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ehir tiyatrosunun hale 
heyetindeki Hanımlar. 
nasıl yetişiyorlar ? 

Çocuk doktoru Ali Şük
rü Beyin faydalı bir 

sıhhi makalesi 

" Hakkı çıkma be oğlum ... Maçın bit
mesine iki dakika kaldı yahu ! ,, 

cumhuriyet bayramında dıvarlara asllacak afiflerden : Eakl mahkeme, yeni mahkeme 

lf"' aenr., mek~plcrln acılma Bırala -
t'trıda, 
' nıaartı erkAnının beyanatı goZ('te tıU -

bt l'Jnda ı:ocuk \•elllcrlnl müjdeler: Hiç 

r ~uk nıek~ptılz kalrnı.racaktır. 
!et 8u ııene do ayııl mUjde31 aldık. :Fth'a -

'-r bir !:-Ok yeni mekU>pler açıldığından, hiç 

"""-~fun değllııo bile, pek az çocufun 

ltalaeafmı Mnıyal'llulr • 

~ ltenkıertmJzdcn biri 'azl3etl tr.tklk et -

' Y:17. lstanbulda 4.000 dl'n fazla~ -

Cümhuriyetin onuncu yıl dönü
mü bayramında memleketin her 
tarafında yapılacak şenlikler ara
da milli piyesler de temsil edile -
cektir. 

İstanbul cümhuriyet bayramını 

kutlulamak için teıkil edilen vila
yet komisyonu temsil işi için şehir 
meclisi azasından Refik Ahmet 
Beyin reialiği albnda lıtanbul ıe
hir tiyatrosu rejisörü Ertuğrul 

Muhsin, tehir tiyatrosu san'atkir 
larmdan 1. Gali ve M. Kemal 

Halkevi temsil ıubesi reisi Celil 
Tahsin, Alaykötkü müdürü Lutfi 
Beylerden mürekkep bir komite 
teşkil etmitti. Temsil komite • 
sinin faaliyeti hakkında aldığımız 
malumatı yazıyoruz: 

Cümhuriyet bayramında lstan
bulun her tarafında temsiller ver
mek üzere tertibat alınmııtır. Şe. 

hirde mevcut profesyonel ve ama
tör bütün temsil heyetleri tesbit 
edilmit, kendileriyle temaı olun -
muş, faaliyetleri intizam altına a-

lınmı§hr. Bazı yerlerde yeniden 
istidatlı gençlerden amatör temsil 
heyetleri teşkil edilmiıtir. Bazı 
heyetlerin de eksikleri tamamlan
mııtır. 

Ankaradaki yüksek komisyon
ca kabul edilip baıtırılmıı olan 
milli piyesler, ıehir içindeki mın
takaların vaziyetleri, biribirlerine 
uzaklık ve yakınlık dereceleri, 
laeyetlerin san'at kıymet ve dere -
celeri nazarı dikkate alınarak da. 

{Devamı 6 rncı sayıfada) 
Yakında bafhyor · 
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Musolini ~...-,...:--~ ~ ...... ~~0-N_;_H_A_B_E __ R-L-.. -E--R~-~~~~p.JJT~ y enf"~k;bin 
Almanyada yapılan işlerle 

alay ediyor! T •• k L h d ti \ıl 
d'l~::,ga!et~:nu;:,1~1m-..:;:'.0:~ ur - e os ugu Yakında mevkiini miUi

yetperverlere bırakacak! 

r:;~~-d. ~:·:::::t,.h:;~~~
1

~~k:: Lehistan da bir merasim esnasında 
lenin M. Musolini tarafından ya -

Kahire, 8 (Hususi) - Mısırd. 
üç sene kadar yarı diktatörce bı 
idnre tesis ederek siyasi hasunl•' 
nrn faaliyetini felce uğratan ~t' 
vekil İsmail Sıtkı Paşa, uzunca ,U· zıldığı tahmin ediliyor. Tu·· rk kahramanlıg~ ı anıldı Bu makalede kadınların mak-

yaj yapmaları ve sıgara içmeleri • 
nin yasak edildiğinden alayla bah 
sedilerek bu gibi hareketlerin gü
lünç tarafları meydana konulu -
yor ve pancermanizm tezahüratı -
nın Almanyaya komşu devletleri 
telaşlandırmış olduğuna temas e· 

ren bir haatalıktan soma istifa el 

daima asaletle, kahramanca, mert j ri arasında şark adetleri veçhile miı bulunuyor. Kral Fuat Haı ' 
çe cereyan etmiştir. Mücadele · hançerlerin üzerine su dökmek su- retleri, Sıtkı Pa~a kabinesiııd 
ne kadar fazla olduysa, Lehlile - retiyle aktedilmit birçok dostluk ha.-iciye nazırı iken ba!vekil jlc 

rin muarızlarına karşı olan mu - misalleri kaydeder. arasında haııl olan ihtilaf üzeri"' 
habbet ve takdirleri de o nisbette Muharebeler bitmit ve dostluk istifa eden Abdülfettah Yahya f'~ 
artmıştır. Bu muhabbetin müte - baılamıştır. Mütemadiyen i\rtan ı şayı başvekalet makamına ge~irdl. 
kabil bulunduğuna eminim. Tarih, bu dostluk büyük kurucu Gazi 1 Abdülfettah Yahya Paşa yenı k• 
bunu ispat etmiştir. Mustafa Kemalin idaresi altında binesini teşkil elti. Bitaraf :ıatlt1f 

diliyor. 
Makalede: "Almanyada, baş -

ka devletlerin istiklaline göz di -
ken yoktur.,, diyen Nazi partisi u
mumi katibinin sözü zikredilerek 
deniyor ki: 

"- Mevzuu bahıolan devlet
ler bu sözü daha ıelahiyettar bir 
ağızdan, Almanyanın harici siya -
setini doğrudan doğruya veya bil
vasıta idare eden bir nazır ağızın 
dan duymak isterlerdi. 

Mösyö Musolininin yazı yazdığı 
bir gazetede böyle bir makalenin 
intitar etmiş olması, ltalaynın, 
Hitlerizm hakkındaki resmi dü -
•üncelerini meydana koymuş olu· 
yor. 

Macar nazırları 

Ayın yirmisinde Ankaraya 
gelmiş olacaklar 

Ankara, 8 - M. Titüleskonun 
Anka.raya gelmezden evel Sofya
ya uğrıyal'ak bir gün kalacağı an· 
Jqıhnaktadır. Macar başvekili 
M. Gomboeı ile hariciye nazırı 

Kanya 20 teşrinievelde Ankaraya 
geleceklerdir. Mumaileyhin istik 
bal ve ikamet programları teıbit 
ed:Jmiştir. 

1.!0 teşrinievelde hariciye ve -
kili Tevfik Rü§tÜ Bey Macar bat· 
vekİ.liyle hariciye nazırı şerefine 
bir öğle ziyafeti ve lımet Pata ta
rafından bir akşam ziyafeti veri -
lecektir. 

21 teşrinievelde meclis reisi 
Kaz:m Paşa bir öğle yemeği ve 
saat on yedide Recep Bey halke· 
vinde bir çay ziyafeti verecektir. 
Gece Macar sefiri tarafından bir 
akş~m ziyafeti verilecek, bunu bir 
süvare takip edecektir. 

Ayin 22 İnci günü sefirimiz Be
hiç Bey tarafından öğleyin bir zi
yafet verilecek ve misafirlerimiz 
saat on dokuzda hareket edecek -
tir. 

Ayın 23 üncü gününü lstanbul
da geçirecek olan misafirler Er -
tuğrul yalı ile ertesi günü T ekirda
ğına giderek Macar istiklali için 
Avusturyaya karşı mücadele et -
mi§ ve bilahare Türkiyeye kelerek 
1735 senesinde T ekirdağmda öl -
müı olan Macar vatanperveri Ra· 
kaczinin oturduğu evi ziyaret ede
ceklerdir. 

Misafirimiz ayın 25 inde ls -
tanbula dönerek memleketlerine 
avdet edeceklerdir. 

Cümhuriyetin onuncu yılı me -
rasiminde hazır bulunacak olan 
Rus ricali 26 teşrinievelde An
karaya getecek ve beş gün kala • 
caklardır. 

Varşova, 8 (A.A.) - Lehistan 
ajansı bildiriyor: 

Cuma günü Trekovidc kral Su
bieskinin hatırasını taziz için ya -
pılan biiyiik askeri merasim Türk 
- Lehistan dostluğunun tezahürü 
ne vesile olmuştur. Türkiye ınas
lahatgüzan ve ataşemilt.eri, mare
şal Pilsudski tarafından kendi ça
dırına verilen öğle ziyafetine da -
vet edilmişlerdir. Ziyafet esnasın
da jeneral 'Vieniewa Blugof 
Zawski, mareşalden söz alarak 
Türkiyenin mümessillerine hita
ben demiştir ki: 

Morovno meydan muharebe - Türkiyenin sarfettiği gayretlere dan müteşekkil olan yeni kabiıttı 
sinden sonra 1676 da mütareke im karşı duyduğu.muz hayran'ıkla ha i~ ba§ma geçmiş bulunuyor. 
za olunduğu vakit Türk ordusu şabaş gitmektedir. Bu çifte dost· Yalnız şimdiki meclis 1930 k• 
kendiliğinden Jan Sobskinin ö - luk ve hayranlık hisleriyle hareket nunu esasisinin topladığı mebu•' 
nünde geçit resmi yapmıştır. ederek asil Türk milletinin ve asil lardan müteaekkil olması yüzüıt' 

Choain meydan muharebesin - ı Türk ordusunun ve yüksek devlet den Sıtkı Pa~a bu mecliste ekaerİ'. 
den sonra Sobski, zevcesine şöyle adamı Gazi Mustafa Kemalin şe - yete hakim bu'unmaktadır. Ye"' 

"-Asil Türk milletinin ve or
dusu mümessillerinin bizde uyan -
dırdıkları hiıleri ifade için müıa· 
adenizi rica ederim: 

yazmı!tır: refine bardağımı kaldırıyorum.,. kl\binenin bu meclisle çahşabi)J11f 
"Zayiatımız, çok ağırdır. Kar- Bu esnada orkestra Türk islik- si için Sıtkr Pa~a siyasetine dcvnf11 

Lehistan ve Türkiye uzun asır
lar biribirlerine kartı harp etmit • 
lerdir. Fakat bu mücadeleler, 

gılarımızın yarısından fazlası kı - lal marşını çalmağ::ı haşlmnıştır. etmesi lazımdır. Yeni kabine i•' 
rılmıttır. Tarih, Türk askerleri Ziyafet esna.c;mda mare~a1 Pil- birçok noktalarda Sıtkı Patanr1' 
kadar cesur insanlar aala tanıma· sudski, Tiirkiye maslahatgüzarı siyasetine muhalefet edeceği içi1' 
mı!hr.,, ve ataşeınilite!'İ ile uzun müddet onun tutunması ihtimali çok zayıf· 

Tarih iki muhasım şövalyele • görüşmii~tür. tır. Bilhassa mali ve iktısadi buh' 

Hindistan ve lngiltere 
Hintliler, lngilterenin ileri sürdüğü 

teklifleri şiddetle reddediyorlar 
Bomba)·, 8 (A.A.) - Hint ga· 

zetelerinin hepsi Hindistan kan.u
nu esasisi hakkınd~ M. Churchil -
lin ileri sürdüğü teklifleri fİddetle 
reddetmektedir. 

Gazeteler bu tekliflere "Müıtc 
bit bir idarenin düıünce ve kurun· 
tularını gizlemek maksadını ıü

den miibalagalı ve hayali bir ta
kım projeler., adım takmaktadır -

ıürdüğü proğramı ve gösterdiği 
komünistlik \emayüllerini şiddet
li itirazlarla kar damıttır. 

Mehrunun programında şu mad 
delerin bulunduğu söylenmekte • 
dir: 

1 - Ahalinin ayrıldığı muhte -
lif sınıflara tam istiklalini ilin et
mek, 

2 - Kapitalizmi ortadan kaldır 
lar. mak, 

Bu Lusustaki lngiliz planının 3 - Yerli prensleri tahtların • 
tam metni telgrafla Bombaya bil· dan uzakla~tırmak, 
dirilmi§tir. Bundan maksat, Hint 4 - Gandinin hüküm ve nüfu· 
efkarı u.mumiyesinin bu projeler zundan sıyrılıp kurtulmak, 
karıısmda nasıl bir vaziyet aldığı- 5 - Hint hükümeti ile her tür -
nı öğrenmektir. lü mesai iıtirakini kesmek. 

Hint milliyetperverleri fırka ar • Proğramın bu mahiyetinden do 
nın ileri gelenlerinden Tandon , layıdır ki, yerli prenıler Gandiyi 
geçenlerde fırkadan yrılanla.rın ile el birliği etmeğe hazır bulun -
baıına gelen Mehrunun ortaya ı maktadırlar. 

M. Dolfusa suikast yapan 
adamın ana ve babası 
Viyana, 8 (A.A.) - Baıvekil 

M. Dolfusa suikut yapan Dorti
lin ana ve babası olup dün Viya. 

naya gelmit olan Guenther ve ka

rısı a.orguye. çekildikten sonra bir 

ihtiyat tedbiri olmak üzere tevkif 
edilmitlerd ir. 

Amasyada bayrama 
hazırlık 

Amasya, 8 (A.A.) - Cümhuri 
yel bayramının Amasyada mükem 

mel bir surette kutlulama hazır· 

lıkları çok ilerlemittir. Üç tak ya

pılacak her taraf tenvir edilecek 
ve süslenecektir. 

Cenevrede 
Bulgaristanın mali 
vaziyeti görüşüldü 

Pariı, 8 (A.A.) - Bulgarista -
nm mali vaziyeti hakkında millet
lel' cemiyeti milli' itler koınheai il 

1M. Mu§anof arasında 4 eylulden 
beri yapılan konutmalar dün ak -
şam üzeri bitmittir. 

Geçen hafta maliye nazın ile 
Bulgar düyunu umumiye müdürü 
arasında Cenevrcde yapılan fikir 
teatisinden sonra giri~ilen mükale
meler milletler cemiyeti mali itler 
komitesi ileonun tavsiye ve yar -
dımlarına ba, vurmuş olan merke 
zi şarki Avrupa memleketlerinden 
bazısı arasında mevcut münase · 
betler çeı·çevesi içinde yer bulmak 
tadır. Bu komite Bulgaristandaki 
vaziyet hakkında reı.mi bir rapor 
neşri için aracılık edecektir. Bu ra 
por gelecek hafta sonunda mi'let
ler cemiyeti meclisine verilecektir. 

Geçiştirilen kaza 

Aydın mebusu ölüm 
tehlikesi atlattı 

ran, yeni kabineyi müşkül bir v•· 
ziyete koyacaktır. Yeni kabi11t 
azası krala sadakatleriyle marııf 
olmakla beraber kuvvetli ve nu· 
fuzlu şahıiyet sahibi ricalden rrtÜ' 

tetekkil değildir. Onun için b&l 
kabine, ancak bir intikal del'ri 
kabinesi sayılabilir. 

Mısır siyasi mahaf ilinin verdi· 
ği malf:-::nata göre yeni kabine me" 

el k • n ..... """.--.:~- . _,., 

Mısır fırkalarını temsil eden btf 
temerküz kabinesine bırakacaktır· 
Temerküz kabinesi, Sıtkı Paşa · 

nın yaptığı kanunu esasiyi tadil e' 

derek ha1ka hürriyetlerini iade e
deceği için milliyetpener Verfd 

fırkasının reaikara gelmesi bekle· 
niyor. O zaman, Vafdilerle Ah' 
rar fırkasının bir koalisyon tetkil 
etmesi çok muhtemeldir. 

Bu takdirde vaziyet tamamiyle 
değişecek ve Vefdiler, geçen Ü~ 
senede yapılan bütün haksızlık' a· 
rı tamir ve telafiye çalııacaklar· 

dır. 

İ!.mail Sıtkı Paşanın bütün he· 
defi Vefdileri iktidar mevkiindel1 

mümkün mertebe uzaklaştırma1' 
olduğuna rağmen Vefdiler, bir 

kaç ıene içinde iktidar mevkiiııe 

tekrar yaklaşmış bulunuyorlar! 

Tıp kongresi geri kaldı 
Ankara, 8 (A.A.) - Teşrinett 

lin on dördünde toplanacak ol•" 
beşinci Tıp kongresi görülen lii' 
zum üzerine 21 tetrinievel cum•f' 

Aydın, 8 (A.A.) - Paşa yayla 
aı yolunu tetkike giden mebusu· 
muz Mazhar ve C. H. F ırkaıı re -
isi Etem Kadri Beylerin rakip ol
dukları otomobilin rotörü çıkmı, 
ve otomobil altmı' metre derinli. lesi gününe tehir edilmittir. 

ğinde bulunan bir yara doğru su- I 
kuta başle.ımthr. İki metre aşağı· 
da otomobilin tekerlekleri bir fun 
dalığa takılmış ve böylelikle yol • 
cular sukuttan ve feci bir akibet • 
ten kurtulmu,lardır. 

Vekiller heyeti toplandı 
Ankara, 8 (Huauıi) - icra Ve 

killeri Heyeti bugün de toplana • 
rak eldeki itleri tetkike devam et • 
miştir. 

Pr. Aynştayn Amerikaya 
gidiyor 

Londra, 8 (A.A.) - Profeso' 
Aynştayn , Southamlona gitme1' 
üzere Londradan ayrılmıştır · 
Profesör oradan vapura binere1' 
Amerika ya gidecektir. 
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~Üşvet ve iltimas 

bahsi 
\ı .. ._ 

llqck to.hsil gen.clig-inin ıeai: 
•ı • 

, - Rüşvet yiyenler ,iltimas 
Pl\•ıla.r namussuzdur.,, 

Yeni 
olarak 

ölçülerin tatbikine kat'i 
0' B1.1 .. k k ı·? B" • 1 soz ne adar uvvet ı. ır 
1 ·~ını l d 1 d" 

yıl başında başlanılacak 
1 

.' Yı açan, bir tüne i e en 1-

'. k'ıt gibi bir şey!. Dinamit ki bi-
f ' •ka.t 1 ii· .. 

ı· ~·Gençlerin gırtlağın.elan, hançe
• 111den gelen bu ses bir kanun 

lktuat Vekaleti tarafından da 1 rette 924 senesinden itibaren ölçü- 1 çü.~er ve ayarlar baş müfet~iş.liğine 
htanbul Ticaret odasına yeni öl- ler kan.ununu tatbike başhyacak - muracaat ederek 29 teşrınıcvevl 
çülerimiz hakkında. bir emir gel • hr. 1933 tarihinden itibaren ölçülerini 
mittir • Bunun ıçın bütün tacirlerin öl- kontrol ederek müsaade alacak -

Jt ~·''1 olmaktan ziyade bir ahlak 
;Je llsıdır. Çünkü genç ruhunun 
J1t 

11
"tun, katılaşmış ve nihayet ka· 

Bu emre göre hükumet kat'i çülerini yılbaşına göre hazırlıya - lardır. 

surette 934 senesinden itibaren öl- rak hükumete te!cil etirmcleri ve Müsaade almıyan ve ölçülerini 
çüler kanunu tatbike başlıyacak - kontrol muamelesini yaptırmaları kontrol etirmiyen hiç bir tacir ve 

, 
11
" !eklini almış kaidelerden zi -

tır. icap etmektedir. esnafın muma.le yapmasına mü -

;. :ele ruhtan ruha hükmeden bir 
,. ).tibi aeyyal vicdan hükümleri-

Bu emre göre hükumet kat'i ıu Her tacir ve esnaf İstanbul öl - saade verilmiyeceklir. 

