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DBn konfe.-..uıs vir~n hanımlardan bir kaçı ·ue konferan•ı cllnleyenler 

Tasarruf 
Başvekil 

İktısadi inkisafı
nıızın çarelerini 
güzel bir nutukla 

anlattı 
bun aktam da· Mecli• reisimiz 

hir hitabe hat etti 
~ .. 

• 
Haftasının ilk Günü 

Dün birçok yerlerde içtimalar 
oldu, nutuklar 'söylendi 
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tertip edilen (Tasarruf ve Yerli MallAr 
hafta.si) nın ilk günü dün memleke

tin her tarafında olduğu gibi şehrimiz.. 
de de muhtelif tezahürlerle tesbit edil· 
miş ve en küçüğünden en yaşlısına ka
dar bütün necip türk halkı bu vesile 
ile bir kere daha yerli malı kullanma· 
ğa tasarruf ve iktkısat yollarında yürü 
meğe andetmiştir. 

DARÜLFÜNUNDA 
Bu münasebetle içinde halkımıza 

tasarruf hitabeleri söyleneceği, yerli 
mal konferansları verileceği Darülfü· 
nun konferans salonu erkenden münev 
ver bir halkla dolmuş kapılarına kadar 
kadın, erkek, genç, ihtiyar şuurlu bi.e 
kütle ile kaplanmıştı. On sıralarda 
hocaları iJe geJen mektep talebeleri o-

