan sonra bir daha onları 

- Hatırlıyor musun, bir gün A· 
dada, arabadan inerken ayağının 
bileği incinmitti. Uzun zaman 
topalladm... Hala izi kaldı mı? .. 
Senden ayrıyken, lstanbuldan u
zakken, hep apartımanımızı dütü· 
nürdüm. 

- Sus ... Beni parasızlık senden 
ayırdı. Parasız kaldın, Fikri zen
gin diye ona ııittim. 

Bu itirafı b:r müddet sessizlik 
boğdu. 

Sonra sordu: 
- Mes'ut musun? 
Birdenbire cevap veremedi ... 

Fikrinin çıktığı kapıya baktı. 
Sami, itcı acı dedi ki: 
- Mediha, ben hala fakirim ... 

Amma seni mes'ut edeceğime emi
nim... Gençliğimizi, kaygusuzlu-· 
ğumuzu dütün... Erzincanda iyi 
bir iş buldum. Kazandığım para 
ile geçiniriz .. Bir kaç gün sonra 
gideceğim ... Beraber gidelim ... 

Susuyor, fakat ağlıyordu. 
Sami eğildi, kulağına fısladı: 
- Ben çıkıyorum, kapıda bek· 

lerim. 
Ayrıldılar. 

Biraz sonra, Mediha, ağır man
tosuna bürünmüt, kapıya geldi. Sa 
minin bulunduğu otomobile bin· 
di. 

Otomobil kalktı. 
Sami, Medihaya sarıldı ve he-

yecanlı bir sesle: 
- Demek geldin! dedi. 
Mediha ıataladı: 
- Sami, bü otomobil nedir? •.• 

cBu toför nedir?. Bu taksi değil .... 
Demek fakir değilsin. 

- Hayır, dedi, fakat sen gel
din. 

görmedi. Ve birden camı indirdi, cebin-
Mediha ile Fikri sakin görünü- deki tabancayı çıkardı, sokağa 

yorlardı amma, hiç te sükun için· attı. 
\ ~e değillerdi .... Mediha, iki ada- r~~~~~~~~~~~
> mm, birbirlerine atılacakları anı 

bekliyordu. Bir hadise olacaktı. 
Buhadiseyi Sami yarattı. Kalktı. 

Madihanın masasına yaklattı. E~ 
iildi: 

- Bu dan11 bendenize lutf eder 
misiniz. 

Mediha korkulu gözlerle baktı 
ve anlamamazlıktan geldi. 

Fikri dedi ki: 
-Kabul ebene Mediha ... Sami 

Bey etki bir dosttur, reddedemez
sin. 

Mediha, titriyerek kalktı, man· 
tosunu attı. Sami, kolile, sıkı 11kı, 
belinden kutak aldı. 

Fikri de kalkt: 
- Ben dt§arda oturacağım, dan 

sı bitirince gel., .. 

Mediha, yüzerken kuvveti kesi
Ln bir yüzgeçe benziyordu. Dııa· 
rı çıkan Fikrinin arkasından bak
tı. .• Saminin derhal ikolu gevşedi. 

- Şu nihayetteki tenha köşede 
oturalım. 

Tereddüt etti.... Sonra yürüdü. 
Yürüdüler. 

Oturdular. 
Güzel bir vals çalınıyordu. 
Sami dedi ki: 
- Hatırlıyor musun, seninle 
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12,80 - ıs,so nlaturka plak ne&rlyatı. 

17,SO - 18,SO gramofon. 18,SO - 19,30 or
kestrc, ID,80 - :n Hanımlar heyeti. ıı -
%1,80 grıtmofoıı. 21,SO - 28 Sühl'ylA Bedri 
lfanmıın i!'tlrakllc Bl'da~ ı Musiki heyeti. 

ANKA K A: -

12.so - ıs,so granıofoıı. 18 - J8,.&0 Ek· 
rem Zl'kl n. tarafından keman. 18,40 - 19,13 

fran 11.c:ı. de r . 19, t;; - 20 gramofon. 20 &• 

jan • 

VtVA!'llA: 611J. ı m. -

ıı,so konS<"r. ı~ el vamı. 14,10 - 15 ta• 
nııımış bcstı-k:lrlar. 16,!S gençlik aaatl. 18,50 
"arkılıır. 20,5!'1 dun'.'!. 

6UDı\PEŞTE: 550.5 m. -

ıs,os kon'.'ler. ı ı,so konser. 19,40 aaıon or· 
kestr,uı. :?S, tıs oper:ı. orkt>ııtrası. 

BU&REŞ- iM.! m. -

21 ,arkı. 21,20 orkestra. 22,1.> konserin 
devamı. 28 Romen havalan. 

YARŞOVAı Ul:Z m. -

19,20 ı;e konseri. 21 hafif muılkt, 2!,20 
Pulonya ba\·alarr. ::?S danı. 

8.ELGUAU: tsl m. -
12 plak. 17 plak. 20 plak. 21 ınuhtellt !fC'J• 

Jer. 2S kanııPr. 

&OMA: HU m. -
:?1 plak. 21,SO ac.-s kon eri. 22,30 ııarkılar 

ve orkeatra. 

PA.RlS: mt.% m. -
21 plak. 21,SO n.evli beııtelerL 2%,lt Jur

nal Şante. 22,:>5 dans ha\'aları. 23,-lj ııenfoıılk 
mu!ılkl, sonra danı ha\alıırt. l'a:ı orkeıtrut. 

1 son haberler. 
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Büyük Operet 

Yazan : Ekrem ve Cemal Re· 
şit Bev'er. U M U M A 

Almanyanın en eski 
gazetesi 

Koenigsberk, 28 (Wolf ajansı) 
- Almanyanın en eski gazetele· 

rinden 1640 da tesis edilmit olan 
Hartung gazetesi, 31 - 12 den iti
baren ne§hiyatmı tatil edecektir. 

VAK 1 T 
t;i1Jıdellk, Siyası Gazete 

ı.tanbul Ankara Caddut. VAKI'r yuzdu 

Telefon Numaraları: 
Yazı tııcrı tcletonu: 24371 
ldare telefonu : ı437fl 

retgra.ı adreııı. letantı• ı - ·ıAKn 

Post.il kutuau No. •e 

Abone bedelleri: 
'l'Urldye Ecnebi 

Seneli' HOO Kr. 2700 Ki'. 
fl aylık 760 . u:ıo .. 
3 aytık 400 . 800 . 
1 aylık l~ . ~00 

ilin ücretleri 
n<'411 ll!lnlJlrtn llln HblfelertncJe •tatl• 

mı so kuru,\alı n..,tar. 1111 .ıılfflde !10 

kurup kadar çıkaı 

UıtyOk, fat.la. dev:unh lJILn vercatere ııUt 

ayrı tenzilat vardıı 
Reıımt lllnlarm tllr .,.,hn 10 tm"ı,tur 

t<U Dk Ulnlar: istedi. 
- Gitme.... Senelerdenberi ta· 

hayyül ettiğim bir lahzalık i.nr ben 

• 1933 da lst. 
istik razldu. 
S11rk O.yol 
U. Muvab. 
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.......... 
Mediha cevap vermedi. Sami 
ıııstu. Büttın eski hatıraları ya· 

Gümrilkler 
1928 Mü. A 
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Kayseri vapuru tam o devre ya· 
kışan battal bir gemiydi 

damın bulunması emredilmif. Bu 
Antuan efendi vazif eıınr cidden 
müdrikti. 

Beni öyle yumuıak, ca'li hare• 
kt'!tlerle karşıladı, öyle reveranı • 
la;· yaptı, o kadar fazla hürmet a• 
a:ırı göıterdi ki, bu kertenkele kı· 
yofetli herifin şeytaneti kart11ın
da ilk partide mağlup oldum. 
Çünkü Antuan efendi bana kendi 
sini Jön Türk olarak tanrtmıya 

muvaffak olmuıtu. 
Tatlı diller dökerek ikide bir 

Pariıte (Me4veret) i çıkaran Ah
met Rıza beyden bahsederdi. Hat 
ta birkaç defa bana aizlice (Meş
veret) bile getirdi. Ne yalan söy • 
liyeyim, bir hayli vakıt inandrm. 

Şimdi bun.da bu nevi iki yüzlü 
görünen, .fakat hakikatte tek bir 
yüzlü olan f artı ubudiyet ve 1&• 

dakat ashabı memurların vuiyc· 
ti içtimaiye ve haleti ruhiyelerin· 
den bahsetmek zamanı geldi. 

