
Yerli mallarını, Avrupa 
malı diye sürüyorlarmış 

Yazısı 11 inci say.tamızda 

l{~bi;~c1; T<lclonu ' 24~ ; azartesikkinci teşrii''""~' 19~id"c Tcı~İ~c;kKur? 

Siyaset alemini 
sis bastı 

\JrnuınA h 
eden b 1 

arpten sonra tee11üs 
ti bUy··ekYnelnıilel siyaset sistemi~ 
.ı u de· .. 'k ~'iitiJd· ~. gışı lik geçiriyor. Bu 
tktıd .... ıgın .A vrupada H itlerin 

"'' ille k'· !ltkta J v · ııne geçmesi, uzak 
le\'Jetı aponların diğer büyük 
ltetıe er aleyhine tehditkar hare· 

re giriıı · 
llıany l'rnes1y]e başladı; Al -
d 11tıın s·ı·hı 
ltı v 1 a ar konferansın-

... e akvaın . . d k 
""llıı 1 cemıyetın en çı -
k. • taly . 
•ide anın onu takıp eder ıe-

va-1y 
tıın R .. et alması, Amerika • 
İdare u~Yaya. yaklaşarak bol~evik 

''•l~rn· . 
rıu •İıt 1n1 tanıması harp so· 
tiklik( e~Jerindeki başhyan deği -
tıtı'k ~rı arttırdı. Nihayet çok ka 
ı.. lflerin . . d b' t'" 1·· "4lltııy ıçın en ır ur u çı .. 
tıunue ani ~vrupa ,diplomatları ka
•ilahı ve 1Plidasında toplanacak 

i\rı a 1 11Y teh· Za lma konferansını iki 
ırc - b a ... ec ur oldu. 

fer..nu tehir kararı hakikatte kon -
.. •ın ·n· 

dtiild' 1 asından baıka bir §ey 
•ltıın ·~~·. Fakat silahlar konferan 
'lllli l 1 asını ilan etmezden evel 
İilijllı '1'eff Üs yoluyla bir müddet 
"aitti Yatağında yaşatmak istenil .. 

I', t t"h -ıeff.. n ı ap edilen bu ıuni te· 
\·elJc~1 ~olu iıe umu.mi harpten e -
~ ... K•:dj siyaset usulünün avde-

Çık~lıen silhlar konf eranaının 
1 

lta 
't u saplanması her tarafı 
~t d:~ etnıeğe kafi gelirken şimdi 
ttıL.. •rna ·· k ~İfJ Yu sekten gelen bir di -
~~ler~ hareket eden ltalyan ga _ 
ıı~l'h, 1 altvanı cemiyeti aleyhine 
k· ,,-ata b l B 
'rı\111 aş amıştır~ u suretle 

1>l'rı b~·evefin beşinde toplanacak 
)~ın U~ük faşist divanında ltal .. 
'-le•ine ak vanı cemiyetinden çekil -
'rıl'td arar verileceği bugünden 

E:. maktadır. 
L • •asen akva . . A . 
~ ıle J m cemıyetı merı -
d~ do) aponyanın hariç kalmaaın-
l'1 \rı10 ~Yı çok zayıf idi. Japon· 
.. ÇeKil' . 
~ d ._ ışı nıanevi surette Ö· 

I\.._ atoesi 
ş:11 Çekil ~urnıuştu. Almanya-
~di it 7esı bunu ikmal etti. 

~~tk aka Ya da reımen çekilirse 
•le Ott ~anı cemiyetinin heyulası 

Jt,1 a an kalkmış olacaktır. 
il~· Ya akv · · d ıl\ ,. k'I am cemıyetın en 

t.. :ı-e ı ecek? 
~ıs .. h f 'llt11 1

1
up esiz bu hareket, ltal -

e tolt lllanyaya karşı bir cemi-

~eı_ ~~esi fekl~n~e. tefsir edile-
~Uah d Muuolınının ötedenbe

~'rı oldeu :ıeri tadil etmek taraf -

d
't\teki}· gu malumdur. ltalya 
ıh 1 uzun 

L. ·•ı ak zaman bu maksa .. 
Qıı· "•nı c . 
1 1tıde t h enııyetj çerçevesi da-
b!lltııtır a akkuk ettirmek için ça-
urı, Ilı . Fakat bugüne · kadar 

'~"'rn uva~fak olamamıştır. Gene ittJ Cernıy f 
~ak e 1 usulleri dahilinde 

~\l~ff k!artiyle bundan sonra da 
lır a olanı .. 
b · Onun . . ıyacagını anlamış-
,,~lrnı'I lıçın M. Mussolini şimdi 

ıı-. e bü "k . rl llluh 
1
. Yu konferanslara 

llırı k a ıf is k . . ._ tnd· . e a vam cemıyetı • 
''lr •ııne d d .. 
~ · Muahe e. uşman olmuş -
d' t\tef ak delerın tadilinden dah 
'" kal'- vanı cemiyetinin orta -

' ll'Ullaıın ·ıt· • • ~L 1 1 ızam etmekte -
ltı~n ~ ...... ,._ • • . 

•rlli "fl - ... •uıyetının resmen 
'tıtıft ~ " edilmemiş olsa bile 

anıen mefluç bir teıkilat 

Propaganda ve neşriyat 
vekaleti yapılacak 

Aptiilhalik Beyin banka umumi 
müdürlüğüne geçmesi muhtemel 

Kabineden :ıynlaca~ı söylenilen 

\lııliye vekili AptUlhalik Bey 
Ankara, 26 (Hususi) - Kabi -

ne azası arasında bazı değişiklik· 

ler olacağı yolunda şayialar çık
mıştır. Bu arada Maliye vekili 
Mustafa Abdülhalik Beyin kabine 
den ayrılacağı, nafıa vekili Fuat 
Beyin maliye vekilliğine geleceği, 
nafıa vekaletine de milli müdafaa 

vekili Zekai Beyin geçeceği riva -
yet ediliyor. Bu takdirde münhal 
kalacak olan milli müdafaa vekil· 
liğine de Konya mebusu Ali Fuat 
Patanın getirilmesi ihtimalinden 
bahsedilmektedir. , 

Emlak, merkez, ziraat ve be
lediye bankalarının esasta bir u
mumi müdürlük, bir idare mecli· 
si altına alınacağı, umum müdür· 
lüğe maliye vekili Abdülhalik Be
yin tayin edileceği rivayet edil· 
mektedir. 

Kabin.ede neıriyat ve propa
ganda itleriyle meıgul olmak üze
re bir vekalet ihdas edileceği, R~ 
cep Beyin fırka umumi katipliği 
de uhdesinde k~Lmak' üzere bu ve· 
kalcte getirilmesi gene rivayetler 
cümlesindendir. Maamafih sala• 
hiyettar lisanlar bunların hepisin -
den ademi malumat beyan etmek• 
tedir. Bunların dütünülmüş ola 
bilmelerine ihtimal veriliyor. 

Yükseğe çıkma rekoru 
kırıldı mı, kırılmadı mı? 
Amerikalı zabitlerin geçirdikleri 

hava macerası nesıl bitti? 
hava rekoru son günlerde Avrupa 
matbuatını işgal etmekte devam e
diyor. Bu hususta gelen kısa bir 
telgraf haberini evvelki günkü sa
yımızda neşretmiştik. Dün Paıis 
ve N evyorktan gelen haberler bi
ıibiıine zıt malt1nıatr ihtiva cdi -
yor: Bu meraklı yolculuğun hika
yesini dinleyiniz: 

Paris - Amerikalı iki zabit, 
kumandan Sette ile kumandan 
F ordney ayın 21 inci günü balonla 
stratosfer tabakasına havalanmış
lardır. Balonları, küre şeklinde 
madenden, siyah ve beyaza bo -
yanmış bir balondu. Saat yedide, 

(Devamı 4 llncO aayıfadıa) 

Adam Mlçkevlç9ln evine konulan levha ve kapı•ının önGnde yapılan mera•lm 

Polonyalı • 
şaır 

• • 
ıçın 

Dün kilisede ve eskiden oturduğu 
evde merasim yapıldı 

Dün Beyoğlunda Polonya kili .. 
sesinde 1stanbuldaki Polonya ko -
lonisi tarafından 1855 senesinde 
1stanhulda vefat eden Polonya !a
iri Adam Miçkieviçin ruhuna bir 
iyin yapılmı§tır~ 

Bu ayinden sonra şairin evelce 
ikamet ettiği ve içinde öldüğü evin 

üzerine bir levha asılmıştır. Bu lev 

hada şairin hayatı ve lstanbuldaki 

hatıraları kaydedilmektedir. 

Bu merasimde 1stanbulun ileri 

gelen memurlariyle; matbuat mü 

messilJeri ve bazı Türk şairleri de 

bulunmuşlardır. 

Hariciye Vekilimizin 
beyanatı 

" ... Fakat; Topraklarımızdan bir parçası 
alınmak istenirse 17 Milyon Türk onu 

müdafaa için canlarını feda edecektir,, 
Atina, 26 (A.A.) - (Atina a -

jansından:) Türkiye hariciye ve .. 
kili Tevfik Rüştü Bey, gazeteci -
lere şu beyanatta bulunmuştur: 

"- Belgrada seyahatten mak
sadım, Yugoslavya ile metni Ce· 
nevrede hazırlanmış ve alakadar -
lara bildirilmiş olan bir dostluk ve 
ahkem misakı imzalamaktır. Bu 
misakın hükmü, manası ve ehem
miyeti, geçenlerde Romanya ile 
imzalamış olduğumuz iki misa .. 
km ·aynıdır. Belgratta daha umu
mi meseleler üzerinde görüşmek 
fırsatını bulmam muhtemeldir. Bi-

naenaleyh, daha evel Atinaya ge 
lerek Yunan dostlamızla . görüş

mem tabii idi. Nerede kaldı ki, 
Türk - Yunan misakı iki devleti 
alakadar eden her harici mesele -
de görüşmemizi icap etmektedir. 
Belgratta Yunan dostlarımızın ri
zasını almadan cevap vermiyece. 
ğim meseleler karşısında kalmak 
istemezdim. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Dört veya beş Balkan devleti 
arasında bir misak akti pro1esı 
hakkında gazeteciler tarafından 
sorulan suale, Tevfik Rüştil Bey 
bu hususta hiç bir teklif alm1dığı
nı ve böyle bir misak hakkında 

bir teşebbüste bulunmadığım söy
lemiş, lazım olan şeyin Balkan .. 
}arda bir itimat havası yaratmak 
olduğunu, bunun merhale, mer -
hale yapılabileceğini ve her ihti • 
male karşı alakadarların Balkan• 
lar haricindeki mecburiyetlerinin 

Yüzbaşı Sette ve balonu 
İki Amerikalı zabitin geçenler -

de kırnıağa teşebbüs ettikleri bir 
enmıısııısıı:ıuın111nu11111111uı11111111111111wııııt.1t1twtı•nıttnhlfllılllltı1ttt11snnıcmuıtıuııtt 

haline gelmiştir ve beynelmilel me 
selelerin müzakeresinde tamamen 
umumi harpten evelki gizli diplo .. 
ması usulü başlamıştır. 

Hulasa beynelmilel siyaset ale
mi baştan başa sisler İçindedir. 

Milletlerin mukadderatını idare 
ile alakadar olan devlet adamları 
gemilerini karanlıklar içinde yürü
tüyorlar. Acaba bu sisler gemiler 
de bir kaza olmadan açılacak mı? 
Yoksa günün birinde dünyanın bir 
köşesinde milletleri biribirleriyle 
boğuşturacak bir felaket vuku bu .. 
lacak mı? 

Mehmet Asım 

- Dün bana günlük diye sathğın yumurtalar bayattı 
-illhi Hanım kızım, sen tavuklaran gece yumurtla-

dıklaranı duydun mu? Her yumurta günlUktUr. 

(Dt'V&mı 10 nnc-u sayıfada) 

ıım1111nı111m11•ımrnuıımtuuııumunırınnaıımıunmu1111m11Mt1111ııımnuımllllfU-

İ s met Paşa Hz.nin 
nutukları 

Başvekil İsmet Paşa Hz. nin 
1920 den 1933 tarihine kadar 
muhtelif yerlerde ve muhtelif ve -
silelerle söylemiş olduğu kıymetli 
nutuklar, büyük bir cilt halinde 
intişar etmiştir. Bu eser, tarihi 
siyasi ve içtimai kütüphanemiz 
için değerli bir hazinedir. 



6 Saat fırtına 

Evlerin damlarını uçurttu 
ağaçları yıktı 

Antalya, 26 (A.A.) - Dün ak
şam Antalyada 35 senedenberi gö 
rülmiyen şiddetli bir fırtına olmuş, 
birçok evlerin damları uç.muş, bir 
çok ağaçlar devrilmiştir. Elektrik 
tesisatı da hasara uğramı§hr. Fır 

tına altı saat devam etmiş, bir yağ 
murla başlamıştır. İnsanca zayi -
at yoktur .. 

B. M. Meclisinde 
müzakereler 

AN K AR A, 26 {Hususi) 
Türkiye ile Amerika arasında akt
edilen ia~ei mücrimin muahedesi -
nin tasdiki layihası Büyük Millet 
Meclisire ver:Imiştir. 

Yarın mecliste, iskan kanunu 
layihasını müzakere etmek üzere 
muhtelit komisyon teşkili, maadin 
kanunu layihasının geri verilmesi, 
askeri tekaüt kanununun on seki -
zinci maddesinin tadili, müzayede 
ve münakasa kanununa müzeyyel 
layiha vardır. 

Yeni kontenjan 
kararnamesi 

AN K AR A, 26 {Hususi) -
lktısat Vekaleti bazı sınai mü -
esseselerin getirttikleri malzeme 
ve makinelerin kontenjan ve kayt 
harici memlekete sokulması için 
21 maddelik yeni bir kontenjan ka 
ramamesi hazırlamaktadır. 

Tekaüt kanununun tefsiri 
AN K AR A, 26 (Hususi) -

Bütçe encümeni askeri ve mülki 
tekaüt kanununun 7 ve 8 inci mad
delerini şu suretle tefsir et~iştir: 
Mülki ve a3keri mütekaitlerden 
tekrar maaşlı devlet hizmetine a -
imanlar; ister iptidadan eski rüt -
beyle dereceleriyle alınarak bila -
hare terfi edilmiş olsunlar, ister 
iptidadan eski rütbesiyle derece -
lerini üstünde bir rütbe ile 
tayin edilmiş olsunlar, teka -
ütleri icra olundukları zaman hak
larında 1683 numaralı askeri ve 
mülki tekaüt kanununun yedinci 
maddesi hükmü tatbik edilir. Ay -
ni ka.nunun on sekizinci maddesin
de yazılı rütq, terfilerinden mün -
hasıran harpte hizmet münasebe -
tiyle vuku bulan rütbe terfileri 
maKsuttur. 

Fahri konsolosluklar 
ANKARA, 26 (Hususi) -

Bütçe encümeni fahri konsolos -
J~lar layihasını müzakere etmiş -
tır. Encümen, layihayı !kabul ede -
rek, yalnız fahri konsoloslar hası
latınm bin liradan f azlasımn ha -
zineye ait olması hakkında layiha
ya bir fıkra ilave etmi§tir. Layiha 
heyeti umumiyeye sevkepilmiıtir., 

• 

F ransada kabine buhranı 
neticelenemedi 

mali siyasetı 
•• fyiitl 

Ameı·ika Cümhur Reıın. te' 
Ruzvelt çok mühim mali bır 
rübeye girişmiş bulunuyor. ıttiite 

Bu tecrübenin tekniği, jsıı d 
hassısları bile şaşırtmakta 

M. Chautemps maliye nazırını bulunca 
anahtarı da bulunmuş olacak 

buhranın esası çok basittir. ô 
Mister Ruzvelt ortalıkla ı. . · or 11 

bir para tedavür etirınek ıslıY .. 1, . J11"1• 
onun satın almak kudreti 

Paris, 26 (A.A.) - Havas ajan- , ' 

sı bildiriyor: # F d de bir neticeye varacağını söyle- k l ı . ar o sun. 
.mi~lır. ıeJ<el 

M. Chautemps kendisini mec.. Daha evvel bir çok merl1 ııit 
· · .. · ı · · · ··b dele lısı vukelaya memur etmeği düşün erın para sıyasetı mu a tJJ''' 

A Cümhu~. reis.i ~ün ~~at 1.3 te ransa a 
ayan meclısı harıcıye encumenı re-
isi M. Berenger ile görü§tükten 
sonra istişarelerine nihayet ver - ı 
miştir • Reisicümhur, M. Beren -
ger ile beynelmilel vaziyet ve 1 

Fransanın harici siyaseti hakkın -

görüşmüştür • 1 
M. Lebrun, evvela, M. Herriot-

yu iş başına çağırmıştır. Fakat 
M. Herriot, sıhhat meselesi yü - 1 

zünden kabul etmemi§tir. 
Gazetecilere yaptığı beyanatta 

M. Herriot derhal bir mali kalkın
ma yapılması lüzumundan bahset
miş ve demiştir ki: 
'- Bütün kuvvetimi bu eserin 

meydana gelmesine hasretmek is -
terdim. Fakat henüz iyileşmiş 

olmadığım için, hükumetin ağır 
mes'uliyetlerini ve yorgunlukları

nı üzerime almama müsaade etme 
mektedir., , 

M. Lebrun, M. Herriotdan sonra 
iş başına M. Chautempsı davet et
miştir. 

Elize sarayından çıktıktan sonra 
sabık başvekil, sabık meclis reisle
rile başvekillere resmi ziyaretleri -
ni yapmı§lır. M. Chaulemps, 
reisicümhura kat'i bir cevap verme 
den evevl dostlarına müracaat e
decektir. 

Kabine ve · efkarı umumiye 
Paris, 26 (AA.) - Saat bire 

kadar muhtelif zevat ile mükale -
melerine devam etmiş olan M. 
Chautemps bugün behemehal bir 
netice istihsal edeceği ümidinde 
bulunduğunu beyan etmiştir. 

1 

Yeni kabine nasıl 
olacak? 