lamet p1• Hz. turuyor bayraklarla süslenen salonun 

~~~~~~~~~~~----------~---------------• 
imla tadil edilecek mi ? 
Celal Sahir B. Ankara muhabirimize 

neler söyledi ? 
Y akup Kadri Beye naza.ıran Latin harflerinden 

memul fayda haaıl _ olmamq~ 
Ankara muhabirimiz yazıyor: 
Dil Encümeninin imla ltlgatinde ba· 

zı tadilat yapmayı tasavvur ettiğini 

yazmıştım. Encümen bu hususta ni· 
hai kararını vermek üzeredir. Dil En
cümeni reisi Celal Sahir Bey bu husus
ta bana şunları söyledi: 

- JmJA IGgatlnin mukaddemesinde 
zikredilmemiş bazı noktalarla Ankara
da toplanan Edebiyat ve Türkçe ho
caları kongresinde muallim Beyler t:ı.

rafmdan istizah olunan bazı tereddüt
ler meslelesi müzakere olunmaktadır. 
Bu müzakereler neticesinde her türlü 
tereddüt izale edilecek ve dilin bütün 
imla kaidelerini içinde toplıyacak bir 
imla risalesi neşrolunacaktır. Gerçi 
imla lQgatinde bazı tadilat tklif edil
miş ise de encümence bunlar kabul e
dilmemiştir. Gramer için Cevat Beyin 
projesi Maarif Vekaleti tarafından ba-
sılmaktadır. Fakat henüz bu proje- Celil Sahir B. 
nin heyeti umumiyesi Dil heyetince gb-rarmm tashihi gelmiştir, bu tashih· 
rülmüş ve t.~svip edil!"iş ~eği!dir. Fran Ier yapıJınca ilk formalar çıkacaktır. 
sızcadan Turkçeye lugatın ılk forma- [ Ltltfen sayıfayı çeviriniz ] 

h Ankara, 12 (Telefon) - Tasarruf [ Alt tarafı 2 fncl sayıfıda ] 
'!tasr bugün Başvekilimizin Türk O- --~-------------------.-------
~11\da irat ettiği uzun ve heyecanlı Kıymetli G:AZI 

R-/Iluar H. Dün Stadyumda lik maçı 
yaptırtmadılar !.. ı l' nutuk ile başladı. Vekiller, meb'us- Bir · 

~l' ~ \'e biitün halk Başvekilim izi dinle
Ilı ege gelmişti. Salon hıncahınç dol· 
ıı lt§tu. Nutuk ayni zamanda radyo 
'ltı.~ ll\emleketin her tarafında dinlen-

Hz. 

1~tir. 

le 11urada tasarruf haftası münasebeti 
~l 20 mağaza vitrin müsabakasına gfr
ı4 \re bu vitrinler tamamen yerli mal-

l'la süslendi. 
~Alt tarafı aluncı sa \•ıfamızda] 

ijaş v~ki limiz 
llu sabah şehri-
. tnize gelecek 

~t~nkara, 12 (Telefon) - Baş-
1-t ıl ismet Pş. Hz. bu akıam 
r 'tıbula areket etti. Gazi Hz. ni 
1
}''tet ettikten sonra dönecektir. 

k lıııııvekilimiz lstanbulda üç gün 
--~da~ kalacak, fırka guıupunun 
içt· •çtimaına yetiıecektir. Bu 
~:ada Dahiliye vekilinin ıon 
~ h dolu seyahati hakkında 

ll at vermesi muhi:emeldir. 

Baflangıç Gaıi Hz. dlln öğleden sonra 
refakatlerinde mutat zevat ile 

Ankara, 12 (Başmuharririmiz- birlikte Beyoğlunda diş doktoru 
den) - Dört beş gündenberi Sami beyin muayenehanesine 
soğuk algınlığından mu:ı.tarip 0 • gitmiş ve ' dişlerini tedaYi ettir
lan ismet Pş. buglin ilk defa 0 • . . miştir. 

Gazi Hı. nin perşembe gü-
larak köşkünden çıkmıı ve Türk nü· Trakya seyahatana çıkmaları 
ocağında verdiği bir nutukla ta- ihtimali vardır. Bu takdirde reisi-
sarruf haftasını açmıştır. Ocak cümbur Hz. leri ayın 20 ıinde 
binasının tiyatro sa'onu ve bü- tekrar buraya gelip Anadolu 
tün locaları öğleden sonra nut- seyahetlerine devam edeceklerdir. 
ku dinlemek için tehacüm göı- Reisicllmhur Hz., Ankara'ya 
teren halk ile dolmuş •e biraz avdetlerinden sonra H. fırkası 

g ecikenler kapılara kadar sami- umumi kongresinde irat buyura
cakları mühim nutuklarını hazır· 

lerle dolup tatan salona giremi- hyacaklardır. Bu nutkun seya-
yerek yan salona konmuş olan hatleri intibalarına ve. memleke-
radyo ahizeleri vasıtasile nutku tin dahili vaziyetine ve halkın 
dini emeğe mecbur olmuıtur. Halk refah ve inkişafına ait çok mü-
tarafından paşanm nutkunu din· him esasları ihtiva edeceği mu-
lemek hususunda gösterilen bu hakkaktır. 

Dit tabipleri cemiyeti, ehliyet· 
alaka, tasarruf haftası için kıy- name ve dit doktorlarının reçete 
metli bir başlangıç olmuıtur. yazmaları hakkındaki tahdidat 
Başvekilimiz bu çok değerli nutku hakkında bir istida ile, Gazi Hz. 
ile geçen sene Milli Tasarruf nin refakatlerinde seyahat 
cemiyetinin teşekkülüne ıaik o- eden Sıhhiye müsteıarına müra-

[ Alt tarafı 2 inci sayıfadl 1 caat etmişlerdir. 

Likmaçlarının yapılmasına mani olan 
sebep hakikaten mukavele 

meselesi mi, yoksa ... 
Lik maçları dün de başlamadı. lki . 

lik kalktı. İstanbul Sporun ikinci kü':1'e PlY ANK Q 
ye atılması münasebetile çıkan son ılt-

tilal halledildi ve artık başlıyoruz der· 
ken bu sefer de lik maçlarının karşısl· 
na hiç hatır ve hayale gelmiyen bir 
mani dikildi. 

Statyumun yansına sahip olan Ga· 

En büvük ikramiye 
32873 numaralı 

bilete düştü 
Iatasaraylı sahibi, e!.elce kararlaştığr Dokuzuncu tertip tayyare pi· 
halde statyumun Fenerli ve Beşiktaş- yankosunun beşinci keşidesine dün 
lı sahipleri İstanbul mıntakasiJe ara- Darülfünun konferans salonunda 
mızda akit tamam olmuştur. Maçlarm d d 'l · t' H v l 

ı A d d diki . h Id G evam e ı mış ır. ava yagmur u 
yapılması azlm ır e erı a e a- v • • k 'd . . 
latasaray lik maçlarım yaptırtmıyor.. oldugu ıçın eıı enm 1eyrıne 
Dün statyuma gelen oyuncular, hakem- pek çok kimse gelmemifti. En 
ter, alakadarlar lik maçlarına susa- büyük ikramiye 32873 numarya, 
mış hayli merakh orada bu garip meın ikinci büyük ikramiye 31808No.ya 
nuiyet kararile karşılaştılar. Bu ka- çıkmıştır. 10000 lira 51267, 4500 
dar geçiken ve bu derece beklenen Jile lira 49210 numaraya ~ıkmıştır .. 
maçlarına maalesef gene başlıyamadı ! D. w k ı 

St t G ] t ı h.b. ıger azanan numara arı sıraya a yumun a a asaray ı sa ı ı , • • 
!}İmdiye kadar yanlanmış olması icap konmuş bır halde ıç sayfamızda 

[ Alt tarafL 2 inci sayıfadı ] bulacaksıoız. 
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Paria ve Londra sefirlerimiz Fethi Beyin takrirleri 
Kıymetli bir 

Devlet bankasına Hüki'imet, pazarte- başlangıç 
mı getirilecekler? siye cevap verecek ----

Ankara, 12 (Telefon) - Lond- Ankara, 12 ( felefon) - Gü- [ Üst tarafı birınci sayıfada ] 
ra sefiri Ferit Beyin devlet müıhane meb'usu Fethi beyin lan esbap ve sevaiki izah ettik-

b k d ten sonra Milli iktısat sahHında an ası mü ürlUğUne getirileceği Meclis riyasetine yeni verdiği 
haberi kuvvetlenmektedir. iki ıual takririnden birine buglin bulunduğumuz vaziyeti 

Paris sefiri Münür Beyin de pazartesi günfi hariciye vekili pek güzel anlatmııtır. Millr mü-
k d cadele devresinde Yunan slln-

ban anın i are mecliıi izahima diğerine de yine ayni gUn 
tayini muhtemeldir. B k. 'k gUlerine kartı ıUngUsUz siliblar-

aşve ıl namına ya ı tısat veya la ilk ıerefli askeri zaferi kazan-

Tailil edilen kanunlar 
Ankara, 12 (Telefon) - Ad

liyedeki tadil komisyonları va
zifelerini bitirdiler. Tadil pro
jelerini komisyonların umumi he
yeti de tetkik edecektir. 

Doğru değil 
Ankar•, 12 (Telefon) - Bir 

ıaıetenin yazdığı gibi kabinede 
teheddUIAt olacağı haberi doj'ru 
detihİir. 

Pul ınüsabaknsı 
Ankara, 12 (Tele J Pul 

adliye vekili cevap verecektir. mıt olan ismet pa9a, geçen se-
Bu takrirlerden birinde Hari- ne de memleketimizi mali cep-

ciye vek.ilimizle Cenevreye giden: heden yıkmak için üzerimize 
heyetin kimlerden mOrekkep hücum eden mali düımanlara 
olduğu ve ne kadar para sar- karşı derhal müdafaa tedbirleri 
fedildiği, diğerinde ise lzmir alarak paramız1n kıymetini 1030 
köylerinden birinde halkın ahlat kuruıta tutmak ıuretile ilk bü
ve turp ile iktifa ettikleri mev- yUk muvaffakiyeti elde etmiı 
zuubahs edilmekte ve hOküme- ondan sonra gerek dahilden ve 
tin ne gibi tedbir aldığı sorul- gerek hariçten gelen bntnn mU

samaha hareketlerine metanetle 
maktadır. 

k k 
g8ğ8s gererek milli iokiıaf yo-

yapılan tah i at neticesinde lunda pervasızca ilerilemit bir 
halkm zaruretten turp ve ahlat kahramandır. Onun için bu bU-
yediği doğru değildir. lzmir va- yOk devlet adamının s6ylediği 

Tasarruf haftasının ilk .. •• gunu 
[Üst tarafı birinci sahıfada ] yarın Allah göstermesin bir feJA.k~t 

ortasında lhsan Deyin idare ettiği bııh- karşısında müdafaasına koşacak seııiJI 
riye bandosu güzel havalar ~alıyordu. ile birlikte kan akıtacak gene onlardır· 
Merasime 14 te istiklal marşı ile baş· O halde seninle gülen seninle ağhyl: 
landr. bundan sonra ağustosta Gala bu vatan icin yüreği titriyen kel1 ; 
tasaray lisesinde açılan ikinci yerli ltardeşinin 'malı dururken daha ggiiı~ 
mallar sergisinin bir sineması gösteril- hahanesile yabancılara koşmak dog· 
di. Sonra Ruhsar Nazmi Hanım kür- ru mudur? .. 
süye gelerek güzel bir konferans •erai. Sokakta kalan aç hir yetimin yıı· 

RUHSAR HANIMIN NUTKU rek tırmahyan hıçkırıklı sesini bir a~· 
Ruhsar H. çok alkışlanan nutkun- nenin .. ;göz yaşlarını, memlekette 8.'' 

da iktısat ve tasarrufun manasını an- ze el açıp sadaka isti.ren bir fakiri gJ;. 
tattıktan sonra bunun ferde tahmil et- memek du)·mamak istiyorsanız yer 

1 

tiği vazifeleri saydı ve: malı alrn !,, 
- "Düşünmeden sarfeaen kazanma- MF.lVHlDE RIZA HANIJ.\llN 

dan har(ıyan kazandığını bitiren lılt- KONFERANSI 
vatandaş memlekete vazifesini yapma- Ruhsar H. dan sonra Me,·hibe Jtııll 
mış demekt~r. Biriktirilen üç beş k~~ H.kürsiiy~ geldi \'e temiz bir lisanla yer 
ruş yarın aıle ocaiının yaslanabilecegı li malların ehemmivetini milli tııs:ır· 
se~veti doğurur. F.e~tlerin bu serveti ruf un bir vazife bulu~duğunu neşeli sı~ 
mılll servetin temehnı kurar. Yavrum hatli milletlerin bu kaidelere riayete
sen vatanmm malını al! Bu malı se- denler olduğunu anlattı ve şiddeW 
n!n. gih_i turk yav~uları yaptılar. TUrk alkışlandı. 
sayı, türk kudreti bun~ meydana getir- ALfYg ESAT VE NEZİHE H. r,t\f: 
di. Senin buna verecegfn para gene se . 

1 
te-

nin demektir. Bu güzel' toprakla!'ın Vakit vakıt orkestranın fası·alı t 

~-------lllliiiıılilıiıııiıı .. ıııiiiiıııiiillliiiıiİIİiliıı. ı-enn iim lerinden sonra Aliye Esa t \ 
Nezihe Ziya Hanımlar kürsüye gelere 

VAKiT 
mllıibak&11 için yapılan resimlet 
kabul edilmedi, miiddet uzatıldı. 

liıi bu hususta ciddi tetkikat s6zleri yalnız bir defa gazete 
yapmıı. iımi geçen köylerde ıütunlarmda okuyup geçmek 

ayni mevzu etrafında hararetli hitsb' 
ter irat ettiler. Her biri ayrı ayrı ta~r 
rufun yüksek kıymetinden bahsedıf halkın ambarlarındaki zahire doğru değildir. Milli mncadele Okuyucularına 

ölçülmüş ve iddianın doğru ol- sahasında muvaffakiyet imanı çılgınca alkışlandılar. 
ÇaJgrcıJar Ve garsonJar madığı anlatılmıştır. ile dolu kalpten taıan bu ıami- soruyor: UMUMi AHT · 

Ankara, 12 {Telefon) - Da- ---- .- mi tavsiyelerin gösterdiği istika- V } J · Hanımlardan sonra Sanayi Biri~ 
hiliyc!de biı.ırlanmakta olan yeni Dün statyumda lik meti feragatle takip etmek her a t erin hangi ıalahi- u. katibi Nazmi Nuri Bey kısa ve )la~· 
bir' talimatnameye göre çalgıcı· Yatanper•er Tiirk için bir. YAii- yetleri tevai edilmeli ? retli bir hitabe söyledi. Artık sa

10
; 

maçı yaptırılmadı çmhyor, herkes tasarruf ve yerli 111• 
Jar, gatsonJar ve bar arlistleıi fedir. .At,Ju,,eı ~ ldare işlerinin daha iyi bir şekilde için ahtediyor. Andını he .. ·ecahile i1~' 
TDrk lalJiiyetini haiz olacak- . a • •ntNtUURllltMHllJllllllJIO!Ml"" ... !~'"llllllmınmıtuuımmrmı111111u111nu111taıunn11u • tlA 1 ,J 

1 d 
l Ust tarafı bırıncı sayıfada J rek fazla hır klup gayretkeşliği ile bu yapılması içın v yet erde bilhassa ediyordu. Genç ve ihtiyar salonu tt" 

ar ır. d k a h b' t ki b"I ., valilerin haiz oldukları bazı salfıhi- d k h f · · bllır 
111• ... •HtU11ıuu11uuıoı 11111111111111 11ınu 111111111""'""'1111111111111111111111111•• .... ınnıın 1111 c er en a a ır e 1 e oynanmıyan nu yapıyor· ke er en gerek a ta ıçın geren 

Diğer taraftan Dil Rnctimenlniıı bu maçları, diğer hissedarlar münasip :Fakat Galatasaray klübü bizzat Ga· yetlerin arttırılması mevzubahs ol- dan sonra yaşıyacağı daha şuurlu ~s· 
bugühkU nteı;;alsl ve tai:lilat halı:kınd :t gördükleri halde yaptırmamasının se- Iatasaray klübil bu vaziyette görünme· maktadır. ihtimal bu içtima devre- yat için çok mücehhez ve mefkureli' 
encümen azasından Yakup Kadri n. de b bi nedir? Bu Galatasaraylı, felce yi ister mi acaba? sinde bu mesele bir kanunla da tes· tarak ayrılıyordu. 
bana şunları söyledi: uğrıyan ve bir tütlli kendine gelcmiyen Buna "hayir,, diyebiliriz. Fakat n bit edilecektir. Kanunların netrin- GALATASARAYDA 

- Maarif Vekaleti eskisi gibi en- futbol faaliyetinin canlanmasına - bir kat'iyetle reddetınck te, ne de bizza den evel doı}rudan; doğruya halkın Dün ayni tezahürat Ga1atasara)' t 
cilmenle ciddi surette alftkadar olma- menfaat ta değil de - böyle basit bir klUbUn, taltımtıt arıusu biti ma.~tal'tr. miltaleasını, arzusunu ve bilhassa sesi konferans salonunCla da yap~l_!, 
Jıdır. llunda Maarifin kabahati yok formül meselesini ileri sürerek nasıl dün yapılmasını ~min etmedi işte... bu işi anhyan, tecrübe geçirmiş, hu- Selim Sırrı Beyle Robert Kolej m~ 
tur Maliye tahsisatı kesmiştir. Encü- mani olabilir?. Şimdi ne olacak? Dün statyumun susi bir fikri olan vatandaş mUtaJea- larınzdan Meliha Avni H. ve LaP'. 
menden tasarruf edilen para ile odun Dün statyumun müdüriyet odasın- müdiriyet odasında bu leat edilen iru- sını efkln umumiyeye arzetmelidir. Ziya H. güzel ve heyecanlı tasarruf 
k6mtlr alınıyor. Oda tefriş ediliyor. da toplananlarla konuşunca ve on1ann kansızlık karşımn çırpınan yeni fut- Demokrasinin vatandaş1an temsil ••hP1ı.ri t-.at Pfmts1 .. .,. CdiM•H• *' ... ~ 
Sonra gramer l'Ücuda getirmeden hi- aralarındaki muhavereleri dinleyince bol heyeti xeisi Ilasd Beyle görüştiik salahiyeti bu şekilde Claha derin mışlardır. Bundan sonra Cümhutu'J 
gat .Ucuda getirmek de en büyük ':ca- insan ortada inanmak istemediği hnl- Diyor ki: leşmiş olur. Bu usul muhtelif Avru- Gençler Mahfeli tarafından bir te~ 
hahathltlzdir. lndt kararlat vererek de sebep olarak şunu görüyor: - Lik maçlan gelecek haftadan iti- pa memleketlerinde kanunların neş- verilmiş mukaddes yemin tekrarl" 
kaidelet çıkıu·ıyoruz. Bir komisyon Galatasaray takımında müdafilerden haren Kadıköyünde Fener Bahçe stai- rinden evet mevzubahs edilir, lehinde mıştır. 
topJahıp gramer yaP.acaktı, }apm<ıdı Burhan Rusyada, bu sene oynryacak O· yumunda yapılacaktır. Bu hareketten aleyhinde birçok fikirler serdolunur. RADYODA -~ 
t1bll b8yle olur. lan Mehmet Nazif henüz formunu bul- dolayı da heyetimiz Taksim statyumu- (Vakıt) lürk vatandaşlarınm bu Tasarruf haftası münasebetile J~ 

Encümenin kiltUphanesi hile yok. matnış. Suphi sakat Nihat henüz rahat na boykot vazedecek ve orada Jik maç mühim mesele hakkında fikirlerini gece lstanbul radyosunda Selim ~~ 
Halbuki burası akademi olacak bir sızhğmı geçirmemiş. Rabii de galiba larile beraber hiç bir maç yapılmıyaca neşretmiye karat vermiştir. B. tarafından bir konferans 'Verllıl'IL 
yerdir. Du iş akademisiz olmaz. Düı~- hasta. Galatasaray eksikJeH bir tara- tır. Yalnız ne yazık ki bi_r hafta daha lftare makinesinin daha muntazam tir. 
yanın hiç bir taı·afındn encümenler ~ fa bırakın Nihatlı, Rabiiyi, Mehmet geri kalmış oluyoruz- işlemesi için, valilerin hangi salahl- BUGUN NELER YAPILACAKf 
yapmamıştır. Burada çalışan ze\·at Nazifi dahi oynatarak ortaya çıksa ge- Fencrbahçe Üsküpte d yetleri tevsi edilnteli? Havanın yağmurlu alması dUll ~ 
da bütün meRailerinl buraya sarfetme- ne liafif bir kadro ile ~ıkmtş olacak.. n e Bu suale cevap vermek istiyen oku- kaklarda yapılacak tezahürata ,..ııı~ 
lidlrler. lmUlda ha tadilat yapılmı'j O halde Demek ki Statyumun Ga- çağırıhyor yucularımız bir mektupla gazetemize olduğuttdln bugüne bırakılmış. 1'4~,. 
ha yapılmamış farkı yoktur. Zaten latasarayh sahitii bu hafta Beşiktaşla, Fener Bahçe takımının kanunusani müracaat etsinler. Mutlaka vclzih. Ocağinda da konferans \'erUmenıfft11. 
herkes bildiği gibi yazı~ or. Bu itibarla l'e ikinci karşılaşmada da Fenerle oy- ayı içinde Selanife ve Atinaya gidece sarih adres bildirtneğe lüzum yok- Bugün vitrin müsabakasına baştııı f 
iAUfı harflerinden memul faide hasıl namak mecburiyetinde olan takımının ğini haber alan üskOptekt Sparta klii tur. cak süslü kamyonlar şehrin her tart:j 
ölinamıştır. Bav gazeteler büyük harf bu vaziyette sahaya çıkmaması için bü bir mektup göndererek Fener Bahç Naıtu müstearla da iştirak, edilebi· da dolaşacaktır. Gt!ce de muallim 1' 
Jeri slililse çevirdiler. Bu gueteler la- bir iki hafta kazanmak. istiyor- Onun nin Selanikten Oskübe gelip orada c1 lir. zım Nami B. radyoda bir konferallB 
tlii harflerini şa~~~nıışlatdır.,, için de bu küçük noktadan istifade ede- iki maç yapmasını rica etmektedir. '!:. --- s4recektir. # 
- - - -- - Evet benim hoca Efendi h .-: dit tavrile koç gibi başım çarpıhp aaııplarınr epeyce ürküttükte; •0~· 

bamız... Fakat yalan söyleme be- halka yumruğunu uzatarak: ra Bekirle Ali Senaver kahveyi ter 
ni gördüğüne me~nun olmadın. - Efendiler burası mahalle kahve kettiler .. Beyaz1da doğru yUrüı*' 
Ölmü' olsaydım daha çok sevine- sidir. Hukuk da-valarının görülece ğe ba,ladılar .. 
cektin. Çünkü o zaman kerametin: ği bir mahal değil... Öyle herke.,in Ali Senavere garip bir dalı• 
aübut bulmuf olacaktı.. evine gireni çıkanı gözetleyip te lık sükutu çöktü ne düfünüyot~ 

Sadık Hoca - Efen<lim bi:ı ne- mahalle kahvesinde mahkeme ku- Acaba? Karısı aleyhinde savrıJI 
rede, keramet nerede... rarak bekçiyi mübaşir gönderip hu ittihamlardan ipe sapa gelecek 

Bekir Efendi - Yok .. Yok böy zurunuza tehdiden adam celbetmc· talar var mıdır? 
- Zabıtaya haber verip te zan-ıyorsunuz? Güpegündüz cadde ('lr~ le gayri samimi mahviyet göstermi- yi ben size gösteririm.. Bekir Efendinin zihnine ~1 

para içerde iken gece evi~i ba~~~·- 1 tasında bu saldırma nedir? ye uğraşma. Ehülkütüp Tahsin E- Bekir Efendi cebinden bir kağ a. bir şüphenin gölgesi düttüğüll~ 
rıraak o zaman ne demek ıstedıgı- ı Şimdi yüzler hep o tarafa dön- fendinin tesadüfü vefatile kerame· çıkararak sözüne devam etti: sordu: 
mizi anlarsın.... dü. Bu gelen kimyager Bekir Efen- tine yalnız mahalleyi inandırmak - içinizden iddiasında seb ~ _ Monşer daldın ... 

Ali Senaver Bey ayağa fırladı. di idi. Sadık hocanın hasmı ekberi .. değil kendin de inanmıştın .. Lakin eden varsa şu kağıda imzasını koy _ Evet ... 
Yumruklarını sıka sıka kahve hal· Hoca onu kerametinin tesirile kalkı,tığın ayni iddian bende kof sun .. Bakalım cezayı kim görüyor'? _ Sebebi? 
kma hitap ederek: öldürmemiş miydi? Nasıl dirildi? çıktı. Ben sana Tahsin Efendiden Bu davet karşısında kahvedeU _ İyi bilmiyorum. Ben de 

- Zampara içerde iken zabıta Nereden çıktı? Bekirin böyle velı- daha !İddetle hücum ettim... Fa- galeyan bir f111ltı derecesine indi. seöebin .. Labirent,, leri içinde . 
ya haber verip gece benim evimi leten zuhiiru yalancı evliyanın ma- kat bana sihrini tesir ettiremedin. İmza koymıya atılan olmadı. Ka- _ Şuraya cami kahvesinin 