O devirde birçok adamların 
lstanbulda dönen fırıldaklardan 
istifade suretiyle kendilerini ter • 
fih etmek yolunu buldukları ma • 
lumdur. Bunlar yalnız jurnal ver
mekle iftirada bulunmakla kal • 
maz, deruhte ettikleri nazik vazi· 
fenin icabatt, tarauutlarma me • 
mur edildikleri kimselerle pek zi
yade dost olurlardı. Vakıa bu 
dostluk aleyhlerine jurnal verdik· 
leri adamın gene lehindedir. Çün
kü dost olduğu bu adamm aleyhin 
de jurnal veren haf iye, jumalm 
zehir zemberek olmamasına bil • 
ha11a itinaya mecburdur. (:ünkü 
bu takdirde, hariçte bu dostluiun 
ca'li olduğu zehabı tevlit edilebi
lir. 

Onlar isterler ki herkes ve bil
hassa Yıldız muhiti "Aferin fili. 
na ... Bak, gece gündüz ııkıfıkı gö 
rüttüğü arakdaşını bile jurnal et· 
ti,, desinler. 

Eıasen bu gibiler için tanıdı· 
ğı bir adamı jurnal etmemek in_ı -
kanı da yoktur. Çünkü jurnal ver 
mese kendi aleyhinde filanca ile 
münasebette bulunduiu iddiaıı İ• 
le bir ba§kası tarafından jurnal 
verileceğine tüphe edilemezdi. 

Halepte vali sürgündü. F e•ka
!ide kumandan mü,ir Etem paıa 
sürgün4ü. Erkimharbiye reisi ~a 
nutırlı Rifat bey ıürgündü. 

Nizamiye kumandanı ıürıün • 
dü, Halcbe muvasalatımdan son· 
ra süvari kumandanı olarak tayin 
edilen ben sürgündüm. 

Evkaftan, maariften ve daha 
sair dairelerden birçok memurlaı 
da sürgündüler. 

Tabii bunların ehemmiyetler· 
derece dereceydi. Birçoğunun is -
mi Abdülhamitçe malum değildi . 
Hatta müddeti ömründ~ isimler:. 
ni bir kere bile işitmdiği vardı. 

Bp sürbünler ara11nda gene 
bir takımları vardı ki, sürgünleri 
de bir yere kaçırrnamağa mf!mur
dular. Mesela nizamiye kumAnda· 
nı fevkalade kumandan mü,ir E
t~m p;>.~ayı taraaauda memur edil
diği gibi, fevkalade kumandaua 
da nizamiye kl r.ıılndanını mukay 
yet olması emri verilmişti. 

(l>e,11mı ..,, 



2'ediAodu 

Çocuklara karşı ananın 
ve babanın vazifeleri 

Be§eriyetin çok güçlükle ilerle- ' Kocasından para ister. Eline el
meıinden anaları ve babaları meş 1 li lira geçti mi, hemen o anda so
ul tutmak istiyenler az değildir. kağa çıkar, alış veriş yaparak pa 
Bununla demek istiyorlar ki ebe- rasmı bir günde bitirir. Akşam 
veyn çocuklarını iyi yetiştirmek evine geldiği zaman, hesap ya• 
hususunda kendilerine tereddüp par, yalnız on beı lira sarfettiği
eden vazifeyi hakkiyle yapamı- hatırına gelir. Paranın üst tarafı
yorlar, bu vazifeler nelerden iba m ne yaptığını bilemez. O ham· 
rettir? Bunların çoğu çocukla- mm para ile münasebeti yoktur 
rına devrine aittir. l - çünkü evvela kendisi hayatın-

Bir kere çocuğu terbiye etmek ı da on para kazanmamıştır ve sa
on~. b:rçok şe!lerden menetme~ l niyen, çocukluğunda sa~~~tti~i 
rl!'gıldır, çocuga emsal nümunesı paraların hesabını tutması ogretıl 
olmak demektir. Çocukların ya- memiştir. Çocukluğunda ihmal 
mnda onların yapamıyacakları ve edilen - her şey büyüdükten son 
söy'iyem;yece!deri şeyleri yapma- l'a pek fena tesirler gösteı·diğine 
mak ve söyle:nemek lazımdır. işte bir misal! 
Cocuklnrın yanında ana babayı Bazı çocuklar da hasis olurlar. 
ve b3ba da anayı tenkit etmemeli Bu da iyi bir şey değildir. Hayat .. 
dir. Çocuk1arın yar.ında ana ve ta bir kusur teşkil eder. Hasislik
baba bir'birleriyle kavga etmeme- ten vazgeçirtmek için bu gibi ço

lidir!er. Ç::>cukJariyle ço:::uk gibi cuk:ara, birisine bir şey ikram e
değil, emsalleri e:b! lcanuşmalı· decek olursa, ufak mükafatlar 
drrlar. vermek lazımdır. 

Bir çocuğun hoşa giden sözleri , Meydanda duran bir şeyi alıp 
çocuğun yanında hoşa gitmeme· yemek bir nevi hırsızlıktır. Böyle 
lidir. Çünkü o çocuk çocukluğu- bir kabahat işliyen çocuk cezalan
nu unutarak kendisini bir şey zan dırılmalıdır. Meydanda duran §e 
neder. yi yemediği bir zamanda takdir 

Misafirlikte veya misafir evde ve tahsin edilmelidir. 
iken müteamdiyen çocuğundan Bir çocuk en erken yaşmdan 
bahıetmemelidir. Çünkü sızın itibaren her türlü meşakkatlara 
hotunuza giden o bahis başkaları tahammül etmeğe alıştırılmalıdır. 
aın içini 11kar.. Güneş giren yere doktor da gir-

Genç bir anne çocuğu bütün ımez kelamı meıhuru hiç unutul .. 
mamalıdır. ıece ağladığından dolayı üzülür, 

durur. Niçin çocuğun ağlaması 
bir hadise oluyor, bilmem. Bırakı 

nız cocuğunuz bağırsın, dunun. 
Ağlamasına ehemmiyet verilmedi 
ğİni anlıyan çocuk kendiliğinden 
susar. Gece çocuklarının ağlama 
una tahammül edemiyen analar 
sinirlerini bozmaktan başka bir 

ıey yapmamı§ olurlar. Hiç bir 
çocuk sebepsiz ağlamaz. İyi ba
kıran ve muntazam yedirilen ve 
içirilen bir çocuk katiyen ağla
maz. insan daha küçücük bir yu

murcak iken uygunsuzluklara, ıs
tıraplara alıtmalıdır ki hayata pİ§ 
kin bir surette girebilsin! 

Çocuklar kendiliklerinden dü
ıeoek olurlarsa ağlamağa ba!lar
lu. Böyle bir vaziyet karsısında 

ne o çocuğu pataklamalı, ne de a
cıyarak okşamalıdır. Bir cocuk 
düttüğü zaman ağlamağa b~!lar
ıa ona bunun ehemmiyetsiz bir 
ıey olduğu anlatılmalı. Ve onu 
ıüldürmeğe çalışmalıdır. Bir ço
cuk, ııhraplarınm ve endişeleri
nin büyük bir insandan da fazla 
olabileceği unutulmamalıdır. 

Bir çocuğa istediği şeyi verme
melidir. Yalnız inatla istediği 
~yle hakikaten arzu ettiği bir se
yi biribirinden tefrik edilebil~e
lidir. Jnat kırılmalıdır, fakat ar
zu takdire şayan olan bir şeydir. 
inatçı ve somurtkan çocuklarda 
arada sırada iltifat beklerler. 
Huysuz bir çocuk huysuzluk yapı
yorsa, onun ne kabahati var. E
beveyni de huysuzduJar, onlar da 
belki huysu~ anadan, babadan 
doimutlardır ! 

Portakal ve muz çocuğun ke
mik te§kilatına yardım eder. Bü4 

yükler için cok faydalı olmıyan 
şeker çocuğu tetkin eder ve ku..,.. 

vetlendirir. Çocuklara arada ıı
rada sarmısak suyu içirmelidir. 
solucanları defeder. 