"Fransada, kabine buhranı, 

dün akşama kadar devam et -
mekteydi. Son gelen telgraf a -

jansları, M. Chautempsin henüz 
kabinesini teşkil edemediği ha -

berini getirdiler. Bu son gelen 
haberlerden anla~ıldığına göre, 

düğü M. Heryonun yardımını te- , pelini müstakar bir halde tu 

min etmiştir. Fakat zannedildiği- istihdaf ediyordu. b~ 
ne göre M. Heryo radikal sosya.. Halbuki Mister Ruzvelt, 

0 
~ 

li.st fırkasının başında meclis hari- dola~ın ş~ k~dar .~rank veY:d~lebir 
cıye encümeni riyasetinde kalmak dar ısterlın ıle mubadele ııılr 

. . b k k ıttt suretıyle M. Chautemps kabinesi mesıne a mıyara onun ıı1' 

ni tutmağı düşünmektedir. ket dahilinde aynı mıktar.d~ dıı.b' 
Mali mesele buhranın anahtarı satın alabilmesinin ternin1111 

olarak kaldığı için gazeteler M. mühim görüyor. ~ 
ı ol• 

Chautemps•nin vazıfesinin kolay Onun için daima lüzum ~ İl· 
olmadığını kaydetmekte, fakat grdai maddelerin, sanayi i~1~Je' 
bütçe meselesini ele almak üzere, tihlaki zaruri olan iptidai ~" ,.~, 
mahareti sayesinde son cümhuri - }erin vasati fiyatını alarak bO .,, • 
yetçilerle yeni sosyalistler arasın .. sati fiyatı kararlaştıra.cşk bir 1

0, da bir ekseriyet bulacağına emni . d h l k d ut e ex azır anma ta ve te av ıı' 
yet göstermektedirler. cck parayı bu index'in hare~:,e~ 

Fransız sosyalistleri .. k k · 11dır .. Bordeaux, 26 (A.A.) - Grion ne gore çı arma veya ı 
istemektedir. , 

de sosyalist f eder as yonun un içti- jı 
mamda S. T. 1. O. fırkası kati Şayet index düşecek olur•' l~ 
bi M. Paul F aure çok alkışlanan tihsal olunan malların ihtiY"çıı~ 
bir nutkunda sosyalistlerin iş ha .. fazla olduğu anlaşılacak ve t ıı. I• · 
şında olmuş olsalar Cenevreye Rus artırmak için fazla para çı~ı:!.r~ııl' 
ihtilalini yayan adamların yanına cak ve index'in asıl seviyesıl11 

gideceklerini ve kontrollü bir si - ması için çalışılacak. ~ 
!ahları bırakma istiyeceklerini ve İptidai maddelerin fiyatıııd;. 
buna muvaffak olmadıkları tak - hareket sanayi istihsalinin •1\,; 

dan teşkil eder~e, Fransa mat _ dirde dünya sulhunu temin için dığı veya eksildiğini ifade ed~ 
buatının bir ağızdan: "Cok güç Sovyetlerle ve kızıl millotlcrl ' bir- i\=iu para da ona gore nareKe'.~f 

kabinede biiyük bir değişiklik 

yapılmıyacaktır. Ancak, buh

ranın sebebi mali olduğundan, 

Mösyö Chautemps kabinesin -
de maliye nazırı bulmak güçlü -
ğü karşısındadır. Eski maliye 
nazırı Mösyö Bonnet ile görüş -
müştür. Fakat mali kalkınma 
meselesinde kendisiyle anlaşa -
mamı§lır. Solcenah merkezi aza 
sından mösyö Pietrinin maliye 
nezaretine getirilmesi şimdilik 

muhakkak gibidir. Eğer Mö.ı

yö Cautemps kabinesini Mösyö 
Sarrau kabinesindeki nazırlar -

· d d 0 kl · k b:' ' k~ ·1 h leıtmİıt olacaklarını söylem.i&tir. cek ve bu suretle istihsal ile 1 
ış,, e ı erı a ıne teş ı i u - ::r ::r ::r 

ıuıunu layıkiyle başaramamı~ Dahili vazıyet için M . Paul Fau lak tevzin edilecektir. 
olacaktır • re demiştir ki: 

ıe, 

Mihaniki inkişaf ile diğel' i 
rakkilerin neticesi olarak ıııı1. ~' "- 89 ihtilalini yapmış olan 

Eğre Mösyö Chautemps sol ce 
babalarımız bunu yapmak için biz 

nah cümhuriyetçileriyle yeni 
den daha az sebeplere maliktiler.,, 

sosyalistler arasında ekseriyet Kabine etraf.ada 
temin edebilirse, belki buhranın Paris, 26 (A.A.) _ M. Geor . 
önüne geçeb···r, yoksa yapacağr 

ges Bonnet dahiliye nezaretinden 
kabinenin de düşmesi çok muh- 12,50 de ayrılmış ve öğleden son-

. ,·il 
istihsal arttığından ücretlerı ,ı • 
seltmek, veya başka tedbirle'~ (l 
makla iştira kuvveti artırıl."~'{•'' 
bu suretle bugün olduğu gıbı bt'f. 
la istihsal ve az istihlnk bO 

M. Hariot M. Chautempsa tam 
bir müzaheret gösterecektir. 

temeldir. \. ttl ra tekrar geleceğini bildirmiştir. 

------------• Biraz sonra çıkan M. Delbos 

tekerrür etmiyecektir. f'' f I 
Mister Ruzveltin nsıl hede 

1 
bl 

atların istikrari olmakla be':g1 
kendisi evvela mal fiatlarııı1 )(te • 
seviyesine yükseltmek dileJ11e 

M. Chautempı M. Herriot ıçın 

nezaretıiz bir nazırlık ihdas etme
ği düşünmekte olduğu ve fakat 
M. Herriotun radikal fırkasının 

ve mebu•san meclisi hariciye 
encümeninin ba§ında klamk su -
retiyle kabineye müzahereti tercih 
edeceği zannolunmaktadır • 
Buhranın anahtarı mali mesele 

olduğundan M. Chautcmps gece 
uzun müddet eski kabinlerde ma
liye nazırlığında bulunmuş olan 
M. Bonet ile görüşmüştür. Yeni 
başvekil M. Bonnet ile teşriki me -
aai arzusunda bulunmaktadır. 
Maamafih M. Chautemps ile M. 
Bonnet mali kalkınma ya ait plan
larda itilaf edemedikleri takdirde 

ekseriyetin merkeze doğru geniş - demiştir ki: 
letilmesi temayülü göstermekteydi. _ M. Chantemps öğle ye.meği
Kabinede başka tadilat yapılmı - ni yiyecek ve 14,30 ~ doğru Elyse· 
yacaktır.Çünkü M.Boncor hariciye ye gidecektir.,, 
M. Daladier harbiye,, M. Sarrut M.Chautemps'in görüşnıeleri 
bahriye nazırlıklarını muhafaza e- Paris, 26 (A.A.) - M. Chau -
deceklerdir. 

M. Chautemps müracaatları 

bit«!\' bitmez bugün kati bir şekil -

tempı Fransa bankası mevduat 
ve emanat sandığı sermaye mua .. 
melatı müdürleriyle görü~müştür. 

Türk-Sovyet dostluğu 
M.Litvinof, dünyada misli bulunmıyan . 

bir dostluktur, diyor 

dir. ·r 

O . . . 'k t etli . 
nun ıçın parayı ısh ra "ı.ı' 

mekten evvel dahilde i~tir• b'~· 
velini artırarak ve dolanrı -;• eti 
cı paralarla mübadele kırı" el' 
ni düşürerek fiatları yükseltııt 
çalışıyor. ..~I' 

Mister Ruzvelt doları diltLl ,of 
ğe ve Amerika içinde nafia p ,~ 
ramlarını vesair projeleri ô"\ıir1 
rerek ve tahakkuk ettirerek ',,ı11 
k . . k b tLl • 
uvvetını arhraca ve u ııt• 

1926 seviyesini bulmağa ça 

caktır. cJrf 
1\... b ·•' ., ,ıtsleı- Ruzvelt bunu as 11 

~ ııııı • tan sonra evvelce anlattıgı . ,.~e 
M. Bonnetin maliye nazırlığına Moskova, 26 (A.A.) - (Tasa -1 delini arttırması bunun bir delili -
solcenah merkezi azasından M. jansından) : Nevyorkta Rus - A- dir ve bu halin hemen hemen tek 

Mersin ve EreyJi limanları Pietriniyi tavsiye edeceği söylen - merikan ticaret odası ile ecnebi bir istisnası vardır ki o da Türkiye 
b. . 'k . k •• 1 

ı parayı ıstı rar ettırme 
tini tatbık edecektir. ..,J! 

Ankara, 26 (Hususi) _ Nafıa mektedir. Esasen M. Pietrinin memleketlerle tesis Sovyet ce - ile Rusya arasındaki mevcut olan, 
vekaleti Zonguldakta yapılacak Sarraut kabinesinde bulunması miyetinin Amerikan şubesi dostluğun en bariz misalini teşkil 
liman üzerinde tetkikatla meşgul .. ~=========~-=-==== tarafından M. Litvinof şerefine eden ve cihan tarihinde misli !:'les-

diir. Vekalet, Mersin ve Ereğli Bir suikast bir ziyafet verilmiş ve mumaileyh buk bulunmıyan samimi mütekabil 
Iimanbriyle Antalya hattının inşa bu ziyafette bir nutuk söylemiştir . münasebetlerdir. 
Zl i~in müracaat eden Mısır serma- Huesca, 26 (A.A.) Polis, Bu ziyafette iki bin kadar, maliye- Amerika ile Sovyet Rusya ara -

Yedar grupu vekili Aziz Beyle de pazartesi başlıyacak bütün mınta- b · b sındaki münasebetlerin de bunlara k ci, sanayi erba ı ve saır zevat u-
temas e~mektedir. aya yayılacak olan müfrit mahi - lunmu§tur. inzimam edeceğini ümit ederim.,, 

y.ette bir .suikastın önüne geçmiş.. Dedikten sonra açıktan açığa 

Yaprak tütünleri 
Aı::ka.ra, 26 (Hususi) - lnhi

aa ·lar vekaleti yaprak tütün fint • 
larınm dü mesi etrafında tetkikat 

yapmaktadır. 

tır. M. Litvinof nutkunda kapitalist harp hazırlıklarının yapıldığım 
Polis içinde büyük mikyasta alemindeki siyasi, iktısadi ve içti- ve harbın kanun harici ilan edil -

mühimmat ve silah, bombalar olan mai hercümercin devam etmekte mesını söylemi! ve Sovyet 
bir depo bulmuştur. 'Gçü kadın ol olduğunu söylemİf ve demiştir Kİ: Rusyanın sınai Rus piyasasmm 
mak üzere bet kiti tevkif edilmiı- " Muhtelif memleketler arasın- imkanlarından, terakkilerinde sulh 
tir. da biribirinden uzaklaşmanın şid- siyasetinden bahısetmitşir • 

1 yb' ' Son günlerde leh ve a e eı1~ 
b. k .. .. 1 /'.rfl .~ 
ır ço soz soy enen, ,.ıı 

içinde bir çok .muhalifler J<aı 
siyasetin esası budur. ı;. ~' 

----~~e 
Mes'ut bir evfefltyte&' 

Ankara, 26 (Hususi) ~ 1'11: 
1. . . K" P H ıııll Jt 
ıs reısı azım aşa z, ·ıl< ıtv ~ 

Neriman Hanımefendiyle 1 ıt',et", 
sat umum ~üdürü Reşat Şe rtl 
Beyin evlen.me merasi~İ .Pe

1
,"'/ 

he günü Paşa Hazretlerınil' 
yapılacaktır. 
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' 1' tramvay kazası 
(Uaş tarafı ı lncJ IUl) ıJanuırus) - Dün Taksimde bir tranı"'1,, Belediyede Tasarruf Adliyede 

H U 
~ havanın müsait olduğu haberi ve

rilmiş ve balon havalanmıştu·. Ba
londa fenni mü~ahedelerde bulun
mağa yarayan bir çok aletlerle, 
rakiplerine hava verecek o~zıJen 
cihazları bulunuyordu. 

Sta:atosf ere yükselen balonla 
' 

yer arasında konuşma temin edil-
mit hatta bir aralık, radyo vasıta
siyle bütün dünya kumandanların 
sesini duymuftur. 

Bu yükselişten gaye, Sovyet a
limlerinin rekorunu kırmaktı. Ge
çenlerde Sovyet alimlerinden üç 
kişi Prokopieff, Goduno ve Birn -
bum yoldaşlar, 19.000 metreye ka
dar çıkmışlardı • Kumandan 
Sette saat 15,30 da 19,330 metreye 
yükseldiğini telsizle haber vermiş
tir. 

Nevyork - Stratosfer mıntaka-
sına varmak üzere uçan Amerikalı 
baloocuları karıılamak için topla
nan ordu '~ donanma erkanı ve 
efradı ile yüzlerce zabita memuru 
sabah erkenden akşama kadar 
bekledikleri halde balonlar görün 
medi. 

Akşam 7,30 da elli tayyare, on 
muhrip hareket ederek balonu a
ramağa çıktılar. Taharriyat saba -
ha kadar devam etti. Balona binen 
Sette ile F ordney'nin bir kazaya 
uğradıkları zannolunuyordu. 

Nihayet ertesi gün sabahı, vazi
yet anlaşıldı. Meğer baloncular bir 
bataklığa inmişler ve balondan çı
karak bir çiftçinin evine iltica et -
miıler, çiftçi kadın bunları görün
ce korkarak bayılmıı, nihayet ken
disine vaziyet anlatılmıf, kadın 

bunları kabul ederek onları Va

şingtona haber vermelerini temin 
etmİf. 

1ki baloncu 58,000 kadem yük -
selmeğe muvaffak oldular. Daha 
evvel onların 63,000 kadem yükse
lerek rekor kırdıkları şayi olmuş -
sa da yanlıştır. 

İki baloncu seyahatı mutat şe -
~ait içinde yapmış, yalnız alçal -
dıkları zaman süratle indikleri için 
korkmuşlar, nihayet bir çamur ha 
taklığma inmişlerdir. 

Kadınlar yolda 
yürümüyor mu? 

Onlardan da yol parası 
alınmalıdır, deniliyor 

Kadınların asker olmak isteme -
ieri ve bir çok işlerde erkekler gibi 
aynı hakka sahip olarak çalışma -
ları karşısında şehir meclisi bir kaç 
gün evvel tramvaylarda kadınlara 
ayrılan iki sıraya oturmakta ka -
dm, erkek farkının · gözetilmeme· 
sine karar vermişti. Aldığımız 

malumata göre, yol parası veren 
bazı erkekler belediyeye müracaat 
ederek çalışan kadınlardan da yol 
parası alınmasını, bu suretle bele
diye varidatının artacağını söyle
meğe karar vermişlerdir. Bu mese
le hakkında belediye reis muavini 
Nuri Bey demiştir ki: 
"- Kanunda yol parasının mün 

hasıran on sekiz yaşını ikmal et -
miş erkeklerden alınacağı yazılı -
oyr. Bu sarahat karşısında kadın -
lardan yol parası alınamaz. Ka -
dınlardan yol parası alınabilmesi 

için kanuna yeni bir madde ilave 
etmek lazımdır. Bu da Büyük Mil
let Meclisinin işidir. Benim şahsi 
kanaatime göre çalışan kadınlar 
dan yol parası alınmalıdır. Ka -
dınlar, memur, doktor, hakim, a
vukat, şehir meclisi azası olduk -
tan, erkekler gibi aynı hakka sa -
hip olduktan, hele erkekler kadar 
yolda yürüdükten sonra niçin yol 
parası vermesinler?.,, 

Taksim bahçesi 
Taksim bahçesinin Lemanla o

lan isticar mukavelesinin müddeti 

Ki.nunuevvelde bitecektir. Mu -
kavele mucibince bahçede yapılan 
binalara belediye mühendisleri ta
rafından kıymet konmaktadır • 
Kıymet konma işi bittikten son

ra belediye ile Leman arasındaki 
hesaplar tasfiye edilecektir. 

Aldığımız malumata göre, bele
diye Taksim bahçesini yeniden mü 
zayedeye çıkaracakhr. 

Temizlik 'işleri 
Belediye şehrin temizlik işlerile 

Profesör Pikar 53,151 
yükselmişti. 

kadem şubelerin pek yakında alakadar ol 
malarını, şube müdürlerinin icap 
ederse bizzat ve sık, sık teftişler 
yapmalarını temin etmiıtir. Diğer Başka hazırlananlar da var 

lspanyol kaymakamlarından taraftan belediye yeniden çöp ara-
M. Herrero da, açık bir balonla 1 baları için 60 hayvan almıya ka
stratosfere havalanmak için hazır- rar vermiş, bir miluakasa açmış -
lanmaktadır. tır. Eskiyen çöp arabaları Balat 

. Herrero bir dalgıç cihazı giye- atölyesinde tamir edilmektedir. y c 
cek ve bu suretle hava alacaktır. ni arabalar da yaptırılacaktır. 
20,000 metreye çıkacağını iddia et 
mc'ktedir. 

. Profesör Pikarın yengesi Ma -
dam J P'k an ı ar da kocasiyle bera-
ber stratosfere çıkmak .. h 
l 

uzere azır 

anıyor. 

İki Fırka reisi A'nkarada 
Ankar, 26 (Hususi) - Adana 

Maraş halk fırkası reisleri Sü ~ 
reyya ve Halit Beyler buradadır _ 
lar. Umumi idare heyetine izahat 
vermektedirler. 

Yeni eserler 

Bir gecenin sabahı 
Genç muharrirlerden Meliha 

Avni Hanımın ilk eseri olan "Bir 
~ecenin sabahı,, isimli romanın ha 
sılması bitmiştir. Bu günlerde in
tişar sahasına çıkacaktır. Okuyu -
GUIYımıza taniye ederiz. 

Reklamlar birbirini 
tutmuyormuş! 

Ali iktısat meclisinden. dün tı .. 
tanbul ticaret odasına şiddetli bir 
tezkere gelmiştir. Tezkerenin esa 
sı şudur: 

Ali iktısat meclisi 10 yıllık ik -
tısadi vazıyeti tesbit ederken 
memleketin mühim ticaret merkez 
lerinden malumat istemi~ ve birçok 
ta istatistik gönderilmesini rica et
mişti. 

İzmir, lııtanbul ticaret odala. 
riyle İstanbul gümrüklerinden 
gönderilen istatistiklerin ve 10 yıl 
lık ~larak neşredilen kitaplardaki 
malumatın biribirini tutmadı- ı .. 

··1 .. .. . g go 
ru muştur. Bılhassa memleket" . . ımı 

zın en .mühim hraç maddesi . olan 
üzüm, incir hakkındaki malumat 
arasında çok büyük farklar vardır. 

Bu vazıyet karşısında all iktı -
aal meclisi bir tetkik yapmış ve üç 

aftasında nkapanı . t. zau olmuş bir adam, tra ~· cına ye 1 rabasının tekerlekleri altı tıJI' 
mışhr. Hadise öyle olnıUJ 

Neler yapılacak? 
İktısat ve tasarruf haftası kanu 

nuevelin 12 inci gününde batlıya
cak ve bir hafta devam edecektir. 

Tasarruf h=lftasının memleke .. 
tin her tarafında olduğu gibi İstan 
buldada çok güzel geçirilmesi ve 
halka iktısat fikrinin daha iyi te -
lakkisi için çalışılmaktadır. Bu 
maksatla iktısat ve tasarruf cemi -
yeti lstanbul şubesi birçok komis
yonlar seçmiştir. Bu komisyonlar 
kendilerine verilen vazıf eler üze · 
rinde uğraşmaktadır. Şimdiye ka 
dar hazırlanan umumi çalışma 

programına göre, iktısat ve tasar 
ruf haftasının ilk cuma günü tay -
yareler tarafından Bayazıt, Tak .. 
sim, Üsküdar Doğancılar parkı 
ile Kadıköy iskele meydanına tor· 
balar içinde hediyeler atılacaktır. 

Bundan başka gene tayyareler 
taraf mdan birçok vecizeler atıla -
caktır. Bu sene diğer seneden 
farklı olarak havada; tayyareci 
Vecihi Bey tarafından dumanla 
bir iktısat vecizesi yazılacaktır. 

