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Kontenjan Listesindeki Esaslar 
Yataklı vagon 

hadisesi 
Yataklı vagon idaresinin Beyoğ

lu şubesi şefi Dr. Gaetan'm me -
tnurlarına türkçe konuşmayı menet 
lllesi ve bu memnuiyete muhalif ha 
ı-eket edenlere ceza vermesi bütün 
1'ürk muhitler\nde haklı bir teessü 
tii ınucip oldu. Bu arada Darülfü
nun taleuelednin tezahürü oldu. 
l' af ebe arasında vuku bulan bu te-
2:ahüratın mahiyetini tahlil etmez· 
den evel yataklı vagonlar idaresi 
Beyo: lu şefinin hareketini tetkik 
etnıek lazımdır. 

Yataklı vagon memurlarının 
ti.irkçe konuşması menedildiği şek 
linde bir haber aksettiği zaman biz 
birden bire buna inanamamıştık. 
Çiinkü bu tarzda bir memnuiyet ka 
re.tını o kadar mantıktan uzak bul 
ltlu:;tuk. 

Anc:ık bu hususta tahkikat ya · 
l>arak neticeyi yazmakla beraber 
tlikadarlar tarafından bu isi biı
dereceye kadar makul göste~ebile 
~k bazı izahat verilmesini bekle
lnittik. 

Bizim bu yolda beklediğimiz iza 
hatt ne§rİyattan sonra iki gün geç· 
liği halde, gene gelmedi. Buna mu 
lct.bil evelki günkü hadise vukua 
~~IJ;. Ancak hadiseden ao ra ha 
d' 

Reisicümhur Hz. dün akşam 
döndüler Ankara ya 

ne1sfc0mhur Hazretlerl dO ;ı Ankaraya gHrnek Uzere Dolmabahçe sarayından ayral1rlarken 

Re·s:cümhur Hazretleri refakatlerindeki zevat
ı .. birlikte dün akşam saat 18,25 de hususi tr~n· 
le Ankaraya dönmek üzere şehrimizden ayrıl
mışlardır. 

Gazi Hazret' eri Haydarpaşa istasyonunda va· 
li ve belediye reisi Muhittin Bey, .Ko ordu ku· 
mandam Şükrü Naili Paşa, şehrimizdeki meb'us· 
larla Vilayet ve C. H. F1rkası erkim, po'is mil· 
dürO, matbuat erkinı ve halk taraf mdan u~ur· 
lanmıtlardır. 

Reisicümhur Hı. nin refakatinde Ankaray .. 
dönenler arasmda Sıhhat ve içtimai muavenet 
vekili Dr. Refik Beyle mebuslarımııdan Ali 
(Afyon), Saffet (Erzincan), Kılıç Ali (Gaziantep), 
Salih (Bilecik), Hasan Cavit (Rize) Beyler ve 
lzmir mebusu Kizım paşa, riyaseti cümbur umu· 
mt katibi Hikmet Bey bulunmaktadır. 

Gazimiz halkın s:ımimi tezahüratı ve şehri
mizden ayrılmalarından doğan teessür içinde 
tefvi o'unmuftur. ••ede ismı li"':t·- taldı ••son 

tefinin sözleri itidildi. I=========''==::::-==="===========.===========~======:==='====.=== 

boğrusunu söyliyelim: Dr. Gae- t f e ec J 
ltn iımindeki bu zatın hadiseden 
•onra kendi vaziyetini izah için t ı t 
&öylediği •özler bile Türk efkarı a va P 1 ca r 
llnıumiyeıini tatmin edecek mahi· 
)ette değildir. Çünkü o sözlerin he 
:eti umumiyesinden bizim çıkardı
gunız mana şudur: lstanbulda ya 
t,klı vagon idaresinin yeni ıefi o· 
~'n bu zat vazifesine iki ay evel 
b'tladığı zaman işleri çok karıtık 
ulrnuı. Bu karışıklıkları düzelt • 

lllek için de bütün memurlarm ha· 
~;ketlerini tahsen kontrol etmesi 
b~ıırn gelirmİf. Kendisinin türkçe 
Qılınemeıi buna mani oluyormuf. 
b 'U:tdan dolayı türkçe öğrenmeğe 
'tlamıı. Fakat türkçeyi iyice öğ 

l'eninceye kadar da vazifesini yap 
~'k, binaenaleyh memurları ırkı 
. •r kontrol altında bulundurmak 
•sin hepsinin türkçe değil, franaız· 
S&. konuşmalarım iltizam etmif. 

el Bizce itin mühim olan ciheti bu 
t·~r. Bu idare müdürünün kendisi 
l llrkçe öğreninceye kadar memur-
&.tt nıutlaka fransızça konuımağa 
~ecbur ediıidir. Yoksa her hangi 
t·~l' memurun vazifesi hakkında 
'-tJc,. b'I . f' ' ' h • t ;re ı mıyen ıe ının ıza at ıı • 
~llleai, izahat vermek istemiyen 
• elllur hakkında da idari bir ceza 
~ertip edebilmesi tabii bir hakkı -
'4tr. 