Bir çocuk bir yemeği yemek 
isterse veya istemezse bunun mut
laka bir sebebi vardır. Çocuğu
ğunu toprak, kiremit, çamur ye 

mek istiyorsa bunun da mutlaka 
bir sebebi vardır. Yapılan tetki
kata nazaran bazı çocukların hr· 

naklarmı yemeleri vücude (8) ve 
(D) vitamininin eksik olmaauıo

dan ileri geliyormuş. Onun için 
çocuğu zorla tırnak yedirmekten 
menedileceğine ona ekaik olan vi
taminleri yerine getirmek için ıs
panak, süt, balık yağı, tereyağı 

yedirmeli imiş. 

Bir çok çocuklar ıüdün kayma• 
ğım ye:mek istemezler. Kaynatı

lan süt soğuyuncıya kadar karıştı
rılırsa üzerinde kaymak tabakası 
peyda etmez. 

Oe dikoducu 

Sovyet Rusyada bir 
mamut bulundu 

Moskova, 28 (Tas ajansı) -
İrkuık civarında hiç bir yeri bo· 
zulmamış halta kafa ta~ı içindeki 
beyni bile çürümemi, bir mabut 
bulunmuştur. Her bir dişi yedi kilo 
ve müdafaa dişlerinin her biri de 
16 kilo ve 213 santimetre boyun~ 
dadıl'. Bu müstehase müzeye nak· 
lolunmuştur. 

Uzak deniz hatları 
Berlin, 28 (A.A.) - Büyük Al· 

man kumpanyalarının uzak şark 

DÜNYA HABERLERİ 
• lngilterenin en şışman adamı! 

yatakları çökertiyor, Basamakları kırıyor, 

yazık ki kendisine 

fakat ne 

bir iş bulamıyormuş ! 
lngilterenin en şişman adamı .. 

nın, - Gösterişindeki bütün hey 
bet ve azamete rağmen - tasav
vur olunamıyacak kadar bitik ve 
yoksul bir hayat geçirdiği yazıl· 
maktadır. 

Britanya adalarının en şişman 
adamı sayılan Mister Leyn 200 ki
lo gelmektedir. iki buçuk metre 
de boyu vardır. 

Bu çok ~işman adamı, şimdi 
seyyar at cambazı şirketleri alma 
makta ve "Ne yazık ki genç değil 
sin,, demektedirler .. 

Şirman adam 50 yaşındadır. 
Bir defa kendini bir cambazha· 

ne çadırı önünde teşhir etmek 
teşebbüsüne giriştikleri zaman, 
kendisini çıkardıkları sedirin ba
samaklarını kırmıştır. Hiç bir o
tel, karyolaları çatır çatır kırıp 

yamyassı eden bu iri adamı para· 
siyle olsun misafir etmemektedir. 

Bir defa bronşitten muztarip 
olduğu zaman, kendisini kaldır 
dıkları hastanede üç yatak değiş
tirmek mecburiyetinde kalmışlar, 

. çünkü üç karyolayı da çatlatmış-

tır. 

Fakat şayanı hayrettir ki, bü

tün bu cüsae dolgunluğuna rağ· 

men, bu adamın kafası büyük 

değildir. Bu itibarla kendisine kt> 
}aylıkla şapka bulmaktadır. 

Şişman adamı gazetelere g~çe
cek kadar mühim bir mevzu hali· 
ne getiren şey, son zamanlarda 
artık tehlikeli bir şekil alan işsiz· 
liktir. Biçareye kimse iş verme-

mekte, ve bir noktai nazara gö -
re, bu vücuda, bu cüsseye ki.fi 
gelecek ne yer, ne de iş bulunama 
dığı ileri sürülmektedir. 

Şişman adamın; Londrada çı· 
kan (The People) gazetesi muha· 
birine söylediği sözlerinin bir kıs
mı şudur: 

"Dünyadaki şi~nıanlarm belki 
en feci \'aziyelte olaruyım. Her
kes bana gülüyor. OtobiLe bin 
sem, kaç kişilik bilet istcdii!iıni 
soruyorlar ... ,, 

Şişman adamın otobüse n&1ıl 

girebildiği meselesini araştırma• 

ğa lüzum görmeden şunu da kay
dedelim ki, betbaht adam, bü-

tün bu bofta 
men evlidir. 
dir .. 

"gezerliğine,, re.ğ· 

Ve beş çocuk sahibi 

Amerika vahşilerinde sihirbazlık! 
Amerikanın şimal taraflarında 

dolatan Avrupalılar oradaki vah
şiler ve yarı vahşiler arasında hü
liüm aürea ~ba:alija. hayret e
derler. Bu sihirbazlık ustalan 
yalnız çöllerde değil, büyücek ka
sabalarda bile sanatlarını icra e
derler ve sözlerine inanacaklar ol 
dukça medeni araplar ve zenciler 
bulurlar. Yapılan sihirlerin 

muhtelif nevileri vardır. İyilik 
için, atk için, zulüm için ve inti
kam için sihir yapılır. Bun
ları yapan büyücülere "alim 
adam,, ismi verilir. Bazan bir 

mıska, hazan bir iki tel saç, ha
zan da tırnak parçalan ve hayvan 
barsakları istenilen büyüyü yap· 
mağa kaf gelir. Bu büyü alamet
lerini taşıyanlar onların sihir edi
ci bir cazibeye malik olduğuna 

inanırlar, yüzlerce kilometre u
zakta olan bir kimsenin büyülen• 
miş olduğuna itikat ederler. Yaş
lı bir arap kadınının büyülendiğin 

den dolayı ailesini terkeden afa• 
ğı tabakadan bir araba kaçtığı, 

ondan dayak yediği ve aç kaldığı 

halde o arabı terketmediği, yük· 
sek bir mevki itcal eden bir Fran
sızın adi bir arap kadınına tutul

duğu görülmüştür. Bu gibi büyü 
hadiseleri şimali Af rikada hiç ek
sik olmazmış. 

Bu büyüleri yapanlar, karf ı• 
larındaki insanlar üzerinde bü
yük bir tesir bırakmak için türlü 

türlü kıyafetlere girerlermİ§. Res
mimiz bu büyücülerden birisinin 

takındığı kıyafeti göstermektedir. 
Bu korkunç manzara büyü için 

müracaat edenleri daha uzaktan 
gördükleri za.man büyücünün 

kuvvet ve kudreti hakkında ka
naat getirmeğe kafi gelinni§. 

Bir canavar daha meydana çıktı! 
Geçen gün bu sütunlarda lngi· j drew is~mli bir Kanadah tarafrn

liz gazetelerinden naklen me~hur dan reyelayn görüldüğü ve müt .. 
deniz canavarına dair tafsilat ver hiş korku uyandırdığı söyleniyor. 

mi~tik. Kanadalı Andrew, Vencou· 

Son haberlere göre canavar hi· 
ki.yeleri çoğalmakta ve bu defa 
Kanada nhillerinde, bütün de· 

niz canavarlarına la~ çıkartacak 

garip bir mahlukun daha baş gös· 
terdiği haberi gelmektedir. 

Bu son "Canavar,, ın Cyrel An· 

ver açıklarında ördek vururken 
bu müthiş ucube birden karşısına 
çıkmış ve vurduğu ördeklerin bir 
kaçını birden kayıktan hızla ka
parak bir an içinde yalamış yut
muştur. 

Adam; garip mahluku şöyle 

tasvir etmektedir: 
''Kafru.ı bir beygir kafasına 

benziyordu. Kulakları ,.e burun 
delikleri yoktu. Gözleri burnu-

mın hizasında \'e her biri hemen 
l çeyrek metre kadar ilerde göıiil 
ınckte i<li. .. ,, 

Canavar, yorgun bir köpek 
gibi ses ve hışıltı ile nefes alıyor
muf. Boyu on metre kadarmıf ve 

elleri ayakları yokmuş .... 

beygirlerinin ayaklarına Süvari 
kılıf geçiriliyor Sokaklarımızda yemiş kabuk

larına, kağıt parçalarına mebzu
len tesadüf ederiz. Bir çocuğa 
portakal ve karpuz kapuklarmın, 
kağıt parçalarının sokağa atılmı
yacağı öğretil irse o süpürüntüler 
kendiliğiııden ortadan kalkar. 

hatları, ~imali Atlas hatlarile Bre- (Deyli Telgraf) gazetesinin tedir. başlı bir şekil düf ünü!mekte olan 
kılıflar kararlaştırılmıştır. 