b&ltırmak ! .. Ne zamanda ve hangi nevi kuvvetini oradakilerin naza· Bekir, Ali Semaverin çok dostu nundan en ziyade korkanlar kanu- şil serinliğine oturup biraz g8 ·· 
kanun devrinde yafadığınızdan ha- rında itibardan biraz düşürdü.. idi. Biribirile kucaklaşarak öpüş- nu hiç bilmiyenlerdir. Bazı bot k-1 · lim ... 
beriniz yok .. Behey hayvanlar ha!a Çokları şimdi onun kerametin- tüler. Biraz evel Senavere hücum e falılar bir elebaıının te4viki arka- _Fena olmaz .• 
bıraktığımız çayırda otluyorsunuz. den şüphe eder gözlerle yüzüne den halk bbu muıafaha karşısında sından yürürler. Tehlikeyi sezin- Yürüdüler: 

Hemen Ali Senaverin etrafında bakıyorlardı. Hilesi yakalanmış bir Jimdi geri çekildiler .. Çünkü Bekir ce hemen sağdan geri dönerler .• in· Evkaf veya emanet 
bir toplantı oldu. Üzerine birkaç. hokkabaz vaziyetinde kalan hoca, de Sadık hocanın manevi kudreti- kara sapıtırlar.. yeri kısım kısım birkoç 
el kalktı .• Bu hücumun ortasında gelenin yüzüne melul nazarını di- ne galebe eder bir kuvvet görür gi- - 16 - re icar etmenin yolunu bulJlld 
kalan niüttehem müdafaa vaziyeti kerek: bi oluyorlardı.. Kendilerinden zaifini görün- İskemleler, masalar dizilmit t• 
almaya uğratırken kahvehane ka· - Vay Bekir Efendi oğlumu: Bu toplantı, bu münazaa, bt\ ce kabaran, tehlike hissedince sü- aralarından yürürken birkaç t 
pııından içeriye gür &esli biri gird . siz misiniz? Gördüğüme çok mem hücumun sebebi Bekir Efendiye müklü böcek gibi hemen kabuklan tan birden kahveci tabil@rinifl 

- Nedir o? Kime hücum edi- nun oldum. anlattılar. O zaman kimyaıer teh-1nrn içine büzülen bu mahalle muta- .(Biünetli). 
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Memleket haberleri 1 

[ Polis Haberleri 1 

Bir cinayet 
Seyyar- bir manav ba

t;tğından yaralandı 
ve öJdü 

Dün saat 12 de Saraçhane 
batında seyyar manav 18 yaşJa
rıftda Cel Siirtli Hayn tarafından 
bacakla bacağından yaralanmış· 
hr. Mecruh hastaneye götürülür· 
ken yolda ölmüştür. Katil polisce 
llranmaktadır. 

* * * 

Talebenin intiharı 
Mefter sebebi e!k imit ! 

Birkaç gün evvel Çemberli
taş orta mektebi talebesinden 
Alamet efendinin iyi numaro ala
madığından müteessir olarak 
tentirdiyot içtiğini yazmıçtık. 
Aldığımız malumata göre Ah

tnct efendinin bu intihar teıeb

büıü sevdiği kızdan mukabele 
görememesi ve cevabı ret almış 
olınasıdır. 

Bu hususta gerek mektep 
İci.resi, gerek zabıta tahkikata 
d~vam etmektedir. 

Cinnet! 
Kaıımpaşada oturan Galata 

ıtımrüğü muayene memurların
dan Cemal efendi dün muYak
kat bir cinnete uğramış Ye ken
dini bıçakla buğazından tehlikeli 
surette yaralamıştır. 

1 

Bir kaçakçı nıotörü 
va kalandı ,., 

Tütün inhisar idaresi muha
faıa memurları evvelki gün ak
t•m üzeri BUyükada civarmôa 
~olaşırlarken kattılarına çıkan 
llflyUk bir mot&rden şUphclene
tek muavene etrnek istemisler
Uir. t-akat bu mot8rde bulunan-

llr hamuleyi muayene ettirmek· 
len imtina ederek kaçmak te· 
••bltüsünde bulunmuıtur. 

Takip neticesinde yakalanan 
ltlotörde bir çutal eırar ve af
Yonla bir takım kaçak eşya 
httfunmuştur. Kaçakçı lımail, 
~ustafa ve Emin adliyeye ve
"İlnıişlerdir. 

Otomobil çarpb 
Balatta Mürsepaşa caddesin

den geçen 1362 numaralı oto· 
lrıobiJin Şoförü Rııa 1~ yaşında 
~ aıefe rarparak yaralamıştır. 
~a__yn: n.an~ır. 
~-~--

Tefrik:a numarası: S 
\' 111 Zfln : "Garp cephesinde .. " müellifi 

~rik Maria Rema1gue 

Beşiktaş yangını 

Üç güzel hına gene su
suzluğun kurban1 oldu 

Evvelki akşam Beşiktaşta Se
rencebeyde büyük bir yanğın 

olduğunu ve Ebülhüdanın ko
naığ namile maruf bulunan ve 
ahiren tütün deposu ittihaz edi
len konağın tamamen yandıgını 

yazmıştık. 
Aldığımız mütemmim malu

mata göre bu konağın Şimdi
ki sahibi lngiliz tabaasmdan Mı
sırlı Rafael Abadi ef. dir. Ken
disi Mısırdadır. 

Konak Rafael efendinin• vekili 
Hafız Ismail Hakkı ef. tarafın· 
dan icara veriliyor ve idare edi
liyordu. Konağın 25 bin liraya 
sigortalı olduğu fakat ıigorta 

müddetinin T eşrinievvelde bitti· 
ği anlaşılmıttır. 

Yanğın tütün tüccarı Salim 
Nuri beyin icarı altında bulunan 
Ye tUtün deposu ittihaz edilen 
kısımdan çıkmıştır. 

Bundan bir hafta evel Alman
yadan dönen Salim Nuri B. bir 
kaç amele koyarak tütünleri iı
letmeye başlamıştır. Ateş ame
lenin işi bırakbkdan bir saat 
sonra çıkmıştır. Konağın lama
miyle ittisalindeki Ali Rıza Pa
şanın ve Bağçevan Elmaz efen
dinin evleride tamamen yanmış
tır. Bunlardan Ali Riza Paıa
nınki sigortalıdır. Yanğının te
•essilüne gene terkos borula· 
rında su bulunmaması sebep ol· 
muıtur. itfaiye Şevket beyin Ye 
Hacı Ahmet Paşanın havuzla
rından, komşularin ıarniçlerile 
Taksim çeımesioin su ôepoıun
dan su aJmak mecburiyetinde 
kalmış ve nihayet denizdende 
su almak mecburiyeti baş gös· 
termiştir. 

V aJı-muhıttın bey <Je yanjın 

yerine gelmiş, alınan tedbirlere 
nazaret etmiştir. Denizden ıu 
alınması Ye caddenin hurtumla 
kapattnıası yUzUnden dün sabah 
saat sekize kadar Bebek Ye 
Orta köy tramvayları işleme
miş, otomobillerde bir taraftan 
diğer tarafa geçememiştir. 

Zabıta işte bir kast olup ol· 
madığı hakkında tahkikata bat
lamışhr. 

itfaiye geç mi gitti ? 
Dün bir gazete, itfaiyenin 

yanğına yarım saat ka<lar geç 
kaldığmı buna sebepte o sırada 
Beyoğluncla diğer bir yanğın 

Adliyede: 

Amele için Kanun~l~rda tadilat 

Yardın1 sandıkları ve 
sıhhi teşkilat yapılacak 

lzmir ye havalisinde tetkikatta 
bulunan C. H. Fırkaıı tetkilat 
heyetinden bmir meb'usu CeJal 
B. ıu beyanatta bulunmuştur. 

- Küçük esnaf Ye amele ile 
ehemmiyetli surette iştiğal et· 
mek, milJetçi, vatanperper kıy
metli ıiy erbabının arzu ve te
mayülleri dahilinde teşkilat vü
cuda getirmek, maksat ve hedef
lerimizin en mühimlerinden bi· 
tidir. 

Sly ile ıetmaye arasındaki 
muvazene dahilinde namuskAr 
erbabı aanayiin hakkım gözetmek 
ve amele için teavün sandıkları 
ve sıhhi teşkillt vücuda getir
meğe, hasılı medeni memleket
lerde vlicuôa getirilen teıekktil 
esası dahilinde ihtiyaçlarile all· 
kadar olmağa ve temin etmeğe 
çalışacağız. 

Bu sahadaki temaslarımızın ve 
tetkikatımınn neticesi, Büylik 
millet meclisinde müıakeresi mu
karrer bulunan it kanununuıı 

maddeleri haklnnela da daha 
kuvYetli bir surette fillir ve mil
talAa dermeyan etmekliğimize 
imkan verecektir. 

Halk kendiains ıstırap veren 
husu1atı ve hatta yanlış talkinatı 
açık ltalp ile ve yUksek bir ıaf· 
fetle bize karşı söylemektedirler. 

Kendileri tenvir olunduğu za
man hakikati kabul etmekte 
tereeldilt göstermedikleri gibi 
ihtiyaçları içerinde samimiyetle 
tevakkuf olunduğunu gördOlderi 
zaman da münıerih olmaktadır-
lar. 

lnkıll1> hllkiimetinin •Ücuda 
getirdiği Asat bundan sonraki 
icraatının daha kuvvetli ve Claha 
mükemmel olacağına bir zamanı 
kafidir. Halk bunu g6rmüş ve 
anlamışbr. 

Rntt1ntı111111nnıırmırrmnnm*"1111n1111nnutrnnuqııı•ıı""""'""*''.,•--ır11t1 

çıkması olduğunu yazmıtbr, Dün 
tahkik ettik. Anladığımıza göre 
itfaiye geç kalmıı değildir. lki 
grubtan müteıekkil olan Bey
oğlu itfaiyeıinin bir grubu fil
hakika diğer bir yanğınla meş
guldü. Fakat diğer grup Beıik
taı yanğmını haber alınca der· 
bal Bqiktaşa yetiımiş, ikinci 
grubta sonra kendisine iltihak 
etmiıtir. 

Borç için hapıs usulüne 
avdet edi1rcck mi? 

Hapis usulü 
Ankaradan gelen haberlere 

göre icra, iflas, ceza, usulu, 
tetkikab bitmiıtir. Bu kanunlar 
encllmenler azasının iştirkile teş
kil edilen umumi encümende bir 
defa daha tetkik edilmektedir. 
Bu umumi heyet içtimalarma 
Adliye vekilimizde ittrak etmek
tedir. 

Hapis usulü 
Borç yUıUnden hapis kaldırıl· 

masmın iktisadi hayata iyi neti· 
celer vermediği, bazı meb'usların 
hapis usulünün tekrar ihdasına 

taraftar g8ründükleri ıayidir. 
Bu düşünce karıısında sabık 

Adliye vekili Mahmut Eaat be
yin mecliste, mevcut prensibin 
lehinde ve tadil tasavvuru aley
hinde çabşacağıda rivayet edil· 
mektedir. 

3 Numara 

Terfi numaruı olarak 
kabul olunmuıtur 

Mekteplerde 3 numaranın terfi 
numarası olup olmadığı geçen 
sene ibtiliflı bir mesele olarak 
gazetelere aksetmiş, bu bapta 
muhtelif haberler yazılmıştı. 

Son gUnlerde mekteplere gön
derilen yeni idare talimatnamesi 
3 numaranın alelitllk terfi nu
marası olduğunu kaydetmekte
dir, 

Bu yeni talimatnamede tale
benin cezalandırılması hakkında 
da bazı kayıtlar vardır. 

El yazısı dersleri 
Maarif vekaletinin mektepler

de Türkçe derslerine fazla ehem· 
miyet verilmesi ve bütün mual· 
!imlerinin bu hususla meşgul 
olma~ı hakl<ında gönderôiği bu 
tamimi neşretmiıtir. 

Vekilet ahiren bir tamim da· 
ha göndererek çocukların el ya
zıları güzel olmadığını bunun 

önUne geçilmesi için Orta mek
teplerde haftada iki saat güzel 
el yasısı dersi okutulması lüzu
munun bildirmiştir. 

Bu ders bir kaligrafi dersi 
olmıyacak, talebeyi düzgün, oku· 
naklı yazı yazmağa alıştıracaktır. 

lki kadın soğ~ktan 
donarak öldü 

Yozgada tabi Sorgun kazası· 
nın Eyverli köyünden lsmailin 
karısı Hanım ile Hasanın karısı 
Kezban üç gün evvel Dere çif
lik köyüne giderlerken yolda 
fırtına ve soğuktan donarak öl· 
mu,ıerdir. 

Tetrssür 
Müderris lzzet Beyin ôlümll 

bilhass~ talebesini 9ok 
müteessir etti 

Sabık Darülfünun müderrisle
rinden Avrupadaki talebemiz 
umumi müfettişi Mehmet izzet 
Beyin irtihal ettiği teessürle 
yazılmıştı. Kiymetli bir içtima
iyatçı olan izzet Beyin çok genç 
denecek bir yaşta ölümü Darül
fünun muhitinde de bilhassa 
büyük bir teessürle karşılanmıı-
tır. Dün edebiyat fakültesi tale
besi cemiyetinden şu mektubu 
aldık: 

"Fakültemizin değerli Ye Ya• 
kur hocası müderris Mehmet 
izzet Beyin ülümünü en derin 
teeasürlerimizle haber aldık. 
Bıraktığı büyük boıluğu uzun 
zaman hissettirecek olan aziz 
ölünün yüksek habrasıoı hUt-

• metle anıyoruz. Ebediyen kay
bedilen bu kiymet için memle
ketin ilim muhitine, Darillfnouna 
ve ailesine cemiyetimiz beyanı 
taziyet eder.,, 

Jtalyan kukla trupu 
Bugün Fransız tiyatrosunda 

"T eatro del Piccoli,, hayeti tem
sillerine bathyor. Kuklalardan 
mürekkep olan bu tiyatro da 
klasik opera ve piyesler oynana
caktır. Bütiln dUnyada çok bftyük 
bir şöhret alan bu tiyatro heyeti, 
Istanbuldan ıonra Ankaraya da 
gidecektir. 

* Firıt - Argiropulos 
Yunan dram kumpanyasa diln 

akşam temsillerini bitirmiştir. 
Bugün Yunanistana hareket ede· 
cektir. 

KÜÇUK HABERLER 1 
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MEVJ{l TRA.1\IVAYA Dl.NEMlYE· 
CEKLER - Resmi elbiseli polis me· 
murlarının birinci me' ki tramvay ara· 
balarına binmeleri polis müdürlüğü ta
rafından menedilmiştir. 

* DAKARI VEBA - Erzuı-umda. 
mevzii bir sahada kalan bakari '·ehıı 

son aylarda cimr ,·il:"ıyetlere doğru te. 
vessü etmit;ı Ye sıkı bir mücadele yapıl· 
ması için tertibat alınmıştır. 

rine kabil olduğu kadar iyilerek ku- Veli çekemez. Çünkü Vel Yahudidir. ğım. Zavallı küçük Şröder bi~ tahta mektep arJmdaŞı.)ız. Ayni zamanda ~· 
!ağına bağmyor: Sakin bir adamdır. Daima bir köşele parçası gibi olduğu yerde yassılmış Jel.:- bitler olmadığı zaman daha yaşh arkı~ 

- Üzülme Ilaynçmanl onun hesn· oturarak kitap okur. Halbnki Helin d •. nuştı ... Onun uğruna bu kadar şey o1·ın daşlanmızn da "sen,, der ... Böyle sarni-
brnı görürüm ... Senin yerine öyle bir mll.rlannöaki kan kaynar. adam tıznanu çekmiş ha! ... Ne hergele· mi hareketinden herkes memnundur. 
<löveceğim ki.. Mülıizim, Vele yiyecekmiş gibi baka· likf... Vel ısrar ediyor: 

Haynçmanın gCizleri bir defa rak homurdanıyor: Kosole bunlan söylerken bir bfrn - Peki ya lleJ.. 
daha açılıyor. Etrafında olan bitert - Bunlanrt hepsi uyaurma.... fıçısına şiddetli bir tekme indiriyor. Hel şimdiye kadar Vele eziyet ~t· 
ile asla alakası yok. Çabucak ölüyor. Maks ceketini açarak gaıı:etenin "Villi Hotneyer,, teklif ediyor: mek) olunu aramıştır. Binaenaleyh Ye-
tki saat sonra kendisini gömdük- çıkardığı bir ikinci tabı çıkartıyor. Hel - Başka bir şeyden bahsetsek ol· lin bu arzusu anlaşılır, o da galebesin· 

:t. :t. '!- buna bir nazar atıyor; sonra parça maz mı? Bence artık bu adamın kıyme· den istifade etmek ister. Bize göı·e ha· 
Öğleden sonra bir birahanede otur- parça ediyor ve dairesine giriyor. Ora- ti yoktur. \'a hoş. Hel sertti, burası doğru .. Fakat 

cluk. Bölük kumandannntz tntilaziın da aı>tallaşmış bir halde kalıyoruz... "Vel,, bazı alaylarda asker istişarn daima ön sırada bulunurdu. ihtiyar 
"Hel,, dairesinden çıkarak bizi topladı. Kimsenin bir şey anladığı yok... heyetleri tesisedildiğini bize anl:ıtıyor. Bluher gibi pervasızdı. Askerler böyle 
Gelen bir emre göre ti.er mangadan bi· Vel diyor ki: Zabitler artık mafevk olmıyacakmı~: adamların kıymetini bilirler. 
rer emin kimıse tefrik edilecek.. Bu e- - Bir dahiJi harp olmasından çe- bir çoklarının apuletlerini koparmı~lar. Bctke diyor ki: 
mir bizi hayrete düşürüyor. Şimdiye k.ininiş diyorlar! O da, bizde bir asker istişare heyeti te· - İstersen gidip ondan apuletleri· 
kadar böyle bir şeyle karşılaşmadık. Kosole bağirıyor; sisini düşünüyor. Fakat bu fikri kal 1ui ni iste ... 

Bu sırada Maks Vel avluda göziikii· - Ne sııçma sözler ... Ya bb: vaktile edenler az... Biz artık hiçbir şey te::;is "Tjaden,, bağırıyor: 
yor. Elinde bir gazete sallıyarak ha· böyle deseydik ... Vay canına be! .. Biz etmek istemiyoruz. Evlerimize dönmeh - Yara sargılarım almadan gitme?. 
ğırıyor: bu netice için mi burada bu kadar za· istiyoruz. Bunu da istişare heyeti ol- Halbul~i iş tahmin ettiğimiz gibi olma 

- Belrinde ihtilal var!.. man direndik? madan yapabiliriz. mlyor. Vel gireceği sırada Hel dairesin· 
Hel dönüyor ve kısaca diyor ki: Betke başını sallıyor: Nihayet üç emin adam seçiliyor. den çıkıyordu. Elinde birkaç tergraf 

- Ne abdalcasına söz!.. Berlinde - Jüp; beni çhndikle de rUya gör- Betke, Vel, Ludvig Breyer. "Vel,, Lud- tutuyordu. Mal•sa göstererek dedi: 
htıı' Dinle Haynçman senin meseleni karışıkhk var! İşte o lcadar! mediğime emin olayım.. vige apoletlerini çıkarmasını söylüyor. -Doğru imis ... 
,11 hallederim; müsterih ol ... karının Yel devam ediyor: Jüp uyanik oliiuğunu t~mln ediyor: Ludvig yorgun bir halde parmağile Yel söylemeğe başlıyor. Iş npu ht· 
tla~tırıı Öyle Lir hale sokaenğım ki bir - Kayser Felemenge kaçmrşl. Betke devam ediyor: alnını göstererek : lere gelince Hel sert bir hareket yapı-

a kimse onun yüzüne balimıyacak.. Bu söz bizi canlandınyor. Yel delir· - Şu halde diyecek yok .. Demek me- - Orada... yor. lşin fenalnşacağını zannediyoruz. 
~ lıaYnçm t k b" d miş olacak! sele doğru ... Fakat Jşin ne olduğunu bir Diyor. Fakat Betke. Veli geri ~eki· Fakat böfük kumandanı hareketinden 
ı.1l'tlda,.0 akn ~ir ıh· 1.

1
rd şeb):.küul~:~uy~r. Hel kıpkrrmızı kesiliyor ve bağın· türlü anhyamıyorum. Eğer içimizde hl yor ;sert bir tavırla: vazgeçiyor ve hepimizi hayrete düşU· 

"il' ., r, n' s a ın e u u}orı ıı. • d h · · 
~ ~1.ılac k . . . w • yor: n bunu yapsay ı emen kurşuna dizılır - Breyer bizlerdendir, diyor. ren bir tarzda: 
' .a a bır haldedır. Kan cıgerlerı- Uta 1 .. 1 d · L d · b··ı .. w •• ··ıı .. 1 k 1 ı:y kk 

1.111ıuy . • - nmaz ya a .. cı ı.. . u vıg o uge gonu u o ara · ~ı· • - ,.a -ınız var .... 
l't.~' t"ı..·~~: her nefes :ılışta hır mıkta- Gazeteyi kendisine uzatıyorlar. Hel Kosole yumruklarını sıkıyor: miş ve mülazimi saniliğe kadar terfi Diyor. Sonra ı ... uchi~e dönerek ellni 
~lltag u Utuyor. Fakat Kosole son da- gazeteyi buruşturuyor ve hiddetli bir - «Şröden i, «Vesling» i, cHayııç- etiştir. Troske, Hameyer, Hrener ve omuzuna ko) uyor ve söylüyor: 

1hda onu teselli etmek istiyor. Üze bakışla \'ele dik dik bakıyoı. Zaten tnan• ı düşünmemeli.. Yoksa ı;atlıyac:a· benimle senli benli konuşur çünkü e-;ki (Dahası vart 
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llizde münakaşası kapanmamış he
nüz çok çok ehemmiyetli bir ce
miyet ve iktısadiyat meselesi var, 
alacaklı borçluyu hapsettirebilir mi? 
Her şeyi yalnız dişarısma göre 
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ka· 

muhakeme edenler için mesele Dünkü kısmm hulasası: danı aldı ve dostunun evine gitti.. Leyla burada bir kaç gün l{a]dı. Ken ordugah (Ali) ye aitti. Demek ki ikl ~ 
yok gibidir; nıçın hapsettitmesin? Doktor '"Koshelkov,, anasının kıymetli * '~ * disi gecegündüz tedaYi olunuyor ve raf karşılaşmak ve belki de döğüşııte 
Borçluyu neden sıkıştırmamalı? Ara- evU.d1 olan .. Saba., y1 tedavi ediyor.. - Sabahlar hayır olsun dostum : .. günden güne iyileşiyordu. Artık yatak· üzere idiler. 
:;rn, bulsun, ödesin. Böyle bir şey elin· "Saha ,, fakirdir ve doktorun emeğini Zahmetine ve emeğine teşekkür etmeğ·c tan kalkıyor ve manastırın bahçesinde Biraz ileride bir adam ordugıUtt~11 

d.:n gelmiyor~ "ceza,, sını görsün. Bü- para ile ödeyecek vaziyette değildir.. geldim .• Benden P_a:a almJYacağın~ şüp dolaşıyordu. Babasının kim olduğu me· ayrllan bir deveyi kovalıyor ve oıttı y-J· 
;un hukuk. sıstemini yalnız "ceza,, ile Babasının ve anasının aan'atı ikti~ası el- hem yok .. B~nun ıçınv_sana çok Iıttıf l>h- selesi onun zihnini iyice sarmıştı. Onun kakmak için uğraşıyordu. 
·uymctlendırmek; bugiin ortadan kalk- !erinde bulunan bir antika heykelı dok- şaheser hedıye edecegım.. gecegündüz merak ettiği mesele bu idi. L 

1
• d t k . . koş· 

k . ı b. b' · A k t b 1 ıı· h kk d ey a ona yar ım e me ıçın 1 mış es ı me \te m sopalı tel" ıyesıne cora hediye ermek istiyor.. Bu hcdh·e vu a u cıyme ı eser a · ·ın a. Hatta Makusu göı-mel\ için Şama kadar d . k 
1 

k b 
8 3

31 • 
k be "M d • h ı ı t · · · t" · · l" d. . . muş, e"Yeyı ya a ıyara oynun t' 

ço h nze~: e ;~ı ~' ğa.~d .'ku~un u- çıplak iki kadım temsil eden bır smü-
1 

memn~nı~e ı~~ ~~~ ıy~~e ı. y bb" ~~tm~rı düşünüyor ve başka her şeyi mış, fakat bu hareket sarsmış, ı:..er 1 

rı0, ~n'..kab~atm ~ho~u acln Be ı ırb."l undun dür. Doktor taassup sevkile bunu kabu t-:-tl ekafrı1 u a de ır e~~r .. 
1
. afrha l, ı mLa e

1
tmeyi göze alıyordu. vücudunda bir şeyin yırtıldığını bisS·i· 

uyu ır arı ı \'ar ır. unu ı me en etmek fikrinde değildir. Fakat çocuk ıs- ar ıs er ·a a arın a ne guze me um- ey a bir gün manastırın damına . ı· D k ki tek lını1tf· 
yapılan muhakemeler, elbette, müsbet rar ediyor.. Ve e~er kabul edilmezse lar taşırlar. Ne kıymetli mevzular ibda çıktı. Ve buradan etrafı kolladı. Görü- Dmış L teme b yarad rati~ ~çı faJıılt 
(). •~ t t ·ı d l uıı.ı d . l D k d 1 H k'k t . b' .. 11· ah . eveye a m u sıra a. ye şmış, tr ... ,.me emsı c emez er. ne en\ kalbinin kırılacağını söy üyor . o ·tor e er er.. a ı a en cazıp ır guze ıl ;: len s anın nihayetuerinde büyük bir L I"' d b h d"' .. tü 