,r .' •ıta.nırlar. Kanunların sükunet
e• 

1 
•e Pür temkin ve mantık dolu 

~1ld t' d l .. d 
1 e ı yanın a on ar 1çın en ge-
~ll h 

,. ~ eyecanın ardından koşarlar. 
. ~ çlik demek coşmak demek, i -
, ~~llltıa.k demek, sevmek demek ve 
i· 'il duymak demektir. 

ııi "- Orıun için Birlik sütunlarından 
e ı lenen gençleri bir ahlak dava
~rı tnürşidi diye rlinlemek iıtiyo 

ıt . 

.ıı d ~a.nunlar mümkün olduğu ka -
·ıı ttt Qençlerin anlattığı meselele -
f· lıt la.kip ediyor. Fakat hukuk ni-. 
, I ~et asgari bir ahlaktır. Hüküm
, ;1tıi ahlak tezleri kuvvetlendir -
~~ek olursa güdük kamuya 

{ hkUındurlar. 
~

1

Rüıvet ve iltimas., karıısında 
~Unları değil vicdanlP\rı sefer • 

etınek gerektir. 

' 1 Su aef erberlik evvela bir idea
b~ İ~nmakla idealin damgaladığı 
lt !eyi sevmekle, sonra ıevilen 

:~>'in yapılan kötülüğe kanaat ge

l~~ekle, daha sonra da bu kötü
~ e kar§ı deruni liir 
'tidini gösterebilir. 

Çay ziyafeti 
Polonya gemisinde 

bir ziyafet verildi 
Evvelki aktam limanımıza ge -

len 15000 tonluk Polonya ismin -
deki seyyah gemisinde dün sefa -
ret ve konsoloshaneler erkanı ile 
gazetecilere bir çay ziyafeti veril
miştir. Ziyafet dörtte batla.ınış, 
altı buçuğa kadar sürmüıtür. 
Şimdiye kadar Almanya ile A -

merika arasında itliyen vapur hun 
dan sonra Köıtence ile Yafa, Hay 
fa, Pire, İstanbul arasında her on 
bet günde bir sefer yapacktır. 

Vapur bir hafta evvel Alman • 
yadan aldığı 600 museviyi Hay -
faya götürmüttür. Köatenceye 
inen yahudi muhacirlerinin çok -
luğu karf11ında vapurun Köstence 
- Hayfa arasında itletilmesine 
karar verilmiştir. Dün akşam 
Köıtenceye müteveccihen kalkan 
vapur bir kaç gün ıonra 880 sey· 
yah ve muhaciri Hayfa ve Yafaya 
götürecektir. 

Gemide 22 Polonyalı ve yahudi 
gazeteci vardır. Bunlar propa -

~ Nice. mis~ller gösterebiliriz ki, ganda için alınmışlardır. 
b· be.batın yuzde sekaeni sadece •• .• •• • 
~ttlere aittir. Çünkü kötülüğüne Motorsuz tayyare tecrubesı 
'-lli olduğumuz fiilleri sadece ka başka zamana kaldı 

• ~t\un takip etmesini isteriz ... Fa - Alman tayyare mühendislerin -
k t o kadar .. Halbuki kanunun ta- den Her Fon dün motörsüz bir 
• 

1 rıı edemiyeceği, batta mübah gö- tayyare ile lıtanbul üzerinde ıe -
~eği öyle hareketler vardır ki, kiz ıaat kadar ıüren bir uçuş tec-

\o' 
.'~dı..nlar ona aksülamel göıte _ rübeıi yapacaktı. Tayyareci ba-
:~tler. Göstermezlerse 0 cemiye _ zı noksanlarını bitiremediği 1çm 
~tt aeyrinde anormal bir hal var dün uçamamıştır. Uçuş perıembe-
~ektir. veya cuma günü yapılacaktır • 