1Q·i'taklı vagonlar tirketi beynel. 
, 

1 
el bir müessesedir. Bu müesse 

enin k . ·ı b 1 • el k· iller ezı ı e fU e erı arasın • 

Yr faklı ·vagonlar şirketinin camlarını kıranların hareketlerinde 
~~~uk·u q;~'"'~jye suçu mahiyeti yoktur, şirket dava açmamıştır 

Yatakh 9a:oalar ıirketi, hadiseye sebebiyet veren müdürünü azlediyor 
hane camekanlarındaki yazılarla ~--------------• 
ve ayrı lisanlarla konuşmalar~an 
ve bu suretle Türk diline, Türklü -
ğe yapılan hakaretten çok mütees 
sir ve heyecan içinde bulunuyor -
du. Yataklı vagonlar şirketinde 
bir Türk memurun hakarete uğra· 

maımı ilk olarak gazetemizde oku 
yan gençler, çok asabileşmi!ler he 
yecan ve galeyanlarını kulaktan 
kulağa arkadaşlarına bildirmişler 

dir. Şirkette geçen çirkin hadise
den, pek hassas olan Türk gençli. 
ği arkadaılarının biribirlerine ha 
ber vermelerile harekete geçmiye 
karar vermiş ve bu hareketin tirke 
tin Beyoğlu tubesi önünde bir nü-

( Alt taralı 4 üncü ıayıf amızda) 

Bursa gençliği 
Dün C:ilimizin 1üceliğine 
hürmet yolunda tezahü

ratta bulundu 

BURSAt 26 (Hususit tele • 
fonla) - lstanbulda Yataklı 
vagonlar şirketi meselesinden 
çıkan hadise Bursada gençlik 
ve halk üzerinde çok şiddetli 
bir tesir uyandırdı. Gençler bu 
akşam saat 21 de Bursa Halke
vinde toplanarak heyecanlı te
zahürlerde bulundular. Hava -
nm serin olmasına rağmen hah· 
çet hatta sokak çok kalabalık • 
tı. Talebe hararetle söz söyledi-

[Devamı 2 inci sayıfamızda] 

---· .. ···------.. -------.. ................................................... . 
Şirket binasının dDnkD 
manzarası ve merakhlar Madenciliğimiz nasıl inkişaf edebilir 

l 

Darülfünun ve yüksek mektep • ~, ---11!11!11!1!9~!!!!"!!~ 

ler talebesinin evelki aktamki te· t 
zahüratını dünkü sayımızda yaz· 
mı§tık. / 

1 ·. 

Yaptığımız tahkikat neticesin • 
de hadise etrafında yeni malUınat 
elde ettik. Bunları da karilerimize 
bildiriyoruz: 

Kontenjan 
Yeni kararname
nin hususiyetleri 
lthallt 100 milron olarak 
tesbit edildi ve llst~ buna 

göre hazırlana• 
ANKARA, 26 (Hususi) -

Vekiller heyeti tarafından tetkik 
olunarak yeni altı aylık konten • 
jan listesi tabedilmektedir. Liste 
Nisandan Eylule kadar muteber 
olacaktır. .:ı 

Yeni listede bir çok fevkala .. 
delikler vardır. Başlıca esaslarını 
bildiriyorum: 

ihracat çoğabyor 
Yeni listede ithalatı azaltmalC 

yerine ihracatı çoğaltmak esaaı 

kabul edilmi,tir. ithalat yekunu 
100 milyon liralık olarak tesbit 
edildi ve liste de buna göre tan .. 
zim edildi. Yeni listede geçen 
kontenjan listesindeki 80 kalem 
kontenjan harici ithalat Jistesile 
iptidai maddeler listesi birleşti .. 

iktısat veklli Celil B. 

rilmiı ve hu iki liste yani geçen 
defaki A ve D listeleri 'birleştirile
rek 63 kalem ilavesile 143 kalem 
eşyanın serbest liste addilc kon· 
tenjan harici itha1ine müsaade ve• 
rilmektedir. 

Memleketler arasında 
Memleketler aruındaki taksi• 

mat listesi 14 maddeye hasredil • 
miştir. Bunların tarife numarala• 
rı şunlardır: 

106 Bt 377 B, 377 C, 381 B, 381 
Ct 831 D, 494 At 520 A, 529 Bt 
530t 531 A, 531 B, 522 B. 

Hangi memleketler bize daha 
fazla mal ithal ediyorlarsa, ithal 
ettikleri mal nisbetinde bizden 
mal almaları temin edilecektir. 
Ve yahut iptidai maddeleribizde 
olmıyan mallara karşı bize getir· 
dikleri nisbette mal verilecektir. 

ttt' ı~ nıuhaberahnr ve dahili mua· 
lire llhnı fransızça ile idare edebi -
fr ' Fakat bu beynelmilel tirketin 
tıı •naııçayı kendisine resmi dil al
le~•ı nıuamelede bulunduğu mem· 

Hadisenin nasıl başladığını an · 
lıyabilmek için gençliğin ne gibi 
bir heyecan içinde bulunduğunu i
zah etmek lazımdır Gençler son za 
manlarda lstanbulun bazı semtle· 
rinde sinema afitlerile, fotoğraf -

lktısat vekaleti devletlerle 
gümrük muahedelerinin neticesi 
teayyün etmeden uzun vadeli kon• 

.tenjana girişmiyecektir. HükUmet 
1 

lerle yapılan 14 maddelik taksim 
bunun için üç aylık yapılmıştır. 

etlerde bu dili bütün memurları 

Mehmet Asım 
<...tıt farafı Z inci sayıfamızda) 

Ticaret ve Sanayi odaları kongresinin dünkil lçtlmaınc < 

' Yazısı Dördüncü sıyıfamızdadır ] 

Bu suretle istikbal için ümit bek • 
•liyen mem1eketlerle daha çabuk 
müzakereye geçilmiş olacaktll'. 

t (Devamı 2 inci sayıf amızda~ 



M. Papaa'm Yunan gazete• 
lerinde çıkan reami 

Yunan artiıtlerinden M. Pa -
pula birlikte Atinaya kaçan Mat
mazel Şor hakkında dün ak§aın 
geç vakte kadar hiç bir haber ah
nama.mıftıl'. 

l\1ahkemeyeverildi Kemalpaşada Bergamada 

''Reşadl)'e,, mesele
sinden çıkan dava 
1 Z M 1 R, 26 (Hususi) - 

Müddeiumumi Asım Beyi tahkir 

etmekten suçlu Göztepe spor klü • 

hü reisi Muammer Beyin müstan -

tiklikçe asliye ceza mahkemesine 

sevkine karar verildi. 

iki hoca ~o:ruma 
göoderlldl 

l Z M J R, 26 (Hususi) 
Kemal Paşa kazasın<Ia türkçe ezan 

aleyhinde telkinat yapmaktan suç 

Ju ve mevkuf Kadir ile Aptullah 
bugün Çoruma sevkedilmek üzere 
buraya getirildiler. 

Bir kavgada bir kişi 
6ldU,blr kişi yaralandı 

l Z M 1 R, 26 (Hususi) -
Berğamada istiklal meydanında 
ekmekçi Ali Rıza ve kardeıi Sadık 
ile Hazım arasmda çıkan bir kav 
ga neticeıinde Hazım öldü. Ali 
Rıza ağır ıurette yaralandı. Sadık 
kaçtı. 

Maamafib Beyoğlunda gerek· 
se Atinada yerleri meçhul atıklar 
hakkında bir çok rivayetler ortaya 
atılmaktadır. Bilhaua Yunan ga. • 
2eteleri her gün Matmazel Şor 

hakkında yeni bir haber vermek
tedirler~ Fakat bu haberlerden 
şimdiye kadAr hiç biriıi teeyyüt 
etmemİftİr. 

Bu rivayetlerden birisine göre 
Matmazel Şor M. Papasla evlen
me.sine müsaade edilmediği 
takdirde artist olmağa karar ver
mittir. Maamafih Atinada bile izi 
bulunmryan iki a~rk hakkındaki 
hu havadis nihayet bir tahmin • 
Clen ileriye geçememiştir. 

Yeni kontenjan kararnamesinin hususiyetleri 

Dünkü aktanı gazetelerinden 
birisinin yazdığına göre Matma· 
zel Şordan dün ailesine adresi 
meçhul bir mektup gelmittir. Bu 
mektubun üstündeki damgaya na. 
zaran mektup Atinadan poıtaya 
verilmittir. Matmazel bu mektup· 
ta babasından ve annesinden af 
'dilemektedir. 

Matmazel Şorun ailesi hiç bir 
aazeleci ile görüımemekte oldük-
1arı için bu mektup hakkında tam 
bir malUnıat ahnak imkinr hasıl 
olnuvnıfb:r .. 

Matmazel Şorun seyahat pasa• 
portunun muntazam olmadığı 

haldandaki dedikodular üzerine 
Yunq,~Bfıl tahkikat yapmı~ • 
br. Bu tahkikata göre Matmazel 
Şor Mina Argiro Kaniritu namına 
yuılmı, 21 O numaralr paıaportla 
Atinaya gitmittir. 

Bursa gençliği 
DUn dlHmızın yUcellllne 

hUrmet yolunda tezahUratta 
bulundu · 

( Birinci' sayıfımızdan devam) 

( f!aı taralı l inci ıavılada) 
Yeni kontenjan karamamesin 

de takas esası eski kontenjana 
nazaran tamamile değiıtirilmit· 
tir. Esasen ıatrlması mümkün o • 
lan bir malı takasa tibi tutarak 
dövizden mahrum kalmağı doğ· 
bulmiyan ve umumi taka.atan fay• 
da görmiyen ikbaat vekaleti ıa -
trlması mümkün olmıyan tülün, 
tiftik, kereste gibi bazı maddele· 
ri takasa tibi tutmuttur. 

Türkiye mallarına. mahreç o • 
lan memleketlerden mal ithal et• 

mek, ıeker, kahve gibi maddeler 
için alınan tedbirler mahfuz kal· 
mak ıartile, takas suretile ihraç 
olunan mal hangi memlekete gi· 
diyorsa mukabilinde gelecek mal 
da muhakkak •Y.ni memleket ma· 
lı olacaktır. 

ihraç · edilen malın dövizinin 
memlekete girdiği11i ispatı taka -
ıa §art ko,muıtur. Bu sistem ihr • 
cat tacir lerimizi Jıimaye etmek i· 
çin l<abul edilmi§tir. Ye~i listenin 
hususiyetlerinden biri de N cetve· 
linde tahmini olara:k ithaline mü • 
saade edilen miktar haricinde 
mal getirmek iıtiyenlere paır,...ını 
Merkez bankuına Türk paTaıı i· 
le yatırmak ve dövizini de altı ay 
ıonra almak tartile bu cetveldeki 
miktar kadar mal getirebilmele • 
rine müsaade edilmelidir. Umumi 
kontenjandaki eıyadan fazla ge • 
tiımek iıtiyenler ancak umumi 
liste.'1İD iki misli miktarını ta:mam 

getirebilecekler ve N cetveli ıart• 
lerına göre hareket edec.eklerdiw. 

ihracatın çoğalması için veka· 
let memleketimizde istihsal edi -
len madenlerin resmini indirmek 
ve beynelmilel piya.aada rakiple
rine kar!ı daha kuvvetli bulun .. 
mak için kömür ve diğer maıden 
resimlerini çok a§ağı indirmeği 
kararla§tmmı§tır. 

Vekil etin ihracatı çoğaltmak 
hususundaki faaİiyetinden en mü· 
himmi kereste itini ele alme:k ol· 
muıtur. Vekalet kereıte sanayii 
hakkında bir layiha hazırlamak
tadır. Layiha pek yakında mecli· 
ae sevkedilecektir. Bu layihaya 
göre kereste resmi azami derece· 
de azaltılmakta veya hiç alınma
maktadır. Bu suretle maliyet fia· 
tr azaltılacak, hatta bu fiatı hari
ci 'kereste fiabndan a~ağrya indi
recektir. Vekalet ihracat mahsul
lerLmiz için her devletle ayrı ayw'ı 
konu§mağı tar~.f~ynin hususiyet ..!"~ 
lerine göre tedbirler almağı dü • 
ıünmektedir. 

Bununla ayni zamanda teadül 
esaımın teminine çalışılmaktadır. 
Vekalet aktif ve t icari ıahnda an
lapnağa muvaffak olurıa. harice 
daha fazla mal satmak . imkinı 
elde edilmif, memlekete bu saye
de fazla döviz girmesi temin e• 
dilmi~ olacaktır. 

Vekalet devletlerle olan müne.· 
aebatmuzda memleketimize mal 
satmak istiyenlere mukabilinde 

Türle malı olmak lazım ,.ldiğini 
anlatmağı prensip ittihaz etmiı -
tir. Mal getirmek ve ıatmak iati -
yenler itlerini bu ıuretle daha lco· 
lay yapacaklardır. Bu aayede iı. 
tikrar temin edilmit olacaktır .. 

Şimdiye kadar yalnız ithali -
tın dövizleri kontrol 'edilmekte i· 
di. Yeni kararnanıe ile bundan 
ıonra ihracat dövizleri de kontrol 
edilecektir. 

V eki.Jet buaüne kadar çıkan 
çıkan kontenjan kararnamelerin· 
den mer'i olanlannı kitap halinde 
tabettirmektedir, Bundan maksat 
kontenjan hakkında mevcut endi
ıeleri bertaraf etmektir. Ayrıca 
döviz kararnemeleri ve listeleri 
de tabedilmektedir. 

lkt11at vekaleti ıtatiıtikler Ü· 

zerinde yaptığı tetkikatta, Japon· 
larm geç.en sene bizden aldığı 50 
bin liralık mala kallı bize 5 mil
yon. lirA d-.~inde ~uldu.-.1 

ievkettikleri .. neticeıine varmrftır. 
Bunun üzerine vekal~çe yapılan 
tetebbnslerin buıün için memnu• 
niyet verici bir netice verdiği gö
rülmilştür. 

Japonlar bu ıene biıden 700 
bin lir•lrk afyon almrtlardır. Ja· 
ponlar bizimle olan ticari temas • 
lannı fe.zlalqtmnak için Türkiye 
deki ticari vaziyetlerini inkitaf 
ettirmektedirler. 

Vekilet standardizasyon için 
bir teıekkül vücuda g_!Airmeği ta• 
ıavvur etmektedir. / 

ler. ~Ha,laDdrlar. Bir saat~ ya
kın ıilren bu tezahürlerden ıon· 
ra ulu Gaziye, Halkevine lı • 
tanbul Türk tald,e birliii~e tel 
ıraflar ~ekilmesi kanrla§tırıl • 
dı. Gençler Halkevinde bu !ka • 
rarı verdikten eonra caddeler • 
den martlar aöyliyerek hüku • 
met meydanına geldiler ve Ga
zi ,heykeli önünde lstiklil mar • 
tile And ve Bozkurt martlanru 
söylediler. Müteakiben P<>eta. 
hane önüne gelinmittir. Burada 
Reiıicüıphur Hz.ne çekilen tel
ırafm ıureti okunduktan son
ra gençler sükUnetle dağılmıt .. 
lardır. 

Milletler 
'kararı 

Cemiyetinin son 
ve Japonya 

Amerika kararı tasvip ediyor. Japon murahhasları 
Cenevreden ayrı'dılar , 

Telgraf ıudur: . 
"'Uğrunda hepimizin birer 

ııtf er gibi çalıttığmuz aziz Türk 
inkılabına kartı uzanacak her 
yumruğu ezmek için bütün Bur
•a halkı, gençliği ve talebesi 
her zaman hazırdır .. 

latanbulda güzel Türkcemi
ze karıı yabancı bir !İr'ketin 
saygısız mümessili tarafından 
yapılan tecavüze gençliğiıı çok 
yerinde olarak ıöıterdiği heye -
canı kutlular ve Burıa gençliği
nin kendilerile daima birlikte 
olduğunu, bu gece Halkevinde 
toplanan bizler, derin. saygıla .. 
nmızla bildiririz. 

Bursa geocliği 

CENEVRE, 26 (A.A.) - M. 
Mauuokanın bir telarafı, gazete· 
lere verilmittir. 

M. Matsuoka, Cenevreyi terke· 
derken duyduğu heyecandan bah
ıetınektedir. Mumaileyh diyor ki: 

Milletler Cemiyeti ile Ja· ı 
ponya arasında bir ihtilaf zuhu • 
runa mani olmağı J aponyanın ce• 
miyette kabnıuıru temine muvaf • 
fak olacağımı ümit ediyordum. 

3 ay aonra bu ümit, tamamile 
suya dütmüı olduğu halde Cenev· 
reden ayrılıyorum.. Japonya na • 
mına değil cemiyet namma mü • 
teeasir ve mükedderim. Çünkü ce
miyet, pek acele bir karar almıt· 
tır. 

Memurların terfi Zaman, bu karardan Japonya· 
imtihanı dan ziyade cemiyetin müteeuir 

ı ı (H 
'") olacağını gösterecektir. 

Z M R. 26 aıuıı :t-

Maliye me'murlarmm umumi ter. Japon hariciye nazırı 
fi imtlbanlarmm yapılması mali - ne diyor? 
•1 •• • • 

1 
• • ··1-c emredildi, TOKIO, 26 (A.A.) - Harici-

ye nazırı M. Uchida, Japonyanrn 
Milletler cemiyetinden çekilmesi 
için lazım olan bütün muamelele
rin 10 gün içinde ikmal edileceği
ni beyan etmiştir. 

BUli\n milletler 
Japooyaya düşman 

V AŞINGTON, 26 (A.A.) -
Nevyork Taymiı gazetesi, batma 
kalesinde milletler cemiyeti f ev • 
kalide meclisi taraf mdan ittihaz 

edilmiı olan kararın bütün mil • 
letlerin Japonyaya düıman olduk· 
larmı göstermekte olduğunu yaz· 
maktadır. 

Amerikanın cevabı 

VASHINGTON, 26 (A.A.) -
HükUmetle sıkı surette temaıı olan 
mahafil, M. Stimson tarafından 
milletler cemiyetine gönderilen ve 
M. Ruzveltin muvafakatile tanzim 
edilmit bulunan cevabı, 19 lar ko 

miteai raporunun kayıı 'Ve tartaız 
olarak taıvibi mahiyetinde addet 
mektedir. 

Bu mahafil Sovyet Ruıya millet 
ler cemiyetinin icraatına it tiraki 
kabul ettiği takdirde bütün dün -
yanın Japonya aleyhine döneceği
ni göstermeye çalqan bu notanm 
kati edaımı ehemc:lv~tle bdet
mektedirler. 

•• Ve harp devam 
ediyor 

LONDRA, 26 (A.A.) - Japon 
ların dün öğleden ıonra Kailunun 
cenubunda kain Suitungu İfgal et 
mit oldukları haber verilmektedir. 

PEKiN, 26 (A.A.) - Miıtt hiı, 
Japonların taarruzlarına ciddi bir 
mukavemet göıterilmeıi merkezin 
dedir. Halk araımda büyük bir 
ıevk ve heyecan hüküm ıUrmekte 
dir. Herkes harp için ~larıaluak 

( Btlflllakaleclm devam) 

na yegane konuıma vaııtuı yapaı 
cak kadar ileriye gitmesine hak 'f 
aalahiyet veremez. Bahuıuı he 
memleketin milli diline hürmet 
ıizlik teıkil edecek hareketlerd 
bulunmaıını asla mazur göstere 
mez. 

Türk dili Türk milletinin mu 
kaddeıatmdandır. Türkiye topra 
lannda türkçe konutan ecnebi bi 
tirket memurunun amiri tarafın 
dan cezalandırılma.aı, böyle bir c 
za mevzuu bahis olmasa bile ma 
nevi bir tazyik altına ahnmal 
Türk milletinin mukaddesatına h 
karetten baıka bir şey değildir. B 
tarzda bir hakaret hareketsiz ve 
cevapsız kalamazdı. 

Bu cevabı İptida Türk gazetele
ri verdi. Darülfünun talebesi içiıı 
de milli dilimize hakaret manaıı 
nı ifade eden bir hadise kar§ıaın • 
d~ teessürlerini ifade etmek, mil· 
li dile kartı yapılan hakareti aahiP 
lerine iade eylemek en tabii bir 
hak te§kil ederdi. 

Şüphesiz hükUmetin vazif eıi dt 
kanun hilaf ma vuku bulacak hadi 
ıe1eri menne çalışmak menedeme• 
diği hadiseleri tahkik etmek, mü• 
sebbiplerini Cümhuriyet hakimleri 
ne vermektir. Fakat talebenin yap 
tığı protesto nümayif i araaınc!a te 
euürü mucip olacak tekilde ba'I' 
hadiseler vuku bulmu§ iıe bu hu • 
sustaki !'lazeret sebepleri de mer 
dandadır. Nitekim adliyece ıim • 
diye kadar yapılan tahkikat bıs 
noktai nazardan ortada bir huku• 
ku umumiye ıuçu olmadığını -gör 
termiatir.- Diie.r taraftan sıanatlnıı 
ıatırları yaz<lığm:uz dilkili'Ay.A.'.tluıi· ı 
dar adl1Yl'ye ıiliıi hukuk iddiaıi " 
le dava ikame eden bir kimae ve
ya müessese çıkmamıştır. Şayet bıı 

yolda bir dava zuhur edecek olur• 
sa muhakemenin cereyanı bu m~ • 
ıeledeki hukuki mazeret sebeple • 
rini ve hadisenin hakiki ıebepJeri • 
ni pek açık olarak efkarı umumi • 
ye kar§Hında meydana koyacalc: • 
tır. Nihayet icabında suç olarak 
ileriye sürülecek hadiseleri tetkik 
ve hukmebnek için Türk hakim• 
terinin milli ıztırabı pek iyi teıhi• 
edebilecek yükıek vicdanlan var 
dır. 

Bu itibarla biz yataklı vagoo 
hadise.sini ıimdilik kapanmıt ı&• 
ya.biliriz. 1111 

Mehmet A•ım 
~mutllUYMIMI Q"'l"* t:üii8!h'WW .... 

Dün geceki 31angın 
Dün gece, tam saat 24 te Tünel. 