h k h 11··t·· . k' f f dd . . k d B .. l h k ı· d . h .. ··1u ey a a yere ey uş uşmuş . a mer umu" nun u un ın ışa sa - çocuğun ricalarını re eaemıyor. arşısın ayım... u guze ey e ı nere- or uga goru yordu. Çadırlar kurul· . . . fs) ı 
hak mefhumu,. nun bütün inkişaf saf- Siz benim hayatımı kurtardınız .. den aldın?,, muş ve bir takım bayraklar dikilmi'Sti. Devenı~ .sah~bı genç Arap: !:'{ ri~İ 
yetlerin iktısadi oluşu ile ayrılmaz bir Biz de size aziz bir hatırayı taşıyan bu Avukatın bu neşesi çok uzun sürme- Develer etrafta otluyorlardı. Bu ord ,. ayıltmak ıçın ugraşmış, Leyla goı e 
bfrlik teşkil eder. "Borç mefhumu., mı kıymetli eseri hediye ediyoruz .• Yalnız di. Vecdü istiğrak haJi pek az sonra ni- gah muhakkak hazreti Ayşenin ordu- açar açmaz ona sormuştu: 
anlamak için de bundan başka bir yol bunun diğer bir eşini veremediğimiz· hayete erdi ve onun yerine bir korku gam idi. Leyla bütü ngün etrafı tarıı.s· - Kimlerdensin? 
yoktur ve olamaz. Bor~lunun vaziyeti den çok müteessirim .• , kaim oldu .. Ürkerek kapıya baktı. sut etti, düşündü. Kendisi az çok iyileş- - Kays oğullarından. 
yalnız modern cemiyetlerde değil eski - "Çok teşekkür ederim. Küçük do.s - "Fakat ne yazık! Kabul edemiye- mişti. Yürüyebiliyordu. Belki de bir - Bu karşıdakiler kim? 
cemiyetlerde bile çok ehemmiyetli lıu- tum .• Annene de teşekkürlerimi söyle ceğim. Dostum maalesef geri götüre- hayvana binebilir ve bu orduya iltihak - imam Alinin ordusu. 
kuki münakaşalar uyandırmıştır. Eski fakat Allah aşlana ısrar etmeyin .. yn- ceksin.,, ederekk hazreti Ayşe ile karşı karşıyf.. - Nereye gidiyorlar?-
Ellas fiJesofu Eflatun "cümhuruiyet,, :ı pamam ... Küçük çocuklar bu odaya gi- J?oktor telaşla sordu: gelirdi. Akşam üstü rüzgar biraz soğu- - Basraya. Orada hazreti Ayşe 11e 
dıru taşıyan kitabında, Aristotelis ile rip çıkarlar .. Ve kadınlar daima bura· - Niçün?. muş, Leyla da odasma inmişti. Burada- karşılaşacağız.. 
"Politika,. smda borçlunun hukuki va- sıru ziyaret ederler .. Fakat peki ... Ma· - Çünkü ... çünkü .. Annem beni sık ki bütün zahitler ona çok iyi muamele -Harp mi, l!Ulh ma? 
ziyeti ile meşgul olmuşlardır. Elen es- dem ki arzu ediyorsun oraya bırak! .. sık ziyaret eder de. .. Hem burası hiç boş ediyor, onun istediği gibi her taraita _Orası belli değil. 
kizamanının en ehemmiyetli devlet ve Seninle münakaşa edecek değilim.,, kalmaz müşterilerim daima buraya g~ · dol:.Qmasma mani olmiyorlardı. 

'""3 - Sizin ordunuz kaç kişi? cemiyet meselelerini tahlil eden bu iki - "Başka bir şey söyleme doktor .. lip giderler. Hatta hizmetçilerimin na· Leyla o gece bu türlü düşünceler _Otuz binden fazla. 
kitabın ana çizgileri baştanbaşa iktts..!\- Şamdanı buraya, bu vazonun yanına zarında bile kü.çük düşerim .. ,, geçirdi. . . .. nnil1t 
didir. Eski Isparta kraJian Agis ve Kle koyunuz .. Fakat ah .. Ne olurdu? bn - "Mazeretın makbul olamaz.. Bu- Ertesi gün onu manastınn reisi oh~ıt - ~imdilik yaln~ sulhu duş 1tı•1' 
menes ayni iktısadi z~ruretle "borç,, eserin eşini de bulabileydim .. ne ise.. nu reddetmek pek ayıp olur dostum. başrahip muayene etmiş: ruz. Hı~ bi.r tarafw•o~ki tarafla 
rne!!ıelesini halletmiye çalışmışlardır. Allaha ısmarladık. Doktorl... Böyle bir şahesere layık olduğu kıyme- - Biraz dikkat et! Yaran kapa'1- etmek f~rınde de~ıldir. ff 
Deuimizin cemiyeti kurulurken İtalya. "Sasha,, Ayrıldıktan sonra doktor ti vermeyip reddetmek sana yakışmaz .. mak üzeredir. Bu. sozJer Leylayı ~em~un etrrıff tıl-
da, Fransada, lngilterede, v. s., gene önündeki san'at eserini uzun uzun tet- Bak ne. canlr, ne cevval ne güzel bir ifa. _Hayvana binemez miyim?.. ona bıraz kuvvet verır gıbi oınıoŞ 
ayni borç meselesi çok büyük bir rol kik etti. desi var; •• Eğer bunu almaman kalbt- - Birkaç gün daha sabret. Gerisi Leyla, tekrar sordu: I' 
oynamıştır. Halbuki bizde, derin bir t.e- - "Çok güzel!,, diye düşündü. Ne- mi kırmış olacaksın .. ,, kolaydır. - Demek ki sulh nfyetile gelff 
essürle görüyoruz," borç meselesi,, çok fis bir eser ... Bunu sokağa atmak doğ· - "Ah dostum .• Olurdu, olurdu am· Leyla kabul etti. Ve her gün gibi sunuz. 
indi bir şekilde muhakeme ediliyor, ce- ru değil_ Fakat muhafaza etmeğe de ma ... Hiç olmazsa boyanmış olsaydı Vf! manastırın bahçelerinde ve tarlalar[n- - Evet. Karşı taraf da ayni fikifdt' 
miyetlerin içtimai ve iktısadi oluşuna cesaretim yok. ... Ha- Kolayı var .. Bfr yahut incir yapraklarile örtülseyd'. .. da dolaşmakla iktifa etti. Manastırın dir. 
eheınmiyet bile verilmiyor. Böyle huku- başkasına hediye ederim olur, biter.. Fakat doktor onu dinlemedi .. Gal'ip bahçeleri ve tarlaları uzun bir saha Leyla bu malltmatı aldıktan 9011!' 
ki münakaşalardan müsbet faydalar Fakat kime?- garip jestlerle odada do~aştı, dola;;tr kaphyordn. Leyla, haylice ilerlemiş, geri dönmeğe çalışmış, elini yar,.-'~ 
bek1ıemek; her şeyi çok pembe görmek Düşündü, düşündü nihayet kıymetli sonra kapıdan fırladı gitti.. Bu kıym ,t. burada durmuş, ve uzaktaki tepeler ü- üstüne koyarak yavq yavaş maJI~~ 
demektir. Biz en kısa yoldan gidebil- dostu avukat "Ukov,, un bu iş için pek li san'at eserinden kurtulduğu için ~'!- zerinde başka bir ordugah görmüş~:i, rın başrahibini davet ederek ona 1'~ 
mek için borçluyu her şeyden evel ikb- muvafık olduğuna karar verdi.. Ona niş bir nefes aldı.. Burada da çadırlar kuruJmuş, bayr~k- yeti bildirmiş, 

0 
da durmadan onu~ 

sadt bir fert olarak münakaşa etmiy~ bir dava meselesinden oorçlu idi.. Doktor gittikten sonra ~vukat şanı· lar dikilmiştir. ırar :vatırmış ve tekrar tedaviye bel 
alışmahyız. Bundan başka borçlunuıt - "Ali, dedi •• Onun çok samimi dos- danı dikkatl.e ıuuayene ettL Ve sonra Leyla vaziyeti hir~7! dn.ha t.atldlr ... +_ uu

9
h. 

yalnız devlete karşı mes'ul bir vatan- tu oJduğum için para vermek doğru de- tıpkı doktorun yaptığı gibi bu beladan mek için bir tepeciğe çıkmış ve etrafa _ 30 _ 
daş olduğunu da bilmeliyiz. Borçlu; ğil ... Onun yerine nezaketsizlik ve kaba- nasıl kurtulacağını, kime havale edece- bakmıştı. Bunun ikinci bir ordugah o1- Eb B kiri ·ıu Mehmet ile cıf'r 
her şeyden evel hür bir insandır. Oııu lığın bu şaheserini hediye ederim olur, ğini düşünmeğe koyuldu.. duğunda şüphe yoktu. Muhakkak ki Lu vl :life ~rak deruhte ettiJılef1 

azat etmek hakkını a1acak1ıya vernı~k biter ... Ve buna tamamile layık bira- - "Ç.ok g~zel bi~.eser .. Onu dişı:ın •-11•ınuıınAıırnn......-ıwwwıı••mııa -·-·-••.,11™
111
"'"

1
-" :!:reyi 1;::tmişlel'di. Herkes m-'•" 

demek; insan hürriyetinin manasrnı damdır atmak hiç dogru degıl .. Fakat muhafa· . al' . 
1 

E , __. dt 
· '" • d · k A h · · d N toplanmış, oramn v ısı o an ş S.JJ O' anlamamak demektır. Hususi borçlae Kararını hemen tatbika geçtı .. Şam- za etmek e ım an arıcın e... e yı.ıp-

1 
i . M h t Al" . ktubuJIO 

için istenildiği vakit hapsedilebilen bir 11t11nııuı111m•••uııııın111•'""""'"""""'"'"'"""'"'"""""nıııııa11ıı•um••"'"'"'"' malı. Bilmem ki? .. Kolayı var.. Başka gem ş, e meh, k ~ınk md~ i ·ıti~f· 
- .. · · ·· · k"' k' 1 · d b' · h d. t k. B f'k' k · ı kumuştu. Ali, er esı en ıs ne 1 borçlu, aşagı yukarı, tabu htirrıyetm- mutegalhbeden, oy çe ırge erın ..::n ırıne e ıye e me .. u ı ır ço ıy .. . . ttıP' 

den mahrum bir insan sayılabilir. Muh- kurtaran bir inlalii.p, ki mne derse de- Hemen "Shoskin,. e gitmeliyim. O rezil Ta•arrufa dair ka davet ediyor_ ve kendı etrafmd~ 1,~· 
telif şekil farklarını bir tarafa bırakır- sin, bunu yapamaz. ~ir Türkün hürri- böyle şeylerden hoşlanır ... ., o lanan vahdeti ihlal etmemelerin eııeffl' 
sak Ortazamanda ferdin hukuki vazi- yeti ile istediği gibi oynamak hakkını * * * Mektebin birinde bic talebe, yordu. Fa.kat bu halk bu davete . dt 
yeti böyle idi. Halbuki Ortazamanın yı- ele geçirmiş bir adam; istihsal hyaatı- O akşam hiçbir tarafta ruyi kahul hocasına sordu : miyet vermemiş ve onu tam bir 1~81 

labşıru hazırlıyan sebepler tamamı ile nuz için de tehlikelerin en büyüğüdür. göremiycn şamdan meşhur komik"Shos - Efendim. Yoklamalar ne ile karşılamıştı. 
111 

iktısadf değil mi idi? Bütün bu seb~~- Fiat onun elindedir, her şey onun elin· kinH e takdim edildi. zaman yapılacak? Cemaatten biri kalkmış ve anııııett 
1eri burada saymıya imkan göremedi- dedir. Biz böyle insanların ortadan Komiğin odası bir sürü. insanla do- _ Bu hafta içinde 1 fikrine tercüman olmuştu: lt 
ğimiz için yalnız Fransrz inkilabrnı ha- kalkmasma çalışıyoruz. Borç hapsi ile Iup boşahyordu •• Ve orada daima las- _ Taaarruf haftası içinde _Efendiler, siz bizi fitne ve kl~1 
tırlatmak isteriz. Eski feodal sistem zayıf karakterlilere yeni bir soygun~u- rak kışnemelerini andıran kıvrak kah- demek. O halde numaralarda davet ediyorsunuz. Bizi kardeş ,, 
(derebeylik) e göre düşünülmiiş bir in- luk mektebi açacak değiliz. Türk yur~u kabalar.duyuluyordu- • . . dökmeğe çağınyorsun~z. Ba daveti 1· 
san ve vatandaş hakkı ile bugünkü hak için çocuklarını yurt hudutlarında bıl- Aktrıslerden bazdan ıçenye gırmek azami tasarrufa riayet edersiniz. bul etmiyeceğiz. 

0 telakkisi arasında çok büyük farklar mediği bir dağın, görmediği bir ırm~- için müsaade istedil~r .. "S~oshkin,, in Bolu değil, Bor! Daha sonra bizzat Eşari kalkJJllŞ. 
vardrr. Bizim Cümhuriyet devletini ya- ğın yanında bırakmış köylere yeni bir kaba ve gür sesi ceva~ verdı: . Gene Darülbedayiden bahse- da ayni mealde sözler söyleıniŞti. 
rata:n büyük inkilabımızın kudretli ıua- çekirge sürüsü musallat etmek hiçbir - Hayır, hayır gırmeyin.. Henüz decegw im ve ihtimal Selimi B k M h t il arks.d_, 

lı b·ı k · · ki T'. k k·- · k ı· ki d A tık · · d" una arşı e me e -ı<ıl'' nasını an ya ı me ıçın es ur -o- lD ı apçmm a ın an geçemez. r - gıyınme ım.. . lzzet,benim, yalnız kendisinin an• f kalka ak E rf iddetU it" 
yünü gezmiş, onun hususi borçlar yü- bilmeliyiz: Cümhuriyet; kurtaran, can- San'at eserini dikkatle muayene et- a;.a

1 
a , 

1 
r . şa ye ş 

zünden çekmiş olduğu ıstırabı bilmiş ol- landıran bir kudrettir, esirleştiren, yfü tikten sonra omuzlarını silkti. Elini ladığı bahse karıştığıma sinirle· soy emış er, ona. d' 
1 

Sel'~~ 
malı: icap eder. Osmanlı Padişahlığını solduran bir kudret değil .• lsmet Paşa salladı. nerek Aktamda orijinal nükteler - Bu senin yaptığın ne ı~ et· 
tutan, ona kuvvet veren mütegallibe sı- hükumetinin hazırladığı iktısat prog· ... - "Fakat bu bana gelmez.. Ben ne ıaYuracak. diye halkı bizim al~yhimize ğı.ıtıt'd1 
nıfı nasıl teşekkül etmişti? :Mütegallibe ını bunun en büyük delilidir. Borç hap- yapayım? .. Ben hususi bir apartımanda. Yeni bir oyun oynanıyor: ismi miş, ne diye herkes~ bizden 80 

yalnız kendiliğinden mi türemişti? Ona sini bir hukuk prensibi gibi kabul eden· oturuyorum. Aktrisler sık sık ziyaret ''Geçti Bolunun pazan,,. Halbu- sun? .. Ayıp değil mı? . . ~ıe( 
temel veren bir hukuk sistemi yok mu ler ecnebi bankalarının Türkeli'nde oy- ederler. Bu bir fotoğraf değil ki onu Demişler, hatta daha şıddeth 

ki bu pazar, hakikatte Falih Rıf-idi? Osmanlı devletinin a.şan, borç hap- nıyabileceği vaziyeti de hesaba katma· örteyim.. söylemişlerdi. 101: 

si olmasaydı Türk köyü çoktan başka lıdırlar. Biliyoruz, onlar bunu istemi- "Peruke,, leri yapan adam atıldı: kı Beyin intihap dairesinde de- Eşari, gençlerin kusuruna bak1l1 
bir hayat devrine girmiş olacaktı. Sa- yorlar. Istedikleri şey, galiba, yaluız - Onu niçin satmıyorsunuz?- Bura- ğil, Bardadır. Bu iki kelimeyi ih· onlara dedi ki: ı;rı 
ray Türk köyünü elinde tutan kara fa- Türk köylüsü" Böyle garip bir vatan- da bir ihtiyar kadın va.r. Böyle antika.- tiva eden atalar sözll de, bilir- _ Evlltla.rım ı Biz bir kimse ile d ,...,~ 
ziletlilerle onun için iş görüyordu. kardeşliği zihniyeti yeni Türk devletin· lara pek meraklıdır. "Smirnova,, ism~- ıiniz, şöyledir: meyiz. Siz buradan gidin de OSJJl tı~' 
Türk inkılabı; aşarı, borç hapsini kal- de yer bulamaz. Hukuk nazariyelerini de dul bir kadındır. Merhum kocası 0 ? "Geçti Borun pazarı, sUr katillerini bulun ve onlara ceıa1"1ır dırmalda çok ehemmiyetli bir meseleyi kendilerine oyuncak yapanlar, arkada bu san'at ile meşgul olurdu .. Oraya gt· verin. Ondan sonra bizden inıdei e 
halletmiş oldu. Artık bundan geriye dö- kalan şeyleri hasretle anarlar; büy\ik diniz herhalde memnun ~ala~aksınız.. eşeği Niğdeyel" yinl o zaman sizinle konuşuru~ ııf' 
nilJemez. Türk köyü ile temasa gelebil- Türk inkılabını yaratan hukuki ve içti-. "Komik,, de ayni nasihatı tekrar Anlaşılıyor ki Darülbedayiin Mehmet ile Caferoğlu, nıulı•~_vl 
mek için Cümhuriyet devletinin her- mai sebepleri daha yakından tetkik et- etti.. . . . bir eıeği olsaydı, nereye sUrece• hareket uyandırmak istemişh~r, 1'1,' 
hangi bir mütegallibeye ihtiyacı yok- meğe çahşmalrdular. Türkelinde çeşit Avukat söylediklerı yere gıttı.. ğini bilmiyecekti. . bir şey yapamamışlardı. Bun~afll' ~· 
tur. Bazılarının hala sebeplerini tahlil çeşit hususi borç olamaz. istihsal ve ik- * * * 1..oplu :J4ff,e dönmekten başka yapılacak ışterl 
edemiyerek istedikleri hususi borç hap- bsadiyat hayatında A için moratoriuır., lki gün sonra doktor "Koshelkov., ..... Mffij ... ,'. ... ,~ ................... M, ...... """w'""'"":"'"'"""" """'.uııııuııııııııı mamıştı. tef' 
si, Türk inkilabıru derebeyleştiren ~ok B için banka borcu, C için hapsi icap dairesinde oturuyordu.. . ~ın eşını buldum .• ~-nn~~ın _bahtıyal"lı- lkisi de durmadan geri dÖfldii~j~ 
tehlikeli bir yoldur. Türk köyünün bu- ettiren borç olamaz. Biz yeni bir iktrsa· Birdenbire kapı açıldı .• Anasının bı- gına payan yok .. Bılırsınız ki ben anne- V . ı· h ı· Al" aklettilef· .A~ 

h d · d · · b" · ik ı · d H t d · azıye ı azre ı ıye n MJ" günkü sıkıntısı borç hapsinin kalkma· di esirlik devri aşacak borç hapsini, ricik evladı olan "Sas a,, o aya ~ ı .. mın ırıc ev a ıyım.. a.ya ımı a sı- bu sefer lbni Abbas ile Eşariyi ç&5" ~: 
sından değil, doğrudan doğruya bey Türk inkılab~nın büyük m~nas~nı dü'.?_Ü· Şen ve şatır idi:·· Elinde gazete M.gıtle.- ze ~orçluyu:m.''" . . . . . Onlara ~aziyeti anlattı. Sonra ded~ / 
nelmilel mahreçlerde hüküm süren jid- nerek, tam bır nefretle telakki edenz. nna sarılmış bıl" paket vardı... . Sa~ha,, nıhayetsız bır sevınç ıçınde _ Ha di ikiniz idiniz, Eptifl ıf 
detli buhrandan ileri gelmektedir Bö"· Türk köyünde yalnız Türk devletinin Nefesnefese söze başladı: elındeki şamdanı doktorun masasınai .. ü Oy . gti . tebdil etoı" · ~- . . . ' .. .. . .run z. nun vazıye nı 
le buhranlı bir devirde borç hapsi pek: Türk Cümhurıyetını otoritesi vardır ve - "Doktor.. Ne buyü.k hır saad(;t koydu.. t • di 'z. 41t · · v · · · · D kt tk d B" 1 " 1 emın e nı P az bir zaman içinde eski mütegallibeye bu otorite mütegallıbenın oyuncagı ola· içındeyım bılsen ... Ah ben ne mesut Jır o or yu un u. ır şey er soy e- • 

1 
ktltat· 

. Ab h"" t d . B . 1 k b" t l'" k . . v açt Fakat tek bir k~"- lkisi de kalktılar, yo açı rahmet okutturacak yeni ve inkılap için maz. Türk ınkda ına urme e enler, ınsanmışım. enım ne par a ır a ıım me ıçın agzmı ı. -·L 

çok tehlikeli bir mütegl\llibe sınıfı ya· yalmz, böyle düşünebilirler. varmış yarabbi; .. Sevinci düşün bir ke· me söyliyemedi .. Bu şaheser karşrsında feye vardılar. 
ratabilir. Türkün yaratıcı kuvveti ıi M. Nermi re doktor .. Size hediye ettiğim şamdn- na.tıka kudreti uçup gitmişti?- . {BitnıetllJ. 
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Dünkü keşidede kazanan numaı alaı· 
Fatih itimadı Milli bayii Burhanettin B. listenıizin gösterdiğ . ikranıiyeleri l: iletlerin 

ibrazında der ha 1 tediye edecektir 
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,. .\mer ikada kadın biye}lin yüksek' seviyesine Çlkmış de-
, ğildir. Yalnız şurası muhakkaktır ki 
P N J --- - J - -J ? ihtisas ile meşgul olan amerikan er--
fi!' ası yaşar,nası ça ışır keğinden amerikan kadının seviyece 
6' 0 Anıerikan kadını hayattan anlar, daha yüksektir. Darülfünunlarda ka· 

t l\~n bahşettiği zevkleri duyar ve isti- dın talebe erkek talebeden daha faz-
ifl 8 Clde eder. Evinde çalışmakla berabeı· la muvaffakiyet göstermektedir. Ameri 

bflot yapmağa ve eğlenmeğe de vakit kan kadını, hiç kimsenin riyazlyatçı, 
lllı1r. mantıkçı doğmadığını, çabşmak saye Jt A 

1 le ."rtterikada kadınların ayrıca kulüp sinde herkesin yilksek bir şahsiyet ola. 
edtt varwr. Kadınlar burada siyaset ve bileceğini ispata muvaffak olmuştur. 

? ı~ ebiyat münakaşası yaparlar. Bu ku- Hali hazırda Amerikan kadmmı en 
Ilı~·~. kadmların ilim sahasındal;i ziyade alakadar eden terbiye ve sJya. 

0 ce~l'~armı tamamile tatmin edebile- settir. Bunun jçin halkın tahsili, san'at 
derecede kuvvetli ve zengindirler. mektepleri, cemiyet kütüphaneleri, ço.. 

f tıı· ~tnerikada edebiyat cereyanının a- cuk bakımı, cemiyet· hıfZIBsıhhası, bi 
'' Ilı •it kadındır. Birçok edebi eser ve gıda ve dünya sulhünün temini mese-

~:crrıualar hayatlarım kadınlara med leleri ile ciddi surette meşgul olmakta 
ııv ~<l lldurıar. Amerikan kadını her şeye ve faideli işler görmektedirler. 
1-' ~11~1 alaka gösterir. lşi gücü olmıyan Bundan bir müddet evel bir ameıi-
"~ lıjt\ "• zengin kadrnlar otomobillerine kan kadın gazeteci yazdlğı makalede 

'ı.ıı~~ . ..:k şehirleri dolaşırlar ve cih3n zengin olmryan erkeklerin israftan su 
ıt< ~~ u •• tlindistanın vaziyeti, Ayinştayn reti kat'iyede sakınmalarmı; fakir bir 

~il ~tıyesi, moda, kadın roplannın U· ailenin vaziyetini düzeltebilmesi için 
01 : ~ı: Uğu gibi muhtelif mevzular hak- kadının da çalışarak ailenin masrafı 

~~ konferanslar verirler. na iştirak etmesini ehemmiyetle taVld-
Y'6ı. ı~·atro, konser, konferans ve si- ye ediyordu. Muharririn kanaatine g~ 
4çu' .~Çtimalar müdavimlerinin dörtl~ re ancak bu suretle erkekle kadın ara 
~<l :ll_. kadınlar teşkil eder. Fakat bu- sında tam bir müsavat meydana gel

agnıen amerikan kadının esas ter- miş olabilir. 
Bu gayenin tahakkuka Amerikada. 

ba.rülbedayi Temsilleri kabildir. Kısmen tahakkuk etmişte sa 
Q" •lı yılabilir. Çünkü kadın da erkek gibi 

~l~~d:_aat ISTAHBUL BELEDiYESi hayatınm kazanmaktadır. Ev işleri ma 
kine ve müstahzaratla kolaylaştmı. 

~tti 80iUObU U~~t~ ~M mıştır. Amerikada çocuktan yüzünden ]lff[ Tif f çahşamıyan kadınlara maaş vermek 
'az!lrı kanunu da vardır. 

U 1 1 Amerikaya giden her A vrupab erke ;~"'de komedi ğe Amerika kadınının vaziyeti tuhaf' 
'~•nlar; B.dc il 11 görilnür. Amerikaya giden bir Avru-

~~l'ı.de CroiHet pah erkek avdetinde ihtisasatrnı şöyJe 
~~~k1~e~~un~eahir :t 111111 il hulasa etmiştir: "Kadın olsaydım, A-
•1, 14 