Şimdiye kadar memleketimizde 
ilk defa yapılacak bu hava rekla .. 
mı için Vecihi Bey hazırlık yap· 
makta ve tecrübeye çalışmaktadır. 

İlk tecrübeler muvafık netice 
verirse tasarruf haftasının ilk gü -
nü lstanbulda, üçüncü günü de 
Ankarada aynı hava reklamı tek .. 
rarlanacaktır. Reklamdan başka 
gene geçen sene olduğu gibi vitrin 
müsabakası yapılacak ve en güzel 
vitrin tanzim ~en müeneseye he· 
diye verilecektir. 

Tasarruf ve iktısat cemiyeti bu 
sene diğer senelerden farklı olarak 
bankalarda kumbaraları olanlarla 
olmıyanlara mahsus iki müsabaka 
yapacaktır. Müsabakaların. birin
cisi bankalarda kumbarası olanla• 
ra mahsustur. O hafla içinde bun· 
lara birer hediye verilecektir. Es
kiden kumbarası olmayıp ta o haf 
ta kumbara alanlar için de birer 
hediye verilecektir. Bu hediyeler 
de kumbara sahiplerine dağıtıla • 

caktır. 
Dün milli iktısat ve tasarruf t.e 

miyeti İstanbul ~ubesi murahhası 
Daniş Bey demiştir ki: 

- Milli tasarruf on sene içinde 
40 milyona çıktı. Şi.mdi hedefi ~ 
miz bunu 50 milyona çıkarmaktır. 
Bunun için çalışıyoruz. 

Tasarruf haftasının programını 
da tanzim için meşgulüz. Onu da 
iki güne kaclar ilı\n edeceğiz.,, 

Mahmudu öldüren Abbas, 
yedi buçuk seneye 

mahkum oldu 
29 Kanunusani 933 gecesi Un -

kapanı caddesinde i§lenen bir ci -
nayete ait muhakeme, İstanbul a
ğır ceza mahkemesinde dün neti" 
celenmiş, karar bildirilmiştir. 

Bu davada, suçlu mevkiinde 

üç kişi bulunuyordu. Hasan oğ -
lu Abbas, Ramazan oğlu Musa , 
Halil oğlu Süleyman. Abbas, o ge-

ce beraberce işret ettikleri Mahmu 
du, sokak ortasında kavga sırasın-

da öldürmekten, Musada, bu hadi
seye karışmış olmaktan, Süleyman 
cinayete vesile teşkil ed~n kavga
nın çıkmasına sebep olmaktan suç 
lu görülüyorlardı. 

Muhakeme sonunda, Abbasm 
Mahmutlu kama ile öldürdüğü, 
Musanın, maktule el uzatmadan 
kavgaya dahil olduğu sabit olmuş, 

Mahmutta bıçak bulunmadığı an
laşıldığından, Abbasm nefsini mü 
dafaa halinde kaldığı yolundaki 
müdafaası reddedilmiştir. 

Abbas, on beş ıene ağır hapse 
mahkum edilmiş, yirmi bir yaşını 

tekmillemediğinden cezası on iki 
sene altı aya indirilmiş, sabıkası 
olmadığından af kanunundan is -

tifade etmek suretiyle de cezası -
nın beş senesi indirilerek, yedi se
ne altı ay hapse mahkum kalmış

tır. Öldürdüğü adamın varisle

rine de bin lira tazminat verccelC -
tir • 

Musanın, maktule el uzatmadan 
kavgaya dahil olmak hareketi, af 
kanununa tabi olmuş, kendisi ser -

best bırakılmıştır. Mevkuf olmı -
yarak muhakeme edilen Süleyma
na gelince, onun cinayete vesile 
teşkil eden kavgaya sebep olduğu 
sabit görülmemiş, Süleyman bera -
et etmiştir. 

Şişliden Beyoğluna doS~ d 
len vatman Recebin idaresi~ 

'fak•1 

119 numaralı tramvay ıt 

Nikola isminde birine çarP~lı 
Çarpış şiddetli olmuş ve ıa" ali 
dam çok ağır bir surette Y"r 
mıştır. Nikola Beyoğlu h<ı5t• 

•ak• 
ne kaldırılmış, vatman ) 

Ştır· mıs . tahk;kata ba~lanJll,/ 

• v. 

Mu<tllimler birhgı 
toplanıyor 

birlil 
İstanbul muallimler biti 

den: İstanbul muallimler .
11 

yıllık kongresi ikinci teŞ~~~ı S 
uncu perşembe günü birh8'

11 

,at 
tanahmetteki merkezinde s 
te toplanacaktır. Azanın 
bulunmaları rıca olunur. 
"'~'CHQ1t1111t•nmrtıttıt11PunınnHtmımttttuı 

smda zapıtta imzası bul_ııtı: 
şahidin, müekkilinin üzerııt 

6
,-. 

çak çakmak bulunduğunu g 1 
diklerini mahkemede açıI<ç' 
lemelerine göre, zaptın ~ı1'ı. 
va kanuni kıymeti kalmadıg . 

susiyle guya mü~tcri vaıi1e~1~· . o 
görülen sivil kimsenin, kııtl )İ ( 

ğu anlaşılamadığını , halb~ 
sulen onun da derhal yakal Jf 
ve hakkında takibat yllP 1,. 
icap ettiğini ileri sürmüş, _''~:l 
siyle hareket, usulü daiı·esııt/ 
bit değildir. İ§i güciyle g~ 
müekkilimin beraetini ister / 

Hakim Refi c liey, ısraıı ~ f' 
nin üzerinde dört tane yeıı' •'f 
mak bulunduğu, sabit oldlli~ ıif' 
diyle, altı ay hapis ve :i~;,ı'~ 
para cezası kararı vermış, jll' 
Efendi yirmi bir yaşını te~--~( 
mediğinden, hapis müddeti J'~ 
ya, para ceznsımn mikte.ı1 

altı liraya indirilmiştir • fe1l 

Mevkuf bulunan İsrail f'.. 19·ı 
• v • • r.Ö~ıe 

kararı temyız edecegını ., " 
Çakmak ka çakcıhğından tevkifhaneye götürülmiiştiil'· 

5 Ay hapis Bimgerin davası, ııı'~,· 
Avram oğlu İsrail isminde bir o 

genç, dün adliyedeki dokuzuncu kfımiyetle neticele~~ · 
ihtisas mahkemesinde çakmak ka- Adliyedeki dokuzuncu jl 

çakçıhğı yaptığı iddiasiyle mu ~ mahkemesinde, banger pıı.~ b 
hakeme edilmi~tir. Ef · k k b det L:ı - ra . nın aça azı şe.1 .. ., pr 

Müddeiumumi Mithat Bey, sey.. durmaktan muhakemesi dU 

yar olarak ayna, tarak satıcılığı e- miştir. f,f/ 
den İsrail Efendinin, Demirkapı da Mahkeme, Dav it Safr" 111 
sivil bir kimseye çakmak satmak ı·r,. P' a: ~· ay hapsine, altmış 1 ....,it 
isterken jandarmalar tarafından erv-zası ödemesine karar " t1' 
görülerek yakalandığını, pantalo- · ·t'tıC1 

Ş ·k.ı:. d- ki Safra Ef., karar bildırı 1 

ı ayetler, ıle er nunun arka cebinde 4 tane yeni , 

k 
çakmak bulunduğu sabit olduğunu kif edilmiştir. 1' ~~ 

Çorluda ilk me tepler .. l . . D · S f Ef v}ıytlrıı tol soy emış, cezalandırılmasını ıste - avıt a ra .. a~ ·r il" 

Çorludan aldığımız bir mektup- miştir. 
1 

ridora çıkmış, l<otidorda bt 
ta bazı ilk mekteplerin henüz ted- lsrael Efendinin vekili, müdafa gınlrk geçirmistir. / 
risata başlamadığı mektep kitap - ~ •••-*' ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ları almak için para toplandığı hal !•-------------------------~ 

IPEKFıLM stüdyosunun yeni TÜRKÇE fitrni : de çocuklara lazım gelen kitapla
rın getirilmediği bildiriliyor. Ü -
mit ederiz ki çok süratle bu yanlı~
lığın önüne geçilir. 

ıru11111m11111111umuuu111111nıııuuıuumıwııuıııtwntn11111ıuu11mıınu1rumuıııuu11uMıtı 
CiCi BERBER 

makamın gönderdiği istatistikler -
de ve neşrettiği kitaplaı-daki aykı- Rejisör : ERTUGRUL MUHSİN / 
rı noktalan tesbit ederek ticaret o Oymyanlar: i . Galip - Zozo Dalmas - Muan'I"'•' 
dalarına ve gümrüklere gönder· Ferdi - Şevkiye - Mahmut · · ıer·· 
mıştır. Çok eğlenceli mevzu - Nefis farkılar ve zengin sahoe 

Ali iktısat meclisi; ihraç madde Ônllrnüz1eki Çarşamba akşamından itibaren: 
leri hakkında yeniden tetkikat ya-pılmasını ve salahiyet u.hibi mü.. Türkçesi : /PEK ve ELHAMRAı J' 
esseselerden marn.mat alınmasını tamamen rumcası: MELEK sinema/arı" 
bunların serian iktısat meclisine!'------------------ --- (10341) 
gönderilmesini bildirmi§tir. 
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Arman,, b .. .. . . VAKIT'ın yeni Tefrikası ,: 25 Yazan: A. MıL 

r,lrl_dı u yuzden gozlerını ayı - Nasıl? 

.. ij~ .. :,:~:'.·nı ağzına götür· mutlu~;~~~,~~~~d~~,~:,:~:td:.:: Hududa civar Ruslar, her fırsatta 
kılıy:!~ın, deınir bir mengenede sı· sin maddi hastalık, manevi rahat • l l d 
lakıar:rnu, lgözlerim bulutlandı, ku- sızlığı bertaraf eder; bir ay sonra Ruslja ı·çı·n maliimat top UlJOT ar l 
iırrı b· ~ nlıyordu. Yanıma aldı - her ikisinden de kurtulur. 

lJ' •11 . 
B h 

~ eyı açtım ve kokladrm . 
u il§ d" •ttin • onınesi arasında, komi-
•eııni d d Yordu: uy um. Armana soru-

-ı d anı ınız ını., -t .. vet, , 

tUr:- Öyleyse kapayın ve alıp gö -un. 
Mezarcıla .. k f . "l" .. . ... ne örtr·ı • e enı o unun yuzu .. 

llrınd u er ,tabutu kapadılar ve uç
hir y an tutup, gösterilen başka 
~ bt§ıdılar. 

ti ~ b an kıınıldamıyordu. Gözle-
8iraı 01 çukura takılıp kalmıştı. 
dar 

1 
evYe] gördüğümüz ceset ka • 

don:rıydı.. Sanki olduğu yerde 
Uftu. 

Su tna 
luYord nıara, asabımı gergin tu-
ltn u, fakat buradan ayrıldık -

•onra. ın d'v• 
'~alı ' anzaranın ver ıgı acı 

t~. ~ ne olacağını tahmin et· 

1\ollı' 
itltet ı~ere yaklaştım, Armanı 

ettıın: 

a1 ~ Möayönün burada bulunma -
lnı? 

....... lia"ır d d' 1 .. .. .. 
ııuı h ,, ' e ı, onu a ıp goturu .. 

A ilıtalandı zannederim. 
....._~anın koluna girdim: 
~ ~Ydi, artık gidelim. 

"'e b ~~ tanımıyonnuı gibi yüzü -
lıqı: 

....._ Z"' J:, v~auuuL";° 
"ı>ı l'lık bitti, gidelim, renginiz 
" 'rı old .. .. b h ,,,c, l u, uşuyonunuz, u e-

l!~ a.r sizi öldürecek. 
......_

1
r adıın bile atmadan: 

l<o~hi, dedi. Gidelim. 
dit\'ı, Undan tuttum ve sürükle -

" )ot 'l'lnnda, bir çocuk gibi yürü .. 
, ltada. d .. 1 . d ........ c·· ııra a soy enıyor u: 
\r oılerini gördünüz mü? 

~'Ya.l~ •anki gözlerine gorunen 
kl}'a. bonu Çağırıyormuş gibi ar -

" akıyordu. 
lltt '°"&f Ya.vaı adımları ağır -
.l ı, •endeliy d l" .. .. 
~~. e sen e ıye yuruyor .. 
tll;t~bneleri birbirine vuruyordu, 
''lb~ b~ı gibiydi, bütün benliği 

li~ ır huınına ile ıarsılıyordu . 
di. !ey •ordum, cevap verme -

s~ 
1( .. ecde Yanımda yürüyordu. 

.. pı a b' 
•'ktiyd' ır araba bulduk. Tam 

l. 

· .\rahay b" •ı 't1t a ıner binmez titreme-
l'ltt_ı 1' tnüthi§ bir ıinir buhramna 
k andı B 
or.Jt~ · u arada da, beni 
~ lrlaınak · · l' · ltıta ıçın e ımı sıkıyor, 

anıyordu· 
......... )! . 

l'"f ır §ey d '"I b' t 'ıtıak . . egı , ır şey değil; 
(l.. ıstı yorum 

· 01•ün·· k · 
tıttin. k un abardığını, gözle -
~~l anlandıg'"'ın .. .. d ' ıy,ln. ı goruyor um, 

ı.. lYordu. 
oır• ) ~ı evv 1 h . 

'-il i'lt . e enım işime yarı -
tniı 2._:ı koklattım, eve geldiği .. 
l'ord an, aade titred· ~ · ·· ··1·· '-· ıgı goru u -

lJ,_ .. 
tıt"dllb &ınbYardrıniic yatağ&na ya -
ti ''0 a k dip d k Yı Ya tırdım ve heman 
b·t o toru ... 1 'ni ani ınu çagudım, olup 

~ a.ttıın 
~ld' . ı. 

}' -4\l'btan kı k . . 
Ot"<iu !>' ~ ıtınızı ıdı. Savıklı .. 
~,l,/10 .. ır1 .~akıın anlatılmaz .keli -
a·· Y uy 0 tit iırn· •. ~ı·, Yalnız arada Mar -

J) ı ıtıt1 liyord 
' oktor l:a u. 
0rıra 10 d · atayı muayeneden 

r unı: 

-7-
Armanın yakalandığı hastalı -

ğın bir iyiliği vardır, ya derhal öl • 
dürür, yahut uzun sürmez, geçer. 

On beş gün sonra Arman ne -
kahat devrine girdi, onunla sami -
mi dost olmuştuk. Hastalığı devam 
ettiği müddetçe, odasına hemen 
hemen çıkmarnıttım. 

1lkbahar, bol çiçeklerile, kuşla
rile, şarkılarile gelmi§ti. Dostu • 
mun penceresi bahçeye açılıyor, 

temiz hava bize kadar yükseliyor
du. 

Doktor kalkmasına müsaade et .. 
ti. Pencerenin yanında, güneşin 

en sıcak zamanında, öğleden ikiye 
kadar, oturup konuşuyorduk. 

Margöritten bahıetmemeğe bakı
yordum, bu isim hastanın zahiri 
sükununu, hazin bir hatıra ile ih -
lal eder diye korkuyordum. Fa• 
kat Arman, ondan bahsetmekle 
gurur duyuyordu. Amma, eskisi 
gibi ağlıyarak değil; haleti ruhiye 
şİ hakkında beni tatmin ile müs -
terih eden, tatlı bir gülümseyişle 
bahsediyordu. 

Dikkat ettim, mezarlığa son gi -
dişinde, o manzarayı gördükten 
sonra geçirdiği buhran, manevi a • 
cıyı azaltmıJtı. Margöritin göz -
lerine, ölümü eskisi gibi görün -
miyordu. içine kanaat gelince, 
teselli bulmuştu. Hayalinde ha .. 
zan canlanan o feci manzarayı 

dü§ünmemek için, mesut geçen 
günlerini anıyordu ve sade o gün • 
leri kale alıyordu. 

Darbe vücudünü yıprandır -
mıştı, hararet geçtiği halde bit • 
kindi, dimağının şiddetli heye • 
cana tahammülü yoktu ve bütün 
cihanı saran ilkbaharın neşesi, o -
nu gayri ihtiyari güler yüzlü ha • 
yallere düşürüyordu. 

Cafer beyin tertip ettığı bu kor
kutma planı tam bir muvaffakıyet 
le tatbik edılmıştı. Ruslar atılan taş 
larla yaralanmamışlar, ölmemişler
di amma, fena hade korkmuşlardı. 

istenilen maksat da bundan başka 
bir şey değıldı. Araba gözden kay• 
bolduktan sonra Cafer bey de, or -
talık zaten kararmış olduğu için, 

kestirme yolları takip ederek geç 
vakit gizlice Erzuruma avdet eyle
mıştı. Ondan sonra Rus zabitleri 
bir daha Erzurum haricine çıkama· 

mışlardı. Cafer bey onların izlerini 
bir müddet daha takip ettığı halde 
Rus konsoloshanesi civarından u -

zaklaşmıya cesaret edemediklerini 
görerek artık takibattan vazgeçmiş 
ti. 

Bir taraftan Ruslar Erzurum ha 
valisinde böylece casusluk yapmak 
la meşgulken diğer taraftan teşki -
latı mahsusanm defaatle kaçak su 
retile Rusya dahiline gönderdığı a .. 
damları da boş aurmuyorlardı. Bun 
lar hududa civar olan Rus köyle -
rinden kandırabildikleri Rusları 
hududumuza kadar getirerek ora
da rusça bilenlerle konuşturuyorlar 
ve hu suretle RuRsya hakkında ma 
lumat almıya muvaffak oluyorlar • 
dı. 

Bir defasında a~iret alaylarına 

mensup kürt süvari zabitlerinden 
Sadık Bey doktor Bahattin Şakir 
beye müracaatla kendisinin hudu· 
da yakın olan köylerden birisinde 

bir ermeni tanıdığı ve şahsına iti· 
mat edilmesi lazımgelen bu erme -
ninin çok hizmetler görebileceğini 
söylemişti. Bunun üzerine doktor 

Baha bey de o ermeninin hududa 
celbini istemıtşı. Onun isticvabına 
bir ehemmiyeti mahsusa verildı • 

ğinden doktor Bahattin Şakir bey 
bizzat Erzurumdan Köteğe kadar 

memesi daha muvafık gibi görünü 
yordu. 

Doktor Bahaettin Şakir Bey ona 
sormuştu: 

-" Arş ak Efendi, Rusların hu
dut jandarma müfrezesine men -
sup olduğun halde müfrezeni ter -
kederek nasıl buraya kadar gele -
bildin? 