Tekke caddesi, Şakuli ıokakta ~t 
her Andonun dükamndan yang111 
çıkmııtır. Yangından berber dük• 
kanının üzerindeki apartımanın 

katlarını duman ıarmcıya kadar 
kimsenin haberi olmamı§tır. · 

- Vak'a, derhal itfaiyeye haber 
verilmif, ve tam zamanında yetifİ 
lcrek bir an içinde yangın söndü • 
rülmüıtür. Berber Andon akta" 
mm saat 21 inde dükkanını kapıa 
mıf ve gitmiı bulunuyordu. i 

Yangına, mangaldan tahta et • 
ynya sıçrıyan kıvılcımların ıebe • 
biyet verdiği tahmin edilmektedir. 

- •sa W IWMllMHM iWiWWWitdUIM IBM M ll& iWJJC-;w:ii" 

masraflara iştirak etmek istiyor. 

Cephede ceneral Hocbu Kuo t' 
rafından gönderilen bir telgraf~ 
me, iki Çin alayının kendilerindell 
Ling-Yuoan dağlık mıntakaamd•" 
ki geçidi aimıya teıebbüı edel 
20,000 Japon aıkerine kar'ı mu~ 
Yemet etmekte bulunduklanm bil 
dirmektedir. 
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• 
iŞARETLER 

ffarbın Şark cephe
sinden görünüşü 

. Japonya nihayet Milletler ce-
• ~1Yetinden çıktı. Girmekle bir şey 

aıa.nınamı,tı, çıktığı zaman bir 

h
fey kaybetmedi. Bu çıkış açıkça 

l \_. 
roın bulaması ile tamamlandı. 
Milletl~r cemiyeti Cin islerini 

rıc1t ~ J 

de n hu kadar savsakladı? Ne-
en nihayet Japonyayı arasından 

Çıkaracak bir vaziyete girdi? 
Japonya, Çine XIX ncı asrın 

0rtalarında Fransızlar, 1 ngilizler 

trıaaıl geldice o şekilde girmek is
ed' 

.. 1• Japonya taarruzun batladı -
it RÜndenberi: 

ı .. A) Mançurideki Asyanm bü -
)'uk Yollarını tutmak istiyor. 

8) Çini makineleşen Japonya-
l'a. hı' . k . . r pazar yerı yap.ma ıslıyor. 

I C) Asyada büyük bir müstem
eke iınparatorluğu kurmak isti • 
>'ot. 

l D) Rusya ile daha yakından 
.''nas ederek Sibiryaya ilerlemek 
••tiyor. 

d l aarruzların ba§ladığı gün • 
enberi Çin bu sebeplerden dola

~~ ate! altındadır. Bunun içindir 
t 

1 'ehirler yakılıyor, ordular taş 
lı ;; t" b k k 'l . l · -.s une · ıra mama ~artı e ı-
ttJiyor. • 

~ Japonya bütün sanayi memle· 
etleri gibi stok mallarına mahıeç 

;t'Yan bir memlekettir. Bol nü -
U.alu, bol mal satılacak acık bir 
~ J 

'~ar yanı basındadır. Bu pazar o ~ ç? •enedir l<arışrklık içinde yüzen 
d•rtdir. Çin, on senedir, istiklal 
ı ''~ıile mejguldür. Çini başka • 
k'-tının bir müstemlekesi haline 
0trnak istiyen eski CinJiler Ja -

J)o -
1 tıyanın arzularına en uygun ge-
~ bir davanın sahibidirler. Çün
'ltı :e•ki Çin taraf tarları haıta es
J lrtJparatVr oh..alc: üzere mcm -

~~i yalnız ziraat sahası olarak 
Ilı ~l edenlerdir. Bunlara göre 
b·'.!bleketin yabancı eşyasına açık 
) it Pazar olmasında bir mahzur 
Ottur. 

~l Ja~o~ya .tezini lmlayc:ı elde 
ı· llıek ıçın Çınde dahili bir ihtila -
•rı çık:nası için de milliyetci Çini 
'ık . lf hrmaktadır. 

Japo~ya Çine akın ettiği za • ;kn, rnilletler cemiyeti işi sav • 
s~ hdı. Çünkü Çindc açılacak a
r Pazar Avrupa ııermayedarla· 
'tıın d . . l' d' ç·· k·· A ) a ışıne ge ır ı. un u s -
~da Avrupa sermayesine karşı 
F Panrniş olan 950 milyondan 
t ~~la pazar yerleri, yani Hind is -
s~tı, Rusya ve Çinden bu suretle 
) O milyon nlıcılı bir çarşı açılı • 
Otdu, 

~ ... Sonra Japonyamn şarkta yapz
) tı 'ba.zı hareketlerde Çarlık Rus
\i '-~ndan alcıcaklı olan grupların 
lıkttlerini canlandırıyordu. Çar -
li ltuayasında 650 milyon ster -
~ 1\ alacaklı olan Fransa o zaman 
b:tı.t hareketlere pek te lakayt kal· 
~Ordu. Halbuki Japonyamn ta
.\~ ıundan bir ~eyler umanlar 
ı, ruPanın geçirdiği iç hastalık -

tı ıır" .. d .,, ~ uıun en Cin hareketine ka-
~i!ltrıadı. Seyir~i kaldı. Emri va
)-!.'l>an Japonyada askeri parti 
"" 

1
Yete hakim olunca Avrupanın 

~i:e~bizliği, Milletler cemiyeti -
b:t'-Jlndarmadan mahru.m bulun
ı,)~ Japonyanm hareketini ko -

J ttırdı. 
- ... ~'J)onya, Asyada pazar yeri 
a,}t a.k ve beslediği emperyalist 
t.. tleri tahakkuk ettirmek icin 
~-h ~ İfi llaait fırsatı bulunca harbi de 
~i~ etmekten çekinmedi. Bunun 
~~de ınilletler cemiyetini ter • 
lttl ek güç bir ıey değildi. Mil • 
~l>h ~ınlyetinden çekilişin şark 

e&ınden görünüıü budur. 

Sadri Etem 

Adliyede ........................ 
Emine Hanım 

beraet etti 

Kaçakçılık yaptıği 
sabit değil, ancak •• 

Adliyedeki dokuzuncu ihtisas 
mahkemesi, Üsküdarda sucu Dur
muş Efendinin karısı Emine Ha
nımın cigara kağıdı kaçakçılığı 

idiasi1e muhakemesini bitirmiş -
tir. 

Hakim Refik Bey, verdiği ka
rarla evine bir to.neıinin yaprakla
rı eksik üç defter kaçak cigara 
kağıdı bulunan Emine Hanımın, 
bunları kendisi kullanmak üzere 
satın aldığı şeklindeki ifadesinin 
aksi sabit olmadığını, "bu kadın, 
bunlan bana satacaktı. Bir tane 
de satmıştır,, diyen muhbir Şazi • 
ye Hanımın iddiasını teyit edici 
başka deJil bulunmadığını bildir· 
mi§, Emine Hanı.mm kaçakçılık • 
tan beraetine karar vermiştir. An· 
cak kaçak cigara kağıdı bulun -
durduğu için, kendisinden 410 ku
ruş para cezası alınacaktır. 

Hakim Refik Bey, bir daha ka· 
çak cigara kağıdı almaması lüzu
munu da anlatmış, nasihat ver -
mittir. 

" .Satıyorum ,, demiş mi ? 
Hırkai şerifte eski Alipaşa ca

mii altında demirci Mustafa Ef. 
nin muhakemesine, dün adliye • 
deki dokuzuncu ihtisas mahkeme
sinde ba.f lanmıttır. 

Dava, cigara kağıdı kaçakçılı -
ğı C:lavurdır. Mu•stafa EfenCfi, sor
guya çekilince tunları söyledi: 

- Beni.m bir haminnem var. 
Kendisi cigara tiryakisidir. Ciga
ra kağıdı bir türlü yetişmiyor. 

Sokakta rasgeldiğim bir adam, 
"bende 12 defter var alır mısın?,, 
dedi. Defteri yüzer paradan, otuz 
kuruş verip aldım. 

- Burada öyle diyorsun, am· 
ma zabıtta senin "defterini beş 
kuruştan satıyorum,, dediğin ya• 
zıh? Hem 12 değil, 13 defter ci • 
gara kağıdı imi§? 

- Bunlar doğru değildir. Ben, 
burada ne diyorsam, doğrusu o • 

dur. 
Neticede mahkeme, zaptı tu • 

tanların çağırılmasına karar ver· 
di. • 

Esrar mı, zencefil mi ? 
Odasında şuna buna esrar içir· 

mekten, esrar satmaktan maznun 
Hayri Ef. isminde biri, İstanbul 
ağırceza mahkemesince yedi ay 
hapse ve 116 lira para cez;:ısına 
mahkum edilmişti. Temyiz, bu 
kararı, maznunun earar denilen 
şeyin zencefil olduğu müdafaa!iı· 
nm tetkik edilmediği noktasından 
bozmuş, dün bu hususta tahkikat 
yapılması için muhakeme başka 
güne bırakıhnıştrr. · 

Bir tefr:kadan c olayı •• 

Damat Mahmut Paşanın oğlu 
Asım Bey namına vekili Etem 
Ruhi Bey tarafından "Son Posta,, 
aleyhine bir dava açılmıştır. 

Dava, "İttihat ve tera1:ki nasıl 
doğdu, nasıl yaşadı, nelsıl öldü?,, 
isimli tefrikadan dolayıdır. 

Asım Bey, bu tefrikada baba
sından bahsediliş şeklinden dola
yı, gazete hakkında takibat ya • 
pılmasını, ayrıca 20,000 lira laz -
minatın karara bağlan.-"tlasmı ıı· 
temektedir .. 

VAKiT 

Al pullu 
Şek~r şirketi 

kongresi 

Bu seneki kar 
ne kadar? 

Alpullu Şeker fabrikası Türh 
Anonim şirketi umumi heyeti dün 
senelik adi içtimaını yaparak şir· 
ketinin bir senelik faaliyet rapo· 
runu tetkik etmiş ve bilançoyu tas 
tik ettikten sonra yeni idare heye 
ti azası seçmiıtir. 

Eski idare heyetinde müddetle -
ri tamam olduğu için değişmesi in 
zım gelen iki aza, Recep Zühtü, ve 
Tahsin beyler ipkaen intihap edil 
mi§lerdir. 

Senelik içtimadan sonra umumi 
heyet fevkalade olarak tekrar top 
lanmı§tır. 

Toplanmanın maksadı sermaye
nin tezyidi idi. Toplantıda serma
yeyi gösteren şirketin esas nizam
namesinde beşinci madde olan ser 
maye mikdarının 750 bin liradan 
3 milyon liraya çıkarılmasına ka
rar verilmiş ve nizamname bu su -
retle tepdil edilmiıtir. Sermaye his 
se senetleri çıkarılmak suretile öde 
netektir. 

Bundan başka meclisi idarenin 
içtimama dair olan 17 inci madde 
de deği,tirilmiştir. Eski nizamna
meye göre şirket meclisi idaresi 
yalnız lstanbulda toplanıyordu. 
Değiştirilen şekle göre meclisi ida 
re Ankarada, htanbulda ve Alpul 
Juda toplanabilecektir. 

Değiıtirilen üçüncü madde fev
kalade ihtiyat akçesi hakkındaki 

aalahiyeti tespit maddesi idi. 
Bu maddelerin değiştirilmesine 

.karar verildikten sonra temettii 
tevzii görüşülmüttür. 

Alpullu şeker fabrikası bu sene 
379,000 lira kar etmittir. Hissedar 
lara yüzde 14 temettü verilmesi • 
ne karar verilmiıtir. Halbuki ge • 
çen seneki kar miktarı 320 bin lj. 
ra idi. 

Ba, hesab:le değil, kila 
hesabile ahnacık 

İktısat vekaletinden gelen bir 
ernirdc şimdiye kadar Hayvan 
borsasında bo.ş hesabına olarak 
alınan resmin kilo üzerinden alın
ması bildirilimıtir. 

Bu emir üzerine dünden itiba
ren kilo üzerine resim ahnmağa 

başl~mıştır 

VAK 1 T 
UOndelik, Siyası Gnzcte 

lstanbul Ankara Caddesi. \'AKIT }1ltdu 

Telefon Numaralara 
Yazı tııerl telefonu: :?43i D 
idare tele!onıı : 24370 

l'clsrat adresi: lstanbul - V AKl1 
Posta kutusu Xo. 46 

Abone bedellerl : - -TUrldye ı-~cnet.ı 

Seneli': HOO Kr. 2i OO Kr. 
6 aylık 750 ,. I 

,,... 1450 .. 
3 aylık 400 .. 800 • 
ı aylık 150 .. 300 • 
itin Ucretlerl ! 
Hesmı llAnların bir aatın JO Kuruı 

rtcarl 11~nların bir satın ı:?.5 Kuru, 
Ticnrl llı1nlann bir ıııtnUml :?3 Kuruş 

KUçUk lllnlar: 
nır defası 30 iki defası :10 Uç defası fi5 

dört drfası ;~ \·e on defası 100 kuru~tur. 
üç aylık lltln verenlerin bir defuı mecca. 
nendir. Dört satırı geçen Utlnlann fazla 
aatırlan ~ş kuruştM hesap edtllr. 

Zabıtada 
························ 

Bir evli kadın 
kayb·oldu! 

Fatma H.ın Aşıkile 
. .. açtığı zannolunuyor 

Verilen malumata göre, Nişan • 
taşında oturan Fatma hanım i~r.ıin 
de bir kadın üç gündenberi ortn -

d.ı yoktur. Fatma hanım 25 yaşın 
dadır ve rençberlik yaparak gt.çi
ncn topal Mehmedin ltarısıdır. Bt"ş 

sene cvel evlenmişlerdir. Mehmet 
5~ yrı~ındadır. Nişantaşmda meş· 
rutiyel mahallesinde ikinci Ayaz

r:ıa so~<ağmda oturmaktadır. Koca 
sının yarı yaşında bulunan Fatma 
hanımın iki sene evel evli bir a -

damla tanııtığı o zamandan beri 
arasıra bu adamla beraber görül
düğü iddia olunmaktadır. Renç • 

her Mehmet Cuma günü akşam 
üzeri eve dönünce karısının mey· 
danda olmadığını görmü~tür. Fat· 
ma hanım aranmaktadır. 

İşportadan eıya çalmı,Iar 

Seyyar satıcı Boğos, Beyoğlun· 
da Karlman mağazası önünde i! -
porta ile eşya satarken Galatalı 

Salim işportadan 35 liralık eşya 

çalmıı, kaçarken yakalanmıttır. 

Tatla yaralamıılar 

Bomontide çöpçü Musayı Feri • 
köy sakinlerinden seyyar boyacı 

Mehmet ve Hüseyin taş atarak ha 
§ından yaralamışlardır. 

MUteahhltlerJn 
kazanç vergileri 

lstanbuldaki müteahhitlerin ka
zanç vergilerini verip vermedikle • 
rinin takip ve tahkiki kaymakam· 

hklara bildirilmiştir. Bu takibatı 
yaparak vergilerin alınınasmı ge· 

ciktiren memurlar mes'ul edilecek 
lir. 

Darilşşafak'a mezun. 
tarı toplanacak 

Darünafaka mezunları Cuma 
günü Halkevinde toplanarak 928 

senesindenberi toplanamıyan kon
grelerini akit ve cemiyeti yenidetl 

ihya edeceklerdir. Kongrede ni • 
zamname hazırlanacak ve yeni i
dare heyeti seçilecektir. 

lskAn işleri ne zaman 

Sayıfa: 3 

SOHBETLER 

Neredeyiz? 
AnhyablJeoe 

aşkolsun 
.... 

Bcyoğlunda her hangi bir bira• 
lıaneye giriniz. Ganonu çağırınrz. 
Garsondan duyacağınız söz şu • 

J 
duı·: 

- Oristi pasam ! 
Her hangi bir dükkana B•rınız, 

etrafınıza şöyle bir bakınız. Der • 
hal !atıcı küçük hanımlardan biri 
sorar: 

- V ouz desirez mon&ieur? 
Pasta veya kahvehanelerden bi

rinde oturunuz. İ!Çilerden biri gc .. 
lir: 

- Du cafe ou du the? ., 
Bu tatlı su muhitinin, acı su le• 

siri yapan yabancı sözleri, yıllar • 
dır asabı bozuyor. Yıllardır, bu 
memlekette yaşıyan, bu topraktn 
beslenen bir takım insanların dili
ne bir türlü türkçeyi sokamadık. 
Maalesef, bilenlerimiz ayni suret· 
te yabancı diJle mukabele ettiler, 
bilmiyenlerimiz sustular. Fakat a· 
sap gün geçtikçe gerildi. Kalplcı 

dolgundu: Nihayet yataklı vagon · 
lar §irketinin münasebetsizliği b~· 
dolgunluğu ta,ırdı. 

Gençliğin e\•elki günkü ;uur: , 
ve cotkun tezahüratını, Beycğ' 

muhitine verilmif iyi bir den le 
lakki ederim. Bundan böyle, Tüı . 
lere hizmet edenlerin, elbette a 

kılları ba§larına gelmi§tir ve hl' 
aan böyle bizlere türkçe hitap ed 1 

ler. "Geliyorum efendim,, "ne is 
tiyorsunuz beyefendi,, "kahver 
içeceksiniz çay mı?,, derler. 

" ... 
Karaköyden itibaren, Beyoğ" 

caddesine çıkanlar eğer nerede ı · 

duklarını anhyabilirlene a§ko] 
sun. Dükkan camekanlarındaki J . 

zılar, levhalar insanı çileden çıkr 
rıyor. Şöyle bir göz gezdirelim · 
Petrograd, Moskova, Ambasadöı 
Şa Nuvar, Ozolcazyon ve :ıairc, ,. 
saıre ... 

Bu isimler, türkçeyle alay ede· 
gibi, her gün gözümüze balıyol'. 

Bu dükkan sahipleri, Türkiyede: 
olduklarını, Türk parası ile geçin 
diklerini artık hatırlasalar da, le\• 
balarını deği!tirseler. Petroarat yı 

rine "Konya,, Moıkova yerine "A· 
dana,, Şa Nuvar yerine "Karaköy, 
Ozokazyon yerine "kelepir vey.: 
fırsat,, demek, bu dükkanların kn· 
derini azaltmaz bilakis arttırır. 

Bazen, Beyoğlundan geçerker . 
dükkan isimlerini okur ve düşüni. 
rüm: Acaba lstanbulu itilaf dev . 

!etlerinden kurtaramasaydık ta. 
hl lece k '! "beynelmilel serbest şehir,, obay· 

iskan iflerinin azami iki ay zar- dı, Beyoğlu caddesi bugünkünde:: 
fında bitirilmesi dahiliye vekile • ba,ka türlü mü olacaktı?.. · 
tinden bildirilmi~tir. Hayır değil mi? .. 

Hazirandan itibaren iskan ida -
resi kaldırılacaktır. 
1 ıın111111n1111111nu11mmmmnmmnıımuıını1111111111ıı111111nmıuıı1111mııııı11111111111 a 
~ 15 Yıl evelk" VAKiT 1 
Eı"' Uluuııuuımumu11oummnnıu11nmır.uu 1111mnııuunıımuunıruıu11um111ntıa 

27 ~ubat 1917 
- Bulgaristan kralı hazretlerinin 

senci deı•riyei ulcideti münasebclilc 
bu{IÜn Fenerdeki /Julgar kilisesinde 
merasim yapılacaktır· . 

- Cemiyeti umumiuci belediye 
dün reis ı·eldli Sezai Beyin riyaseti 
altmda i~tinıa elmiş ı·e tramı•ay §ir
ketinin ücretlere zam yap:lması hak -
kındaki teklifini reddetmiştir. 

- Jandarmanın ı·azail ı·ı> teşkilatı 

csasiyeıilc ciheti merbutiyeti hakkın
daki layiha meclisi mcb'usanın bu • 
günkü içtimaında nıiizakcre oluna -
caktır, 

Artık firenk taslakları hatırla . 
sınlar, ki Beyoğlu İstanbul deme}; 
tir ve İstanbul Türkiye Cümhuri • 
yetinin hudutları dahilindedir. 

Türkleşiniz efendiler, türkçe ko 
nuşunuz, türkçe yazınız, buna mec 
bursunuz. f 

Selimi izzet 
ttııı ım11unııımnıuu111nıınmınuıııuunmmıunınunı&nn1ttmutıhummmırıınıtmHU1i1t 

Halkevindekl 
milsamere 

Dün Halkevinde, hukuk pro(e • 
sörlerinden Ahmet Reıit bey tara
fından "milletler cemiyeti f aaliye
ti,, mevzuu üzerinde bir konferans 
verilmiıtir. Konferanstan sonra 
Nurettin Şazi beyle Güzin ismet 
ve Sabahat Hüsnü hanımlar alaf
ra~ıa bir konser vcrmitlcrdir, 



Sayıfa: 4 

Türklüğü tahkir 
ha kında takibat 

e 
a 

n 
VAKiT 

ehi 
acaktır · 

(Baş tarafı 1 inci sagıfanuıdaJ l ten sonra Galatasaray, Tünel, Yük 1 zuu bahis olma11 itibarile, adliye 

ınayiş yapdmaaı suretinde olması sek kaldırım yolu ile Karaköye in ce onun da ifadesi alınacak ve 
ile iktifa olunması kabul edilmiş - mişlerdir. Şirket binası ta!landık - bundan sonra, tahkikat kanuni 
tir. Bu arada Türklüğü tahkir e - taıı sonra ve yollarda heyecanlı seyı·ini takip edecektir. 
den müdürün çağırılarak kendisi • sözler söylenmiş, türklüğü tahkir e Tiirklüğü tahkir maddesinden 
ne türklüğü neden tahkir etmesi . denlel'in Türkiyede işleri olmadı - takibat yapılabilmesi için, kamı . 
nin sorulması ve bu vaziyet karsı· ğı, bir küstaha ders verildiği ilan nen B. M. Meclisi reisliğine müı a
sında artık Türkiyede oturmam~sı edilmittir. Karaköyde Japon tica - caat edilerek, oradan müsaade a
nın bildirilmesi de ileri sürülmüs· ret sergisinin altında bulunan ya lmması lazım gelmektedir. 
tür. • taklı vagonlar şirketinin Karaköy Şirket müdürünün de bugün sor 
Nümayiş yapılacağı kat'i suret· şubesi de taşlanmaya başlamı~. CU)'a çekilmesi muhtemeldir. 

te tespit edildikten sonra ta lebe . camlar kırılmış içeri girilerek Ga· B k b. ı:.. Ad · h a a ır na İ•e d~ a 
)er gayet sakin bir surette dersle _ zinin büyük kıt'ada bir resmi alın 
rine girmişler, Laboratuvarlarda ınz~tır. 

27 Şubat 1933~ 

