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ôya S 8mis zırh ısını yormuşuz! 
========================-==========r=======~====--================ 

Venizelos Kel Maksut çetesi 
ne demiş ? lstanbulun her tarafında bir çok sirkatler yapan 

• 7 'lir kfpe>'e kar~ı hlnl
'l'o:lım do5t11ne ve 511mlml 
olmaaydı bu .zırhlıyı al
lllasını temenni ederdim/. 

lahatgüzanmız Yunan 
Hr. nazırile görüştü 

L.._ Ati.na, 17 (Anek.)- Dnn Tor-

'

'IYe JQfılabatgazan Sedat Zeki 
Yunan hariciye nrzuını zlya

"tt etnıff ve yeni Yunan ıeftrt
lafıı Ankaraya gitmesi iki h6kd
ar..tbı lttllfma milncer olduiunu 
ta)Jecnıtur. 
~ Ver lzeloı Patraıta çıkan 
._ JofOI aazeteılne fU beyanat-

Yeni Yanan •flrl M. Polı/trlgaJtı •ocal oe la1ata6al 01akoJ ıoiata beraber 

l>uJunmUftur: Yunan sefiri dün geldi 
Y11nanı1tan ve hariçteki efkAn 

;:ı'Ulnf ye bllmelldir ki TGrklye .....;1r an evvel bir iUIA a var· 
il latlyorum. Matbuattan bu 
ta!.~e mani olmamaımı, billklı 
-..ıu ebnealnl rica ederim. 

M Polıhrıyadis 1914 senesindede şehri
mizde bulunmuştu 

'l'~tlna, 17 (Anek.)- Venfzeloa 
'- Jflllhı Salamlı zırh1ıımı la· 

~ ~ f&Jlab bakkmda de-

,_;;..Et... TGrkfyeye karp hini 
•JcL ~mi ve doıtane olma· 

Yeni Yunan selbi M.Polthron
yadlı dnn akpm aaat 5 te Loyt 
Trteltfnonun Tevere yapurlle ıeh
rlmfze gelmfttlr. Seftrle beraber 
YunanVfl konsolosu M. Kond~ 
yatla dahi dnn 1.tanbula muvasa
lat etmtıUr. 

M Polfhronyatll •, Galata nh
bımnda kendlıinl gören bir mu· 
harrlrlmt. audekf beyanatta bu-

karadan avdeUmden aonra cevap 
verebllecefim. 

- M. Dıamantop..W. ne za. 
man gelecektir? 

- maldmatun yoktur. 
- M Dlamontopu OIUD yerine 

diler bir murahhu ,andrtlece-
1 ne dair verilen haberler dol· 
ru mu? 

'-11att zırblıauu aatm al 
•ını leııı~ı ederclCPa, 

Ulll .... - ... ~·tlL. ~--· ~~1..-..~--~' _ ........ .,. .......... 
Una. rt (An&)- v ..... 
aeftrl İatanbula hareket --. 
Heattyaya vuku bulan beya
da aıerek Venizeloı, gerek 

L~~ye nazınnın iti lf huıulü 

~dakı arzu1anm milıahede 
~ dh~tle mes'ut olarak hare
~ etuft ve Tilrkty•nln de ayni 
,.b beılemesı matlap tttllh 
~eeetfnf 16ylemfttlr. 

Bankalar h~kkında bir 
ilet. mü1.8kere 

itti sat vekaleti bankalar lcomi
~.,!ün vali muavini Fazlı Beyi 
~ ~İf, bankalara ait bazı 
'--•ııdlö~müıtür. Müzakere es-
" • vdiyet hukuk işleri mü-

IQaJl~r.l>ft.ıi»& 

ı ç layıf alanınızda 

................ aeldfltnlzden 
dola11 t91ekkClrabmı arzzeclertm. 
Ancak 1Umatnamemf henOz Retat 
cümhur Hz. lerlne takdim etme
dıiim için ılze beyanatta buluna-
mıyacafımı takdir edeniniz. 

- İıtanbula ilk defa olarak
mı geliyorsunuz? 

- Hayır, 1914 te Yunan ıe-
fareU bafklUplfll vazifesinde 
bulunmUflum. 

- Ne gilnft Ankaraya gtde
c:elulnlz? 

- Heniz bu h11S1ıata bir ka· 
rar Yermedim. Her "'halde bir 
kaç gCln 1.tanbulda kalacafım. 

- Yeni mozak.at lçln talf. 
mat aldınız mı? 

- Bftt6n bu suallerinize An-

TERKOS 
Yeni mukavele ta.sdllc 

.. :diliyor 
~ Haber aldığımıza göre, Nafia veka-
'-t eler ı eti T erkos ılrkettle yeni yapılan mııb-

lllakaJe : Oktru.a tehlJkes velenln tetklld lflnl bltirmlf, bazı de-
~a.etl : Bulaar - Sup mi 

Uı, Laailtere • Efaanfatan. : 1tlkhlı:lerden 10nra mukaveleyi tudlk 
~ r.._ ... le)'ahat: ZavalL ço • ye brar Yermlftl'r. Mukavele taadık 

r. 1 

-.ıtl aGzel • 4 üncüde dlii takdirde IU flab J 5 kllnlflaD 
ıı..~lar ı 20 kunlfl çıkacak. imtiyaz moddeu 
-......,._ Rabınt Beyin romanL 20 eeneye tblii olunacaktır. 
~ 2 incide ~ Buna mukabıl tlrket tehrlmtzc:lekt 
~erlertn bayab. (J ıncada • ıu pbckealnl ihtiyaca yetecelı: derecede 

~ ~ .. ._. · 2 incide iienlfletecek, yeni tealaat yapacalı:br. 
~Jle i . Ş1rlı:et mOdOrO M. Kutelno bu 

ll&be: lnadlzceden. Jhuauata Anbrada alabdarlarla temu-

• (J mcıda etmlftlr. 
-o .... ' _:_------=-------,~ 

$incide Müntehirlenn cesedi 
&o,. te,;,,.a/lar 1 Tobtlıyan otelinde intihar eden 

~ .ı incide 'Alman kan kocanın cesecll, henüz 
• -....ıe1cet haberleri. ~stacLr. Yuma kadar muhafuau 

~çln t•bbülatta bulunu-m111tar. 
lf _ 2 inci ve 3 incide :ı:-t bl 1 rln Al-
~ , ı Yarın ceaetl• muu e t e 

Akhisar hadisesı 

S11rohan Valisinin de611-
meslle al.tkadar mı! 

Bu çok mGhim yazıyı iç sayıfa
larımızda okuyanus! 

bu şebeke tutuldu 
Bir çok halı ve ewa da 

DGnldl nO.ha· 
m•zda birkaç 
gCln evel yeni 
bir muvaffald-
7..t elde ettlftnl 
JUIDlf tahklka· 
b ftkAI etme
mek lçhı fazla 
tafafl&t Yerme-
mftttk. Fakat 
diln gece pç 
vakit bCltiln tah
kikat ikmal edil- . Clllİiiiiiİi!lliıııiiıiıiiiiijiiiiıi 

mft,dd aydan beri 
Kadık6y, Çamlı

ca havalı.! uaJftfnde emniyet· 
llzllk doiurtan bir azdı hınız 
kumpanyuı tamamen yaka,. ele 
Yerditfnden bugGn bu mu vaf. 
faloyeUn bGtOn tafalllbm yazı· 
yoruz: 

Uzıpı mGddetten bert Gaztepe 
Kozyatafı, Km toprak, Ka11tdafı, 
Bulgurlu, Çamlıca havalülnde p
celeri eararengız llrkatler oluyor ve 
kAh evlerin kapılan kınbp camlar 
keallerek bazı meçhul eller kıy· 
mettar halılan, qyalan çalıp 
kayboluyor ve zab\lamn bCltGn 
••••• , ...... ,.bJ;·· 
mtyurda. A,m haYallcle bu mtl
temadl Yak'aJar iJdnd tube mQ
dftrlyetfnln nazan dlkkatını cel
betmlf ve geceli" gQndOzlQ bir ta· 
harrf ve takipten sonra bGtGn 
bunlann fafll olan Kel Maksut 
ve bahçıvan Avni dbmCl meıhut 
balinde yakalanm•ıbr. 

Bunlar Galatada bCly(lk millet 
hanını merkez ve yatak ittihaz 
ederek çaldıklan e,yaJJ oraya 

naldetmtpw ve ... um de' eli
ne uklam•t1ardar • 

Handa yapılan tahanlyat .... 
tfceafnde 10() e yalan lu7mettar 

Tali yoklaması 
Evvelki günkü sayımızda ga

zetemizin birinci sayıfasanda, ba.ş
tarafta kariJerimize bir numara 
takdim ettik. Bu numaralar 
evvelki günkü nüshamızın her 
adeninde ayn olmak üzere 
k•r•-....U. 
Karilerimizden evvelkigan numa-

ralı olarak aldıldan nüshaları 
6 fen sakJamalarmı rica ederiL 
Hafta sonunda Noter huzurun
da bu numaralar üzerine bir 
kur'a çekilecek ve hangi numa 
raya düıerse o numaranın hi· 
miline 

100 lira 
takdim edilecektir. 

Bu kur' ada kazanmıyan nu
maralann maddi kazancı bun
dan aptJ dekildir: 

Bu numaralarla adreslerini 
bildirenlerin idaremizde bir 

defteri yapılacak ve gazetemi
zin ara.sıra vereceği hediyeleri 
tevzi hususunda bu numaralar 
esas tutulacaktır. 
Her numara gazetemiz
le aldka 11lAmetidlr 

Bundan başka, bu suretle 
isim ve numaralan zaptolu
nacak kariler istedikleri bir 
mes' ele için gazetemize ( .... nu
maralı kariiniz) dıye hüviyet 
tayin ederek müracaat eder· 
lerse kendilerine mümkün olan 
kolaylık gösterilecek, meseli 
bunların, ticaret ilanlan müstes
na olmak üzere, verecekleri 
3 satarhk küçük ilinlan pa· 
rasız basılacaktır .. 

Numaralı gazeteler! 
Gazetemiz, evvelki gün bu 

numaraların konulmasında tesadüf 

edilen müıkülittan dolayı biraz 
geç satışa çıkanlmış ve bu 
yüzden karilerimizden bir kısmı 
numaralı gazetemizi tedarik 
edem em islerdir. 

et haberler ı :.n..ı,.adan plecek akraba11na teslim 
.... • $ incide .I'. olunacak, talm1t t.dilerek or a1a IÖ" 

•••••••••••• • •• .... • türii)ecek ve oakılacaktu. 

isteyen lcarilerimiz bu geze. 
teleri matbaamtzdan alabilirler. - Hem llfılc ota.ugunıuın ba1'.şed,e,, lıem dç )'apııgı ·~ 

Mde mektup g6ndnmeldlr I Jıl------------



~raa1111111mz:::scar:ı::ım .. •e3•~sm1ım1smı1m1 .......... ~~:mıııllıİİl. .... 1111._ .. ~ ......................... ıma: .................... llJl ........ llErl'MM~-=·1Zw:ws::~n~·===::::ıı@ıı:::h~5 ~4em•~s:/._, 
İ;i anlaşılmıyan bir haber: ' • TiCaret odasında o;:d:Ukaz~!~~ı~~ .. o• Tatil gunu 

Cumadan pazara dönecek, 
fakat paı ar gününe cuma 

denılmesi varıt değıl 

Hey' eti mahsusa~ ali karar hey eti Mühim tıcaret erbabı . o!!.n::~ın~:;.:,,k:,29 tah~:::~ 
toplandı icra edilent 41 inci keııtdsalıı 

Refıklermlınen birisinde haftabaşı 
tatilinin pazara tahvil edt\eceği ve bunun 

için de Pazar günflnfin cuma addedile

ce~i şeklinde bir haber görüldü. 
Bu meıele hakkında btzim yaptığımız 

tahkikat neticesi ~ucıur: Hafta tatilinin 
cumadan pazaıa tahvil edilece~lne yüz
de dok.an lhtımal verılebillı. Bunnn 
sebebi Avrupanın tkar1 ve malt 
mahafilıle münasebetimizin son ıaman
larda pek sıkı bir ~ekti a masıdtr. 

Türkıyede cuma günü tatıl yapan 
malt bir müess se veya daıre en müs
tacel tıhıİ nihayet curnartc&i günü 
llbnhı hır •elgrafla halle mecb~aldı~ 
tasavvur olunsun. Bu Jelwı:ı.f bilfarz, 
f.Mi•• tiğl~den •onra ıvaraçllcaktır. 

HıJbukJ Avrupa da f ngilız haftıı.11 
yapıldıAt için cumartesi günü ~leden 
wnra mO~sseseler tat!ldfr . Pazar gUnll 
d~ her yer ke.palıdır. IBinaenaley en 
mu to~J bır it ta paııırteı!ye, kalır. 

Du mıhıur dolaylılle cuma tatı il 
yerıne pnaı tat\lt yapılmaın kat'iyete 
yakın bir eurette muhtemeldir. 

Yalnız, bunun l<;ln her han~t hır 
hilei şer 'tyeye lüzum göııterllıp pazara 
cuma demek g.arııbetl varit de~ildtr. 

halı ve çok kıym~tli mü<:evhe
Jılltla battımiye ve bir çok ev eı
)'Uı elde edilerek polb müdü
r•yecjne naldedilmiflir. Tahkika· 
tın lamikinde eiyalardan ijç hah 
T tıtbyadıı Fransız sefarethl\_nesin· 
den, 9 hah Bqlgµrluda bakkal 
Ha!tt efendinin evinden, 12 hah 
rı!mlı<-ada sabık meb'uslardan 
Haçt Arif Beyin evinden, 24 hah 
k ıukhda Hamivet Hanımdan, 34 
Halı lrnyışdağınea Selahettln Be
yin evinden ve 5 hah senayı 

ve maadin bankası müdürü Sa .. 

dettin 8 . in e "inden, çalındığı 
anli4ı1mıı ve poltsçe sahiplerine 
teslim ediJmi§lir. Bundan maada 
hu ınzlar Sahrayı ceditte Harun· 
O.den kıymettar eıya ve Kokar 
pınarda Hayri B. in hanesinden 
diğer e~yb lar çaldı~larını ve b~
la rı seyyar satıcalaı a sattıklarını 

itiraf etmiılerdir. Mücevherlerin 
kime ait olduğu daha hellt olına· 
nıı,.tır. 