)\- bımanlı devrinin korkuya da- Büyükadada 
~h"n ahlakı imparatorlukla be - Adalar kaymakamı Re,at Bey 
J , e:r çözülürken sevgiye, imana 
"' adanın temizliğine çok dikkat et-
~~~an bir ahlakın yerletmeıine mekte olduğu gibi bozuk yolların 
~ nı oluyordu. Sevgiye dayanan da yapılmasına çalıımaktadır. 
l~ hundan dolayı dünün hayatına B k d d · k ı d 
l{ll\ . üyü a a a ıa e e mey anın - !' 

duyan ahlakını korumak, onu da kilisenin istimlaki bitmis ve 

1 
>~S>y • b. AI • b' 
~ enı ır a em, yepyenı ır de- yıkılan kili&enin yerine güzel baş 

Süt 
Yeni bir şirket kuruluyor 

Üç yerli, bir Macar şirketi bir -
!eşerek yeni bir süt şirketi kurma· 
ğa teşebbüs etmiş'erdir. Şirket, 

teşekkül ettikten sonra. lstanbu
lun ıüt işini tamamiyle kendisi ida 
re edecektir. Dolayısiyle, şirketin 

faaliyete geçiş tarihinden iti ha
ren, mevcut sütçüler sütçülük ede
miyecekler, ancak istiyenler, ser
mayadar olarak şirkete girebile -
ceklerdir. Şirketin sütü temiz, ka 
pah kaplar içerisinde satılacaktır. 

Şirket tarafından Macaristan • 
dan inek getirilmesi de muhtemel
dir. 

Mısır Kralının cülô.s gün Ü 
Bugün Mısn· kralı Ahmet Fuat 

Hazretieı·inin cülusu gününe mü -
sadiftir. Şehrimizdeki Mısır kon • 
soloshanesi bugün çalışnııyacak -
ve konsolos Ahmet Hakkı Bey 
.Mmrlılan kabul edecektir. 

Rıhbm şirketinin alınması 
meselesi 

İstanbul Rıhtım Şirketinin dev
letçe satın alınması için hükumet 
namına Saraco-ğlu Şükrü Bey ve 
şirkt:t namma da müdür Mösyö 
Kanoş arasında müzakere geçti -
ğini yazmıştık. Şirket müdürü, 
hükumetin tekliflerini şirketin Pa 
risteki idare merkezine bildirmiş
ti. Mösyö Kanoş bu hususta şir -
ket umumi merkezinin noktai na
zarını öğrenmek üzere bugün Pa -
riıe gidecektir . 

VA K 1 T ' 
C.fündellk, Siya.si Gazete 

1.:ıtan bul Ankara Caddesl , V AKil yurdu 

Telefon Numaralar•: 
Yaı.ı işleri telefonu: U3<11 
Idare telefonu : :t•3i& 

Gebzede 
Rayları bozanJar dün İs

tanbula getirildiler 
Tavşan:ılla Dil itl:elesi arasın

daki tren yolunda ı·ay cıvatalarını 
sökmekten suçlu olarak hakların
da tahkikat yapanlar, dün Gebze
den getirilmişler, tevkifhaneye 
gönderilmişlerdir . 

Bunlar, Halit, Hikmet, Arif, E
min, Ahmet isimlerinde beş kişi -
dir. Haklarındaki tahkikat Gebze 
mustantikliğince tamamlandığın -
dan, dosyaları, doğrudan doğt·uya 
lstanbul ağır ceza mahkemesine 
verilmiştir. 

Dava, kaza vukuu tehlikesi -
ne meyadn vermek davasıdır. Bu 
suç için ceza kanunundaki madde, 
385 inci maddedir. Bu madde 
(Bir kimse kasten demiryolu üze
rine bir şey koyarak yahut rayla -
rm makaslarını kapayarak veya 
açarak yahut yanlış İ§aretler vel"e

rek veya her ne ıuretle olursa ol -
sun, bir hareket yaparak, bir ka
za vukuu tehlikesine meydan ve -
rine, beş seneye kadar ağır hapse 
mahkum olur) ıeklindedir. 

20 seneden, 17 seneye 
indirildi! 

Üaküdarda Süleyman isminde 
birisini öldünnekten ıuçlu Hüsnü, 
İstanbul ağır ceza mahkemesin -
ce bir müddet evvel yirmi sene 
ağır hapse mahkum edilmişti. 

Temyiz malikemesi bu kararı 
bozmuş yeniden yap1lan mu· 
hakeme neticesinde, Hüsnü
nünün ceza müddeti on yedi şene· 
ye indirilmiştir. 

İstern şirketi, davayı 
kaybetti ! 

"1stern,, Telgraf şil'keti aleyhi -
ne memurlardan bir kısmının Sul 

tanahınet birinci ıulh hukuk 

V.ı\Kl1 

SOH8E1LER ·················· ................. . 
Propaganda 

Çokta.nclır r,örmcmi~tim. "Ne 
var ne ycık? Ne alemde:sin? Nere
lerdesin?,, gibi ba.şma kalıp söz
lerden sonra teklif elti: 

- Birer bira içelim mi? 
- İç.elim . 
Caddedeki birahanelerden bi • 

rir..e girdik 
Bilmem h;sııcltiniz mi? lnsa.n, 

uzun seneler yüzünü görmediği 
bir arkadaşla karşıl~-ıtığı zaman 
içinde bir sevinç duyar. E"ini da
ha hararetli sıkar, ~özlerini daha 
candan söyler, sorduklarının ce· 
vabını daha alakayla dinler. Son 
ra, hem de bir çeyrek, nihayet 
yiı·mi dakika sonra konuşacak 

mevzu bulamaz. Sene, sizi biribi· 
rinizden aıyrmıştır. Hayatınız, 

meşguliyetiniz bambaşkadır. Siz 
Hasandan bahsederken, o Hüse -
yinden dem vurur. Siz onun mev· 
zu!arına yabancı kahrstmz, o ıı -
zin anlattığınızı benimsemez. 

Susarsınız. 

Biz de susuyorduk. 

Eski arkadaşım, bakış!aı ı fer
siz, yüzü manasız, yudum yudum 
birasını içiyordu. 

Ben, aı·ada sırada ka7.İnonun 
saatine göz atarak vaktin biraz da 
ha geçmesini bekliyordum. 

Bir aralık, !af olsun diye ben: 
- Hitler ... Dedim. 

O, omuz silkti ve: 
- Mussolini... Dedi. 
Ben omuz silkt:.m. O, birilz doğ 

ruldu. Hafiften omuzları genişle
di. Göğsü gerildi. Gözlerine bir 
az fer ı:eldi. 

- Mussolini, dedi, faşizm ... 
Ve anlatma.ğa başladı. Birası 

nı bir yudumda bitirdi. bir tane 
daha getirtti '\re anlattı. Bir ne • 
feste Mussolininin çocukluğunu, 
gençliğini, faşizmin nasıl ilan e · 
dildiğini, Romadaki gençlik teza • 
hüratını, nutukları, makaleleri 
nakletti. 

Bunları anlatırken co~uyor, kal 
kıyor, doğruluyor, gözleri parlı
yor yüzüne çanlı bir ifade geli
yor ve keyifli keyifli söylüyor, an
latıyor, anlattıkça keyifleniyordu. 
İtalyadaik faşizm harekatının bü
tün tarihleri, tezahüratın mevzu -
ları, bir bir hatırında idi. Ve on
ları hiç şaşırmadan, hiç düşün • 
meden söylüyordu. 

Ben hayretle ve daha ziyade 
acryla dinledim ve bir söz fasıla -
sında ayağa kalktım, aynldım. 

Bu eski arkadaşım bir İtalyan 
mektebinde muallimdir. 

F a~izm propaganda:;rnı bihak. 
kin yapmış olan mektebin İlalyan 
muallimlerini takdir etmemek im-f ili hayat halinde yaşatmak vazi- bahçe yapılmıftır. Bundan haf 

~i _bugünkü gencin birinci sefer- ka kayinakamlık dairesi önünden 
bir ]il( borcudur. Dün. görürdük, Nizama doğru giden yol asfalt ola 
~ a.dam başkasından bahseder - rak yeniden yapılmıştır. 

l'elgra.r adresL l.:Hantıı;l - ·ı AKiı 

Postıı kutuııu No •ı& 

mahkemesinde bir dava açtıkla _ kansızdır. Fakat ... 

tıl'l: 
,, 

,, - Hırsız karata, rüşvet alı -
JOt' lJ . it._ • tımu yapıyor. Derlerdi. Fa-

l kendisine: 
~. 

~ - Vesikalarını ver, bu ada -
ti~ ~nun satırının altına koyalım 

)1nc:e derhal rengi ataı·: 
fc 

ltı - Aman birader, bunu ıa • 
d 1\ henden duyduğunu söyleme, 
~~ cızlamı cekerdi. 

Sonr~ ark~ıından; 
" "'~-: Na~nuısuz, hırsız aediği -

ılı: nıce adamlar vardır ki itiımiz 
"•tt ....... 
)~ Uığu zaman onları etekleriz, o 
l>t illan, onların dünyanın en na
t~:•lu adamı olduğunu ıöy)eımek-

~~'?nmeyiz. 
Sadri Etem 

(Devıımr 11 inci UJ.lııdıı) 

Litres cinayet in in faili 
T opkapı ile Litros köyü ara 

sında bahçıvan Recep ağanın ölü
mü ile neticelenen cinayetin faili 
Yani hala bulunamamı§tır. 

Katilin, Galata karako1undan 
çıktıktan sonra Yunanistana kaç -
tığı ıöylenmektedir. 1 

Diğer taraftan ,zabıtaca katil 1 

zannile bir müddet nezaret altın- 1 

r.la bulundurulan maktulün dama-
1 

dı Süleyman müddeiumumiliğe 

Abo ne bedelleri· 

Seoetı" 

6 aylık 

3 aylık 
1 aylık 

fllrl<lye 

HOO Kr. 

750 • 

400 .. 

ıı>o .. 

ilan U(;retler•· -

~;cnebl 

2iOO Kr. 
1450 

1\00 

300 • 

1'1c11rt UAnlarııı llfln ıuı.htrı·lerlnı1t' """"· 

l),.~ıar ııı. '4ahitı•ı.k !30 mi ~O kurıı,tan 

kurn~ıı kadar ~·ıkar 

fflJ.)'Uk, !azla. dı•nurılı ıl:\n vı>r .. ıılrre ııll 

Ul re tc•nı:llat vurdır 

~11mt 11!\nlarrn hh "" lırı 1 O kurııthır 

KiiçUk ilaflhlr 
Bir detll~ı ;rn ıkı 7Jera"' :'.>O u~ .ıe1uı ... :. 

•JOrt c.eraııı i5 ve <Jn ııerıı.ıu wo kuruştur 
Pı; aylık ıı:tn \'f'renıerın hlı <1tfaııı ıtıt'Cl'll 

'll'nrtır f1nrt •;ıtırı ı:P<;ı·n ıııtnlaruı l>Ula 
müracaat ederek bir iftiraya uğ - ,,.tırlan Oc';' kurıışllll'l tıe~ııp eı1111r . 

radığını ve zabıtada tazyik ve ·•••••••-•••-• .. 
darp ile ifadesi alındığını iddia yanlı~ ihbarda bulunan ~ahıs da 
etmiıtir. Müddeiumumilik ve ja.n- henüz müddeiumumiliğ~ teslim e
darma kumandanlığı hu meae · e - dile111emiştir. Bu mesele elraf ın -
nin tahkikiyle mefgul olmaktadır. daki tahkikatın genişlelilme:;i ka· 

Süleyman hakkında zabıtaca rarlaşlırılmışlır. 

nnı şirketle araluındaki rnuka ve
lenamede mevcut İngilizce tabire 
istinat ederek, ~irketin buhran ve 
müvazene vergilerini m emurlar -
dan kesmeden vermesi lazım gel· 

Bir muall' 'lle, faşi7.m tarihini 
çoşturarak sövleten bir idare, 
Türk talebesini nasıl ycli~tirir der
siniz? 

j diğini ileri sürdüklerini ve dava • 
mn lehlerine neticelendiğini yaz - Çanakkale abidesı iç~n 
mışlık. Çanakkaledc şc~itle\· için ya • 

Haber aldığımıza göre. bu ka • pılması düşünülen abid~nin, ora • 
ran. temyiz mahkemesi tHdik et- daki ecnebi abidelerinden daha 
miştir. Bu suretle ~irket hu iki ver üstün olması gözetilecektir. 
gi için memurlarından kestiği üç Bu işle uğ-ra!mak için bir cemi
hin lira kadar bir parayı geriye yet teşkil edilecektir. Bu ccmiye
verecektir. ı tin merkezi lstanbulda olacak, A-

nadoluda şubeleri buluna~aktır. 
Dayak ıddiası 

Ka:umpa~ada Gülh.ıııt sokağu~ 

da otw·an amele Cemal polise mü
racaat' a Tarlbaşında oturan Ali -
eddin tarafından clöğüldüğünü id· 
dia etmiş, Alaeddin yakalanmış -
tır. 

Vücude getirilecek abide icin 
' ortada iki proje vardır. Bunlardan 

birisi be~ yüz bin, birisi de bir 
milyon lir -~ıklır. Pı·ojeleı·den han
gisi kabul olunursa, cemiyet tara -
fından ona göre para lemin edile .. 
cektir. 
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M ı 
_ acar OS ugun- Türlcçe filmler in en 

ve ec JS Recep Beyin sıhhati dan beklenmİyen s •• • 
Muharriri: Celal Nuri 1111 ı~~ Fırka umumi katibi Recep B. in ra bir SÖZ o z 1 

Demek ki Duıuit'nin fikri hi· çal, Flaman, Katalan ,Alman, 1 • hatsızlığı hafiflemi,Lir. Recep B., IJa~maAultdı,, lh'rnm 

dayeten doğrudur, lakin intihaen talyan, Koraikalı.. bir iki güne kadar dııarıya çıka - takdiraizliğe, yahut zühule atfe - Allah B 
yanlıttır. Binaenaleyh ethinique manasi- bilecektir. dilmediği, yani bile bile söylen • 

Vaktiyle devlet mefhumu, hat- le millet batkadır; siyasi manui • Avrupaya gidecek talebe miş olduğu takdirde daha büyük 
ta mlllet mefhumu ile tearuz edi- le millet ba,kadır. Avrupaya gitmek üzere müıabaka bir ehemmiyet keıbeder. Çünkü 

:r. :t- .ıı. ya giren talebelerin imtihan evrakı o vakit İfin içinde iki dost devle -
Mcmle ~ etimizde ş ımdıyc k 
h ç bi r filmin nail o ' aııı' 
muvaffakiyeti kazanma~! 

yordu. Eskiden ıuıl olan "Devlet,, 
idi; millet mefhumu hesaba katıl· 
mıyordu. Zaten milleti tarif etme
nin güç olduğunu söyledik. Dev -
let, milletin hukuki ifadesidir, fik 
ri .de yenidir. Devlet mefhumu i • 
Jerliye ilerliye bu tekli almııtır. 

Acaba. millet "Nation,, kelimesi 
ne vakittenberi müstameldir? Des 
paınet' den naklediyorum: 

''Millet, aralarında bilhaua rr
lcta, adetlerde ve huylarda an'ane 
ve tevatürlerde, dinde ,dilde, mü
ıa\,ilı medeniyet seviyesinde i9ti -
raki, hirhirine benziyen arzu ve 
temayülleri olan ve mütterek milli 
yeti müdrık bulunan halkın heye
ti umumiyesidir ki, bu ıaikler ken· 
dilerinin yeknesak devlet, siyaai 
hetet teklinde bulunması için bir
leımeierini icap eder. 

Bu mmet telakkiıi hinniıbe 
yedidir, Bunun menşeini franıı:ı 
inkılabı beyannamelerine kadar 
çıkarmak mümkündür. Bu beyan
nameler halka kendi ıiyast mu -
ka-dderatlarına sahip olmak, ve, 
binnetice yakınlıklarına göre İn· 
saıilara birleımek hakkını veri -
yordu. Bu fikir, ilkin, Almanya -
da filiyata münlc:alip oldu. O za • 
mana kadar Almanya halkı bir 
ıürü devletlere ayrılmııtı. Birinci 
Napo)yonun taarruzları · üzerine 
bu ahali birlettiler ~e müşterek 
miJJiyetlerini idrak ettiler. İptida 
nation kelimeıini yaratan ve bu 
huıuıta cerman temayüllerini ıös
teren "Allamaıne,, unvanlı lcita . 
hında Madame de Stael olmak 
maznundur. 

Viyana kongresi bu fikri asla 
h~aba katmadan Avrupa haritası 
nı ~izdi; bu kongrenin başlıca ıai
kı büyük devletler lehinde muka
ıeıtelerde hulunmaktr. 

Diğer bir gayesi de büyük dev
letler araıında denklik (muvaze • 
ne) teaiıi idi. Biraz da, büyük hü· 
küıbdarların temayüllerine göre, 
küçük hükümdarları kollamaktı. 

Irk, an'ane ve tevatür, dil ve 
saire yakınlıklarına hakaret ile 
baltrnak, Viyana konıreıinin ıia • 
rıd\r. Bu noktai nazar, muhtelif 
millc!tler lehine olan irtica'ın se -
bebidir. 1848 inkılabından ıonra, 
bu irtica Macar milletinin iıtiklil 
tetfebbüsündc bulunmasında 1849 
tecelli etti. Ayni zamanda milli • 
ye?ter Avusturyaya karşt iıyan el
l iier. 1863 son Leh kıyamı bu fik -
rin ilorlemesi neticesidir.,, 

M-Jellif bundan sonraki tarihi 
hu li~~a ediyor: 

• 

Milletler ,tarihte güçlükle do _ nın T <dim ve Ter biye Daireıince tin münaıebetlerini bo7mak arzu. 
ğarlar, güçlükle ölürler . Halbuki te~1 : 1,atı bitmek üzeredir. Bu haf- IU ribi tüyler ürpertici bir fena 
devletler daha kolay: ıkla tcşek • la soOLmda netice ilan olunacak - maksadın vücudunü görmek la. 
kül ve inhilal ederler. tır. zım gelir. 

Evet, milletler de, devletler de, Hariciyede bir tayin Ancak bu takdirde dahi bir la· 
fertler gibi doğup ölüyorlar. Şu Hariciye vekaleti istihbarat müdür raftan İtalya, diğer taraftan T ür-

• 
ı 

ve 

Elhamra 
kadar ki dev' etlerin ömrü fertler- lüğü memurlarından Orhan Şemıi k' ·1 k ıye ı e ya ın ve samimi dostluk- Sinemalarında 
den, milletlerin de devletlerı'nkı' n- bey cemiyeti akvam nezdindekı' } 'd d 1.. ar ı ame e en bir memleketin ., (836Z' 
den daha uzundur. Bir millet ik1' daimi Türk heyeti katipligvine ta - · k k ---------• renıı ve ara teri olarak tanınmış 
üç devlete münkaıim olabilir. Dev yin olunmuştur. b ' d •---ır gazete e - bahusus Macar 
let küçülür, büyür. Halbuki ~il'e - Maarif müdürleri arasında ba,vekilinin ve hariciyt: nazırının T Ürk 

Pek )·akında 

Sineması~ 
tin küçülüp büyümesi devletin Maarif vekaletince 15 maarif Ankarayı ziyaret edeceğinden 
küçülüp büyümesinden başka ka · müdürü arasında tayin ve becayiş bahsedildiği bir sırada - bu tarz- Nükte ... Neşe ... kahkaha 

nunlara tabidir. yapılmıştır. da tefsirlere yol açabi'ecek neş - M h b b 
Edebi ve ezeli Türk milleti bir Yunanhlar buğday alacaklar riyatın görülmesi şayanı hayret U a 

çok devletler doğurdu, bu devlet- y ' b ' deiı' l mı' dı'r' .. .. unan ı ır grup bizden Trakya 
lker bir ~ı üddet kaldıoktan sonra SU· buğdayı evsafında 7.000 ton huğ- . o. nun için Peşler Lloyd aazete- ı TellaA llar1, 

ut ettı er; Selçuk, smanlı Dev - d 1 l k - • J 
a a aca hr. Bu i~e tavassut e- sın k k d · ld ~ Jetleri a-ibi, lakin miIJet payidar • d I L . . ın yu arıya ay etmıı o uğu- ' 
en ş ımıtct ile Ziraat bankası muz sözlerini ve bu sözlerdeki RAİMU-ALBERT P 

dır. Osmanlı devleti münkariz o - arasındn. müzakerat yapılmakta • 
lurken Türkiye Cümhuriyeti do - d maksadını yeniden izah etmesini JEAN-ALİCE FJ·c 
~ d ır. bekleriz. Diğer taraftan Türki • ı:.. 
guyor u. Tavuk,.uluk enstltUaU 1 , k d 1 a vetcn : Her hafta : ~rıuıf 

Milletler de ö'ür, demiştik, la- mUdUriJ yeye artı oıt uiundan hiçbir va-

k. d J ti d d h ~ M Ikt t k· J kit füphe etmediöimiz fa~iat İtalya Pathe Journa l 
ın eve er en a a agır: ese- ısa ve a .eti tavukçuluk ens • T 

li. vaktile tarihte kendilerine göre titüsü müdürü Kadri bey şehrimi _ efkarı umumiyesinden d e bu ga - ~aris moda ları ve k
8
o
3
SSdi 

rol oynıyan Vandal, Burgond, ze gelmif, dün refakatinde vilayet rip ne~riyata karıı hassaıiyet gös- 1 __ 

ıark Got,lar, garp Got'ları gibi ziraat mi.idürü Tahıin bey bulun- terilece&ini kuvvetle ümit etmek ı 
millet1er büsbütün tükenmiılerdir. duğu halde tetkikat icrası için Ça- isteriz. T A K V İ M 

Devletin sukutu milletin ölü • takaya gitmiştir. Mehmet Asım l'azarlcsı 
münü istilzam etmez: Lehistan, Tapu umum mUdUrU ve 9 T.evel 
Bohemya. suiistı·mal Pelc yakında : 

T .. k 5· 18 C ema.ahir 19 
Millet ayrılır, bir devlet ikile • lıtanbul tapu ve kadastro itleri- ur ınemasında (:un du~uşu OO'i 

tir. Yahut bir milletin bir kısmı ni tetkik etmekte bulunan tapu ve Moskova 'da Gun ıııır~ı 
k d 

Salıah nanı.11.ı 

uzak bir yere gider, orada bir ko· a astro umum müdürü Cemal Otıc nanını 
4 1:" 

l:",J') 

1 ,IJ.! 

'" I.! loni, yeni bir devlet te~kiJ eder. Bey dün d~ geç vakte kadar tapu Türk- Rus Maçı ~ınuı 0•1111 a.ı:ı 
Harice kartı bir devlet ne za· idaresinde mefgul olmuıtur. .\kşam ııanıa1.ı l:",J'.I 

B l k 
(83591 \ AlSI ırıınıaz.ı ııı.ı 1 

man doiar, ne azman ölür?. Bu a ı pazrında kadaatro tahriri luı a 4,27 

,;hetler devletler hukukuna ait • esnasında vukua gelen yarım mil- .... ~ılru • rnr,:ırrn'f ·""' 
ti r. y~nluk sui istimal hakındaki tah- Rusların asken hazırlıkları L\ılrn Lalan" lı __.,, 

Bir devletin tetkilatının değiş - kıkatı yapan tapu ve kadastro mü Tokyodan Taymiı ıazeteıine =-"."'"-=-==------- ----·""" 
meıi devletin mevcudiyeti ile ne f~t~işJeri b~ mesele hakkında ken. yazılıyor: 1 R A O Y Ü 
dahilen, ne haricen alakadar de • dısıne malumat vermiıler ve fez- Vlidivoatoktaki sefainde ecne • --'----------------" 
fildir. lekeyi hazırlamıılardır. . bi tayfalar çalıştırı'masını Sov • 

Dahili hakimiyet ve hariçteki Suiistimal tahkik1.tiyle müfet • yetler reddetmitlerdir. Japon mat 

Bugün 
1 ~ '1 ı\ S U U L - : 

18-18,80 HrunıoCon. 18,80-19 lıi' 
istikli 'i noktai nazarından bir dev ti§lerden Kavaklı Ahmet Beyin ri· buatı diyor ki: "Bu reddin sebebi • d y h gı,, ı, llı·ı·kıni, ohııl;ıru ı r.ııısıı.t·. ı ı1 r" 
Jetin tekli ehemmiyetı' haı· z deg- ı' l _ yaaetın e a it, Nahit, Münür a&ikirdır. Ruslar, asker·ı hazrr· 'ı' 111, I;' llil,nwt ltı1:1 llanıııı lll,I.> -" 

dir. Halk cümhuriycti, asiller cüm- Beyler meşgul olmuktadır)ar. lıklarını saklıyorlar ve matbuat bu :-;ınlm lfmıını. 20.so _ 21,30 .mmır r; 
huriyeti, krallık ,İmparatorluk, du Tedris usulu ve kütUpa- husustaki neşriyatma devam edi. iSi.'~ w ulmtluşl:ırı. 21.sıı - 22 t•rD 

kalık, prenslik, müstebit devlet necilik okumak için yor. Ruslarla Japonların ara - '!~ dr.n ıuııart·n .\n,\ltoıu aja1151, ııor 11. 

1 k. , Maa rif vekaleti umumi tedria d mut a ıyetperver dev:et, parla • 11n aki gerginliğin had devreye 
usulü ve l<ütüphanecilik tahsil et • 

manter devlet, kabine hükumeti geldiiini yazıyorlar . 

\S li \1: ,\:-

ı.:,:ıo - 18,SO l;rnınoron. 18 - ti' 

ı,c,.tr.ı . 18,t:; - :.:o ııl tıırl,,ı ımı. ::O ' mek üzere A vrupaya talebe ıön • 
sovyetik devlet ancak idarede Gazeteler her g " Ş k S'b dc :·miyc kara r vermiıtir. Taliple _ ' un ar 1 1 er- hahuleri. 