adencil · ğimiz 
Nasıl inkişaf edebilir ? • 

Ticaret ve Sanayi odaları kongresinde 
dün neler konuşuldu '? 

Ticaret ve sanayi odaları kanu· j orman resminin tenzil veya karo' 

.... .... 

d 
li 

nu mucibince her &ene toplanma - len lağvı. 

sı li.z~m gelen lsta~bul ticar.et ~e 10 - Hususi şartlarla ihale ~ ~ 
sanayı odası umumı kongresı dun dilmi§ olan ve bugünkü iktiı•~ 
öğleden sonra ticaret ?dası salo - vaziyet karşısında i§letilınesi k• 
nunda toplanmıştır. Tıcaret od;:un bil olmıyan maden imtiyazlarııtl n 
bu kongrenin toplanacağını muh- umumi ahkam deiresinde tadili· Y: 
telif gazeteler~~ ı1·ıa~ ')ettiği için

1 
İ:i· Enver beyin raporu bittikt 

caret ve sanayı ı erı ı e meşgu res ' 
sonra derhal teşkil edilecek ene k 

mi memurlardan başka tacir ve 
mene havalesi teklif edilmi§tir· d 

meşguliyetlerine devam etmisler . Gazinin rc:smi "buraya lii.yik de 
dir. Hukuktaki talebelere he; ecan ğildir; onu hnlkevine götürüp ve -
larmı zaptedemediklerinden me _ relim,, sözlerile başları üzerinde 

Dün nmtbaamıza Necmettin B. 
isminde bir tercüman geldi. Ya • 
tnklı vagonlar şirketinde türklü • Fakat azanın teklifi üzerine r ıı 

Kongreyi ticaret odası ikinci re- 1 fabrikatör de hazır bulunmuştur. 

•ele fakülte reisi Tahir Beye akset taşınmııtır. 
miş, Tahir Bey talebelere sükunet Gençler Eminönü: Yeni posta -
tavsiyesinde bulunmuşutr. Bunun- hane yolu ile Babıaliye çıkarak ga 
it\ beraber talebeler saat dört bu _ zete idarehanelerini dola~mıflar, 
cug~ a dog~ ru ·· be sonra resmi götürüp Halkevine hı •. , uçer, şer grup ha -
lınd~ tramvaylarla, Tünelle, ott> _ rakmtşlar, sonra Halkevi binaaı ö 
mc-bıllerle Beyoğluna çıkmaya ba~ nünde dağılarak meketplerine git· 
lamışlardır. mi§lerdir. 

Paket içindeki taşlar Darül ünun emaneh tah· 
B vl kikat yapıyor 

eyog u caddesinde taş bulamı-
Aldığımız malumata göre Da -

rülf ünun emaneti fakülte reisleri -
ne birer tezkere yazarak nümayiş 
hakkında talebeden izahat alınma 

}acakları için darülfünun binası ar 

kasındaki arsalardan topladıkları 
küçük, büyük taşları gazete kağıt· 
larına sararak muntazam paket 
yapmışlar ve bu suretle taş taşıdık sını ve neticenin iş'armı bildirmiş-
larını kimseye çaktırmamışlardır. tir. 
Beş vapurile tıbbiyedeki talebele~· Müdür, azlediliyor 

ğu tahkir eden müdür Cenoni ile 
kendisi arasında da bir hadise geç 
tiğini ve bu hadise esnasında türk 

lerin hir defa daha tahkir edildiği 
ni söyledi. Necmettin B. başından 
geçen vakayı şöyle anlatmakta · 
clı:: · 

Şubatın onuncu Çarşamba günü 
Loit T riyestino kumpanyasının T e 
vere vapurile Fritlant ve Blok is -
minde iki İngiliz kızını aldım. S,er 
vis ve otomobil, tercümanlık ücre-

ti dahil olmak üzere kenJilerini 
gezdirmeyi 18 liraya pazarlık et ~ 
tim. Gezdirdim. Ertesi sabah ta 

İf;l Kara Mustafa oğlu Ahmet bey 
por hakkında fikirlerini söyle111 
istiyenler dinlenilmiştir. 

açmıştır. ı 
llk söz alan uzun müddet Zofl 

Ahmet bey yedinci kongreyi aç· ı guldak mektebinde müdiit 
makla bahtiyar olduğunu söyledik ~ 
ten sonra kongrenin çalışacağı lük etmiş olan İstanbul aatl•· 
mevzulardan bahsetmiş ve kon . müdürü Refik beydi. 
greyi idare etmek üzere iki reis Refik bey rapor hakkında uııt' 
ile iki katip intihabım teklif et • mi fikirlerini söyledikten sonr•1 

mışlir. " - Memleketimiz için eveli ~ 
Yapılan intihabatta kongre bi - jeolojik harita yapmak lazımd~ 

rinci reisliğine Kara Osman oğlu Bu olmadan maden taharri edil 
Suat ve ikinci reisliğine Kazım ıZi- mez. T emenniyat arasına bunlı 
ya, katipliklere ele madenciler bir rm da kaydini rica ederim. Bun 
liği umumi katibi Sadri Enver ve için de servis jeolojik yapılm~lı 
Sait Ömer beyler seçilmişlerdir. mustakil bir fen heyeti çahşmıJ~ 

Bidnci reis Suat bey içtimad& dır. Bundan sonra memleketi111I 
hazır olmadığı için Kazım Ziya deki münbit madenlerinden isti 

fade edilmesi lazımdır. Bund bey toplantıyı idareye başlamıştır. 
katran, benzin, mazot, ihraç edi 

Azanın teklifi üzerine evela bu de lstanbula geçmişlerdir. Erkek 
talebeler arasında talebe hanım -
lar da görülüyordu. Bunlar da he
yecan içinde Beyoğlu caddesinde 
dolaşıyorlardı. Saat beşi geçiyor . 

Diğer taraftan aldığımız son ma 
lumata göre, yatakl vagonlar şir -
keti hadiseye kendi müdürünün 
sebep olduğunu anlamış ve müdü 
rü azle karar vermiştir. Bulundu
ğu memleketin lisanını tahkir eden 
ve irketi zarar ve ziyana sokma -
ğa sebebiyet veren bu mudürün 
bir kaç güne kadar memleketimiz 
den ayrılacağı anlaşılmaktadır. 

Atinaya gittiler. Ben ertesi gün ya 
taklı vagonlar şirketinin Beyoğlu 
şubesine gittim. Müdür, Cenoni 
beni yanına çağırdı ve bana şöyle 
hitap etti: 

k k lir. J yü urtarıcı Gazi Hazretlerile, .. ı 
- Bana Loit Triyeıtino kumpan B M M ı· K Üçüncü teklifim de irmak 

du. Beyo~lu caddesinde çifter çif 
ter ellerinde paketlerle dolaşan 
gençler Galatasaray ile Parmakka 
pı arasında toplanmıya başlamış -
lardır. Yataklı vagonlar şirketinin 
taşlanacak olan binası kepenkleri 
indirilmiş, kapalı bulunuyordu. Bi 
Biraz sonra kesafet tramvayları ve 
vesaiti nakliyeyi durduracak bir 
hal almış, nlPrak içinde bulunan 
halkın toplanmasile cadde geç.ile • 
mez bir hale gelmi tir. Zabıta ha
diseyi haber aldığı için derhal icap 
eden tedbirleri almış, polis müdü -
rü Fehmi Bey de vak'a mahalline 
gelmiştir. 

Vak'a mahallinde 
Fehmi Bey bir otomobil üstüne 

çıkarak ·· ._ ... SUKunet tavsiyesinde bu -
lunmuşsa da gençlerin galeyanı ka 
hına sığamaz olmuş b' d t k ır en ya a -
lı vagonlar şirketinin cam ve ke • 
penkleri üzerine ta• v b 

51 yagmuru as 
lamıttır. Galeyanın bu ani t . 
h·· .. k eza 

uru ve esif taş yağmuru karsı • 
ıında zabıta gençleri da~ t • . k... b gı maya. 
ım _an. ul~mamış, itfaiyeye haber 
verılmış, bıraz sonı·a Bev vl .,,og u gru-
pu vak'a yerine gelmiştir. Bu e na 
da gençler tekmelerle, yerlerd 
söktükleri kaldırım t şlarile kal~: 
kepenkleri ezmişler, parçalamı lar 
dır. itfaiye hemen terkos mu&luk . 
larından ıu alaı ak kalabalıga sık 
mağa baılamış, bu sularla gencle
ri dağıtmaya cahşan Beyoelu kay 
makamı Sedat Beyle birçok kimse 
ler u;lanmış, kargaşalıkta bir 00 • 

lis efendinin tabancaı:ıı yere düşe • 
rek kayholmuştuı . Ka g salık ara 
sında bazı gençler ellerin-len h,.. fif 
surette yaralanmıslardır. Polisler
den de ellerinden ve vfü:I r i,.,den 
yaralananlar olmuştuı . 

Şirketin yanındaki d 
ile diğer bazı dükkanlar 
rini kapamışlardır. 

Kara ö de 

Gençler, taşlama işini bitirdik 

Vilayetin cevabı 
Diğer taraftan dahiliye vekaleti 

bu hadise hakkında İstanbul vila-
yetinden malumat istemiş vilayet 
te hadisenin üzerinde fazla durula 
cak bir mesele mahiyetinde olma 
dığı cevabile icap eden izahatı ver 
miştir. 

Adliye tahkikatı 

Hadise hakkındaki tahkikata ad 
Jiye ve zabıta, dün çlevam etmiştir. 

Tahkikatla müddeiumumi mua 
vinlerinden Sabri Bey meşgul ol -
maktadır. Dun, 15 kadar talebe . 
nin ifadesi alınmı,, hadisedeki va· 
ziyetleri tespit olunmuitur. 

Bunda n başka, dün öğleden son 
ra Beyoğlundaki yataklı vagonlar 
~irketi binasında ve şirketin Kara 
'Köydeki şubesinde müddeiumumi 
n"1uavini ve bir hakim huzurile, eh 
li ' 'ukuf tarafından keşif yapılmı~ 
lRşlanma neticesindeki zarar ve 
ziyanın mikdarı tayin olunmuıtur. 

Bu hususta bir r apor h' zırlanacak 
tır. 

Hadisenin, hukuki noktadan sa 
dece m nkul ve gayri menkul mal 
h~rı ha a ra uğ\·atmak mahivetin -
de oldu •u netice:; ine v~rıldı-; ı 
söylenmektedir. Bu, kanuni ta b irle 

. . ec ısi reisi azım Paşa, J 
yası müdürlerinden biri telefon et· Başvekil İsmet Paşalarla iktısat ve Filyosa kadar olan demir yol 
ti. Sen 18 liraya pazarlık ettiğin kili Celal beylere kongrenin tazi _ Zonguldaktan itibaren Ereğli~ 
kızlardan yirmi be• dolar, yanı· .~o · · ·· l fi k'l kadar uzamasıdır. Bu sahil hıaJ. :r " mmı gosteren te gra ar çe ı me · 
Türk lirası almış ve üstünü iaae et .~ne karar verilmiılir. ancak bu takdirde faydalı. ol "• 
memişsin ! ·Sana bir daha iş ver • ' ·Bundah sonra 'köngrede~m~ü~z_a __ __.,ToKsa liuguliKu vazıyette FllY' ~ 
miyeceğim ! kere edilmek üzere verilmiş olan - İrmak hattından istifade met 

Kendisine böyle fazla alınmıs raporların okunmasına başlanmış- zuu bahis değildir. 
para olmadığını söyledim. Kızdı; tır. Diğer bir teklifim de bu mıntl 

- Sen muhakkak fazla aldın ki, tık rapor madenciler birliği u· kada ıbir liman ihtiyacıdır. Bu 
şikayet ettiler. Zaten siz Türk de- mumi katibi Sadri Enver beyin man da Ereğlide muhakkak ttl 

ğil misiniz, hepiniz hırsız ve sah - (Türkiye madenciliği) ne dair yaz rette olmalıdır. Kömürlerimizin 
tekarsınız ! dığı rapor ve temennilerdi. rümünü çoğaltmak için son bir 

Dedi. Kendisine fazla cevap ver 
miyerek şirketten çıktım. ve hemen 

Atinaya telgraf çektim, tahkik c· 
dilmesini istedim, Atinada seyya-

hin şubesi İngiliz kızlarına sor -
muş, bunlar da fazla para alınma
dığını ve benden memnun olduk -

laı·ını bildirmişler. Telgraf burada 
belediye seyyahin şubesi müdürü 

Ekrem Beye geldi. Ben de bir isti
da ile müddeiumumiliğe müraca3t 
ederek Cenoniyi dava ettim. 

Ajansın tebliği 

tSTANBUL, 26 (A.A.) - Ya -
laklı vagonlar şirketi acente mü -
dürline karşı dün darülfünun ve 

yüksek mektepler talebesi tarafın· 
dan yapılan nümayiş esnasında 
ifadeleri alınmak üzere Galatasa-

ray polis merkezine götürülen ta • 
)ebeler, ifadeleri tespit edildikten 
onra !erbest bırakılmışlardır. 

il\ \ ' \ - Ycı,llkoy o&.<crl rasat ml'rke
:ı:tncl n \ rllen mr.IOmata göre bugün hava 
1 n btılııUu ,-r şlmnld •n orta km'\ ette 

lı olııcaktır. 

I>tmlıl\ sıcnkl ık en faıl'l !l. en az 5 de
. lıav tnzyıkl , <>b milımt'trc idi. 

RADYO 

Bu raporu Sadri Enver bey oku· mennimiz de rüsumdan muaf 
mağa ba,lamıştır. masıdır. Başka memleketler 

Sadri Enver 1 beyin raporunda prim verilirken memleltetimiı 
Türkiyedeki umumi madenciliğe :ıic olmazsa rii"!umdan muaf 011'1 
dair rakkamlar "krediliyor ve ha sı kömürlerimizin sürümünü ~c, 
kır, krom, zimpara ile petrol ma· ğaltır.,, Refik beyden sonra söı 
denlerimiz hakkında mufassal ma l~n ticaret odası umumi katibi ~~ 
lumat veriliyordu. Nihay~t kon - bı bey de rapor hakkında fikir! 

grece bu maddelerin işletilmesi rini söylemiş nihayet darülfüıı 
müderrislerinden Ayni zade H• 

için şu temennilerin kabulü rica 
ediliyordu: san Tahsin bey söz almıştır: 

• Hasan Tahsin bey madencilii 1 - Yeni maden kanunu layi -
hasmın bir an evel intacı. yeni vaziyetine temas ederek Y 

maden kanunu layihaaıı hakkın 
2 - İnfilak edici maddelerin · 

Sadri Enver beyden malumat ı• 
madencilere Avrupa satıs fiatı üze 
rinden verilmesi. 

• temittir. 

Bilhassa yeni maden kanunu 
3 - Kara ve deniz nakliye fi -

atlarının tenzili. yihasında mülkiyeti mHliyenin 
yoksa mülkiyeti şahsiyenin mi 

4 ·- Liman tahmil tahliye mas-
bul edildiğini sormu' bunlar •" 

raflarının tenzili. ... 
şıldıktan sonra Türk madencilif' 

5 - Resmi nispinin yüzde biı·e nin yeni bir vaziyette ilerliyeee 
tenzili ve icabında büsbütün lağvı ni söylemiştir. 
ve Ereğli havzasındaki kömürlerin , Sadri Enver bey bunlara ce 
de bundan istifade ettirilmesi. vermek için söz istemi!tir. f ıa"' 

6 - Ereğİi ve Zong1ddaktaki rapoı·un encümende tetkiki. e•"j 
tahmil ve tahliye vesaitinin asril~ş sında azanın sorduğu suallere 
tirilmesi. t cevap verilmesi kararlaştırılnı• 

7 - Teşviki sanayi kam,ınuna bu a rporu tetkik edecek enci1 b 
mu a lif olarak lağvedilen muafi • nzaları intihabına geçilmiştir. 
yetleı·in tekrar iadesi, 1906 ve M d h "" 

i 

ka :ahat nevin:lendiı· ve ceza kc;. 
nunı.mun 51S ı.ıcı maddesine uy -
m~ktad ır. Bu madde) e göre ite, r e> 

alııkn, dar hakkmda Q.u nol~tncl ır. 
takibat yapılması, malı hasara uğ 
n)'anm şahsi şikavet •stidası ver -
JT r.s·ne 1 wl et r . Dün akşama ka • 
d~r1 böyle bir istida verilmiş de 
g.ım . 

Hugün 

a en mü endisi Kenan, ~ 
2064 m1maralı kanunlarla zam o O c C ~· l.h sman, evat, Fuat Fazlı, eı 

ş;rhet müdürü haklnnda 
takibat 

Şirket müdürünün vaziyetine ge 
lince, türklüğü tahkir ettiği mev . 

hman vergilerden maden ve şa a 

yi binalannm istisnasını tefsir su 
retile tadili. 

8 - lı>tidai maddelere mahsus 
cetvelin maden sanayiinin ihtiya -
cı nicpetinde tadili. 

9 - Maden dirckleı-i için almaıı 

tbrnhim, Orhan ve Hasan T"tı ı 
Beyler madencilik encümenin~ 11 
çilmişlerdir. Vakit geciktiiİ i~ ı 
kongrenin b;rinci içtimama ııib' 
'el verilmiştir, f 

ikinci içtima gelecek pazar 
.ıü öyleden ıonra olacaktır. 
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~!IT'ıa ~debizn!~~1 
= -~ ! Yürekler acısı J 

Bir Yastıkta Kocayın •• 
Umıa çayı hazırlıyor, ben yar· 

dım ediyordum. işi bitirdik. U.mia 
' fincanları dağıttı. 

Bir aralık, yandaki küçük oda • 
da benden bahsedildiğini duydum. 
Lamia söylüyordu: 

- Yalan söylememişim değil 
~ mi? .• Bedia teyzemi güzel bulmu· 

Yor musunuz? 
Bir ıea cevap verdi: 
- Güzelliği o kadar şayanı dik

e kat değil. Asıl güzelliği safiyetin
de .• Bir genç kız kadar saf ... Koca 

r aı çok kerata §eymiş muhakkak, 
kadının safiyetini ihlal etmemiş. 

Bütün kulak kesilmiştim. Lami 
ıı anın cevabını dinledim. 
' t - Bedia teyzemin kocası çok 
' · iyi bir adamdı. Her halde sizden 

çok daha iyi idi. 

- Olabilir ... Herhalde çok iyi 
olmak budala olmakla müsavidir 
Hanım teyzenizin safiyeti de bu 
budalalıktan ileri geliyor.. Yani 
kocasının budalalığından. 

- Bu hususta sizinle münaka -
fa edemiyeceğim. Her halde Be • 
dia teyzem güzeldir. Hem de sahte 
Yapma güzel değil. Yüzünde boya 
değil, pudra bile yok .• Kadife gibi 
bir teni vardır. Gündüz gözile gör 
•eniz •• 

Nazif Beyin mukabelesi beni ku 
laklarrma kadar kızarttı. Biraz se 
sini alçaltarak dedi ki: 

- Şöyle bir gündüz gözile gör
. ınek pek fena olmıyacak •• 
i1 Lamia güldü: J - Nazif Bey, bir genç kızla ko

"•Duftulunuzu unutuyormusunuz. 
a-:ı "'., • k:onuştugum 

1 için açık konufuyorum ya •• Fakat 
ıiz de verdiğim derslerden istifa· 

ı de edecek kabiliyet yok. 
Lamia, her türlü mevzuu konu

" t•n kızlardandı. Bu söze güldü: 
- Siz de artık ders vermekten 

vaz geçin öyleyse. -
Sonra ili ve etti: 

- Şimdi ben size bir nasiha"t ve 
reyim: Bediaya dikkatli bakın. Eşi 
1'olay kolay bulunur kadınlardan 
değildir. 

_:_Farkındayım kızım .. Teyze ~ 
iliz güzel kadın. iyi reçel yapar, 
iyi dolap yerleştirir. Tam bir ev ka 
dmı olduğu belli ... 

- Bunlarla alay mı ediyorsu • 
l'luz? •. Bunlar birer meziyettir. 

- Muhakkak, muhakkak amma 
ben takdirden acizim .•• 

Ratide seslendi: 
- Limia, şeker bekliyorum. 

Ko§tum, tekerliği aldım, Lamia 
ile karııla9tık. O geçti. Arkadan 
Nazif bey geliyordu. Bana biraz 
daha dikkatli baktı. Bakıştık. Ben 
)iirüdüm. 

Yazan: Mediha MilDir 

alabildiğine yükselen mavi gök -
ler taahyyül ederim. 

lapanyol muıikiıi beni sarho, 
eder. 

Dalmıt dinlerken, omuz batım~ 
da bir ıeı duydum. iliklerime ka · 
dar ürperdim. Nazif Bey ejilmif: 

- İspanyol havalannı çok be • 
ğeniyoraunuz değil mi? •• diyordu, 
ben de beğenirim .• Bu havayı ıi · 
zinle beraber dinlediğim için mem . 
nunum. 

Bu ıöze ne mana vereyim? 

Kabahat itlerken yakalanmr§ 
bir çocuk gibi idim. dedim ki: 

- Beğendiğimi nereden bili1or 
sun uz beyefendi?.. Muhayyel eniz 
epey genif .• 

- Hayır hanmıefendi. Ben mu· 
siki dinlerken, benimle ben.~r 
din1iyenlerin yüzlerine bakarım ve 
yüz çizgilerinden içlerinden geçe
ni anlarım ... Sizi temin ederim, ki 
yüzünüzden içinizden geçenleri an 
lamak çok kolay oluyor. Ağzınız 
kapalı dururken bile konufuyor • 
sunuz, çünkü gözleriniz konuşu • 
yor .. Siz bir harikaımız .• 

- Evet, reçel yapan, iyi dolap 
yerlettiren bir harika!.. 

Bu mukabelemi aoğuk kanlılık
la karşıladı. Gülümıedi, botuna 
gitti, cevap verecekti. Vakit bırak 
madım. Devam ettim: 

- Filvaki iyi tahmin ettiniz. Sa 
hiden reçel yaparım ve iyi dolap 
yerlettiririm. Fakat bu meıga)em 