... •n ~ merikada ka1mağı tercih eder ve kat'iy 
ll)~v,,fiRlzaB yen Avrupaya dönmezdim. Fakat er-
"'k kek olduğum için memnuniyetle avdet ':!:1 umum biletlerde t enzilit ... _ .. _____ mn·-ı--1 ettim.,, 

Aynştayn 
Militarizm aleyhinde 

neler söyledi? 

Prof Aynıtayn 
NeyYork, 11 (A.A) - Einstein, 

Belgenland'dan çıkmadan evvel 
telsiz telgrafla şöyle bir nutuk 
neşretmiıtir: Militarizm denilen 
ifriti öldürUnUz. Siyasi ve iktı

sadi vaziyetiniz militarizmi ta
mamen tahrip edebilmenizi te
min edebilecek şekildedir. 

Meşhur alim, bundan sonra 
yüzlerce gazeteci ve fotografçı 

ile görllşmüş ve kendilerile latife 
etmiıtir. 

Ttitk 
l i rası 
ıo ı= 
70 

100 
70 
70 
70 

100 
70 

ıo ı 
70 

15;) 
70 

100 
70 
70 

150 
ıoo 
70 

150 
150 
150 
100 
70 

ıoo 
100 
100 
150 
70 

150 
ıoo 
lOO 
70 
70 
70 

100 
100 
100 
70 
ıoo 
150 
70 
70 
70 
70 
70 
70 

100 
450 
100 
ıoo 
100 
ıoo 

~eeeeeeeeese~seeeee~ 
Yarın akşamdan itibaren 

.M A JiK Sineması 
Meıhur 0 T AHTELBAHlR 44,, filminden daha 

kuvvetli muazzam bir aUper film olan 
Topların Ateıi Altında 

Nam şaheserin iraesine başlıyor. 
Meşhur reJisör Alex Korda tarafından vücuda getirilen 
ve son derece mühim ve mükemmel bir mevzua malik 
olan bu filim ilAht artist BILLtE DOVE tarabndan 

~Wır--- temsil cdilmiıtir. 
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Başvekilimizle M. Reisimiz Çok 
Söylediler Mühim Bir Nutuk 

Asmalıme~çit: 
( 

Romanımsı hakikat, 
hakikatimai romamt3 ] 74 --:::: ;;;; 

[Üst tarab birinci sayıfamızda] bir sene zarfında çok şükür yine yüz rasında muvaffakıyetli rabıtalara ta· 
Hafta. i~inde Vekiller, bazı meb'us- akı ile atlattığımız büyük tehlikelerden Tassut etmiştir. Bu tavassutlar vatan 

lar ve Milh T~arruf Cemiyeti Reisi biri idi. Şimdi vatandaşlar Taziyeti daşlar arasından her iki cephede ve iyi 
ve a~alan da bırer konferans verecek· hissi selimleri ile çok soğuk kanlı mii niyetle telakki olunmuştur. Milli ik
lerdır. talea etmeğe muvaffak olmuşlardır. tı.sat mücadelesinde iktısadi teçhizat 

Kendime geldiğim zaman başımd• 
bir sızı vardı 

Ankara, 1% {A.A.) - Başvekil 1s- lşte Etendi1er 12-12-1929 dan 12 kfı. için ebem olan büyük ve esaslı vasıta Bffyle ne kadar geçti bilmiyo-
m~t Pş. ~azret~eri bugün saat 15 fo ııunuevel 1930 a bu imtihanlardan ge- sermayedir. Sermayeiçin hariçten ge rum. Bir mıraltı ile kendime gel
Turk ?cagında ırat buyurdukları nu- çerek girdik. Bugün vaziyet nedir? lecek muvakkat ikrazların kıymeti söz dim. iki kiti konu-"uyordu. Önce 
tuklanle tasaruf ve yerli malı haftası· Mali ve iktısadi vaziyet sağlam bir götürmez. Fakat asıl milli sarmaye mil T 

nı açmışlardır, Pş. Hazretleri ocak müdafaa cephesi yüreğimizin içine ka letin kendi tasarrufu ve biriktirmesile ne konuıtuklarll)ı seçemiyordum. 
salonlarını dolduran kadın, erkek bii· dar itimat dolu olarak kurulmuş, dert temin olunmalıdır. Her ailenirı suhu- Sesler yavaı yavaş vüzuh peyda 
yük halk kalabalığının alkışları arasın ler olduğu gibi meydana çıkmıştır. Mil Jetle biriktirebileceği m~tevazi paralar etti. Gözlerimi açmadan dinle
da kürsüye çıkmış atideki nutku SÖY· li para aylardanberi 1030 - 1035 ara- la en devamlı ve esaslı milli sermaye- dim. Jorjet ile S. hanım: 
lemişlerdir: smda kendini kurtardı, ve 12-lZ..1929 lerbirlkebilir. Milli tasarruf ve iktı· - Ah deli kız, diyordu, ne 