E§yalardan bazıln dava vekili 
lstefo isminde bir Rumda bu· 
lunmu~tur. Avukat hırınzl~nn 

Bu iki hty'etin verdıği kararlar "keenlemyekün~' mü 
sayılacaktır? 

Dünkü refiklerimlzden birinde 
şunları okuduk: 

" Riva yet edildtline göre Bü
yük MUlet nıecltsi heyeti mah
susa mukarrerab ile ali karar 
heyeti kararlarının keen lem ye
kün addedilmesine karaı vere
cektir. 

Heyeti mahsusa tarafından bir 
çok karilrlann Ali karar heyetince 
ref edilmiş bulunmast bundan 
mada bir çok mücrimlerin liste 
haricinde kalma1an suretile ada
letin temin edilmemlt olması 
böyle bir kararın sebepleri me
yanında görülmektedir. 

Alt h~yetçe heyeti mahsusa 
kararlarının, hemen nısfından 
fazlaıınıl, reffedılrnlf olması he
yeti mahıuıa azasından baı:ıla
rım müteessir etmiıttr. Fakat ge
oe bu uıvabn ifadelerine naza
ran mezkt\r heyetin kararı aza
ların lttifrıkile verileeektir. Bir 
çok kararlara muhalif kalanlar 
olduğu gibi bir çoklar1nın da 
ıniizalceresine lttirak etınemJı 
olanlar vardır. 

Hele heyeti mı:ıhsu~anın, möd
detlnin hitama ereceff gO.n bir 
çok kt mse~er hakkındaki dosya
IAr tetl<ik edilmeden ek .. ~rlvetln 
alelacele li•teyi imı:alamak sure· 
tile hevetin ftlediği h<'la gene ayni 

heyet ıtzumdan olup ta bu ıon içtt
mfla i~Urflk etmeınit of anlar tara
fın tidd~t1e tayip edUm4'ktec:Jir.,, 

Ru h:ıhere bizim iyi anlıışılmamış 
Hfat1nı vermemiz: Ali karıır heyeti 
kanırl:ırının d:ı ref edilcek kararlıır 
:ırac;ınch sövlenmcsinden ve ittifak 
ile kıırnr verllmck l~zım iken böy
le vapmnmış olan heyetin heyeti 

nrnhsu~amı, Ali karar heyeti mi? 
bunun her tkl heyete de raci ola 
cak şekilde yazıJmıı~ındnedır. 

Hıılhukl Ali karar lıey'ctlnln "ek-
seriyetle" karar verehilmeı;!ne kıı.
nun mUsnittir, hu cihet nıııan dik· 
kate alınır ve milli mücadeleye iş
tirak etml Ten memurlar hakkında 

bunları kendiıine terhin et f~ini 
ıaylemektedir. Çetenin reisi Kel 
Maksut 4 defa ıukatten mah· 
kdm olmuı ve polisçede 6 dafa 
maznunen d~rdest edtfmlt bir 
sabıkalıdır. Çetenin diğer efradı 
yakalanmak üzeredir. 

-askerlere olduğu gibi- bir karar 
vermek gene bir kanun icabından 
olduğuna bakılırsa bu havadisi şöy
le tevil etmek mümkün olur. 

Aıt karar heyetini müddeti bir 
buçuk yıldı; bu de, takriben l 1 
kanunuevelde bitecektir. 

Alt karar heyeti elinde ncticelen
diril memiş bir çok mürncaııtler var
dır. Meclis bu müddeti uzatmak 
istemlyecektlr. heyeti mnhsusaoın 
knrarlarmdan yüzde elllst bozuldu· 
ğuna göre geri kalanları da toptan 
battal etmek adUAne olacaktır. 

lhtlm:ıl kl böyle bir iptal kara
n da !il karar heyetince reddolun
muş itirazhır da bulu11dujtu noktn· 
sından odilAno bulunmıyabntr. Ve 
bu da hem Alt karar heyerinln 
verdljtl menf! kararları; hemen he· 
yeti murahıısanın geri kalan karar
larını kükümsilz saymıyn yol açtıbllir 
lAkin bJzce mes'ele bu kadar basit 
olarak hallonulamıyacaktır; me~er 
ki o zamıı.n devlet memuru olma
nın evsafını tayin telO.kki olunan 
bu kanunun, sulhten sonraki umu
mi af ile telif edUeıııiyeceği fikri 
galebe çalınış olsun_ 

Yerli kumaş 
Memurlann kullanması için 

bir kanun çıkarılacak 
Ankara , 17 ( VAK 1 T ) -

Memurlann yerli kumaı kul
lanmalan hakkında İktaaat veka
letince yapılan konun projesi 
mütalaaları alınmak üzere veki· 
letleı e gönderilmiıı•ir. Ancak lı
Uhsalatımızın ihtiyaca tekabülde 
tetkike muhtaç görü~müıtilr. Key· 
fiyetin meclise lntika 1 tetkikat ve 
mütalaaların neticesine bağlıdır. 

Temyiz tayinleri 
Ankara, I 7 (V AKIT) - Münhal 

temyiz ikinci hukuk hı1kimHğine 
aza dun Fuat Hul Cısi, aznlıP;a Kasta
monu ağır ceza reisi Osman Tevhit 
B. lcr intihap edilmiştir. 

Orman umum mü
dürlüğü 

Ankara, I 7 (Vakıt) - Drman 
umum müdürü Cafer B. birinci 
sınıf Müfettişliğe, birinci sınıj mü
fettişlerden Bekir B. Drmau müctirl 
umumllllğine tayin edildi. 

Ticaret odası tarafından çağrı· ikramiye ve amortt isabet ed 
Jan bir kısım tüccarlar dün sabah tahvilatın tertip ve 
ticaret odasında toplanmıılardır. raları ıunlardu: 
İçtimada muhtelif erbabı ticaret TahvtıAtın tertip numaralan: 149, ı3g 
ve sanayi, sanayi birliği reisi 2024. 3073. 4940. 7394- 7624- 861 

Nazmi Nuri, B. bazı fabrikatörler, J~ramtye tsc vet eaen numaralar 
oda ticaret r:aportörü İbrahim Hakkı 
bey hazır bulunmuşlardır, Oktruva 
hakkında müzakerata başlamadan 
evvel oda tarafından bazı tüccar 
ve aan'at erbabının fikirlerini 
muhtevi rapor okunmuştur. Mu
talaaları alman bütün tüccar ve 
erbabı sanayi ticaret ve sanayiin 
inkişafı için oktruvanm dahili 
mamulattan tamamen kaldırılması 
lüzumundan israrla bahsetmişler
dir. Hariçten gelecek mallardan 
alınmasına itiraz edilmemiştir. 

Bundan ıonra içtimada bulu· 
lanlar ayrı ayrı söz almışlar, muhte
lif maddelere tatbik edilen ok
truva resmi hakkında uzun muta· 
laalar beyan etmişlerdir. Her söz 
sahibi teşviki sanayi kanunu ile 
himaye edilen ve inkişaflarına 

imkan bahşedilen sanayi müessi
selerinin oktruva resminin ağırlığı 

karşısında kapanmak va1iyetine 
geldiğini söylemişlerdir. 

Pek hararetli olan bu ictimada, 
oda tarafından Emanetle temasa 
memur edilen komisyonun bu
gün encümeni emanetle teması 
esnasında dahili sanayiden oktru
vanın alınmaması hususunun mÜ· 
daf aa edilmesi ve bu hususa ait 
bütün nıkatın encümeni emanete 
bildirilmesi takarrur etmiştir. 

Oktruvanın tamamen kaldırıl· 
masına kadar mamulab dahili
yeden alınmakta olan oktruva 
resminin yüzde yirmi nispetinde 
tenziline, ipekli mamulattan 
kilo ba~ma alman 200 kuruşun 
bir haddi makulde tenziline, ma· 
nifatura e~yasından kilo başına 
alman on kuruşun iki kuruşa in· 
dirilmesine karar verilmesi de ay
raca rica edilecektir. Bu kararla

İkramiye mikdıırı Tertip N~ Sıra ~ 
1000 4940 71 

300 1322 )~1 e 
100 2024 (J. 

JOO 8647 20 b 
50 49.:tP ·9S ~, 

50 8647 s 
10 2024 11 

10 4~40 ıs h 
ıo 1322 s9 ı 
10 2024 

91 ) 
cı1 ı: 

10 4940 ;ı b 
5 1322 

5 .$073 ' 
t1 d 

, 
i St 

5 3075 g 

5 3037 bl o 

5 "'2024 28 ~ 

5 3037 7~ 

5 4940 4S b 

5 7394 9 k 
5 202.ı. 51 nı 

" 5 7394 S ru 

Balıldaki tertiplerin hiza1arıl1 

gösterilen numralardan mütel13 

sıra numııralartle 149 ve 76 

No. teriplere kılrnilen amorti ıss 

etmiştir. 

İkramiye ve amorti bedeli 
Teşrinisani 929 tarihinden itibd 
tediye edilmeğe başlanacaktır. 

Amorti bedeli beher tahvil 1 
(bir Türk lirası on kuruş) tur. 

Edgar Kine 
Bir kaç gündenberl llmanımızd• 

lunan Fran81r.ların Edgar Ktn"" ıırb 
dün ö~leden sonra Pireye ınoıev 
hen hareket ctmıııır. Edgar Kın• 
devrl~lem ııeyahatı yapmak 
Amerlkaya kadar gidecektir. 

ınamul şeklinden oktruva " 
müessiseler senelerdenbeıi bıJ 

rın ittihazından sonra içtıma ni- il 
hayet bulmuştur. içtimada bulu- ziyeti islah edememişler, m. e: 

seleri inkişafa değıl, inhitata 
nan erbabı sanayiden birisi şun· 1 ~ tutmuştur. Dahili mamu ıJ 
lan söylemektedir. 

emanetin aldığı para 12000 
"Dahili mamulat eşyasından 1 ~ 

alman okturva birçok sanayi mil· dır. Emanet bundan mem el 
essiselerini zarara düçar etmek.. iktısadi inkışafı namına vaz ~ 
tedir. melidir. Diğer emtealardan al 

Bir maddei iptidaiyeye ve onun oktruva da tenzil edilmelidif· 
~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!'!!'!!'!!!!!!!!l!!!!~!!!!!!!!!--~~~!!!!!!!!!~!!!!!!!!l!!!!!!!!!!~~!!!!ll!!!l!!!!!!!!!~~~!'!!!!!!!!~~!!!!!!!!!~r 

ihtiyar ....... Beyefendi galiba lflri mi ate,liyeceksiniz? dizlerden aşagı uzun, ayaic ~~ 

t az 
adam 
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fhtiyar zat ince. 
le: 

Yazan: Hüseyin Rafimi 
bir tebessüm- etti, Artık rahatınıza bpkınız. 

- Bey efendi galiba rakının 
üzerine şarabı fazla kaçırdı. La
kırdılar ağzından kaynamış bir 
tfQcer eden taşar gibi cıkıyor. 

Avnüsselah - Affedersiniz. 
Ben ne kaçırdım. Ne taşırdım. 
~ ir. ihtiyarlar gayetle muhafaza
~ .ır"ınız. Anauderi baltalıyan 

' · t ' ·· I · t h "1 : ~ .. .,. "r:n or: .. ut t:nne a. arnmu 
t .! !'"11 '"ı:~ini z. F :ıkat biz artık siz
e! ~n rey sormıyoruı. Gençliğinizi 

y.\~atınız. Evlendiniz çoluk çocuk 
:ı;ahibi oldun~z. lhtiyarladınız. 
M~ıııııriyet hayatİn:lrt bitirdiniz. 
Sizi hükumet ve tabiat tekaüt 

Tarik bedeli V('rmezsiniz. Askere 
gitmoıainiı:. Hiç bir zahmete gir· 
meden ayhk alırsınız.. ıize bukft· 
dar ln1tiyıu: yetişmez mi ? artık 
zürriyet, kafa ve kol hizmetlerini 

gençlere bırakınıı. Zevceleriniı de 
yaşça size yakın olduklarından 

artık doğurmazlar. Vgronof aşı· 
sından sonra ne iş göreceksiniz? 

genç kızlara mı mu!$allat o}aoak· 
smız ? yazık değilmi o taJelerc ..• 
maymtmltlşmış bir ihtiyarın koy· 
nunda yavrulamadansa kendi ak-

ranlarile yatmaları tabiat ve insa
niyet noktai nazarından daha mu· 
vaf1k değil midir ? 

sözlerimi anlıyamadılar.. ben Etraftan gülüştüler. Yakın sof· makları elininkilere yakın.. -~ 
Voronof asısmm tasvibkan olma- ralardaki bir kaç genç icadın te- insandan ziyade maymuna bot' Gır 
dıj'ımı evvelce söyledim. bessümlerini örtmek için önlerin· bir. yavru... 11e 1 ~a. 