farklar irae eder. Yoksa bir he . · · t'h , k yadaki Rusların askeri faaliyetine 

rın ım ı an arı ve i.lclçe tayin e -
yetin, ciimhuriyct veya krall ık ol - d' I dair raporlar neııredı' l 

- 1 en liselerde yapılacaktır. fmti - ~ yor ar. 
ması onun devlet olmak mahiye • hanlar te~rinievelin 19 unda yapı- Rusya, Akıayı Şarkta 30 tank -
tine hiç halel getirmez. lacaktır. la zırhlı otomobil bir çok ta büyük 

\ ll' A.:"\ A: !'all\.1 nı. -

l.? ,:ırı plllila ko.'· Jıarnloır ı - ili ı. 

ı..ı 1 il -IG de' nını . l(j,i;j pl[lJ,lu 

' konseri - 18,21 ,.,, \t' pi~aııo. 20,2:1 

.,, u~rt ı.ıttı rrl, - 21 .Jıııı Jllb0 rtl11 1(. 1f. 1f. Belgrat sefirimiz tayyare tah!il etmit ve Tokyoya 
Amme hukuku noktasından Belgrat ıefirimi:ı Haydar Bey hücum edebilecek hazırhkları yap 0

1
1
cn•t1. 21 ıııcıı• l•orı!tcrı. 

devletleri altı kısma taksim et • dün Belgrada aydet etmiıtir. mıtlır, diyorlar ve Japon ordusu ınru .\l•tt~fl'.:: tı.'\o .. ; 111. -

mek kabildir: için lizım olan kredinin verilme. ı::,oJ ra\l~o ı.uw:ıcrl - 18,311 orı-r' 
Moda Yangın ıini istiyorlar. Bu ıuretle Japon ~o ı.e nıu ır kon~rri - 2 :zı,oıısrr - 2s,:ı" 

1 - Baıit dev' etler; 
2 - Devletler bidil<leri; 
3 - Federal devletler· t 

4 - Devletler konfederasyon -
ları; 

5 - Ya{ı müstal<il devletler · 
1 

6 - Bitaraf devletler. 

iskelesinde mühen • nıu .. ıııı~t 
dis Sat harbiye nezaretinin fikirlerin neş-

Beyin oturduğu a - retmektedirler. 
partımanda yangın çıkmak Üzere 11 orl,('ı;trn llllL~i!,(~J - 18 ruıJ~' 
iken söndürülmüştür. y a.nıın apar Gazetelerdeki Ruı tahıidatına lıMt ro!l ı - ıo. ı ~ ~arlıı _ 21 ı.on!l 'r,,,, 

t a 'k' · k dair olan rakamları matbuata ha- "'" ı.un:seri -'!l!,45 ııhhl'rkr, ı.om;('t• 
ım nın ı ıncı atında hizmetçi 

Eminenin unuttuğu elektrik ütü _ riciye nezareti veriyor. 

ll(J li ltl':~ · l!U l .2 nı. -

\' :\l~~OVA: 14ll: m. -[fQr devlet, münhasıran bir 
milletin hukuki ifadeai olsaydı 0 

devletin yeknuak (Homogene) 
olması iktıza ederdi. Halbuki dev 
letler hali tarihidir; binaenaleyh, 
çoğu ıayriyeknaıak (Heteroıe . 
ne) dir; yani adidülanasırdır. Me 
seli Rusyada yüzlerce millet sa • 
kindtr. Sabık Osmanlı İmparator
lukları adeta milletleri üstünde bi
rer devletti. Şimdiki devletlerin 
çoğtı ise milli devletlerdir. Bunun· 
la beraber en milli sandığımız 
devletlerde bile henüz ekseriyetle 

Birinci (yani basit) dev' eller 
tipine Türkiye, Fransa mükemmel 
misal olabilirler. Bunla'ın bir vah
deti Yardır. Devletler hukuk iti . 
barile ancak bir istikamete, bir ri
y~ıe~e tabidirler. Da hilde hariçte 
hıçbır engele uğramadan devlet -
lcr arasındaki münasebetlerini i _ 
dare eder'er. 

sün den çıkmıştır. ütü kızmı<Ç. ve Fakat bütün bu ne~riyata rağ -
'S J 13.3i p!iıı, ı.ı Şıııuaııııı dlirduııcfi 

masayl k · men, aponyft kara kuvveller ini a · a anapeyı tutuıturmu!\lur. nio;i - lfi,(i.) nıandolln ı.optıl'fl - Ji,65 

"""''.....,"'""'"""'"''""""'""'"'...,""'"''- '"""" __ ,_~ ,,. zaltmıs.tır. Bununla da ordunun ·--·· -............ .. H·rl<'I " · ırlolıır '11 lıikiıl l'Cilıll•r. .,., 

marka ile lzlandadır. 'ı büyük bir krediye ihtiyacı oldu - cr•rr mno hı-sfrkılrı 
1 - Büyük Britanya ve şima 'j ğunu anlatmak İstiyorlar . Bahri. ~O:!:; ı;oıı n~rıı ı lıılyuı, br11tı-ııı\rlıır1111rt 

İrlanda; y e ve harbiye nazırları başvekil : lı · ri - :!I Eınnwrih f\ıılrmınııı <:S~n htllV' 

2 ı 1 
·ıl .. .. .. l d' İ t' 111'\r.t<;J) i~inıli ııprrf'ti - "'l 1 O clıııı~ f 

- r ancla serbest devlctı' ,· e toru~muş er ır. ç ımaa ma • •· 
1 

lıır ı . 

3 - Kanada ülkesi; liye ve hariciye nazırları da i ş ti • 
Hr<;:,t :ıt \U : 4lll 111. -

4 - Newfoundland ,· rak etmi~tir. 1 ! rliıJ, - lS,O~ l,nn ,ı-r - 1'1,3(1 f.~ 

5 - Cenubi Afrika ittihııcL; - ---- '!0,30 koıııırr - 21,80 pi l<la ' l'rdlırlrt 
6 - Avuttralya cümhuriycti; Halkevinin Beyoğlu şubesi lcllo) 1 imli upmısı. 
7 - Yeni Zeland. (Y. M. C.) nin Beyoğlu tubesi I ıım1 "" 411.: m . -

- az çok kaynaıamıyan unsur'ar ya
ıaınaktadır. Meıeli. Fransada, bu· 
~ün bite ,u unıurları sayabiliriz: 

ranars, Berton, Basque, Proven -

İkinci {yani birleşmiş) devlet· 
lerin enmu:ıeci, vaktile İsveç, Nor
ve;le Avusturya · Macar istan idi . 
Lakin bu heyetler artık mevcut 
değildir. 

Bua-ün aklımıza gelen misal İn
giltere ile Dominyonları ve Dani • 

. Bu yedi devlet dahilen de, ha- binaaı, (Halkevi) nin Beyoğlu şu- ı s,:ıo korı!)rr - ı ı ımı•ilıi - 11;.1~ 
rıcen de müstakildir. Hukukta bir beıi binaıı olmak üzere, dört se· , ,~ •:ıı ı;;ı - 22

•
1u ııam 11111"u~ı. ~-.,; 

• • • fflUet'lr r , 1'0hb-"'. 
Dırıne müıavidır. Talnız kralları ne miid'detie kiraianmıfiır. Şube - 1, , ı:t .;; : :l'!R.':? m. _ 

birdir. · l · · nın açı ma meraıımı. 29 teırini cv· 2 1 ıılilk _ 21.sn C'R7h:ınt. ı•lilk 
ve ide yapılacaktır. .., ~arııı - 23, i li 1ııaı.. zı.so ııcırı ııaıırr l"' ( o.·varnı ııar) 

'ınc 
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Cümhuriyet bayramı hazırlıkları 
(Baş tarafı l lnd snyıfammla) 

ğıtılmıştır. Temsil heyetleri bu 
piyeslerin provaları ile meşgul ol
maktadırlar. 

Amatör temsil heyetlerini tet -
kil eden temiz heyecanlı, kıymetli 
gençler, bu piyesleri hazırlamağa 
büyük bir istek ve gayr~tle çalı! -
maktdırlar. 

· Kutlulama komisyonu temsil 
koll\itesi azMı, bu heyetleri ayrı, 
ayrı ziyaret ederek provaların son 
ıekiUerini görüp gençlere yardım 
etmelrtedirler. 

latanbul tehir tiyatrosu, cüm • 
huriyet bayramında Halit Fahri 
Beyin "On yılın destanı,, isimli üç 
perdelik manzum piyesini temsil 
edece.ı.rtir. 

İstanbul Halkevi temsil şubesi 
ıan'atkarlan, M. Kemal Bey tara· 
fmdan tertip olunan, konservatu • 
var muallimlerinden Ferdi Bey ta
rafından bestelenen ve Halkevleri 
umumi merkezlerince kabul edil • 
miş olan "inkılap Sembolü,, isim
l i c~eri sahneye koyacaklardır . 

Eminönü kazasında Halkevi 
temsil şubesinin Alayköşkündeki 
merkezinde verilecek olan bu 
temsilden ba!ka Alemdar nahi -
yesinde Amerikan klübünde Türk 
gençleri tarafından bir temsil ve
rilecektir. 

F t..tih kazasında Türk gençleri 
mahfeli tarafından Karagümrük • 
teki fırka binasında, Halk genç -
ler mahfeli tarafından Şehzadeba
şmda Letafet apartımnmda, genç 
ülkü temsil heyeti tarafından Şeh
remininde,' Eyüp gençler mahfeli 
tarafından Eyüpte,\ Eyüpidman yu 
vası temsil heyeti tarafından Ha -
liç Fenerinde temsiller verilecek -
tir. 

Beyoğlu kazasında T epebaıı ti
yatrosunda şehir' tiyatrosu tara -
f ından ve Halkevi tarafından a : 
lınmış olan eski Amerikan klü -
bünde Halkevi gençleri tarafın -
dan \'erilecek temsillerden başka 

Beyoğlu fırka binasında cümhu -
riyet gençler mahfeli," Şişlide Şif· 
li gençler mahfeli temsiller vere -
ceklerdir. 

Beşiktaf kazasında, Beıiktatta 
ve Arll.!lvutköyünde, Beb~kte tem 
siller verilecektir. Sarıyer kaza -
smda Büyükdere Gençler birliği , 

• 
Büyükdere fırka merkezinde tem-
sil verecektir. 

Beykoz kazasında Beykozda ve 
Anadolu hisarında, Kadıköyü ka
zasında Hasanpaşa Gençler birli
ği ve 'Erenköy Gençler mahfeli ta
rafından iki yerde, Üsküdar ka • 
zasında Üsküdar Gençler birliği 
tarafından Doğancılarda fırka 

merkezinde, Amerikan kız lisesi 
talebe temsil heyeti tarafından 

Bağlarba§ında mektep binasında, 

Beylerbeyinde Kuleli lisesi talebe
si tarafından lisede temsiller ve -
rilecektir. 

Bakırköyünde Bakırköylü genç
ler fırka · merkezinde ve ba~ka 

heyet Miltiyadi gazinosunda, Ye
şilköy gençleri de Y eşilköy fırka 
binasında temsil vereceklerdir. 

Adalar kazasında Büyükadada 
gençler tarafından iskele gazino -
sunda, Deniz liseıi talebe temsil 
heyeti tarafından da Heybelide 
Deniz lisesinde, Burgazda iskele 
gazinosunda, Kınalıda tiyatro bi -
nasında, temsil verilecektir. 

Kartal kazasında gençler bir -
likleri tarafından Kartalda, Mal -
tepede, ve Pendikte temsiller ve -
rilecektir. 

Y a1ova, Şile ve Çatalca kazala
~, 

Osmanlı imparatorluğu devrinde Türkiye 
bir açık pazardı 

Cümhuriyet müstakil millet iktisadiyatını koruyor 
rında da mahalli heyetler temsil r 
hazırlıkları ile me§guldür. BAYRAMDA ' Cümhuriyet bayramında temsil 
edilecek olan eserler şunlardır: 

Reşat Nuri Beyin "istiklal,, 
iıimli bir perdelik piyesi, Halit 
F ehri Beyin "On yılın destanı,, 

imam nikahı 

Medeni nikah 
isimli üç perdelik manzum piyesi, 
Kazım Nami Beyin "Uyanı§,, , 

Devlet müesseselerinde 
çalışanların yevmiyeleri 

verilecek 
Ankara, 8 (Hususi) - Ma -

liye vekaleti cümhuriyetin onun 
cu yıl dönümü bayramı müna -
-aebetiyle milhbn bir kanun la • 
yihası hazırlamıthr. Devlet mat 
baası, darbane, inhisarlar gibi 
resmi müesselerde yevmiye ile 
çalııanlara cümhuriyet bayramı 
günlerinde yevmiyelerinin ve -
rilmeıine dair olan bu layihayı 

aynen bildiriyorum: 
"11 haziran 933 tarihli ve 2305 
numaralı kanuna zeyl kanun 
layihası: 

Madde 1 - Devlet müease -
selerinde daimi mahiyette yev -
miye ile çalışanların cümhuri -
yet bayramı tatil müddetince 
yevmiye'eri verilir. 

Madde 2 - Bu kanun neşri 

tarihinden muteberdir. 

1 
Madde 3 - Bu kanunun hü

kümlerini icraya icra Vekilleri 
Heyeti memurdur.,, 

\, ~ 

Nahit Sırrı Beyin "Sönmiyen a· asılacak olan afişlerin basılması 
teş., isimli üçer perdelik piyesleri, bitmit ve vilayetlere gönderilmiye 

lbnürrefik Ahmet Nuri Beyin baılanmıştır. 

"Şer'iye mahkemesinde,, isimli h~anbulda asılacak olan afişler 
bir perdelik komedisi, Yaıar Nabi ve krokiler gelmiştir. 
Beyin " inkılap Çocukları ,, 
isimli manzum bir perdelik diya -

loğu, Akagündüz Beyin "Yarım 

Osman,, isimli iki perdelik bir tab 
loluk, "Mavi yıldırım,, isimli üç 
perdelik piyesi. 

Bunlardan başka Halkevi 
temsil şubeleri reperturvarına da -

bil milli eserler de cümhuriyet 
bayramında oynanacak olan pi • 
yesler arasındadır. 

Cümhuriyet bayramında lstan -
bulun muhtelif mıntakalarındaki 

orta mektep, lise ve yüksek mek -
teplerin bir çoklarında da temsil -
ler verilecektir. 

1 Belediyede bir komisyon bun • 
ları asılacağı yerleri tesbit etmit -
tir. 29 teşrinievvel günü ~ehrin 
her tarafında afişleri asılmı~ ola -
rak göreceğiz. 

Afi,lerde, eski kıy af et ve ev -
lenmede inkılap, imam nikahı ve 
medeni nikah, eski ve yeni mah -

keme, Sevr muahedesine göre 
Türkiye, eski terbiye, yeni terbiye 
resimleriyle gösterilmektedir. 

Afiılerden birinde Cümhuriyet 
Halk fırkasının bayrağı ve altında 

da ( Cümhuriyetçiyiz, milliyetçi -
yiz, halkçıyız, devletçiyiz, layikiz, 

inkılapçıyız) kelimeleri yazılıdır • 
Afişlerde ne1er var? Diğer bir afişte (Memleketi çe -

Cümhuriyetin 10 uncu yıldönü. lik ağla örüyoruz. 1933 - 1932 
müncle sokaklarda ve meydanlara cümhuriyet devrinde yapılan de -

Aleksandr Hz. ile Yuna 
nazırlarının mülakatı 
(Ha, tararı ı inci aayıfamızda) 

vazörü saat 9 a doğru hareket et· 
miştir. Kruvazör büyük harpte 
salgın hastalıklar yüzünden ölen 
Sırp askerlerinin denize atıldıkla -
rı yere gelince, Korf o metrepoli -
di bir dua okumuştur. Ondan son· 
ra ayni yere ve civarına çiçek de
metleri atılmıştır. Bu merasim bi -
tince Dubrovnik 18.000 Sırp as
kerinin gömü'ü olduğu Vido ada
sı önünde demirlemiştir. Adaya 
çıkıldığı za.man doğruca mezarlı -
ğa gidilmiş orada Korfo metrepo
lidi ile papazları harp ölülerinin 
ruhu için dua okumuılardır. Bu es 
nada bir tabur efzun askeri tara • 
fmdan ihtiram merasimi ifa edil
miştir. Kral, kraliçe Korfo hükU -
met memurları, hükumet namına 

Yunan nazırları, ordu namına as
keri erkan tarafından mezarlara 
çelenkler konmuştur. 

Saat 1 O da kral ve kraliçe Kor
foda karaya çıkmışlar ,§ehrin muh 
telif yerlerini gezmişlerdir. Bu sı
rada Yunan nazırları kendilerine 
refakat etmişlerdir. Korfo ahalisi 
misafirleri coıgun tezahürlerle 
karşılamıtlardır. Bu hararetli ka
bul tarzından çok müteha11is olan 
kral ve kraliçe halka teşekkür et
mitlerdir. 

Kral Aleksandr, Cümhur reisi 
Zaimisi ziyaret için Pireye uğra -
mıya vakit bulamadığından dola
yı müteessir olduğunu söylemiştir. 

Kral ve kraliçe Dubrovnik knı 
vazöründe Yunan nazırları ve 
Korfo hükuır.et memurları terefi
ne bir ö~le ziyafeti ver:miılcrdir. 

Öğleden sonra Dubrovnik kru
vazörü Cattarioya gitmek üzere 
Korfodan hareket etmittir. 

Yunan nazırları Atinaya dön • 

müşlerdir. 

Yunan ReisicUmhurile 
telgraf 1aatisi 

Atina, 8 (A.A.) - Yugoslavya 
kralı Aleksandr, Yunan toprağın· 
dan ayrılmadan evel Yunan cüm -
hur reisi M. Zaimise ıu telgrafı 

gön.dermi~tir: 

"Hakkımda gösterilen çok dost 

miryolları 2000, satın alınan de
miryolları 2000 kilometredir) ya -
zılıdır. 

Eski ve yeni tarih telekkilerini 
gösteren afi~te ise (Eskiden bize 
400 çadır halkından ürediğimizi 

söylerlerdi. Halbuki biz tarihin 
e&ki devirlerindenberi dünyaya 
medeniyet tafımış bir milletiz.) 
cümleleri, gümrüklerimizin ka -
palı bulunduğunu gösteren afişte 

ise (Osmanlı imparatorluğu dev -
rinde Türkiye bir açık pazardı . 
Cümhuriyet müstakil millet iktısa. 
diyatmı koruyor) sözleri yazılı -
dır. 

Afişlerin bir kı~mında da Gazi 
Hazretlerinin nutuklarından a
lınmış cümleler vardır. Bu cümle
ler, köylüye, gençlere, şehirlilere 

hitap eden parçalardır. 

Yüksek komisyona 
tahsisat 

Ankara, 8 (Hususi) - Cümhu· 
riyetin onuncu yıl dönümünü kut· 
lulama yüksek komisyonu amirine 
hükumetçe elli bin lira verilmesi 
hnkkındaki hazırlanan kanun la -
yihaSI bugün bütçe encümeninde 
tetkik ve kabul edilmiştir. Layiha 
perşembe günü B. M. Meclisinde 
müzakere edilecektir. ... 

ça kabul tarzından dolayı sıılt 
tefekkürleri.mi, Yunan topr&S 
dan ayrılmak üzere olduğ~ 
sırada zatı devletlerine yeıı1 

bildirir, gerek zatı devletleri ~t 
rek Elen mil:eti hakkındaki İ 
dileklerimi sunarım.,, 

Alek5'1 

Cümhur reisi M. Zaimis )'o.J 
lavya kralı Aleksandra şu telf'ı 
göndermiştir: 

"Zatı haşmetpenahileriyle ~ 
liçe hazretlerinin Yunan topl3i 
dan ayrılırken hakkımda izhar 
yurdukları duygu· ardan pek 
mütehassis oldum. Gerek J 

haşmetpenahileri ve gerek d 
Yugoslav milleti hakkında ı,esl 
diğim samimi ve daimi dost! 
yeniden teyit ve temine müsa1'1 

ederim. 

Hürmetkar tazimlerime kral' 
hazretleri nezdinde lutfen ter'~ 
man olmanızı zatı haşmetpent\ 
lerinden rica ederim.,, 

Yunan Relatcümhuru gr,l 
Alektandre Zalmia 

İtalya Bulgaristanı yı 
nında görmek istiyor 
Tan gazetesinin Roma muh~ 

ri Türk - Yunan dostluk misJ 
Bu'garistan - Yugoslavya anl•.

1 

ması ihtimalleri, Bulgar kralı 1 

Yugoslavya krallarının Varna il' 
lakatından ve İtalyanın bu hare 
ketleri dikkatle takip ettiğinde 
bahsediyor ve diyor ki: 

''Balkanlarda Bulgaristan, 1'1ii' 
him bir rol oynıyacağa benziY0 

Birçok b .. pJ .. .-.ı .. n r?nbu11 Tiirlı 

Yunan misakma üçüncü olar&J 

girmeği reddetti. Şimdi bir tarıı.f 
tan küçük itilaf, diğer laraft• 
İtalya, Bclgaristanı kendileriııe 
celbetmek istiyorlar. 

Bulgar hükumeti çok ihtiyıt 
hareket ediyor. Bulgaristan hare' 

katında serbest bulunuyor. Kit11 ' 

seye bakmıyor, fakat herke:ıle if 
geçiniyor. Anlaşma po ·it ikası ti.\ 

kip ediyor. İtalyanın Bulgarislll' 

na dostluk göstermesine şa~ılına1 

Bulgaristanın 25 inci yıl dönül11°~ 
de, Yugoslavya kralı Varnadai; 

ken İtalya matbuatı, ltn!yanuı sı.ı 
garislana dost olduğundan bahse' 

den makaleler neşretti· er. Mı ı:e ' 
donya ve Akdenize mahreç mest' 

lelerinin biran evel halledilınesİ' 
nin elzem olduğunu yazdılar. ,. 

Açıkçası İtalya Bulgaristan& ., 
vans yapıyor. Avusturya Macıtl· 
tan gibi, Bulgaristanı da yanınd11 

görmek istiyor. 

Kral Boris lta'yayı ziyaret et' 

tiği zaman M. Mussolini faşist re ' 

jiminden ilham alıp Bulgaristf'ıı' 
parlamentosuz memleketler gril 

. 
puna ithal etmesini tavsiye etDli~' 
ti. Bulgaristandaki faıist hareka.' 

tının reislerinden biri !On günle'" 

de Romayı ziyaret etti ve yeni Jtıı1 
ya hakkındaki hayranlığını ve tı•~ 
diratını bildirdi. 
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29 Tşerinievvel Cümhuriye 
bayramı Verem mücadele 

cemiyetinin rozet tevzi 
:;ünüdür 
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Otrrıamn en güzel ve en bUyük 1 
tfa.cı çam idi. Çam çok kibirli 
~ir bakışla etrafındakileri süzer, 
hele ufacık dikenli çalılara ehem-
ibiyet bile vermezdi. 

Birgün garip bir it oldu. 
Dikenli çalı nasılsa koskoca· 
~ çam ağacının göğdesine sa • 
~hnağa te§ebbüs etmiıti. Bunu 
IÖten çam öyle kızdı öyle kızdı 
ki., Dağları biribirine katan fır -
ltııalar yaptı. Müthit gürültüler 
Sıkardı ... 

- Vay_ efendim... Vay. Sen 
lbiıitı ... Bana doğru uzanan .. Efen 
diın bu ne rezalet, bu ne kepaze· 
lik.. Ufacık bir çalı parçası kos· 
koca çam ağacına doğru elini uzat 
lııa.ğa nasıl te§ebbüs eder. Bun -
da.n büyük alçaklık olur mu? 

Küçük çalı çamın bu garip dü
tiincesini beğenmedi. 

- Etbette birkaç güne kadar 
~n de bunun manasını anlarsın .... 

Dedi. Hakikaten birkaç gün 
· 'onra bir köylü elinde bir balta 

ile geldi .. 

- Şu ağacı mı keseyim .. 

KUçUk ma•al: 
__..._. .... .,._..... ...... . 

Çam ile dikenli 

çalı hikayesi: 

Çat... Pat ... Küt ..• 
Çat... Pat ... Küt ..• 

Bir aralık iki köylü yemek ye
mek için istirahate çekilmiılerdi.. 
Çalı bu fırsattan istifade etti. He· 
men çam ağacına yaklaıtı. 

- Çam efendi ... Dedi... Müsa 
ade ederseniz sizi kurtarayım .... 
Çam bu i!e kahkaha ile cevap ve:· 

di. Fakat çalı ç.ok iyi kalpli oldu
ğu için kahkahaya aldırmadı. He 
men ağaca sanldı. 

Köylüler balta ile yanattıkları 
zaman ellerine dikenler batıyor, 

ayakları hareket edemiyor velha· 
sıl balta sallıyamıyorlardı. 

Nihayet: 

- Bu ağaca linet olsun ... De • 
diler. Baltalannı bırakarak ka
çıp gittiler .. 
Yaralı kalan çam birkaç ay sonra 
iyi oldu. Şimdi artık çalı ile çok 

iyi arkadqtırlar. Daha garibi or· 
manın içinde bunlardan güzel et 
gösterilemez. 

Yavrularım... Kibir fena ıey· 
dir. Sakın kibirli olmayınız .. 

Mübalağa 
Bu da başka .. 

Acemistanda o kadar çok soğuk 
olur ki pencereden atağıya atlıyan 
kedi yarı yolda buz olur ve hava
da sallanır kalır. 

Yüzgeç •. 
Ben öyle kuvvetli bir yüzgecim 

ki.. Niyagara ,eli.lesinin alt ba· 
tından girer, üst bakından çıka • 
rım. 

Nefes!. 
Ben bir nefesi yarım saatte a 

lır, bir saatte nefesi salıveririm. 

Trenle beraber .• 
İstanbul ile Ankara arasındaki 

yolda trenle bir yarı! yaptım. An 
karaya ben vardım. Bir gün son