Arşak bu suale bilatereddüt ati
deki cevabı vermişti: 

-" Size işin doğrusunu anlata
yım. Bölük zabitim beni Rus istih
barat şubesi zabitine gönderdi. Bu 
zabit bana, gidip Türk hududunda 
tetkikat yapacaksın, oradaki Erme 
nilerle temasa .gelerek onların ha -
zırlıklarını öğreneceksin. Bunu ya 
pabilmek için kendini Türk dostu 
gibi göstereceksin. Bu sayede on -
lara hizmet ediyormuş gibi hare -
ket ederek hakikatte bize casusluk 
yapacaksın, dedi.Bu sayede işte bu 
raya kadar gelmeğe muvaffak ol -
dum.,, 

- "Bu sözlerinle kendini müda 
faa etmiş değil, bilakis ele vermiş 
oluyorsun. Bize sadık kalacağına 
nasıl emin olabiliriz? Verdiğin ha
berlerin doğru olup olmadığını na 
sıl ispat edeceksin? Bilhassa Rus -
lara ihanet ederek bizim hizmeti
mize girmene ne mana vermeli? 
Bu hususta biraz bizi tenvir eder 
misin? 

- "Bunu yapmak kadar kolay 
bir şey yoktur, efendim. Ben siz -
den şimdilik bir menfaat beklemi

yorum. Söylediklerime inandrktan 
sonra mükafatımı verirsiniz. Rusla 
ra hizmet etmek hiç işime gelmez. 
Çünkü ben onların nazarında bir 
jandarma neferinden başka birşey 
değilim. Halbukisize hizmet ede -
cek olursam tabii hana bol bol pa-

ra verirsiniz. Onun için bir kere be 
ni tecrübe etmenizi size tavsiye et 
mekten başka bir şey yapamam.,, 

Doktor Bahaetin Şakir Bey Er -
meniyi uzun uzadıya bu suretle is

ticvap ettiği halde Arşak hakkın -
daki şüphe ve teredüdünü izaleye 

muvaffak olamamıştı. Binaena -
leyh onu, Rusyaya avdetine müsa
ade etmeyip, Erzuruma gönderme 

ğe karar vermişti. Orada daha sıkı 
bir isticvap neticesinde Arşaktan 

fazla malümat alabileceğini ümit 
ediyordu. 

Halbuki · aşiret alayları binbaşı
larından olan Sadık Bey bu fikir -
de değildi. O doktor Bahaettin Şa

kir Beyin noktai nazarına iştirak 

etmiyerek Arşaka itimat edilmesi 
hususunda son derecede ısrar edi
yordu. 

Nihayet keyfiyetin bir kere de ü
çüncü ordu kumandanlığına bildi
rilmesine karar verilmişti. Hemen 

oraya çekilen telgrafnamede ne su 
retle hareket edilmesi lazım geldi
ğinin iş'arı rica olunması üzerine 
kumandanlıktan gelen cevapta Ar 
şakın Erzuruma sevki talep olun • 
~uştu . 

Keyfiyet Arşaka anlatılınca ca -
ıuıun benzi biraz atmıştı. Fakat 
derhal kendisini toplıyarak Erzu • 
ruma gönderilirse vakit zayi edil -

miş olacağını, kendisinin, muay -
yen isimler zikrederek, sühuletle 
Rus haritaları tedarik edebilece -
ğini anlatmağa ba,lamıştı. 

Doktor Bahaettin Şakir Bey Ar
şakın verdiği izahat üzerine arka
daşlarile müzakere ederek kendi 
ayağı ile gelen bu Rus casusu hak 
kında atideki kararı vermişti: 

(Devamı vu) 

• • 
Atlattığı tehlikeyi ailesine ha -

her vermek istemedi. Kurtulduk -
tan sonra bile babası hastalığını 

duymadı. 

gıtmıştı. 

Getirilen Ermeninin ismi Arşak 
idi. İsticvabı üçüncü ordu kuman

danlığının verdiği talimat dairesin 
de yapılacak ve alınan malumat 

iş sevgısı 
Bir akşam, pencerenin önünde, 

her zamandan fazla oturduk; ha • 
va çok güzeldi, güneş, altın ve kı -
zıl bir ufukta battı. Paristeydik 
amma, etraf rmızdaki yeşillikler 

sanki bizi dünyadan uzaklaştır -
·mı§tı. Arada sırada, bir araba 
gürültüsü sözlerimizi kesiyordu. 

Beni değil, kendini dinliyen 
Arman dedi ki: 

- Margöriti aşağı yukarı bu za 
manlarda, böyle bir günün ak§a • 
mmda tanımıştım. 

Cevap vermedim. 
Bunun üzerine bana döndü ve 

dedi ki: 

- Amma size bu macerayı an · 
latmalıyım; yazarsanız, kimse 
inanmaz; fakat her halde entere -
san bir şey yazmış olursunuz. 

hemen ordu kumandanlığına bil -
dirilecekti. 

Arşağın hudutta (Hadlik) mev
kiine getirildiği haber verilir veril
mez doktor Bahaettin Şakir Bey 
de( Gütek) ten oraya giderek Er
meniyi isticvaba başlamıştı. 

O zamanlar da Türkiye - Rus
ya budunda yaşıyan bütün Ermeni 
ler bila istisna Rusyaya hizmet e -
derken ve Türkiyeye karşı olan 

düşmanlıklarını gizlemeğe bile ha 

(Baş tarafı 3 llncll aayıtada) 

Esasen bu müesseseler kuruldu
ğu zaman imparatorluğun memur 
yetiştirme mantığına göre çerçeve
lenmiş bir terbiye ve talim sistemi 
de gençlerin kafasını yemeğe baş
lamıştı. Bunun içindir ki iş hayatı· 

na hazırlanan genç hayatla döğü -
şecek, hayatı izah edecek hayatı 
kavrıyacak bir şekilde bir enerji 
sahibi olarak hazırlanmıyor. 

Bu da muvaffakıyetsizliğin bir 
başka sebebi oluyor. 

cet görmezken kendisinin Rus jan Dünkü iş memur kafası ile, hacı 
darmasında çalışmakta olduğunu baba iktiaadiyatı ile aksıyarak yü 
ifade eden Arşakm evvela neden rürdü. Çünkü dünkü işin mana ve 
dolayı Türkiyeye dost göründüğü- mahiyeti ancak geçinmeden ibaret 
nü ve ne sebepten dolayı Ruslara hesapsız ve kitapsız bir acayip a -

- Daha sonra anlatırsınız, he· ihanet ederek onlara karşı casus - lemdi. Fakat günden güne beynel· 
nüz tamamile iyileşmediniz. luk yaptığını araştırmak lazım ge- milel ölçülerle ve beynelmilel usul 

Gülümsedi: liyordu. lerle işlemeğe başlıyan bir iş cihazı 
- Hava sıcak, pilicimin göğsü- Bu araştırma neticesinde dok - mız vardır. Biı cihazın bugünkü 

nü yedim, hararetim yok, yapacak tor Bahaettin Şakir Bey Arşaktan hail dünküne benzemediği gibi kı· 
baıka itimiz de yok, her şeyi an- şüphe etmeğe başlamıştı. Onun sa bir zaman sonraki manzarası da 
!atacağım. Rusya ahvaline dair verdiği malii- bugünküne benzemiyecektir. 

- Mademki muhnkkak anlat • mat şayanı dikkat olmakla hera - iş modernleştikçe kendini ihtısa-
mak istiyorsunuz, dinliyorum. her bunların kontrolü kabil olma - sa ve i~i başarana vermektedir. 

gün geçiren bir eski beylik imalat
hane müdürü veyahut muhasebeci
si ile bugünkü modern bir fabrika 

nın müdürünü, muhasebe amirini 

hatta en küçük memurunu mukaye 
seye imkan yoktur. iş genişledikçe, 

sınaileştikçe işin kudreti de smat 

bir mahiyet alıyor. Yani iş İnsanla 

ra hakim oluyor. Tıpkı tabiatin in
sanlara hakim olması gibi. Nasıl ta 
biate kendi kuvvetlerine uyarak 

hükmedebiliyorsak iş hayatına da 
ayni suretle uyarak hükmedebili • 
rız. 

Y armki iş hayatının muvaffak 
unsurunu biz şu karakterlerde bu -
labiliriz: 

A) - lşe iyi hazırlanmış ihtısaa 
sahibinde, 

B) - İşi benimsemiş ve işi ken
disine bir sevgi halinde bağlamış 

insanda. İş sevgisi modem hayatın 

ve muvaffakıyetin yegane tıhsımı
dır. Bunun önünde tavsiye ve illi • 

mas diinya güzelliği iddiasında bu 
lunan bir acuze gibi gülünç kala• 
caktır. 
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Bir imam 
Camilerden halı 

çalıyormuş! 
lzmir zabıtası, senelerden be

ri muhtelif yerlerde hırsızlık ya
pan bir hırsızı yakalamıttır. Bu, 
40 - 45 ya!larında softa kıyafet
li eski bir imamdır; hafız Hacı Ali 
oğlu Ahmet namını taşımaktadır. 

lzmirin Hacı Hızır mahallesin -
'de doğan bu adam, yalnız muhte· 
lif camilerden 36 parça halı ve sec 
cade çalmııtır. 

Hırsız yakalandıktan sonra, 
hırsızlık vakalarını çiftçi gazetesi
ne şöyle anlatmıştır: 

- Askere alındıktan sonra 
tam yedi sene, namusluca jandar 
mahk yaptım. Jandarmalığmıdan 

sonra Maniıaya geldim, Ballıova 

köyünde bir ca.miin imamı oldum. 
İşte, ilk hırsızlığım bu imamı 
bulunduğum Balhova köyü cami • 
inde başlamıştır. 

Caminin göze çarpan büyücek 
bir Acem halısı; beni hırsızlığa .teş 
vik etti, onu, bir gece, usulca -
cık omuzlarıma alarak evime gö -
türdüm ve sakladım. Camiden e
ve gelip giderken tarlada gözüme 
ilişen iri, yağız bir çift öküzü sÜ· 
rüye:rek halının yanma götürdü
ğüm gün anladrm ki ben, imam 
oldukça daha çok halılar, öküzler 
çalabilir ve kimsenin de şüphesini 
celbetmiyebilirim. 

Siyah cüppesini, cürümlerine 
atıYet 'fapirl Hafız hacı Ali oğlu 
muharririn bir suali üzerine, şeha 
Üet parmağım kaldırarak şu ·işa • 
reti etmiştir: 

- Ha... işte bak, o günahı 
iıliyemem, para çalamam, elim 
varmaz. Kaç defa tecrübe ettiy -
sem, yapamadrm bu işi... Hele 

bir gün, hiç unutmam, trendeyim, 
Aydına geliyorum; karşımda bir 
yahudi oturuyor. Önünde bir ba
vul duruyor. Biraz evi açıp ka -
parken gördüm ki bu bavulda ço -

ğu altın olmak üzere külliyetli pa
ra var. Bir istasyonda tren dur
muş, bir ihtiyacı için naçar bavu
lunu bırakarak dışarı çıkmıştı. 
Kaç defa hamle ettim bavulun ü -
zerifıe... Olmadı, olmadı bir tür
lü ... 

Camilerden halı, kilim çalmayı 
ilerlettiğim bir zamandı. Hemşi
remde misafir kalmıştım. Karde -
şim o akşam, bana çok şeyler ik
ram etti. Fakat o gece, gözlerim· 
deki pırıltıyı anlıyamadı. 

Zavallı ... Gözüm hep, içi çeyiz
lik eıya ile dolu sandığında idi. 
Sabahleyin erkenden kalkıp, san· 
dik eıyasını cübbeme doldurup 
hakile yeksan olduğum dakika, en 
büyük hazlarmıdan birini duy
muştum. Ne ise geçelim bunları 
artık.. Bunlar gençlik macerala _ 
rı •.. Şimdi ihtiyarladık istirahat za 
manr... Hapisane beni bekliyor. 

Aydında veremle 
mücadele 

A~dın, 26 (A.A.) - Yeni teşek 
kül eden verem mücadele cemiye
ti heyeti umumiyesi bugün öğle • 
den sonra vali beyin reisliğin.de 
' 8 u i ..ıc-mda ilk umumi kon 
greıini yaparak 15 kişilik merkea 

heY.etini s~miştir. 

Adana belediyesi neler yaptı? 
Belediye reisi Turhan Cemal Bey, bir Türkç~ ko?uştu[j1 
yıllık faaliyeti muhabirimize anlatıyor macemıyetıyapı y<~ 

Mersinde maksat ve. ga }(ıl. 
ADANA (Hususi) - Adana be-

lediyesinin bir yıl zarfında neler 
yaptığını öğrenmek ve bunu kari· 
lerimize bildirmek maksadile reis 
Turhan Cemal Beyi görmeğe git .. 
tim. Şehir meclisi toplantı halinde 
bulunduğu için beklemek lazım gel 
di. içtima salonuna girerek müza
kereyi takıp eyledim. 

Belediye reisi bir yıl zarfında 

yaptıklarını bildiren raporunu oku
yordu. Alkışlarla kabul edilen bu 
rapordan sonra toplantıya nihayet 
verildi.. 

Reis Turhan Cemal Bey, oda• 
smda beni kabul etti ve bir yıl zar -
fında neler yaptığını ''V akıt,, e 
bildirmek için geldiğimi söyledim. 
Turhan Bey, Yakıtın memleket 
işlerine karşı gösterdiği hassasiyeti 
kaydetti ve istediğim malumatı ver 
di. Bunları kısaca naklediyorum: 

Sıhhat işleri 

Her üç ayda bir kere olmak ü -
zere (2831) esnafı kısa bir sıhhi 

kontrola tabi tutlmuş ve bunlar -
dan hastalıklı görülen 2 si sanattan 
menedilmiştir. Ayrıca süt satan 
esnaf da muayeneden geçirilmiş -
tir .. 

Şehir sınırı dahilinde (1,033) 
dükkan teftiş edilmiş ve bunlardan 
440 dükkancının aihhi §eraite ria .. 
yet etmedikleri görülmüş ve muh -
telif cezalarla teçziye edilmiştir. 

Belediyenin tesis ettiği yeni 
kimyahane şehrin büyük bir ihtiya 
cına cevap vermiştir. Bir sene zar 
f ında beş tanesi adli olmak üzere 
448 nü.mune tahlil edilmiş ve bun· 
)ardan 259 u formüllere mu l"afık 
ve 189 tanesi de gayri muvafık gö
rülmüştür. 

Belediye doktoru tarafından 

7,285 yiyecek ve içilecek şey 

muayene edilmiş ve bunlardan 
2,586 adedi ekle gayrı salih gö -
rüldüğünden mahvedilmiş ve sahip 
leri cezalandırılmıştır. 

Belediye dispanserine 8264 has 
ta müracaat etmiş ve bunlardan 

975 tanesine belediye doktoru ta • 
raf mdan reçete verilmiş ve 5,642 

tane de meccanen ilaç verilmiştir. 
1634 hasta mıntaka dahili ve 13 
hasta da mıntaka harici hastaneye 

sevkolunmuştur. Belediye dokto -
ru Hilaliahmerde 3420 hastaya re • 
çete vermiştir. 

3,091 fakire de ekmek verilmiş .. 
tir. 277 metrük ve yetim çocuğa 
da bakılmıştır. 

Belediyenin ütüsü muhtelif yer -

lerde çalışmış ve mecmuu 56,875 
parça eşya dezenfekte etmiştir. 

Meklemetine gitmek istiyen 664 
kimsesizin yol paraları temin olun 
muştur. 

784 kişi evlenmek için müra -
caat etmiş ve bunlardan 5 tanesi 
evlenmekten menedilmiştir. 5309 

köpek kuduz arazı gösterdiğinden 
öldürülmüştür. 

Memleket dahilindeki hanlar , 
oteller, hamamlar sıkı kontrola 
tabi tutulmuş ve tenbihata riayet 
etmiyenler teçziye olunmuşlardır. 

130 fakırın cenazesi belediye-

' 

Turhan Cemal Bey 
ce meccanen techiz ve tekfin edi
lerek defnolunmuıtur. 

Zabıta işleri 
Belediye yasaklarına riayet et · 

miyenler hakkında 1666 zabıt vara 
kası tutulmuş ve ayrıca da 1300 Ji. 
ra maktu ceza alınarak bankaya 
yatırılmıştır. 

Şehir dahilinde 1320 yük ara -
bası, 162 binek arabası, 272 oto -
mobilin sık sık muayeneleri yapıl .. 
mıştır. 

Cümhuriyet bayramında halkın 
ve müessesatın asacağı bayrak -
ların nizami olması temin edilmiş 
ve bütün bayraklar damgalanmış-
tır. 

Tanzifat işleri 
Belediyenin tanzifat teşkilatı 

geceli gündüzlü çalışmış, sokakla • 
rm ve umumi mahallerin temizli -
ğini muvaffakıyetle başarmıştır. 

ve bu işler 89 işçi ve bir amir ile 
yapılmıştır. 

Mezbaha işleri 
Mezbaha işleri mükemmel bir 

surette tedvir olunmaktadır. Tüc -
car ve kasapların şikayetlerine 

meydan verilmemektedir. Maki .. 
nelerimizde en ufak bir arıza bile 
görülmemiştir. 

Ve buz istihsalatı yükseldiği 

aylarda bile bu görülmüş ve halkı -
mız buzsuz kalmamıştır. 

Mezbahanın temizliğine çok e -
hemmiyet verilmiş ve kesilecek bü 
tün hayvanlar kesilmeden evvel ve 
sonra olmak üzere iki defa muaye
neye tabi tutulmuştur. Ekle sa -
lih olmıyanlar imha edilmiştir. 

Bir sene içinde 19,435 hayvan 
kesilmiş ve bunlardan 1,403 ünün 
sıhhi arızası bulunduğu görülmüş -
tür. 

Bu takayyudat et sarfiyatının 
artmasını mucip olmuştur. Kaçak .. 
çılık da kaldırılmış ve belediyenin 
varidatı artırılmıştır. 

Mezbaha masrafları günden gü 
ne azalmaktadır. ilk aylarda 1000 
lirayı bulurken bugün 100 liraya 
kadar inmiştir. 

Mezbaha 35 kişilik kadro ve ay 
da 1200 lira masrafla idare edil -
mektedir. 

Tırnak, boynuz, ayak kılları ve 
işkembe yağları, gübreler topla -
tılarak mezbahaya varidat temine
dilmektedir. 

932 yılı içinde 89,453 hayvan 
kesilmiş ve safi olarak 1,023,817 
kilo et alınmıştır. 