Avnüsselah - Affedersiniz. deki tabaklara eğildiler... ihtiyara sormuşlar .. BıJ rl k,11 
J3endeniz de size hitap etmiyorum. Utanmaz adam ıimdi bir hatip teessüfle demiş ki : • Bir şe d~ cı 
Sözlerim umumidir. Aşılanmak gibi herkesi ağzına baktirtarak ze ile aşılandımdı. Evlat b;~Ş·" >uı 
için evlerini satmıya kalkan ihti· söylüyordu : ziyade asıl babasına benze tP ı~t 
yarlar tamyorum da.... - insandan insana erkeklik Gene etraftan gülüşmeler, bıı 

ikinci genç - Beyin söylediği grefi yapılıyor mesola bir ihtiya.. tik ve itirazlar.. 9,; 
de do.,,ru. Acıl .. nan efendı' ade- b l k . . h iki masa aşın müştlerUe: d t•ı. ~ ,.. ,.... ra aşıyı tuttura i me ıçın usye.. .. ~ ... 
mi iktidardan ilctidar haline gel· nin bir genç adamdan alınması sında da hayat bahalı ığıl1 at0. t 

di. Fakat hanım feyizden kalmış.. iktiza ediyormuş. insafla düşünü· epi hararetli sözler 
01~~rtt1~' ; 

Keyfiyet ne olacak ? nüz bir kerre gün görmüş, öm.. Avnüsselah biraz kulak 1''1 ; ~~~ 
B. . . lh • k d " b l l tan sonra : ,ı i ~ ırıncı genç - tıyar a ın· runün litün ezzet erini tatmış, _ Hayat bahahliğı var 11 eıeı1' :ıı 

Jarm dı mebizlerini değiştiri- vücudündeki hayat kuvvetlerini, k bvaıı f er 
ı mu? gazetelerden ıı )'9 ..ı ~t 

yor ar... hazinelerini bitirmiş bir kimseyi oralardan bütün aç ağıılııt~a~',. 1~~ 
Avnüsselah önünde yarım kal- tekrar faaliyete getirmek için bir lan bu. sual günün eo or91~ 

mış şaran ka""ehinı· diktı'kten son· genci hı'lkatı'n verdı'ğl bu •arı'h -"' \> 
r .,.. "' meselesini teşkil ediyor·:· t jti~ır ~ 

ra bütün nazarları üzerine celbe- hak ve kudretinden mahrum bı. f ye " 
• ğın haline bakılırsa keY .. 1 

bet 1 'd 
decek bir feveranla : rakmak... maymun aşısında ise, us a~ lq 

- Efendim II\aymuolardan alı- doğacak çocuğun tohumu bir in· kabul etmez surette ; halli i~~ <~~ 
nacalı döl uzuvlerile beşer nesil.. sandçın değ'il bir hayvandan ge. rünür. Çünkü mesele e kl\Jr• t 
!erini hayvanlaştırınakta ne mana liyor. Bu husuşta işitti~imi söyU- eden bir muammalık yo ~· r,tl 

Var?. Kocn bpklı'yen yumurtalık- . G"I . . . P . . ( S kendini gösteriyor.' kıt~' ı( ... ... yeyım. u meyınız. arısın en• a.ı0oa o 
Birinci genç - ıvı . kar e b t 

)arı yepyeni bu kadar genç kız ı' erve ) tarafların da zeno-in bir B u ırı 15 tilaftan doğuyor. un ...,t\h ~" 
dururken kocakarılara yeniden ihtiyarın çocuğu ol mu~.. amma k uarrı... 11'' 
kadınlık a111lamıya ne lu"zum var? 1 k · ı k J meyiz. Mesele pe rn bet P~ 

v nası çocu .. vücut tüyü, u ağıQ ki bera 
tazelerin sevda çılgın1ıkları yetiş- k .. ı k d şekilde olmama a '" sayvanı yo .. goz er çu ur a, r· d .. (131ı.JSl, 

miyormu§ gibi bir de Hanımnine.. zaviyei veçhiyo kapanık kollar u ur •• ,. 
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"VAKT ,, iN ŞEHİ~ VE MEMLEKET HABERLERi , . .,,, .• ..,~ 
Toptan cevap1 

-.-

ı ya sa da mağşuş bakkali} e eşyası buluudukça 
bunları satan bakkallar da bulunacak' ır ! 
Cuma ~ünü Darüfünün konfe

tans salonunda hııyat pahalılığına 
bir çare bulmak için toplanan bak
kalların içtlmaında ıabıtai belediye 
ltıerrıurlarının t:snaf tan lüzumsuz 
~ere ceza aldıklarından şikı\yet 
•ttiklerini yazmt~tı k. 

Buna mukabil Emanetin cevabile 
bakkallar cemiyeti katibi umumisi 
l"ethi Beyin izahatini de dercet

ı 1 ltıişti k. 

S DUnkü gazetelerden birinden Fet
hi beye izafe edilt:n ikınci bir 
bey: nat çıktı. Bunda emanet ve 
ttnanet iktisat ınlidliriyeti hakkında 

1 bazı tmiüar sözler ·vardı. Artık 
dedi kodu mahiyetini alan bu me-
ltlelere Fethi bey toptan cevap 
Olrtıak .. ı ·· hl \ . . uzere c un r mu 1aı rımı-
~ Şunları söyJemi;-tir: 

h - Cuma glinkü içtimada a7.adan 
k ıızıları Ildcdiye ccznları hukkında 

1 en<lllerlne tcb!i~ edilen lhbama-
llıelerf ibrazla haksız cezalara ma

ruz kaldıklarından şikdyctte bulun
:lılnr. Beledi ye memurları esnafı 
araca kesmişlerdir. Bakkallar 

&tasında terbiyesini bu derece ihmftl 
edecek bir fert yoktur ve tasavvur 
~le edilmez. Esasan yolsuzlt.ğu ve 
ılekArlı~ göriilcnlerl 13ded}ye 

tec;( 
hı ·'Ye ederse buna kim itiraz ede-

'4 li~? Batta bu gibiler göriildüğü 
cedırde tecziye edilmelidirler. Belediye 
k· 7:aları hakkında söz olan yüzlerce 
lı •.şınl in itiraı:atı zabıt varakalarının 
su dair . 

esınue ynpılmadıj:tından hak· 
SJ %)ı ll-a 

b maruz kaldıklarından ibaret 
i. 

i1..., B·ıkkaltara hiç ceza veril .. 
nıe~i ni, serbest bırakılmalarını 

stl istiyebiliriz? 1 latta bazı nok-
~trda bazı bakkallııra kar~l veri· 
t\ı cezııları az gördüğünüz olmuş· 

t. Haklı olm&k suretlle İstedi
ltı. 