ra da tren geldi. 

Bekledi! .• 
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Sütten yapılan şeyler 
Süt tozu sevkedilecekmiş .. 

Memleketimizde süt tozu yapıla -
cakmıt diye birçok gazetelerde 
belki bazı havadisler okumu,ıu· 

nuz. 

Acaba ıütten ne yapılır? Nasıl 
iıtif ade edilir diye dütündük. Ve 
bilenlere ıordum .. 

I 

Balık kavak ağacında .• 
Bu serlevhayı görünce belki de 

inanmıyacaksınız. Hayır .. Bu bir 
hakikattir. 

Hindistanda bilhassa Gaze 

Geçen gün bir arkadaııma beni Bakınız bizim (Süt) diye gül -

nehri sahillerinde yaııyan garıp 

bir balık vardır. Bazı zamanlar 
Hindiıtanda çok sıcak olur. Bu 
zaman sular kurur nehirde yafa • 
makta olan balık efendilerle ha • 
nımlar da iıter istemez kuru top • 
rak üstünde can11z kalırlar. itte 
bu zaman kanatları çok aert ve 
kuvvetli olan bu balık kanatların 

yardımiyle çamur üzerinde yürü· 
meğe ibaılar. Otlar arasından a
ğaçlara doğru tırmanır ve ve ken• 
diıine yiyecek bulmak için dallara 
kadar çıkar. 

bekle dedim.. Yarım saat sonra düğümüz maddeden neler yapılır. 
gelirim.. Dedi.. iki gün sonra 
arkadatımın beni beklediği yer • 
den geçerken bir de ne bakayım. 
Arkadaıım beni hali orada bek -
lemiY.,or mu? 

Atletmiş/. 
Ben müthit bir atletim .. Geçen 

hafta Galata kulesinden sıçra
dım. Bayazıt kulesinin tepeıine 

gittim. Oturdum. 

Yangın var .• 
Bayazıt kulesinin üstünde bir 

cigara içiyordum. (Yangın var) 
diye Galata kulesine hortumla su 
sıktılar. Bir ıey değil ben ıslan· 
dım. 

1 - Gözlük çerçeveıi .. 

2 - Kutu sütü. 
3 - Toz halinde süt .. 
4-Yağ. 

5-Peynir. 
6-Boya. 
7 - Çimento. 
8 - Bıçak sapı. 

9 - Kağıt bıçağı. 

10-Tarak. 
11 - Kalem kutuıu. 
12 - Örgü iğneai. 
13 - Yelpaze. 
14-Şi, .. 
15 - Gözlük kutusu. 
18 - Peçete halkası .• 
17 - Kart kutuıu. 
18 - Zil düğmeıi 
19 - Kol düğmesi. 
20 - Kalem ıapı. 
21 -Zamg. 
22- Krem. 
23 - Pudra kutuıu. 

Suda top .• 
Bir taıın içine biraz su doldu • 

runuz. içine de ağıza sığabilecek 
büyüklükte bir top atınız. Oyuna 
girecek çocukları da tasın etrafına 
diziniz. 

Bunları da itittikten sonra dün
yada olmaz olmaz diyemeyiz. 

Bir fey sordukları zaman: 
- Balık kavağa çıkınca .. Der -

dik. Artık bunun da kıymeti kal· 
madı. 

Ses ile ışık .• 

- Yoksa bu ağacı mı keseyim. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Herkes birer birer topu elleriy
le dokundurmadan sudan çıkar -
mıya çalı,ınız. Herkeı bir kere 

lıığın çok çabuk ileriye gittiği
ni bilirsiniz. Sesin de ıtığa naza -
ran yavaf yava! ilerlediğini de bir 
kere söylemiıtik. 

- Yoksa bu koca çamı mı kese· 
>'im.. Diye dü,ünmeğe baıladı. 

küçük çalının boyu küçüktü 
~ akat aklı çoktu. Derhal köylü . 
~ayının baltası elinde ağaçlara r{t. 
1Sİn baktığım anladı. 

O esnada hafif bir rüzkird ~· 
İıtif ade etti. Hemen çam ağacı 
ilin önünden yere yıkındı. Kosko 
~ çam meydana çıkıverince .. Köy 
lu dayı: 
~ Hoyt.. Ne güzel ağaç, ne 

tiizef agaç .... Bundan iyisi can sağ 
lığı.. Hemen tuna yapıfayım .. 

Hey mübarek hey .. He.m o dun· 
1uk.. Hem kerestelik •• Hem de en 
ili çıralı çamdan .. 

Dedi. Arkuında dağın içinde
ki arkadatına seslendi. 

•ı 

8 
-., Arkadaılar çabuk geliniz .. 

Uta.da koskocaman iıimize yarı -
Yacak büyük bir ağaç var. 
. Birkaç dakika sonra ormanın 
~Çİnde balta sesleri akisler yapma· 
lll batladı. 

,Cat... Pat ... Küt ..• 
Çat... Pat ... Küt ... 

~ Koskoca çam ağacı, batı gök
d te defen çam ağacının kalbin· 
~ ahlar Ye vahlar etrafa daiıl • J 

Mektepler açıldı, neşeler başladı 
tecrübe etmelidir. Bu oyunun 11r 
rı topu kendine doğru çekebilmek
tir. 

Bu da garip mi ? 
Su .. Su .. İçtiğiniz kullandığınız 

suyun rengi, tatı vardır. EUe tu

tulmaz derler. Halbuki elle öyle 
güzel tutulur ki.. Gözle öyle gü -
zel görülür ki.. 

İtte misali... Bizim bildiğimiz 
su bulut, sis, yağmur, buhar, ti· 
pi, kar, !ebnem, buz, çicek gi· 

bi buzlar, yerdeki donmuş buz, 
sütunlar, lsbrig, T ayfon, telale, 
deniz, nehir, kuyu. 

Ses hava dalgalarında yavaı 
yavaı ilerler. Muhakkak surette 
su gibi, hava gibi, gaz içinde ve 
ya sert maddelerde yürür. Hal· 
buki ı,ık daha batka alastiki bir 
maddeden istifade ederek ilerler. 

Eğer ıtık ile aeı ayni madde ile 
ılerlemi! olsaydı ııığı da sesi de 
ayni dakikada ayni yerde ititmek 
ve görmek imkanı hasıl olacakb. 

Bundan maada ıtık için hava 
olmasına lüzum yoktur. Yani am • 
pulün içinde hava yoktur. Fakat 
ıtık çoktur. Halbuki ses için mu· 
hakkak surette havaya lüzum var
dır. Hava olmıyan yerde yani 
( Hala) de ses gitmez. 
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Her hafta 150 okuyucumuza hediye veriyoruz 

Bu haftaki bilmecemiz heceler- lata, kitap, kartpostal vereceğiz. 

den cümle teşkilidir· Bilmecelerin hal varakalarına 

in - 1 - şa - ya - cum - ri isimlerinizi ve adreslerinizi oku • 
hu - yet - ta - s - ın - ya - naklı yazınız. 

ri - hu - cu - m - ye - t. Hal varakalarını da doğrudan 
Doğru halledenler arasında 150 doğruya "Vakıt çocuk sayıf ası 

~=:._ı...ü..uırucnnuu:a...ı1ıe11~....ıııuc:uı:w'-!ik~o-~h~arrir · 



IP-!!!!!!8 - VAKiT 9 B. teşrin 1933 

Bale hocası Grup unun • • 
sergısı açıldı "D " 

Celal Beyle mülakat ......................... ___ ..__.. •....... ~·····--··········· ............. . 

Şehir tiyatrosu bale heyetindeki 
hanımlar nas~) yetişiyorlar? 

Samiye, Saniye, Nezihe, Leman 
muharririmize neler 

ve Turan Hanımlar 
anlattılar ? 

Bizde •sale,, yeni bir şeydir. 

Son aenelerde şehir tiyatrosunda 
oyruyan operetler, tiyatroya, az 
kadrolu da olıa, bir "Bale,, grupu 
nun ilavesine lüzum göstermittir. 
Evelce ~hir tiyatrosunda açılan 
mektep kapanmı§lır; fak at, ti yat 
roya bağlı olarak çalrtan (bale) 
grupu bugün adeta bir mektep iti
ni görüyor. Grupta timdi on iki 
genç hanım var. Bale heyetinin 
hocalığını yapan Celal Bey temin 
ediyor ki, iki sene içinde yetiştir
diği kızların sayısı elliyi geçmiş

tir. Tahsilini Almanyada yaptık
tan ~ra memlekete dönen ve 
"Yalova Türküsü,, operetiyle işe 

hatlıyan, "Üç saat,, operetindaki 
muvıtffakıyeti neticesi olarak da 
şehir tiyatrosu bale §efliğine seçi -
Jen genç hocayla, boJ güneşli ti -
yatro bahçesinin bir kıyısında gö
rÜ§Üyoruz. Celal Bey ne nazik, 
ne yumuşak bir adam! ... Hem de 
öyle tatlı bir konuşuıu var ki! 0-
nun; omuzlarrnr kaldırarak, kolla-

genç kadın sanatkarı, bol ıon ba -
har günetinin altında dinlenip 
ıohbet ediyorlardı. 

Genç profesör öksürdü, yutkun 
du ve söyledi: 

- Efendiciğim, balede çalııa
cak hanımın her feyden evel, mu· 
zik anlıyacak iyi bir kulağı olma
lı.. Sonra, mütenasip bir vücut, 
baılıca şart.. Evet, hiç .şüphe yok 
ki en mühim şart .... 

- Yat ne olmalıdır? 

- Ekıeri gelen hanımlar 17-22 
arasındadır. Maamafih, muzik 

anlıyacak İyi bir kulağı, mütena -
sip bir vücudu olduktan sonra, 
biraz daha ya,lı olmanın ne mah-
zuru var?!.. . 

- Bale grupunun çalı,ma tekli 
hakkında biraz izahat verir misi -
niz? 

- Ondan on ikiye .. Üçten bete 
kadar çahtırlar.. Bu eıiıada, oy • 
myacak operetlerde bale grupu -
nun hissesine düJen kısımlar 

rarctli bir bahiı 
verdim: 

olacak .. Kulak 

Pergünt operetinin klasik danı 
larr konuşuluyor... Genç profe
ıörde kulak kabarttı. Sonra .. Tek 
rar ellerini uğuşturdu. Gülümse
di. Omuzlarını kaldırdı. KoUa
rını mutedil hareketlerle sağa so
la savurdu. Ve ,dedi: 

- Şimdiye kadar fantezi danı 
lar hazırlıyorduk. Pergüntte kla
ıik danslar var. Almanyanın en 

Serginin a~llmasında bulunanlar 
Genç ressamlardan bazılarının 1atiklil caddesinde Tünel ci" 

"D grupu,, ismi etrafında toplan - R k ı yı meşhur Vigman tarzını tatbik et - nnda eski uı onıo osluğu 
dıkları yazılmıttı.. Grupa menıup 

tim. Bizim "rup bu tarzı dahı' pek d 1 bu sergı· "Desen it • sanatkarlar ilk ıergilerin1 dün aa- nm a açı an " 
kolay hazmetti.. Şüphe yok ki kız tahsis ediimi•tir. 
~nmub~ede~~k~~b~i~tı~a~t~o~n~b~e~'=~=a~ç~m~ı~~~a~r~d~rr~.==~~~==~~~7~===~=~~ 
sahibidir:er. Aralarında harikü - bale hocaıı ne hesap, ne cebir ho muvaffak olabilecek miyim? /\ 
li.de istidatlıları vardır; hakika - caama benziyor. O, bizim bildi - ma bu korku her zaman içiıııd 
ten, hayretlere düşürecek derece· ğimiz hocalardan bambaş.ka bir vardır. Ondan bir türlü kurtulıı. 
de istidatlıları... Danslar hanım - profeıördür.. madımM. 

ları ıahneye alrttırıyor. İstikballe ~imdi, be§ genç kızla konu - Lc.man Hanım da sahne arti•1 

ri için faydalı oluyor. Cici Lil- şuyoruz. Evet. Hepsi de güzel. olrnak gayesinde ... 
yan Harveyin vaktiyle alelade bir Ve, hepsi de hakikaten kibar kız- Saniye Hanım dansa 1925 1etı 
revü kızı olduğunu ıöylerae.m ina- lar.. Bale hocaları, yüzle~ine kar- ıinde baılamıf. Bütün artiıtleri • 
nır mısınız? ... Bütün kızların ga - ıı: viyor. Bu genç hanım, güzel bİ 
yesi, zanneder misiniz ki, daimi - Talebelerim içinde en çok bale heyetinde çalışmayı kafi b 

beğendiklerim! luyor. 

Diye onları bana tanıttığı hal - Turan Hanımın anlatıtına gÔ' 
de, hiç te şımarmadılar. b ) d b T''t~ re, ütün operet er e, ütün u 

Samiye Hanım, (Kulak'arında çe filmlerde oynamıJ.. Bir sine 
halka taşıyan, uzun boylu, İnce, ma yıldı~ı olmak yegane arzu•~ 
zarif kız) balede üç senedenberi Ekzantrik bir konufuşla bu arzu6 
çalışıyormut, sordum: nu anlatırken §Öyle dedi: 

- Sinema artisti mi, sahne ar - _ Yıldız olabi'mek için, he;ı! 
tisti mi, yoksa baleyi mi tercih edi sahneyi, hem sinemayı tadıyorutı' 
yorıunuz? "' , • ı • .... 1, 

1 Beş genç kızın be,inin de ze\'JO 
nci dişlerini meydana. koyan 

leri ayn.. Meseli Samiye Hanıtıl 
zarif bir gülüşle ceva pverdi: 

(Dolores Delriyoya benziyen grı 
- Ooh ! Hepsinde.. Hepsinde 

zel kız) bir dram artisti olmak İl' çalıfmak isterim ... 
ti yor: 

- Sinemada en çok hangi ar-
tiati beğeniyorsunuz? - Bana verdikleri rol çok, heJJl 

Hiç düşünmeden: de çok açıklı olmalı.. Ağlamalı' 
_ Dolores delriyoyu ! yım; hem de hüngür hürür ağlarıı' 

lryım ! 
Arkadaşları gülüştüler: 

l~tanbul Şe'nir tiyatrosu bale heyeti san'atklrları iş başında - Doloreıe benzediği için; ka Turan Hanım, sahnede de, fi},o" 

rını :ntutetfıl hareketlerle sağa so· (dansların, rakrsların) provaları ıurette dansöz kalmaktır! ... Ha - fir kız! de de "Diş göıtermek,, merakındtı 
Ia savuraı"ak, boynunu oynatarak, yapılır. yır~. Katiyen! İıtediğinize soru. Samiye hanım kızarır gibi ol - ımı~. 
oturduğu yerde bacaklarını kıvı - - Deraleri nazari ve ameli di- nuz. Hepsinin de gönlünde, bir du. Boynunda sarkan ufak madal - Diş göstermek mi? diye sof 

rarak, dizlerini bükerek, belini ye ikiye ayırıyor musunuz? gün sinema artisti olabilmek için yonun ince altın zincirini parmak- dum, bu da ne demek? Kaynarı' 
- rever'1ns1ar ya.par gibi, hafif -Vallahi beyefendiciğim, böy sönmez bir arzu vardır. Araların- larına doladı: rollerine mi çıkmak istiyorsunuz? 
bütün itinalarla iğip doğrultarak le bir tasnif yapmadık .. Hem, itin da, günün birinde bir yıldız ol - - Ona benzeyip benze.-nediği· - Yok, hayır .. Bu, ne~enin di~ 
lakırdı anlatışını görüp te bir doğrusu, böyle bir tıunife de lü • mağı bile düşünenlere raıtlaraınız. mi bilmiyorum ... Ama, çok ıeviyo- göstermesi.. İşte buna bayılıyo ' 
"Bale,, profesörünün kar§ısında zum yok bence .... Dansa ait ekzer- Ah .. Bu uzak, eriıilemiyecek bir rum onu.. Sanatini de çok beğeni· rum .. Göz yaşını hiç, ama hiç set/' 
bulunduğunuzu derhal anlamama- sizleri yaptırıyoruz. Artiıte, ko - hayal de değil, füphe yok ki ... Ka- yorum doğrusu... mıyorum .. 
nız için -dostlarım, bana gücen- laylrkla bacaklarmı kaldırabilmek biliyet ve hepsinden fazla, !ans Mavili, çıtrrpıhr bir kız, (Ne- Hepsine birden son sualimi ıot' 
meyin - pek kahn kafalı olmalı- kolaylıkla dönebilmek usullerini olduktan sonra.. Değil mi beye - zihe Hanım) bale grupuna gireli dum: 
sımz... Ellerini uğuşturuyor, kaı - belletiyoruz.. Yetti gitti, beye - fendiciğim? ... daha bir ıeneyi doldurmamış .. A- - Bale hayatına atılmanızdş 
larmı, &ö:derini oynatıyor, me.m - fendiciğim.. Genç profesörden, bale grupu ma, pek muvaffak oluyormuş .. En maddi kazanç dü§ünceleri mi a ' 
nun bir adam tavriyle: Almanyada baleye karJı müt - nun bazı uzuvlariyle tanıştırılma· çok sahne artisti olmak istiyor. Fa- mil olmu~tur? 

- Beyefendiciğim, diye gülüm hiş bir arzu ve müthi~ bir ha1ep mı istedim. Ne nazik genç! Der· kat, tuhaf değil ımi? En fazla be- Bu suale beş genç kızdan e· 
bale grupu pro' süyor, Türk kızlarında baleye vardır... Orada hakkiyle bale ar- hal; lacivert, mavi, sarı, bej, kah- ğendiği artiıtler, sinema artiat'eri ve] cevap veren, 

karşı çılgınca bir arzu, çılgmca tisti olabilmek için, konservatu- ve rengi grupa döndü. Seslendi: arasında.. fesöı·ü oldu: 
bir heves var.. Gün geçmiyor ki var gibi müteaddit seneler esaslı - Samiye, Nezihe, Leman, - Lilyan Harvey, bir; Marle 
birkaç talip bize müracaat etmiş bir tahsil takip etmek icap ediyor. Saniye, Turan... Ditrih, iki; Greta Garbo, üç; do-
olmasrn; ve balet grupuna alın - - Bizim bale grupunda çalı - Burnumuzun ucunda gürültülü lores Delriyo, dört; Jan Kravford, 
ması için yalvarıp yaknrmasm.. . tan hanımlar ne ücret alıyorlar? bir münakafayı andıran konutma beş .... 
Ama, elitnizden bir şey gelmiyor Bale şefi ezilir, büzülür gibi ol- durdu. Beş genç kız başı bize Nezihe Hann~nrn, ipek film 
ki, beyefendiciğim!. .. Kendilerin - du. Ellerini uğuşturdu. Omuzla - döndü. Profesör rica ediyordu: stüdyosunda çevrilen Türkçe 
de pek fazla kabiliyet ve heves rmı kaldırdı. Yutkundu ve sustu. - Kızlar... Biraz yanımıza filmlerin hemen hepsinde rolü var 
gördüklerimizi imkan nisbetinde sordum: gelir misiniz? .. Samiye, Sam iyeci- mış. 

alıyor, çalr§tmyoruz İ§te... - Altmış lira mı? ğim.. Nezihe, Neziyeciğim ... Tu- Leman Hanım iki buçuk sene· 
- Bir hanımda, bale grupunda - Çok çıktınız! rancığı.m, Lemancığım.. liktir. Şehir tiyatrosunun oynadı-

çahşabilmesi için ne gibi şartlar - Otuz mu? Burada bir kere daha iman el - ğı bütün operetlerde ve Türkçe 
arıyorsunuz? - Pek indiniz... tim ki, Ce'al Bey, profesörlerin filmlerde çalrşmıı. l'k sahneye çı-

Parmaklarmı çıtlattı. Reve- - O halde ikisi ortasını bula- en yumuşağıdır. Gözlerimin ö- kışı "Yalova Türküsü,, nde ol -
ranslar yapar gibi iğilip doğruldu. lım... nünde iki hayal vardı: Kerat cet· muş. 
Başını sağa sola oynandı. Ve, yu- - isabet... Maamafih... Hiç velini ezberliyemediğirn için ke- - Leman Hanım, sahneye ilk 
valarında uçmağa çalışan yavru - şüphe yok ki yüksek bir kazanç!... mikli parmakları arasında kulağı- çıktığınızı anlatır mısınız? 
lar gibi nıutedil çırpınma hareket· Almanyada da bir bale dansözü mm kıkırdağını ezen heaap hoca· - Ne gibi? 
leri ... - (Muhatdcak ki Celil Bey bu. kadar kazanır... 11... Sonra... Dört meçhullü mua- - Heyecan duydunuz mu? 
çok ateşli btr genç!) sonra, göz - Biraz ileride; lacivert, mavi, delelerin altından bir türlü kalka· - Ooh ! Evet .. Petc: çok heye . 

',\. ··-ini on ad mı ilerideki YC!İI kane- ıarı, bej, kahve rengi bir grup... madığım için tekdirine uğradığmı 'ı can duydum. Korkuyordum: A • 
"" • 1•e dikdi: Şehir tiyatrosunun iki Bet altı genç kız cıvıldaşıyor ... Ha cebir hocası .. Evet, muhakkak, caba becerebilecek miyim? Acaba 

- Kazanç meselesi on'ar içit! 
dördüncü, beşinci katagoridedİf• 

beyefendiciğim... Heysi de bu i~e 
zevkleri için atılmışlardır ... 

Ve .. Sanlı mavili, bejli, kahtfl 
rengili, lıivicertli beş genç kıı• 

yumuşak profesörlerinin bu ccYIJ' 
hım kuvvetlendirdiler. 

RErt 

F ord fabrikasında grev 
Çesterdeki F ord f abı;kaıiyle 

Nev - Jerseydeki Ford fabrikalll' 
rının gra v yapan amelesi otorrıo ' ....,., 
billerle Nevyorka gidip tezahürat" 
la bulunmağa ve oradan da Del ' 
raadeti F ord fabrikalarına gitate' 
ğe karar vermişlerdir. 

Diğer f ord fabrikaları amelele' 
rini bu akına davet etmişlerdir. 
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ağlam bir çocuk elde 
etmek şartları 

Bir avukat iki çocuğunu verem 
oldukları için öldürdü 

~•zan: Çocuk hastahkları mUtehassıaı Ali ŞUkrU 
Zavallı kadın: "Aman bu silah sesi nedir?,, diye kocasını 

karşılayınca bir kurşun da onun yüreğine saplandı -1-
Lir çocuk elde etmek için 

~ noktalar çok mühim • 
, eli. çift tetkil edrken ta -

ııhhati ve ıinni dütünül
Para ve atk bu hakika

L~ Çekerse hazan fena neti-
qrtıJanmak hiç te mümkün 

hir ,ey değildir. Çünkü 
~ lıaatalıklar vardır ki irsi 

clolayısile anneden veya 
I il Çocuğuna geçer ve bazı 
- 'tlar da sari olması dolayı
'11ııe veya babadan çocukla· 
&eser, Ve çocukları da haa-
1 olur. Me.eli. dimağ veya 
h.atalıklara müptela olan an 
~l babanın çocuklarında ay
tllık husule gelir. Saralr, 
• budala, deli olur . 

4~· 1 olınamıt frengi veya vere
ıtı·· 11Plelıi olan anne veya baba-
çOcukları frenki veya verem 

tal f" · ·· e, mor ıne, eroıne mup · 
0lan anne veya babanın ço -
l'r c;ılız, zaif veya zekaca nok 

olur . . 
1k llleselesine gelince; bu da 
• Ça mühimdir. Burada tara
ın fa.hsına ait fiıyolojik hata

Ô' • •Öyliyecek değilim. Yalnız 
··r ~lt a.nne veya babadan doğa

SOcuklardan bahsedeceğim .. 
• tÇocuklar arasında vücutleri 

'tiınül etmemi§ olanları, has
l.ra kar!• mukavemetsiz o· 

ı kesretle görülmektedir. 
tkinın ancak sağlam bir vü
. . olabileceji dü~ünülüne çift 
Ldınde bu saydığım noktalara 

ii ıı:t.dar çok elaemmiyet ver -
ir S ~izım geldiği anlaıılır. 

'tla.m bir çocuk elde etmek 
,_ ~.hunlardan baıka bir de hami
Jı• '! annenin yiyeceği gıda me -

1 ~ 1 de çok mühimdir. 
er ınemlekette olduğu ribi 

),ol e de hamilelik zamanında ba
dı 'Ckinı adetler vardır. Müterak 

ltteoıleketler ahalisi bunları, 
rratlarını anlıyarak tereket • 

1 •i. halde bizde elan bu gibi a
. ~rın henüz yapılmakta olduğu 
ll!lektedir. 
~eıeli yenecek şeyler hamile
~naıında bizde ekseriya tah
edilir. Et, süt, yumurta, tat· 

'tt birinci gıda f arzedilrek asıl 
"ıaıı lizmı olan gıdalar per • 

• 11nıfına ithal edilir. Bugün 
lfı111 l"d' k. .. . e ı ır ı et, sut, yumurta, tat 

' )b~~n bir kimse yalnız şi~man 
1 •• •lır, fakat sıhhati tamam de -
11ır. 

lftnıile kalındığı zamandan iti
,tıa gıda hususunda dikkat ve 
~&ılı lazımdır. Cünkü dahili 
lllıde büyümeye haılıyan ya v -

da yemeğe ihtiyacı vardır. 
~~~k ağız ile değil, çocuğun 