Tanrclığrmız bir hanım Tardl1'. 

lede hirie~ti:·~ ıecektir. Moskova muhabirinden aldığı bir 
Buna mukabil cenubi Amerika haber, kızıl ordu süvari beygirle 

ve Afrika hatlan Hambows' da ı rininin ayaklarına birer kılıf geçir 
kalmaktadır. meie karer "Yerildiğini bildirmek· 

Soğuk ve kaypak havalarda 
beygirlerin düşüp, harekete mi.ni 
olmamaları için, uzun zamandan 
beri tecrübe edilmekte Ye belli 

Kılıfların yapılmasına batl&Dıt 
mışhr. 
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ve mütecavizin tarifine dair ollln 

Bu suretle gece olmadan biraz Holmea kendi kendine: Lanıyi kazasında ölenler desinin mübadelei ahali mukave· 1 mukavelenamenin B. M. Mecl
1
si 

evvel iki kitinin konuşarak merdi- - İşte bir dejenere! Yarım de· Pars, 2S (A.A.) _ Şark kum· lcnames:ne tevfikan ter.kil edile- 1 tarafından tasdik edilrr.c.si üze;i-
venleri çıktığını, sofada dola~tığı- li .. Dedi. Şimdi onu alelade bir ha panyası yapını§ olduğu bir tebliğ- rek bugüne kadar faali;ette bulun 

1 
:ıe hariciye ,·e!.:ili Tevfik Rüştü 

nı sonra yandaki odaya girdikleri disei tabiiye çileden çıkarmaya, de kazada ölenlerin sayısını 199 muş olan bu muhtelit komisyonun Beyefendiyle Leh:stan haricise 
ni duydu; dinledi. Birisi: şuurunu kaybetirmeğ'e sebep ola · olarak bildirJyor. Hepai lethis e· ilgasını mesut bir hadiıe ve bu ne· nazırı M. Beck arasır.da zirdclti 

- Bonsuvar Matmazel, nasılsı· bilir. diJ.miş ve ai&eleri tarafından tanın ticeyi Türk - Yunan dostluğu· telcraflar teati edil~i~tir. 
nız? Hararetiniz var mı? Sancınız Noyman, sofadaki saat gecenin mışhr. nun sami.;ni bir tezahürü olaral: Hariciye nazın M. Be::k haz• 
var mı? birini çahnCJya kadar oturdu,kalk Yaralı!ardan 92 si Paris hasta· ifade eylemiş ve alkış'anmıfhr. ret'erinc, 

Diye sorduğunu duyunca bunun tı, dolaıtı. Kitap okudu. Kendi nelerindcı tedavi edilmektedir. Evkaf müdürlüğü bütçesinde Mütearrizin tarifine dair olup 
doktor olduğunu anlıyarak yerini kendine bir §eyler söyledi. Bir re· Birkaçının vaziyet~eri ağırdır. ö- 8500, 1933 senesi müvazenei umu ı memle!tetlerimiz tarafından ı:ul· 
değİ§tirdi. Arkadaki perdeye sak- sim çıkarıp baktı. Nihayet kor- tekilerinki memnuniyet vericidir. miyesine dahil daireler bütceleri- hun tersini için sarfch:na.n mesd-
landı. kunç bir şeyden kaÇar, müthiş bir nin muhtelif fasıl ve maddeleri a- nin bir delilini te~kil cclcn ve 

On dakika sonra doktor yanın. tehlikeden kurtulmak ister gibi Dol,torların tasnifi rasındn 231 bin 990 liralık müna- Londrada aramızda imza edilmiş 
da katibi ile odaya girdi. Artık or lambayı bile söndürmeğe vakit bu ve kale yapılması, hariciye vekaleti olan mukaveJenr.-;nenin B. M. 

ık k 1 d vizite u"cretlerı· "'" ı· · f d 'f ki ta ı ararmaya başlamıştı. Elek . ama an kendini elbiselerile yata memurin kanununun muvakkat ıvıec ısı tara ın an itt ı a a ta~ 
trikleri yaktılar. Hobneı 0 daki - ğına attı. Yorganı başına çekti; Doktorların tasnifi ve vizite- birinci maddesinin ve nahiye mü- <lik edilmi~ olduğunu arzetmekle 
ikada yalnız bu iki kişinin sesini kayboldu. !erin tesbiti meselesi etrafında dürlerinin tayini hakkındaki kanu bahtiyarım. Samimi dostluk hissi-
ititmekle ve hareketlerini bu ses • Saat bir buçuğa gelmemişti. Ko etıbba odası reisi Niyazi lsmet B. nun birinci maddesinin değ:ştiriJ· natımı tekidime müsareat cder·m. 
lerden tayin etmekle iktifa etti. ca evde derin bir sükut vardı. Hol ~unlaı-ıı söylemışhr: mesine dair kanun layihaları mü- Tevfik Rii~tü 
Gözetlemesi tehlikeli olurdu. mes arkasındaki pencereden ara - - Hekim]~rin vizite ücretle- zakere ve kabul edilerek divanı Tevfik Rüştü Beyefendi ha~-

De>iktor Noyma.na ait olduğu an da bir batını çevirerek sokağa ba rinin lcı,bit edilmesi halkın zara • muhasebat dördüncü daire riyese retlerine, 
ıa,ılan kalın, sert bir ses: kıyordu. Sokak uzaktaki bir fene rma olur. Şimdi elli kuruta kadar ti için yapılan intihabat netice- Geçen t.?mmuzu.1 Eçünde Loı~-

--'Doktor Ratis, dedi. Ben yok- rin ziyaıile ancak karşıki evlerin muayene ücreti alınmaktadır. sinde divanı muhasebat azaların· drada imza edilmi§ elan ve mÜle· 
ken kimse geldi mi? karartısını ve aç bir köpeğin kot· Halbuki bir tarife yapılırsa en az dan Feyzi Bey seçilmiştir. cavizin tarifine dair bulunan .mu-

- Hayır doktor, yalnız malma tuğunu zorla farkettirecek kadar bir liradan başlamak icap eder. Tatil kararı kaveleııamenin B. M. Meciisi tara 
2eli ziyaret için bir zat gelmiş. karanlıktı. Zaten vizite miktarı, semt, hasta- fından tasvip edilmiş olduğunu 

Ankara, 28 (Hususi) - B. B. 
Ve bir dakika sükut, kanapele- Hiç ses yoktu. Arada bir doktor nın ve doktorun vaziyetlerine gö- bana iblağ etmek lutfonda bulun-

N 
Mcdisinin bugünkü toplantısı sa· 

rin gıcırtıları iki doktorun otur • oyman şiddetli bir sarsıntı ile re taayyün etmiş bulunmaktadır. manıza teşekkür ederim. Bu mu-
1 

at on dörtten on yediye kadar sür k 
iduklarını gösteriyordu.. Gene dok- yorganın atından sıçrayışı somye- Şimdi vizitesı üç lira olan doktor• avele tar;hi Türkiye ile Lchista-

d d 
mü~tür. Ali (Afyon) ve Cemil 

tor Noyman: e ma eni sesler yapıyor ve bu sü lar bile sırasına göre bir liraya, nın takib'nden b:r an hali bıl· 
k ... 'hl ı d (Tekirdağ) Beylerin; 934 bütçesi 

- Sizden bir ricam var. Nabzı- unu ı i e iyordu. hatta parasız olarak hasta mua· mamakta olduk!arı sulh işin in 
B. d k k b h martta meclise geleceği için o vak . . f lnı tetkik eder misiniz? ır en uza ta i ir oroz sesi· yene etmektedirler. Bu meseleyi tars :nıne matu mesainin yeni b :r 

· k d te kadar tatil yapılması hakkında d nı, ya ın an diğer bir horoz sesi memleketin adeti · h 11 tm' t' elili .:ddeder ve hakil:i dostlulc - Maalmemnuniye ... Rahatsız -
lık mı hiuediyorsunuz? 

- Evet. .. Kaç akpmdır devam 
"'1en çarpıntı daha kesilmedi. 

Doktor Ratis muayenesini bitir
llrten sonra: 
-Nabzınız 103 tür. Fakat mun 

ham. 
, - Evet ama 103 az· mı? Hiç 
J>lr tedbir fay dalı olmuyor. Liitf en 
Lana bir kalman ... 