tııı ıı yaegAne şey zabıt varııkııla. 
~: . esna fm şlk<\yetine meydan 

ı.. lınıyecek surette tcktlmül ettiril· 
"'ll&\j ı... 1 

ir. i.\JeselA bir bakkal zaptı 
ttıı~ad•n istinkaf ederse bu is
~'> lf k'.!yfiyetl usul dairesinde yani 
~~~lllarından ikt esnafın imzasile 
lık kuk ettirilmelidir. l\'leselA: Ba. 
t.r~:larında Tahmis caddesinde iki 
~t r kaldırımları yan seyyar esnaf 

a ınd· 
tttı an işgal edildiği halde meş· 
İlır· ll'lahal!in yanındaki bir dükkAn 

linde h . 
ta.hu enuz üelen bir çuval 
~8.ld t bir sandık bir kaç dakika 
1\ lt11l'l .. 
" N uzerinde kalmışcır diye 
"' "'"ard ıa.Jn an geçen belediye mem~ru 
~tıf

1

~ dükkanın adresini almakla 
b~ he. Cdtrek zabıt tanzim ederse 

Q tkb değildir. 
t trı, 
a.~ lcj aynı mahalde toz ve top-

lfı nde kaldırım üzerinde üs-
8Çık 

~hir olarak sattırılan Ekmek, 
~hıtı ' Pastırma ve sairi hakkında 
~a.ı ~~. tanzim edilmiyerek bak-

tuı Ukkanında tezkgdh üzerinde 
t. en b· 
,.~illlt d ır parça peynire :.ı:al.)lt 

\t e nıuhik olmasa gerek tir. 
~ ~ So 
~ ta . nra e~af tarafından imal 

~, ~şı,e 1 k 
~ <.lctan ' rrı ~n görülmiyen me-
tıı '1utıd dolayı ceza tarhı rnugayiri 
~ ur. l\JesclA: Konservenin bo-

~~I çıkm 
fl l!tı k kasında, ve Holandadan 
\ııı~ası, a aoların yağlı ve yağsıı 
... 1 h,~ sucukların içinde gayri ka. 
•q 1. ını kı 

111ltnl\ rpıntı bulunmasında, 

,11- )'ıı Ve şehriyelerin çavdarlı 
~ ~im . h OJn1 asında bakk111ların tak~ 
'k. lldı~ 1 
"ti! ~·nt an bunlar hakkında 

•r ~e· .. 
~a gormc:mdldir. Kon-

scrve ve kapalı kaplarla satılan me
vut hakkında verilen cezalann 
ami1ltre ait oldujtu söylenmiş ise de 
şimdıye kadar böyle bir muamele
nin yapıldığı vaki değildir. Avrupa 
mamulatından dolayıda hayilerin ve
ya komisyoncularina ceza verildiği 

görlilmerni~tir. 

Piyasada mahlut bakkaliye emta
ası bulundukça bakkallardan bazı
l:ırının bunu mübayaa ermeleri pek 
dojtrudur. l\lenba kurtulmadıkça 

mun~ap kurtulamaz. Bu gayet 
tabidir. 
Ak~am ~ıızetelerindcn biri bana 

Jstinıı.den emanet IJ...tisar müdüriyeti 
hııkkında uzun sözler yazmış ·ben 
valnız emanet iktisat müdlirü Kemal 
Ömer Bey diirüst ve namuskı\r 

bir şahsiyt'ttlr. iktisat mücJürlyetl 
hayat bahalıhjtı ile alAkadar ise de 
mü~bet bir netice elde edemiyor. 
Bunların da sebebi iktfaat miidüri· 
yetinin emri altında gireni çıka04 

mevcudu gösterir bir Jsre
tistik teşkilatı olmarnasıdtr. Binaen
nlevh böyle miihim bir şey vücuda 
gctirılmclidir dedim. 

Kabul edıldi 
Okfruva enclimeni Sanayi 
bu liğinin teklifini muvafık 

bulmuştur 
Umumi Belediye meclisi idare 

encümeni bugün to"planarak ok· 
truva tarifesinin tetkıkine devam 
edecektir. içtimalar Sanayi birliği 
ile Ticaret odası •mümessillerinin 
iştirakile yapılmaktadır. 

O~rendi~'İmize göre idfrct en .. 
cümeni ilk içtimada SGP4\yİ mü
messillerinin ileri sürdükleri tek· 
lifin belediye vergileri kanu .. 
nuna muhalif olduğunu söylemiş .. 
tir. Fakat mümessillerin verdiği 

izahattan sonra bu fikirlerden 
ikisi kabul · olunmuştur. Banlar· 
dan biri iptidai maddeler fahri· 
kalarda mamul hale getirilirken 
yüzde 20 kadarının ziyan olduğu, 
bu kısımdan oktruva alınmaması 
hakkındadır. Diğeri de İstanbul. 
dan Anadoluya ihraç olunan ma• 
mul eşyadan vergi alınrpasınm 
doğru bulunmadığı. hakkındaki 
tekliftir. 

Birlik bu mlktan yüzde 80 
olarak tesbit etmektedir. Fakat 
encümen bu rakamın fazla oldu .. 
A-unu, rakamların sonra tesbit 
olunabileceğini ileri sürmüştür. 

Diğer taraftan Emanet fabrika 
ve imalathanelerden oktruva ver .. 
gisi tahsilatıua devam ettiği için 
birlik vergısının yeni şeklinin 
tesbitine kadar tahsilatın durdu .. 
rulmasını istiyecektir. 

Dün de bir trikotaj fabrikasın· 
dan 3000 lira vergi istenilmıştir. 

Oktruva müzakereleri münase.. 
~atile trikotajcılar dün birlik 
merkezinde toplanarak umumi 
katip Na_zmi ~uri _beyin verdıği 
izahatı dınlemışlerdır. 

M1sı' da yeni gümı ilk tarıfesi 
Mısır hnkomett alAkadar bütün hn. 

kometltre hAlt haıırda nıer 'i olan tka
ret muahedeler inin 16 ıı.ıbat 1930 
da nihayet bulacağını ve bu tarihten 
itibaren yeni tarltenln tatbik olunaca~ı· 
nı bildirmiştir. 

Yeni tarıfe, mah1yet itibarile hıma-
esasına milıtenitttr. Mııır da teşkil edi
len bir komisyon yeni tarifeyi hazır· 
lamıt ve dahıll 1111a~ı1lı himayeşiol i&
tibaf etmiıtir. 

2 

"Eski Rüya,, 
Reşat Nuri Beyin piyesini 

Muırlı bir muhal"riT 
intihal eımiş •• 

Müsabnkayı da 
kazanmıı, fakat~: 

~ 

Kıymetli ecılbtmtz Rtşal Nuri B 

Bundan bir kaç ay evvel Mısır 
kıralı, müellifleri teşci için beşyüz 
liralık senevi bir mükafat ihdas 
ederek maarif nazaretine gönder· 
mişti. Maarif nezareti de bir 
mföıabaka açarak bütün Mısırlı 
muharrirleri eser yazmaya davet 
etmiştir. Seksen Mısırlı müellif 
bu müsabakaya iştirak etmiştir. 
Altı kişilik bir komisyon beş 
ay tedkikatta bulunmuş, neticede 
• El ~ Zikra ,. isimli bir eser, 

tiyatro kavaidine en ziyade 
y,aklaMJJ J>ir """ Qlmü itibari!~ 
yib hralık bir mükafat kazan-
mışbr • Bu eserin muharriri 
Abdülazi:ı; Hanki Efendi isminde 
Mısırlı bir muharrirdir. Bu zat 
Gazi Hı. nin hatıratını, prenses_ 
Kadriyenin eserlerini, Arapçaya 
tercüme etmi~, fakat bugüne ka· 
dar bir tiyatro müellifi olarak ta· 
nınmamışhr. Binaenaleyh kendisi
nin böyle yekten ınüellif olarak 
bir eser yazıp hükumet ikramiye· 
sini kazanması . birçok dedi kodu .. 
ya sebebiyet vermiştir. 

Fakat günün birinde Abdüla· 
ziz efendinin tiyatro müellifliği ile 
bir alakası olmadığı meydana 
çıkmıştır. Filhakika Mısırlı iyi bir 
edip olan Abdülaziz efendi hü· 
kilmet mükafatını kazanmak eme. 
li ile tohaf bir cesaret göstermit 
imiş. Bir sabah bütiln yevmi ga• 
zetelerde Mısırın resmi tiyatrosu 
olan Raıpzes tiyatrosu mildilrü 
Yuıuf Vabbi beyin müthiı bir 
ittihamı görülmüştür. 

Yusuf bey neşrettiği açık bir 
mektupta şunları yazmıştır : 
• Abdülaziz efendi!.. sizin eseriniı 
olduğt\nu iddia ettiğiniz eser ça· 
lınmış bir eserdir. Bu Reıat Nuri 
B. in Türkçe bir eseridir. ismi 
Eski Rüyadır.,. Bir bomba gibi 
patlıyan bu mektup Üzerine Ah· 
dülaziz efendi kendini müdafaa 
etmiş; Siz Türk edebiyatım ner• 
den biliyorsunuz? beni böyle bir 
ittihama nasıl maruı bırakabiliyor· 
sunuz, demiştir. 

Yusuf bey cevap vermiş, • be
nim Türk edebiyatile münaseb~ 
tim var ... ,, Mesele müthiş bir 
ıekle girmiş, gazeteler ıa hukumet 
ald&tıldı ,. diye haykırmıya başla· 
mı~lardır. 

Mesele tetkik edilmiş ve neti· 

Kelıme, gazetedeki tefrikada şıddetli manasına kabul 
edilmış maznun, serbest bu akılmıştır 

fstanbul aA-ır ceza mahkemesi 
Türklüğü tahkir mahiyetinde neş· 
riyatta bulunmakla maznun Rum
ca 14 Hronika,. gazeteıi mes'ul 
müdürü Mm. Eleninin muhakeme
sini temyizden nakzen bitirmiştir. 

Darülfünun müderiılerinden 
Şerif, Mülkiye mektebi muallim· 
larinden Salih Arif, Galatasaray 
lisesi muallimlerinden Etem Şinasi 
B. ler tarafından verilen rapor, 
davanın mevzuunun teşkil eden 

"Agriyotera,. kelimesinin hem vah
şeti, hem şiddeti ifade ettiğini 
teıbit, "Hronika,. dahi . yazıda 
netice itibarile ikinci manaya 
delalet ettiğine işaret ediyordu. 
~Muavin Cemil B,, dün rapor 

ve dava hakkındaki mütalaasını 
bildirdi : 

- Rapor, hem vahşt, hem şid
detli ma9asına gelen kelimenin 
kullanıla kullanıla sarih manasını 
kaybettiğine işaret ediyor. Keli· 
meye verilecek mana muvacehe
sindeki tereddüt kaydolunduktan 
sonra, •Eğer yazıda Türklüğe 
karşı hakaret kastını t~yit eden 
cümleler bulunsaydi bu tabirin 

irtişa meselesi 
İsimleri geçen .iki memur 

kimlerdir} 
irtişa meselesinde a1Akndar gö

rüldükleri yazılan iki maliye me· 
murunun ıabılı malfye m.ffdirl 
umumllerinden [Amil ve maliye 
kavanln mtıdUrü Edip B. ler oldu· 
ğu haber verUmektedir. 

Bu zevat hakkındaki tahkikat, 

ait olduğu makam tarafından ya· 

pılacak, mühakemelerlne !Uzum 
görülürse, evraklan, diğer maznun

lar hakkındakl evrakla birleştirilct· 
cektlr. 

[ 1 
Jlk mektepler 

B4Zı mu4lllmler uımlan 
almnamışlar 

Liselerin iptidai kısımları lağv
edildikten sonra bu kısımlarda 
ders gösteren muallimler maarif 
müdürlüğü emrino verilmişlerdi. 
mektep ~ocaları kıdem zammı 

aldıkları halde bunların zamlan 
el'an verilmemiştir. Bu muallimler 
zamlannın verilmesi için alAka
darlara müracaat edeceklerdir. 

Maarif emini 
mektepleri tefti5 edlvor 
Maarif emini Muzaffer Bey 

ıehrimizdf'ki ecnebi ve akalliyet 

mekteplerini teftit etmiye başla· 
mış, Zograf yon Rum ve Beneberit 
Yahudi mekteplerini gezmiştir, 

Muzaffer Bey dürr de bazı 
mekteplere gidc:rek derslerde 
bulunmuştur. 

cede Elzikra piyesının Eski RU· 
yadan, ancak bir iki cümlesi 
da~iştirilmek suretile aynen ikti
bas edildi~i anlaşılmııtır. 

Şimdi bu vaziyet karşısında 
Maarif nezaretinin ne suretle 
hareket edeceği Mııırda büyük 
bir sabır~ızlıkla beklenilmektedir. 

vahşi manasına kabulü zarurı 
olurdu • deniliyor. 

Ehli vukuf, Yunanlıların dört 
ayaklı hayvanlar gibi kaçtığı ya· 
zılmakla da Türklüğü tah1'ir kas· 
tı ihtimalinin azaldığını, gazete· 
nin "Agriyotera,, dan daha ku.J
vetli olan "Varvaros11 gibi bir 
tabir kullanmaması, bu maksadın 
mevcut olmadığına delalet ettiği· 
ni ilave ediyor. Müderris Fazıl 
Nazım B. de esasen kelimenın 
iki manaya geleceğıni söylemiştir. 

iki mana muvacehesinde şid· 
detli manasının kabulü, kanuni 
ahkam mucibince, maznun lehine 
olduğundan, zaruridir. Binaen· 
aleyh, tahkir sabit olmamıştır. 
Mm. Eleninin beraetini isterim. 

Maznun vekili Hüsnü B,, vazi· 
yetin bir sui tl!fehhüm neticesi 
olarak tahaddüs ettiğini, adaletin 
tecellisini beklediklerini söylemiş, 
müdafaa bitince reis Nusrat, aza 
Asım ve Tahir B. ler müz:ıkereye 
çekilmişler, neticede müttefikan 
beraet karan verildiki bildiril· 
miştir. Mm. Eleni, sevinmiş, te· 
ıekkür etmiş, hemen serbest 
l>ırakılmıştır. 

Abdurrahman Mün p B. 
Hakkındaki me5ele mah
k~nıeı•e intikal edecek mi? 

Darülfünun müderrislerinden avu
kat Abdurrahman Münip B. hakkın
da kazanç vergisi sakladığından 

dolayı Defterdarlıkça tahkikat 
yapılmış. ceza ile beraber ı~.000 
lirayı tutan para tahsil edilmiş, 

bunun üzerine mumaileyh dördüncü 
hukuka itira- zen müracaat etmişse 
de ltirazı varit görülmemiştir. 

Bu vergi saklamak meselesi do
layıslle mesleki vaziyeti itibarile 
mumaileyh hakkında tahkikat ya· 
pıJmak ve karar verilmek üzere 
mliddei umumilik Baroya vaziyeti 
bil dl rmlştl r. 

Söylenlldlg-ine göre, Baro muma
ileyh hakkında bu meseleden dola
yı bir muamele yapmağa lüzum 
görmemiş, Baro lnzıbat meclisi aza
sından NAzım B. , bu meseleden 
dolayı istifa etmiştir. 

Dün vaki tahkikatımız neticesin
de Baronun bu mesele hakkında 
verdi!ti kararı, müddei umumlllğe 

blldlrmek üzere olduğunu öğrendi~. 
Kararın ne şekilde olduğu hak

kında alAkadarlar ketum davran
maktadır. Mamaafih kararın Abdurr
ahman Münlp B. in lehinde oldu
ğu anlaşılmaktadır. 

Milddel umumfllk, bu karan ~ 
esbabl muclbeıini tetkık etttlkten 
sonra, muvafık görmezse meseleyi 
avukatlar kanunu mucibince 
mahkemeye ver~ccktir. 

lsmail Hakkı Bey 