it vasıtasile olur. Çocuk bu 
u ~le kandan lüzuınlu mevaddı 

' 'Qr 
~l "e. Posalarını da göbeii vası· 
~.~ •ade ederek beslenir. Ve 
~, lir. Anın için gıda alırken ay
~~1qnıanda yavrunun yeni tetek· 
>'eden hücrelerine yarar hangi 
~~ l•zım ise onları intihap et-

\- lt. 

"ıı'.1 eı.ıek intihap edilince göz ve , qe • ._.,n hotuna gidecek ,eyler ol 

ti~1dır. Vücudun da hoıuna 
~ llir~ lale tcyler vardır. Onlar ye

~t ~ enı valide sağlam olur, hem 
~ ,,,, . ., l 
~~ Unun temel la! arı sağlam 

\lt ojur. Yen ilen yemek1er· 

den vücut muayyen nisbette isti -
fade ettiğinden yemek te o niabe
te göre yenilmelidir. Çünkü vü
cut kendisi için yenilen yemekle
rin bazılarından az, bazılarından 
çok alır, ıarfeder. Ve bu madde· 
ler de maadin, albomin, yağ, !e -
ker, su ve vitamindir. Bunlar 
sebzeler, etler, unlar, yağlar, fe· 
kerler, meyveler, salatalar deru
nunda bulunur. 

Hamile bir vücudun bu sayılan 
feyleri bir nishet tahtında yemesi 
farttır. Maadin ile albomin vü · 
cudun esas binasını tetkil eder. 
Diğerleri bunların hüsnü suretle 
vücude yerleımesini temin ettiği 
gibi bir kıımı da vücut makinesi -
nin İ§lemcsi için yağ vazifesini ıö 
rür. Bu sebepten bu maddelerin 
vücude pek mühim hizmetleri var· 
dır. Bunlardan biriıi noksan ola· 
ra'k yenecek olursa, o vücut nok
ıan olanın yerine kendiıininkin • 
den ıarfederek yenilen yemeğin 

müvazenel nisbetini temin ederse 
de fakat bu defa kendisininki nok 
sanlaıtığından hücrelerin terkibin 
deki ahenk bozulur,. Hastalıklı, 

sızı1 ı, zaif veya ham YÜcutlu ola
cağından bittabi karnındaki ço • 
cuklar da aynı hale maruz kalır. 

Mesela et, yumurta, pilav, ha -
mur tatlısı yenilip sofradan kal • 
kılsa, etin Ye yumurtanın içerisin
de al bom in maddesi fazla, diier 
maddeler az, pilavda ıeker fazla 
yağ var, diğer maddeler az, ha
mur tatlısında ,eker ve yağ fazla 
var, diğer maddeler azdır. O hal
de hu yenilen yemekle TÜcude 
fazla miktarda albomin, !eker, 
yağ gmyor. Fakat maadin pek 
az giriyor demektir. 

Parisin civarındaki Garş kasa · 
basının en latif bir kö~esinde za
rif bir sayfiye vardır . Sayfiye iki 
katlı bir binadır. Önünde yola na· 
zır küçük bahçenin sanatkarane 
iılenmi~ bir parmaklığı mevcut -
tur. Parmaklıklar nakışlıdır, pcn 

çerelerde kıymet:i dantelalar var
dır. Velhasıl heyeti umumiyesi 
ihtiyaç. denilen kara bulutun ıay
fiyedckilerin yanından bile geçme 
diğine delildir. 

Saadetin ve servetin bir iltica -
gahı gibi görünen bu güzel ıayfi
yede bundan bir kaç gün evvel en 
acıklı aile facialarından biri oy · 
nandı. 

Sayfiyeyi tutmuş olan ?arisin 
tanınmış avukatlarından Mösyö 
Hanri Blavo bu sayfiyede kendi
sinden on yaş küçük zevceıini ve 
yetitkin oğlu ile kızını öldürdük
ten ıonra kendisi de yesinin tesiri 
ile hayala gözlerini kapadı. 

Mösyö Blavo elli üç ya,ında idi. 
Pariıte Li.vuvazye sokağında ida
rehanesi, Viktor Emanüel soka -
ğında da ıüslii bir apartımanı var· 
dr. 

Facia, muharrirlerin muhayyele 
lerinden geçen vakalardan çok 
dehtetli olduğundan tasvire de -
ğer: 

Avukatın Jan isminde bir oğlu, 
Jaklin isminde bir kızı vardı. it
leri yolunda ve serveti dünya ga· 
ilesini dü~ünmiyecek kadar çoktu . 
Çoculdumın hasta elduklarını gö 
rünce geçen mayısta Vikeraon'a 
gitti ve Cart sayfiyesi sahibi Ma
dam Edezer' den sayfiyeyi olduk -
ça mühim bir kira ile kiraladı. 

Albomin gerçi vücut hücreleri· 
Bir kaç gün sonra bütün aile 

nin nümaıına hizmet ederse de 
vasi binaya yerlettiler. Binanın 

yalnız batına bu vazifeyi ıöre - zemin katında mutbak, kiler, ye
mez. Çünkü albominin vücutte 

mek odası, ve i, odası vardır. Bi
ıarfolunup kalan posası vücut için 

- rinci kata çıkılınca Mösyö Blavo 
muzurdur. lıte bu muzur madde 

ile zevcesinin ve çocukların yatak 
eğer madenli yemek yenilirse vü-

odaları, hama.m, tuvalet kabinesi 
cude giren maadinJe birletir ve .... 1.. lk" . k . . 

.. d d goru ur. ıncı at ta hızmetç1le-
bu posa vucu e zarar verme en 1 t h . I 
. . . k re a sıı o unmuıtu . 
1drar ve satre ıle dı!arıya çı ar. 
Eğer maadin yenilmezse bu albo- Avukat bazı ailesi efradı ile o· 
min posaları vücutte kalarak vü • turarak, bazı da İ! odasına çekile
cude muzur teairleri dokunmaya rek işlerini gözden geçirirdi. Gün
baılar. ağnhkh, aızılı veya Jİf _ düzleri de Paristeki yazıhanesine 
man olur. Bittabi karnındaki yav- inerdi. Mösyö B1avo, her iki ço
runun hücreleri de anyı akibete cuğunun verem olduğunu biliyor
uğrar. du. Bütün ihtimamlara rağmen 

Maadinin vücutten a'bomin po- hastalığın önüne geçilemiyor, he
salarını atmak hasnımdan ma· le yirmi üç yaşındaki kızı Jaklin 
ada bir de vücut hücrelerini yap- günden güne eriyordu. Avukatın 
mak hauuı vardır. Bundan baJ- katipleri patronlarının çocuklarını 
ka madenler ara11nda iki mühim ne kadar sevdiğini bilmiyorlar ve 
madde daha vardır ki birisi demir onun kederini fazlala~tırm.ımak 
.madeni, diğeri kireç madenidir.. için sıhhatlerini sormaktan bi1e çe 
Bu ki maadin çocuklar için fevk- kiniyorlardı. 
elide mühimdir. Meseli çocuk Maa.mafiyh, facianın vukua se· 
demir madenini annesinin karı- leceğini gösterecek hiç bir emma· 
nmda iken hamileliğin ıon ayla • re yoktu. 
rından itibaren alarak çocuk ken- PerJembe günü ak§amı avuha
di kara ciğerinde depo yapmıı ol- tın yazıhanesinden ayrılacağı sı -
duğu halde dünyaya gelir. Anne- rada katipleri eı·tesi günü gelip 
sinin memesini emmeğe ba,'adığı gelmiyeceğini sordular. Avukat 
zamandan itibaren anne sütünün bir an tereddüt eder gibi oldu. 
terkibinde maadin az olduğundan Sonra ne yapacağını henüz bilme 
çocuk kendi deposundan azar a • tlHftıımtHllMHllDmllHINltmllll11111'"'111n"tnU1tlfdtntmHHlltO"t-ııı llllıtıllt 01118 

zar sarfederek bu nokıanı lelıifi anne sütündeki maadin bu n~ksa
eder. Eğer anne hamilelik zama. nı telifi edecek kadar olmadığın
nında bu noksanı telifi ettirecek dan bu ço::uklar tombul dahi ol . 
kadar maadin yemezıe çocuğun ıalar kansız, yani kan zafiyeti var
hünyesi zaif kurulduiu gibi aynı dır. Entani hasta'ıklara mukave· 
zamanda kara cijerine depo ala- met noksandır. Bir hasta olunca 
madığından zaif, ve kansız olarak derhal ölüverirler. 
dünyaya gelir ve doğduktan sonra Sonu yarın 

diğini söyledi. Sonra bir mektup· vakanm nasıl oldusunu anlıyaıatı· 
yazarak, poataya vermelerini ten- yan ve evde oturan n vukatın şo -
bih ederek yazıhaneden çıktı. förü de mecruh delikanlının ya -

Ertesi günü Blavo evde kaldı.. nına ko§mu~, onu boş yere ayılt • 
Günii gayet tabii olarak geçirdi. masa çalışıyordu. Tam hu Giril • 

O sırada muhakkak olarak tasav· da bir tabanca sesi daha duyuldu. 

vur etmt olduğu faciayı hiasetti -
recek hiç bir harekette bulun· 
madr .. 

Geçen cumartesi avukat saat 
dokuzda kalktı, karısının odaıına 
girdi ve sıhhatini ıordu. 

Kadın, geceyi gayet tabii bir 
surette geçirdiği cevabını verdi 
ve dedi ki 

- Sen nasılsın Hanri? .. Yüzün 
her vakitkinden ıoluk.. Yoksa bir 
rahatsızlığın mı var?. 

Avukat, hafif bir tebeuümle 
bir ıeyi olmadığı cevabını verdi 
ve &!ağı kata indi. Aşçı kadın 

mutbağa inmitti. Blavo kadına. 

hanımın kendisi ile o gün pi!ecek 
yemekler hakkında görü,mek iıte· 
diğini söyledi. 

A,çı kadın yukarı çıktı. Arka
sından merdivenleri çıkan Blavo, 
merdiven sahanlığında durdu, biz 
metçi hanımı ile konuıurken yirmi 

altı yatında bir delikanlı olan ve 
hukuka devam eden avukatın oğ
lu Ja.n ayaklarına bir terlik geçir· 

mit ve arkasında çaketaiz olarak 
odasından çıktı. Babasını aörün
ce yemek odasına inerek kahvaltı 

edeceğini söyledi ve beraber İn -
mesini rica etti. 

Avukat iti olduiu cevabını ver· 
di. Fakat betbaht delikanlı iki 

basamak merdiven iner inmez bir 
tabancanın patladığı duyulu. Bet
baht delikanlı hafif bir ıeıle: 

- Ah baba!. Canımı çok acıt· 
tın!. .• 

deyerek yere yuvarlandı. 

Mösyö Blavo, oğlunu böylece 
yere serdikten sonra kızının yatak 
odasına girdi. Kız henüz yatak • 
ta yatıyordu. 

Meyus baba, !•tkın !•!}km ba -
kan Jaklinin ıöiıüne bir kurıun 
uktı. Kız da o anda öldü. 

Betbaht baba bu iki cinayeti bir 
kaç saniyede yapmııtı. Kurıun 
seslerini duyan Madam Blavo de
li gibi odadan fırlayarak merdi • 
ven ıahanlığına koımuıtu. Ne ol
duğunu anlıyamadıiından dehtet
ten dı,arı fırlamıf gözler'e baka· 
rak kocasına baiırdı: 

- Ne oldu?. Ne oluyor?. Yok
sa Jan kendisini mi öldürdü?. 

Şu dak•kada zavallı kadın oğ. 
lunun aon za,manlarda sevdiği bir 
kızla bozuıtuğunu halırlamıt. ço· 
cuğun yeisle kendine kıydığım 
sanmıştı. 

Daha kendini toplıyamadan M. 
Blavo saklı tuttuğu si 'ahı karısına 
çevirdi. 

Tam bu sırada, evde bulundu
rulan Matmazel Kler Kran ismin
deki bir hasta bakıcı, ıilih sesle· 
rini merak ederek f acianıo vukua 
geldiği ıofaya inmi~ti. Matmazel 
Knıvs, Madam Balvonıın maruz 
olduğu tehlikeyi görünce erkekçe 
bir cesaret göstererek katilin üze
rine atıldı ve silahı elinden aldı. 

Matmazel Kravı he.men alt ka· 
ta koıtu. Silahı telefon iletinin 
masasına bıraktı. Diier taraftan 

Meğer avukat, her ihtimnle !~ar 
§1 iki rero ·ver hazırlam·11 ilk re· 
volveri alınmca odnsm.a ko~arak 

ötekini almış ve karısının üzerine 
ale§ etmiş. 

Kadın yaralandıktan sonra ~üç
lükle caddeye bakan pençercye kil 
dar koştu. Orada "imdat!,, diye 
bağırarak yere düştü. 

Bu üç cinayetin ifası avukatı 
o kadar müteheyyiç etmİJ!li ki 
kendisi karısını vurduktan ısonra 
tabancasını yeı·e atarak sendeliye 
sendeliye bir kaç adım attı. Ve 
sonra boy!u boyunca ye-re düştü .. 
Farta teheyyüçten kalbinin bir da
marı kopmuştu. 

Sayfiyedekilerin haber vermesi 
üzerine vaka mahalline yeti§en 
Gar! jandarmaları, kanlar icinde 
yatan üç betbahtın ve damarı ko· 
parak ö'müş olan babanın cesetle
rini buluyorlardı. Beraber ge!en 
doktor, hepsinin öldüğüne kana· 
at getirdikten sonra jandarma za
biti ilk tahkikatı yaptı ve dört ce· 
nazenin kaldırılması emrini verdi. 

Yaka tahitlerinden a§çı Madam 
Dölor bir muharrire demi!lir ki: 

"- Mösyö Blavonun birdenbi
re çıldırdığını zannediyordum. Yu 
karıda ne olup bittiğini tahkik et
meden afağı koştum. Şoför Janı 
ayıltmak istiyordu. Zavallı de·i
kanlının sütlü çikolatasının hali 
dumanı tütüyordu. Şoföre: 

- Çabuk kaçalım. Mösyö çıl • 
dırdı. Hepimizi öldürecek. dedim. 

Halbuki Mösyö melek gibi bir 
adamdı. Hiç huysuzluk etmezdi. 
Karısını ve çocuklarını fcvkelade 
severdi. 

Çocuklarının verem olması onu 
çok üzüyordu. Hele Matmazel 
Jaklinin "ümitsiz olduğunu biliyor, 
kardqinin de kurlulamıyacağmı 
tahmin ediyordu. Bu yeisli düşün
ce onu son derece §aşirttı ve ta
bancasını kullanmağa kadar sü
rükledi.,. 

Şoför de efendisinin çok vic -
danlı bir adaın olduğunu ifadesin· 
de söylemiştir. 

Blavo zengin bir adamdı. Aya
lette bir de ıato salın a1mıfh. lki 
çocuğunun ölüme mahklım olduk
ları ve analarının de onların yanm 
da vereme kapılacağı yesi betbaht 
avukata, romanlarda İ!itiLmemit 
olan bu cinayeti yaptırmışhr. 

Ekalliyetler 
CENEVRE, 8 (A. A.) - Tah

rir komiteı;i, Fransız murahhas he
yetinin teklif elliği karar suretini 
ittifakla kabul etmiştir. Bu karar 
suretinde bütün memleketlerde 
ırk, din, ve dil cihetinden akal!i • 
yet le§kil eden halka hür::net ve 
riayet gösterilmesi h:ıkl.ı da 1922 
yılında milletler ccmiyt:"ti heyeti 
umumiycsi tarafından tf'yİt edilen 
esas hatırlatı 'mışhr. 