arasında musiki ile de meşgul ol-
dum. 

- Sanatkar olduğunuza emi -
nim ... Demin dinlemenizi seyreder 
ken buna kanaat getirdim. 

Nazif beyin bu son ıözü ü~erine 
irkildim. Ne diye mütemadiyen ha 
na bakıyordu? .. Gözlerini üzerim -
den ayırmamak aalihiyetini kim • 
den almıttı? •. Bunları açıkça söy
liyei:ektim. 

Teyzem uzaktan seılendi: 
- ·Bedia, biraz bana gelir 

sin? · 

Nazif bey önümde iğildi: 

mı· 

- Güle güle gidiniz hanımefen· 
di .. Esasen gitmeseydiniz, beni ko 
vacaktınız .. Dedim ya, yüzünüze 
bakınca, içinizden geçenleri der ·· 
hal anlıyorum. 

Omuz silktim, teyzemin yanına 
gittim. dedi ki: 

- M. ütrella, Chant de la ri • 
tave'yi çalacak. Fakat muhakkak 
bir kadının beraber ıöylemeıini 
istiyor. Raşidnein nezleıi Y-armıı, 
sesi kısık. Rica ederim aen söyle. 

Hayretle teyzeme baktım: 
- Ne söylüyorsunuz teyze •• Fil

vaki ben farkı söylerim amma, ken 
dim için söylerim. Ders falan almıf 
değilim ... Chant de la gitave'yi de 
bilirim amma, herkesin içinde ıöy 

Nazif beyin hakkı vardı. Ben 
t.nı bir ev kadınıyım amma, he • 
tıüz · tam bir salon kadını olama -
dım. Acemiyim. Henüz açılama -

ı dım. Kalabalık içine girdim mi, ser (Devamı var) 

l>eı davranamıyorum. Üzerime bir ============== 

liyemem.. ~ 

•ükutilik çöküyor. 

Geç vakit Ratidenin kur yaptı • 
~ ,, Refik bey geldi. Ratidenin yü -

üne baktım. Tamamile değİ§tİ. 
~1.ılannı çatıklığı düzeldi. Bakış· 

ı' 11• rı pırıldadı. 

Bu aralık gramofona Estrella -
l 

1 rn bir plilmıı koydular. 

i lıpanyol musikisi güneş kokar, 
llağmelerinde ılık bir gecenin, ya~ 
't ;..ı.ı., aölgeaiz güneşte ya • 

't ~ l>i"I f>lr çiçeğin kokusu vardır .. 
Dinlerken kuraklıktan çatlıyan yer 
ler, göz kama9tıran denizler, göz 

Yeni bUtçe 
Belediye bütçe encümeni dün 

toplanmış, belediyenin 933 bütçe
si etrafında müzakerede bulun • 
muttur. lçtimaa vali ve . belediye 
reisi Muhittin Bey de İ§tİrak etmit 

- . tir. 

Ne kadar et yiyoruz? 

Tutulan bir istatistiğe göre la· 
tanbulda her gün 3 bin koyun ve 
kuzu ile 450 ıığır kesilmekte ol· 
duğu anlaJıhnııtır. 

Kasımpaşada iki kU
çUk yavru 

Bir •u birikintisinin içinde 
boğuldu 

Dün Kaıımpaşada yürekler acı-
11 bir facia olmuttur. iki küçük 
yavru, bu f acianm kurbanı olarak 
gözlerini hayata kapamııtır. 

Tüyler ürpertici bir tekilde ce • 
reyan eden bu hadisenin tafsili.tı
nı yazıyoruz: 

Kaumpap.da Yeniçetmede 
Hasköy caddesinde Nuriye hanım 
isminde bir kadın vardır. Nuriye 

hanmi duldur. Kendisinin biri bef, 
biri ıekiz, biri on yaımda olmak 

üzere üç çocuğu vardır. Nuriye ha 
nımın bir de anneıi vardır. 

Nuriye hanım üç çocuk ile anne 
ıini geçindirmek için tütün amele· 
lifi yapmaktadır. 

Dün de itine giden Nariye ha • 
nrm 10 yatındaki kızı Esmayı, 8 
yatındaki oğlu Niyaziyi ve 5 ya -
tındaki en küçük çocuğunu annesi· 
ne bırakınıttır. 

Nuriye hanmı itine gittikten son 
ra da üç küçük çocuk oynamak iı· 
temitler; ve bunun için evden çık· 
mıtlar; Kulaksızda Hüseyin ağa· 
nm tarlasına doğru yollanmıtlar • 
dır. 

Tarlada dört metre genitliğinde 
ve iki metre derinliğinde bir kuyu 

vardır. Yağmurlardan biriken ıu· 
Inrla kuyu tamamen dolmuf bir 
haldedir. l 

Oç çocuk tarlaya aeldikten son
ra kofup oynamağa batlamıılar • 
dır. 

Bu aıralarda bunlardan ortan -
caıı olan 8 yatındaki Niyazi tarla-

da bir taraftan öbür tarafa kotar• 
ken önündeki etrafı kapalı kuyu· 

yu görmemi§ ve birdenbire içine 
düımü§tür. Bu vaziyet karşısında 
ablaıı 10 ya9ındaki Eıma kardcıi 

ni kurtarmak istemi§, kuyuya eli -
ni sokarak kardetini çekmeğe uğ

ratmııtır. Bunun mümkün olama. 
dığım görünce bu ıefer iki metre 

derinliğindeki kuyuya girmeğe ka 
rar vermiıtir. 

Esma iki metre derinliğindeki 
kuyunun yüksekliğile kendi boyu. 

nu İyice heıaphyamadığından ve 
kuyunun derinliğini daha az zan· 
netliğinden içeri girince sular o· 
nun da batından atmıt; böylelikle 

biri ıekiz, biri 1 O yatında iki çocuk 
boğulmu§tur. 

Gözünün önünde iki kardeıinin 
boğulduğunu gören beı yaşındaki 
en küçükleri fa§ırmıf, ağlamağa 
batlamııtır. Neden sonra küçük ço 

cuğun ağladığını görenler polise 
keyfiyeti haber vermişlerdir. 

"' ·Bu suretle 8 ve 1 O yaıında bo • 
ğulan Niyazi ve Esma kuyudan çı • 
karılmışlardır. 

Hadiseden bir müddet sonra ha 
berdar olan çocukların annesi Nu 

riye hanım kederinden çılgına dön 
miittür. 

Zabıta tahkikata devam etmek· 
tedir. 

Kan almak istiyenler 

Mezbahadaki hayvan kanları
nıt. bir şirketin talip olduğu anla • 
tılmı,m. 

Bu tirketten maada Sadi Bey 
namında bir zat ta kanlan ıabn 

alnıak iıtemİ§tir. Sadi Bey yapa
cağı tesisatla kandan grdat mad • 
de ve gübre hazırlıyacaktır. 

Sayıla: S 

Dilimiz şerefimizdir 
Darülfünun Tıp Fakültesi talebesinden Refik Rauf, Cemalettin. 
.\ tustafa ve Fıkrl Beyler kendileri ve diğer arkadaştan na~ına 
vazmış olduk lan bir yazıyı ı;etitdiler .. Gençliğin temlz ve guzcl 
he\'ecanınt gösteren bu yazıyı dcrccd1\'0ru7. : 

En mukaddes vazifesi Milli f terennüm ederken batıdan kopan 
şeref ve gururu her türlü tecavüz· bu hortlamış medeniye~i~ kemik .. 
den korumak olan memleketin li elleri. kara bulutlar gıbı uzandı. 
münever gençliği, mazinin karan· · Havamızda dalgalanan Türk 
Jıklarından arta kalan kör bir zih- dilile söylenmi! milli destanları 
niyete karşı dün, bağrından .k~: boğmak istiyordu. Biz, bir gün bu 
pan bir infialle haykırdı. Ne ıstıla topraklarda aağ gezecek öz kar -
kuvvetlerinin, Anadol~un mu - daşlarımız, damarlarında çoıa -
·kaddea ~opraklarında hır kıyamet cak kanımızın çağıltısından kalp• 
velveleııle yıkılan muazzam ha - l . d " cak milli mefkUre nu· 

11 . . .. · · ıt·· .. d n de erme oga 
ya. erının guru uıun en; e .. d·ı· · 1 t fa sar•ınlar .. ..k A .h .h; runu oz ı ımız e e ra: T"' 

küçu ayanın cı an tarı ıne sa· d' b k hortlağı bir daha 
hifeler açtıran büyu .. k inkılabının ıye u ara .. d '" k y 

d. ·ı k ·· gom u a • velvelesinden uye.nmıyan gafiller, ırı tmeme uzere . . · 
Türk gençliğinin milli 9uur ve mil- zıda kalkan saçı bıtmemış yav ~ 
li heyecanındaki ahenk ve kudreti rucuklarımızı , Çatıda kalan ak 
gördüler. Fakat görmek kafi de • saçlı ninelerimizi, bir gün şu ha -
ğil; onlara gördüklerini anlatmak, vada. Türk dilinin sesini duymak 
aarrdide hayal alemlerin.de. haki-. için feda ettik.,, 
katı unut.mut kafalara vıcdanımı· E hala kendilerini Hindiıta • 
zın nurundan met'ale tutmak da FY"ld ' ıtı· köıtklerinde Tunusun 'f . d' l . k' d nın ı ıJ; J; ' vazı emız ır. atıyoruz ı amar- c . . r rtakal hah· 

• 

larmıızda akan aıil kanla. yuğu - . ezayırın ım?n ~e po •. 
l · de esatıri alemlerde goren· rulmuı mukaddes .topraklarımız • çe erın A A • • ~ la • i 

da y8.§ıyan herkes, münevver ler .. Hala Çının fa::.fur saray , 
Türk gençliğinin ne dütündüğünü nnda beyinleri Afyonla duman • 
bilsin. istiyoruz ki temiz havamız- lanmış, 'milyonlarca cariyenin af· 
da yaııyan her fert heyecanımızı yonlu içkiler sundukları heyezan 
ve onu idare eden §Uurumuzun alemlerinde yll§ıyanlar. .. . • Hali. 
nurunu beyninin içine mıhla.sın. Şarkın binbir gece nıaaallarında 
istiyoruz ki mkadde.a vatan sınır- ita 1 melikelerin beıaikle .. 
1 . • . d h · su n a.r ve J; 
arının ıçın e y&§ıyan er ınsan . d ki d 1 r 

· · . rınde uyu u annı zanne en e • • şu se11mızı duyaun ve kafasına h h. d b 
k • Bizim ru umuza ıtap e çn u ae ıo sun. . . .. . 

''Türk elinde Türk genci her si duyamazsanız çok .. g~rmeyı~ . . 
şeyden evvel milli ferefini göze - Fakat Çanakkalede; uzermde bır 
tir. Türkün vatanı, Türkün tarihi milyon güzide Türkün ruhları u -
yalnız bu milli ,erefin heykelle - çuıan bu mukadcles şehamet meı· 
ten if adeıidir. O heykelin merme- berinde Türkün yüce sayhası ce· 
ri Türk dilinin asil ve temiz varlı- hennemi gülleleri boğarken bütün 
ğıdır.,, cihan uyandığı zaman siz nasıl 

Bunu anlamıyacak kadar gafil uyuyabildiniz. O sayhaki bugün 
ve görmiyecek kadar kör olanlar, ıemahatımızdan aldığınız cür'et· 
vicdanızı mefkUreniz~n. nuruyla le tahkire yeltendiğiniz Türk di • 
yıkayınız, v.e ıonra tarıhı açınız: I' d b .. t" cihana ıerefli varh
Onun her aahifuında Türkün ın en u un. 
özünü tafıyan iıil kanını göre _ ğnnızı ilin edıyordu. Anadolunun 
ceksiniz. O 1ahif al ar size hu ka • göbeğinde o kara hortlak can ve· 
nın şerefli Türk dilini ebediyet rirken dünyayı tutan eninleri bile 
tarihlerine yazmak için döküldü - belli ki sizi uyandıramamış. Eğer 
ğünü söyliyecektir. öyle olmasa idi kanmiıza yakııan 

Fakat biz uzağa gitmiyeiim. bir asalet ve vekarla size göster· 
Hepimizin ya§adığı günlere göz- diğimiz müsamahadan cür'et ala-
lerimizi çevirelim: Burada, latan- k hA •~ ·· ı · ı'z"ın önünde küa-
b ld b . .. kt C kk l ra &Ul goz erım 

u an ır gun uza a _ana a e h h .
1 

tan hancı dil-
d .1 b' G'd' ta çe resı e sırı , ya enı en ır yer var. 1 ıp onun . T b' T kan 
toprağını yoklayınız: Bir milyon leri taşıyan; cıcı ı ıcı ı caıne -
güzide Türk yavruşunun, het kıt· larınızdaki levhaları daha fazla 
anm doksan dokuz milleti kar§! • tutmağa utanırdınız. Fakat artık 
amda, asırdide bir medeniyet ej. yeter. Kendimize gelmek zama -
derinin cehennemi gülleler saçan nmın geçmit olduğunu bilmeliai· 
topları karşısında bir karı§ toprak niz. Beyninizdeki afyonlu bulut· 
üstünde can verirken boğazın su- ları uçurunuz. Burası tahayyül et· 
lan. kadar bollukla akıttığı kan~- tiğiniz hezeyan alemi değil •• ~ 
nın kokusunu duyacakımız.. Bır . dT · k b ha 
milyon Türk gencinin, kemikleri- Burası temız 1 ını .. anını.~ a . • 
le, cihana kurduğu siperleri göre.. ıma kazanmış olan oz T urklerı~ 
ceksiniz. Orada bir sabah gün do- öz vatanıdır. Bütün bir Türk tarı· 
ğarken, on yedi yıl evvelki kızıl hi Türk dilini bu dünyada ebedi
renge boyanacak ~lan . aulardan leştirmek için yazıldı. Ona karşı 
esecek meltemde, bır mılyon Ça • saygısızlık, onu bize bağışlıyan 
n1.kkale kahramanının ı·uhları ku- a:,n kana tecavüzdür. Milli fUU• 

]ağımıza fıslıyacak: k b. ·ııetı'n genr " . runu azannnş ır mı r 
- Kanımızın rengıne hula • · münevverleriyi:r:. Her milletin ma-

nan gülle-§ bu sabah Canakkale 4 • 

f ki nncl ··k r k - T ·· kü' nevı mukadeaatma, manevıyata u u a a yu se ır en ur n . ..
1 

·· ·· 1 h 
temiz dilile okuyacağı ezeli des· verdiğimiz kıymetı~ o çusuy e er 
ta 1 d·nı · d" b·· ·· b' zaman hürmet edenz. Fakat duy-n arını ı eıın ıye utun ır .. 
cihanın savletini kanımızda boğ • gusuz kaf~larm muı~ekreh ı~ly~· 
duk. Mukaddes vatanın kemikle• larmı temız ve lekeıız şerefımız 

üzerine akıtmak istediklerini gör· 
düğümüz zaman herkesten evvel 
biz yumruğumuzu indiririz. Çün
kü hayatımızın gayesi her şeyden 
evvel o mukaddes şereftir. 

rimizle ördüğümüz ve üzerinde 
uçuştu~uz aınırları içinde Türk 
dilinin öz ve temiz sesi duyulsun 
diye yedi başlı bir ejderin ağzın· 
dan fırlıyan alevleri kanımızla 
ıönd ürd ük.,, 

Biraz daha yakın günlere ge· 
lelim: Anadolunun ec;dat kanile 
yoğurulmuş topraklarına. bakınız. 
Orada medeniyet kisvesine bürün
müş bir kurunu vuıta hortlağının 
çürüyen kemiklerini göreceksiniz. 
Ve onların üstünde milyonlarca 
Türkün kanat çırpan ruhları ıize 
rüzgarların ağzından hitap ede -
cek: 

"- Bu ellerde babasız öksüz
ler, evlitaız dullar dünya kadar 
eski ıerefli destanlarını, dünya 
kadar eaki öz ve temiz dillerile 

Edebiyat hocaları 
lstanbuldaki liıe ve orta mektep 

edebiyat hocaları bugün maarifte:! 

toplanarak söz derleme işi etra • 

fında görü~eceklerdir. 

Yol parası 
Bu ay memurlardan yol paruı • 

nın. ikinci taksiti kesilecektir. Tak 

ıit 3 liradır. 
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Yeni bir Rus filmi 1 ı~= 
Aklını kaybeden 

adam! 
PARlS, Şubat (Hususi muha

birimizden) - Bigal sinemasında 
beş ay mütehadiyen 500 ~efadan 
fazla gösterildikten sonra "Ha • 
yat yolu • Mustafa,, yerini yeni 
bir Rus filmine bıraktı: Aklını 

kaybeden adam! 

"Hayat yolu,, nun neden bu ka
dar rağbet kazandığını mühim 
sinema kumpanyası müdürlerin -
den birine sorduğum zaman, şöy
le bir cevap almıştım: 

- Ben bu filmde bir fevka
ladelik görmedim. Yalnız eser 
Rusyadan, komünist Rusyadan 

geliyordu. Her esrarlı şey gibi o 
aa Avrupa aristokratlarının me· 
ra'klarını kamçıladı o kadar ... 

Bu cevap beni hiç bir suretle 
tatmin etmemişti. Ayni suali Bul

gar sinema gazetecilerden dos • 
tum Stefan Boyçefe sordum. 

- Hayat yolu sinema san'a -
tinde mektep olacak eserlerden 
birisidir. Haniya eskiden sessiz 

film zamanında "Aşk uğruna ka
til, Varyete,, "Niyebelungen,, "Üç 

·şık,, gibi. Nitekim bu eserin na• 
sıl mektep vazifesini gördüğünü 
onu taklit eden fakat hiç. bir za
man onunla yarışamıyacak olan 
bir çok filmlerle gördük: Emil ve 
polis hafiyesi, Üniformalı genç 
kızlar, Vapurda sekiz kız. ... 

Bu iki görüş farkını okuyucu· 
ların takdirine bırakıyorum. 

Aklını kaybeden adam filminde 
haırolü Fedor Nikitine oynıyor. 
Daha doğrusu oynamıyor, yaşı -
yor. Sizi temin edeyim ki eğer bu 
artist Avrupada çalışsaydı, çok· 
tan Emil Y aningisi tahtından in· 
dirirdi. 

Fedor (rolünü kendi ismile 
yazalım) ahırda samanların üs -
tünde, tavuk ve köpeklerin ara • 

sında yatan, bütün köy çocukla
rının eğlencesi olan, harpte bir 

güllenin sademesile aklını kay • 
beden, kim olduğunu, nereden 

geldiğini, ne yaptığını hilmiyen 
bir zavallıdır. 

Harbin sonu! 

Çarlık ordusu mahvolmuştur. 
Askerler köpekler gibi sokakta 

yerde yatıyor .. Tifüs, tifo. . Dok
tor yok. Bakan yok. 

lıte köyün meydanında iki 
manga asker boylu boyuna yere 
uzanmış yatıyor. Kimse yanlarına 
yaklaımıyor. F edor kendisini dö· 

ven, seven, ahırda bir eşek gibi 
besliyen ihtiyar karının yardimile 
yarı ölü askerlerin çizmelerini çı· 
karıyor. 

- Su. . • Biraz su! 

Fedor duraklıyor. Genç bir has 

ta ellerini uzatmış yalvarıyor: 

- Biraz su ölüyorum. 

Deli delikanlıyı kucaklıyor. O
nu kendi evine samanlığa götü -
rüyor. 

Hasta inliyor. Köşede bir diti 

köpek yavrularına süt vermekte· 

dir. Delikanlı yerde sürüklene sÜ· 

rüklene ilerliyor gözleri daha ye-

Harold sinemacı filminden bir 

\ 
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"Bir diiğün gecesi filminde, sarho~,, 

ni açılmış yavruyu iterek ağzını 
köpeğin memesine dayıyor. 

Bir kurşun! Köpek gözlerini 

kapıyor. Kim bu tabancayı çe • 

ken? Çarlık inzıbat kolu. Ayni 
zamanda hain bir ses: 

- Hala geheremedin mi? Kö • 
peği rahat bırak. 

Biraz sonra ihtiyar karının ri
caları üzerine kümesteki son ta -

vuğu da alarak herifler çekiliyor· 
lar. 

Aradan seneler geçmiştir. Fe -
dor bir gün istasyonda çocuklar· 

la oynarken vagonun penceresin -

den kendisine dikkatle bakan bir 

kadın başı görüyor. Bu kadın 
kim? Beyni zangırdıyor, başı dö· 

nüyor, kulakları uğulduyor. Evet 
bu kadın kim? ... 

Bütün gece samanlıkta kıvra • 
ıµyor. Ağır ağır beynini saran 

küf tabakaları açılıyor, siliniyor. 

• Boynundaki hu niıan ne? Ni
çin onu boynuna takmıtlar? Ha-

tırlıyor. Mülazim Vasiliyef değil 
mi kendisi ! Bir gece nöbet bek • 

lerken bir Alman askerile karşı • 
}aşıyor. Fakat Alman askeri k~n
disine Rusça lakırdı söyleyince si

lahını indiriyor. Uzaktaki projek· 

törler onların bu mevsimsiz ko • 

nuşmasını aydınlatıyor. Ve biraz 

sonra ayni za.manda Rus ve Al -
man cephelerinden gelen iki gül

le onları yere seriyor. Sonra? Ya 

o trendeki kadın? O mu? Karııı. 

sahne Zevk gecesi filminden bir sahne 

DUğUn g·ecesi 
ipek filmin yaptığı "düğün gece 

si,, filmi bitmittir. Bu filmin reji • 

sörünün "Karagöz,, filmini yapan 

Osman Mümtaz bey olduğunu yaz 

mıttık. 

Düğün gecesi Martın sekizinci 

günü Beyoğlunda Elhamra sinema 

sında gösterilmeğe başlanacaktır. 

Bu eserin halk taraf mdan çok iyi 

karıılanacağı hakkında ali.kadar • 

lar bizi temin etmektedirler. 

Evet artık her feyi hatırlıyor. Ak· 
lını kaybeden adam aklını bul .. 

muştur. 

Trene atlıyor, şehire gidiyor? 
Fakat otomobiller, tramvaylar ne 