Terbiye enstifü5ü için bir 
talimatname hazırlıyor 

Ankııradan alınan malömata göre 
Darülfünun müderriı;Jerlnden lsmail 
hakkı 8. in Maarif vekaleti müste
,aralığı mevıu bahsolmaktadır. 

lsmail Hakkı B. 13ü günlerde 
İlitanbulda bulunmakta olup cuma
dan sonra Ankaraya avdet cdec l\tir. 
Mumllileyh terbiye enstitüsü için 
bir talimatname hazırlamakla meş~ 

gul olmaktadır, 



Oktruva tehlikesi 
hmir ve Saruhan vilayeti da

hi inde bulunan bazı kaza tüc
car arından ıtkayetler ahyoruz. 
Bu şikayetluh1 sebebi İstanbu ıa 
gelerek buradan mal ahp götü· 
ren kımseleıin İımir Basmahane 
Is aıtyonunda oktruva resmine 
tabı tutulmakta olmalarıdır. İz· 
mir be ediyeı nce §ehrin ihtiyacı 
için lime.na gelen eşyadan re im 

atmması mevcut usul ve kanunlar 
icab dır. Binaenaleyh bahsetti 
ğ miz ştkayetlerin mevzuu bu 
cılıet değildir. Yalnız' mesela !s
tan buldan Gaı bi Anadolu dEıhi· 
lindeki bir ç'lk ~ehfr ve ka.ıaba
lara sevkedilecek mal ar lzmir 
limanı Va:5ıta11ile göndeıiih'. Fa
kat bu mallar İzmir limanına 

çıktıktan sonra kat'iyyen ambalaj· 
lan bozulmaksızın ve İtmirde 
bekletilmekııizin doğrudan doğ 
ruya Şimendüfer istasyonunll ge
çirilir ve buradan dahile sevke· 
dil r. 

Esasen İstanbula geldiği zaman 
burada belediyeye bir oktruve 
vermtı olan malların lzmir tariki 
ile garbi Anadoluya sevki esna· 
sında bir de bura belediyesi 
tarafından ikinci oktnıvaya tabi 
bulunması kanunsuz bir muame· 
leclir. Ve iıte lzmir ve Saruhan 
vilayetleri dahilindeki kazalar 
tüc arının tikAyetleri bundan 
do1ayıdır. Kaldı ki lstanbuldan 
sonra ikinci defa İzmirde oktru· 
vaya tabi tutu'an mallar asıl 

istihlak mRhalli olan kazaya 
vardığı zaman üçüncü defa bu
rada oktıuva reımi verecek ir. 
K eLalık eğer İzmir ile istihlak 
mahalli arasında difer tevakkuf 
is' asyonları varıa ve bu istaı· 
yonlann merbut olduklan beledi 
ye er ne de fzmlr belediyesi gi"1 

ge'f;ı geçen efyadan oktruva 
resmi almağa kalkarlarsa bu nam 
n.ltında alman para!l\rırl Anadolu 
halkı ;çin ne ağır bir yekun lu· 
tacağı kolayca anlqı'ır. 

Hariçten mE"mlekete giren 
veya memleketin muhtelif aksamı 
arasında taaU edilen e~ya üze
rine konacak vergi ve resım•erin 
nıtktannı tayin etmek devlet için 
da..,ili ve harici bir siyaset, ayni 
zamanda umumi bir milli iktısat 

m selesidir. Bu itibar ile be1edJ
yelere ve• 1 mit olan oktruva res
mi tarhı eali.hiyeb bu siyaseti 
altüst edecek bh ıekil alamamak 
IAıımge!Jr. 

Her halde bizim bu vaziyetten 
anladığımız ıey ıudur: Ok ruva 
resminin mu ıtelif mahallerde 
tatbiki tekli memleke: in dahili 
ticareti için t-ir tehlike, bazı 
mahallerde balkın yapma ıe
raiU nokta11ndan ise pek ağır 
bir yük olmuıtur. Alakadar ma
kamlarca bu vaziyet n ehemmi· 
yetle DMan dikkate alınmesı ve 
icap eden tetbirlere 1evesıül o
oiunmaaı bir vazifedir. 

Atlehn1et Asım -------
İngt tere - Efganistan 

Bugünkü t·lgrafıar lngiltere hükO· 

metınin Ef11anlstan kıralı Nadır ea:ıı 
taııtik et 1~ ııi bıldirıyordu Daha ba,ka 
devletlerde Nadir ,ah Hazretler ne 

kar ı aynt tek ide lıaı eket ettiklerıoden 
Efganlstanda de~am eden yedi ıe~ iz 

aylık anar11l devrlnın nıhayet buldu

ğuna bukmetmek icap eder. 

Nadn han geçen ıubat ayının son

la• ında Efı;tanı~tana girmiş, eıı çok 

ı ufuzla oldu~u Hoııt havahsıode çalış

ını~. E.fgani~tanın cenup ve şark vtlA

Vt>t erıncteki krıbılelerl f"t ,,f ında t< plan-

dık tan .. o .ıa Hı.bılıullJı ile k~t:lar 

t~ncıe semere verme e 

başlamıı geçen ayın 1 O un de Habi

bullahın llııca ettı~ KAbil kalesinden 

başka Kabilın her tarafı onun eline 

gtçmiıti. Beş on glln sonra Habibullahın 

btıtUn kuvvt tlerl perişan olmut, 

birinci teırinln 17 sinde Nadir Hanın 
kıral!ığı llAn edilmıı, daha evvel Ha

bibullah ıle bqlıca on adamı idam 

olunmuş, bu suretle Efganiıtanda da

hli• harbe nihay,.t verilmişti. 

V azlyetin bu şeklı almasını müteakip 

lrıgilıere ile Efganistanın Hiodıı tanda 

bırbirlerlnc mücaveretleri hasebile 

aralarında iyi münasebetlerin ecdıt 

olunması beklenirken bir V ezlrlstan 

mt>selesl çıktı ve iki memleket arasında 

gayet mühim bir mesele bulunduğu an

laşıldı. V eziristan, Hindıstan lle Efganls

tan hududu üıerlnde S3ll derece 

harpçu kabilelerle meskan dağlık bir 

memlekettir. Surda lnglltereye tabi olan 

bu havali hakikati halde İngilterece 
te:ıhlr r-dilememlştir. 1852 sene~ınden 

beri İngiltere bu havahyl zapttçln 1 7 
askeri teşebbusatta bulunmu~ i8f'de kat'ı 

bir neticeye varamamı~t.r. 

İngilttre lle E.fganistan arasında vuku 

bulan muharebe esnas nda V ezı. it rin 

bir ç~u ozam11n Efgan ordularının 
başkumandanı olan Nadtr Hana iltihak 

eder ek ona yardım etmltler ve V ezlriı 

tanın İngiltc.-reden tamamile aynlmatanı 

temin ~tmek iıtemıılerdı. O zamım 
İngiltere ile Efgan11tan arasında aktolu

nan muıMllAlıa bu hedefı temin edeme

mekle beıaber Nadir Nanın bu seferki 

hareketi esnasında V ezb hlerln gene ona 

yardım ettlklert ve onun kazanma

sında amil oldukları anlaşıhyor. 

Bundan dolavı Nadir harım Efli?anlr 

tanda yaziyt h tavftye etmesini müıta 

kip İngılıerenin V t-zlrh;tam yeniden iş
gele teıebbaı .. ıu~ı anlaşıldı ve Efga

nlstanm buna itiraz ettiği haber verildi. 

İngilterenin V ezlrtstanı, bılha88a bu 

olltenln en mnhım ınkulcent noktası 
olan Vanayı yeniden lf~al etmesl Ef
ganlst~n hududunda emniyetini selbe

decek, bilhassa Gazne havalislnl daıma 
tehdit altında bulunduracak bir mahi

yettedir. Bu meseleni~ ilerqe nasıl hal· 

ledıieceği malam olmamakla beraber 

lngtltere hnkametlnln kral Nadır hanı 

tanıması nasıl çıktığı malQm olan !OD 

anar,ı devrinin bittiğine en büyük 
delUdir. 

Ômer Rıza 

Hukukta 
lmtihan şe~ ilıen değişiyor 

Hukuk fakultesi müderrisler 
meclisi dün toplanarak ihzar edil
mekte olan yeni imtihan talimat· 
namesi h~kında müzakeratta bu
lunmuştur. Bu talimatnameye gö
re bu seneden itibaren imtihan
ların şekli icrası değişecektir. 

Talimatnamede şu esaslar tesbit 
edilmektedir : 

Dersler üç şubeye ayrılacakttr. 
Her şubede biribiril{! alakadar 
dersler bulunacaktır. Her şube

nin imtihanı, kaç ders olursa 
olsun, bir günde yapılacaktır. 

Bu suretle imtihanlar üç gün
de icra edilec~ktir. Fakat bu üç 
gün arasında beş on gün kadar 
fasıla verilecektir. 

Şimdiye kadar talebe imtihan
lara girer ken hiç bir sıraya 
tabi tutulmuyor, imtihan gün1eri 
canının dilediği saatte imtihan
lara ğiriyordu, Yeni talimatn.a: 
meye göre, müderrisler mechsı 

tarafından imtihanlardan 12 gün 
evvel bir kur'a çekilecek ve ta-
lebe imtihanlara kur'a sırasile 
girecektir. Hazıran devresınde 
bilamazeret imtihana girmiyenler 
eylül devresinde imtihanlara ka
bul edi!miyece.ktir. 

Hukuk müderrisleri meclisi ge
lecek cumartesi günü de topla
narak bu talimatname üzermde 
müzakeı atta bulunacaktır. 

Zavallı çocuklar! 
Dün sabah saatlerinde, kapalı, 

büyük bir demir kapının önünü 
kalabalık bir çocuk kafilesiyle ku
şatılmış gördüm. İçlerinde gülen
ler, itişenlerle beraber, ağlıyan
lar da vardı. Merak edip yaklaş
tım: •niçin ağlıyorsun küçüğüm?,, 
dedim. Boğazını şişiren hıçkırık
lardan fırsat buldukça, kesik ke
sik anlattı: 

- Efendim, burası bizim mek
tebimizdir, sabahleyin dokuzda 
kapanır, geç kalanları içeriye al
mazlar. 

- Tabii almazlar, niye geç 
kaldın? dedim. Çoçuk, benim se
simdeki azara benzer sertlikten 
incinmişti: 

- Benim hiç kabahatim yok, 
diye başladı, her günkü gibi 
gene vaktıinde mektebime gele
cektim. Ama bırakmadılar. 

Kim bırakmadı? 

- Polisler, bizi aldılar, knra
kola götürdüler, tramvaya asıl
dığımız için ceza verecekmişiz. 

- Peki, niçin yasak olan bir 
şeyi yaptmız,? 

Çocuk, )arası tırmalanmış gibi 
acı acı söylendi ; 

- Ta Beşiktaştan geliyorum 
efendim. Tramvayda ne kadar 
çırpınsak bizlere ancak l:asamak

lar kalıyor. Büyükler, bizden daha 
kuvvetli olanlar, kollarımızdan 
tutup atıyorlar, çiğneyip geçi
yorlar. Böylelikle basamaklarda.,, 
kalıyoruz. .. 

Çocuk hak1ı, mektep haklı, po
lis haklı. Fakat ortada dökülen 
göz yaşları, kaybolan derslet ve 
çekilen ıstıraplar var. Şarkın ıneş
hur şefkati, zayıflara karşı besle
diği güzel ve asil hisler ne oldu? 

Sırtı çantalı, eli sefertaslı mektep 
yavrularım nasılt çi~nemek hissiz
liği derecesine öüşüyor? 

Ne acı bir şeydir ki, sahah
ları gene bu semtlerden "husu.;i,, 
yaftalı tramvay arabaları, mem
lekette açılmış yabancı mektep
lerin talebesıni duraklardan top
layıp geçiyor. Ya bizim mektep
lerimiz, öz çocuklarımızdan ne-

den bu gibi yardımlar esirgeni
niyor? Ders saatlerini karakol 
taşlıklarında geçiren bir yavruya 
kimin yüreği sızlamaz? 

Acaba Şehremaneti tramvay 
kumpanY.asını bu n~ktada vazifeye 

davet edemez mi? Yann karlı, 
boralı, tipili berbat havaların pek 
yakınındayız. 

Eğer bu teşebbüsü istemek, 
yanlış bir tavsiye değilse bari 
hemen baş]asak ta gene geç kal
mış olmasak 1.. 

Srvrah 

Yeni neşri'}Jat 

Kahramanlar 
Genç ve kıymetli şair Yuşa Nah! 

beyin en son yazdığı şiirlerden 

müteşekkil olan bu eser muallim 

Ahmet Halit kütüpanesi tarafından 

neşredilmiştir. Tereddütsiiz diye

hiliriz ki bu derece nefis ve zarif 

kitap ilk defa basılmıştır. Tavsiye 

ederiz. 

Resimli Ay - Yeni sayısı dolgun 

miindericatla çıktı; Sadri Etemin 

hikayes~ Ertugrul Muhsinin, Sabiha 

Zekeriya Hanımın makaleler~ Şang· 

hay şıiri dikkate layıkur. 

Bulgar Sırp müzakeratı 
"Pirot,, müzakerat ve mukarre

rannın hallil tesviye edememiş oldu
ğu bir çok noktalar, şu sırada içti
maa başlamış olan muhtelit Bulgar
Yuğoslav komisyonunca tetkik ve 
tamik olunmaktadır. 

Muhtelit komisyonun tetkik ettiği 
mesailln en mühimlerinden biri 
müşterek em!Ak mes'elesidir. Bazı 

Yugoslav mahafili müsterek miilk
Ier mes'elesinin halli içın bu ~ibi 

mülklerin tasfiyeye tabi tutulmasını 

teklif eylemektedirler. Bulgar mnha
filine gelince tam bir tasfiyeden zi
yade mubadele usulünün tatbikine 
taraftar görünmektedirler 

Şurasını da ayrıca işaret edebi· 
liriz ki, harbi umumiden zebun ola
rak çıkan Bull{aristan her ıld şekil 

hallin kendisine yiik etecct'ti mecbu
riyetlerden son derece yiikc;;linmek
tedir. l\1uhaceı et" sureti le Yuµ;osln v
yadan Bulµ,aristnna geçen ailelerin 

J 

iaşe ve h•Uını hiiklımetin lmzines·ni 
faılası ile ı;arsıyor. Eı'!;er Sırp top
raj!;ınduki nr·ı;.ı:i tasfiye veyn tebdil 
usulü ile Sırplara tevdi edilirse o 
araziden gelecek Bulgar ailelerinine 
toprak ve havayiç temi~ etmek, 
Bulgaristan için bir borç olacaktır. 
Bu borcun a~ırlığı kar~ısıntla Bulgar 
ma ha filinin entli~esi gayet tabii 
görülür. 

Komisyonun ayrıca meşgul olnca~ı 
dıP;ı:r bir mesele de Yogusl:iVya mli
rahhaslarinın bıtaraf mıntııka hak
kında teklıfleridir. Bu tekli[ Sırplllar 

tarafındun " Pirot ,, ta ılc:-i sürürl
muştu. 

l\lüzakerattan ne p,-ibl netice clıle 

edilecep,i şimdiden tahmin edile-
mez. Eger tarafeyn ric:.ıli siyusiyesinin 
beyanatı esas ittihaz edilirse her iki 
tarafın bütün ıhtlldfatı kaldırmak ve 
dostane münasehat tesis etml'k 

emelinde bulun~uıtu neticesine varılır 