Noyman kendiıine ·hazırlanan 
Uicı içinciye kadar muavininin 
aon gelen Fransız tıbbi mecmuasın 
Gaki bir yazıya ait mütaleaunı din 
lemekle iktifa etti. Bu sırada Hol· 
mea onları gözetlemeği ihtiyata 
:muvafık bulmıyarak yerinden kı
mıldannyor; bir Buda heykeli gi
ibi ayakta, perdenin arkasında mıh 
lanınıı, duruyordu. 

Doktor Ratiıle beraber Noyman 
çıktı, yemeğe gittiler. Neden sonra 
doktor Noyman geldi bir müddet 
kitap okumaya daldı 

1

aonra bir ta· 
kını ilaçlar aldı, artık Holmes ba-

2~.~.~rof~li.ni, hazan arkasını gör
dugu bu ırı adamı iyice tetkik et-

mekten çekinmiyordu. Çünkü oda 
nm arkasındaki lamba söndürül· 
müftü. Yalnız doktor N oymanın 
m~sı üstündeki lamba yanmak
ta ıdı. Bu abajurlu lamba d 
d

.. o anın 

ort taraf mı karanlıkta b k 
ıra ıyor 

du. Bundan dolayı Holme .. .. .. • gozu -
nun ucunu perdenin kenarından 
çıkarmakta mahzur görmüyordu. 
Vakıa ~üçük bir tıkırtı doktor 
b

. un 
ırden ba§ını çevirmesine tahrik 

ederse Holmesin keşfedilmesi güc 
olmazdı. Fakat bu tıkırtıya sebe; 
o]mıyarak Holmes saatlerce dok
tor Noymanın her hareketini tet .. 
kik etti. 

Noyman asabf bir takım haller 
göste-:-iyor, kitap okumaya dalmış 
iken kah omuzu, kah boynu, kah 
• yakları Jüzumsuz, manasız yere 
a&rsrlıyor, yüzünde garip ç;zgiler, 
buruşuklar, tebessümler hasıl olu
yordu. 

' 

erı a e ış ır. ki takrirleri kabul edilerek 1 mart 
takip etti. Eğer doktor Noyman -~::;::;:::;:;;::=======:-- hiss!yo.tımın kabulünü rica ede.-
yorganın altından İ§İtiğini bu ses· 1 KONFERANSLAR 1 parşembe günü toplanılmak üze-
le hemen ba§ını çıkarıp soluk solu - re içtimaa nihayet verilmiştir. 
ğa bu ıeılere kulak vemıiı olma_ Güzel San'atlar Birliği Mimari Mecliıin tatili üzerine ,brçok 
saydı, Holmes bir horoz öttüğünü Şubesi Katipliğinden: Konferans mebuslar bu ak~amki trenle htan 
farketmiyecekti bile.. ve mimariye müteallik malzemei bula hareket etmiılerdir. 

Doktor batını odaya çevirmiş ıanayiinde, vasi bir mikyasta kul- Mecliste sual takriri 
ve yaıtıktan kaldırmış, gözlerini Janılmağa başlanan (Pollopas) P ARiS, 28 (A. A.) - Dün öğ· 
oyluklarmdan fırlıyacak gibi bir (Trolitul) (Bakelit) gibi Plastik leden sonra meclisten Lanyi hak· 
noktaya dikilmi§, burnu yarıştan maddelerin, mimaride ve tatbiki kında 6 takrir veri!mıştır. Bu ara
yeni çıkmıt bir atın burnu gibi so- san'atlardaJcullanrlması ve ilerde· da 4 Franaız sosyalistinin meı'u
luyarak inip çıkarak donmuş kal- ki alacağı istimal edecesi hakkın· liyetler, imdat, heyetlerinin teşkil 
mıfh. Bir §ey bekliyordu. Bu baş - da hu maddelerin amili olanlar· ve daha büyük bir emniyet terti
ka bir ı;es idi. Daha doğrusu yor - dan (Her Heinrich Alter} tarafın- batı alınması için neler yapıldı
ganın altında iyice farkedemediği dan Güzel San'atlar Akademisi ğmı soran takrirleri vardır. 
horoz sesinin tekerrürünü bekli _ konferans salonunda 30 - 12 _ 
yordu. iki dakika geçti, yavaş ya· 933 Cumartesi günü saat 17 de bir 
vaş sükun buluyordu, ki biden konferans verileceğinden bu alaka 
hem de belki yanı başlarındaki e· uyandırıcı mevzuu dinlemek üze· 
vin bahçesinde keskin bir horoz re azanın ve alakadar olanların 
•eıi çınladı. gelmelerini rica ederiz. 

Ö.. .. .. 
-- oru .... o ...... 
Daha ilk seste yatağından bir 

ok gibi f ırlıyan doktor Noyrn.an 
horozun bir d"d"k 'b· u u gı ı uzayan 
nağmeleri devam ettikçe bütün 
vücudu kıvrılarak yerlere uzandı. 
Sanki asabi ve isterik bir lı:adım 
gıdıklıyorlarmış gibi irkild?, bü • 
küldü. Sonunda zehirlenmiş, takal 
lüa etmiş gibi yerde, kalın halının 
üstünde kıvrıldı, kaldı. 

Uzaktan ba!ka bir horozun !es: 
yakındakine cevap verince kalktı , 
masasının ba§ına geçti, titriyerek, 
derin derin nefes alarak bir şi~c -
den bardağa boşal i.tıf!ı bir dr.mla 
il5.cı içti. Ba§ka bir horoz se!i:le 
dayanamadı, bi!tün şişeyi dikti. 

Bu kiiçük şişede ne vardı bu İ · 
inç nasıl bir Haçlı, bunu Hoİmesin 

Münzevi seyyah 
Paris, 28 (A.A.) - Münzevi 

Seniz seyyahı Alain Garbaut, ayın 
20 sinde Mark'z adalarına gelmit· 
tir. 

Lehistan ihtiJal'nin 
yıldönümü 

Poznan, 28 (A.A.) - Dün ak
şam 1918 ihtilaI:n~n 15 inci yıldö · 

nümü münasebetile halk, askeri kı 
taat ve hü!(u;net mümessilleri şe
hir merkez'nde bir meydana top· 
lanmışlardır. Meydana Polonya 
bayrağı çekild:ği esnada havai fi. 
şe'der ntılmı~hr. Bir dakika sü· 
kuttan ~onra Poznan k«lesinden 
12 ton ntılmıstır . . 

Bir heyet ihtilalc:lerin rneza-
bulunc!ugw u ' 'erde f k · · im • . .1 ar eı.mc3 ne rına b:r çelenk koymuştur. 

kan }oktu. Fakat doktcr Noy· 
rnan bu ilacı · ·ı · · · led k §ışe 1 e ıçe4 ıçmez çı· mm hı hem istırapaver hem çok 

en çı tı. Gözleri e .. ind... w ı k ' 
mı 'b' b" .. .: • & - n ugra- ı:or :u:-ıç manzarası karşısında in· 

! gı 1 uyudu· fırladı l! ,.- ı • b' · kolları erild' :. ' e e. ı, ı ::anı 1r hıde koşup ona yardım 
sildi ~e . ~ v~cı\du k~::;kah he· ı etmeği düşündü. Fakat nasıl yar -

1 
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Gençlerin kütüpanesi 

islA n din• ve medeniyeti 
hakkında umumi malOmat 
Asal'ı ilmiye kütüphanesi bu 

nam altında yeni bir netriyat silsi 
lesine ba,lamııtır. Bu serinin üç 
kitabı neırolunmuştur: "Müılü -

manlık ned~r?,, isimli eser, Ömer 
Riza Bey tarafından büyük bir te 
tebbü ve itina ile hazırlanmıştır. 

"lıJamiyetin asriliği , Avrupanrn 
rslamla!rnası,, isimli eserin muhar 
r:rleri> Seyit Emir Ali, Mübeşşir ' 
Bernarfat, Mevlan:l Mehmet Ali 
ve Ömer Rizadır. 

"Yer yüzünde din geriliyor mu, 
ilerliyor mu?,, is:mli eser Avrupa 
ve Amerikanın tanınmıt sekiz mu 

harriri tarafından yazılmıftır. İs· 
lam aleminde din ve Türk:yecle 
din bahisleri de Ömer Riza ve Eş
ref Edip Beyler tarafından ilave 
oknmuıtur. 

Bu üç kitabın fiatı 50 kuruştur. 
Bu neıriyat s:lsilesi böyle mi.!s'a • 

kil eserler halinde devam edecek· 
tir. 

rım. 