Kesim mıktarı da artmaktadır. Türk dilini tamamen hakıJ11 bir 
Geçen senenin en bol kesim olan mak ve öz dilimizi konuşınıyan ·r , 
kanunusanisinde yevmiye 125 hay kısım vatandaşlar arasında 1 

'{f 

van kesilirken bu sene teşriniev - !lat, propaganda, konferan5 tir 
:ı- •• ı·· ne velinde yevmiye 149 hayvan kesil - hitabeler tertibi ve her tur u ti· 

miştir. vasıtaları gibi kanuni hak .,,-e .~~ıoi• 
Geçen sene mevaddı gıdaiye hiyetlerden istifade ederek dı 1 d• 

Frigolar'ından 640 lira ücret alin• zi konuşturmak davası etraf~;. ~o 
mıştı. Bu sene ise 3000 lira alın - çalışmak üzere bir "Türk Dı 1 r• 
mıştır. Çok yakın bir zamanda nuşturma cemiyeti,, kuruhn~~t\Jtl;. 
Frigolarımızı tevsi eylemek zaru · Cemiyet, Türk dilinin gıııeef' 
reti hasıl olacaktır. ği ve derinliği, Türk tarihınıll ,Jıİ 

Adanamızın buz ihtiyacı tama .. kiliğini, Türk milletınm en ed•' 
men temin edildikten başka Ko - ve medeni bir millet olduğuna 

0
, 

zan Ceyhan, Tarsusa da tenzilatlı ir şimdiye kadar yazılmış .,,-e bıJt'r 
. ge ı 

tarifeyle de gönderilmektedir. dan böyle yazılacak eserlerı ci"' 
Mezbaha bahçesinde bir şehir terek halk arasında da~~~ 

fidanlığı tesis olunmuştur. lki üç cemiyet tarafından verdırıl ; 
sene sonra şehrin bütün caddeleri - konferans ve hitabelerin bilh• . .,j 
nin aynı neviden ağaçlarla teşçir bu iki esas dahilinde verilıne•' 
edileceği şüphesizdir. temin edecektir. fi 

Cemiyet Ik içtimaını yaptrı•f . .,j 
beyanname ve nizamnanıel~~"" 

Baytar işleri 
Belediye baytarı ineklerde ve ıJY 

tevdi etmişlerdir. Cemiyet JlJ.t rem muayenesi yapmış ve veremli 
görülen üç inek itilaf edilmiştir. 

Ayrıca ream muayenesi de' ya -

pılmıştır. (1028) hayvandan ü -
çünün ream hastalığına tutul • 

duğu görülmüş ve itlaf olunmuş -
tur. 

Ahırlar, hanlar, hayvan konu -
lan mahaller sıkı muayeneye tabi 

tutulmaktadır. Şehirde işliyen 

araba ve hayvanlar sene içinde 
iki defa muayene edilmektedir. 

Yirmi hayvan çalışmıyacak vazı • 
yette görüldüğünden çürüğe çıka -
rılmıştır. 

195 köpek ve kedi hususi kafes
ler içerisinde müşahede altına a• 
lınmış ve bunlardan "4,, ünün ku -
duz olduğu görülmüştür. 

Pastırmalar ve suçuklar da mu -
ayene edilmiş ve 65 kilo suçuk, 10 
kilo pastırma kabili ekil olmadığın 
dan imha olunmuştur. 

Şehirden ihraç edi.len 2,391 ö .. 
güz ve inek, 6,278 koyun, 4, 779 
keçi, 65 at, 73 merkep, 3, 779 
muhtelif tuyyuruehliye, 17,000 
yumurta, 241,813 kilo yapağı, 

10,104 kilo kıl, 4,005 koyun de -
risi, 13,168 geçi derisi, 5,039 sı -
ğır derisi; 8 at derisi, 799 manda 

derisi, 8 deve derısı, ve 25089 
barsak muayene edilmiş ve bunla .. 
ra menşei şahadetnamesi verilmiş-
tir. 

Yeni yollar 
Belediye bu sene 15,500 metre 

murabbaı yol tamir etmiş ve 1,750 
metre murabbaı yeni asfalt yol 
yapmıştır. 

Belediye kale kapısı civarında 
bir umumi hela yaptırmış, yeni o -

tel önüne bir dükkan yaptırmış ve 
belediye binası tevsi ettirilmiştir. 

Belediye reisi Turhan Cemal 
Beye verdiği bu kıymetli izahat .. 

tan dolayı teşekkür ederek ayrıl -
dım. 

Y ozgatta yağmur 
Yozgat, 26 (A.A.) - Bir müd 

dettenberi sert devam eden hava 
bugün yumuşamış ve saatlerce sü
ren yağmur yağmıştır. 

namesine göre her Türk vata 
cemiyete ~irebilecektir. 

incir müstahsilleri 
teşkilatlanıyor 

·to' Aydın, 26 (A.A.) - Bet lı1 ft' 
luk iyi Aydın incirleri her tat' il' 
büyük bir rağbet görmekted ~ 
Mill& ta.:>a• •uf. r• 7••1: _,.11,. .. ~; 
tasının yaklaşması .~~nas~bet~ 
birçok yerlerden muhım mı~ 
siparişler gelmektedir. •btY 

T eşkilatlanınak lüzum ve 1 ı.-
··,tY 

yacını duyan Aydın i~~ir mu ,, 
silleri bu arzularım fıhyat sah~ 
na çıkarmak için C. H .. f. vr 
rehberliğini rica etmişlerdır. ,r 

k "d h · · iri' }ayet fır a ı are eyetı ınc. J' 
mizin bu dileğini ehemm1>' ııel 
nazarı dikkate alarak incir mer .,,ı 
}erinden ileri gelen bir çok .,,e ~ 
davet ederek bir arada toplall~, 

. e• 
larını ve konuşmalarını tenıın ..; , 

d . . cilt•' 
miştir. Bu toplantı a ıncır (ti 

miz dertlerini ve ihtıyatlarını 0Jıe' 
ya dökmüşlerdir. Neticede e' 
incir merkezinde mahalli koJ1~el 

rh'ı ler yapılarak seçecekleri sa a ııt' 
tar murahhasların 20 gün 50 

.. • 
• }((W 

Aydında toplanacak umuını I' 
.. d l . k lattır' greye gon erme era arar 

mıştır. 

Aydında içtimai yard•:,i 
Aydın, 26 (A.A.) - ıtal5eıı' 

içtimai yardım şubesi geçen ot" 
olduğu gibi bu sene de ilk "'.e ,e 
mekteplerde okuyan kimseııı }etİ" 

• 9e 
fakir çocukların kitap ve 1" h~ 
ni temine karar vermiş ve ırııı ıt ' 
talebe adedini tesbite başlatı' 
tır. t'11" 

Vilayet fırka bütçesinden ·ııısit 
emrine şimdilik 100 lira .,,erı 
tir. 

ft'' Y ozgatta Tasarruf hş ; 
11"' 

Yozgat, 26 (A.A.) - .;'' 
ve tasarruf haftasının kutlul~)'i "~ 
sı için halkevi tarafında11.! gi~1 

zengin bir sergi hazırlandı~' 1'0,. 

tasarruf haftasına müteaddıtf4'~ 
feranslar hazırlanmaktadır· ııt'' 
evinde muhlti tenvir için ~~,, 
zaman konferanslar verı 
başlanmıştır. 



!:biat Hikayesi : 

Karınca ile sineğin 
hikayesi 

Sine .. · · -----

İlk fotoğraf far 
Fotoğraf, sinema, sesli sinema .. 

Velhasıl medeniyetin bir gün ye
ni bir terakkisini görüyoruz. 

Fakat bunların ilk evvel nasıl 
yapıldıklarını acaba düşündünüz 

··? mu. 
Itır dır g8

1
• tanıınıyan bilmiyen var lik hiç bir hayvan yoktur. . Ben 

· ır ·· edelim. gun dikkatle onu takıp hiç kimsenin giremediği yerlere 

Eskiden fotograf nedir bilmez· 
lerdi. Esasen resim yapmak bile 
giinah sayılırdı. Hatta kim insan 
resmi yaparsa: 

Ortalık a .. girerim. Hiç kimsenn çıkamadı .. 
ta R\~ıtn ... garır ağarmaz etraf - ğı yerelere çıkarım. Hiç bir in
hulurıa ~ge başlar. Bir yerde leş 
ile tid onar, oradan kalkar; işi -
·· . en bir · . . 

}'\lıune k ınsanın te.mız elıne, 
h· ona it he r, oradan kovulunca 
Ot d nunef endin' .. .. .. . a an da .. ın yuzunu ıurır, 

Çıftcin· .. Yuz bulamayınca bir 
• •n ok"' .. 

lluıund uzune biner. Onun boy 
d a. da .. Utur. g, tepe, dere dolaşır 

N'h 
h ı ayet .... 1 
emen og e zamanı oldu mu 

en g·· 1 ltıaaa.) uze sofra arar. Zengin 
arı et f 1\ ra ında koşar. 

.. arnın d 
oıntiin · · 1 oyurur. Rahat rahat 

U t:ra • • 
t> ıı:. ... çırır ou - •. 

•ıneo"ın d" .. "d' s· il) uşuncesı ır. 

d ınek b· 
eted it CÜn böyle dağ, tepe 

en son b' ra ır zengin masasın· 

d, 1.. 

1 qrru d -ııı,.. nı oyurdu. Biraz hava 
İçil\:~ kırl~ra ~ı~tı. Serinlemek 
d11. a &olgelı hır çalı dibi bul-

t llura.d 
lktt a rahat rahat oturuyordu. 

t&ki t canı sıkılıyordu. O esnada 
dj k, •nrtııklarından karınca efen-
i tıaı d 
l >'trj ına am karınca ile kolko· 
Sılctd n altındaki kulübelerinden 

tr, 

Sinek huni .. .. l d' ......._ }( arı gorunce ses en ı: 

fttıdi. arınca hanım~. Karınca e -

ı. .. l\un. ~anı d b · b' b' 1 • • 'o~. an an erı ır ır erını 
ı •}'en b 
:?, Reçr u eski dostlar karşı kar 
~ol\ .. a ıler. Dereden, tepeden 

":rtna... b 
ı;-,k ga. aşladılar. 

~-h~kat ainek pek hutgam bir 
d \l old .. · · ti\ •t ugu ıçın yüksek perde .. 

" illa"' b ........ At . s.a aşladı: 
~ . zızıın k B . k (:lırn k arınca.. enım ıy-

adar Yüksek kıymete ma-

D a I gala r 

san benim yaptığım işleri yapa
maz. Hayatımı kazanmak için hiç 
bir yerde çalışmam. En güzel sof 
ralarda karnımı doyururum. 

Karınca Ef. Sineğin gezdiği va .. 
zıyeti çok iyi biliyordu. Ona kar
şı sesinin vazıyetini bile değiştir

meden aynen şu sözleri söyledi: 

- Evet aziz dostom. Sizin va .. 
zıyetinizi çok iyi bilirim. Siz en 
zengin ınıanların sofraımda otu -
ruraunuz. Fakat davetsız olarak .. 
Her gittiğiniz yerden kovulurau -
nuz. Hiç kimse sizi güzel çehre ile 
karşılamaz. Fakat biz öyle mi • 
yiz? 

Tarlalarda çalışan insanlarla 
beraber çalı,ırız. Onlara yardım 

eder, onlara yük olmamağa uğra -
şırız. 

- Yarın ahrette bu resime can 
vereceksin .. Diye söylerlerdi. 

19 uncu asrın başlarında henüz 
fotografı bilen kimse yoktu . Yal
nız 1820 tarihlerine doğru ilk fo • 
tograf makineleri icada başlan· 

m1ştı. 

Bu makine ile insan resmi de -
ğil tabiat resmi çıkabiliyordu. Çün 
kü bu fotograf makinelerile ancak 
6 saat poz vermek yani karşısında 
durmak icap ediyordu. 

Fakat 1840 senesinde Talbot 
isminde bir İngiliz ve Dager ismin 
de bir Fransız bir ecza buldular. 
' Bu eczalı camlarla fotograflar iki 
dakıkada çıkımağa batladı. 

Yazın istediğimiz gibi yiyece -
ğimizi toplar, kıta hazırlarız. 

Kışın keyif ederiz. Fakat siz .... 
Nihayet bir Amerikalı kimya .. 

ger de yeni bir ecza ile fotograf 
camlarını eczaladı. Bunlar saye -

Sinek bu suale cevap veremedi. sinde camların üzerine fotograflar 
Karınca bunu görünce sözlerine bir saniyede, nihayet yüzde bir sa
devam etti. niyeye kadar fotograf çekmek im· 

- Fakat siz .. Yazın keyifli, ke .. kanı bulundu. 
yifli eğlenirken kışın açlıktan, so - İşte yüz sene içinde fotografçı-
ğuktan ne yaparsınız. lık bu kadar çok terakki etti. Ve 

Köşelerde titrer, nihayet dünya nihayet saniyenin yüzde, binde bi-
dan göçer gidersiniz. rine kadar olan hareketler fotoğ .. 

Fakat biz .. Keyif ile çoluğumu- raflarla tespite başlandı. Bunlar
zla çocuğumuzla eğlenerek vakıt dan da sinema makineleri meyda

geçiririz. Azizim .. Başkasının sıf"' na geldi. 

tından geçinmekle iftihar etme~e- Yıldırım insanı öldürür ? 
li .. Kendi çalışmalı, kendi çalış - ı 
masile iftihar etmeli!. 

Masalcı 

arasındaki 

Yıldırımdan çok korkarız. Bil
hassa gök gürültüsünden. Fakat 
gök gürültüsünden korkmıya lü -
zum yoktur. Çünkü gök gürültüsü 
olan hadiselerin bize aksetmiş ses· 
leridir. 

ııı parıltılar nedir ? 
~.~'-aaa. Yaz geceleri deniz ke
~elliı .~ &«!"'~rken veya sandalla 

Yıldırım nedir?. Bunu biliyor 
musunuz?. 

Yıldırım havadaki elektrik ce • 
reyanıdır. Bu cereyan yere doğru 

ıner. tı'- \!atünd · . 
qtı ı e gezıntı yaparken ı-

d.. aınanl d 1iıaı1 .. .• ar a pırıl pırıp parla-
Rorurau·· .. ._At nuz. 

Quh .. cba~a bu nedir?. 
~ ...... u "ki . . 
ltnln . Yu erınıze sorduğunuz 

't •ıze b Ik' ( '~ "' . e t fosfor) diye ce
A llnıtlerdir. 

i..· caba fo f 
·~•tl(l. ' or nedir ve deniz 

'"ne· · ~ l§ı vardır. 
d ""'la f e•İdi oıfor bir kimya mad . 
Ilı r. D .. 

t.ı. Fak enızın içinde buluna· 
t\e hu i l at ~ll ışığın sebebiyse ge

l>-~ e alakadar bir hadisedir. 
~ "'•ıtıde b • k 
~ lrdtt. B I ır~o canlı hayvanlar 
tn. .... 

1 
a. ıklar ve saire gibi. Bu 

"'•• ar öl" unce cesetleri hamız -

işte o zaman tesadüf ettığı top
rağı, taşı, ağacı birbırıne karıştı -
rır. Eğer bu elektrik cereyanı bir 
insana tesadüf ederse onu derhal 
yakar, kavurur. 

Tıpkı tramvay telleri gibi. Eğer 
tramvay teli kopar ve bir insan ü
zerine düşeres derhal yakar, kavu· 
rur. 

Elektrik cereyanı yahut tam İs· 
miyle yıldırım toprağa karışınca 

kaybolur. 

laşır ve deniz suyunda yavaş yavaş deniz dışına o hafif ve sönük ziya· 
kaybolur. yı verirler. Biz de bunu pırıl pırıl 

l,te bu hamızlaşan maddeler parlarken görürüz. 
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150 Okuyucumuza hediye veriyoruz 

Bu haf ta ki bilmecemiz ikidir. 1 
Birisi (dünyanın yedi acaip şeyi) 
dir. Evelden (Acaibi seb'ai alem) 
den bahsederlerdi. 

Bunlar yedi acaip şey demektir. 
İşte aşağıya koyduğumuz heceler• 
den bu ;edi acaip şeyi bulup çı· 

karınız .• 

Ih - lar - rMn - ma - as 
- çe - hah - na - ya - di -
di - be - ma - ter - jü - pi 

- doı - re - li - kel - hey -
los - mo - zo - rı - me - za 
- is - der - ken - ye - rı -
fen-e. 

ikinci bilmecemiz 
Bu boş yerlere birer harf koyu 

nuz. 

1 - Ka. ta • 
2 - Ka. ta • 

3 - Ka. ta • 
4 - Ka. ta • 

Bu suretle meydana çıkacak 
kelimelerden: 

1 - Numaralı: Denizde gezer. 
2 - Numaralı: Çarşıda gezer. 
3 - Numaralı: Havada gezer. 
4 - Numaralı: istediği yerde 

gezer. 
Bunların ne olduklarını bulu -

nuz. 
Doğru halledenlerden 150 oku .. 

yucumuza kitap, çikolata, biıküi 
hediye edeceğiz. 

isimlerinizi, adreslerinizi oku -
naklı yazınız ve (Çocuk sayıfası 
muharririne) gönderiniz. 

[ Bilmecede kazananlar ] 

Geçen ayın bilmecelerini 
halleden150okuyucumuz 

Geçen ayda neşrettiğimiz dört 
bilmeceyi doğru halleden okuyu • 
cularımız içinde (İstanbulda 1 in -
ci ilk mektep talebesinden 544 Is -
met) (H. veya B.), bir kutu bis .. 
küvi hediye edeceğiz. 

Bundan başka: 
Birer kutu bisküvi 

kazananlar 
1 - Kasım paşa Tekke sokak 1 

numarada Ahmet B. 
2 - Eyüp Reşadiye orta mek · 

tep 114 Ahmet Safder B. 
3 - İnegöl lsmetpaşa mektebi 

165 Hidayet. 
4 - Gazi Os.manpaşa orta mek 

tehi 391 Mehmet Bey. 
5 - Bebek, Küçük Bebek Dere

boyu 18 numarada Hayrünnisa H. 
6 - Kasımpaşada 21 inci mek

tep Muhiddin Hüseyin B. 
7 - Bursa Ahmetdayı mahalle· 

sinde Külhan sokağında 9 numa
rada İsmail kızı Nigar H. 

8 - Ankara Yenişehir Tuna so
kağı 32 numarada Leyla Sait Ha -

nım. 

9 - Erenköy Kozyatağı Bostan 
cı cadedsi 18 numarada dört kar -
deşlerden Mustafa oğlu Hüseyin 

Bey. 
10 - Üsküdar orta mektebi 438 

Adnan Bey. 
11 - feyziye lisesi Aytekin B. 
12 - Şehzadebaşı Balhan Ağa 

mahallesi sütçü sokak 29 numara
da Hayri Bey. 

13- Konya avukat izzet Cemal 
Bey oğlu Remzi Bey. 

14 - Kadıköy kız orta mektebi 
369 Samime Hanım. 

15 - Sehzartehaşı 10 uncu mek 
tep 399 Nihat Bey. 

Birer kitap kazananlar 
1 - Kütahyalı diştabibi Nebil 

Bey vasıtasile Turhan Ulvi Bey. 
2 - Devlet matbasında Hasan 

Mübeccel Bey vasıtasile Şerife. 
3 - Gemlik demir subaşı mahal 

lesi 35 numara Mümin Bey. 
4 - Şehzadebaşı 10 uncu mek

tep Fuat Naci Bey. 
5 - lstanbul Erkek orta mek -

tehi 535 Fikret Bey. 
6 - Feriköyünde 10 numarada 

Kanber Bey. 
7 - Kuzguncuk Paşa limanı ka 

çak sokak 1 O numarada Handan 
Hanım. 

8 - Ankara Yenişehir Akaret -
ler cadedsi Rize Meb'usu Ali Be -
yin oğlu Turhan Ali Bey. 

9 - Manisada Muradiye karye
sinde bakkal Kadri ve berber Meh 
met Ali Beyler. 

10 - İstanbul kız lisesinde 892 
Sadiye Hanım. 