Ancak hiikômetlerin resmen ib-

razından hali kalmadıklan bu 11li'i
nü niyeti sahayı faaliyette tatbik 
eylemeleri miimkiim olmuyor Sırp 

ve Bulgar çeteleri miitelrn bilen her 
iki hükômet erazisinde faaliyetten 
hali kalmıyor. Hiidut hiikömet me
murları mütckabllen müşklilftt çıkar
maktan feragat etmiyorlar. 1 lü...;nü 
amtzişln iadesini işkal eden bu iki 
meseleden komiteci faaliyetinde 
Bulgarların ve tazyik ve tedmirde 
Sırpların ileri !!:İttigi muhtelif mc
nabıdcn alman haberlerle tahakkuk 
etmiş bir keyfiyettir. 

Sırp ve Bulgar hiiHımetlcrl hli · 
tün ihtllMların tasfiyesine tara ft:ır 
olabilirler. Ancak bu tastiyenin sırf 

resmi mahı yctte kalarak \ aZi) eti 
islah edememtsi endişesi mevcmtur. 
Çünkü Nüyi muahedesinin çizdııti 
hudut, milliyetleri nazarı itibarn ,Ll
mamış ve l\lakedonyayı s[imını.:tre

darik Sırbistan ve \: unanbt ... n ara
sında pay ederek bir takım millt 
hislerin rcnc.ıde olmasına yol :ıç-
mı~tır. 
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Rlzslr eluertyetle lodo" baTa ır .. men 

balatla olacaktır. 

Sinemaya dair .. 

S inemalar dile geldi 
Avrupa~a ve bizde ın 

rir!erde bu yeni mevzu me 
dan kıyasıya istifade ettiler 

Sözlü filimlere şimdilik s 
yok diyeyim, fakat sesli fi 
dikkat ettim, bütün sesleri 
şeyden alıyorlar: 

Kilise Çanile asker bo 
dan ... 

Mizah yaparken 
Muhtar Beyin iktısatçıhğı 
Tahir Nadi Efendinin hiciv 
den bahsetmek, gazetecilik 
keti yapmak için de şehr 
lerıne, belediye reislerine 
Il<JSll bir usul, bir adet oldus 
liba ses i filim için de çan 
ve bir borazan mutlaka lazı 

Sinemadaki inkılap, yalnı 
rac! ·, bu sesliliği, sessizli 
değil. Bir de perdeleri ayı 
adeti kalktı. 

Bence buna da ehemmiye 
m('k gerek: 

Evvelki gün bir filim seyr 
ken düşündüm. Bütün bir 
bir çırpıda göste ·iliverme 
her halde, faydalar da, za 
da o!abılirdl. 

~inemaya tek başma gel 
insan, bana öyle geliyor ki, 
pedqi değil, biraz da 
ğmı, solunu görmek merakın 
Ampullerin uzun müddet 
yah kalması böyle bir seyi 
gözünde karanlık bir perd 
bidır. 

Sinemaya yalnız gelmiy 
için bundan daha muvafık 
tarz tasavvur bile edilemez. 

Bir filmin devamı zama 
uzun bir aşkın doğ'up, bü 
ölmesine bol bol kafi gelmeJ 
ehline sormalı 1 

Toplu i." 

---·---
Si)'aSİ çetel 
Uzunof ÇPtesinin fethi 

Ta) mis ı•azetesi, Bulgurtsr 
S·rhistrın hududu üzerinde 
bul rnak tıı olan çete faali yerle 

bahseden bir başmakalesinde 
nof zamanındaki çete reisifl 
reketlerini ~u ~ckilde hulasa 

Uu çete geçen hafta zar 
l3ulgar hft ,imini öldürdiıkteJl 
fü. -raı btan tarafında bır treol 

tı 

durmu~. ) olcularm paralarıııı+ 

ccvhLr crıııi, her şeylerini g3 
ve v.ıZ

0

)Lte ha~im olrn 
L'z ın r 1 ı u yuprıkrnn sonr' 
et 1 ır-t ·) ·1 bir nutuk di 
şimdi! i murnci ve mü:;teblt~ 
fır hlikC\rn"'t ni yıkıncıyll 

ırn·nceye kadar mücadele şıı 
ferini anl'ıtmış, yolcalarll tfl1e 
kıral ınn. millerine, hiiku~~cı ııJ 
muh·ılefctine hitap eden do t\I 
tup \'ermic:tir Polis bu ıııel' e 
alarak ait olanlara tesUııt ce 
bulunu\ or. Czunof. hük0ıtl~1 
kilme~ı, muhalefete iş b&Şd. 
mcp;i emredıyor, yolu~~diif 
nazırlar4 meb'usları öl 
SÖ) lüyor. 

ıcotı" 
l1zunof çctcse, çeteci nl•' 

!erden miiteşekkildir. Btırifldt 
meyı;ımını S rbistan kö."le n• 
çirdiktt:"n ı;oııra Bulıı; rıstll rıtl 
rek bomha ve sih\h)ll o~ sı 
Hali hn7.ırda Uzunof çet 
tana geçmi~tir. biliflde 

Onu Sıı biscan da . 1'ilıı 
rntı11> 

ederek mahvetmek ~si•" 
Çunku muhakkak ki ~otJltlfldıJ 
hafili onun nerede . 
bili yor. çete 

Bö} le yapılmazc:a btıde"ııt11 (İ 
cek scnt: de cethışkre fJıJlg' J 
cek ve S rbistan ile cJer lf 
ar- c;ında tı hii miinıt!it:bc 
edemi) eccktlr., 





• Stakpool,, dan: 
Slen Sidney ıehrine ilk defa 

gelmiyordu, henüz yirnıl altı ya
tında olduğu halde Avustralya
da gezmedik yer bırakmamııtı. 
Fakat bu kadar züğürt olarak 
bu büyük fehre ilk gelişidi. Ce
binde topu topu yedi buçuk 
lira vardı. Gemiden eıyalarmı 
alarak ıehre çıktı. Yedi senedir 
görmedifi dükkanlara, gazeteci· 
lere, arabalara doya doya baka
rak caddede ilerledi, her zaman 
kaldıfı pansiyonun kapmnı çaldı, 
panılyoncu kadın hiç değişmemlı 

ıen çehresfle onu karıtladı, Slen 
orada bir oda kiraladı, çıktı. 
Sonra yabani kediden, yapağıdan 
tuttınuıda çiftlik ve tiyatro bile
tlno kadar her 1eyin satıldığı 
çartıdan geçerek tanıdığı bir 

lfY'rafın dükkanına gitti, tanıdığı 
adamı aradı. Londraya gfüniı ol
duğunu ve üç aya kadar gelemiye-

ceğinf haber alınca çok canı 

ııkıldı, o buraya maksatsız gei
memiıtt, bClyük bir teıebbüste 

bulunmak flzere para bulmak 
lıtiyordu. Demek ki bu teıebbüaü 
baıaramıyacaktı. Fakat tali Slene 
daima yardım ederdi. Tesadüf 
bu ya, bu felftket hı-berini alınca 
bir bara bir e~lence yerine gi
decefi yerde berbere gitti, 
boı bir iskemle buldu oturdu, 
aynada sakaldan geçen bir ha
yal gördü, bu onun eski bir ar
kadaşı olan Maklindi, O da 
onu görmüttil, dükkana geldi, 
iki arkada.ı buluştular. Slenin 
iti bittikten sonra beraber çıktı
lar. lktsl te1.at teşkil ediyorlardı, 
biri uıun boylu tunç benizli sa· 
nıındı ve çok genç görünüyordu; 
öı eki e11mer, kisa ve kaba idi. 
İkisi de iyi giyinmişlerdi. Makli
nin bir deniz adamı olduğu ha· 
linden belli değildi. Hakikaten 
o hem kaptan, hem sarraf, hem 
tGcca.r dı. 

Kol kola yürüdüler, bir bara 
glrdller. Hoı beıten sonra Slen 
macerasını anlattı: balıkçılık et. 
Dllf ilkin kazandığını kumarda 
kaybetmlf, sonra elinde kalan 
para ile Hindistan cevizi yetiı
tirmiye kallcıımıı, bu sefer bir 
kasırga, ol)un bütiin servetini 
harap etmitti. Tanıdığı bir ıar
raftan 6dünç para almak {\zere 
Sidneye gelmlı, aradığını bula
mamııtı. 

Maklin de halinden ıikAyet 
etti, onun bir gemisi vardı, bu 
gilnlerde iıleri tena gidiyor bir 
türlü para kazanamıyordu: ' 

- Biliyonun ya, dedi, fıçl 
ücretleri pahalı.. Ben ihtiyar 
Jimi kullanıyorunı bilirsin ya 
miskinin biridir, az paraya ka· 
naat ediyor. 

- Gemin büyük mü, nasd? 
- Bilyük bir kotra .. 

Makltn geminin sağlamlığından 
bahsetti durdu. Slen onu bu 
sözleri üzerine düşündü, Maklınin 
ıemisi, onun çok itine yaraya
caktı. Tereddüt içinde dü~ündü, 
sonra birden bire karar verdi, 
Makline: 

- Yemeli beraber yiyelim 
dedi seninle bu hususta konuı

mak iltlyorum. 
Maklin pö düğüne çıkartarak: 

•Beki •• dedi, beı·aber lokantaya 

Çeviren: Muslih Ferit 
gittiler sofrada karıı k8.l'§ıya 
oturdular. Slen töze baılıyarak : 

- Senin gemi, dedi. 
Maklin cevap verdi: "Evet be

nim gemi, otuz tonluk kotra 
gibi bir ıey. Bir de mükemmel 
muavin makinesi vardır, alan 
olursa üç yüz elli liraya satabf· 
leceğim, nasıl? 

- Bu para bu gemi için çok, 
pek çok azdır. 

- Ne diyorsun? niçin? 
- Çünkü bu gemi ıana yirmi 

bin lira ka2andırabilir. 
- Nerde o günler hani? 

Slen: - Sahi, alay etmiycr 
rum dedi ve hiç ıüphe etmiyo
rum ki bu gemi sayesinde bin
lerce liraya malik olacaksın. 

Bak sana ne anlatacağım; belki 
adını ftltmfıindir. Beyaz kıraliçe 
isminde bir vapur bundan on 
iki sene evvel Cavaya rıitmek 
ii~ere Sidneyden kalkıyor. Bir 
DClntmvka olrketine ait yüz bin 
lira aftan para taııyan bu vapur 
çok müthit bir fırtınaya tutulu
yor ve daha ıimaldeki adalardan 
birinin çıplak sahiline çarpıyor. 

Gemide kaptanın küçük çocuğu 
ile bu hikayeyi bana anlatan 
taifeden baıka hepıi doğulmuı 
yalnız bu ikisini dalgalar karaya 
atmıt ve böylece kurtulmuılar, 

ama buranın yerlileri haıin 
adamlar... lktıinl de e.sir diye 
yakalamııtar, fakat onlara fena 
muamele etmemiıler. 

· Bu dedl~im adam daima kaç· 
mı ya ilğraş,nıı ve nasıl ett ise 
becermiş, büyük bir limana kaç
mıı. Kendisini gördü~<im zaman 
yirmi sekiz yaıında oldu~u 

söylüyordu, halbuki, altm.ıılık bir 
ihtiyar gibiydi. Bu c!üıkiin ve 
yoksul adamda bu kıymetli ma· 
liimattan başka btrıey yoktu. 
Efer gidebilse o ıssız sahilde 
gemiyi bulurj altmlan ahrdı, 

çünkü gemi tamamile parçalan
mamııtı ve yerliler altından 

hoşlanmıyorlardı. Böylece bu 
ümitle senelerce dolaıtı, hüviye
tini iizliyor, geminin ve para
ların nerede olduğunu hiç kim· 
seve söylemiyordu, eğer söyltye
cek olsa vapur kumpanyasının 

vadettiği mükafatı almak için 
haber vereceklerdL Ne ise hiç 
kimseye açmadığı bu ıırrı ölür
ken bana söyledi, çünkü kendi
sine çok müıfik davranmı,tım, 

adamzağız öldü gitti. İıte böyle 
ne derain bu iıe. 

- Peki ama istediğin ne? 
-Ne mi? Ne olacak? Bak bu-

rada parasızhktan kırılıyoruz. Se
nın gemiye biner gider~, altın

lar orada bizi bekliyor. 
- İyi ama on iki ıene bu, 

lif değil, hadi kimse iliımedi 

diyelim. O altınlar bu kadar 
zamanda kuma karıımııtır da .. 
' - Yok canım, burada kumlar 

senin bildiğin gibi dalgalı değil 

hem bu sahil çok ıssızmıf, kim 
alacak altınları? 

- Biliyorsun ya, Karpantan 
körfezi ... 

- Orası öyle am,,. 
- Tabii altınları muhakkak 

de~tl fakat büyük bir ihtimalle 
bulacağız. Adamcağız her !lalde 
beni aldatmadı. Biçarenin çene-

R~ yerdeki acenr.tar hlıkikl 
Gıllette bıçaklanna mAlikti B 
Alcmşıımül tr•J btçııklan r. rı~ 
defa muayeneye tabi tutulduklı· 
rından muntazam ve müst "b 
ol11nk traş olabilm . , er! 
edilmiştir.. enw-te mı.o 

Gillette 
İdarehane inşası 
Tiitüıı inhisarı U. 
müdürlüğünden: 

Tiltün inhisar idaresi Balıkesirde 
inşa edilecek baş müdüriyet idare
hanesinin Jnşası kapalı zarfla müna

kasaya konulmuştur. Mezktır inşaa

ta alt proje ve Şartname ve sairesl 
15 lira mukabilinde verilece~lnden 

taliplerin idarei umumiye mlmad 
şubesine müracaatla almaları ve 30 

T. ,.sani 929 tarihinde ııa&t ı J de 
zarflarını Galatac:Lı. mübayaat ko
misyon una tevdi etmelerL 

İLAN 
CJmanlı ban~a~ından: °!o 3 Faizli 

l 9 I I tarihili " CRED1T FOC1ER 
EGYPTlEN ,,. tahvillerinin, ı kAunn
evvcl ı 929 tarihinde icra kılınacak 

amorti keşldeslnde başa baş tediye
si tehJlkcsine kar~ı Osmanlı banksı 
Galata merkezi idaresi ile İstanbul 
ve Beyo~lu şubeleri tarafından pek 
eyi şeruitle sigorta edileceği mezkôr 
tahvilat Mmillerinin malümu olmak 
üzere ilan olunur. 

ı s ta n ~ u ı noım ı en me~te~i 
ınu~avaof Konıtsyonuu~on: 

Mektep talebesine I I 4 ilA 1 ( 8 
takım elbise kapalı zarf usulile 
miinakasaya konulduğundan talip
lerin şartnameyi görmek için her 
gün ve ihale için de ikinci teşrinin 
I 8 inci pazartesi günü saat ı 3 
temektepte toplana ukomisyona 
gelmeleri. 

,1 
lerı atarken batında idim, hep 
ona yardım ettim ve o kafasın
daki altın madenini bana hediye 
verdi. 

Makltn sordu: *İlkfönce yirmi 
bin liradan bahsettin demin yüz 
bin lira dedin bu ne? ,, 

- İyi ya ben zayi miktarı da he· 
ıaba katıyorum farzet ki kırk 
bin lira bulduk yirmi bini se -
nlndlr. 

Maklin tereddüt gösteriyordu. 
Slen geminin tayfalannı sordu, 
yiyecek içecek tedarik etmesini 
söyledi. Gemide bir ihtiyar İngi
liz Jjm, bir de yerli çocuğu S'lm 
vardı, onlar her if görmiye kafi 
idi. 

Lokantadan çıktdar, yemek 
parasını Slen vermitti. Yürüdüler 
Maklin bir binanın önünde dur
du, içer 1 girdi, birkaç dakika 
sonra çıktı, Slene : "Evet dedi 
Beyaz kırallçe tsmlni taıı van bi~ 