MBir sene evel bugiin Büyük Millet da heyecanlı bir sukut karşısında bu· sat cemiyetinin millete bilhassa öğrete yaptın, bak hali kendine gelme
.Meclisinin kürsüsünde millete büyül~ lunmağa mukabil 12-12-1930 da açık ceği şey ufak tasarruflardan milli seı d E 
bir milli buhrandan resmen haber ver günler için bir milyon Jngiliz liralık mayenin nasıl birikeceğini anlatmak- i. ğer bir ıey olursa mabvol

miştik. ltlilU paranın göz karartacak bir ihracat fazlalığı kaydeyledi Mey- tır. duğum gllndUr. Kocama ne de-
bir sür'atle sarsılıp dii~tiiğü günleri ha. dana çıkan başlıca dert ise geçen sene Efendiler; bugünün iktısadl mücade- rim? 
tırlaymız. Mütemadiyen ecnebi dövizi bahsettiğimiz mes'eledlr. Yani iktısa· lesinden bahsederken sözlerimi bir esas - Bir doktor Ç•j"ırahm. 
talep eden ihtiyaçlar kar~ısında birik· di açık, tediye muvazenesindeki açık lı noktaya işaret etmeden bitiremiye- - Delimisin? Nasıl oldu bu i~ 
miş bir servet olmaksızın halin deh· tır. lktısadt açığımız diğer tabirle te- ceğim. Görüyorsunuz ki milli iktısat derse ne deriz? 
şetine kara gün bek1iyenlerin zehir sa· diye muvazenemizdeki açığımız bilhas- bahsında açıktan ve kendi kendini ye- _ Onu sonra düttinUrDz bak 
çan sistematik propagandaları inzi· sa temas ettiğimiz bir maruf mütehns mekten kurtulmak, sonra aktif bir 
mam etmiş ve her §eyden vahim olarak sının fikrince üç milyon Ingiliz lirası iktısadt inkişafa girmek, hükCimetçc ben ne yUzle bir daha onunla 
vatandaşların milli paraya, milli iktı· kabul olunmak lazımdır. Bundan iki ve milletçe birçok teşkilata ve içtimai karşılaşacağımı dllşUnüyormuyum. 
sada itimatları sarsılmı~tı. Bu çetin lüzum çıkar. Birisi devletçe almacak tedbirlere lüzuın gösteriyor. Hükumet Zavallı.. Fakat ne yapayım 
ahval içinde biz millete tehlikeyi oldu- tedbirlerle üç milyon isterlin açığı kı.ı· teşkilatının ve milli teşekküllerin iktı- kendimi kaybettim •• 
ğu gibi haber verdik. Düşündüğüm\iz pamağa çalışmak diğeri mim hayattan sadın her sahasında müdahaleleri mru _ Hayır, doktor çajuamayız, 
tedbirler hıe gökten inen tılsımlar gibi bu açığın kapanmasına yardım aramnk. ri görünfiyor. Müdafaayı istihsal ve b 
derhal şifa veren şeyler değil. İnsan· Her halde mi1li maişetin tanziminde satış hususunda milletler mütemadiyen izim doktoru çatırsak olmaz •• 

larm soğuk kanlıJığı ile ve azmüsebat memleketin iktisadi açığını arttırmıy;t- teşkilatlara gidiyor. Bizim takip ede- Yabancı bir doktor gelse ya 
ile tatbik olunabilecek usuller ve ted- cak tasarrufkarane bir milli hayat kur ceğimiz yol da ancak teşkilat alemi karakola haber verirıe 
birlerden ibaretti. Evvela milleth::n mak mecburiyeti vardır. Size açığı ka. içinde mütemadiyen kendimizi teçhiz Jorjet elini almmdan ~eçiriyor
kendi yaşamak kabiliyet ve kudretine pamak yolunda hükO.metin mütema· etmek ve muhtelif sahalarda ferdi ve du. Ba,ımda ince bir sızı vardı. 
itinıat istiyorduk. En çok ehemmiyet diyen almağa mecbur alduğu tedbirfor <;aresiz kalan müstahsil ve müstehlik Şakaklarım ve ensem ıslaktı, 
v~rdiğimiz iimil bu idi. den bahsedeceğim. Fakat millt haya- !erimizi teşkilatlarla takviye etmeğe keıkin bir kolonya kokuıu bur-

Türk milleti büyük tehlikeler kar- tın tanziminde takibine mecbur oldu- çalışmaktır. Hatta nazari olarak ken· · 
tısında mahsusatından olan itidali ve 1jumuz tasarruf lüzumuna ehemmiye · ~e dilerini ferdiyetçi ve liberal zanneden numa geliyordu. Ş&yle bir ken
nefsine itimadı derhal uyandırdı. lçin· işaret edeceğim. ' lerin bi1e bizzarure karşısında hükumet dimi yokladım. iyi idim. Bu ba-
de bulunduğumuz ve daha maruz kala- Milli lktısat ve Tasarruf Cemiyeti ten yani onun yardım için teşkil!tları reketini Jorjet görmüıtit 
cağımız ihtimalılt ne kndaı· ağır olunsa vücuda gelmesini ibram eden bir ana olmamasından şiktyet etmeleri mani- - Aman, dedi, kendine ge
olsun behemehal kendi mevcudiyetini sebebi göstermiş oldum. Milli alış ve- dar değil mi? Bu tabii sebeplerdir ki liyor. Şimdi ben ne diyeyim. 
muhafaza etmek için her tedbiri alnıa- rişi açıktan kurtaracak bir milli maişet biz hükCimetfn memleket iktısadiyatına Sen mqgul olsan. 
ja bu uğurda her mahrumiyete katlan tarzına alışmak mecburiyetindeyiz. her sahada yardımel müdahalesi ve S 
mağa kat'i bir azmü karar gösterdi. Yoksa mil1i bünye çürütücü bir fakrüd teşkilab ile hükO.metln vazife ifa etme • H. ceTap verdi: 
Bu çetin kararlı çehrenin karşısmda demin tehdidi altındadır. Cemiyet, 'bü si lazım geldiği esasını takip ediyoruz. - EVYelce dnıftneydin, ben 
tehlike denilen ifrit ilk hamlede derhal tiin vntandaşla?J intibaha davet eden Memleket ihtiyacına vefa eden bu hat ne diyebilirim. 
tevakkufa ve tereddüde mahkum edil r.ıa1iyetinde ilk sene iftihar edeceğimiz tı hareketimizde rnillt teşekküllerden G6zlerimi açarak S. Hanıma 
nıiştir. Büyük M. Meclisi hükfimetini muvaffakıyetler elde ettL Milll ta.sar- muzaharet bek)iyonız. Milli iktisat cevap verdim. 
kötü niyetlerin fena kasitlerine · ·ır..,ı r uf ve milli iktısat için cemiyetin tavsi- mücadelesinde muvaffakıyetli ve hayır _ Hfç, uıl ben 
fevkaJade saJahiyetlerle teçhiz eylemi~ relerine biitün ailelerimizin bir gözlı h bir mevcudiyet gösteren milli iktrsat bum ki ıizi böyle 
ti. Fevkalftde salahiyetlerin icabında ve bir kulağı daima açılmış olmalıdn-. ve tasarruf cemiyetine hepimiz yardım 

çok mahcu
mUıkOI bir 

Müiiaadenizle kullanılması ne kadar zaruri bir müda- Cemiyet neşriyatında yiyecek ve giye etmeliyiz. Cemiyetin teşebbüslerini ta- vaziyete soktum. 
faa ise, bu salahiyetlerin mütelaşiya· cek ,,.arak bize yüz. milyonluk mevzu hakkuk etirmek için alakadarların §İta· ben fidiyorum. 
ne ve yanlış istikametlerde tatbiki o lar gösteriyor. Hepimiz bu mevzular hı lüzumunu bilhassa bir milli vazife Ayala kalktım. Elimi baııma 
derecede tehlikeli ve cemiyeti uçuru•n· üzerinde imali fikretmeğe mecburuz. olarak göstermek isterim. Cemiyetin g6tnrdftm. ipek bir mendille sa
lara sürükleyici olabilirdi. H ükQmet Mes'eleye yakından temas edince göre- sergileri kongreleri hakikaten hepimiz nlmıfb. lkiıi de susuyorlardı. 
fevkalade tedbirlere mliracutte son de- ceğiz ki sadece açığı kapamak için çok için istifadelidir. Geçen seneki sanayi Aynanın önUne giderek 1argıyı 
rece sabırlı davranmakla alakadar ve çalışmak ve senelerce çalışmak lazım- kongresinde salahiyettar ağızlar esaslr 
hilsnü niyet hahibi müesseselerin teş- dır. ihtiyaçları bize söyledi. Sanayi kongre dilzeltmek iıtedim. Mendil kanlı 
riki mesaisini temin etmekle haiz ol· Efendiler ihtiyacımm tahdit ederek sinin tekliflerini ve mütalealannı ihti· idi. Yllzfim sararmııtı: 
dufru fevkalade salahiyetlerinin muhte ve kendi mahsul ve mamulatımıza ra~ va eden kitap milli iktısatçılar için iyi - Rica ederim... Jorjet çok 
mel bütün mahzurlarından memleketin bet ederek varacağımız ilk netice an- bir mercidir. Cemiyet önümüzde bil' mahçup oldu.. Kendisini affet-
eiya.net etmeğe murnffak olmuştur. cak açıktan kurtulmak olacaktır. Bu ne ziraat kongresi toplamak teşebbüsünde • • menızı ... 

Tedricen fakat mütemadiyen salaha tice ile ancak bir tedafüi vaziyet temin dir. Memleketin her tarafında halk _ O, diye ıözOnü kestim , 
yürüyen mali vaziyetin azami derece· edebiliriz. Fakat bu vaziyet ve tedbir ve h~kOmet teşkilatınca ~zami de~e~e- zararı yok.. Hem bütün bunlar 
c!e teşevvüşi.i i~in uyandırılan yeni müş ler inkişafı ve ilerlemek temin etmeğe de alaka ~·e milzaharet gosterilmehdır. 
kiihltın hakkından da gelmeğe mecbur kifayet edemez. Memleket muhtaç ol- Memleketın ne kadar çok aksamından artık olup bitti. Uzatmakta bir 
olmuştur. Mali ve iktısadi vaziyetin duğunu daha bol daha geniş mikyas- i~tirak edilirse memleket. vaziye.t ve i~ mana da yok •• Matmazel Jorjetin 
ümitsiz olduğu, gibi dahili ve harici ta tedarik edebilmelidir. Her nevi tıyaçlan ° kadar isabeth tezahür ettı· hareketini tabii buluyorum. Ken-
kasti ve müba1agalı bir manevi hava milli ve m~denf ve iktisadi tesisat için rilmiş olur. disi için tabii. 

Gülerek ceYap Yerdim: 
- Öyleya, gayri tabii hisleri~ 

malul olduğunuz için her gayrı 
tabii hareket size göre tabiidir· 

Batı önünde, yanıma yakl•f 
mıştı. Ceketinin düğmesi iJe oy
nuyordu. O zamana kadar işll• 
mediğim bir sesle, çok kadıJl 
bir seıle t 

- Bütün kalbi m)e beni affet· 
menizi rica ediyorum. ilk def• 
olarak hayatımda böyle bir bi~' 
det anı geçirdim. Fakat erJJ1~ 
olunuz, artık tamamen de~~
ğimi hissediyorum.. O eski hif
lerden bir fey kalmadı •• bu def•ı 
biliyormusunuz ki beni kendirJJ~ 
iade etti.. Şimdi, deminki gib• 
Lillyi bile düttinemiyorum.. a0-
lıyormuıunuz, ben eskisi değilidl• 

Gözlerini gözlerime dikınitt.~ 
O anda Jorjete kartı büyük bit 
işüha duydum. Bütün vüc\JdlJ 
ile sanki vücudumu manyetiıı01 

ediyordu. S. H. o aralık dıfat' 
çıkmıştı. Jorzete sordum: 

- S6yledikleriniz doğru ıno? 
- Evet, dedi. 
Birdenbire ısırarak onu g6( 

ıüme doğru rektim, mukaverıı•' 
edip etmediğini anlamadan do• 
daklarından, ıssırır.lrak Bptüıll' 
Epeyce uzun ıürdD. Sonra ,Jr 
lım baııma geldi, ve bu "kab•ı1 
hareketimden utandım. 

Bir kolumla belimden tutto' 
jum Jorjetin batı umuzuııı' 
dütmUştO. Gôzlcri kapaJı i~ 
Ağzı, daha doymamış ve ağııfl' 
arar gibi yarı açık uzanıyorddı 
Kolumla, vllcudunun örpermelef 

geçirdiğini hi11ediyordum. f •' 
kat bunun hiddetten olması dl 
muhtemel idil Kim bilir, belki d~ 
bana kartı yaptığı hareke~ 
unutturmak, bir nevi ödertıCI 

gibi telakki ettiğinden onu 6~' 
meme müsaade etmişti. l!u ibt1' 

mal beni çok mftteessir ediyO~ 
du. Kendi kendimden nefre 
ediyordum. Bunları bir and~ 
dUtOnmüıtüm. Jorjet, gözleri0' 

açtı, baygın bir halde idi. oıb• 
ziyade sokularak bir elini b0f' 

U ... -numa sardı, 
tarak: 

dudaklarım " 

Bir di\ha •• Ve daha uıu"" 
dedi. içinde bir de şarkta vasi mikyasta te- hariçten çok malzeme almağa mecbur Efendiler; hük<ımet v~ ~alk teşki- Jorjet: 

cavüze maruz kaldık. Bu büyük hadi· olacağız. Şu halde asıl netice hariçten Iatlan bir tek iktrsadf var ıgm uzuvla _ d ek istiyor1unuz? (Bitmedi) 
~erb~™ndacü~u~clim~afumsabn~~m~k~ill~tlm~~u~~ng™ ~~m~~m BWmm~sad~===n~e==e~m============~=========~~ 
vazifesinin vatana yüklediği canca, mn yani harice satacak kıYJ'Qetlerlmizin mrz ve siyasetimiz böyle bir ahengi tc- ne gelmesi mes'ut bir muvaffakıyettir. 
Ji ve iktisadi noktai nazardan büyük çoğalması lazımdır. Mahsulümüz çok min etmeğe çalışmaktır. Bu haftanın en bli)'Ük kıymetini biz 
fedakarlıklar kötii niyetlerinin tam olmalı ve satabilmeliyiz. Hükumet K" ... p H . milli vazifelerimizi c.nah bir surette ha 
inkisan hayallerile ve her halde bun· bütün tedbirlerinde bu gayeye yürüme 8Zlffi Ş. Z. 010 tırlatmasıdır. Filhakika tasarruf et-

lann beklendiği mal, cihanşümul bfr ğe mecburdur. Mes'elenin çok mücade h•t b ( • mek ve yerli nıa1ı kullanın~ milli va· 
iktisadi buhranın memleketimize bitta- leli ve çok mulak olduğunu zikretmeğc l a e eri züe1erirnizin en mühimlerindendir. Tn 
bi temas eden şedit te.-.irleri bizim bu hacet yoktur. Bu hususta asıl ami1 Ankara, 12 (Telefon) - Meclis Rei- saruf medenilik alametidir. Her mil-
nazik senemizde ayrıca göğüs vermeğe milli iktısatta milli teşkilattadır. simiz akşam Ankara radyosunda irat Jet medenileştikçe daha fazla tasarruf 
mecbur olduğumuz bir funil olmustuı·. MiJli tasarruf ve iktrsat cemiyeti- ettiği kıymetli bir nutuk ile bütün mem ediyor. Halbuki müsrif Osmanlı salta 

Eski borçlar 
Ankara, 11 - Dilyunu u'!1~ 

miye meclisinin htikô.metİlP1ı1 

son cevabına verecegı ce••P 
beklenmektedir. I' 

B. M. Meclisi koridorunda b , 
kim bir fikre göre, Düyunu urıı'1., 
miye meclisinin takıime uğr•r'yı 
dilyunu umumiyedeo do•'\!, 
borçlu olan diğer devletler 111 • 
rahha1larınm ittirakile t~pl•~r, 
cak komisyonda bir suretı h• ~· 
raptı elzem ve faideli görUlrO' 
tedir. 