11 - Balat 4 yol ağzı Ayan cad 
desi 24 Huriye Hanım. 

12 - Anadoluhisar Nişangah 

caddesi Kenan Beyin hanesinde 

F ahamet Namık Hanım. 
13 - Harbiye fen tatbikat mek 

tebi kumandanı erkanı harp mira
layı Zekai Bey oğlu Tunçer Bey. 

14 - Giresun Ziraat Bankaaın
da Muzaffer Beyden Aziz Mehmet 
Bey. 

15 - Trabzonda Küçük çocuk 
sokağında 2 numarada Vasfiye E • 
yüp Hanım. 

16 - İstanbul 33 üncü mektep 
Hidayet Bey. 

17 - Üsküdar . muhtelit orta 
mektep 638 Süleyman Bey. 

18 - Selçukhatun kız san'at 
mektebi 185 Meliha hanım. 

19 - Konya Aksaray orta mek-

( LCıtten say1fayı çe,·lrlnla) 



... 

maceraları 
- Hey bana bak, şu pencerenin 

önünde oturanı görüyor musun? 
- Görüyorum, ne o1acak? 
- Bu herif hoşuma gitmiyor. 
-Neden? · 

- Gl'tmiY.or i.tte.. ·· ':' - ..... 
- :A:ldmna. sana B ' '.'.' , ne.... ıraK 

otursun. 

- Hayır, öbür istasyon-
da bu vagondan çıkaracağım onu. 

- Çıkaramazsın. 
- Görürsün. 

Tren bir istasyonda durdu. 
- Memur efendi , memur efen 

di. 

Nakleden: lzzetoğlu 

Kontrolör biJetleri zımbalıyor. 
Bir beyin önünde durdu: 
- Bilet! 
Bey arandı. Bütün ceplerine 

baktı: 

- Eyvah biletim kaybolmuş .... 
Şimdi ne yapayım? 

- Alayım bari. 
- Nereye gidiyorsunuz? 
Bey derin düşünceye daldı: 
- Bilir miyim ya? .. Gideceğim 

yer biletin üzerinde yazılıydı ... 

Vagona girdiler. J 

Bir kö~ede bir çanta unutulmut 
tu. İçini açtılar, yüz tan.e lira çık .. 

18 - 18,SO gramofon. 111,SO - 19 llrrle -

mı, olanlara mahıus Fransızca ders. 19--20 

MUnlr Nurettin Bey ve arkacıa,ıarı. 20--21,80 

Rdlk Tal~t Bey ,·e arkada~ları. 21,30 - 22 

gramafon. 22 den itibaren ajan9, bor. a, eaat. 

ANKARA:-
12,SO -13,30 grama!on. J8 - 18,tlS ala • 

de böyleydi. tıi1 • 
Fakat ne olursa olsun y•P ~i • 

mız şeyin iyi, doğru olduğu:bl • 
me anlatabilirdim. Görüşte 

hatlı gibiydim... ~ol 
Bu hararetli vaka ile heY 

1
, • 

gelen sofra ahalisi salonlar~ d•' 
çince, ben de biraz tenha bır 0 ı' 
ya çekilip o günün müthiı ~or 
luklarını dinlendirmek istedıll''pt - Bu bey, bileti ikinci oldu -

ğu halde b irinci mevkide gidiyor. 
Bey hiddetle: tı. turka nz. 18,41S - 19,15 dans mu-.lki"li. 19,llS 

cebine -20 alaturl<a "ll\Z. 20 ajan9. 

Bir dakika geçmeden ne ~ 
bey, paşa, müşir ve saire "btle~ 
Hep birer birer odama ge .,t • . e ,. - Size ne! 

- Siz hele. bilet=.-: -:i 
niz. 

Biri paralarla çantayı 
koydu ve ilk istasyonda 
kalktı. 

inmeğe 
V1VANAı 6111.1 m. -

1%,80 kon~r. U,10 - ııs meşhur besteler. 

16,ZS &'Cııçllk. 16,50 eesll lllnılcrden muhtelif 

başladı. Her kapıdan içerıY 
ren: _,,, 

::: ~Y il:i::.::i movki bilet gösterir. 
Memur - Lutf en öbür vagona 

geçiniz. 

Öteki mani oldu: 

- Yağma yok, bir yere gidemez 
sın. 

Beyle memur çıkarlar. - Budalalığın lüzumu yok. Pa· 
- lıte ben böyle bir ada- raları polis merkezine teslim ede -

mım. 

Tren Haydarpaşaya gelir, bü -
tün yolcular inerler. · 

-Bak. 
-Ne var? 
- Vagondan çıkardığımız bey 

bizl bekliyor. 
- Sen burada dur. 

ceğim. 

- Enaisin, paylaşalım. 

- Enai sensin. Dönütte sen 
merkeze uğrar, paraların senin 
olduğunu söylersin. Alırsın, pay• 
laşırız ! 

• 
Bir terzi, oğlu ile beraber 

ha.vatıır. 18,2.:ı konııcr. ııaatı. 

BUDAPEŞTE: MO.~ m. -
14,SO çlfıuı orkestrası 17 kadın saati. 18 

Macar mıuılkislnc dair kontcran". 18,30 pllk. 

20 'W'kl. 

BUKREŞ- 194.2 m. -

18 orluıstra. 21 oda muslkl9l. 21,SO operet 

havaları. 22,15 piyano. 2S Rumen bestelrrl. 

VAHŞOVAı 1412 m. -

18,.55 mclodUcr \ ' e re"iilcr. 1'7,IS5 

tct .. 19,ZO piyano. 21 halli musiki. 

BELGKAD: 4SI m. -

kuvln -

17,80 konser. 20 şarkılar. 20,SO kemıın. 21 

konferans. 21,30 l\lıuınenln "Mano., • 

RO!\IAı UU m. -
lS,30 plllk. Kuvlntet .U plAk. 18,15 .. oh· 

- Acanım .. Halifenin ıoft 
da şampanya içilir mi? .. .J 

d
. osj;J' 

Diye başlıyor. Ken ı ,,. de' 
suratı içine soktuğu benlis1

" 

ayn düşünerek: ,,Ji~ 
- Nasıl olur efendim.. ti 

sofrasında bu iş yapılır mı? i 
Diye çıkışmağa, adeta kad' 

meğe başlıyorlardı. b~ 
Ne yapayım .. Her çıkıJ•J1" 

det edene: ~ 
d D

. ,e 
- Adam sen e.u ıye ittİ · 

verip başımdan atlatmağa U ~ 

Beye doğru yürüdü. 
kasını çıkardı: 

Bey şap • tren yolculuğu ediyordu. bet. oSnrıı "arkı. 21,45 hafif btı;tcler • 

PARtS: SZS..% m. -

Yordum. ~f 
b'tl Bu esnalardaydı .. Birden 1 

- Affedersiniz, dedi, beni rahat 
sız ettiniz amma, hakkınız vardı. 

Yalnız bir şeye merak ediyorum, 
biletimin ikinci olduğunu nereden 
bildiniz? 

- Benim biletim gibi, sizin bi .. 
letinjz de yeşildi! 

Sirkeci, Y eşilköy treninde. 

Bir aralık, bir istasyon başında 
tren durdu. Hot boyunda, kavga 
ediyorlar ve tren yürüyordu. 

Nihayet mesele anlaşıldı: Ma • 
kas açık kalmıştı. Makasçı ile is~ 
tasyon tefi kavga ediyorlardı. 

Terzi oğluna döndü: 

- Görüyorsun ya, ben sana 
her zaman söylerim: Makas açık 

kalırsa kavga çıkar! 

21 plllk. 21 ,SO cazbant. 22,SO e~lencc. :?S,!15 

yıldıı.lar !Jarlu aöylüyorlar. 21,30 ıon haber • 

ISTArtBUL BELEDiYESi 
Şehir Tiyatrosu Tem sili eri 

Salı akşamı 
saat 21 de 

Güneş 
i il 111111111111111 

yor. 

yaver geldi: • ofl 
- Çabuk misafir sizi iıtt1 

Dedi.. ,ıf 
Bu anda kalbimin çarpınt~' 

rülecek şeydi. Memnundunı~· 
kü yüzlerce göz üzerimden ~' 

yor ve bir çok suallerden kUrtlJ 
yordum. ft4et' 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Batarken 
Yazan: Ger
bardt Haupt-

111...1111 

Şerefe olarak 'KalChrdığ; bir oar
dak havada kalacak. Hem de miaa 

fir bardağı .. Halbuki hereksin ö • 
nünde kadehleı· kamilen şampan
ya ile dolu idi. Bunların süs için 
kullanılmıyacağı aşikardı. O halde 
gösteriş olarak konan kadehlerin 
içilmesi veyahut hiç konmaması la 
zım geliyordu. 

Koştum salona çıktllll• ·,pf' 
merden yapılmış, Almanya 1 iJ 
ratorunun heykelinin buluJ1~ 
salonda imparator Vilhel~ • 6.,~ 
duruyordu. Tam heykehıı ı;J 
deydi. Salonun bir tarafın:.,tl' 
kar, diğer tarafta hariciye ,effl 
Münir Paşa ve diğer bir çok 

tehi talebesinden 1 numaralı Sab- I 
ri Bey. 1 

20 - Siirtte topçu alay yazıcısı 

Hekim Hanlı Yasin oğlu Mustafa 
Bey. 

Birer paket çikolata 
kazananlar 

1 - Mardin yatı mektebi tale .. 

besinden 1 numaralı Saracettin B. 

2 - Erenköy kız lisesi müdürü 

3 - C. K. O. mektebi talebesin 

den 15 numaralı Mehpare H. 

4 - Kayseri lisesi talebesinden 
Kemal B. 

lsdanya kadınları 
rahibelerin intika

mını aldılar 
Madrit - ispanya kadınlarının 

verdikleri rey sayesinde sol cenah 

246 meb'usluk kaybetmit bulunu -
yor. İspanya kadınları bu suretle 

kraliyetçi olduklarım ve kraliyet -

çiliği cümhuriyete tercih ettikleri -
ni gösterdi. 

ınmm 
mann. Türkçeye çeviren: Seniha 

Bedri. 5 perde 
Muallim ve talebeye tenzilat 

vardır. 

VAK 1 T 

Yahut yalnız buzlu su ve limona 
ta koymak icap ederdi. 

İşte önlerinde şampanya kadeh
leri dolu olan zevatı kiramın mi -
safir İmparatorun kalkan şampan 
ya kadehine cevap vermesi icap e
derken hiç kimse hunu yapmamış-

Gllndellk, Styut Gazete tı. Bu bir terbiyesizlikti. O hakare-
ı.t&nbUl A.nk.a.ra Caddesi. V AKIT yurdu • k b 

tı oca ir devletin hükümdarına 
Telefon Numaralart: k k 
Yazı t~lerl telefonu: 24379 yapma müm ün olur mu idi? lş-
tdare telefonu : 2t371 te ben onun kalkan kadehine ce -

ispanya kadınlarının cümhuriyet ı·eıgraı adrest: latanbUI - "IAKn vap vermek suretile Türk namusu-
Poata kutu.su No. '6 

vardı. . tJ' 
Kayser benim geldiğ~~ !!,tct 

ce bir adım ileriledi. Ehııt 
Ben de arzı hürmet ettim. . *i' 

Gözlerim hünkarın gö:ıl~dııl'1 
ne girince, orada donduın 1' 
Çünkü gözleri bir hoş idi. JııPP 

Yüreğim çarpıyordu .. ~ıd.J~ 
yalnız şampanya meselest çiler aleyhinde rey vermelerinin se nu kurtarmış oluyordum. 

bebi, cümhuriyetin kadın manastır Abone bedelleri: Fakat gelgelelim onu sen bizim ıçın: ,.r,.t
0
' 

TUrklye EcnıbJ larını kapaması ve kadın rahibele- heriflere anlat.. - Acaba, diyordum. lt11P 
5 - lstanbul 32 inci mektep ta- b'r şey mi soracak? ' 

'k tm • d · Kendi aralarında okkalarca ra-
1 

• ' ıet lebesinden Betigül H. ri tazyı e esı ır. 1 .. k" t1e,,.ftle 'fi 

Seueıc: uoo Kr. 2700 Kr. 
6 aylık 760 • U60 • 
3 aylık tOO • 800 • kı, şarap içe.n bu mürailer şimdi mparator o gun u o ,,.1 ı 

6 H Bu netice karşısında kalan cüm- - f d•~ • 
- oşnudiye mektebi talebe (Allah, Allah) diyerek ukala4 lık den bahsetti. Fakat so ra ,e 

ı aylık 160 . 800 • 

h · · ı k d l · t" illin Ucretlerl: 1-•ıı il-sl.nden 247 fı'kret B. urıyetçı spanya, a ın ara ın ı - - d s·· .. b't' 'nce A ,.. J 
rtcarı Utıılarm illa 11&1ııtelcrlnde aaotı· yapmağa yelteniyorlardı. aç.ma 1• ozu ı ırı .. .," , 

7 - Beyoğlu ikinci mektep ta- hap hakkım çabuk verdiğini anla - mJ so lnınııtaa bafla.r, 1111 ..ııııecı~ ~o Zaten eskiden de böyleydi. Ne- nerallerinden (Hange) 7e ~ ıi~1 

lebesinden Fahrettin Bey. mıştır. kunıta kadar clkar. tekim hiç unutmadığım bir vaka Almanca bir şey söyledı. til 
8 G. f b' .ımııımıııııuıııııum~nuımınıuıııııııınmıııııınınııy•ımun111• BUytuc:, raııa, devaınlJ ua.o •erenlere t.lt bunu güzel ispat eder. ve bir kaç dakıka sonra e.,,l~ı· 

- ıresun na ıa aş mühen.. . d ayn tenı:ııaı varcırr. • .ı, 
disi Naci Beyin k . . N . çeşmesı hat boyu 10 numara a Meşhur Mösyö Şöflöri piyesin- kırmızı birkadife kutu ile d' l' 

erımesı evın ne.mı Ultılarm blı aatın ıo lmruıtur. r 1• fi 
H. Nuri Kaya B. KU Uk lllnlar: de yeni zenginin terbiyesiz bir u· imparator kutuyu bana ,,e·tttf'f"' 

9 - Muhtelit orta mektep tale
besinden Leman H. 

10 - Galata eski Parmakkapı 

13 numarada Dimiston oğlu Tanag 
B. 

11 - Kasrmpaşa Y eniçe§me 

bakkal lsmail Ef. kızı Haluka H. 

12 - Aksaray Horhor Hamam 
sokak 24 numarada KB.miran Adli 
B. 

13 - Gazi Osmanpaşa orta 
mektebinden Muhittin B. 

14 - Kızıltoprak Ömer Ef. 

15 - Kıroıı.ehı'r yukarı pazar ye- şağı bir aralık misafirlerin bulun - şu iki sözü büyük bir ıaı:l'I' 
::r Blr defası 30 tkl defi:j;'; 60 Uç cıeraaı ı>~ e 

rinde bakkal Sıtkı vasıtasiyle Va• dört (,eruı 76 •e on cıetUJ 100 lruMJJtur. duğu salona büyük reis Mister söyledi: bitiJI 
hit B. Uç aylık Uln verenıertn blr defaaı mecca· Diyat ile gelir .. Halbuki bir takım - Pek metin bir süvari t.• 

nendir. Dört satın ı;eçeo llA.nlanu ta2ıa l l' l • 
•-ı ...... ku şurup ar, ımonata ar dolusu ka .. bugünün hatırası olsun.. ,u·lj, K ea .... an ..,.,ş rn,t.an heaap ediıtr. ., 

artpostal kazananlar '-•••••• • - ----• dehler arasında bir çok boş bar - Kutudaki bir nişandı. ıı" 
100 kariimize de kart postal he daklarında bulunması yeni zengini de bir nişan olmayıp, kır1111'' 

diye ediyoruz. Kartpostal kaza - Tayin hayrete düşürür. Ve Mösyö Şöf • talın murassa'ı idi. . ,e 1"' 
nanların hediyeleri kendi isimleri- İstanbul Devlet Matbaası mu • löri bu işe müthiş surette içerler Bu nışan benim rütbet11'" 
ne ve adreslerine yazılarak posta• hasebeciliğine muktedir gençleri - ve der ki: şımm pel< fcvkmdeydi.. . 1,ıl, ya verilmiştir. mizden İbrahim Hilmi, başkatip - Bire berbat herif.. Bu boş ka Benim bu esnadaki vaı~e f. 

ve hesap memurluğuna da terfian dehle.r ~e demek.. gıpta edenler pek çoktu· 1'~ Dikkat 

Hediyeleri perşembe günü öğ
leden sonra idarehanemizden alın
masını rica ederiz. 

faal ve kıymetli memurlarımızdan Dıymce,. uşak da: paramız? Bu beni.m h~ di· ~ 
matbaa hesap meb:ıuru Kenan Bey - Efendım .. Boş kadehler hara . Çünkü bir cesaret meselet11 
ler tayin edilmiştir. Muvaffakı - reti olmıyanlar içindir.. ı rinde kulJanılan bir ceıarel• 
yeller dileriz. işte bizim mürailerin vazı eti (l>C~ 
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A [ 0 -D ÜN ___ Y A-HABERLERi 0] 
ptülhamit devrinde -- · 

r ü ş v e t Filistin mandasını Lehistana vermeli! 
O zamanki 

.\hdiilh . 
para 

rical ne tarzda 
isterlermiş! 

lllel'kiJ .anut devrinde yüksek Bu sevinç Alman mühendisini 
t-irı ~r l!ga.l etnıi, olan kimsele - sabaha kadar uyutmamıştı. Ertc

Rtçırdikl . 
'l'tık l•rih erı dedikodulu hayat si günü mülakat saatine kadar 
ra.b,r . e karışmıı olmakla be - güç bela sabredebildikten sonra 

\'a.rıal · 
\'t ika h erıne terkettikleri irat nihayet bir arabaya binerek .... pa-
dc\'t-in :d enüz meydandadır. O şanın konağına gitmişti. 
rıa.,11 k amları bu kadar parayı Alman mühendisi konak kapısı 
dijfUnij:~~.nmı§lar diye her vakit l açılıp ta içeri girdiği zaman büyük 
lt'-d··r unı. Nihayet geçen gün bir zevhisc!imle döşenmiş bir sa-
b u etti~· · 
l!rıun gını Yaşlıca bir zat bana lona alın:nıştı Ilu s1tlon, gayet kıy 

!İttiiinjı;:.sıl olduğunu anlattı. 1 - mettar eıvad:ı.n başka duvarlarda 
de en k •r çok kazanç yolları için ı asılı duran ve meşhur ressamlar 
~kra.r u~nazca bulduğumu aynen tarafıncan yapılmış olan nadide 

tdıyo · J 0 l · t• ''l·· k runı. tablo!arla tezym e ı mış ı. 