iki yüz tonluk bir vapur bundan 
on tki seoe iki ay bir gün evvel 
bu limandan hareket etmiı ve 
kaybolmuo listede öyle gördüm.,, 

Parayı sordun mu? 
- Deli delilim öyle ... 

(Dov&mı J&nD) 

l röst teşkiline doğru 
«Rokfeller * artık şönıendöferleri ele geçirmiş of da 
ğundan, bütün kumpanyalara karşı tnütahakkirrı 

bir çaziyet takınnııştı 

• Harriman ,, la uzlaşması .. PJ· 
usilvanya ,, ıömendöferi için gj
riştiği mücadeleyi neticelendjrdi. 
Bu suretle şömendöfer şirketleri
nin en kodamanlarını nüfuzu al
tına almış bulunuyordu. • Van· 
derbilt,, ve müttefiki "Morgan. 
yola geldiler. 

.. Rokfeller ,, le .. Vanderblit ,, 
arasında bir itilaf aktedildi. •van
derbilt ,, , " Standl'rt Oil ,, in bir 
mıktar hisselerine iştirak etti. 
" Rokfeller " de buna mukabil 

nakliyatta istedlti tenzilatla tari
feyi elde etti, .. Rokfeller ,. bu 
kadarla iktifa ediyordu . On ıe· 
nelik bir mücadele neticesinde 
birçok ıömendöfer hatb eline 

geçmekle beraber, o, Morgan gi· 
bl kumpanyaların şermayesmı 
mürakabaya lü~um görmiyordu. 
Demiryollarının kıymeti maddi .. 
yesini aldırmıyor, kıymeti nakliye. 
sinden istifade ederek petrol trös
tünü tesise uğraşıyordu. Vesaiti 
nakliyeye hakim olmak, onun için 
yegane takip edilen bir gaye teş
kil ediyordu. 

Fakat kendine çizmiş olduğu 

bir program haricinde her türlü 
vasıtaya müracaat ederek rakiple
rine galebe çalmak ve başkaları
nın nüfuzu altında kalmamaka 

uğraşıyordu. 
==-= 

Amecika kanatizasyonlannı 
kısım azambini elde ettikten so 
ra, Amerikanın en mühim şöme 
döfer kumpanyalarile uzlaşın 
hususi bir sal filotilası teşkil e 
bu filotila petrolu evvela Amer 
ka göUeri üzerinde ve daha son 
Bahrjmuhitte nakle başladı. l~l 

yürümesi için her ne lazımsa nüfu 
altına almak, boş yere masra 
girmekten kendini kurtarmak, şa 
sı aharın, iktisat edilebilecek d 
larları ele geçirmesine mani O 

mak: 
işte Con D. Rokfellerin set'\' 

tini tesis ederken takip eyledi 
ticari prensipler bunlar olmuşt 

Jf. 
Fi1hakika • Rokfeller • rakl 

!erinin hakkından gelmlye 
onların sattıkları maim kıymet' 
deki malı daha ucuza me" 
istihlake vazetmeğe muvaff 
oldu. • Klevelant • ta .. Stand 
OH • in komşusu olan di 
petrol şirketleri tazyiki heııı 

hissettiler, cüz'i mükaveme 
sonra " Rokfeller • in nüf 
altına girmeğe mecbur kaldı\ 
Daha 1872 de o mıntaka 
beıt miihim petrol tşktir fa 
kası Standart Oille bir şir 
vücüda getirmiytı ve •Santral 

._.o$yeyoin of Refiners. e katıl 
ğa mecbur kaldılar. 

Manisa vilayetinden: 
İsimleri zirde gösterilen yollardaki imalat inşaat hlıalannda muh' 

keşif evvllerl iizcrinden (balAda gösterllen saatlara) 30 teşri.nsani 
tarihine müsadif cumartesi günü ne kadar müddetle ve kapalı zarf ıı 

münakasaya çıkarılmış olduıtundan fazla taf:.llat alrpak isteyenlerin ll1 
deti mezktire znrfınua vilayet Nafıa baş mühendisliğine müracas 
!Hln olunur. 

'°' o Yapılacak ameliyatın nevi 

57+368-60+21s kilo metreleri 
arasında maa temel tabakası şosa 
inşası ve 30 metro tulinde istinat 
di,·arı inş&sı. 

Bu yolun muhtelif kllo metrelerin
de otuz metro tulinde harçlı k~rgir 
istinat di\'arile iki adet 0,60 beş 
adet bir bir adet üç metre açıkla
rında beton arme menfez inşası. 
Bu yolun 3+soo-4+9oo kilo 
metreler! arasında 1400 metre tu· 
linde kırma tuş ve bilokaj f er~ile 
silindirnjı. 
Bu yolun 12+000-14+000 kilo 
metreleri arasında lld metre tulinde 
kırma taş ve bilokaj ferşile silindlrajı. 
19+345-20+345 kilo metroları 
arasında bir kilometre tultnde bilo-
kaj ve kırma taş ferşile iilindirajı 
10 + 000- ı 2 + 902 kilometreleri 
arasında 2902 metre tulinde cem'an 
26,60 metre tulinde on beş adet 

-o-
Bedeli keşif 
Lira K. 

18582 83 

8303 81 

14684 46 

ı 33"25 60 

12146 30 

17800 72 

Yolun fsrnl 

Borlu-Demirci 

Borlu-Demire! 

eri 
Akhlsar-:\f erııl 

Man1sa-Akhls" 

Salihij-Botl1l 

muhtelif açıklıklarda beton arme 
menfez inşası. 

2
9 tl~f 

Kırkağaç-Gelenbe yoluna Alt teklif mektupları 30 teşrlnsant 9 08 P 
hine müsııdlf cumartesi günii saat on dörtte: Akhlsar-~'lermere yoh\,, ıl' 
teklif mektuplerl yevmi mezkurda: 1-2 ı 4 de: Manisa akhlsar 'f~: ce~ 
teklif mektubu yevmi mezkôrda S. 15 de: Salihli-Borlu yoluna ı-cıı 11• 

ıııe ~r 
nat mektubu I ~2 I 5 de: Borlu-Demirel yoluna :Ut temınuc ıtliifl# 
yevmi me;1,kCır saat 1-2 ı fi da kabul edilecek ve o saatlarda 

saya başlanacaktır. 

Erzak münakasası rr 
Baytar mektelJİ rel<:tÖrlilğiinde ııe;"~ 

U JcAOıl JSv 
F:kmek, sebze, mekôl!tı bay\·aniye ve baklyyei erzak 4 8oıııt1fl ~~ 

I 929 çıır~amba gü lÜ knpalı zarf usulile ihaleleri tcra 1?1ı0 oıtıh' 
talip olanların defter !arlıkta mücc&sc:.atı tüccarire ve ziraıyt 
mes'ullüğüne müraGa&tlarL 
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• .. 
"' 

Meçhul asker 

Tahammüle kudretim kalmamıştı 
tlimandanzmla yalnız kaldığzrn zaman kendimı; artık 
tu]Jtedenıedinı ses.~iz göz yaşları döknır'ğe başladım .. 

tf, attan pek çoğu izinli olarak galip gelen, yarın maılup, ma~lup 
ııt ~htre gitmiı ve gelirken de bol olan yarın galip gelir.. bunun 

P" 1 havadisler a~tirmtılerdl. Ge- ehemmiyeti yok ... Ancak biz, zelil 
ile Çadırlar, battan b~ıa. nv.kü ve sefil oluyoruz ... 

., ttııur içlrıde ... Açlık ınidem~i Şimdi kumandanım,daha fazla 
' e~irdiği halde, fasulya karava- parhyan, siyah btr kıvılcım gibi 

.. -·•nın buram buram tüten ve alevlenen eözlertnt gözlerime dik-
taha saçan dumanları bile bizi mit beni dinliyordu. 

~&.tavana bafm8 getiremedi Ha- - Ne diyordun... Zelil sefil 
t \'e Halil çavuıların ısrarlarır a mi? ... 
fınen, {ehirde henüz yediği • - Maalesef böyle kumanda· 

, iti ve yoriunluktan baıımızın nım ... Vakıa eliuıizdekl silah1ar, 
ıot•dığını behane edc:ırek bir düımanı sel~lamak fçfJl kalmı-

tna. hile yemedik. Nazım der yacak. Düıman, b\1 silahların .. ve 
h l Uzandı ve gö, lerini k,:padı. bu ııUahlarm ucunda da1galanarak 
c:ııJi 

Yorum • uyumıyordu. Fakat yökıelen aancalın üzerine basıp 
tseın bir halde idi. geçecek ... 

ç,dırdan çıktım. Keakfn bir ŞimdJ kumandanımın gözle-
~ soğuk vardı. Ufuktakı bu. rinde de bir damla yaı parla-

L tar dağılmııtı. Sema ıaf ve m fb Bir anda titredilinl hisset 
~ ~ttaktı; elmaa çivilerle gerılmit tim, Yavaı yav{lf bavı eğildi. 
;tn. lacivert bir kadife gibt. Se- Gözleri. ocağın a.levlerine çevril-

tG ' lcoyu bir gölge halinde gö - cJ... Korkan ve titriyen biı sesle 
lliiyordu . Evvelce pırıl pırıl sordu: 
"~arı şehrin l§ıkları ,önmüş.. - Teslim mi oluY,oruz? .. 
t~ ttı:ı: htrkaç belirsiz ziya, mü . - Hayır efendim.. bu, timdi-
~e ilk mevzuu bahtı de~il •. 
"G ••it gözler gibi yanup ıö • - Teslimden daha fena bir 

Yordu ••• 
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tlb 6a:le im, uykusuzluktan biber 

>a 1 Y~nıyor ... karargah ya vat 
t~:ı ~nlanıyor .. c.aduın kapı 

• bG açıldı • Muhittm Beyin 
ır eri: 

- Çay içmek için 
rıyor ... dedi 

" 6ey kalktı mı?. 

Bey ai~i 

\' Gece hiç Uyt.\madj, Rahat

tl\\ nedir bilmem ? .• 

~ ltııınandanın rahatsı2 lığır ın ne 

V "hnu derhal intikal e• mittım. 
' '- lleteldm, çadırına girdiğim 
~ ttıa'tl a;a.nnımda haıa etmediği
' ~J•chm . Loı çadırın içinde 
~~ andammm etsiz ve kuru 
~e k.ıı, daha ziyade kurumuı ve 'ti ararmış bir halde idi. Çatık 
~•ktının altındaki cevval ve 

~)e~tt gözleri şımdi daha asa -
~~ e parlıyordu. Çayı, §ekerf, 

, 1 .. ~treyt ha11rlattıkt4lll sonra 

~d~ ~rle,.i ıav<h. Sessizce bir 
~ Rın ıçine birer birer ~eker
~~td~t~. Çay, doldurdu . Bana 
t~ı, ' kinci barda tı da aynı su

'tı doldurar~ yavaı yavaı 
'~~tarak ıekerl eridirken bir-

' e baıını &.:aldırdı: 
ttt11t Dan akıam mezarlıkta sizi 

')\ aarınez çehı en izdeki ma -
~~de 4'1l1-dun. Zaten biz de ıe • 
~~-d; aa: çok mütessir olacak 
" il ıler alm11tık1 ' Söyle baka • 
~ e \'e.r, ne yok? 
~ len ak 
~de ld· ıarndanberl dolgun bir 
k." "&ahını. Teessür ve uykusuz
~' •nıı fena halde ezmitti • 

~lıı -;:ıanımın hlf suali, kalbi • 

tı:tet Rirn Yaraıı (izerine btr 
~"l\l~ i teıff etti. Art ık• dol

~tt nei boıanıyordu. Fevkalade 
'"'d'tkteıetnıerne rağmen göz
·~ ~it\ \' fa'ı zabtedemiyordum. 
~~ eses· k ' hıl sız.. ve hınç ırıksız 

"111:1 ~atı ·• Sükdtu ihlal eden 
~t'' [)eltıa.nclanırn oldu : 
~ .. ltıek ki tamamen mai • 
'-. ,,. Oylenıt ? •• 

\.lll ft~lup... olabdttiz kuman
•. lak · 

erlik hali bu ... Bugün 

ıey ml var? .. 
- Bilmem efendim Belki ben 

yanhı düşünüyorum.: fakat vaı;i· 
yetimi7i tesltmden ve es~retten 

daha acı.ki ve daha sefil görü
yorum .. 

- Bulgar tren'erinin Edime 
den geçmesi meaeleai mi? •• 

- Evet kumandanım ..• 
- Onu dün ,ehirde bizde 

tıtttk Bizim de canımız sıkıldı. 
Fakat.. Buna mukabil bizim 
trenler de ge1ecek ve bizim 
enak ihtiyacımızı• 1emın edecek-
mif... ,, 

lıte mesı.le burada kumanda-

nım.. Onlar n trenleri gelip ge 

~ ecek •. Ve bi~e de hiç bir tren 

gelmhecek .. 
- Bu muhakkak mı? . 
Derhal (A.) beye verdiğim söı: 

aklıma geldi. 
- İstirham ederim kumanda

nım.. Bu hususta bana fazla bir 
§ey sormayınız.. Çünkü bize 
söylenilen şeyleri if §a etmemek 
için söz verdik. 

- Demek bu kadar mühim 
ha? ... 

- Bilmem efendim. Belki ben 
izam e'1.iyorum ... 
Kumandanım, tekrar durdu. 

Uzun uzun dütündü. Simasında 
hatlar, ve sinirler artık tamamile 
gerildi. Heyecanıma inzimam 
eden bu ketumiyetim, bu mert. 
ve metin askeri çok ıaramıttL 
Birdenbire başını bana çevirdi. 
Çatılmıı kaşları altında derinle
ıen nemnak gözlerini gözlerime 

saplıyarak: 
_ Şahsa ait bir sır bittabi 

saklanabilir. Fakat vatana ait 
bir fe lAketin tekarrup veya VU· 

kuunu saklamak bilmem ki doğ-

ru mu? .. 
Dedi. Kunıandanımın hu söz 

leri hakikaten çok doğru idi. 

M~uz bulunduğumuz bu büyük 
felaket kar~181nda ledt-l'icap 
müttehit bir cephe alabilmek 

için hakikatı saklaınıya lüzum 
yoktu. Bu esnada bölük kuman· 

danım Rasım Bey de gel mi fti· 
lB.tmediJ 

, ................ _.....~1Vakıtın bulmacası 
Küçül< tıaberıer 

Yavuzumuz 
Her tiir]Q tamırat ve tertibab ikmal 

edtlmlı olan Yavuz zırhlımızda ocak 
tecrübeleri muvaffakıyetle nettceleomlıtir. 
Bu günlerde Göıcükten oçığa çıkarıJt 
pervane provaları yapılacak olan Yavuz 
pek yakında açık dcmtzde sür'at tecr• 

übelerine başlonaC1.ktır. 
1Jkbaharda Yavuzun ııttraklle bir fi. 

lomuzun Maltay" İnglhı donanmasına 
lad~ı ziyarete gitmesi muhtemeldir. 

r:J Şehı lmizde ev hiçmctc;iai, ahçı, 
sOtnine gibi mflıt"'hdemler tstedon berl 
bir kayda tabl değildir Emanet b1J 
ciheti nazarı dıkkate alartk bir t(llıroet
name hazırlamıştır Yakında bu talimat· 
narr e tasdık edilerek tatbik olunacaktır. 
Yeni ıalimatnaıno muctblnu hlzmetcll!AI 
meslek ed~neoier, belediyelere kaydedi· 
Jecekler, ellerine hüviyet varakaları 
ala aklardU". 

GJ Geçen ay 2arfında hm-ınımıza 
701 vapur giriµ çıkmııtır Bu vapurların 
1 16 sı Türk bandralıdır. DlğerlrrirıdfP 
J 1 2 si lngiliz l ( 5 l halyan, ] ] 2 si 
Yunan band ralıdir. Limanımıza en az 
gelen vapurl&r Danimarka, Lehtııtap, 
Yugoslavya, Norveç vapurlarıdır. 

ı:J Bir ltalyan maden ıırketinln 