Bcck 

Siyam kralı f·Hnerıkaya 
gidecek 

Va~hngton, 28 (A.A.) - Ame· 
rikaya yapacakları seyahat ct.1:ı-

11nda Siam kralı ile kraliçesinin 
"Beyazev,, de ikametleri iç'n ken· 
dilerine davetiye gönderilmistir. 

Seyyahatin tarihi belli değil
dir. 

Asyalı talebe kongresi 
Roma, 28 (A.A.) - Roma'da 

toplanmış olan Asyalı talebe kon· 
gresi, dünkü gün mesaisini bitirip 
dağılmıştır. Kongre re:si, uzak, 
orta, ve yakın ~ark talebesi için 
beynelmilel daimi bir merkezin le

ıis edildigini haber vermiştr. 
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Hasan Beyin yazdığı bu eser yeni 
ölçüler hakkında kıymetli maluma 
lı havidir. . rın toerın nefes o.imaya l d b·ı· d' 

hn,ladı ve b · k" ... k . . • 1 < ım e c ı il' ı. tutup ellerini bağ-
ır op_ gıbı hmlr'a . l ki . b' h . 

dı. ... 1 o.ma a mı, yo!;:s:a .r ek ım çaiır 

H malda m·' 

Ô'çü er Herkes=n anlıyabileceği bir tarz 
Telgraf fen heyeti sabık müdü da ve bu işlerde aalah'yettar b :r ke 

olmes kendi c:nainden bir ııda 1 .• ~· ~,ad:o .şir~et~ ko':°:seri ve k.ul~ ı lem tarafından yazılan bu eseri 
lı A. terı lıs<:>sı rıyazıye muallımı herkese tavsiye ederiz . 
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Bir deveci Define i! H Beşinci Sınıflarında Okutturulmak Uzere g H 

iiii fi H 
Sogu ... ktan öldu·· Aydında yerleri İl H T.T. T. C. tarafından yazdırılıp tab'ı ve tevzii Ü H 

ijH ~U 
Ylldarım bir kızı öldUrdU 

1 
kazıyorlar i.! (i,: ,, VA K 1 T,, müessesesi tarafından deruhte edilen f.:~: ~===: 

Anadolunun her tarafında so· Aydmda Osman efendi iımin- • 
jclclar devam etmektedir. Söke ile de bir zat hükumete müracaatla u fi T A R 1 H kitapları satışa çıkarılmıştır. ~~ ~~ 
Kut adası arasında Granto mevki- Avram Agaki meydanlığında ma ii i! :: :: 
inde ~bir deveci gece yolda soğuk· dam Klariye ait bir hazine olduğu n n Bu kitaplar, yalnız talebelerin değil herkesin istifade edeceği bir ~i ~~ 
tan donmuş, ölmü!tür. nu söylemiş ve araması için müsa ~~ i~ surette yazılnıış bi, .. çok haritaları ve resimleri ihfjva et1nektedir. ~~ i~ 

Manyas ve gönende yağan §id- ade almıştır. Bir haftadanberi :: :: H g 
detli yağmurlardan dereler ta§mı,, meydanlıkta hafriyat yapılmakta· :: ı: 8 . k l k ı ı b TA R I HL ER 1 N f · ti f t. .. ·· :.:. ~:. ır arton a ap anmış o an u ıa arı ne ase ıne :.= •• :.:. sular etrafı kaplamıştır. dır. 3,5 metre derinliğe kadar ii i ve sayıf alarının çoklug"' una rag"' men 15 şer kuruştur. H H Manyas yolunu sular bastığın· inildiği halde hala bir şey buluna :i c= u :: 
dan bura ile münakalat durmuı- mamıştır. :: :.! :: :! 
tur. Didi kariyesinde Halil ağanın ii fi Satış Ve Tevzi Yeri: lstanbul Ankara Caddesi !.J.: !.J.: 

evine yıl&ınm dütmüt ve evde bu· A masyada sinema ii P K J T :: =i 
lunan kızı Fatmaya it1abet ederek Amasyada eski Türk ocağı bi- U ~ V A Y U R D U ~Hi 
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rağ için yirmiye yakın usta ve itçi ::::::::::::::::::::::::: ......................................................................................................................................... . 

yı ınşaatta ça ıştırmC\ ta ır. ı- lstanbuı Belediyesi i lanları Kırklareli, (Hususi) - Orta . . ı k d s· r .. M , 1 1 
mclttep müdürlüğüne tayin edilen ne;na için bütün levazım İstanbul Hakimiyeti l\1iJliye · 
Hadi Bey vazifesjne başlamıw.tır. d lb d"l · · B d 

T an ce e ı mı§tır. u meyan a Ankaranm ıiyaset ve fikir 
Memleketin çok sevdig- i muav._ l b" d d d güze ır ra yo a vor ır . hareketlerini takip etmek isti· 
Ekrem Bey Çcnakkaleye ve riya- t t h' 

nşaat ramazanın onunca ı- venler için htanbulda salı~ teş-
ziye muallimi Nüzhet Bey de Zon· b l k k d ld k tam u aca ve ü~a ı yapJ ı • kilitı yapmıştır. 
auldağa tayin edilmitlerdir. tan sonra muntazam mesaisine de 

Bir hekim Bandırmadan vam edecektir. Hakimiyeti Milliye 

lzmire hususi trenle gitti 
Cuma günü İstanbuldan kalkan 

vapur fırtına clolayısile Bandırma 
ya geç gelmi!tir. Bu yüzden İz
mir yolcuları trene yeti,ememi~ler 
dir. 

Yolcuların arasında bulunan 
.Amerikan hastanesi ba~ hekimi 
lzmirde acele bulunmağa mecbur 
olduğundan derhal şimendifer 
kumpanyasına müracaatla hususi 
bir tren çıkartmıştır. Tren Bandır

mudan lzmire 300 liraya gitmi!tir 

Alay köşkündeki .. 
musamere 

Bu akşam saat 2015 ta Halkevi 
nin güzel sanatlar ve temsil şube
si merkezi olan Gülhane bahçesi 
melhalindeki Alay köşkünde bir 
müsamere ver ilecektir. 

Belediyenin gümrüklerde
ki oktruva hissesi 

Belediyenin gümrüklerden al• 

dığı oktruva hissesi 185 bin lirayı 

bulmuştur. Aylık hissesinin 25 

nin tevzi merkezi: Ankara cad· 
desi: 0.-han Bey ht.n Remzi 
efendi. 

Batlıca satıldığı yerler: Bo~ 
ğaziçi, Kadıköy vapur iskele
leri (Köprüde) Sirkecide Mon· 
diyal kitaphanesi. Galatasaray, 
Şehzadebatı, Aksaray, Samat• 
ya, Çemberlitaş, Divanyolu, 
Sultanahmet, Eminöünü, Kadı 
köy (vapur iskelesi) Karaköy, 
Sirkeci, Taksim ve Şişlideki tü
tüncü ve bayiler. 

Mersinde türk dilini 
konuşturmak için 

bin lirayı ges:miycccği anla!ılmak M:ıçka kazaar aulh hakimliğin

tadır. Oktruvayı belediye tahsil den: Of kazası Kadahor nahiyesi 

ederken elde edilen hasılat ayda esnafından iken Maçka kazasına 
Mersinde bir Türk dili konuş- 110 bin lirayı geçiyordu. nakil ve iskan olunan Hacı Ah· 

tut'ma cemiyeti te~ekkül ettiğini 
Sıvasta yıl başı balosu 
Sıvas (Hususi) - Şehrimiz as· 

keri hastanesi tarafından yılb&Jı 

gecesi bir balo verilecektir. Şimdi

den hazırlıklar ba~lan11~tır. 

Sıvasta madalye alanlar 

.met oğlu Hüseyin Avni efendinin 
1atanbulda tüccardan Mehmet Bal 
cı Kardeşlere olan 356 lira 24 ku· 
ru! deyninden dolayı medyunu 
mumnileyhin Maçka kasabasında· 
ki bakkal dükkanında mevcut 200 
liralık emteasının haczedilmesi 
üzerine mezkur dükkandaki em-

ve vilayete beyannamesinin veril· 
mit olduğunu evvelce yazmıttık. 
Cemyetin te~ekkülünde kanuni bir 
mahzur olmadığından vilayetçe 
nizamname tasdik edilerek cemi
yetin teşebbüs heyetine iade edil
mit ve cemiyetin ilk kongresi ya
pılmı§hr. 