oluyor? Niçin halk bu kadar hız· 
lı yürüyor? Herkesin yüzü gülü • 

yor? Dilenmek için büyük bir lo -
kantaya girdiği zaman büsbütün 

hayrete düşüyor? Masada otu· 
ranların hepsi, kadın erkek işçi kı· 

yafetinde, mikrofonun başında 
nutuk söyliyen adamın yanına 

yaklaşıyor ve karısını aradığını 
söylüyor. Bu sırada birisi yanına 

yaklaşıyor ve onu birdenbire ku • 
caklıyor. Bu samanlıkta köpeğin 

memesinden süt için fakat şimdi 
mühim bir fabrikanın reislerinden 

biri olan delikanlıdır. F edor ona 
müdür bey diye hitap ediyor? Ö-

nünde eğiliyor selim selam üstü
ne. Diğer ameleler bu acaip kafa
lı adamı hayretle süzüyorlar. 

F edor Sovyet Rusyanın yüz -

lerce fabrikasının birinde çalış • 
maktadır. Hayatından memnun -

dur. Çarlığın yıkılmasına bir tür
lü inanamıyor. 

Delikanlının yardımile F edor 

karısını da buluyor. Fakat ken • 

disini kadın kabul etmiyor. 

"Aklını kaybeden adam,, da 

"Hayat yolu,, nun tekniğini bul • 

Kavuklu Ali lley Tpck filmin yaptığı 

" Bir Dilğün gecesi " filminde 

Zevk • 
gecesı 

Komedi Fransez tiyatrosu artist 
lerinden Jean Weber'in son filmi 
(Zevk gecesi) dir. 

Gençliği ve güzelliği kadar 
sahnedeki kudretile de iştihar et
miş olan (Jean Weber) bugün 

Fransanın Rudolf Valantinosu o· 
}arak yadedilmektedir. Bu müs • 
tesna yıldızı lstanbul geçen sene 
ilk defa "Napolyonun oğlu,, fil -
minde tanımıştı. Bu mevsim bi • 
dayctinde Majikte (Evliler ve 

sevdaları) filminde ise layik oldu
ğu rağbet ve muhabbeti kazan • 
mış ve Pariste olduğu gibi İstan
bulun da sevgilileri meyanına gir
miştir. Jean Weberi Majik sine -

masında son filmi olan Zevk ge· 
cesinde genç ve güzel fransız yıl· 

dızı Josslin Gael ile görecek ve 

hakikaten zevkli saatler yaşıyaca· 
ğız. Film mevzuunun inceliği, 

nükteleri ve yıldızlarının güzelli-

ği ve muvaffakiyeti ile güzel bir 
eserdir. 

Zevk gecesi, Majik sinemasın· 
mak kabildir. Maamafih filmin ı da gösterilecektir. 
bazı sahneleri propaganda yap • 

mak bahanesile mübalaga edil • 
mittir. Eser üzerinde fazla söz 

söylememe imkan yok. Zira Fran
sada gösterilen kopyası bir çok 
makas darbesine uğramıt ! Her şe

ye rağmen aklım kaybeden adam 

herhangi bir milletin sinema sa -

nayiinin iftihar edeceği bir film
dir. 

A. Fuat 

l...ui, sinemacı 
Harold Hail sinema meraklı -

sıdır. Gazetelerde Holivutta yeni 
artist arandığını okuı:ıuş ve yola 
çkmışlır. 

Bir yanlışlık Haroldun stüdyo
ya girmesine yardım eder. Fakat 
o kadar çok yanlışlıklar yapar ki 
nihayet oradan kovulur. 

Harold film çevrilirken bir 

1 
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:f. "Sevgiden sonra,, f ılmınde oY 

namış olan Victor F ransen "kırık 
kanatlar,, isimli bir filmde oynıya 
caktır. 

:f. Jacques Feyder Amerikadarı 
F ransaya dönmüştür. F ranaada 
"Madame Bovary,, filmini yapa " 
caktır. 

:f.Verhaeren'in şiirlerinden biri" 
si, kısa bir filme mevzu olacak. Bu 
şiirin ismi "bir ihtiyar,, dır. 

:t- "Görünmiyen kadın,, isimli bir 
film yapılıyor. 

1(. Anna Karenin'in fransızça, in 
gilizce, Almanca olarak yeniden 
ve sözlü filmi yapılacak. 

:f. Suzi V ernon paramunt ile mu 
kavelesini yenilemiştir. 

:f. Andre Luguet "zamanı evail· 
de ... ,, isimli bir film çevirecek. Gaı 
by Morlay ile Jean Max'da bera" 
ber oyniyacaklar. 

:t- Florelle yeniden bir film ya • 
pıyor. 

• Gitta Alpar ile Gustave Frö" 
lich yeni bir film yapıyorlar. 

:t- Marlene Dietrich Fransa ve in 
gilterede bir tiyatro turnesine çı • 
kacaktır. 

:t- Douglas Fairbanks lsviçreye 
gitmiştir. Orada kış sporlarına ai~ 
bir film yapacaktır. 

• Ronald Colmann yeni bir filnı 
yapıyor. Anna Stein ile oyniya • 
cak. 

:f. Elissa Landi Amerika tabiiye 
tine aıe_çmiıtir. 

• Greta Garoo, Kristine isimli 
filminden sonra Saint-Moritz güne 
ti isimli bir film çevirecektir. 

:f. Maurice Chevalier yeni bir fil 
me başladı. 

:/- Malek "nasıl, bira yok mu?,, 
isimli bir film yapıyor . 

• Joan Grawford "kadın danı 

evi,, isimli bir film yapıyor. 
:r. 1932 senesinde buhrandan do· 

layı 5895 sinema kapandı. Nere • 
de? Amerikada. 

:r. "Meçhul semt,, bir filmdir. Ye 
gane kadın rolünü Betti Compson 
oynuyor. 

:f. "Tahta haçlar,, filmini Ame• 
rikalılar, Fransa borcunu ödiyece· 
ği güne kadar göstermemeğe ka • 
rar vermi,lerdir. 

"'- lngilterede, "emir emirdir11 i
simli bir film yapılıyor. 

:,. Claudette Colbert, "Haç,, isinı 
li bir filmde oynuyor. 

==::!I 

genç artistle sevişmeğe baılar. 

Stüdyoda başlıyan bu flört gülünç 
neticeler verir ve kız eline geçen 
bir kağıt üzerine bu işin bittiğini 
yazar, ve Harolda verir. Bu kağıt 
büyük sinema sermayedarların • 
dan birinin o gece verdiği bir zi• 
yafete davetiyedir. 

Harold ziyafete gitmeğe karar 
verir, eline bir frak geçirerek gi• 
der. Bu frak bir hokkabazındır 

ve tabii bir çok marifetleri var • 
dır. Ziyafette frank ve Harold 
halkı o kadar güldürür ki serma
yedar Haroldu mukavele ile alır. 
Harold hem artist olur he.m de 
güzel Marinin kalbine malik olur. 

Bu film Elhamra ainemasınd• 
gösteriliyor, ve sonsuz kahkaha • 
lar topluyor. 

Harold Loyd her zamanki gibi 
sevimli. Constance Cumwing i .. 
çok cici bir ıey. 
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- Bu seno neden erkalar bu kadar açıl« nceba ? 
- Bacaklar kapa~ da ondan •.• --. ...................................................................................... . 
Uzak akraba 

Daktilo Nimet hanım, ablası 
~efat ettiği için müdür beyden iki 
~n izin aldı. ilk günün akşamı 
~ildür bey onu Bcyoğlunda bir 
~1tıemadan çıkarken görünce kaş 
llrtnı çatb. Yanına yaklaşarak: 

- Hani, matemin iz vardı?. 

b - A, müdür bey ... Uzak akra· 
l İçin matem tutulmaz ... 

- Nasıl uzak akraba?.. Ölen 
-blanız değil miydi?. 

- Evet ama, o Adanada idi, 
0rada öldü. 

Evlat bu .• 
~ 85 yaşında bir anne altmışlık 
tı-ını döğüyordu. Fakat altmış ae

~t'denberi döğdüğü bu kızcağızın 
~ derece acı acı ağlamıı olduğu· 

lltı görmediği için hayretle sordu: 

~ - A, ayol.. Neden bugün bu 
ldar acı acı ağlıyorsun?. 

. - Evvelden hızlı vurabilirdin. 
91.ttıdi ne kadar kuvvetten düşmüş 
Oldu'" .. .. d -ı gunu goruyorum a ona ag ı· 
)otuın. 

itibar 
Kalemi mahsus müdürü tam gi 

yinip çıkacağı sırada baktı ki o -
dacı pencerenin perdesini indiri · 
yor. 

- Neden perdeyi kapatıyor 
sun, Mustafa?. 

Diye aordu. 

- Guneş girmesin diye be · 
gum ... 

- Peki ama, ben gidiyorum. 

- Ben sağa aldırmam. Emm~ 
yerdeki kilimin irengi uçar dey; 
perdeyi çekerim 1 erum. 

Güzel anne f 
Lemanın annesi ayna karşısın 

da tuvalet yaparken Leman da 
mantosunu ~iyiyor, şapkasını di.i· 
~eltiyordu. Annesi uzun uzun ken- 1 

tisini tetkik ettikten sonra kızına 
döndü, büyük bir gurur ve aza
metle: 

- Leman, dedi. Sen benim ka
dar güzel olmak için ne verirsin? 

- Sen benim kadar genç ol 
mak için ne verirsen onu .. -..... •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• :::::::::--

b - Bu buhran kar$ısında cau,mektan ve bir ış butmak an 
••ke çare kalmadıftını anladım 
- Ne azim sahıbl ve ne tedaP:lr bir kadınsın. 
- l!vet, Uç hlzmetclden blrane mutlaka bir iş bulmıya 

i•hfacaıım, kardeşim .. 

Sağır kız 
Fuat bey lzmirden lstanbula 

geldikçe on beş yirmi gün için bir 
otele inecek yerde Beyoğlunda bir .. 
tanıdığı aile yanma pansiyon ola~ 
rak girerdi. Yer, içer, yatar, itini 

bitirir, giderdi. Fakat bu defa gel· 
diği zaman Mis ıokağmdaki bu 
ailenin evi terkettiğini öğrendi. 

Onların yerine gelenler de pan
siyon işletiyorlardı. Fuat beye ka· 
pıyı açan yaşlıca kadın isterse boş 
odalar olduğunu söyledi. Fuat bey, 
alıştığı bu evde bir oda tuttu. 

Ev sahipleri iki ihtiyar kadındı. 
ikisi de ihtiyar kızmışlar, yalnız 
birisi sağır, öteki kekeme ... 

Fuat bey, birkaç akşam geç 
gelip yattığı için bunların yüzünü 
görmemişti. Erken geldiği bir ak· 
şam iki kız kardeş onu odalarına 

davet ettiler. Likör ve kahve ik -
ram ederek bir müddet onunla ko 
nuşmak istediler. Fuat bey sağırla 

koluyla, çenesinin hareketlerHe 
kısa bir iki hareketle şundan bun
dan bahsetti. Kekemenin lakırdısı 

nı kısa kestirdi. Niyeti gidip yat -
caktı. Tam kalkıp yatacağı sıra • 
da kızlardan birisi kalkıp dışarı 
çıktı, öteki: 

- Biraz sabrediniz, kardeşim 
çalgı çalacak, ben de size şarkı 
söyliyeceğim ! 

Deyince Fuat bey sabredeme -
11uaıııuı1UJUuwıuu1111 1111uıırıu11uıın ıınuıun111mn•11rm11roıımıırmımu11u111m111111111 

Yeni evrler 
- Ah sevgilim, sana nail olduktan 

sonra bayatın bütün ağırlığı üstümden 
kalktı, kendimi ne kadar hafif hissedi
yorum bilsen " 

uııaıııa111111111111111nımııınıımınuıııaııımırmıınnııırnrınwU1111uammınıunn11nmntu 

di, sağırın işitemiyeceği bir tonla: 

- Hay çenen tutulsun, allah 
belanızı versin! .. 

Dedi. ihtiyar karı Fuat beye ba
karak: 

- Affedersiniz, dedi. Sağır o
lan kız kardeşimdir. 

Usluluk 
Annesi Faika uslu olmamanın 

felaketlerini anlatmak için bir hi· 
kaye anlattı ve sonunda: 

- Kurt kuzuyu yedi. Neden? 
Çünkü kuzu uslu oturmuyordu 

da ondan .. 
Faik hemen atılarak: 
- Evet, dedi. Eğer kuzu uslu 

otursaydı, o zaman da zavallıyı 

biz yiyecektik, değil 'mi?. 

- Bey~fendf, saç mı, sakal mı ? 
- Kör musun ? Elbet saç ... 

.......................................................................... ......... . .. 
Bir geveze 

Küçük F aiki annesi misafirliğe 
götürmüştü. Salondaki kibar ha -
nımlarla annesi konuşurlarken 
Faik hem bir albümdeki resimle 
re bakıyor, hem de kulak misafiri 
oluyordu. Bir hanımefendi dişler· 
den bahsedilirken: 

- Çok şükür, dedi. Hiçbir diş 
sıkıntısı çekmedim. Ağzımda. tam 
32 dişim var, hepsi sağlamdır. 

Faikin annesi de: 
- Benimkiler de tamam ve sağ 

1 amdır. 

Deyince Faik atıldı: 
- Anne seninkiler 34 olacak. 

Dün iki tanesini dişçi takmıştı ya .. 

Amanın çocuğu 
Sekiz yaşında bir oğlan yolda 

geçen bir zatın önüne çıkarak a • 
vucunu uzattı: 

- Beyefendi, babam amadır. 
Ekmek parası verin! .. 

Yolcu merhametle sordu: 
- Baban nerede?. 
- işte, karşıda... Ca~ekanda 

resimleri seyrediyor .. 

Son moda 
Yeni zenginlerden birinin ha • 

nımı ömründe ilk defa uğradığı 

büyük dükkanlardan birinde §ap 
ka arıyordu. Başına uygyn gelen 
çe~it çeşit şapkaların fiatını sora· 
cakken matmazel izahat veriyor • 
du: 

- Bu son moda bir şapkadır, 
1865 modası .. Öteki 1933 modası· 
du. 

Yeni zengin hanımı rakamları 
kuruş zannederek: 

- Son modayı verin! 
Dedi ve 1865 kuruş tediye ede

rek çıktı, gitti. 

Şımartmak •• 
Hakim, maznunun yaptıklarını 

katip okuyunca dayanamıyaraı. 

haykırdı: 

- Bu ne alçaklık .. Senin hay· 
dutluğun Çakırcalıyı, cinayetlerin 
Landroyu geçti .. 

Maznun mütevazıane bir te • 
bessümle: 

- Reis bey, beni adeta şımar 
tıyorsunuz ! dedi • 

.......................................................................................... , 

-Seni her zaman ••slz mi göreceftim b adam, çalışsana t 
- Ne yaparsın birader, yazın buzlu şerbet sattllım için 

kışın iş bulamıyorum, kışın da kestane satoum, yazın iş 
bulamam, kabahat bende mi ? 
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Balkan Dawıetıerl 
llalde 7 .D8 

Zonguldak Manisada giydirilen 
gençleri fakir çocuklar 

- 1 - Yazaıı: Edouard Hebef 
rine ve i,gali altında bulunan • • 
dalara birer damga. pulu gibi kO" 
yuverdi. 

Atina, Kanunusani - Ki.nunu • 
evvelin ikinci günü küçük Troguir 
!ehrinin ahaliıi hayretler içinde 
uyanmıtlardı. O gecet meçhul el • Umumi yerlerde 

Türk\'eden başka dil 
konuşulmasını iste

miyorlar 
ZONGULDAK (V AKIT) 

lş arayıp bulmak ve az çok kazan 
mak hususunda oldukça müsait 
bir saha sayılan Zonguldak, göğ
.sünde, muhtelif diyarlardan gel • 
miş ve her biri ayrı ayrı dillerde 
konuşan muhtelif tipte insanlaı· 
besliyor. Bu memleketin, en gü • 
zel servet membalnrından yıllar • 
ca ve belki de ölüncüye kadar 
Türklerden fazla istifade edenler 

ıttanlJiiade güzel bir vllAyet konağı yapıldı 

arasında, Türle: diline ve dolayı • -
sile Türklüğe hürmet etmiyenlere 8 Eylill mektebi talebe•i ve himaye heyen ' 
maalesef tesadüf edildiğini duy • MANiSA, (V AKIT) - Mani• J vazifesi mektebe devam eden fa-
mak, görmek, sezmek Türklüğü aada geniş bir salon ve on bir oda· kir çocukları öyle yemeği verecek 
çok rencide ediyor. Zongtildak dan ibaret olmak üzere genij ve tam gıda almaları ve kitap ve sair 

ler. b · ·ı~ t •ht" c c va verecek levazımını tedarik ve hayır ıahip· genç ı, u vazıyetten samimi • vı aye ı ıya ma e p 
yetle müteeuirdirler. mükemmel bir bina yapılmıttır. ferine müraacaatla giyimlerini te· 

Bana kalırsa, çartıda pazar _ Binanın inşasında. valimiz Fuat min etmektedir. Bu defa geçen 
•.:1 • d · ' B • • f k sene Maniıada vefat eden kıymet-aa, sınl?ma a, tiyatroda, gazino eyın azami muaveneh ve ır a 

'- h 1 d h 'd h · · J • •• ··ı li doktorlarımızdan Servet Beyin ve Ka ve er e, yani erkesin gi - ı are eyetının gayret erı goru -
rı·p çıkt ~ ·· ·· ·· biraderi. merhum karde .. inin hatı-ıgı goruştüğü umumi ma - müştur. , ~ 
hallerd Tü k d b k rasına hürmet olmak üzere yalınız e r çe en aş a dilde Manisada maarif: Mani.sada 
kotıuAm k T '· kl d 8 Eylul mektebinde 40 rocuk 

'.$ a ' ur üğe tecavüz ür. ilkmektep olarak muhtelif semt • 3' 

Türkiyeye yeni gelen ecnebiler d k d B k giydirmiştir. 
!er e yedime tep var ır. u me • 

bir müddet için istisna edilebilir. . . . .. Grup halinde çıkarılan fo • 
Fa.kat uzun müddet Türkiyedc teplerde ıkı hın be§ yuz talebe toğrafta küçük yuvarlak re • 
kalan ecnebilerle Ttiı·k tabiiyetin- 1 tahsil etmektedir. Bu mekteple · sim merhuma aittir. Zait işaretli 
de bulunan azlık unsurlarının, şu- rin başında talim heyetlerinden resim maarif müdürü Hilmi Bey· 
rada burada, konuştukları Türk- başka maarif vekaletinin tamimi dir. Servet Beyin kardeşi Maksut 
çeden gayri sözleri artrk i~itmek üzerine resmen teşekkül ~tmiı bi- Bey diğer mekteplerin fakir ço
istemiyoruz. Bu yabancı sözler, rer himaye .heyeti vardır. Bu hi • cuklarından daha altmıf çocuğu 
en engin Türk benliğimize va - maye heyetleri her senei dersiyc giydirmiş ve sevindirmiştir. Bu 
rmcıya kadar işliyerek kulakları - iptidasında cocuk velilerinden te- hamiyet eseri candan, yürekten 
mızı fena halde tırmalıyor, muaz- şekkül eder. Hiınaye heyetlerinin teşekkür ve tebrike layıktır. 

Baltalığı kullan
mak yüzünden 

iki cinnyet çıktı 
T osyadan yazılıyor: 

misi bu binalar arasında umwni 
hapishane ittihaz edilmesine el • 
verişli binalar bulunduğunu bir 
raporla adliye vekaletine bildir -
mittir. 

Sinopta kahve 
ve hamam 

ler, şehrin kalelerini sulhpervera • 
ne bir surette müdafaa eden, tat 
aılanlari kırmıtlardı. 

Troguir ıehri ayni zamanda 
Trau iımini de taırr. Bir tehrin 
böyle muhtelif iıimler tatıması 

modadır. Herkeı bir §ehri istedi • 
ği isimle anar. Meseli ltalyanm 

1 

Spalato dedikleri tehre Sırplar 
Split derler. Ayni §ehrin üç iımi 

1 olduğu da vakidir. Biri latin, biri 
1 Slav, biri de Macaı· lisanında; da· 
·ı ha cenuba inerseniz, Slav, Türk ve 

Yunan _lisanlarında.. Bu hadise, 
bu havalide cografya ilminin yek
nesakliğine mini olur ve seyyah 
için oldukça eğlencelidir. 

Mesela Üıkübe gitmek istiyor -
sunuz. Tren bir istasyonda durur. 
htasyonun ismini pencereden o • 
kursunuz. Burası Skoplje'dir. He
men ininiz, zira geldiniz. Osküp 
burasıdır. 

Bu minval üzere sayalım: Bi • 
tolj, Manastırdır. Selanik Solun 
olmuştur, Vodina ise Edesaa. E • 
dirneye Andrinopl derler, Karaa• 
ğaca ..... F akal ne diye devam e -
delim?. Bilhassa tize §unu ıöyli· 
yeyim, sakın bir Türkün kar§ııın
da Conatantinople demeyiniz . İa· 
tanbul denıek lazımdır. 

Binaenaleyh, aslanların parça • 
!andığı yer için ister T rau, iıteı· 
Troguir diyebiliriz. Nitekim bu -
rası, ıtalya hududund~n pek uzak 
olmıyan Dalmaçyanın Yugoslav, 
yani Sırp kısmında, Split ve yo.hut 
Spalato kazasıdır. 

- Aman, diyeceksiniz, bundan 
ne çıkar?. Taş aslan ısırmaz ya .. 