Komite bu karar suretinin ikin
ci kısmını le§h:il eden ve ,ral-udile 
rin himayesine dair olan . fıkrayı 
da kabul etmittir. 
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• o Memleket JHrafu)~ırl~ıri o ; Vapurcular şi ·u~eti 
-· 

'4ıwm-••••-mBMuıııı ı.,,ıııııııııLwıı:ı ı ııı 1 11 m~w.~rı 11 '~1. ·,urı,1ımııııımmm,ınıttıııııııliı1ılllffil!llrıılllıi~!ıuıııı,ıil!lmıııw·ıı,:mf nihayet kuruldu 
Aydında incir satışları Diyarıbekirde 

1-lükfımet doktorunun 
lktısat, Maarif ve yol işleri, Cümhuriyet hiınınetile hap:sanede 

Dünkü hararetli ve münakaşal 
toplantıda idare heyeti de seçil 

bayramına hazırlık I ~sıi. h~manı ~apıldı . 
-----. Dıyarıoekır, (Huıusı) - Şehn· Vapurcular dün İslanbu'da va- Yell~cnci zade' er seçilmemi 

AYDIN, (Huıusi) - On bet laya vaııl olmu,tur. Bu yol .me:;a - m:z:le sıhhat işleri çok iyi idare purcular birliği binasın ela fevka · İdare heyeti yarın ilk to 
pndonberi incir mahıulünün ti - feyi azalttığı gibi Ay<lm halkına 1 cdi iyor. Sılma mücadelesi güzel lade bir toplantı yapmı~lardır. smı yaparak idare meclisi 
mendiferle sevkine baılanm19tır. ıüzel bir sayfiye de kazandırmış 1 neticeler vermektedir. Tifo hasta Toplantının sebebi vapurcula - seçecek ve şirketin müstacel f 
Jlk -.ünlerde fiatlarm yükıek git - oluyor. Önümüzdeki yaz burada lığının her sene görülmeıi üzerine nn kurmak için uğraştıkları ~irke meles ini hazırlnmağa başlıY' 1 
meai müstahıillerin yüzünü gül - pavyonlar yapılarak elektrik' e \ ın - ..-n sdarı ile sebze bahçelerinin tin resmi muamelesini yaptırmak tır. 
dürdüğü kadar ıon günlerde fiat· ten,vir edilecek ve halkın s:ıf ve ı su'anma~ı menedijmişitr. ve umumi heyet halinde bu i~leri Öğrendiğimize göre tcscİ 
)arın düımeıi de o niıpette müte- bol hava alması icin mümkün ol -ı Hap· shanecleki mahkumların görü~mekti. Vapurculaı ın uzun melesi için lazım olan bütiitı 
euir etmiıtir. Fiatların dütmeıi duğ~ kadar tedabir ittih.-7. edile - el~ sıhhatleri ihmal edilme~ekte. ı zamandanb.eri .deva~ eclen dedi· nuni hazırlıklar ikmal edi_'.cSI 
keyfiyeti gerek müstahsilin nez _ cekttr. 1 dır. S:rn znmanlarda hapıshanc kodulu vazıyctıne nıhayel vermek Vapurcular anonim şır~ 
dinde yapı1an tahkikatı ve gerek· ")nuncu Cümhuriyet bayramı 1 mcv:-udu 1250 :i ~ul~uş: hapisha i~in lktııat ~veki.' eti de bazı ted · ı k~~·ulması için heyeti veJ<ı 
H mahallt matbuatın çok alakalı haz1rhkları ne hın"sı mahkum an ıstıap e•.o:nc· bırler almaga mecbur olmuştu. musaade almışlar. Bundaf1 

yazılarından anlaşıldığına göre Vilayet yüksek komite heyeti diğinden Adliye Vekaletinin ha - Vapurcuların dünkü toplantısı da diğer resmi muameleyi d 
ıevkedilen ma1ların Avrupaca faz ile yardımcı komiteler hıılkcvi sa- pishane yapmak üzere yeni bir bi- öğleden sonra olmuf ''e bütün va- mal etmişlerdir. Yalnız ~i 
la miktarda alınmamasından veya lonunda toplandı'ar. Her komite _ na kiralıyacağı haber alınmıştır. purcular bu toplantıda hazır bu İstanbuldaki sicilli ticarete 

alıcıların dütkün fiat vermeıinden nin bu bayram için hazırladığı e- l".1erkez hükumet doktoru pek lumnu!lardır. muamelesi kalmıştır. 
ileri gelmiyor, mutavauıtlarla faz sular üzerinde görü~üldü. Onun - dcccrli gençJerimizden Ali Muhar lktıaat vekaleti tarafından da Ticaret mahkeme 
la ki.r yapmak iıtiyen tüccarların cu yıl bayramını parlak bir suret- rera Bey bilhassa hapishanede gö- komiıer olarak lıtanbul ticaret • 
çevirdikleri manevralardan feri le kutlulamak iç;n hararetle çah· rülen ••l"İ ve salgın hastalıkların müdürü Mubıin Naim Beyin içti. kararını bildirmedi 
ıeliyor. ftl~aktadır. !Jelediye cümhuriyet önünü almak için çok eaaslı ted - mada bu' unma11 bildirilmif oldu - Kıymet takdiri komisyoıı 

Netekim Avrupaya ilk ıevkiya meydanını tefrik etti, belediye birler a'mı~ ve mfübet neticeler el ğundan Muhsin Bey de bu toplan· raponuna itir~zları üzerine 
tı yapan tüccarlar bu ıene mahsu- reisi bizzat bu meydanın tesviye de etmiştir. Ali Muharrem Beyin tıda hazır bulunmutlur. min verdi3i kararın, rntı,; 
lün ıeç yeliımeıi haıebile vaklile ve nevakuının ikmaline gayret el· bu de~crli çalııma" Sıhhiye Ve • Celıeyi evvel& vapurculardan müddet geçtikten sonra bildi 

l mektedl
·r. kaletince nazarı dikkati celbet • y k B k d. ği için katiyct ifade ctrnİ) 

ma ları ucuz alamadıklarından a- a up ey açmış ve en ııi top · 
eele o!arak yüksek fiatla top'adı • O. S. mi~, kendisi göıterdiği hüsnü hiz lanlı reisliğine seçilmittir. noklasın<lnn bazı vnpurculııt 

mel ve faaliyetten dolayı Vekalet- fmdan vak· itiı 1 l b ı ı 
lar, müteakip poıtaların ıevki a - Bundan ıonra alelusul iki ki.tip 

1 ·azı s an u 
raıındaki faıılayı fıraat bilerek Bayrağımıza saygı çe bir takdirname ile taltif edil - ıeçilmit ve müzakereye başlanmı' ticaret mahkemesi tctkil; _t 

•lyevm fiatları dütürdüler. istiyoruz mİ!lir. tır. tetki!'iüını bitir.':l1iştir. An~ 
Genç ve çalı§kan hükumet dok- raz istidasının kaydiyesi ek5° 

Vapurcular takdiri kıymet me - J 
toru, hapishanede asri bir hamam 1 • d k duğundan , dün karar bilıı Elindeki 111alını ıatarak nafa -

kaıını temin eden küçük müıtah -
ailler hir defa yola çıkardıkları 

mallarını mutava11ıtların piyaaa
Ja hikiqı olarak verdikleri fiat ü
aerinden tealim mecburiyetinde 

lialmakta Ye bu ıuretle zarar gör
i.elnediTler. Bu 1ebepledir ki tüc 

• car :Ye mutavaasıtların bu hareket
~inin önüne geçmek •e fiatların 
artmuına yardım etmek ıayeaiy]e 
HalkeYİ ıalonunda müıtahıill~rle 
beraber alakadar zevatın huzurile 

'bir t-;plantı yapıldı, müıtahıille -
rin müttehit olarak mal ıe•ketme
leri •e matlup fiatı bulmadıkça 
malların teılim • edilmemeai ıibi 

'l»irçok huıuıat kararlaıtırıldr. 

Birkaç mütevauıtın kaaaarna 
para rirecek diye müıtahıilleri 

aa1'ara sevkeden manenaların ö -
nüne geçmek için bir birlik yap • 
mak •e hunu kontrol ederek idare 
edilmek çarelerin en iyiıi olduiu 
alibdarların ileri sürdükleri fi • 
)dderdendir .. 

iktıaadf faaliyet 

A.,.lın Ye havalıinde panıuk ve 
men1Ucat itleri hakkında tetkikat 
yapan Ruı ve Türk mütehaas11la
nnm ilk tetkikatı üzerine Nazilli 

ile Sarayköy Ege mrntakaaı ıçın 
müaaıip ıörülmüttü; bu günlerde 
tekrar müteha1111lar tarafından 
yapılan tetkikatta Nazilli daha 

merkezi ıörülmüıtür. Nzilli kaza
•ında pamuk İ•taayonu yapılmaıı 
takarrür ettiğinden birkaç güne 
kadar in1aata batlanacaktır. F ab
rika bu it hakkında tetkikata de • 

lZMlT, (Huıuıi) ..-- Her za -
man, her yerde, her fıra atta hay -
kırıyoruz, çırpınıyoruz. Bayrağa 

ıaygı, ıevai. iıtiyoruz. Onu yücelt
mek için Türk vatanının kö,e bu
caklarında yer yer Türk kanı dök
tük. Onun terefi için bir avuç 
Türk çocuiu mairur ve ~ımarık 

milletlere inıanlık, insaniyet der -
si "Yerdi. 

lzmitte ıu yollarını yapan bir 
iki ecnebi var. Bu efendiler i,aret 
verecek baıka bir ,ey bulamamış· 
lar da bayrağımızı ellerine almı§
lar ,lcar~ıdan karf ıya İ!aret veri -
yorlar. Türk bayrağı Türkün saf 
ve temiz temaıında ebediyyen dal 
ıalanmak iıter, ba9ka i~te kulla -
nılamaz. 

Bayraia ıaygı iıtiyoruz. 

Haydaroğlu Cevdet 

Komünistler 
BURSA, (Huıuıi) Gizli 

lcomüniıt fırkaama mensup olan 
propaganda yaptıkları anlaşılan 

teni Niko ,Arnavut Şükrü, Hüse· 
yin Ye arkadaşı lstanbuldan 
buraya getirilmişler ve istic -
Yap edildikten sonra tevkifhane -
ye ıötürülmüılerdir. 

Kozan panayırı 
KOZAN, (Huıuıi) - Çukuro

Yanın hayvan' arını yetiıtiren Ko -
:sanda 11 te9riniaani 933 le hay -
van ve emtiai ticuiye panayırı a
çılacaktır. Panayır, bir hafta de -
vam edecektir. 

Zonguldak havzaı;1nda 
•am etmektedir. Zonguldak ticaret odası, Zon • 

"" .. {t: 

Maarif faaliyeti :uldak havzası hakkında yaptığı 

N 
·11·~ tetkikatı, cümhuriyeLİn onuncu 

azı ıtie bu ıene açılacak orta 
mektep ikmal edilmiıtir. Nazilli yıldönümü münasebetiyle bir ki -
ıibi inkita.fı pek müıait olan ka - lap halinde çıkaracaktır. 
zada orta mektep açılmaıı halkı Bu kitapta, Zon~uldak havza • 

k 
sının tarihi, ve orrlda mevcut kö · 

pe ıevindirmi,tir. 
Diier mektepler açılarak ted - mür ocaklarının İatihsali.tı, amele 

riıata baslanmı•t mevcudu, milli sermayenin inki!a 
• :r ır. f . h ı ııa edilmektedir. 

. Yol itleri Yapılan bir tetkike göre Zon • 
Aydın • Tire - Ödemi9 yolunu ıulda!, havzaıı bet ıene içinde, 

kıaaltan Ay~ı~ Pata yayllıı yolu ı Zo~uldaja 30 milyon liralık gelir 
1200 metre ırtıf aında bulunan yay ıetirmiştir . 

ıe ~sın e i iye ayrıldıkları ic.in 
ve bir revir 'l•aptırmagwa muvaffak mem"şt' B l 'k b ·· t~ 

J muh,.;if ve muvafık olmak üzere 1
' ır. u c <sı ugun 

olmu§tur. ·Diğer meslekda~'arına 'anırsa, karar bildiı·ileccktil'· 
toplantıda iki taraf bulunuyordu. 

imtisal nümunesi olmasını tt-men- r Diğer taraftan, hal<cmil'l 
•w• · d 1 b' d • r~vVf':li muhalif tarafa mensup ni ettıg:m1z o dorumuzu ız e , I t y ği kar:>rm kati ohr.<:.yı~ı e· 

h l b 
·ı oıat: arc.:.an elkenci zade Naim araret e te rı.: ederiz. dan vnpurc~lulc şirketi J;urıl 

Ye Cem.,1 Beyler tarafından bir - · üzere lopla~mın ihtiyati te:.:b 
Dördüncü şeker fabrikası 

Turhal 7 - turht.lda kurula -
cak dördüncü .şeker fabrikasının 

temel atma merasimi lktııat ve • 
kili tarafından yapılmııtır. 

Temel atma meraıiminden aon
ra halk namına bir vatanda9 Ce -
lal Beye bu değerli tetebbüsten 
dolayı te!ekkür etmi!tir. Celal 8. 
cevap vererek: 

- Halkımızın istidatları yük • 
ıek. Tapraklarımız feyizli. Böy. 
le bir saadete kavutmak •İzlerin 

hakkınızdı, dedi. 
Vekil m üte}ebbiılerin ve çiftçi

nin ,ükran ve memnuniyetlerini 
Gazi Hz. ne, ismet Paşa Hz. ne te
lefonla bildirdi. 

Önümüzdeki ıenc teker iatihıa
latınm memleket ihtiyacım karıı
layacağmı, bundan sonra ikinci he 
defin ~eker ihracatının temini 
olaca~ını arzetti. 

Gelecek sene 7 te!rinievvelde 
Turhal fıı.brika~ı §eker iıtihıali -
tına başlıyacakatır. Celal Bey, te
mel atma meruiminden sonra An· 
k&.raya hnrcket ctmİ!lİr. 

çok itiu:ılar dermeyan edildi. ı larak tchil'i isteğiyle gene ir 
Bu itirazlarda t,;•hasaa §Unlar 

ileı iy~ :sürülüyordu: ticaret mahkcme&ine ..,.aptıdı 
yazdığımız müra~aate ait isti 

- Şirketin te!ekkül etmesi için nm da kaydiyesi eksik buluıı 
lazım olan sermaye mikdan belli ' görülmüş. fak<ıt bu sırada İ' 
değildir. Evelce hük~:net tarafın ı sahipleri rnüracaallarını gt 
dan ıeçilmit olan takdiri kıymet aldıklarından, bu hususta hcf 
komisyonu vazifesini günü günü- gi bir karar bildiril."llcsine Jıı 
ne yapamamıştır. Bundan maada ka!m::ımr!ltıı·. 

mahkeme tarafından da 15 gün 
zarfında verilmesi lazım ıe'en ka Polis h'aherleri 
rar muayyen müddet zarfında ve- .................................... .. 

rilmemittir. Seyrederken 
B inaenaleyh yeniden bir takdi- Taksin,cie oturan eczacı I<' 

ri kıymet yapılmaıı ve tirketin ser· sı Norman Melek sincmnsı ötl 

mayeıinin buna göre tanzimi la- deki reldnmları seyı-ederkeJI 
zım aelmektedir. levha düşmüş ağzından yar~l~ 

1kinti taraf İıe takdiri kıymet mıttır. 
komisyonunun k~narı ve bilhaua Çahnacak şey 
mahkemenin vermiş olduğu kara- C b k"ı d l . p t . _ u u u a spıro ve e 
rın yerınde olduiu.nu .sö_yli~e~ck bahçesinden 28 okka fat1ulye ~ 
bu kararı kabul ellıklerını bıldır . dı'·'aı· 'dd' 1 D ~ · · d' r.:ı ı ı ıa o unan ur:rnn, 
mış er ır. k S .. . ı ı , arı Mehmet ve Mustafa 1 

.. Bunun uzerıne derhal dördün . lnnnuşla:.·dır. 
cu noter Hüaamettin Haydar Bey 
toplantıya davet cdilmiı ve kendi- Acaba ne yapacaktı 1 
si tarafından vapurcuların vapur- Kr.sımp~ş:-.da seyyar satıcı 
farına ait kıymetler reımen noter - tem oğlu Hayrinin eliude b~ 
l•kçe tensip edilmittir. bir k4'.mayla dolaştığı görül 

karan Bu muamelenin ikmalinden polis taı·afıntlan yakalanmı~tı<· 
o:yanbekirde bir idam 

Diyrıbckir, (Husuıi) - Geçen ıonra yekun toplanmış ve bu ye. 
ıene Diyarıbekir hııpiıhane.sinde , kiınun 1irketin tcıekkül etrneıi için 
bir cinayet olmu~, Abdull•h iımin 1 lizım oll\n 500 bin 'iradan fazla 

d~ b;riıi. S.iverekli di~çi .Hı.~an Ef~- ı old 1_ıi?u. gör~ilmüttür. Bun~an son
nın tc,vıh:ıyle Mehmet ısmınde hır ra komıaeı·lık~e ele bu vazıyet ten-
mahkumu abdest alırken öldür - sip edilerek derhal zabıtlar tan 
m:i~tü . zim edilerek :.e:nzalanmaia başla . 

füı c;na!·etin mt\hkemesi bitiril· ! mı!lır. Muhalif partiden olan va 

Parasını Cjaldırmı~ . 
Fenerde Avcıhey mahalle$' 

oturan ilmele Şeref yattığı od 
da yastıcınm altında saklad1S1 

fünsını Ç3 • dırmıştır. Şerc.f, pşt 
~ı ~da arkat!njı Hasnmn çald 1~ 
ıcldıa ederek polise müracaat 
mi~tir. Hasan yaknlnmışlıı-. 

miş ve kara-.r verilmiştir. Maz. İ purcular, Yelkenci. Naim ve Ce-
nur. Abdullah ölüm cezasuıa mah ı ma' Beylerin itirazları da 7.l'nta Dövülen Hanım 
l<um olmuş, Jcendisini bu cinayete 1 ıeçirilerek münakaşa ve müzake fındıklıda Odalar sokağnd' 
tc~vik eden di~çi Hasan EL iki bu re ıi\fha.•ı bitirilmittir. numaralı evde oturan Malı 
ç~ık seneye mahkum edilmiştir. Nihayet fİrkette en çok ıerma - hanım, polise müracaat edere1' 

Ayrıca gene a.ğrr suçlardan yeleri olan vapurcular!n ve murah ni sokakta oturan Serikt: ve 1'
1 

m~::::nun .o!a.n m~h~cir Kamil .~s -, h~ı'arı~ aıraıilc idare heyete seçil-, Saime han::-ı taraf;ndaı. döğiil 
mı•ıJe bırıs ı on ıkı sene, dıger mı,lerdır. idare heyeti azalıkları ğünü iddia etmiştir. 
m;ızmın Yusuf ta dört sene hapae na yalnız takidiri kıymet me•el"' Pol'ıs h ·ı · · · d · t "I 

1 
" - · er ı nsını e ıs cv& ... 

rr.ah~um edilmi~tir. ıine itiraz eden Naim, Ct-.mal ve mttir. 
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Uşvet ve iltimas 

bahsi 
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3. K. O. 