Kongreye İ§tİrak edenlere ce· 
miyetin maksat ve gayesi ve Mer
sinde güzel dilimizden batka bir 
dil konu§turulmaması hakkında 
yapılacak mücadeleler propağan· 
dalar izah edilmİ§ ve bu gaye itti
fakla tasvip ,,, -\ilmiş, idare heyeti 
intihabatın gerH ,.., · şcır. 

Sıvas (Hususi) - Yerli malı tia medyunu mumaileyh Hüseyin 

haftasının son gününde vitr:nleri

ni yerli mallarla en iyi ve güzel 

süsliyen mağazalar arasında yapı
lan müsabakada Yazıcızade, Yağ· 

zade mağazalerile Bayraktar oğlu 
lhsan Efendi bakkaliye mağazası
na· birer madalye verilmi~tir. 

~~ ı:ı ı~ıı ıı~ı~ ııı 11111~1,11~1 nıiıı ıııı 

elinik Bankası 
Tesis tarihi: 1888 

Sermayesi : 30. 000. 000 Frank 

Avni efendinin olmayıp kardeşi 

Hacı Ahmet oğlu Süley.man efen
diye ait bulunduğu iddia ve mu .. 
maileyh Süleyman efendinin tüc
car Mehmet Balcı Kardeşler aley
hine Maçka sulh hukuk mahkeme 
sinde ikame eylediği istihkak da .. 
vası üzrine yapılan muhakeme 
neticesinde: Davai kaimenin müd 
deti kanuniyesi zarfında ikame o
lunmadığından reddine verilen 
hüküm indettemyiz nakz ile yeni· 
den muhakemeleri 30 11 933 
perfembe saat l 1 e tayin ve müd
deaaleyh Mehmet Balcı Kardetler 

rnerkezz . IS'"/ AN B [) l~ namına İstanbul tebligatı adliye 

Tllrklyedeki ~ubeleri : vaaıtaaiyle gönderilen davetiyeye 
ldare 

~ verilen meşruhatta mumaileyhi-
lstan bul ( Galata ve lstaobul ) lzmir F.;a manın ticarethanelerini terkle 

Samsun. Mersin . Adana ~ , semti meçhule gittikleri ve ikamet 

Yuoanlstandaki Şubeleri : t~ı gahlarr meçhul bulunduğu hildiril 
SeUlnik. Kavıtla . Ati na • Pire ~ miş olmakla hukuku usul muhake 

B ~I meleri .. k .. anununun .142, ve 
ihlmum Banka muameleleri, Kredi me!<lupları. Cari hesap· -· 

E -..,: 144 uncu maddelerıne tev-
lan küşadı. sham ve Tahvilat. Kasalar icarı. =- fikan ilanen tebligat icra· 

~ 1111111~1111ılll~llllll~lllijll!l~I 1111~111 
latanbul Evkaf MUdürlüğU ilanları 

iı!OOlll~lıi~ 

1 
MOdOriyet ve tı~ra şuabatı vakfiyesi için lüzumu o!an defatır 

Ye enalrı matbua aleni münakasaya konmuştur. Talip olanlar 
ftraiti anlamak ve nümunclcri görmek üzere her gün Levazım 
idareıine YC ihale günü o:an ikinci klounun altıncı cumarte~i gü· 
nü saat on dörtte idare encümenine müracaatları. -6882} 

sına karar verilerek muhake
meleri 1 2 ı 934 perşembe saat 
10 a talik olunduğundan müddei
aleyh mumaileyhimanın vevmü 
mezkurda bizzat veya bilveki le 
duruşmada hazır bulunmaları ak
si takdirde muhakemenin gıyaben 
devamına karar verileceği ilan °"' 
tunur. 

lsfanbul Belediyesinden: İstanbu\'da ölçü 
yapan müessese ve sahiplerinin resmi ve selahi
yeltar zevat ve makamat huzurunda kabul ettik· 
leri ölçü fiatları aşağıda yazılıdır. 
1 - Pirinç tartılar: 

A - Beheri 500, 200, 100, 100, 50, 20, 
20, 10 gramlık ta, iılardan mürekkep 
8 parçalık bir takım kutusuz olarak 
200 kuruş. 

B - Bir kilo gramlık tartı 95 kuruş 
c - iki H il 11 170 ,, 

2 - Dökme demirden tartılar: 
A - Yarım kilo gramlık tartı 25 kuruş 
B - Bir ,, ,, ,, 40 ,, 
c - lki ,, il ,, 70 ,. 
D - Beş ,, ,, ,, 150 ,, 

3 - Tenekeden litre: 
A - Dörtte bir litre ölçü 30 kuruş 
B - Yarım litrelik ,, 45 ,, 
C - Bir ,, ,, 60 ,, 
Bu tartı ve ölçülerde nizamnameye mutaba

kat şart olduğundan esnafın bilahara müşkülata 
me:uuz kalmamaları için alırken şimdiden dam
galanmış olduklarına dikkat etmeleri menfaati 
iktizasındandır. Belediyece bu fiatlar azami fiat 
olarak muvafık görülmüştür. Bundan fazla para 
jstiyen amiller olursa haklarında kanuni takibat 
yapılmak üzere derhal Belediye dairelerine mÜ· • 
racaatla şikayet etmeleri ilan olunur. (7138) ~ 

M. M. Vekaletinden : . 
Bazı eşbasın nüfus daırelerince mukayyet künyelerinin ta•

hihi zımnında mahkemelere müracaat ederek baba, zevç, veya 
oğullarının vefatı vu'iu bulmuş olduğunu isbat ve o suretle nii
fus kayıtlarının tas:ııhine karar istihsal ettikten soora aynı kara• 
ra istinaden vefat etmiş olan şahsın şehit olduğu beyanile yetim 
maaşı tahsisini vekaletten talep etmekle o' dukları görülmekte ve 
mütevetfanın şehit olduğuna dair vekalelce kayıt bulunmadığı 
takdirde bunurı arrıca mahkemeden ilama raptı ve bu baptaki 
talep ve idd ıanın M. M. V. aleyhinde dermey:.ını ve mahkemede 
vekalet dairelerinin müdafı•ası da dinlenmesi laıım gelmekte ol
makla badema bu husustaki davalarm nüfus daireleri değil M. 
M. V. aleyhine tevc ı h1 lbım geleceği tavzih olunur. (4450) 714Y) 

Devlet Demir yolları ilanları 1 ___________ a-

idaremiz için pazarlıkla satın alınacak olan demir, el~ktrik, la 

hırdavat malzemesile vagon camları, masa telefonu ve aire gibi l~: 
(220} kalem muhtelif eşyanın 3. 1. 934 çarşamba günü saat 11 ~u 

1 -
de pazarlığı yapılacaktır. isteyenlerin mezkur saatte mağazaya n• 

müra<'.aatla tahriren teklifte bulunmaları Te mağaza dahilindea. 
ısılı listede ( X) itareHi malzeme için nü mu ne getirilmesi ve nll 
munesiz tekliflerin kabul edilmiyeceği ilan olunur efendim. (7137) 



Eskişehir eker Fabrikası 
Fabrikamızın şekerleri 1000 kilodan az olmamak şartHe her iste1 ene sahrmaktadır. 

Fiatlarımız: Fabıikada 1e5Fm ~aıtife SGTJdık1a kiip ~ekerin kilosu 
40. Çuvalda Kris1al \oz §ekerin kilosu 37 kuruştur. 

Fabrika deposundan itibaren bütün masarif ve ıigorta ve mes'uliyet münhaıran müşterıye aılt r. Nakliye fabrikamızca ya· 
pılabilir. Gönderilecek mal fabrika tarafından müşteri hesabına sigorta ettirilir. Bedelin yüzde yirmi beşi s parişle pcşı n~n ve 
mütebaki yüzde yetmit beıi ile diğer masraflar hamule senedi mukabilinde ödrıımfk üzere sipariş ler derhal gönderilir. 

Sipariş bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyaridir. Fn az beş vagon veya 
daha /azla mikdarda alan müşteri_lere tenzilat yapılır. 