memleketımizde lş yapmak için ticaret 

mildırıyetine mQracaat etmit'l Bu şlr
Denizli havahsinde manganez madeni 
ıstlh~I edecektir 

l!J Posta ve tdgraf işlerinin ıslahı 
lçln Alman mutahassıslann verdikleri 
rapor Dahiliye vekalet nce teşkıl olunan 
komisyonda tetkik edilmektedir. 

Komlı.yon, ba11 husubalm müzakereııl 
için lstanbulda bulunan teıklkl hesap 
kalemi mtidürQ Hayrı ve levazım me· 

bani müdürü Necatı Beyleri Ankaraya 
davet etmiştir. 

l!J Oktorva tarifesinin tadıli için 
tıemlyetı belediye encümeninde tetkikat 
yapıldığı malOmdur. Bı.ı mesele hakkın
da encümene tacirlerin nokta! nazarını 
bildırmek üzere Ticaret odası bir ra
por hcızırlamıştır. Dün sabah Ticaret 
odasında tüc-car aı asında bir içtima 

yapılmış ve bu raı orun müzakeresine 
başlanılmıştır 

[!) :;ıehremanPtl ke d memurları· 
nın kadrosunu yımlden tetkik etmeğe 
baılamı~tır. Emanet muavinlerinden 
Şerıf, Hamit Beyleri o f'f1tanet erka

nından diğer baı.• zevat toplanarak 
merour kadrosunu tetkik etmitll'rdir. 

Bu tetkikten maksat bütçede esaslı 
bır tasıunı! temtntdır. 

Cemiyetı belcdiyl'nin bır kararına 

göre münhal memurıyeılere yeıııden 
hiç bır m'e mur alınmıyaqıkıır 

Tasar ruf m!\ksadile yapılacak bu 
mesai ne•lcesinln ~eni bütçeye bir 
mukaddime ola cagı ta hının edili ~1or. 

[!] Bir fındık tican thaneslnln halı 

aclzde bulunduğundan bahaetmlştik. 

Aldı~mıı. malum~ ta göre bu ticaret
hane ıflla etmi~tlr. 

Bu ticaretane alivre fındık nıerine 
gentı mikyasta muameleye Qırl~ıniştlr. 
Bı.ı sene mahsulün mahvolması bu 
tlcaretanenln taahhüdatını ifasına mani 
ohnuştur. 

EJ Umum gümrükler müdürü 
lhaan Rıfat Bey b r ~aç Qlin ıonra 
Avrupa se"ahatinc çıkacakt r Bu seya• 
hat bır kaç ay d, •am edecekıır. Ihsan 
Bey bu ıeyahah emasında Almıınya, 

İngiltere, Hollanda, Fransıtda, tetklkat 
yapacaktır. 

1 

İhsan Rıfat Bey bu memleketlf rden , 
ka ~akı ılık içın motörler satın ala 
cakhr. 

[!] Rusyaya yapılacak ihracat bak

kmda alAkadar dairelere bir resmi 
maltlmat gelmemiııir . Her gün 
tüccar atarafı ndan bu sen elet lhracabn 

ıeklı hakkmda ticaret Qd"8mduı vo U-

Dünkü bulmacamızı balledemedinizse bugünkü halledilmi~ şekle 

bakarak yeni bulmacamızın sımnı meydana çıkarabilirsiniz. Bunun 

için aşağıdaki tarifeyi tatbik ederek üç beş dakika ıneşgul olmanıı 
kafidir: 

1 2 3 4 S 6 7 B 9 10 11 

llus§•kll bıılnıacamr&1" 
balltdlJecek J9DI tlldl 

Soldan •&Ba~ 
l - Kekeme (6), harlı ateş (3) 
2 - İstanbul (7) 

3 - Bavayı tetkik eden yer (8) 
imek filinin rnuhaffef ~art 

slgası lllüfrct gaip (2) 
4 - Utanç (2), Veba, afet (4) 
5 - Tatlı madde ( 5 ). öldüren 
şey (5) 

6 Ateş vasıtasUe düzeltmek (8) 
nota (2) 

7 Güzellik (7) 
8 - Tali ( ~), sert ve yüksek ses(3) 
9 ~ Muslkide durak (2), başkası 

(4), noı. (2) 
J O - Rusca evet (2), garnh (6) 
11 -=- 6 (4), çok değil (2), bera

ber (3) 

~ balmaeamıam 
IMDedlhıılt ıeJı:ll 

Yukardan aı~ı 
1 - Tayyareden inmlye yarayan 

alet (7). tavır (8) 
. 2 .._. Serberstllğin aksi (6), mak•a

da göttirmek ( 4) 
3 - TemJz değil (3)~ blr nevi 

bocu (4) 
4 - Fransızça devlet (3), ön ayak 

(7) 
5 ,....... Donuk (S), bolluk (5) 

6 - Halk (41 bir nevl şarap 
limt (6) 

7 - Genişlik (2). seda (3). yol 
(3) 

B - Merasim (6) 
9 -- Yem (2), bir renk (2), kur

naz hayvan (S) 
lO Sorgu (4). kaybolmuş (4) 
r l - Yalnız (5), istJfham (2) 

Devlet Demiryolları ve lim~
nları umumi idaresinden: 
Ankara· Kayseri hattının 242 ipcl km. alnde hazır keıilmtı baJasbn 

hat kenarına nakli 20-11·29 çaıwaınba g(lQQ M&t lOda Ankara Oevlet 
deml•yolJan ma~eıne dairesinde p.ulıkla ihale edflecekUr. 

lıttrak edeceklerin nıuvaklcat teminatlarını hamilen aynı günde 
saat 10 a kadar milnakaıa komisyonuna müracaat etmeleri lazımdır. 

Bu bapta fazla malt.mat almak istiyenlerin Ankara malzeme 
dairesine müracaatları lüzumu ilan olunur. 

caret müdüriyetinden malOmat istenmek· Kad k,fJy 2 inci sulh huku~ lıa/etm-
ttdir. Ne oda ne de ticaret mOdürlyetl lılinden: Kızıltoprakta Fener yolu 
tadı !erin bu ıualler ine cevap verebtl-
mek tedir. sokağında 37 numaralı hanede sakin 

Oi~er tarafıan verilen mıı)Qmata gö- iken vefat eden ve mahkemece 

re lktısat velcaleli bu ııoneld ıhracatın tereke defteri tutulmakta olan mm. 
erkli hakk·nda talimatnameyi henilz ga Mahkeme! şerlye temyiz dairesi 

haıır aroııtır. T alim•tnam~nıin btr kaç riyasetinden mütekait Tuğlacı zac.!e 
güne ~adar alakadar, dair~ler~ bildiri- H 
leceğl söylenmektedır. acı Ahmet Tevfik efendinin ala-

(!] Tütün lnhl~ar ıdareıl memle- cakhlarile borçlularının tarihi ilan-

ketimiıd~ hııh.ınanan ılgara fabrtklarırıırı dan itibaren bif ay içinde K1tdıköy 
tevsiirıe çalışııc:akur. İdar~ Sıuruı11nd1;1 bir ıulh ikinci kukuk mahkemesine m(i-
fabrıka daha açacaktır. tl 

ra.ca:ı a alacak ve borçlarını 
Bundan ba~ka Adana, Dıtllı fabrika-

ları d- tov.i edılecektır. Bur.un içın beyan ve kaydı keyfiyet eyle-

A rupaya makineler slp~lt odtlece~ıtr. melerl aksi takdirde husule ge-

Makineler nisanda memleketımlıe lecek zararların kendilerine ait ola-
gelecektir. İdare fabrikaların tevsllnden cağı kanunu medeninin 560, 56 ı, 
başka ş~hrımııde d~ bir fabrtkı- açttc•t· 56~ uncu m1tddel~dne tevfikan 
tır. Bu fabrıkanm yeri Ha.köy llftn olunur. 
olacaktır. 

Fabrika cuma günleri de çıtlışmaktıadır. .. •• ,.... ....... • :1:ıu:11111nm::mım:::::n~ I
OOH••:::m:::•nr.a 

r:"I d Cilt, aao, frengi haetalaklan :1 1,,;1 Bu ay sonun a ziraat baııkası _ 5: 
. . I 1 mutahasıııı n heyeti umumıyesı top anacakbr. 55 

(!] İkınçl AnkarJ telefonunun her 1 DOKTOR g= 

türlil nevakıt ikın.ı ~ditrııı,u... ·n Ah H ~ =· 
El Emnlyeıl umumye mildOrO : met amit H 

Rifat Beyin Manisa valilığine na.kil ıle ~ Gal V Ü 
yerme Mardin valisi Tevfik Hadi Beyin =ıı ata, oyvoda caddesi i 
tayini tak.~urilr etmlşllr. ; Atına bankaıı yanında her gün • 

C!I Uç aylık eytam ve eramll 1=ı üçten sonra. : 
maaşatı ay bqında Vf'rllecekllr. .1 .5 

••··· .. ·-········-...................... ıruıı• .. ······n EJ AQltye vekili Mahmut Esat ....... ·-·-···-··•••••••••••••••••••'• .......... . 

Beyin riyasetinde bir içtima aktedtle- ZA Yl 
rek asri hapisaneler inşası meselesi 
muıakere olunmu,tur. 

Evvel! Ankarada bir nOmune ha
plsanesi yapılacaktır. Ağır <'cr.1.a mah
~Gmlan stvah gömlek giye ekler, kır
muı uumara ııı,yıctklaı®-, 

Nüfus kağıdımı ve askeri tez. 

keremi ıayi ettim. Yenisini alaca· 

ğıından eskiiinin hükmil yoktur. 
ıaqçı.lı loıyuda Kar ı.u,.uıunda ~ No 

lsmail 



bun~ !;öartıarl 

~rklyede Hariçte 

K ruş ı..ur ı 

l Aylığı 150 000 
3 • 400 300 
6 • 7GO 1450 

12 • 1400 2700 

Türk mekteplerile faydalı eaerlerin 
Uanlarınd~ yüzde 20 tenzU&t vanlır 

Bilyllk l'Cya bir kaç dala için verilen tlAnlarla 
hususi m:ıhlyettekl llAnlann ücreti 

lıt\n şartı& 
Saun 1'11 

6-8 inci sayıfa 
5 • • 
4 • • 
2 • • 
1 • • 

1-Sincl aayıfada 
r~mi ilanlar 

Takıil.ı~rt~den sakınmak lçin dalma: 

kirmızı bandırollu 
ve .~-·markan bakikl 

ambalajına dikkat ve 
dıgerlerıru reddediaız • 

~ .. 

~r:::--:tc:~:::=r::41a='C--:::=c:::.-.::.,~c:::--:::=c:::--::.,c::--:ı 

,.-, Türkiye fş bankasından: ,_ 
~ 1 - İtibari Millt bankası senetlerini Türkiye lf 

~ ıenetlerile tebdil ettire ; 
W 2 - Hamiline ait hlue ıenetlerimtzl milbayaa 
,., biuedarımızın ıenetlerlnt almak üzere yellerin d 

W inakbuzlarla ıubemize müracaatlan rica olunur. 

~c:::~:ıc--:::ıc:~==c~::c---:a~c---==e::~!ir::--== 
~ltanahmet alhncı sulh hukuk 

lu1/(lmıtltnden: Mahkumbib bir dey
nin istifası tçln mahcuz bir grize 
ve tel makinesinin, mahıhalin 24üncü 

pazar günü s:tat ikide bllmüzayede Slr-llPJi•-cıc------
kecide Milli hamiyet matbaası önün
de füruhtu mukarrer olduğundan 
ıallplerln ye.vmi mezktırda memu
runa müracaatbn llAn olunur . 

Seyrisefa· 

Yeni Türk lôğati 
Merkez acentesi: Gıslata K'."f>rü 
Bey~lu 2362 Şube aceotell: 

diye Ham altında İstanbul 27 

Ayvallk sürat postası 
( MERSiN ) vapuru 19 

rinisani Salı 17 de 
rıhtımından hareketle Geli 
Çanakkale, Küçükkuyu, 
mit, Bürhaniye, Ayva!ığa 
cek ve dönüşte mezkur • 
lerle birlikte Altunoluğa 

Bugün ( 3) üncü cüzü çıktı 
Bütün müvezzilerden arnyınız. 

Tevzi merkezi ve naşiri: Ankara caddesinde KANAAT KÜTÜPHANESi 
Jatanbu yalı mekteolert mubayaa 

~.,,,.,onu retaltğtnden : Ortaköydc 
Gazipaşa, Balmumcuda Dumlupınar, 
Yıldızda Hakimiyeti milliye yatı 
meteplerinln 930 senesi mayısı 

sonuna kadar ekmek lhdyaçlan 
pazarlıkla münakasaya konulmuştur. 
ihale 21-I I-929 perşembe günü 
saat I 4 de Ortaköy de Gazl paşa 
yatı mektebinde komisyon huzu
runda yapılacaktır. 

Sultanahrnet sulh İcrasından: Bir 

deynl mahkOmblhln temin istifası 

zımnında tahtı hacze alınan ve füruh-

tu mukarrer olan bir çift pırlanta 

küpe teşrini santnln 2 ı tncl giinU 

saat 14 te Çarşıyıkeblrde Sandalbe

destanında bllmUzayede fUruht edi

leceğinden talip olanların memuri
yetine müracaattan llAn olunur. 

Büyük Tayyare piyankosu 
YEDİNCİ Tertip 5 inci keşide 

tı KANUNEVVEL 1929 
CCYCK iKRAMiYE : 55,000 LiRA DIR 

Ayrıca: 25,000 15,000 12,000 10,000 liralık 
ikramiyeler ve 10,000 liralık bir oıüktıfat. 

45,000 lira isabet eden 1967 numaralı bilet lstanbul. Tarsus, 
Manisa 

20,000 lira isabet eden 40,765 numaralı bilet lstanbu~ İzmir, 
Samsun 

15,000 lira isabet eden 55,494 numaralı bilet İstanbul. Antalya, 
Bandırma, Samsun. 

ı 2,000 lira isabet eden 37377 numaralı bilet lstanbu~ Bursa, 
Ceyhan, İzmir, Bayındır. 

ıo,000 lira isabet eden 26,859 numaralı bilet İstanbul. Edime, 
fatss, lımir, Karacasuda satılmıştır. 

İstanbul ithalat gümrüğünden: 
Kilo 

I kap 15 Çekirdek k:ıhve 
1 paket IO yüz boya 
1 sandık 53 · eC7..ayı tıbbiye 

ı paket 47 saten 
1 paket 4 pamuklu Jpekli mensucat 
s sandık 296 talk ,... 

1 çuval 52 tutkal 
2 sandık 240 tlaıret defterl 

2 sandık ı 16 adi cam 

40 sandık 1585 terzi sabunu 
10 fıçı 1425 Karaolin 
8 kap 72 asılbent ile mürekkep bohor 
2 adet • müstamel kürk 
I • • yün maşlah müstamel 
1 • • ipek entari ,. 
1 • • tilki derisi • 
1 • ' oyuncak ayı 

1 çuval • muhtelif mer.sucat 
ı kangal • 

• 
demir şerit 

5 bağ • kAğıttan kanevlço 
ı çuval • naftalin 
ı sandık • sirke 
1 • • tesviye ruhu derece 
1 • • renkli kAğıt 

28 paket tfranslt ithali memnu ecza 

Marka 

KOC 

1\1 

• 

• 

Il N P 

• 

' • 

• boş mukavva kutu zuhur edecek mlkdar ilzerlnden 
BalAda muharrer 26 kalem eşya ı 8-I 1-929 tarihinden itibaren lstan

bul ithalAt gümrüğü satıf anbannd.- bllmüzayede sanlacağı ilılıı olunur. 

yacaktır. 

Gelibolu için yalnız 
alınır yük alınmaz. 
............ """ ~--..... 

·············---------· .. . rF ~ı;;;ik"Babı1 

il Bankası 
•• f 
~! Merkezi: AMSTERDA1'00o 
=i Sermayesi: 1,12s,00°~00 
~~ ihtiyat akçec:i: 3,0°b':ı1ııtı ı> 
!! İstanbul merkezi: 
=i k . 1 :: öy pa asta. y 111 
:ı lstanbul ~ubcc:l: e ... cl 

1 •• J\lale•·· J 
:: hane ittisalinde rtlcı&tı 
!! Her türlü Banka ın°'r •• 1 rt\J • 
:: ve kasalar lcM 0 Ll 

I·:... -··-··· .. -· .. -·:::. ·. # . .... -........ ····· B {il' 
Mesul müdiiı : e. 