İhracat rnetalarımızı teşkil ;den tini ifa etmeğe çalıştığı yilksek lekete hitap etmiştir. Kl\zım Pş. nut· natı devrinden kalan bir itiyatla mille 
zirai mevat fiatları üzerinde dünya- hizmetlerden biri de bu lüzum VI' kona şöyle başlamıştır : timizin büyük bir ekseriyeti hesabını 
da düşkünlüğli ile alelUmum istihJaka- intibahı fenni bir surette millete anlat "Aziz vatandaşlarım ; milli iktısnt bilmez, ayağını yorganına göre uzat· 
tın azlığı elbette menfi tesiratını gös- mağa çalışmaktır. Milli iktısadın hi· ve tasarruf cemiyetinin tertip ettiği maz. lşte biz bu kötü itiyatla miica,ıe 
terecekti. Mah~uilerimizin çeşilti ol· maye ve teşvikinde bilhassa mücadele tasarruf ve yerli malı haftası bugün le etmek mecburiyetindeyiz. Yarım 
ması sayesinde mukavemet edebildiği- etmeğe mecbur olduğumuz içtimai afet başladı. Büyük Reisimiz Gazi Musta düşünmiyen, eline geçeni gelişi güzel 
miz bu fiat buhranından mliteessir o- milli satıcıların bir intibah devrinin kcn fa Kemal Hazretlerinin himayeleri ve sarf eden adam iyi bir vatandaş değil· 
lan vatandaşlarımız talisiz bir nasi- dilerine verdiği vazifeden tegafül et- fahri riyaseti eri altında bulunmakla dir.,, 1T~1'n 
be olarak kötü ve küçük ihtiraslarm meleri ihtimalidir. mübahi olan bu cemiyetin reisi sıfatifo Meclis Reisimiz bundan sonra tasar "Kadını:ıız 111 1 k t tefril<ll~ 
mütemadiyen ve esası hari~ten gelen Müstehlik vatandaşın yerli maldan muhterem vatandaşlarıma hitap etmek rufun hesaplı harcamakla ve bize e· münderecatımızı:m o~l:~una ınebrıl 
betahinane ye faalane telkinatrna ayrı· yemek ve giymek ~m~Ii müsta~sll va- fırsatına n.~iliy~~i~den. dolayı bah~iya- hemmiyetsiz gö~tinen ~asrafl~~n kı: gün dercedilemedi~ oluyucuıarııı' 
ca maruz kaldılar. Etrafımızda ve pek tandaş tarafından ıhtıyaca tabı olarak nm. Bugun Turkıyenm her şehrınde ~ılarak yapılacagını, mılletin gunde bı da 0 .• U d"I · n z r ı erız. 

çok memleketleı·de afet halini almış hl~ tekamül etmeğe çalışmak iyi ve ucu:.ı: tasarruf ve yerli malı haf'tası milli bir riktkireceği beş kul'uşlann bir sene son ıonımıı11011ıın1•••11"'""'"""'' ... '""'""'"'""'"_,._.......,."! eı 
lunan fiat dUşkiinlüğünün bizde bin vermek arzusu ve mücahedesi ile mu· bayram gibi kutlulamyor. Bu bayram ra muazzam bir milli sermaye yığmı alakalarla merbut olmak vaı:ifesıbıll 
nisbe o da mnhza çeşit mahsul ile ka· kabele görme1.se bütün emekler heba bir hafta sürecektir. Bir hafta ordu· teşkil edeceğini, buna çok muhtaç ol· fında. ciddi izahat ve tavsiyelerde il' 1 

naatkarlık yiizünden kabili tahammti1 olur. Milli iktısat ve tasarruf cemiyeti da, mektepte, camide, sinemada, raci doğumuzu, eskiden yabancı olduğumu1. duktan sonra hitabesini şu cüınle 
bir derecede bulunmasını. güneşlerini nin bilhasas faaliyetini tecviz ettiı!i yoda gazetelerde ve sokakta halka ta- milli tasarrufun bugün bir vakıa oldu tirmiştir: -t:ıflıf' 
bekliyen mahlfıl,;Jar zehir saçmak içiıı istikametlerden biri budur. Memnuni sarruf ye yerli mah propagandası ya- ğunu, milli tasarrufun diğer bir şekli "Beni dinliyen aziz vatan~nş ;ti 
fırsat bilmişlerdi. ltirı:C etmeliyim· k.i yet le görüyoruz ki cemiyet geçen sene pılacaktır. Ayni gayeler ayni fikirler de yerli malı ku11anmak olduğunu ve hürmetle selamlıyarak sözlel'ıne 
maruz kaldığımız bu nıane\'i hücum bu zarfında mUstehliklede müstahsiller a· uğrunda bütün milletin sefeı·beı· hali· memleketin mahsulatına karşı büyük yet vcı·iyorum." 
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ı_ llARICI HABERLER 1 
V AKIT 13 Kanunevel 1 J30 ~"'! 

Fransız buhranı 
1\1. Steg daha ceva .. 

bınz vermedi 

·'P'~~~~>,:·.;·~>"'..t"7"-· .. ~ .. i·--;' ~-~. ,.-...~: ..... 
~l~~ ... ~~~~::- ~·-:·.~ .• ~.- .. : - ~~' .. ~·-·<~ ·~.:·~· ·.;_ 
·: .":· .. ·_:\: · işaretler 
~':./~·~. : 'L.ii:. ·· U .. _,_ .. c, ... ~·...; 

Siyasi Lozandan 
iktı~adi Lozana ! 

Paris, ıı (A.A.) _ Reisicumhur ta- Sabahleyin Sirkeciden geçerken yolu 
rafından kendisine yeni kabinenin tes- ma koskocaman bir kamyon çıktı. Bu 
kili vazifesi tevdi edilmiş olan M. Stt"!~ kamyon nazarı dikkati celbedecek bir 
henüz cevabmı vermemiştir. Mumaf. UAn için yapılacak her şeyi ihtiva edi 
leyh, birçok şahsiyetlerle görüşmüş yordu. A Bu Milli t~sarruf haftası 
0Iup cevabını yann vermesi muhtemel· nm reklamlarından biri idi. Kamyonlr... 
dir. yapılan ilana, gazeteler, hatipler, mek-

tepler hulasa bütün vatandaşlar iş+;. 

M. Venizelos rak edeceklerdir. Kmnızı baynkıann 
altında süzülerek geçen kamyon v~ 

Yeni bir seyahate mi kamyonun üstündeki iri yazılar bana 
çıkıyor ? seferberlik günlerini hatırlattı. 

Atina ll (A.A.) - M. Venizelos, Hem en hakiki! 
Viyana, P.rag ve Varşovayı ziyaret et· Ç~nkü .. bu .. s~.ferberlik stingUlü, tay. 
ltıek üzere Noel yortnlarmda Atinadan yarelı, telorgulu, tanklı, bombalı, alevıt 
lrıufarekat edecektir. seferberliğin bir devamıdır. 

Vak'anın dili hitabetten n san'at-

MB gl'no nedz'yor ? tan çok kuvvetlidir. Onun Jçin "bu se· 
p . ferberlik öbürkünün devamıdır,, derken 

aris, 11 (A.A.) - M. Magıno, M. edebiyat hocalarının edebiyatını yap-
Steg ·ı .. ·· Ckt be t ı e goruş u en sonra şu yana - mıyorum. 
ta bulunmuştun M. Steg ile görüştük- Emperyalizim Osmanlı lmperator· 
ten k d' · b ·· k.. h 1 e ~nra en ısıne ~.~u~ u a. va ~<! luğunu iki planla batırmak istedi. hanı 

~V AKIT ıı """" 
ı Küçük ilanları 
• •• H•• p aevolıma• ~ _ .Al 

•••••••••Tarife••••••••. i l Def alık ıı:ura' 30 ; 
: 2 • • 50 : 
• • • 3 • • 65 : 
: 4 • • 15 : : . 
• ihtivaç kalmayın-
: cava kadar ( azam1 
: 10 defa) ilAn edil- ıoo 
! mek üzere maltla 
• • Abonelerimizin her Oç aylı~ için • • bir defuı mecca.nen! • : 4 satırı geçen llAnlartQ !ula Mtın • 
• tçlıı 5 er kuruş .ıammolunur. • 
\ •••••••••••••••••••••••• ! 

Gaip aranıyor - Yeni Pazarl 
Mustafa Şako zevcesi hemşirem Azize 
hanımı arıyorum. bilenlerin ineaniyet 
namına Sirkecide Konya otelcisine haber 
vcnneleri. Biraderi AJ:iz (5) 

Para kazanmak ister misiniz? 
- Herkes için kolay bir iş var işiniz 
olmadığı zıımanlardan istifade edeceksl· 
niz 2·4 arasında müracaat: 

lstanbul dördüncü Vakıf han içinde 
Union Koltesriat (4) 

ş raıt altında arzu ettıgımız şekılde hır iki planla batırmak istedi Çini iki pl8.n-
~~~~ •. a _k~?~es~ teşkiline imkan gör~- la batırmak istedi. Yani büyük eerma~e Taksitle 4 ay veresiye -
": ... dıgımı soyledım. Grubumun kendı- rrğmmın önüne düşen memleketler yarı Zabitana, memurlara \'e aileleıine 
~ıne ·· h t d •· · t · ... 0 '.l her nevi c~ya vercsi"edir. Veresiye .. muza re c ecegıın zanne mı.. · kurunu vusta Şark devletleri ayni J l • u muamelf' 15 gün devam edecektir. •-

iti. planın kurbanı oldular. tanbul dördüncü Vakıf ban içinde 
Bir temas Bu plfın şudur: (7) Union Koltesriat 

1 - Siyasi emelleri ikinci saffa hı- Jı,RANSIZCA DERS VERlRtM -
Paris, 11 (A.A.) - M. Steg, sosya rakmak ve mali hakimiyeti temin? li f1'. Fransızım. Ehven şeraitle evlerde 8 ••f Blum ile görüşmüştür. ? c-iyasi emelleri tahakkuk ettirmek. ~ ders veririm. İhtiyacı o1anlaı· "Vaktt,, 

C Susluk mu ~ Büyük sermaye çığıezdiği mem- gazetesinde ismime mektupla müraca-a . leketleri evvela, yan müstemleke, at edebilirler. 
•ris, 11 (A.A.) - Emniyeti umu- yani yalnrz lktısadi istismar mınta· Mllle. Lili Rober 

lrıiye müdüriyeti bazı hadiseler sebebi- kası haline koyar sonra siyasi müstem- l .. ••••••••••••~I 
le Tulon mıntakasmda milli müdafaa- leke haline soka;, 1 

Yr alakadar eden bir mesele hakkrnil Osmanlı imparatorluğunda da böyle ol Seyrı·sefa' ı·n 
tahkfüata başlamıştır. Bazı gazetelerin du. lranda böyle oldu,Çinde böyle oldu. 
Pek büyük bir ehemmiyet ye vahamet Osmanlı imparatorluğu büyük haı·-1 .. ----~~~-~---~-
atr tt'kl · f k t h dd" tı da pel.. Merkez acentesi: Galata Köpril başında e ı erı : - a a a 1 za n bin sonuna kadar iktısadi bir müstem-
o kadar mühim olmıyan bu mesele hak· leke idi. Beyoğlu 2362. :Snbe acentesi: Sirkecide 
kınd k b' k t · t h f Mühürdar zade hanı altında T el.lst.2740 . a büyü ır e umıye mu a aza Büyük harp mağlubiyeti onun ta:t\l 

~dılınektedir. siyasi bir müstemleke haline girmesı 1•·-·p··--~ı-·k---~--.---
Bzr deniz kazası fırsatını verdi. lf e S en er 1 ye 

Roma, 11 (A.A.) - Gazetelerin Fi- ~s!~klal .. h:rb; :ürk
1 
m=~ek~in~i- • 

0tneden istihbanna göre, dün Sussak· ~as~ ır_ mus em ere ? m"k' ~ ~: r· D o s t B s' 
tt bir kaza vukua gelmiştir. Popola ~: ~~1

1 emperyladızmın 
1 ıncı P nını 

~a · dd 1 kt 1 .aıu.ngu • e pa.g:a a r. 
,,. rnında gemı §! et e esme e 0 ".n Yarı müstemleke olan memleketle-
U7.g!r ve fevkalade dalgalı olan demz . . t'IA 1 .k. lA ı (Hn~or~) Vapuru 16 s 8' ı •aat , b' . t• rın ıs ı ası nası ı · ı p cına ayn mıssa k lOd 
Ulannın. te~iri1e r1~~~a ınmış ır. kurtuluşu da iki plana ayrılmıştır. - inunevel a 
İtaza netıcesınde 13 kışmııı. telef oldu- 1 s· A •• t ı k ol kt Galata rıhtımında kalkarak 
~ - ıyası mus em e e ma nn 
: söylenmektedir. kurtulma!t, çarıamba sabahı lzmire 
... f intliler ve M akdonald 2 - lktısadi müstemleke olmaktan perıembe sabahı Pire-

Lotıdra, 11 (A.A.) - 1\1. Mac Do· kurtulm~k?.. ye cumartesi sabahı lıkende· 
lıaldın Hintli müslümanlarla mecusı· Siyası mustemleke olmaktan kurtu- riyeye varacaktır. Iskenderiye-
ler arasmdaki ihtilaflann halli icin gi- lan :memleketin iktrsadi müstemleke ol-
t'İ~ilmiş olan müzakemtta muta;..assıt maktan ~a. ~urtulması la~ı~dır. Çiğ- den pazartesi 15 te kalkarak 
"azifesini ifa etmeğe fevkalade tarar- dan kendısını kurtarması ıçm 1 Ç&rfamba günU Pireye uğrıya-
tar olduğu müstahherdir. Bu ihtiH\fat Dün Sirk~c!den benim ?nümden ~e 1 I rak Perşembe güntl lstanbula 
ha}j hazırdalti konferans müzakeratı· çen ka\nyon ıkınci plindekı seferberlığ gelecektir. 
lıırı terakki etmesine nıani teşkil etmek- haber veriyordu. Siyasi Lozandan 
t'dir sonra iktısadi Lozan için bu sefer1i1i: 

· zaruridir. Sadri Etem 
A.kvam cemiyeti ve 

iktısadi buhran 
t ~~dra, 11 (A.A.) - Bu_rad~ bir uu
hll·k ırat etmiş olan Cemıyetı Akvam 
~ liyijk meclisi reisi Romanya ricalinden 
, t. l'itülesko Cemiyeti Ak\'amın cih~c.ı1 
;ktısadiyat buhranı hakkında tetkikat 

1crasııta teşebbüs etmesi teklifinde bu
}'lltı1ttu~tur. Mumaileyh yakında Cemi· 
~ti Ak,·amdan umumi bir mali konfe-

tısın içtimaa daveti hususunun talep 
~ileceği mütaleasında bulunmaktadır. 
.ft ~Yttelmilel bir teşriki mesai hususile 
!: 1!}'l\elmilel bir te. riki mesai hu!iıule 
t ~lrtıedıği takdirde - bütün cihanın mu• 
ı~~rnr olmasını intac edecek bir fe
il. etin vukuu mümkündür. 

. ' 
VIM, MUTPAK BULAŞIK 
MUSLUK TAŞLARIHI TEMiZLER 

9 lhııa.ık mtıaltılt ll.elan8'a blaD 
ı-t •• rWikleri vtll bir WıMcle 

~ paoavra INriDe ımu vtJI 
11rpiııiııı •• ovalaruus ; bir l&Dl.J'edıl 
lelıeler bJbolur n mualuk tat
laruııs t.eneıni.a blr h&le ralir. 
vtıl bıcaklan. ponelen enaıı. 

____ , ______________________ _ 

lzmir sürat 
postası 

(GÜLCEMAL) Vapuru 14 
Kanunuevvel pazar 14,30 da 
Galata rıhtımından kalkarak 
pazartesi sabahı lzmire vanr 
ye çartamba 14,30 da lzmirden 
kalkarak pertembe sabahı ge
lir. 

Bozcaada postası 
(GEL 1 BOLU) vapuru 13 

kinunevvel cumartesi 17 de idare 
rıhtımından kalkarak Gelibolu, 
Lapseki, lmroz, Boıcaadaya 
kalkacaktır. 

na 
Ali Deniz Ticaret mektebi müdürlüğünden: 

Mektebin mayıs 931 gayesine kadar ihtivacı olan 37 kalemden 
ibaret ekmek, erzakı mütenevvüı. ve yaş sebz~sine yevmi ihale 
olan 11-12-930 tarihinde bir kısmına t{\lip zuhur etmemi~ ve 
talip zuhur edenlere dahi verilen fiyatlar gali görüfmüı olduğun· 
dan mevaqdt mezl.\ürenin 14-12-930 tarihine mUsad\f pazar günü 
saat 13 te pazarlıkla ihaleleri icra edilecektir, Taliplerin teminat 
akçalarını defterdarlık binasında müessesatı iktısadiye muh sebe
ciliğine tevdi etmek .suretilc yüvmi ihalede mektepte mütqekkil 
komisyoııu mahsusuna müracaatları . 

Thlisiye umum müdürlüğünyen 
Anadolu tahlisiye istasyonları arasında mevcut bulunan Kara 

kiraz, Kurna, Boyalık köprülerinin yeniden inşası kapalı zarf usu
lile münakasaya konulmuıtur. Mezkôr köprülerin ihalesi 23 Ki
nunuevvel 930 tarihine müsadif sah günü saat 14 te icra kılına· 
cağından taliplerin keşif ve şartnamesini görmek üzere Galatada 
rıhtım caddesindeki idareyi merkeziyeye müracaatları ve 22 
kanunuevvel 930 tarihine müsadif pazarteıi günli saat on altıya 
kadar da teklif mektuplarının komisyona tevdi edilmesi ve m@zkür 
saatten sonra verilecek teklif mektuplarının kabul edibniycceii 
ilin olunur. 

Çanakkale vi a et·nden 
Balya Çanakkale yolunun Çanakkaleden -Ahlatlıhurun köyüne 

kadar olan 69 kilometroluk kısmının tesviyei turabiye ve imalib 
sınaiye inşaatı kapalı zarf usulile yeniden münakasaya konul· 
muştur. 

1 
' 1 

1 

il 

1 

Bu inşaatın muhammen bedeli 914,000 liradır. Münakasa 20 
Kinunuevvel 930 tarihine müsadif Cumartesi günü saat 15 de 
Çanakkale vilayetinde yapılacaktır . 

Münakasaya iştirak edecekler teklif mektuplarını ve muvak
kat teminatlarını ayni günde saat 15 e kadar Çanakkale valili
ğine vermeleri IAzımdır. Taliplerin münakasa artnamelerini Ça· 
nakkale, lstanbul. BahkesirJ İzmir, baş mlihendisllklerinde müta
lea edebilecekleri ve 15 lira · · li mukabilinde Ça • ..ıkkale ve 
lstanbul baş mühendisliklerinden ve Ankarada yollar umum mü
dürlüğünden alabilecekleri ilan olunur. 

Hava Gedikli Küçük zabit Makınist mektebi 
müdürlüğünden: 

EYelce gazetelerle ilan edilen mektebin kayt ve kabul ıera
itine nazaran gerek lstanhulda ve gerekse hariçte bulunan talip· 
lerin müıabakalarıKanunu eA elin yirminci cumartes günü saat 
13 de Y eşilköydeki mektepte icra edilecektir. 

istanbul P.T.T Levazım Müdirli
ğinden: 

1 - Ambar ihtiyacı olan üç boyda sekiz bin adet bez posta 
çuvala ile iki boyda altı bin adet torba kapalı zarf usulü ile mü
nakasaya konulmuştur. 

2 - Bunların 23 Birinci Kin un 930 Tarihinde ihalesi takar
rür ettirileceğinden taliplerin şartname almak için şimdiden, tek
lifname ve teminatlarını ihtiva edecek Mühürlü zarfları tevdi 
için de mezkur tarihe müsadif Salı günü saat 14 te Istanbul'da 

1 
Yeni Poıtanede mübayaat komisyonuna müracaatlar. 

l-~~~~~1111111!'!9~-

lıı W· M. V. ıatan alım• hey-eti ıı ., DUVAR T AKVIMİ 
ilAnlerı Resimli Ay matbaası T. L. Şirketi 

I 931 senesi için (Yavuz) zırhlımızın 
1 İzmit ve civarındaki kıtaatın ihti- güzel bir resmile mükemmel bir 
yacı olan yulaf kapalı zarfla münaka- "Duvar Tak\ imi., neşretti. Fiatı 17,5 
saya konmuştur. İhalesi 24/12.!930 rar- kuruştur. 1'optancılara tenzi!At Yapılır. 

Doktor 

H hz Cemal 
Cumadan maada hergün öğ

minatlarile mezkur komisyonıı nıür~- leden sonra saat (14-16) de ls
caatleri. 

tanbulda Divan yolunda 118 nu-

şamba günü saat 16 da lzmit a...:lıcri 

satın alma komisyonunda yapılacaı,. 

tır. Taliplerin şartnameyi görme!, üze· 
re Fındıklıda heyetimize ve şa.r~n .. nıt· 
almak ve tekliflerini vermek föue te-

• * * Çurçilin nutku 
ıra 4ndra, 11 (A.A.) - .M. Churchill, 
ıı t etmiş olduğu gayet heyecanlı bir 
l\\~llkta Britanya milletinin Hindistanı 
1

11 
essir bir surette kontrol altında bu

\!t "durmaktan vazgeçmediğini beyan 
t\~l~tlr. Hindistana Domlniyonlar im
ı11 t11ttna mUşabih fedakf\rlıklardn bu
't ".~lmasma aleylıtar kuvvetli bir ek
tıı;t:f~tin mevcut olduğu müşahede edil
~~~tir, Bn ekseri;vct Avam kamarasın
'ıt~ il", Hindistan, k~di haline b~rnkıla· 
~it olursa hemen Çinin bugünkü va
li\li~line düşer. Hindistan politikacı
~lat e bunlara taraftar 24 bin kişi ha· 
t~t}~· buJunmaktııdrr. Yapılacak her 
iti li fedak!irlık Çin ihtilalcilerinin ye-