Adres: Eskişehir şeker fabrikası - Telgraf adresi: Eskişehir Şeker 

Denizyolları 
ıŞLETMESi 

Acentelen Karakôy Köprübaşı 
1 .. , 42362 - ":iırkecı Mühürdaızade-

1•-• flan Telefon 2274-0 

Mersin Sür'at 
YOLU 

O YA Vapuru 29 
K N Birınci Kanun 
CU!\1A 10 da Sirkeci rıh· 
tımından kalkacak. Gidişte 
Iımir, Antalya, Mersin, Pa· 
vas·•· Dönüşte bunlara ilave· 
ten A •anya. Küllük, Çanak· 
kaleye uğrayaca'<tır. 17110) 

J • • . ' • ı. .., .. lmroz Yolu 
. ·-··--------··························-· . . 
~ 3. K. O. i . . . . 
: Satınalm~ Komisyona il!nlan : . . 
: ... --.. ........ --· .. : 

M. M. V. Satmalma Komis
yonundan: 

lzınirde Gaziemir ve Reşa
diyede yaptırılacak olan U
mumi kanalizasyon ve Han
gar pistleri kapalı zarfla mü
nakasaya konmuştur. İhalesi 
22/1/934 Paazrtesi günü saat 
10,30 dadır. Taliplerin keşif 
ve şartnameyi görmek üzere 
her giin ve münakasaya işti
rak için de o gün ve vaktinde 
teklif ve teminat rnektuplari
le Ankarada 1\1. 1\1. V. Satm
alma komisyonuna müraca
atları. (3448) (7142) 

• 
K. O. ve 1 F. ihtiyacı için 

103.000 kilo pirin!: kapalı zarf 
la münakasaya konmuştur. İ
halesi 20/1/934 Cumartesi 
günü saat 14 tedir. Taliplerin 
nümune :v& şartnameyi gör
mek üzere her gün ve müna
kasaya iştirak için de o gün 
ve vaktinde teklif ve teminat 
rı "'·\tuplarile Fındıklıda ·K. O. 
S tmalma komisyonuna mü
racaatları. (555) (7141) 
-·····························-·---··-·-····· ........ 
f ["'f5;: ... Ek·;;; .. ş~·;if""!! 
H I'ıpfakllltesl ~ inci dahllye doçenti g 

Hu Dahili hastalıv lar mütehassısı i~ 
!i Ankaradaki muayenehanesini 5~ 

l
·Cağaloğlu Orhan Bey aparh· H 

mana 6 numaraya nakletmiştir. ~~ 

Tel. 20389 ii ••c .&:::::::::::::::::::::::::::_::::::::::::::::::::: 

DOKTOR 

Hafız Cemal 
Dahili hastalıklar- mütehassısı 
Cuma pazardan başka günlerdf 

sabahları (9 - 11) Beyoğlu -
Taksim - Altın bakkal numara 2 
Telefon: 42519 öğ1eden sonra ıaal 
(6 2,5) İstanbul Divanyolu nu· 
mara 118 Telefon: 22398 per;em· 
be günleri sabahleyin Beyoğlunda 
ki kışlık ikametgahında fukara 
meccanen. 

. _ ... ~.~;;·~~.r" 
. . .. . . ·- .. . ~ . . ,, , 

Tt:JRKiVE 

llRAAT 
BANKASI 

' 

DAoA 
BiRiKTiREN 
ı:2A.~T-bDbQ 

Vapuru 29 UGUR Birinci Kanun 

CUMA 15 de Galata rıh· 
ımıodan kalkac1k. Gidişte 

Gelibo'u, Lapseki, Çenakka· 
le, lmroı•a, Dönüşte bunlara 
ı 1aveten Şarköy'e uğrayacak-
tır. 7112) 

Karadeniz Yolu 
G··ı l . vapuru 30 Öİ· 

u cema rinci Kanun 

Cumartesi 20 de Galata 
ııhtımından kall<acak. Gidişte 
lnebo u. Sinop, Samsun, Gi· 
reson. Trıb2o:ı. Rize, Hopa'
va. Dönüşte bu:ılara ılaveten 
Pazar, Sürır enE', Fatsa, Ünye· 
ve u~ravacaktır. ı7J55) 

Ayvalık sür'at 
Yolu 

A t ı a v~puru 30 birine 
n a y 'anun 

Cumartesi ı 7 de Sirkec 
rı tımından .kalkarak gidişte 

G!libo'u, Çanakkale, Bozca 
ıda, Edrcmıt, Arvalık, Dikili, 
lzmır•e. Dönüşte Gelıbo 'u'ya 

u~ramıyacaktır. (71561 

Bartın Yolu 
S Vı.puru 30 

eyyar t3ırmci Kanun 

Cumartesi 19 da s ·rkeci 
rıhtım:ndarı 1 alkacak. G:diş 

ve c' önüşt~ Ereğli, Zongn dık, 
Harlın, Amssraya uğrayac..ık-

lır 171571 

Mersin yolu 
Adana v~puru 31 birinci 

kanun 

Pazar 10 da S r'.<eci rıhtı· 
mın;:h:ı !;alkara!< !{İdişle Ça

~ ıakkale. lı.'flir, Küllük. Bod· 
1 rum, Rc.ı ~ os, Marmaris; D.ıl· 

yan, f f'lhiye, Kalkan. Kaş, 
i'· inikc, Antalya, A•anya, Mer· 
sin'e. Döııii~tf~ bun1ara ilave· 
ten Ta~ucu, Anamur, Kuşada-

.MllllIDmJmınmrıJ11111.mllfüm~ıl1l!Jlfılıl!lllmllm lllillmmmımm~lll!llümilllll!OOtt~IOOlffiij~~'l~~~ffi!lillffillillllilllllffilllllmlL 5' • G eli L 0 . ~.Ya uğra yaca k hr · 1 
...---- -,. (7158) 

Kir alık ~ Tayyare yılbaşı ~ lsta:uToç;;ncülcra.:murlu-
= ğundan: 

I':::::::::::: Yeni çıktı.::::::::::::'-.·= Q D A L A R ~- PiY ANGOSu s Bir deyni mahkumhihin temini 

D S T A L N -· için mahçuz ve paraya çevrilmesi 
H } H Ankara caddesinde 'i Çocuklar için en iyi Yı,başı hediyesi b;r Tay- mukarer Noblok fabrikası mamu· 

Tercüme ~~ matbaamız ittisalinde 1 yare Yıl?aşı bil~tidir. Çocu~. bununla =: latın:dan trikotaj Raşel. m~rkah 

g r an ey anın 3 _ _: .. .. . . . ~ Caferağa sokağında 7 N. lu Triko-Haydar Rı.fat Beyı"n :: Q h B h d -- bınlerce lıra kazanabıhr. _ _;I mak.ne lstanbulda Ye~ıl dırekte 

150 kuruş H kira ı 1 k oda 1 ar .:§ Buyuk 1kramıye Yarım Mılyon Lnadır. § t~j.fabri~ası~da 3 - 1 - 934 .. t~~ 
rnm:::ı:::m:::::::::::::::::::::::::::::::========;; v a r d 1 r • T a I i p \.ınımı1ımıınıııımıımııııı11ıının~mıım111111ım•ın~~ llJll!l~IB~l/IJJlllWWIJlllllll!ııl ::;; :::.:·~~'~ k~::~-;:;~i:ci g~~ 

Göz Hekimi 
Dr. Süleyman Şükrü 
( Babıali ) Anka~ caddesi No. 06 

Telefon : 22566 

} } VAK J T f ıcaret işlen Umum Mudurlugunden : ~rtırma suretile satılacağından ta~ 
0 an ar 30 lkincı Teşrin 330 tarihlı kanun hükümlerine göre tescil edilmiş olaıı lıplerin mahalli mezkurde hazır 
idaresine müra- ecnebi şirketlerinden t\merik:ı tabiiyetli lı\merikan ı·:l.'ıopres l\ompani lnkorooreti- bulu~~cak_ memuruna müracaat· 

The Amerıcan Express Company lncorpOrt'tİl) şir eti bu kere müracaatla Türki· ları ılan <1aınur. (11555) 

caat edebilirler. yedcki faaliyetine niha\'et verdiğini bildirmiştir. Mezkôr şirketle ali~ası bulunan 

lann Sır ete ve icabında fstanbul mıntakası Ti .. aret müdürlüjtüne miırac.1at eyle 
meleri il:ln olunur. 28-J l -93J \10992) 

Sahibi : llıtaDtK'I 1'SlM 

Ne,rlyol l\IUcJOrO: Refik Abmet 

V A K 11'. Halbwuıı - btanbul 