Her halde bu İşten ölen veya ya -
ralanan falan olmamıştır. 

Durunuz. Taş aslanlar ıaırmaz 
amma, galiba güğrermiş. Ve güğ· 
remelerinin akisleri bütün İtalya· 
nın içinde b Uy"iik bir patırdı yap -Sevinç 'Veren köyü ile hayat 

köyü arasındaki baltalrkta bir an
da iki cinayet işlenmiştir. Bu köy
ler arasındaki baltalık nizalıdır. 
lki köy halkı da bu ba]talıktan 
odun kesmektedir. Sevinç veren 
köyünden lemaille Bayat köyün -
den İsmail arasında odun kesmek 
meselesinden kavga çıkmıştır. O
rada . bulunan bir kaç kişi de bu 
kavgaya katılmıştır. 

Sinopta yıyecek ve yC\lc:crık fi~ mış .• 
yatları eskisine n:ı za;·an ucuzla - Çünkü bu taş aslanlar, alelade 
mı!} olduğu ha; · ~ d'an 'kahve, ça- aslanlar değil. Bunlar "Saint -
yrn yüz para.d.l·J .t-alılma.zmr, ha - Marc,, aı)anlarıdır, zira kanatları 
mamlarda et-~i-:.'klerd~n 30 kadın • vardır, ve aldıldarı yaralar, Anu
l:ırrlan 15 kurnş J l~nmaımu 1'eletli- pa 6ulhünü tehlikeye koymuttur .. 
~·c ıaıcümenı t;ok törmii!l ve hali Evet, evet .... Avrupa sulhunü ..• 
h;u ıı ı·ayice ~ >:c :i.nlıve ve çayın 2 İtte, ey saf ahali, Cemiyeti Ak
'' '•HJ~a veril~r.ı: r.ıd, hr.mamlardn vamın on dördüncü ya§ında ve 
do. ·::·kekle;tl•.::rı :'ı;, kad1·'hrdan 10 1933 ı;eneainin batında erdiğimiz 
on iki yaşına kadar olan çocuklar mertebe budur. Ne ô? Anlamadı. 
dan 5 kuruş alınmasını muvafık nız mı?. O halde size biraz izahat 
görerek karar altına almıt ve key vereyim .. 
fiyeti aJakndarana tebliğ ve ilan 

Venedik cümhuriyeti bu suretle 
hüküm sürdüğü yerlere iıaretini 
koyarak, ikiter kanatlı tat atlan • 
lardan mürekkep, birer kuvvet 
bırakıyordu. Bu suretle Venedi1' 
diyordu ki: 

- Bu deniz benimdir. Sahilleri 
benimdir. Adaları benimdir ve bu• 
rada oturanlar hep benimdir. 

Bu noktada Venediğin ıarar e • 
ditine ıebep, iıgal ettiği arazinin 
yerli ahalisinin, onun hakimiyeti• 

ne her uman kolaylıkla boyun iğ· 
meyiıi idi. Şüphesiz Venedikli 
müatemlekecilerin sayıları az de· 
ğildi ve bu havalide hakimiyeti 
onlar teıkil ediyordu. Fakat kü • 
çük milletlerin ekseriyeti, büsbü · 
tün bqka unsurlardan mürekkeP" 
ti. Dalmaçyalılar, Hırvatlar, Slo • 
venler ile onlara karışan çingent• 
slav ve tatlı su frenklcri, hiç ele 
Venediklilere benzemiyorlardı. 

Böylece zamanlar geçti. Vent' 
dik kuvvetini kaybetti. Yerini Vi• 
yana.ya bıraktı .. 

Avusturya - Macaristan impa' 
ratorluğu da tahakküm husu3und• 
Venedikten hiç de aşağı kalma · 
mıştı. Eııasen ltalyanların da c!ah· 
li olan· bir kaç kıyam hareketini 
pek sert bir §ekilde bastırdı. Fa 
kat aslanlara doknnmıo.dı. V nkıa 
bunların yerine iki kafalı kartal' 
lar koyabilirdi. Fakat heı- halde 
adan]arın va:o:ifelerini iyi gördük• 

lerin~ kani olmu~fardı. 
Büyük harp oldu. Avııı~ury' 

mağlup oldu, ~cktü, fakat cet.edi • 
nin etrafında km-ealar başladı · 
Galipler taraf mda Sırplarla hal · 
yanlar yanyana bulunuyorlardı, 
ve her iki tarnf ta, ayni par~ayıı 

sahip çıkıyorlardı. 
ltalyanlar, Venediğin r.:ıirr.sçı$• 

ııfatilc şöyle ha~rl:ıı-rjorb~·dı: 

- Adriyatik bizimdir. l\fore 
Nostnım ! Bize sahillerini \'C ad'l' 
ları, Dalmo.çyayı, Hırvatisatnı, Ar• 
navutluğu, hattu E:>iri, Spaiat~· 
Sebenico, Raguse, Cattaro, Anti · 
va.ri, Durazzo v~ Vallona'yı iadll 
edini:ı::. 

Sıı·plar töyle itirnz ediyorlari'ı: 
- Hırvatlarla Sluvc:;l?cı· bi:detl' 

<lirler. Bütün kardeşleri ayni s:Ie 
çatısı altında toplayınız. Addet 
ve etnografi bunu İ•tilzam eder· 
ve Yugoılt.vya misakı haklı old,ı: 
ğumt•za en büyük bir delildir. 

Münakaşa.br pek ate~li oldu ve 

zep ediyor, Kendi hürriyet ve iı
tiklalini, yüz binlerce öz yiğitleri· 
nin mübarek kanları pahasına ka
zanan Türklük, aziz ve sevgili 
yurdunda yalnız dilinin hakim ol· 
ma.aını bütün varlığımızla. bekli -
yoru%. Dün burada ka' ıvelerden 
birinde oturuyordum. Karsımda 
'.Arapça, saiımda Arnavu~, so -
lumda Kürtçe, arkamda ne oldu • 
gunu anlıyt.madığım başka bir 
dille konuşulduğunu hayretle din
ledim. Bu Arapça, Arnavutça ve 
3aİre konu§anların hepıi de çok 
mükemmel Türkçe biliyorlardı. 
Burada, iki Arnavut bir araya gel
C:li mi mutlaka Arnavutça konu • 
!Ur, iki Arap bir araya geldi mi 
o da mutlaka Arapça konuşur. 
Evlerinde ve kendi aralarında k(}
nıqtuklan dil bizi o kadar alaka
dar etmez, ancak umumi yerler -
Üe konuşmaları en büyük neza -
:ketaizlik olmaz mı? Gerçi knnu -
nen, umumi mahallerde Türkçe • 
den başka dilde konuşmak henür 
menedilme.mil" ise de bu giditle 

Nihayet Sevinç verenli İsmail 
.Bayatlı İtmaili tabanca ile vur -
muştur. Katilin kardeşi Sait te 
maktulün köyünden Mustafayı 
taşla yaralıyarak ö!dürmüştür. 

Bu kanlı hadisenin failleri bir 
müddet sonra yakalanarak adli • 
yeye verilmi§lcrdir. 

etmiııtir. Bu··yu··k y dk ~üphesiz d'Aununzio'nun lirik ve 
'.$ ene i ~ cümhuriyeti 

B• •bt'J.... d · askeri Fiume destam henüz akıl ~ 

.. 
azlık umurlarının yapa gelmekte 
oldukları saygısızlığa karfı niha· 
yet birgün kurtarıcı ve inkılapçı 
hükUmetimiz bunu da esa.slandır• 
mağa mecbur olacaktır. Eaasen 
garbın medeni millethrinin ekte
risi, umumi mahallerde kendi res
mi dillerinden beşka hiç bir kim
seyi konuştunna~lar. 

T eıkilatı eaasiye l<anunumuz -
da, Türk tabiiyetini haiz olan her 
vatandaşa Türk itlik edildiğine 
ve azlrk unıurlarırun da hakiki 
Türkler gibi her türlü haklardan 
ayni derecede istifade ettiklerine 
ıöre bu vatanda.ılarımız T.ürkçe
den hqka dilc;le ıözleımeleri za • 
rarlı Ye mana.sızdır. Bu memleke
tin mnumi haklarından müstefit 

•• •• • urgupte yenı 

hapisane binası 
ORGOP (VAKiT) - Nevşe -

hir müddeiumumisi Şevket Bey, 
Adliye vekiletir..den aldığı emir 
üzerine kazamıza geldi, kuabaya 
bir saat mesafede olan Sineıan 
köyüne gitti, tetkikatta bulundu. 

Sinesan köyü, havaıı, suyu iyi, 
binaları muntazam ve mazbut bir 
yerdir. Burada sekiz yüz metruk 
ev vardır. Nevtehir müddeiumu-

olanların Türklerden ba~ku tür -
Iü düşünmese, Türklerden başka 
türlü ıöylemeğe salahiyetleri ol • 
mamalıdır! 

il as Rami 

lr 1 1 as aVaSI Adriyatik denizlerine ve havali • 
Corum Nafia daireı;i fen mcmu ı;ine hakim olduğu zamanlar ken- lardadır. Nihayet, Yugoslavlar. 
- H l ı d' i h ' neticede daha zi·J•ade menfaatli ru Hicabi beyle mutemet a it e· ıs ne meş ur kanatlı aalanı alem 

fendi muhtelif sui iotimal ve ihti - yapmı!tı. çıktılar. Ayni znrnanda bu hadise 
]as suçlarından dolayı mahkeme - Venedik, bu alemini her geçtiğt Fransızlarla ltalyanlarm araları . 
ye verilmişlerdi. Uzun zamandan- ve aldığı yerlere Dlmaçya aahille- mn :ıçılmasm:l :ıebep olanların eıı 
beri devam eden mu!lakeme h:tam bo.şındndır, ltnlyanlar Fransızlar• 
bulmuş ve haklarında karar veri . A danada zabit yurdu Sırplara yardım etmekle ithnm e· 
ler~!< tebliğ edilmiştir. Bu karara ADANA, (A.A.) _ Bugün §eh- diyorl:ırdı • 
göre suçlar Türk ecza kanununun rimizcle. Adana ıabılan yurdunun O zaman, Roma, Vencdiği ha · 
203 üncü maddesine uyduğundan temel atma merasimi kolordu ku tırladı ve aslanlnr tomsill, ııcnboli~ 
her ikiaiıte de beşer sene ağır ha· mandam Apturrahman Nafiz Pastı mJ.n3Jarm1 iktiıo.p ettiler bu ihti · 
pis cezası verilmittir. Yedikleri ve bir çok davetlilerin huzurifo y~- yar ve yosunlar.mı~ ulanlar, bir· 
5724 lira para kendilerinden ah · ! pılmıttır, den~ire gonçle9iverdilcr: ltalyaY' 
narak husuı.i muhasebe veznesine A k temsile haşladılnr. 
ve takdiren alınacak beşer yüz li- danada hasla h hal;ra, bh· mü<ltlct kan,ıklık · 
ra maliye veznesine yatırılacaktır. ADANA 26 (A.A.) - Son gi.'n 1 lat ~~ç:rdi!dcn a~ı1~·a. Muaolina il' 
Ayrıca üçer sene de memuriyet- lerde ş~hrir.:ı:zdo (m~amık ve dif -1 borabeı·. i: .. · :c;;"nin btitün payları· 

ten mahrumiyetlerine karar veril - teri salgın bir haldedir. Sıhhiye nı l>alm.ı:.çya nıılı"J!ei·İne tevcih et· 
miştir. Mahkumlar bu kararı tem- mlidürlü~ünce tcdb:rler alınmış - ti •• 
yiz etmiılerdir. ı tır. 
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Artık bu son .. 
l" .... ç .. ·o··c··iTK ...... 

· Suat, koltuğa bir ipek ve fular 
Yığını halinde atılmı§, ba§ı ko
lunda, ağlıyan Melahatin karşı
sında ıatırmı§ kalmı!h· 

Zavallı, yuva.aından düşmüş, 

kendisini avucuna alan hayir sa -
hibi bir yolcunun elinde henüz, 
korkusuna galebe çalamamış bir 
yavru kuş gibi hP~·ecan ;~:inde, 

hınçkır1yoı·clu. Su:ıt, ara sıra: 

- Çocuk musun canım? Ço -
cuk musun? 

Diyordu amma, kendisi de bu 
sözlerin ne ka,faı- az teselli veri -
ci olduğunu :ır.hyorJu. Halbul<i, 
İfte, senelerdir sevdiği ve nihayet 
bir gün. kendisinin olacağına §Üp· 

he etmediği Melahat, önünde, 
kendi evinde, salonunda bir kol -
tuğun içinde idi. Birdenbire 
Melahat doğruldu ve boğuk bir 
sesle: 

- Artdc onun yüzünü görmek 
iıtemiyorum. 

Dedi. Suat cevap verdi: 

- Kimbilir? 
Bunu ıöylemekle beraber, i · 

çinden, artık Nazminin Melilhati 
ebediyen bırakmasını temenni e -
diyordu. Melahat, mırıldandı: 

- Ne feci yarabbi! Ben ki, 
onun için yaşardım, beni .... 

Fakat durdu, bu sözlerin Suat 
üzerinde ne acı tesir yapacağını 

hisretmişti. Zavallı Suat; kendi -
sine ne kadar sadık bir çocuktu .. 
Senelerdir, onu için için sevdiği 
halde bir tek kelime bile söyle • 

memişti. F alc:at ne de olsa Naz -
miyi çıJgınca seviyordu. 

- Suat, dedi, beni mazur gör ... 
Bak, ilk dil§üncenı •ana .ıelmek 
oldu. Burada, sizin yanınızda te· 
selli bulacağımı biliyordum. 

Suat ayağa kalkt: 

- Müsaade ediniz de, dedi, 
koltuğu ocağn yakla§tırayım .. 
Mantonuzu çıkarınız... Evet, e -

-vet. •• Perdeleri de kapatayım da, 
dıtardan yağmur sizi rahat!ız et -
ın~sin ..• 

- Fakat gitmek mecburiye -
tindeyim. 

- Gitmek mi? Kat'iyyen .. Sizi 
artık bırakmam. Hem koskoca 
apartımanmızda, yalnız başımza 

kendinizi çok iyi hissetmezsiniz .• 
Hayır, hayır ... Burada kalınız. 

Melahat hayretle bakıyordu. 
Suat devam etti: 

-Evet .. Size kendi odamı ha -
zırlatacağım. Ben burada bir di -

'\l'&n üzerinde yatarım. Olmaz 
demeyiniz .. Ve rica ederim kabul 

ediniz .. 

Genç kadının gözleri, kendi • 
ıine bu kadar f edakirlık yapan 

delikanlıya baktı. Sonra yaşlar • 
la Perdelendi. Bütün kederi tek • 
rar coıtu: 

- Oh, dedi, uzun müddet yal • 
nız kalmak mecburiyeti baş gös • 
teriyor .... 

- Ha.yır.. Şu sigarayı alınız. 
J-luıusi bir tütündür. Güzel ko • 
wsu var ... Sinirlerinize iyi ge • 
ıir ... Ben de gider, öteberi alırım, 

buracıkta yemek yeriz, ha,başa 
iki 111ektepli a§ık gibi .. Kımılda -
fl2&Ymız, sofrayı da ben hazırla -
rım .• 

- Peki amma yarın? 

- Y arıa gene yeniden haşla -
rız. Hem iıteraeniz, bir seyahate 

çıkalım, olmaz mı? Mısıra, Yu • 
na.niatana 2ideriz. Kabul edi .. 

yorsanız, iki gün içinde işlerimi 
ha He derim ve ..... 

- Hayır, hayır, benim için fe • 
dakarlık etmenizi iıtemem •. 

- Fedakarlık mı? Sizin yam· 
mzda olmak benim için en büyük 
mükafat ...• 

- Onu unutabilir miyim der • 
. . ? 

sınız .... 

Suat bqını eğdi. Düşündü .. 
Bu suale cevap vermedi. Sonra 
neıe ile başını kaldırarak: 

- Ne güzel olur. Günef, de • 
n\z ... Açık hava!. 

Melahat bu dakikada, Suadın 
atkının samimiyetini, derinliğini 

anlamıştı. Birdenbire ona acıdı 

ve: 

- Yarın, dedi, bu meseleyi ko· 
nuşuruz. 

- Peki, o ~alde ben gidiyo • 
rum, şimdi gelirim. Siz olduğu • 
nuz yerden kıpırdamayınız. Biraz 
uyuyunuz da ... İyidir .. 

Suat, apartımandan çıktı. 
Merdivenleri kota kota indi, ıo • 
kağa çıktı. O mağazadan öteki -
ne ko!tu, bir sürü yiyecek ve bir 
!İte şarap aldı. Sonra, Galata • 
saraya kadar indi, bir demet çi • 
çek aldı. Geri döndü, Takıi.m • 
deki apartımanma girdi. Mer -
divenleri çıktı. 

Kapının önünde Suat bir da -
kika durdu. Hem nefes alıyor, 

hem de bu kapının arkasında 

kendisini bekliyen ıaadeti düşü -
nü yordu. 

Kapıyı açtı. Mutfağa paketle -
ri bırakıp salona döndü: 

- Melahat! ... 

Melahat salonda cleiildi. Sual 
"Belki içeri cirmittir,, diye bir 

müddet bekledi. Fakat seı seda 
yoktu: Birdenbire aklına çılgın 

bir fikir geldi.. Koıtu.. Apar • 

tımanı aradı. Kimıe yoktu. Ne 
Melahat, ne ondan bir eser ... Fa· 
kat, koltuğun üzerinde bir kağıt 

var.... Bu ne? Suat, titrek ellerle 
aldığı bu k!ğıtta şunları okudu: 

Beni affet Suat.. Ne yapayım, 
N'azmi geldi, beni aldı ... 

.................................................. 
BiJmecedekazanan 

talililer 
Dört hafta evvelki bilmeceyi 

doğru halledenler arasında Fatih· 
te 11 inci ilkmektep 5 inci sınıf 
talebeıinden 7 No.lu Sabahattin 
Beye bir mimar oyuncağı hediye 
edeceğiz. 

Sabahattin Beyin Perşembe 
günü öğleden ıonra idarehanemix· 
den hediyesini almuını, gelirken 
bir de fotografını getirmesini ri
ca ederiz. 

BiskUvl kazananlar 
ı - Kalamı§ iskele kar~ısmda 43 numa

r:ıda Muzatter, 2 - Pertevniyal liseıılnde 

3:SZ Cemal, 3 - Ferik!Sytlnde Cami soka. • 
ğmda 31 numarada Kanber, 4 - Calata 
nahiye mUdürlUğünde 4 No.ıu tahrir komls· 
yonu kAtıbl K~znn Sevine Beyin kardeıt 
Yusuf, ıs - Fenköy Büyük yeni sokak 9 
No.da :Mustafa, 6 - Şlıll Midilli apartıma· 
ıund& Vehbi, 7 - Ferlköy Civelek .ııokak 
Samiha, 8 - Galatasaray lisesi 579 No.ıu 
sıum, 9 - Ortaköyde Dereboyunda 129 
No.da TUrkA.n, 10 - Taksimde Sıra.servi • 
!erde :Mustafa Necati. l1 - Beyoğlu 38 nci 
tlkmektep l5 inci sınıf 46 Nimet lsmall, 12 
- Gazi Osmanp&§a orta mektebi l inci II· 
nı! E şubesinden 281 Fikret, 13 - Beyoğlu 
4 üncU lll<mektep l:SS Muazzez, H - Ka -
sımpa§a uzun yoİda Mehmet, 15 - Gaz! 
Osmanpaşa orta mektebi 301 :Mehmet Bey· 
Jer ve Hanımlar. 

Çlkulat6 kazen•nlar 

1 - Şehzadebaeı Kalenderhane mahal· 
lesi CUce çeşmesi sokağı 2·1 No.da Seyfi, 
2 - Kadıköy Moda caddesl Yoğurtçu park 
yokuıu 13 No.da Fazilet Naci, 3 - Ankara 
tsmet Pqa mektebi 15 itıci mıı! l inci "1· 
bede 152 Orhan, 4 - Nlş:ı.nt&§t Te~\1klye cnd
deei Teovlklyepalas No. l Aydm Şevket, 

5 - Feyziatl lisesi 3 üncU sınıt 213 GUndUz 
Şevket, 6 - Tophane Askeri san'atlar mei<
tebinde kft.t\p İsmail, 7 - Gazi Osmanpqa. 
orta mektebi 2 • 4 ten Osman Ha.lil, 8 -
Pertevnlyal lisestnden 241 Ertuğrul, 10 -
6 met kız mektebi 287 Handan Fevzi, 11 -
Tatbikat mektebi Hayret Şevki. 12 - ~eh· 

zade\)afı ıo uncu mektep 390 Nihat, 13 -
Kadıköy erkek llseıi 374 Ra.ut, 14 - Fey
ziye liseai 6 mcı smıf 30• No.lu Zeki, 11'; -
Kab&t&f llaesl !? • 2 şubesinde 10 Cflneyt 
Beyler ve Hanımlar. 

Kttep kazananlar 
ı - 23 ncU ilkmektep 16i Ecvet, 2 -

Gemlik Demir subaşr mahallesi 3!) No.da 
Mumın; 3 - lst:ınbul 24 llncU ilkmektep 
! üncü eıntf Zafer, 4 - Cerrahpa§ado. Me· 
zarlık sokağında !'; No.da BltUl, 5 - Stok
holm Bofors oteli Hayat İbrahim, 6 - Si· 
vas Fevzipaşa lll<mektebi 4 Uncu sınıf 448 
Na.il, 7 - Kasımpato. Manisalı Fırın sokak 
23 No.da ümmUgtllsUm, ıo - Şehzadebaşı 
Balaban ağa mahallui ııUtçU sokak 29 No. 
da Hayri, 11 - Kadıköy kız orta mektebi 
2 inci sınt! C şubesinde 32G Meliha Rasim, 
12 -·· Kandilll Kız llaeııl 498 Settare, 13 -
ÜakUp vilA.yetlnln Koma.nova kasabasından 

Suat mırıldanıyordu: 

- Artık onun yüzünü görmek 
istemiyorum .. 

• Macit Evrenos, H - Ye§llk8y Ene.9 Fertt, 
15 - lıtanbul Nunıosmantye Sinan sokak 
10 No.da Mehmet Beyler ve Hanımlar. 
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1 Zayiltr 1 __ _. 

A:;lıeıl terhis vesihamı zayi eyledi· 
ğimdt'n yenisini alac:ığımdan eskisinin 
hüı;ınü olmadı~ını ilıln rylcıim. (68{3) 

Sıtma. i\ fücadele Sıhhat memuru 
Emin 

~ l\ılınçali pa~a ahzı a~k<-r ~ııbe,,in· 
den ıılmı) olduğum :15\iert cüıdammı 

zayi eylcdiğimdrn yeni~ini alacağımdan 

eskisinin hükmü yoktur. 
• 319 tcrellütlü Tfa~an oğlu :\lu"'tafa 

§ Nüfus teskerem i, :ısbcı lik vesikamı 
zayi ettim. Yenilerini alaca~mdıın evyr.1 · 
kilerin hü' mü olmadığını ilan ede· 
Tim. (6891) 

Kadıköy Karagöz Koço l'ıı ınında ha· 
murı-:1r Mehmet 

iLAN 

Galat;ı ithalAt gümrüğünden aldığım 
3-9-932 tarihli ve 4949 ııumaralı beyan· 
n:ımeyc :ıit K. C markalı 739 numaralı 
s:ındige ait 5058-43 numaralı gümrük 