Satınalma Komisyonu ılinlan 
, ·ıık mektep Tarihleri Deniz Yolları işletmesi 

ACEnTALARI 
l\ar.ık< ı\ l<Opn.i ba.ı 1 el. 4·286~ 

( ... tarafı. tlnctl •Tlfada) 

&onra bit" gün ayni adama kı • 
ı tekrar açarız ağzımızı, yu -

RÖzlerimizi: 
a, acıdır, fakat toptan itiraf 
in, devaıını bulmıya çahta -

to ~ bit" derttir. 
, Bu derdin devaıını ancak ide-

el ~ bir ıençlik yapabilir. Şata -
ttlt ' O o l f'lA d ~·1 o •>'' I . ' aoaterıt e ı an egı , ıman -
'. 1deale kar~ı duyulan sevginin 
~etd· . 1iı kinle .. 
. 8ir adamın hınızlığma kani 

"-ili i b . . ? fı.. ~ ı, vicdanınız una emın mı -
biitunünüzü hayatınızca devam 

'ttirebilecek misiniz, derhal o a -
'la seli.mı, sabahı kesin, sura
' kartı hareketinizin sebebini 
"t
1
• leyiniz. Bundan sonra niçin e -
1'' 

,1 •danıyacağımzı anlatınız. E -
~il olunuz ki böylece sıkı bir ah-

lcontrolu kanundan daha mü -
tı.ir olacaktır. Rütvet alanın, ilti
lllta yapanın vicdan önündeki 
~tarasını vuzuhla resmediniz, 

e ~c. medeni bir ahlakın aksü -
ııJ; ~ "1elini gösteriniz o zaman bu 

di '-talığm önüne geçilmif olacak -
lıt. 

~ Memlekette nasıl hukuk, nasıl 
" ikt\lat değiımeıi hayatın bir 
~reti olarak meydana çıktı ise, 
1~1ipçı bir ahlak da vicdanlarda 
~Ulamelini elbette gösterecek -
tir, Bunun için hepimiz kendimi -
~· içimizi yoklıyahm çünkü inkı
\ i>ııı temeli ideal ahlakı herkes 
eıtdi içinde lav gibi bulacaktır. 

Sadri Etem 

bir istatistik ................................................ 

Sanayiimiz 
ne halde? 
llaıvekilet istatistik umum mü. 

diirlüiü tarafından hazırlanan ra 
~ara göre aanayiimizin haliha
lttdalr.i vaziyeti §U tekildedir. 

. 'f etviki aanayi kanunundan iı • 
tif 1.de eden aanayi müeueıeleri -

I<' ~iaı adedi 1473 tür. Ziraat, hayva· 
"-tr ehliye ve balık, av mahıulitı 
"-1ii ile 651 müesaeıe me§gul ol 
"-..atadır. 

----········-····· .. ················•····· .. ········· 
1\.1. 1\1. V. Sa. Al. KOI\1. dan: 
Yerli fabrikalar mamula • 

tından 15,000 adet yün batta
niye kapalı zarfla münaka -
saya konmuştur. İhalesi 2-
11 - 933 perşembe günü saat 
15 te yapılacaktır. Taliple -
rin şartnameyi görmek üzere 
her gün ve münakasaya işti -
rak için de o gün ve vaktin -
den evvel teklif ve teminat 
mektuplariyle Ankarada M. 
1\1. V. Sa. AI. Kom. nuna mü -
racaatları. (3345) (5470) 

.M. ~f. V. Sa. Al. KOI\-1. dan: 
Askeri kimyahanesi ihti -

yacı için muhtelif fabrikalar 
mamulatından alat ve edevat 
rnalzemei kimyeviye pazar • 
hkla satın alınacaktır. Pazar
lığı 24 - 10 - 933 salı günü 
saat 11 de yapılacaktır. Ta
liplerin şartname, kataloğ ve 
listeleri görmek üzere her 
gün ve pazarlığa iştirak ede
ceklerin yevmi mua~yenindc 
teminatı muvakkateıerile An 
karada M. M. V. Sa. AI. 
KOM nuna müracaatları . 

(3346), (5469) 
• • • .. 

M. M. V. Sa. Al. Ko. dan: 

Ordu ihtiyacı için 12.000: 13330 
kilo gıliserin yağı kapalı zarfla mü 
nakasaya konulmuıtur. İhalesi 
21/ 10/933 cumartesi ıünü ıaat 

11 de yapılacaktır. isteklilerin 
ıartnameyi görmek üzere her ıün 
ve münakaıaya ittirak için tayin 
edilen gün ve ıaatte teklif ve temi
nat mektuplariyle Ankarada M. 
M. V. Satın 4.lma , Komisyonuna 
müracaatları. (3322) (5149) 

• • • 
M. M. V . Satın Alma Komisyo

nundan: 

11.000: 12.000 kilo vazelin or· 
du ihtiyacı için mübayaa edilmek 
üzere kapalı zarfla münakasaya 
konmuıtur. ihalesi 25 birinci teı
rin 933 Ç&rfam ba &'Ünü saat 11 de~ 
dir. İsteklilerin f&rtnameyi ıör
mek üzere her gün ve münakua
ya iıtirak için o gün ve vaktinden 
evel teklif ve teminat mektupla
riyle Ankarada M. M. V. Satın al· 
ma komiıyonuna müracaatları. 

(3336) (5326) 

Snayii neaciye ile uğraıan mü -
~eaelerinin miktarı 351, sanayii 
"'!biye ve ıair nebatat müe11ese-

~i 146, tamirat ve imalat sanayii lıtanbu! altıncı icra memurlu -
lçizı 87, kimyevi ıanayi için 76 , ğundan: 
"-'&htelit ıanayi için 48, kağıt ve 

Mahcuz ve paraya çevrilmesi 
n aanayii için 41 , muhtelif 

mukarrer 6 adet Romanya ve yer
"ll&yi için 39, ebniye ve in .. aat ıa 

3' li inekler 12-10- 1933 tarihine 
"-rii için 31, kömür ve maden aa. 
"· müsadif perıembe günü aaat 14-17 ,...Yii için 17 müe11eae mevcuttur. 

kadar · Bostancıda Tepe mahalle -

,,. 
Sanayi müe11eıelerinin en çok sinde Erfet Beyin köfkü ittisalin -

~unduğu ıehir lstanbuldadır. la- deki mandırada ikinci aatıtı icra 
ltııı'bulda 507, l:mıirde 181, Bur • kılınacağından talip olanların 
'tda 1l6, Balıkeıirde 102, Mani · yevmi muayyeninde mahallinde 
'tda 47, Adanada 39, Ankarada hazır bulunacak memuruna müra· 
:ta, Caziantepte 28. Edirnede 26, caat•nı ilan olunur. (8746) 

' 

ltoeaelide 26, Konyada 26, Sam · ı·-----------• ~ .. 26, Meninde 23, Zongul • 
d~a 23, Kütahyada 21 ve aair 
"iliyetlerde 252 müesaeae vardır. 

Dr. nuri Fehmi 
GOZ HEKiMi 

Cağaloğlu, Süreyya Bey apart. 
Bu müe11eaelerden 814 tanesi Saat 2-6 ya kadar. Telef:23212 

t\hıılara , 246 tanesi adi ıirketle - _________ ___ .. 

t-e 93 t · · · k ti 30 1 lup 223 ü ecnebi tabiiyetinde -, anesı anonım ıır e ere, 
~e1• d Jet 251 t · d · T eıviki ıanayi kanunundan isti-. ı ev e, aneıı e ıaır 

t•rketlere aittir. fade eden müe11eıelerin 932 sene 
ıa ıi zarfındaki mevaddı iptidaiye 
Q\l müeaaeıelerde çalııan eşhasın 
)~nu 55,322 dir. masrafı 24,161,48 lira, itlemeğe 

B d lazım lazım olan mevat için yaptı-" unlardan 2707 si ka m , 
.alD7 ğı masraf 8,660,910 liradır. L_v. 2 ai erkektir. 12 yatından yu 
~amele 1594 tür. Bunun da 1473 müeueaede 1932 senesin· 
it i kız ve 833 ü erkektir. 12 deki istihıalatın kıymeti 

)' .. 
--~~.:>&.1.ıft.lıl......--..ı..aa-'-~1&.....a ............ a.a....u 4!:t-A...:..L..L1.J.-L.L1~!S-Jlll.l~r=·~~~~-----'--

Maarif Vekaleti tarafından ilk mekteplerin dördi.incü ve he· 

şinci sınıflarında okuttu ruf mak üzere 

1. 1 .. 1. C. tarafından lJazdırılıp tab'ı ve tevzii 
"VAKJ1,, "züessesesi tarafından deruhte edi

len 1 ARlH kitapları satışa çıkarılmıştır. 

Bu kitaplar, yalnız talebelerin değil herkesin istifade edeceği bir 

surette yaıılmıf bir çok haritaları ve ruimleri ihtiva etmektedir. 

Bir kartonla kaplanmış olan bu 1 arihlerin fi
atları nefasetine ve sayı/ al arının çokluğuna 

rağmen 15 şer kuruştur. 

Sattş ve tevzi yeri : lstanbul Ankara cadd~si 

VAKiT YURDU 

Gümrük Muhafaza Umum 
Kumandanlığı Istanbul 

Satınalma Komisyonundan ; 
1 - Kumandanlık ihtiyacı için ahnacak 11Seksen Yedi,, ka· 

lem iliç ve sıhhi malzeme açık münakasaya konmuştur. 
2 - Münakasa Gümrük Muhafaza Umum Kumandanhğı Is

tanbul Sahnalma Komisyonunda yapılacaktır. 
3 - MOnak11a 24 - 10 - 933 tarihine raatlıyan Sala günü saat 

14 On dörttedir. 

4 - isteklilerin •o 7,5 teminatları ile belli gün ve saatte ko· 
misyona gelmeleri. 

5 - Şartname ve liste her güo komisyondan alanabilir. (5361} 

"ırkecı MıihurJ.ıı z:ıdr hanı 

/"eleloıı . 22740 

Karadeniz aralık postası 
ANKARA vapuru 10 Birın 

ci Teşrin Sala 18 de Ga'atd 
rıhtımıadan kalkara < Zonırul· 
dak, l 1el o u, S nop, Samsun, 
Fatsa, Ordu, Gireson, V .. ktı 
kebir, Trabto:ı Ye Rıze'ye 

Dönüşte buolara ıliveten Sür· 
mene'ye uğrar. (5445) 

İzmir Sür'at Postası 
lZMlR vapuru l O birine 

T (şrin Salı oo birde Galata 
rıhtımından lımir, Pırc, ls"en· 
deriye'ye kalkar. (5446) 

idaremizin Trabzon, Bartın, 
lzmit, Bandırmı, Mudanya, Ka 
rabiğı, Ayvalık, b:mir, Mersin 
hatları kahve ocaklan 15 leı
rini,vvel 933 tarihinden 31 
kinunuenel 934 tarihine ka· 
dar on dört buçuk ay müddet· 
le ve pazarlıkla kiraya verile· 
cektir. Pazarlık 15 Teırioiev· 
vel 933 pazar günü saat on 
beşte levazım Şefliğinde yapı

lacaktır. Talip olanların şart· 
nameyi görmek üzere 10, 11, 
12, 13, 14 Teırinienel 933 
günleri saat Qokuzdın on ye
di buçuğa kadar levnım .Şef-
liğine müracaatları. (5409) 

İstanbul asliye mahkemesi 6 ın
cı hukuk dairesinden: 

lıtanbul Edirnekapıda Kahri .. 

ye Atikalipata mahallesinde bos • 

tan sokağında 49 numaralı hane -
de mukim Halide Hanım tarafın
dan mahallei mczkirda camü,erif 
sokağında 10 numarah handede 

Mehmet Ali Ef. aleyhine açılan 

tescil talak davasında berayı teb
liğ gönderilen dava arzuhali müd· 

deialeyhin ikametgahının meçhul 

olması dolayısiyle bili. tebliğ iade 
olunması üzere ukuk uaulü muha -

kemeleri kanununun 141 inci mad 

desi mucibince ilanen tebliğine ka 

rar verilmiı olmakla mumaileyh 
Mehmet Ali Ef. nin ili.n tuihin -

den itibaren on bet &Ün zarfında 

cevap vermediği takdirde gıyabın 
da tahkikata devam olunacağı teb 
liğ makamına kaim olmak üzere 
ilan olunur. (8747) 

ZA Yl - Sahibi bulunduğumuz 
3706 No. lı kamyonetin tek pli 
kaıını zayi ettik. Hükmü yoktur. 

Balat, T ahtaminare Şenyuva so
kak No. 8 ve Cihangir Subatı so • 
kak No. 3- 7. 

Karlo ve Madam Katerino 
(8745) 

lstanbul asliye mahkemesi 3 
üncü hukuk dairesinden: 

Davacı Şükriye Hanımın koca· 
sı olup Rumelihisarında Arpae -

mini mahallesinde Abdullah Efen 
dinin f ırmı odasında mukim iken 

halen ikamelgahı meçhul bulunan 
Hüseyin Efendi aleyhine ikame ey 

'fesis tarihi: 1888 

Sermayesi: 30. 000. 000 Frank 

idare ınerkezı : IS''/ A iV BlJ L 
TUrkiyedeki Şubeleri: 

lstanbul ( (ialala ve lstanbul ) lzmlr 
Samsun. Mersin . Adana 

~· !ediği bosanma davasına ait arzu-:-• . 

Yunanlstandakl Şubeleri : 
Selanlk. KavHla. Atloa. Pire 

Bılümum Baoka muameleleri. Kredi mektupları. Cari hesap
lan küşadı. Esham .e Tahvilat. Kasalar icarı. 

~I hal sureti mumaileyhe ilanen teb-
__ , liğ edilmit ise de. ~üddeti zarfın· 

=, da cevap vermedıgınden 24--10 -, 
E=. - 1933 salı günü saat 14 de lah -

= 
1 
kikat İcrası muayyen olduğundan 

yevmi ve vakti mezkiirda bizzat 
gelmesi veya musaddak bir vekili 
resmi göndermesi luzumu aksi tak 

dirde hakkında gıyap kararı ve • 
rileceği ilanen tebliğ olunur • 

(8346) 



Hereke ve Fesanenin yeni kumaşlarından 
Hem şık, hem ucuz, hem sağlam •• 

Ismarlama Kostüm 

22~, 25;, 27~ 
30J,3~lirna 
Çürük ot kumaşlardan değil Hereke ve F esanenin sağlam 
ve halis yün kumaşlarmdan iki prora yapmak ve iyi malze· 
me kullanmak şartile mahir ve san'atkir bir terzi dikecektır. 

Yerli Mallar Pazarı 
lstanbul : Bahçekapı I Ankara : Çocuksarayı caddesi 

8'226 

T~RKiVE 

Z:IRAAT 
BANKA51 

.. 

Büyük Millet Meclisi idare 
Hey' etinden : 

Büyük Millet Meclisi kalöriferlerine lüzumu olan, 250 - 300. 
T'a kok kömürü pazarlık ıuretiJe satın alınacağından bu kömü 

rü vermek isteyenlerin teminat akçeıile ve verecekleri kömiirün 

e91aft fenniye raporile beraber, Teşrinin·velin On ikinci Perşem

be günü saat On beşte Büyük Millet Meclisi idare Hey'etine 

ruüracaatları. (5337) 

•• ,'J .. .. -~ ... • ~ ,,. • 

Ciöz Hekimj 

Dr. S. Şükrü 
Birinci Sın1f Mutehassıs 
Babıdli ~An . :ıra caddesi No. 60 • 

Sahibi: llIBIDlET ASDJ 

Neşriyat l\IUdilrü: Reflk Ahmet 

V A K 1 T MatbaaAı - htanbul 

1 

Fotograf Müjde 
Gece ve gündüz filmi olan ZEISS iKON "Peroox 26° !;eh: 

(2700 H. & D.) super Ultra · Rapit sayesinde fotograf makinell~ 
fazla ziyala o!up size gö!gede ve kapalı havada enstantane aıııır 
oızı temin ediyor. 

' 
Dikkat : Piyasamızda hiçbir film, Pernox - film ZElSS lKO~ 

26° Sch. 2700 H. & D. filminin sürat ve cinsı ile kıyas edileıtıtJ 
Yalnız en son gelmiş iyi ZErss iKON film •e filmpak üzeriııd' 
iyi fotograf alabilirsiniz, ZEISS lKON filmlerini kullanmak rneıı' 
faatinizdir. Çekilecek resimler neticede belli o'ur. 

Elyevm bütün fotograf dükkanlarında sahhğa çıkarı~ 
mışhr. ZEISS iKON filmini ve fotograf makinelerini siı 
muntazaman fotograf malzemesi satan mağaza'arda bulamazsal11 

size en yakın perakende satıcısını irae edecek olan, Jack Rottell 
berg. lstanbul, Dilsiz Zade Hanı No. 24 - 27. Telefon: 23769 

Acentalığına müracaat ediniz 

Eyi ıve tam bit sihhat için 
muntazam bir hazim tazimdir. 
Tatli müleyyin ve taami Litif 
olan Eno's "Fnıit Salt''' size 
bunu temfıı, mideyi takl·iye , 

,. 

.,.o:e;2~~~!!d; ~ 
• .__.bir u1rye upgı t.Nlflır. ~...: ~ 

lltLOJJOJl ~ SA?WJt. ~"", 

Kocaeli Viliyetinden: 
Vilayet Hususi bütçesinden şartname ve nümunelerine tevfi 

kan muhtelif cins mıktar ye eb'atta 83 kalem enakı matbu 
yaptmlacakbr. Münakasa alenidir. ibate 18 Teşrinievvel 933 ça 
şamba günü saat on beıte yapılacaktır. Talip olanların bu tarib 
te 150 Jirahk muvakkat teminatla Kocaeli Vilayetine ve şartoll 

meıİiü görmek ve yaptırılacak evrakı matbuanın cins ve mıktar' 
larıoı öğrenmek istiyeolerin Encümen kalemine müracaatları. 

(5338 

Devlet Demir yolları. ilanları 

Lokomotif bakır boru ayrıalarile diğer bakır ~ksamın kapalı 
zatfla mUnakasası 5/11/933 pazar günü saat 15 de Ankarad• 
idare Merkezinde yapılacaktır Fazla tafsilat Ankara ve Haydat• 
paşa veznelerinde beheri beşer liraya satılan şartnamelerde y•' 
zıladır. (5406) 

400 ton yerli çimentonun kapalı zarfla müoakasası :ll/10/933 
cua. artesi günü saat l 5 de An karada idare Merkezinde yapıla" 
cakhr. Tafsilat Haydarpaşa ve Ankara veznelerinde beşer lira)'• 
sahlan şartnamelerde yazılıdır. (53071 

· inhisarlar umum müdürlüğünden : 
Galata'da inhisarlar Umum Müdürlüğü binasına muttasıl 9 

ve l 3 numaralı hane mesken ittihaz olunmak üzere müzayede 
surstile ve bir sene müddetle kiraya verilecektir. Bu iki hane" 
den 9 nu:narahsı altı ve 13 rıumaralı da yedi odalıdır. "isteyeo· 
ler geze bilirler.,, Pazarhk için 18/ 10/933 çarşamba günü saat 
14 de taliplerin verecekleri fiatın % 7,5 teminat akçelerile bit' 
lıkte Galata'da Alım, satım komisyonuna mUrac:tatları. (5270' 

Istanbul Posta T. T. Binalar ve 
Levazım Müdürlüğünden : 

Istanbul postanesi damınm bozulmu' olan kısımlarının pazar· 
lıkla tamiri icra ettirileceğinden taliplerin bu baptaki şartnarrıe 
ve keşifnameyi görmek için her gün ve paıarlığa iştirak jçin dı 
16 birinci teşrin 933 tarihine müsadif puartesi günü saat 14 de 
teminatlarile beraber 2 ioc:i katta mübayaat komisyonuna mür•' 
caatları. (5464) 