Otı1 Ur . donanmasına mensup Alman mühendisi ..... paşanın 
t. aernıler · . · · · t' ııı liı •mızın tamiri ve tesli- odadan içeri gırmesıne ın ızaren 

•ıl \'e 
1~1 reliyor, Bunun için f ran- bu tabloları birer birer tetkik et -

ti.hla.ıı illan inşaatı bahriye tez _ meğe başlamıştı. Bu esnada iki 
l,r de ~a. ltti.iracaat ediliyor. Bun- tablonun önünde birdenbire bü -
bııı, 1~. a.I lttütehassıslarını lstan _ yük bir hayret içinde durmağa 
l'"1a.n~7deriyorlar. Çünkü i~ 0 mecbur olmuştu. Çünkü diğerle
Ço~ t. .. Paranın kıymetine göre rine nisbetle bu iki tablo en adi 

QUy"k 
tııa.k 1• u olduğundan kaçırma _ kahvehanelerde bile asılmağa la-

S a.ıırn ! • yık olmıyacak kadar biçimsizdi .. 
d' . u ara.Jık b' d .. Kağıt üzerine karmakarıtık bir 1•ı ıreı· ır e Alman muhen· 
,. " 'Yo A surette basılmış olan ve bir köy 1 orı .. s· r. rkadaılarından biri-
L " ırk · manzarasını gösteren o iki kıymet 
'tJot, 1• .. ecı istasyonunda karşı-
)' 'Yluh d siz tablonun öyle mükellef bir oda 
Ot: en is arkadaşına soru -

,, 

t~ı~~rı !. f.alanca İ§ için buraya 
)'l~ U ııı kaçırmamak için ne 

'lllı t • 
4r~ d a vıı ye ediyorsun?., , 
11

......._' '~ı cevap veriyor: 