m:ıkbuzu zayi ettiğimden yeni5ini çıka· 

racağımdaıı 1.·~hbinin hükmii olmadı~ını 

il:\n olunur. (68'20) 
Istanbul yeni \'elte han No. 5 

Rafael F atac:i 

30 llra ikramiye 
Gra.ba.m, Jou, Knipp, Th08, Tomplon 

London markalı eskl eaaUerl bulana !kra

mlye ve ayrıca. kom.tsyon. TepebqJ Kabris
tan sokagt No. 42 Y. M, G. A. (6726). , ~ 

Kartpoatal kazananlar 

Kartpoıta kazanan karilerimi· 
zin hediyeleri bugünkü poata ile 
gönderim iştir. 

Olkket 

§ Bilmecede kazananların isim· 
eri her pazartesi günü ne,redil -
mektedir. 

§ Hediyeler her pel'tembe gü· 
nü öğleden sonra idarebanemizde 
verilmektedir. 

§ Üç hafta bilmece hadiyeıini 
almıyanların hakkı kaybolur. Bil
mecelerinizin hediyelerini alınız. 

1
3UncU Kolordu Satınalm•ı 

Komisyonu llln hart 

Ankara M. V. Hava Sa. Al. 
Kom. dao: 

Hava kuvvetleri ihtiyacı için 
puarhkJ11 kanat bezi, kanat şe· 
ridi, keten yumak ve kapsül 
sahn alınacaktır. ihalesi 5· Mart· 
933 paıar günü saat 14 tedir. 
Tafiplerin ıartnameaini görmek 
üzere her gün Fmdıklıda 3. K. 
O. Sa. Al. Kom. nuna ve paıar
hğa ittirak için nıeıkür günde 

Ankara M. M. V. Hava :Satın 
alma komisyonuna mllracaatlan. 

(3019) (608) 

Sa.yıfa: 1 t . 

Devlet Demiryolları ilanları 1 
1 - 1·3· 933 tarihinden itibaren Ankara • Konya kısmında 

iki istasyon arasında seyahat edecek yo!culardan, nakliye vergisi 
dahil, aza mi : 

1 inci 
19.:S9 

il inci 
1404 

kuruş bilet ücreti alınacaktır. 

ili üocü 
893 

ıçm 

2 - Ankara .. Konya kısmı har:cinde !:ulunan bir istasyon.: 
dan bu kısım dahilindeki bir istasyona ve bilmu~<abe'.e ve yahut 
Ankara • Konya kısmından geçmek üzere mezkur kısmın bari· 
cinde kalan iki istasyon arasında yapı'acak seyahatlerde de An· 
kara - Konya i~irı bu azami ücretler ahoacaktır . 

3 - Çocuklardan anmi ücretlerin yansı alınır. (877) 

l:;t:ınbnl dÇir<li.ir.di icı;t memurlu!!;un· 
dan: 

Tamamına bin üç yüz altrnı~ dört 
lira kıymet takdir cdil~n fkyo~lunda 

Hüseyin aıta mahallesinin \'eni ~ehlr 

i\aşl;nal sokağında ) eni 14 num:ınılı 
dükkanı ınulıtc\ i ulak bahçeli ııim 1-iırp;ir' 

hanenin dömc bir hbse~i açık aı tırm:ısa 
vazedilmiş olur 9 mart T9.1.'l mihınde 
~ar tnamcsi Di,·anha!\Cye talik edilerek 

29 mart 9;3,3 ı aıihine müs;ıdif çar ~anb:ı 
p;ünü ~aat 14 den J 6 \'a knd:ır lsr:ınbul 

dördüncü icra daircsi~de ııçı:, ;ırtırnu 
surctile satılacak ur. Attırmaya i~tirak için 
)·üzde yedi buçuk teminat akç.:ı:-ı alınır 
müterakim \'ergi, belediye, ukıf icnrtşi 
müşterh·e :ıinir. 

929 Tarihli icra !.an ununun l r 9 un· 
cu maddesine tevfikan haı..ları Tapu 
sicillerilc subit olmay:ın ipcıte li alacak
lılar ile diğer alakadaramn \'e it tif:ık 

hakkı sahiplerinin bu haklarını \·e husu
sile faiz Y.! masıuifo dair olan iddialarını 

H!n tarihinden itibaren yirmi gün içinde 

e\'rak ı rnüsbiteleri\c bildiımc\cı i lazı rudır 

~ıcsi halde haklan Tapu ~icillerile ~abit 
olmayanlar sat1~ bedelinin pııyla~m:ısrn· 

dan hariç kalırlar. .\IU•ıdaı l:ırın i~bu 
maddei kanuniye :ıhkamına göre hareket 
etmeleri ve daha fazla malumat isteyen· 

terin 9.32·209 dosya numarasile mcmu· 
riyeıimizc nıüracııatları ilan olunur. 16810) 

ht:ınbul Asli) e Birinci hııkul\ daire· 
sinden: l\lüddei Galarada Voy,·od:ı cad· 
<lesinde Bozkuı t hanında 12 :\o: lu Ha
cr Musr:ıf:ı cf. t:ıraJından · müddeaalcyh 
İnebolu k:ı~:t:.ınınÇatal Zc\·tün nahiye..;in· 
de mukim Çatal Zcytün muhtarı l\arn 

llalil <ı~lu Salim ef. aleyhine ikame olu· 
nan fıOO li r:ılt k tazmin:ıt <l:mısmd:ın 

dolayı tebliği muktezi dava arzuhal sure· 
tinin mumaileyh S:ılim cf. nin ikanıet1-!,•\· 

hı h:ızırisinin meçlıuliycti hasebilc hil:l tl:bliğ 
iade edilme:'inc mebni 11. C. ,;\ J. 1\. 141 
ci rnadde::ıi mucibince bir ay müddetle 

ilanen cebi iği ne h ur ar veıilmi~ olınıt! .. la 
mumaileyh in bu müddet içinde ın:ıh !•e· 

meye müı ucaatla bir cevap veı meôı~i 

taktirde hakkında muamelci gıyabiyede 

bulunulacaif;ı tebliğ m:ı•,umına l>aim ol· 
mık ÜZ'erc ilin olunur. 

J...ranhol ne~lnci icra ~lemurl uğund.ırı: 
l:fü borçtan dola)ı ayna \C saire Beşiı.-

taşıa Tı anwo.y c.ıddcsin<le f3ol ~o. lu 
Per ü&ılr dükkanında t .3 OJJ tarihine mü· 

sadir Ç:ıı.şamba günü ~aut (10) dan iri· 
haren açık arttırma ik ~:ıttlacağınd:ın 

('otlu icra mcmurlu~und:ın: Tama
mınıı bin iıç }ÜZ liıa kr}ın1:t tal.Jir olu
nıın Cor\unun ~Juhiddin m:ıh:ıllcsindc 

f 

l~:ını:ıı cı :-oknii;ın<la ı. :\in on bil' numa· 
r alı ınaa müştemilat bir bap hanenin 
tamamı :ı!,:ı'< aınrm ıy;ı konulmuş \'c ~:ırt

nam~:-i 20-Şubat·9.U t;ııihinde dh anha
ne\'C ;ı::ılıııı~tıı. ~5·:.'ılart 9~.~ cumartc~i 
~ü~ıü ':ı:ıc on dörtten ıın altıya kadar 
<;orlu icrıı daiıecinde .:ıçı 1c :ırtırma ~ureti
le ::atılac:ıktır .. \rtırm.ı üçüncüdiir. 13u 
defa eıı ..:on 'e en çcık <ırttııının üstünde 
bırakıl:ıca!..tır. Artırru:ıya iştim'\ için yüzde 
yedi buç\ık tPmin:ıt alınır. ,\ lütera kim 
\Crgilerlc bC'lediye rrs'mlcri ,·akıf ic:ı.resi 

müşteri \"e aittir. 1 fokl:ın tapır sicili le 
s.ıbit oİmay:ın alakad:ırların iddialarının 
iltlıı tarihindı!n itib:ıren yirmi gün içinde 
nsikalarıla birlikte memuı iyetimiıe bil
dirnıelı'ri aksi c.ıktiı tlc ~arı-: bedelinin 
pn~ la~ma~mdan hariç lrnlırlnr. Al!kadar· 
]arın mülga icra \'C ifla:; kanununun 
1 JCJ uncu madd..-~inc te\ tiban hareket 
ctml.!leı i ,.e daha fazla malumat almak 
iste,cnlcrin 9J~-3:i numara ile memuri
yctimizc ınürııc~t cımcleti ilan otuııur. 

(6815) 

l~tnnbul He~inci icra ~Iemurluğun
dıın : Eftimh a hanımın Yako,·os Bosim 
efendiden :ılacaAı olan iki bin lira ile 
m:ı~:ıririn temini zimnında mahcuz 'c 
paraya ÇC\Tİlmc~i mukarrer ve tamamına 
ı:':?O liıa hıymet t:ıktir edilen l•tanbulda, 
l l:ıliç Fenerinde te\'kİ Cıfcr mah.ıllc:.inde 
e~ki nıkJ,a~ ,·c yeni mesnevi hane ~o· 

ka~ında ı·ski J8.mül\erıer 22 \c ~eni 
33 :\o. lu bir bap hanenin tamamı açık 
anırmaya vazolunıı.rak birinci açık aı tır

ma~ı 2.4.933 tarihine müsAdif l'a7ar 
günü s:ınt 14 den 16 ya kad:ır dairede 
icr n kı lınacakıır •. \rtırmay:t i~ıir .ık ctrmk 

ist~yenkı in mezkur gayri menkulün l ı,·· 
mcti muhammine~inin ~ üzdc yedi buçu

0
u 

nisb,·tinde. teminat a~çc~i ,·crmclerı l:i· 

zımdır. l lal-ları tapu :-killeri ik ~:ıbit 
olmayan ipotekli alacak lıırla diğer :ılılha· 
darların' iı ıifuk hakkı sahipler inin bn 
haklaıını \C lıusu~ilc fai;: \C ma!4ı:ııa 

d:ıir olan iddialarını il:ln tadhirıden iti
baı en ~O <l irmi) J!.Ün :ı:ıı·fında c\ ral-ı 
mü.;hitelcıılc biı Hı. ce daiı e~ e bildirmeleı i 

\'e :ık::.i uktirdc hakları t:ıpu :'idllcı ile 
:-ahit olmıyanlar ~auş bedelinin pa~las· 

mu~rnd:ın hariç kıılaca:,ıır. :\hircıal.im 

veq?ilc Bt-lcdıyc ı ütıumu ,·e Yakıf icare i 
mü~u:ıiyc aittir. D:ıh:ı fazla malumat is· 
tiyenlerin 1~·:1·9J,l ıarıhind-:n itibaren 
dairede :ıçı k buluııdurulaca'< olan armma 
şarıname!'ilc 931-4.588 l\o, lu dosy:ı:ında 
mc\'cut mah:ılli me;1,kih un C\'t'af me~ah:ı 

w c:a•re5inin ha,·i \':ızivct ve ıaktiıi 1.1\·· 
mü-;m ilerin mahallinde hazır bulıın:ıcak met ı aporunu giirlİp ;ınlıy:ıbilccck leı i 
memuruna mürncaııtlan ilan olunur. (6812) ilan olunur. 
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Sel inik 
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Bankası ı 

Tesis tarihi : 1888 

Sermayesi: 30.000.000 Frank 
idare rneckezi .· 181 ANBUI 

TUrkfyedekl Şubeleri : · 
lstanbul ( Galata çe lstanbul ) lzmlr 

Samsun. Mersin • Adana 
Vunanlstandakt Şubeleri : 
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YENi TARiH 

' 

Her sınıf tarih kitabının hulAsası 
Tarih imtihanını Yermek isteyenlere lüzumlu bir rehberdir. 

lOO kuruı fiıtla Iıtanbulda Kanaat Kütüpbaneıinde satahr. 



lstanbul ve Trakya 

eker F abrikalaı~ı 1
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Türk Anonim Şirketinden : 
llpullu ,eker fabrikasının lstanbul depolar1ndan kristal toz ,ekerl atideki ı;atle 

her isteyene bin kilodan eksik olmamak Uzere saldır. 

Kristal toz, kilosu 36, 
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Taıradan vukubulacak sipariıler yüzde yirmisi peşin ve mütebakisi hamule senedi mukabilinde iiil 
CSdenmek fizere derhal gönderilir. Depodan itibaren bilcilmle masarif ve mes'uliyet müt· ijllii. 

kuruş 30 para 

teriye aittir. Müşteri isterse sigorta ettirir. !! .. ·:·· 
Adres: lıtanbul, Babçekapı 4 üncü Vakıf Han, 4 Gncil kat, Telgraf adresi: 

·---·-·--··- ·==· . . .... ·-··-·····-ııi-a=·······-·-.. --.... ı s:~....:===-===== stanbul Şeker· Telefon 24470 • 79 :-.. :::!i!!==Hl6i:::::::::::::::::::::: 

Istanbul Gümrük Muhafaza 
Başmüdürlüğünden: 

Benzine aittir 
1 - Gnmrilk Muhafaza umum kumandanlığı emrindeki deniz 

Teaaiti için (30) tondan az ve (100) tondan çok olmamak üzere 
saba ahnacak benzin kapalı zarfla kırdırmağa konulmuıtur. 

2 - Kırdırma tartları kağıdının tasdikli suretleri lstanbulda 
Giimrllk Muhafaza Baımüdilrliiğiinden Ankarada Giimrük Muha· 
faza umum kamandanhğından alınacaktır. 

3 - Kırdırma latanbul Gümriik Muhafaza Başmüdilrlilğünde 
kurulacak alam ıabm komisyonu tarafından yapılacaktır • 

. 4 - Kırdırma 7.3.933 tarihine rastıyan Salı günü saat 15 te· 
clir. 

.s - Teklif mektupları kanundaki biikillnlere göre gün ve sa
atinden evvel bu ilinın 3 ilncn maddesindeki komisyona verile· 
cektir. 

6 - Her istekli, biçilmiş bedelin yüzde 7 ,5 ğu olan 2025 lira 
muvakkat gUvenmeleriJe " teminat ,, beUi saatten evvel komis· 

tona gelmeleri. 
7 - Abnacak benzinin ~v.safını gibteren kiğıt esas tırtna· 

meye ilifiktir. 
8 - Belli olan saatte tutulması Adet olan zabıt kAfıdı dol-

durulduktan sonra hiç bir teklif kabul edilmiyecektir. (643J 

Ankara Posta T. T. Baş 
müdürlüğünden: 

• Ankara istaayonuna her giin gelip gidecek postayı hamil 
bıl6mum trenlerdeki postaları ve alikadar memurları ile birlikte 
merkez poatahanesi ile istasyon arasında götilrilp getirmek ve 
ıllnde llç defa yine merkez !>Ostahanesile Cebeci, Y eniıehir ve 
Çankay~ merkezleri ile Y eğenbey ıubeai postalarını memuru 
aahabetınde taıımak ve aynı zamanda Etimeaut civanndaki Tay• 
yar~ meydanına gelip gidecek tayyarelerdeki postaları g6t0rilp 
sebrmek Ozere bir posta nakliye mUteıhhitliji 9-2-933 tarihin· 
den .itibuen yirmi g&n müddetle aleni münakasaya çıkarılmııbr. 
Temına~ ~avakkateıi 675 liramr. Münakasa ıartnamesi her glln 
BatmDdırıyet kaleminde g6r61ebilir. Talip olanlann 28-Şubat-933 
ula ~nl ı~at 16 da Poıta ve Telgraf BaımtldUrlilğGnde mlUe
tekkil kom11yona milracaatlan. (630) 

Ziraat Veklletladea: 
Ankara Ylikıek ziraat ve Beytar mektepleri civarında iap 

.tllecek dthaae Ye pnpbaae ................... 21 glJD mlldclet• 
le kapah zarf usulile mana1& ... 1a v-hm1Dafmr. 

Meslslr lapaba ....... e.._.. Ye. pllalaa 25 Jira maka· 
Wlfacle Ylbek 7.inat ve S.ytar M~ ve Eaıtit&leri BOroau 
llld..ıljibadea ahnıcakbr. Her taUp m&nalsua prtnımeainde 
fdl•Pdiıtt wechile eh61eti fınofre ve kudreti ,_., ... Ye ıim
lllJe kaür Devlet, Villyet, Belediye ve amme m~weleri ve 

etl•e ait 70 bin lira kıymetinde bir blaayı ......,a mavahk 
tte ikmal etijjiai teftik eden ftlikalan ls .. 7oaa ibraz et-

mefe mecbarclar. 
70 blıa iira ıa,.etiade bir bina in .. etmemft ~- 161Da
p lftirlk edealezler. 
TaUplerla keacli teklif edecekleri bedelin % 7,5 niabetiacle 

• maftkkatelerile birlikte ihale ,OnO olaQ 22·3-933 tafl. 
mtludif Çaqamba sl•ll ııat on beıte Vekllet inııat ko

oamaa mllracaatlan illa olaaar. 
Te.._b mavakkate olarak nakit•• ~ek kabul o!unmaz. (880) 

lstanbul Beledlyeeı llAnları 

llt.bal Bele•:resiaclm: Daimi ln._enia 12-2·933 tarihli 
· bel•• zalntua talimatnamesinia 25 inci m•ctcleaiae 
•• Mtra apt-ya y111lm11t1r. Fıkra ı ~·v • •ahfi ha,... 

--- ....... .,._ .. ,, (881) 

--••• ::a::aıu ............ --... •··-

Dr. Ihsan Sami 

Gonokok aşısı 
BeJsoğukluğu ve ihtil!tlanna karşı 
pek tesirli ve taze aşıdır. Oivınyolo 

Sultan Mahmut türbesi No. 189 

SEYRISEFAIN 
Merkez) idaresi Galata koprülıaşı 82623 

;iolıe A, Sirkeci Mühürdar udc Han 22640 

izmlr • Pire - iakenderlye 
Poataaı 

(izmir) 2~e şubat sa1ı 11 

Trabzon Postası 

(G··ı l) 1 Mart u cema çarşam· 
ba 18 de Galata rıbbmından. 
Danoıte Tireboluya da uğra· 
nılır. 

imir • Mersin 
Postası 

(Çanakkale) !!~r! 
ba 10 da. idare nhhmıni:lan 
kalkarlar. (870) 

l·Mart • çarıambadan itiba· 
ren Bandırma ve Karabiga 
postalara lstanbul'dan saat 18 
de kalkacaklardır. (873) 

Doktorlar 
Doktor - Operat6r 

Ahmet Asım 
Dofum ve kaclm haatalıklan birinci IU1Jf 
mUtetıuınaı Muayene: 10 - 12 Ortaköy, 
Şlt& yurdu, l:S - 18 Beyoğlu. lattkW 
e&ddeal No. 193 (Opera ainemaaı kılrlısı) 

Telefon: '1960 - '.2221 

Doktor 

Hafız Cemal 
Da.hın haat&lıklar mllteha.ııaım 

Dlvanyolu No. 118 Telefon: 222398 

Gaz hekimi doktor 

SUleyman ŞDkrU 
Bb1Dc1 mut mQteb'"'' 

oı, doktoru 
Mustafa Zeki 

1111&19D8bane: 1J411dar Atıam&tafl No.18 

Dl• doktor• 
Zeki. Nuri 

Bir ......... 11a11111.-.. Be .... dit 
raba .... ..,,. ........... KaaJIBDeballe: 
Olllldar .AJtc:rbqr llelrtep 90bk No. DO 

Ademi iktidar ve bel 
gevşekliğine 

terJ& en mües• deva SUVOIN hap
...... Depon. lstanbul'da Sirteci'de 
Ali Rıa N.lı:ez cczanesldir. Taşrayı 
ue kiınıt pona ile göaderllir. Iımir'de 
Fngral ,._....... Trabzon'da Yeni 
eczabaneslnde 4o. bahmıar 

• 

343 
Dinlemek istediği~n~iz~i~:---' 
ona gösteriniz 
lşıkh Otomatik ıskala üzerin· 
de göstereceAiniz her istas
yonu mükemmel olarak işi

tebilirsiniz. Tek bir duğmeyi 
çevirmekle bütün avrupa İs· 

tasyonlannın temiz bir seda 
ile ve bir birlerine kanşma
dan önünüzde resmigeçit yap
tıklarına şahit olacaksınız. 

BOURLA BiRADERLER ve Ssı veSATla MAOAZALARI 

Istanbul Gümrük Muhafaza 

Başmüdürlüğünd=n: 

Benzine aittir 
1 - Glimrük muhafaza umum kumandanhğı emrindeki deniz 

vesaiti için 11100,, tondan ve 11135,, tondan çok olmamak bere 
satın alınacak benzin kapalı zarfla k1rdırmağa konulmaştur. 

2 - Kıdırma tartları kiğıdının tasdikli suretleri lataabulda 
Gümrük Muhafaza Ba~müdGrlUğOnden Ankarada Glimrilk Muba• 
faza Umum kumandaobjmdan abnacalrbr. 

3 - Kırdırma lstanbul Gümrük Mubafara B•ımGdDrlDiDn• 
de kurulacak alım satım komisyonu tarafından yapılacakbr. 

4 - Kırdırma 7.3.933 tarihine rasbvan sah gilDO ıaat 14 
tedir. 

5 - Teklif mektupları kanundaki bükOmlere g6re gln ve 
saatinden evvel ba ilanın 3 üncü maddeaindeki ko..-iıyona Yeri-
Jecektir. · 

6 - Her istekli, biçilmit bedelin yOzde 7,5 ju olan 3141 lira 
88 kuruş'uk muvakkat aüvenmelerile "teminat,, belli -uen 
evvel komisyona gelmeleri. 

7 - Alınacak benzinin evsafını gösteren klist esas ıartna· 
meye ilişiktir. 

8 - Belli o~an saatte tutulması adet olan zabıt klğıdı dol
durduktan sonra hiç bir teklif kabul edilmıyecekt·r. ''644', 

Jlnkara Nafıa Baş
mühendisli~inden: 

1 - Bedeli muhammeni (13008) liradan ibaret Polatlı • Hay
mana yolunun birinci km. sinden dördOncli km.ıine kadar (4800) 
metre mik 'ap ham taş ihzara ta kapalı zarf uaull ile m8ukı111 
konmuıtur. 

2 - lbale 2 • Mart· 933 pertembe ,una uat JS te Aak,.ra 
Villyet Daimi encümeninde yapılacakbr. 

3 - Talipler ibate gllallnd~n eYYel mlaıkua ve mlse,etle 
kanunu dairesinde teklif mektuplan ile birlikte bedeli ....... 
menin '/, 7,5 çuğu niıbetinde (976) lirahk banka teaüut mekta
ba veya o miktar paranın villyet ldırei Hualife ftZDMiM 1a• 
tınldığlna dair makbuz ilmllhaberini zarf denmaaa leffet•eJeri 
lbmdır. 

4 - Şartname ve keıifnamesini g&rmek iati1enler, Yillyel 
Baımllbendiıliğine milrıcaa t etmeleri Ye ihale lbtade Dal.ı 
encOmende ham balunmalan ilin ohmar. (6Sl) 

lstanbul Posta T. T. Baş 
müdOrlQğQ 

idaremiz için bir cltniı Motor bota Japbnlac.kbr. .. ...... 
kapalı zarf 111ulile 4-Mart· 933 tarihinde icra oJuaukbt. T.,._ 
bu baptaki prtname,ı Ye plim almak •• ılrmek i,P. 11&1•11 
Poıta ve Telgraf B•ı.-ıD.411riyeti k-'emia,, •8'1Wiın.L.illlnlls 
içia de fnmi mezlr.lrtie mt cta dlrtte Btl~et 1'8111e .. ..... .......... 