f,iAi duur n ~emeleri temı.. 
emek iclD dahi mtteem dir. 
VİK'ilı. dolnuıılutu renle pialik ... 
leke ula 1Wmaa. 

maralı hususi kabinesinde hu-
-·-•••naı n-r • lzmit ve civarındaki kıtaatın ihtiya-

'' 8dlk zade Uiraderıar 1apurıarı CI olan arpa kapalı zarfla münalrn:rn- talamrı kabnl eder. 

ltı" lt1~1Uta1ebatta bulunmalarına vesile 
lı?ı... 1 dccektir. Er cc :::andi taraftnr-
.... 1\ı • 

l'akalıyarak e:r.mek H\.zrmdır. ....... 81n4st. Umıt<'4, Pcırt 5aılları, l..wcn, 
... ~ ., ......... ,, 

Karadenl•z ya konmuştur. ihalesi 24,121930 ~ar- lstanbul: Tel .2398 
şamba günü saat 15 te lzmit askeri _ -

Muntazam ve Lüks postası 

Dumlu Pınar 
Vapuıu14 rUnü ak-
kAnunuevelPAZ8 r şamı Sir 
keci nhbmından hareketle 
(Zonguldak, lnebolu, Ayancık, 
Samsun, Ordu, Giresun, Trab· 
zon ve Rize ) ye azimet •e 
avdet edecektir. 

Tafsilat için Sirkecide 
Meymenet ham altında acen· 
talığma milracaat • 

Telf. lstanbul 2134 
m ng;gııııwanıaııgıggııwı 

satın alma komisyonunda yapılara]<- teminatlarile birlikte Hava Müsteşarlı
tır. Taliplerin şartn~m~yi görme!\ Ü· ğmda müteşekkil komt-.yona müraca-
zere Fındıklıda heyetımıze Ye ":ı.!'tna· ti .1A 1 .fl . . 1· .. a arı ı an o unur. me almak ve teklı erını verme' uzcre 

. tl ·1 k. k . .. * * ,,, temına arı e mez ur omısyon:ı mura-
caatleri. · 

• • 
Ordu ihtiyacı i~in yerli fabrikalar 

mamulil.tından bin iki yüz elli adet ha-
Tayyare kanat bezi, isbinon ve yu- taniye kapalı zarfla münakasaya ko

mak kapalı zarf usulile lcanunuevYelin nulmuştur. ihalesi 5-1-931 pazartesi 
20 inci cumartes~ günii saat 15 te l\lü· glinii saat ı.ı,30 da Ankarada merkez 
dafaa Vekaleti Hava Müsteşarlığında t 1 1 · . da ·apılacaktır . . . . ~ sa ın ama ,omıs,onun }• < • 
ihaJesı yapılacaktır. Tarıhı mczlrnra . . · . . 
k d 't' .. k ·· l t b 1 Talıplenn sartname almak 'e tekhfle-a ar şeraı ı gorme uzere s an u .. 
Levazım Satm alma Komisyonuna mii· rini ,·ermclc üzere teminat1ari1e mezkur 
racaat edilmesi ve ihale günü % 7,5jkomısyona müracaatled ilan olunur. 
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WAdapazarı bez fabrikası• 
W Milli pamuklu mensucatımızın en muvaffak fabrikasıdır W 
W Adapazarı bez fabrikası W 
1 latanbul Sahı Şubeaini !il 

takıim krepdöıin fabrikasmıa Sultanhamamı caddesinde Gül- ' 

M Ad;~ı:;;;i.•DlDt~;·ğ••f:brik:~~ " M Yerli mallar .sergisinin taktir kazanan: ı 
A Pike, peçete, masa örtOsli, tiı6r ye büluzluklarını muhterem m lıtanbul halkına tekrar gösterebilmesinden bahtiyardır. 
ıp;:.;a~;a ..e-:.:-=:.:=.e-=[il 
1 Devlet demlryolları llAnıar• 1 

Muhtelif yerli mensucat kapalı zarfla münakasaya konmuıtur. 
Milnakaaa 29· 12-930 pazartesi gUnll ıaat 16,30 da Ankarada 

DeYlet Demiryollan idaresinde yapılacaktır. 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak

kat teminatlannı aynı günde saat 16 ya kadar mtlnakasa komis
yonu katipliğine vermeleri lazımdır. 

Talipler mllnakasa şartnamelerini iki lira mukabilinde Anka
rada ve Haydarpaıada idare veznelerinden tedarik edebilirler. .. ... . 

Yerli don yağı, zift, arap sabunu tampon gresar garnitürleri 
kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 

MQnakasa 29-12-930 pazartesi :günü saat 17 de Ankarada 
Devlet Demiryollan idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak
kat teminatlarını ayni günde saat 16,30 za kadar münakasa 
komiıyonu katipliğine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa ıartnamelerini iki lira mukabilinde Anka· 
rada ve Haydarpaşadaki veznelerden tedarik edebilirler. ..... 

2000 ton katran yağının kapalı zarfla münkasası 7 - ikinci 
kinun 931 çarşamba günU saat 15 te Ankarada Devlet demir
yolları idaresinde yapılacaktır. 

Mnnakasaya iıtirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak· 
kat teminatlarını ayoı günde saat 14,30 a kadar komisyon ki
tipliğine vermeleri lizımdır. 

Talipler münakasa fartnamelerioi on beş lira mukabilinde 
Ankarada ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

* • .. 
Karbit limba ve fenerlerile Uç renkli el fenerleri kapalı zarfla 

mtınakasaya konmuştur. Münakasa 28 - 1 - 931 çarşamba günü 
aaat 15 te Ankarada Devlet demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

Mnnakesaya iştiı-ak edecek\erin teklif mektuplarmı ve muvak
k..t teminatlarını ayın günde 1aat 14,.30 a kaaar münakas komis
yonu kltipliğine vermeleri lazımdır. 
Talipler mllnakasa ıartnamelerini iki lira mukabilinde Ankarada 

Ye Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

Kitap nıüna
kasası 

Yiiksek Orman ınektebi Rektör
lüğünden: 

Tahminen 70 formadan ibaret silvikülıür k t~bile 
kimya kitabrnın ıab'iyesi l\apalı zaı·f usulile mevkiı mü
nakasaya konmuştur. Toliplerirı şeraitini görnıek üzere 
he~ün münakasaya iştirak iç.n de ~· evıııi ıhaJe olan 
7 kanunusani 931 tarihine müsad,f çarşamoa günü saal 
14 de Defterdarlık binası dahilinde ınliessesaıı iktıs .ı diye 
mübayaat komisyonuna gelmeleri ilan olu11ur. 

Çanakkale Efrat jandar
ma mektebi müdürlü
ğünden: 

Kilo Bedeli muhammen 
5000· 2730 Koyun eti 
5000 2730 Kuzu eti 

20000 7300 Sığır eti 
1 - Kilidilbahirde teılim edilmek fartiJe mıktarı yukarda ya

zıla iiç kalem et 28-11-930 tarihinden itibaren bir ay zarfında 
pazarlıkla mlinakasaya konulmuştur. 

2 - ihale 28-12-930 pazar günü aaat on beşte Maydos hü· 
kiimetinde yaılacakbr. . 

3 - Taliplerin teminatı muvakkataları ile Kilidilbahirdeki 
jandarma mektebi karargahına Ye yevmi ihalede komisyona mü· 
racaatları ilan olunur. 

Maarif Vekaletinden: 
Hnkumet hesabına ecnebi memleketlere gönderilmek üzere müsabakaya girip muvaffakiyet kaır 

nan efendilerin isimleri aıağıya yazılmıştır. 
Bu efendilerin mensup oldukları Maarif Eminliklerine ve Dairelere müracaatları lüzumu ilin oluııut• 

Maarif Vekaleti hesabına: 
Tarih-Coğrafya 

Derecesi 

1 
2 
3 
4 

Riyaziye: 

1 
2 

Fizik-Kimya: 

1 
2 

Tedris usulO: 

1 
2 

Şifre No. 

240 
214 
208 

1-54 

ı 

700 

368 
619 

808 
304 

ismi -Halil Ef. 
Hayri ,, 
Feruzat Ef. 
Sadettin ,, 

Nazım Ef. 
Fethi 

Sadrettin Ef. 
Suphi 

Mensup olduğu mektep 

lstanbul Lisesi 
Galatasaray Liıesi 

" ,, 
Sivas 

lzmir lisesi 
Darüssafaka 

DarOşşafaka 

Kemal Kaya Ef. 
Münir 

Ankara Orta muallim mektebi 
lstanbul muallim mektebi 

Iktısat vekalP-tİ hesabına tahsile gönderilecekler .. ........................................................... ... 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Nafia 

1 
2 
3 
4 

200 
210 

1020 
618 

1515 
607 
204 
XII 

vekaleti 

17 
252 
563 
212 

Kemal Ef 
Sait 

" M. Celil 
" Cemal 
" M.Ali ,. 

MOmtaz 
" Talit tt 

Feridun " 

hesabına 

Daniş Ef. 
Mithat ,, 
Vakkas ,, 
Feri•iun ,, 

Galatasaray Lisesi 

" •• 
Edime 

" Kabataı .. 
Konya ,, 
Galatasaray .. 

" " lzmir H 

tahsile gidecekler: 

Ankra Liıes' 
lstanbul ti 

Bursa " Galatasaray " 

. t\d live A. l . v~ka etı: 
•' 

1 14 Rıfat Ef. Ankara huL:uk meldebi 

I-Iarita unıum rnüdürlüğü~ 
• it mı'.: i ğ. için: 

l 

2 
1 
1 

Mehmet Ef. 
Reıit ,. 

-Malatya orta mektebi 
T arıus orta mektebi 

Asl{eri fabrikalar umum müdürlüğü: 

Makine mühendisliği için: 

1 24 
2 32 

T ekn;syenJık için: 

1 
2 
3 

21 
25 
20 

Niyazi Ef. 
Selahattin Ef. 

Nafiz Ef. 
Ömer ,, 
Mehmet Sadi " 

(Sanit-Benoit) Lisesi 
Galatasaray 

Askeri san'at mektebi 
,, 

" 
" .. " 

J\llii h Pncl İs mektebi; 

1 9 Ali Vedat Ef. lstanbul Lisesi 
2 27 Fahri ,. Buraa 

~!-----------------·-·------~A~b~d_u_u_ah __ .....,,. _______ ız_m __ ir _____ ,_, ____________________ """""""" 

Emvali metruke müdürliğinden Oövnii~ cr.:ıs n ıarı : 

Göynük Evkaf :daresile cuma 
mahallesinden müderris zade 
hamamcı Rasih efendi aralannda 
alacak davasına dair cari muha
kemede müddei aleyh Rasih 
efendinin ikametglhı meçhul ol
masından dolayı davetiye tebliğ 
edilemiyerek ilanen tebliğat ic
rasına karar verilmiş olduğun· 

dan yevmi muhakeme 24-12-930 
tarihine müsadif Çarşamba gil
nüne talık edilmiş olmağla yev
mi mezkürda Göynük sulh hu
kuk mahkemesine ya kendisi ve 
ya bir vekil göndermesi aksi 
takdirde muhakemenin gıyaben 

görüleceii ilin olunur. 

Sahlık hane: 
İmrahor Uyaa bey mahalleıinde Kuyulu bakkat ıokafıDd' 

eski 41 yeni 45 numaralı hanenin bedeli d6rt taksitte &denıD~ 
üzere 1635 lira bedeli muhammen ve 2010 lira mefsuh bedeli 
ihale ile 1-1-931 tarihiae müsadif Perıembe rftntı aaat 14. d~ 
müzayedei aleniyesi mukarrerdir. Taliplerin % 7,50 teı11111•_ 
makbuzlarile lıtanbul Emvali Metriike Satıf komisyonuna aıOt• 
caat eylemeleri. ~ 

. ' 
Evkaf levazım müdürlüğündeıt• 

Guraba hastanesi kulak, diı ve gaz ıubelerine muktezi •1jt 
Te edevat ayn ayn aleni münakaaaya az edilmiıtir. T~Pıe;_ 
ıeraiti anlamak ilzere hergUn levazım idaresine ye ibale tarihi ol 
30-1_~· 930 salı _günü aaat on dörtte idare ~n_c~m~~~D:e mn!~c~ •-

. Mes'ul müdür Refik .AJıoa' 