''"' t .ı\ııziın, Türkiyede bu iti 
l'~l'd1r~~~~ ~debilecek iki kuvvet 
dı._~ . ırıaı pek nüfuzlu olan pa
l' 'dı ... 
~i ot 8erı de ondan daha kuv -
,, an ha..h!iıtir.,, 

~~~~~İme ve nasıl hah~iş vere -
ili?. · Bunu tayin etmek müf · ,, 
•ı 

...... l' . 
~· O ic ayı~ etmeğe lüzum yok -
'lrııı ftndıliğintlen belli olur. 

~ır.' 1\1.tl ırıatı kaçırmaman lazım • 
~"'ili d·~kla.rını iyice kabart, göz
" <>rt ~it a.ç, o zaman anlarsın!,, 

t~lldtrı ~~lrnan mühendisi arkada 
it~' nasihatı aldıktan sonra 

cft .. ~ ç defa bahriye nezaretine gi-

llıike ;;··· ~ata ile görüımek iste -
<il' t hır türlü buna muvaffak 
~ ~ıttı. 
tt 

q·. rıe ıa. . 
1'ıtıi11 k" nıa.n bahrıyeye gitse, ken 

"'-i a.ı ını olduğu soruluyor, ad -
hl 111•Yor ~..... ' ıonra baıka bir gün 

~., a.nl t l il a 1 arak savuluyordu. 
li "' . ~k rte\' l•.l'et kart ısında mühendis 

•rıblil, ltııt ol?'1ağa ba§lamıştı . ls
t~ti"· hRelehdenberi iki hafta 
oı sı ald 
~l\ 

1
.. e ...... Pa§ayı bir kere 

ot, <>renı · . 
lı t'tJc ln .. eınıttı. Halbuki rakıp 
~l'rınd Rılızler de meydana çık -

Ct}', "' an acele ederek bir neti -
l'ltıa.k ı .. 8·1 azım geliyordu. 

r R" 
~tl'u1 b~n Alman mühendisi pek 

ike11 ıkr ~ide otelinde oturmak
~tL a tanı ·· .. k .ı "tul> uıtu endisine bir 
~ ..... 1 Retiril · · B 

·ııı iy0 rd . mıttı. u mektupta 
,, u kı: 

ltot\,: • • .. Pa•a ha ti . . . l .. "llll, 1_ • .-s zre erı sızın e 
tu~.. tC •ılıyor y k' . ·•u 1 • arın ı cuma 
'ı~· aat ond 1 ~ki' a devlethanelerinde 
~·· 1

Yecektir.,, 
dt t \l~nd ia b 

r11,ı 1 . u mektubu alınca 
~--.. evıncind · 
ı;'~ N'h :n yerınden f ır]a-

lltttı. B. 
1 

•Yet ııted iği ne nail ol-
t.. · ,_ ır kere p .

1 ~ııtoJ ..... &fa ı e konu -
~' .. ursa, elbette bir ip ucu ya-

la muvaffak olacaktı! .. 

da ne işi vardı?. 
Alman mühendisi hayretle o 

tabloları seyrederken ... paşa içe
riye girmitti. Mühendise kahve 
ikram edildikten sonra .... paşa 
kendisinin sanayii nefiıeye çok 
merakı olduğunu, onun için nere
de kıymetli ve eüzel bir tablo gör
se satın aldığını anlatmış ve hraz 
evvel mühendisin merakını celbet• 
miş olan iki adi tabloyu göstererek 
demişti ki: 

"- Şu gördüğünüz iki tablo da 
pek kıymetlidir. Onlar bana çok 
pahalıya malolmuttu. Siz nasıl bu
luyorsunuz?.,, 

Mühendis hu suale karşı gülmek 
ve .... paşaya onların hiçbir kıyme
ti olmadığını söylemek istemişti • 
Fakat birdenbire arkadaşının ver
diği nasihat aklına gelerek kendi -
sini toplamış ve demişti ki: 

"- Evet, pa§a hazretleri, haki
katen fevkalade !eyler! Onları 

kaça aldığınızı sorabilir miyim?,, 

Paşa cevap vermişti: 
"- Üç yüz bin frank!.,, 

"- Çok pahalı değil, pa§a haz -
retleri ... Doğrusu ben de onları 
pek beğendim.. Kabul ederseniz 
aynı fiata, üç yüz bin franga, on -
ları zatıalinizden satın alayım?.,, 

....... Paşa bu teklifi derhal ka -
bul etmişti. Alman mühendisi o 
gün akşam yemeğine alıkonulmuş 

tu. 
Mühendis, üç frank kıymeti ol -

mıyan iki adi la.bloyu üç yüz bin 
franga satın almak sayesinde hah· 
riyenin büyük siparişini temine 
muvaffak olmuştu. Tabiidir ki 
bu para Alman şirketinin kasasın
dan çıkmıyacak, sipa'riş bedeline 
üç yüz bin frank zammedilerek 
Osmanlı devletinin hazinesinden 
çıkarılarak ..... paşanın cebine gi
recekti.,, 

İşte Abdülhamit devrindeki ri
cal rüşvet alacakları zaman böyle 
ince düşünülmüş yollardan gider
lermit 1. • 

Dedikoducu 

Lehistan Yahudileri bir cemiyet 
teşkil ederek bunu istiyorlar 

Varşo\'a, (Hususi) - Lehistan 1 listin mandasını layıkile yapama - ı olan memlekettir. Buradan bir mil 
:\lusevilcri, Fili~tin mandasının İn dı. Onun için İngiltere çekilip baş- yon Musevinin Filistine muhaceret 
giltcrcden almarak Lchi:'tan dev - ı ka bi.r de.vletin bu ;a,zifeyi .y~pma- etmesi i!ten bile değildir. 

leline \'erilmesi için yeni hir cemi- sına ımkan vermelıdır · Bu ışı yapa Bir kaç gün evvel Varşovadaki 
yet teşkil ettiler. Cemiyetin mi.ie::;si 1 bilece~ yeg~~e d.~vlet, Le~~s~an - Museviler İngiltere sefareti önün -
si olan doktor Rcubcn Hclcl Şuh şu dır. Bı.z lngı.lız duşmanı degılız. O de toplanarak !efarethaneyi tatla-

b""anata hultmınu$lltr; nun içın İngılteredeki museviler de 1 d 
"'·' • b' d d kl d. 1 ·1 mış ar ır. ıze yar ım e ece er ır. ngı iz -

ler f ilistindeki Arapları da, Muse- Bunu müteakıp İngiltere konso -
vileri de memnun etmediler. Filis- loshanesi önünde de bir nümayif 

"Maksadımız, gayemiz, lngilte
renin Fili!tin mandasını Lehista -
na bırakmasıdır. Elimizdeki kuv - tin, iyi idare olunduğu takdirde 
vetleri ve vasıtaları kullanarak bu 40,000,000 insanı idare edebilir. 

yapılmış oraya atılan taşlar kağıt· 
lara sarılmış ve kağıtlara "İngilte-

maksadı temine çalışacağız. 

Hali hazırda cemiyetin 50,000 
azası bulunmaktadır. İngiltere Fi-

Halbuki Museviler Filistine git - renin siyonist düşmanı siyaseti kah 

mekte müşkülata uğrıyorlar. rolsun, yaşasın müstakil Filistin,, 
"Lehistan en çok musevi tebaası sözleri yazılı idi. 

Kanser tedavisi için okkalarla 
zehir lizım ! 

Alimler Hindistan ve Afrikada 5000 yılan, 
500 Kobra arıyorlar 

Kanserin yılan zehiriyle tedavi 
olunabileceğine dair elde edilen 
neticelerden sonra Fransız alimle
rinden Robert Hemardinque Pas
tor müessesesi hesabına Hindista • 
na hareket etmiş ve Bombaya var
mıştır. Fransız alimi birkaç kilo 

zehir istihsal etmek istiyor. Bunu 
temin için 5000 yılanın zehrini top 
lamak lazım gelecektir. 

Esasen M. Robert, Haffkine 

müessesesinde bir yılan tarlası vü- rilen ince bir perde koymak lazım 
cude getirmiş ve 50 kadar yılan dır. Kobra bunlara taarruz edip 
toplamış bulunuyor. zehirini bırakıyor. 

M. Robet bilhassa kobralar Yılanların zehirini birkaç kere 
aramaktadır. Şayet 500 kobra - alabilmek için onları yumurta ve 
bulursa son derece memnun ola • sütle mükemmel bir surette besle
caktır. Yılanları besliyerek zeh - mek lazımdır. 

rini birkaç kere almak mümkün .. M. Robert Hindistanda dört 
dür. ay kadar kalacak, sonra Afrika .. 

Kobraların zehrini alabilmek ya gidecek ve muavınını Hin • 
için bir !arap şişesinin üzerine se- distanda bırakacaktır. 

Caniler, nihayet parmak izlerini 
değiştirmenin yolunu buldular! 

Klutas isminde bir çete reisi parmakların izini bozmağa 
imkan bulmuştur. Bu, iztırapla deriler sökülerek yapılıyor 

Parmak izlerini deği!tirmek ve 
zabıtayı iğfal etmek mümkün mü
dür?. 

Ş:mdiye kadar hakim olan ka
naat bunun mümkün olmadığı idi. 

Fakat 4.000.000 İnsanın par -
mak izlerini alan ve bu suretle 
mücrimlere karşı yaman bir harp 
açan Amerika parmak izi dairesi 
son günlerde, parmak izini layuh
ti saymak hususunda ciddi 
şüphelere dü~müştür. 

Bunun sebebi Klutas namında 

Sinyor Musolini 
mahkemede 

İtalyanın (Katanzaro) şehrin -
den bildirildiğine göre geçen gün 
Sinyör (Musolini) bizzat mahke -
mede hazır bulunmuşlur. Musolini 
Dahiliye Nazırı sıfatile Baron (Ta 
ranfo) ya karşı dava ikame etmiş 
olduğundan Dahiliye Nezareti na-

mına mahkemeye gitmişti. (Taran 
fo) devletin kanunlarına karşı mu
kavemet ve bazı memurları tehdit 
etmekle itham olunuyordu. (Mu -
solini) nin huzurunda cereayn e -
den muhakeme neticesinde Baron 
(T aranfo) sekiz ay ha pise mah -
kum olmuttur. 

kaçakçı bir çetenin reisi olan bir 
adamın vazıyetidir. Klutas, cer -
rahlığın terakkisinden istifade e -
derek yüzünün çizgilel'ini değiştir 
meğe muvaffak olduktan başka 

parmak izini de bozmağa imkan 
bulmuştur. 

Cinayet müderrisi Leonart Ke -
ler de parmak uçlarının derisini 
deği§tirmenin mümkün olduğunu, 
fakat bu ameliyatın favkalade ız· 
tırap vereceğini söylemiştir. 

Mister Kelere göre bu ameli-

Efganlılar yeni Kral
larına sadık 

Peşaver - Efganistan kabilelc-

yat neticesinde parmak izleri ki. -
milen ve daimi bir suretle değişir 
ve eski izler bir işe yaramaz olur. 
Yalnız ameliyatı'n izi kalır. 

Amerika tıp mecmuası başmu• 
harriri doktor Morris Fişbin şu 
sözleri söylemiştir: 

"Vücudün herhangi kısmından 
bir miktar deri olıp onları parmak 
uclarına aşılamak mümkündür. 
Fakat ~erefli bir doktorun bu ame 
liyatı yapması için onun buna sıh
hi bir lüzum ~örmesi icap eder . ., 

Bütün İtalya siyah 
gömlek giyecek 

Roma - İtalyanın bütün avu • 

rinin hepsi Kral Zahir Hana teba - katlan, mahkemeler karşsında ve 

iyet etmiş bulunuyorlar. Yeni kra- merasimde siyah gömlek giyecek. 

la biyat etmiyen kabile kalmamış terdir. 

gibidir. Biilün dini rüesa da yeni 

kralın meşru hükümdar olduğuna 

dair fetvalar neşretmişlerdir. 

Kral Zahir Han, bizzat, idam ce 

Mektep müdürleri \'C muallim -

leri ile talebenin de siyah gömlek 

giymeleri için bir kaç gün evvel bir 

emirname intişar etti. Bilhassa im-

zası verilen davaları tetkik edecek tihanlar ve müsamerelerde bütün 

tir. Toska asilerinin bütün rüesası talim ve terbiye heyetleri ile talebe 

yakalanmıştır. Hiber ve Kandihar siyah gömlek giymiş bulunacaklar 

yolları, tamamile açılmıştır. dır. 



VAKiT tefrikası 

Naim Beyin odasmı daha yakın -
dan dinlemek istiyordu. Ayak se -
sini bir dolabın açılması, bir çek -
mecenin kilit sesi, pencere kapan -
ması takip etti. O sırada Brenştayn 
de susmuştu. Vatson gayet sakin 
ve lAkayıt Brenştayne sordu: 

- Komşunuz kimdir acaba? 
- Hiç bilmiyorum, benden ev -

vel buraya taşınmış; bir Türk ... Fa 
kat yüzünü bir defa bile görme -
dim 

- Garip şey .. Hiç 
mıyor mu? 

dışarı çık -

- Çıktığını f arkediyorum. Fa -
kat karşı karşıya gelmek kabil ol -
madı. 

- Ben içerde iki üç kişinin ko -
nu!tuğunu duyar gibi oldum. De -
mek dostları filan gelip gidiyor. 

- Evet, belki!. 

lçeriki odada bir takım kağıt 
.sesleri bile duyuluyordu. lki kişi -
nin konuşması daha parlak bir su
rette işitilecekti. Fakat neye yarar 
ki Arsen Lüpenin bu akşam oda • 
sında yalnız olduğu anlaşılıyordu. 

Beş on dakika bu sesler devam 
etti, sonra içeriki adam birdenbire 
faaliyete geçti, kapıdan çıktı, mer
divenleri indi, sokak kapısını açtı 
ve şiddetle kapadı. Sokağa gitmiş
ti. 

Yalnız bu sırada Vatson onun 
kendi oda kapısını iyice kapıyama 
dığını, kilitlemediğini, hatta çek -
mediğini bile sanıyordu. İçeride 

başka biris mi kaim ıstı? Bu merak 
ile Brenştaynin odasında· fazla 
müddet kalmadı, hemen kendi oda 
sına gitmek üzere komşusuna ve -
da etti. 

Sofaya çıktığı zaman Naim Be
yin odasının ıkaranlık olduğunu, 
hatta kapısının aralık durduğunu 
far ketti. 

Hayret içinde kendi odasına geç 
ti, kapısını kapadı. Sofadaki sönük 
elektrik ziyası sayesinde kapısının 
anahtar deliğinden uzun uzun Ar -
sen Lüpenin odasını kontrol etti. 
İçerde !kimse olmadığına kanaat 
getirdi. Brenştayin dışarı çıkıp tek 
rar odasına girmiş, çoktan uyu ~ 

muştu. O katta başka kimse yok -
tu. Brenştaynin horladığını bile 
duyarak yavaşça sofaya çıktı. Ha
laya gider gibi yaparak Arsen Lü
penin odası önünde durdu. Kapıya 
"tık tık,, vurdu, içerde birisi varsa 
bir §ey uyduracak, kibrit veya bir 
bardak su istiyecekti. 

Cevap alamayınca kemali em • 
niyetle içeri girdi. Elektrik lamba
ıile ~tra~tan görülmiyecek, pence
relerı aydınlatmryacalc şekilde o • 
dayı araştırdı. Bir gardırop, bir 
masa vardı. Gardırobun gözleri eş 
ya ile dolu idi. Bunların arasını ma 
hir bir hırsız eliyle taradı, Masaya 
geçti, gözleri hoştu. Komodinin 
gözlerini aradı. Yoktu, Kanape ke 
narlarını, altını, ortadaki seccade
nin altını araştırırken kulağı sokak 
ta, sokak kapısında idi. Bütün eş -
yalar arasında kendisini alakadar 
etmiyen bir sürü kağıt yığınları 
vardı. 

Yatakta yorganı,yastık içlerini 
hnıtırdr. Bu urada yorganda bir 
hıtırtı ititir gibi oldu. Yorganla ör 
tüsü arasında bir hışırtı ... 

l"tumara: 25 

Yorganı sıktı. Arasında bir ka -
ğıt vardı. Hemen örtüyü söktü. Bu 
kalın kağıdı, zarfı ile çekti: Vasi
yetname... Muzafferiyet... İmzaya 
baktı: 

Kont dö Bravador ..• 

Bir misafir .• 
Oh.. Derin bir nefes aldı. Her 

şeyi biraz yoluna koydu. Kapıyı 

gene aralık bıraktı. Kendi odasına 
geçti. Vasiyetnameyi cebine yer • 
leşfirerek soyunmak üzere elek -
trik lambasını ~·aktı. Kapısını kilit 
ledi, yatağını açtı. Fakat gardıro -
bun aynasında köşedeki kanapede 
bir adamın oturduğunu görerek 
hayret ve telaş içinde başını çevir
di. Çığlık koparmamak için dişini 
sıktı: 

- Arsen Liipcn ! Dedi. 
Arsen Lüpen ince bıyıkları, ta-

ranmış saçları, zarif kıyafetile, 

ellerini kavuşturmuş, kanapede 
kemali sükun ile kendisine bakı " 
yordu: 

- Size ziyaretinizi iade etmeğe 
geldim. Hayret mi ettiniz Mösyö 
Vatson? 

Dedi, ayağa kalktı, elini uzattı. 
Vatson sükununu toplamıya ve zor 
la gülmeğe çalışarak uzanan bu eli 
sıktı. 

- Teşekkür ederım çok nazıksı
nız ! dedi. 

- Size dostum Şerlok Holmesle 
selam göndermiştim. Acaba üstat 
bir çok meşgaleleri arasında sela -
mımı unutmadı mı? 

- Hayır, hemen o ak§am söyle" 
di, çok müte§ekkirim. 

Vatson kendisini toplamıştı. Bu 
kibar adama yer gösterdi, karşı -
lıklı oturdular. Arsen Lüpen ay. 
nı ağır ve ciddi tavrı ile: 

- Odamda aradığınız §eyi bi " 
liyorum. Eğer bulmadınızsa artık 

benim işime yaramıyan bu şeyi si -
ze verebiliri.m, buldunuzsa sizden 
bir söz istiyeceğim. 

- Nasıl söz? 

- Çok basit: Artık benimle mc§ 
gul olmamak, benim işlerime ka -
rışmamak ve başka işiniz yoksa he 
men lstanbuldan uzakla§ma için 
bir söz .. 

Vatson güldü: 

- Peki c:.mma benim size böyle 
bir söz vermemin ne ehemmiyeti 
olabilir? 

- Ben sizin ıözünüze de razı .. 
yım. Evvela haber verin: Vasiyet -
nameyi buldunuz mu? 

- Evet .. 
,, . 

Arsen Lüpen güldü: 

- Şerlok Holmes gibi bir üsta -
dm yanında yetişmek bu vasiyet .. 
nameyi tavan arasındaki farenin 
kuyruğunda bile bulmağa insanı 
sev keder. 

Vats:mun iftiharla göğsü ka -
hardı. Memnun oldu, hemen pa . 
kati çıkardı: 

- Bir cigaramı içmez misiniz? 
Nazik Fransız sıgarayı aldı. Çak 

mağını çıkararak Vatsonun ve ken 
disinin cıgarasını yaktı. Gene 
kar~ılıklı oturdular: 

- Sanırım, artık ara.mızda bir 
mesele yok. Vakıa Şerlok Hol .. 
mes Suadiyedeki esrarıma nüfuz 
etmek istedi, oradaki kızı takıbe 

Mudanya Yolu 

Bartm vapuru her perşembe 
günü saat 9,5 ta Galata rıhtı· 
mından Mudanyaya gidip ge· 
lccektir. 

Mersin - İzmir Sürat Yolu 

Millet vapuru 29 teşrinisani 

çarşamba gunu saat 10 da 
S irl<eci rıhtı'llından hareketle 
lzmir, Küllük, Bodrum, Fethi· 
ye, Antalyaya gidecek, dönüş
te bunlara illveten Finike, Ça· 
nakkale, Gelibo~uya uğraya
caktır. 

Bandırma Yolu 

Saadet vapuru 28 teşrinin 
ni salı günit Galata rıhtımın· 

dan salt 18 de hareketle Ban· 
dırmaya gidecektir. 

TRABZON YOLU 

Sakarya vapuru 28 teşrini
sani salı günü saat 18 de Ga
lata rıhbmandan hareketle 
Trabzon yoluna gidecektir. 
Gidişte: Zonguldak, lnebo!u, 
Sinop, Samsun, Fatsa, Gireson, 
Vakfıkebir, Trabzon, R•zeyc 
gicektir, dönüıte bunlara ila
veten Sürmene ve Orduya da 
uğrıyacaktır. 

c. İt~ra?n·ın en b~yij 
~, r ' • •• 
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kalktı, hatta bugün onun peşinden 
bir hayli dolaştı, daha bir takım 
meseleleri karıştırdı amma, bunla
rın hepsi beni sıkıştırıp vasiyet -

nameyi elimden almak içindi. Gö 
rüyorum ki, bu adamın elinden kur 
tulmağa imkan yok. Size buldu
ğunuz vasiyetnameyi terkediyo -
rum .• 

Vatson müstehziyane bir kahka 
ha koparmaktan kendini alama -
dı: 

- T erkediyorum ne demek Mös 
yö Arsen Lüpen .. Vasiyetname be-

nim elimde.. Bunu geri alabilece -
ğinizi mi sanıyorsunuz? 

- Vasiyetname Şerlck Holme • 
sin eline geçinciye kadar kendi 
cebimde de.meli.tir. Ondan sonra 
biraz şüpheliyim. Fakat şu <lakı -
kada sizin cebinizden bu kağıdı 

istirdat etmek hiç bir mesele de • 
ğildir. Böyle bir tecrübeye gir -
mek ister misiniz? .. 

Vatson bir anda bu tehdidin ne 
lcr ifade edebıleceğmı düşündü. 

Kavğnya, yeni hadi:;elere meydan 
vermek manasızdı. 

(Ba, tarafı 1 inci aayıJamı:r.da) 

de 'nazarı itibare almmaıı lazım 
geldiğini bildirmiştir. 

Her Balkan devletinin hususi 
münasebetlerine hürmet etmek 
fakat Balkanlar harici tesirler al -
tında kalmamak için hu münase -
betler tetkik edilmek lazımdır. 

Tevfik Rüştü Bey, kendisine 
atfedilen manada yakında bir Bal 
kan bloku teşkili hakkında az nik 
bin göründü. 

M. Titületconun projesi hak • 
kında ne düşündüğü sualine Tev • 
fik Rüştü Bey şu cevabı verdi: 

"-Bu projeyi görmedim. Fa
kat M. Titülesconun düşünceleri 
ni biliyorum. Bu, bana atfedilen 
fakat gazetelerden haberdar oldu• 
ğum Karadeniz misakı gibidir. 

Türk - Bulgan münasebatın. -
dan ve bilhassa İsmet Paşa ile Sof 
yaya yaptığı ziyaretten bahseden 
Tevfik Rüştü Bey, bu ziyaretin 
Türk -Yunan misakının imzalan 
masından çok evel kararlaştırıl

mış olduğunu ve hu iki mesele 
arasında hiç bir rabıta tesisi düşü• 
nülmediğini bildirmiştir. 

Bulgaristanda, denizde bir 
mahreç verilmesi hakkındaki ha -
reket hususunda gazetecilerin su -
aline Tevfik Rüştü Bey, şu cevabı 
vermiştir: 

"Bizim için hu mesele ancak ik .. 
tısadi cepheden mevcuttur. 

Bazı cihetlerden muahedelerin 
tetkiki hususunda vaki olan talep
lere yapılan bir telmihe cevaben 
Tevfik Rü,tü Bey, bir muahede 
imzalanınca, ona riayet edilece -
ğini de otomatik bir 9ekilde laah • 
hüt edilmiş olduğunu söylemiştir .. 
Bir devlet muahedelerin yeniden 
tetkikini isterse, taahhütlerine 
hürmet etmediğini göstermi§ olur. 

Tevfik Rüttü Bey, tunları ili.ve 
etmiştir: 

"- Tarafeynin rizasiyle bir a
razi mübadelesi müsteına ben ta
rihte bir memleketin dostu olduğu 
nu ilan ettiği başka bir memleket
ten arazi istediğine dair bir misal 
görmedim. Bir memleketin diğer 
memleketin arazisjnde gözü ola -
bilir. Fakat o zaman bu devletin 
dostu olduğunu iddia edemez. T e 
rakki ile beraber yürümek ve ma
zinin derslerini göz önünde tut .. 
mak lazımdır. Binaenaleyh bütün 
ihtilaflar anlaşmalar ve itilaflarla 
halledilmelidir. Biz Türklere ge -
lince, bize bir kıta teklif etseler, 
bunu almak için bir tek parmağını 
fedaya razı olacak bir Türk bulun
maz. Fakat topraklarımızdan bir 
parçası alın.mak istenirse 17 mil .. 
yon Türk onu müdafaa için canla· 
rını feda edecektir.,, 

Bundan sonra Türk - Yunan 
münasebetlerinden bahseden Tev
fik Rüştü Bey, iki milletin bir tek 
memleket gibi birleşmiş oldukları 
nı söyledi. 

Türkiye ile Yunanistan arasın· 
da halli kolay cari meselelerden 
başka muallakta hiç bir mesele 
yoktur ve bugün herhangi bir Türk 
köylüsünün Yunan menafiini ken
di memleketinin menafii gibi te -
li.kki ettiği söylenebilir. 

Belgrattan sonra başka Balkan 
merkezlerine gidip gitmiyeceği 

sualine Tevfik Rüştü Bey menfi 
bir cevap vermiştir. 

Tevfik Rüştü Bey, lstanbula 
dönerken Sofyadan geçmesi ve iı· 

.. 1 bir~'' 
tasyonda Türkiye sefırıY edir· 
dostunu görmesi muhteı11el 

Resmi tebliğ , 
. (Atirı" . 

Atına, 26 (A.A.) - '/ 0,.oı' 
jansmdan:) Türkiye ye .~ .. 

"rot1 
lan hariciye vekilleri go p1"11 
sonra matbuata şu tebliği y• 

lardır: betleri 
"tki devlet münase 

fevkalade samimi oldukl•r:r 
kere daha müşahede ve eıe~ 
memleketi alakadar eden ıııtti 
]eri her cihetten tetkik ed• 
sonra Balkan yarım adasırı eıe~ 
hun sağlamlaşmasına ailt :~ 
leri hususi bir şekilde te 

tik.,, ae1 
Tevfik Rüştü . 

ett• 
Belgrada hareket tii~ 
Atina, 26 (A.A.) - .. Si 

hariciye vekili Tevfik Riitl\l)ıe' 
dün 18,30 da Belgrada hare 

miştir. 
,,,,,,/' 

Cevizli nahiyeS1 
Yeniden inşa edilrııd' 

başlandı C~ 
Antalya, 26 (A.A.) - j;,'. 

huriyet bayramında yanar>~ ili~ 
· C · l' h' · keııll " nın evız ı na ıyesı mer ıiı" 

kumetçe verilen tahsisatla ~li' 
inşası işine başlanmışt~r. M ~ 
de teşekkül eden komısyorı v'Pf 
mesini hazırlamaktadır. . tif• 

. c . l' .. d ·ıııısıf mımarı evız ıye gon er 

Ruşen Eşref Be1 

Türk dili tetkik celflıı'' 
tinden istifa etti ,, 1 

1.11· 
Ankara,, 26 (A.A.) - ;/ 

C. inden: Riyaseti cümhut 1', 
mi katibi Ruşen Eşref Be~ı ç~ 
vazifesindeki meşguliyetiJ11~1 
luğu yüzünden T .. D. T. C. 
katipliğinden istifa etmittir· d• ~ 

Cemiyetin ilk kurulut~t'tı' 
yüksek ve değerli bir tcı11e .1, 
larak çalışmış, o gündenb~~ ~ 
yetin bütün işlerini pek ~iı ô&J 
faaliyet ve dirayetle ilerı .' il 
müş olan Ruşen Eşref BeY~ t 
fası U. M. H. ince büyük bit 
sürle karşılanmıştır. /. 

U. M. H. Bu münasebetle ill'' 
yetin ilk müessisi erinden .;e f f' 
mumi katibi olan Ruşen Eırtrl',f 
yin bir resminin cemiyet ıııeııl 
ne talikine ve bu zaruri aY''~' 
duyulan teessürlerin bir ıııe t I 
kendisine bildirilmesine kat' 

mişt_ir_·------~f 

Şiddetli yağınııt 
ttııı• 

Aydın-Nazilli ha 
bozdu ,..,,~~ 

Aydın, 26 (A.A.) - Akf ,;~ 
beri mütemadiyen yağan '.,J.ı ~ 
suları Aydınla Nazilli ara~~ 1et~ 
menclifer hattının muhtel1._,t'; 
rini bozmuştur. Sulufa.rlı•.,~, I 
Çiftekale istasyonları ara5~lıJ~ ../ 
159 uncu kilometrede boıı.li•Ji ~, 
ha ziyade olduğundan pel1 ıs'i~ 
tası geç vakte kadar ge1111e. ~'· 
ı el1' zmirden gelen posta tr ıi 

bozuk mahalline kadat 't /v 
kll. 

yolcuları aktarma edece J,1 '/ 
Yağmuru" bu şekilde ·~~ ı 

halinde şimendifer seferl~t~ 
müddet için tatil edilnıe•' 
meldir. 

.. 
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Yılbaşı 

Ağrıların ve so~uk a lg ın lığın ın seri ve 
kati te s irli devası, amba laj ve komprime
le rinde EB ala me ti farikası nı taşıyan ha
kiki ASPİRİNdir. 

israrla -ASPİR • 
'2 ve '20 l<omorımelık ambal :ı ı'arda bulunuro _ _, ___ ......_ 

Şirketi Hayriyeden: 
Bogaziçi vapurlarına mahsuı kış tarifesi teşrinisaninin 29 pcO 

çarşamba sabahından itibaren tatbik edilecektir. Tarifeler gişe• 
lerde satılmaktadır. (10334) 

Devlet Demir yolları ilanları _.., 

Mubayaasına lüzum görülen 80,000 adet kayın traversin k•" 
palı zarfla münakasası 11/12/933 pazartesi günü saat 15 te Atr 
kara'da idare merkezinde yapılacaktır. 

Tafsilat Ankar3. ve Haydarpaşa veznelerinde onar liraya ••"' 
talan şartnamelerde yaııhdır. (6396) 

Haydarpaıa limanı efya tahmil ve tahliyesi itinin kapalı sa,,... 
la münakasaıı 14/12/933 perfenbe günü saat 15 de Ankarad• 
idare merkezinde yapılacaktır. Tafaillt Ankara ve Haydarp•r 
veznelerinde beşer liraya sahlan şartnamelerde yazılıdır. (647 ) 
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ZAYİ mı ·· · ANKASI 
11111931 tarihinde tıp fakülte .. mi TURK TiCARET B 

sinden aldığım hüviyet varakasını i!!i M e r k e z i : A d a p a z a r ı 
kaybettim. Hükmü yoktur. 801 !Ilı I b 1 b • y • k T } 22042 Tayyare 

PiYANGOSU 
Ekrem. 0 0330 Di: stan u şu esı: enıp~stane arşısı e. 

- . . .. .. uıl Sermayesı: 1,200,000 
'3 lst. aslıye mahkemesı 4 uncu ifll 

i
l hukuk dairesinde~: . . iHi ihtiyat akçesi: 130,000 Büyük ikramiye Yarım Milyon Liradır. 

fi Numara adedi (25.000) olduğundan isabet 
ihtimali geçen seneden çok fazladır. 

Yeni planı Müdiriyet gişelerinden ve bayilerinden isteyiniz. 

... ilil411U"'lllllllili1Uiııllllllll~. ~ ıııı. ı•mıı ııı ıı•m~ı ıı J[illlilllillm m ıı ıııınınnı~m ııı~~ 

Deniz Levazım Satınalma 
komisyonundan : 

130 kalem kimya alit ve edeYatı: Aleni milnakasası: 4-12·933 
pazartesi saat 14 le. 

Deniz Kimyabanesi ihtiyacı için yukarda mıktan yazılı 130 
kalem kimya a lat ve edevata 4 b irinci kanun 933 pazartesi günü 
sa.at 14 le aleni münakasa ile alınacağından talip olanların ycv· 
mı mezkürda şartnamesini görmek istiyeolerin de her gün 
Kasımpaşada Deniz Levazım SatmallLa komisyonuna müra· 
caatları. \6190) 

M. M. Vekaletı vekılı avukat mı ş u B E L E R • 
Süleyman Tevfik Bey tarafından m İ 
Beyoğlu Tarlabaşı 108 ~umaraı~ mi BANDIRMA - BARTIN - BiGA - B1LEClk 

- hanede Boyabat .~sker~ık ~ubeıı iiii .. .. _ .. _ 1(1-
memuru sabık mutekaıt yuzbaşı :•:! BOLU-BOZu YuK -BURSA DuZCE ES 
~ehmet Efendi oğlu Münir ve ~iiiŞEHİR-GEMLİK-GEREDE-GEYVE-HEN
Uıküdarda Rumi Mehmetpaşa miDEK-İZMİT- KARAMURSAL -KüTAHYA 
mahallesi Doğancılar .. caddesinde m~ MUDURNU-M.KEMALP AŞA-SAFRANBO"' 
43 numaralı hanede yukıek leva - :::: • _ • 
zım mektebinde yüzbaşı tsmail iiH . LU-TEKIRDAG-YENIŞEHIR 
Hakkı B. ler Rleyhlerine açılan 931 HH 
-700. m:mara1.1 do~ya ile z~yaına ~ii~ Müsait şeraitle mevduat havale ka-
sebebıyet verdıklerı 1287 lıra 55 :i:: ' 
kuruşun tahsili talep edilmekte ve Wi bul eder tahsile senet alır ve ikraı 
d .~= 

a\'etname müddealehylere ilanen m: ı At 
tebliğ edildiği halde yevmi tahki- m~ muame a 1 yapar. 
katta gelmediklerinden hakimlik- ifü Mevcluat faizleri müdüriyetle görüşülerek tesbit edilir. .... 
çe haklarında gıyap kararı verile m~ . . . ti 

Avusturyaya ve 
ihraç edecek 
dikkatine; 

rek bir ay müdetle ilanen tebliği- im Komisyon ve ticaret kısmı her nevi emtiaı "' 

ma, ı ne ve tahkikatın 28- 12- 933 ta- m~ cariye satışına delalet eder. Sigorta yapaT· 
rihine müsadif perşembe günü saat ~m Telefon: 23623 ,, Macaristana 

tacirlerin nazarı 

lstanbul ticaret ve sanayi odasından 
Avusturya ve Macaristan hükfımeUerile mün'akit ticaret uı· 

laıması ahkamı veçhite Avusturya ve Macaristan memleketlerine 
ihraç edilecek emtiaya ticaret odalarınca kıymet takdir edilmesi 
ve şahadetname itası lazım olduğundan mezkur memleketlere ls
t~buldan seYkolunacak emtianın ih .. acmdan evvel odamıza mü 
racaatla şahadetname alınması ilin olunur. (6429) 

13 30 tayin edilmiş oldug- undan :::: •• ····································································································:::::. , :::::: :: ::: ::: : :::::: ::::::::::::::: :: :: : :: : :::::: :: : :: : :: :: ::: : :: :::::: ::: : : : : : : : : : : : : : : : :: :::: ::: ::: ::::::::: 
müdd~aleyhlerin yevmi mezkUrda .......................................................................................................... . 

bizzat veya bir vekili kanunilerini Ziraat Vekaleti Zat işleri 
hazır bulundurmadıkları takdirde Mu·· du·· rlu·· g\J u·· nden : 
tahkikatın gıyaplarında icra ve ik-
mal edileceği tebliğ makamma S d t b•" 

929 senesinde annesi, irfan bey mutallakası Ayşe aa e b"'' 
kaim olmak üzere ilan olunur. b• "' 

mm ile beraber gaip olup ş i mdiye kadar kendisinden bir ~it' 
_ _ ____ _ <9_44_ 4 _) _ alınamayan Ziraat Vekaleti Ziraat işleri Uruum Müdürlüğil ·oill 

8a.hıbı: ıuunıET ASL\t meyyizi iken vefat eden Ali irfan Beyin oğlu Nejat efeo~'ps 
Neşriyat MlldUrü: Refik Ahmet babasından tahsis edilen maaıı almak üzere Ziraat Vekalet• .3) 
v ,\ K ı T Matbaası - htaııboı işleri Müdürlüğüne müracaatı lüzumu ilan olunur. (644 


