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ÇOCUK SA YıFALARI 
•v AKIT,, ın mini mini okuyucuları için 

tertip ettiti mecmuayı bugün iç 
ıayıfalarımızda bulacaksınız 

Sayısı ö Kuruı 

Başvekil ismet Paşa Hazretleri Dün Şehrimize Geldiler 

Başvekil Istanbulda 
ismet Pş. Hz. şehrimizde 
üç gün kalacak, sonra 

Ankaraya döneceklerdir 

GAZI HZ. 
Ofla Baıvekll Pfe ile u~ 

mtlclclet s6rilft8ler 
ReiaicOmhur Hz. dlln Dol

mabahçe uraymdan biç bir 

T asarrul Haftasında ikinci GQ.n 

Mağazalar arasındaki vitrin 
müsabakasına başlandı 

yere çakmamlflar, Ankaradan aA. b k 
gelen Bat•ekil lamet Pqa Hz. ırı0.Sa Q Q rağbet gÖrmiJ.Ş, birkaç 
ni kabul buyurarak uzun m6d- · _J 40 
det garOtmotterdir. saat ıçınue 00 rey atılmıştır 

Halk farkuı tqkillt heye- Don yerli mallar lıaftaaının ıkinci annn idi. Bu mOnuebetle 
tinden Ali Ye Cemil B. ler la- • ıabahtan itibareJa Yitria m111abakuına bulanmlltar. . latan-
met Paıa Hz. Pİ ziyaret için bal halk Ti' . 
.araya gelmiflene de mOprl· !'inlerini yerli 
nileyh Hz. Gazı Hz. nin nez- mallarla ıhle-
dinde bulundujundan ziyaret- yen mağualar-
lerini bug&ne tehir etmiflerdir. dan en g&ze-

Berlin aefiri Kemalett.n Sa- lini aeçmek için 
mi Pt- Ye Londra aefiri Ferit ,.1ani kayt bir 
B. de den ıabah uraya gel- allka g&ter-
mifler Ye &ile &zeri ıehirde mİf her km 
hususi bazı ziyaretlerde bulun- beyenditi Yit-
mak Ozere uraydan çıkarak rinlerin iıimle-
akpm e.t& avdet etmifler, rini o d&kkb-
alqam 7emeiinde Gazi Hz. le lardaki rey im-
beraber balunmllflardır. tuauna atmafbr. 

Gazi Hs. nin dltlerinin teda· Akıama kadar 

1 

viai bitmek tlzeredir. Bu hafta 4000 den fada 
· içinde Trakyayı ziyaret etmek rey toplanlDlf· 

llzere phrimizden hareket et- br. Rey puala-lamet Pf. Hz. Saray nhtımmda 

~D lamet Pı. Hz. c:lb iL, 8wh • 8 1.K ... lettiD Sa
.. bahki ekiıp...ı. Ankaradan mi P1o Kılıç Ali, Salih, Recep. 
tehrlmize sıelmif Ye istasyonda Zahtn beyler, Vali muaYini Fazla 
b&Jlk bir kalabalık tarafından umumi mftfettiş lbralüm Tali, 
latikbal edllmiftir. ismet pqa mllddei umumi Kenan, belediye 
1iz. ini Gazi Hz. namına umumi re;. ._....._ i.UılüL Emniyeti 

tipleri Teftik, aeryaver Ruıuhi umumiye müdtlrtl Tevfik Hadi 
• lerle aab~ ülli 

meleri muhtemeldir. lan biten bazı 
Reiaiclimhur Hz. ne aeya- ticaretaneler tl-

hatlerinde refakat eden ma- caret odaıım 
fettiıler tetkilcallarma deYam mDracaat ede-
etmektedirler. Bu meyanda rek yenidea rey 
maa,if mtıfettifi ffaan Ali 8. nrak .. iatemif-
ıehrin umumi ~ Taziyeti- lerdir. 

. Müıı bakıJ• 

tlk&al etliiffleicllr. yaa Cfa ed" ~ 

G 
lam et paıa Hı. trenden inince O ık Od ar' Kadık&y aemtlerinde mluba-

a yrİ mübadiller bu zevatın birer birer ellerini bir liteye ihtiyaç oldutu tea- kasına 64 ır.tlea- Vitrin mlaebalruma lttlrak ... ., -ıuarar ........ 
tevaı.ı ddn NIHtlı baıladı ıikmlf ve Londra ıefiri Ferit B. bit edilmiıtir. latanbul manta- sese iştirak etmiftir. Bunlum leri, Huan ecu depom, Nedp 

ve Berlin aefiri Kemalettin Sami ka11 gayet vlsi olduju icin isimlerini yazıyoruz: B. ıtriyat,SllreyyaPa~a menmcat, 
pqa ile ayn ayn gir6ımOtlerdir. tetkikat henOz bitirilememiftir. Sirkecide: Şekerci Ali Galip, Haca HU.eyin •e mahduma fe-

lataayonda bir polis kıtaıı ta- M&fettiılite baz. iatidalar Kanlat ıaraciyeai, Cezayir ıtri- kercilİ, Menekıe tekerleme m.a-
rafından ıelimlanan Baı•ekilimiz verilmektedir. Bunlann bir ço- yat puan Bqçekapı ve cİYan: tazalan, Şeref yazma ticaretha-
buradan Sakarya mot&rile Dol· ğu çocuklannJD meccani ola- Yerli mallar puan, Orozdibak nesi. Ertutrol 1 tuhafiye, Etem 
mababçe aarayana geçmit Ye rak leyli mekteplere yerletti· Buna pazarı, Huan Pertev, Ah- PerteY, Neatele mOeueaeleri: 
Gazi Hz. ne mllllki olmuttur. rilmeaini iatiyen aile babalan met Faruki lamail Fuat m6eue- (Alt wafı 7 inci sayfada] 

lamet P•t• Hz. dlln çok ne- tarafından veril11ıektedir. So--·- - -
el. b ı n dakika · 

1 ı u unuyor ·ve bende kendi- - Hayır. Aela.. 
sile g&rOten gazetecilere Ankara- iildir. Kendiai' baıta idi iadei Süreyya Pı. Sealerile reddehliftl. 
da ya•erleri Fikret B. ile yap- afiyet etti. l•ta11bul meb'uau wtlfa etti Süreyya P1o, bundan mlHen•ea 
tıklan at yantindan bahaediyor Bafvekilimizi ziyaret hasta oldaiuna ileri •Urerek ldfau · 

h... ve litifelerde bulunuyorlardı. latanbul, 13 ( A.A ) - Berlin Alacalı olan maaıl•rı mesite birlikte maq çekini de m~J'-
~ para ~ s•r• I milbacllllerd u Pap Hz. gazetecilerin 1Ualle- b&ylk elçiai Kemalettin Sami iatemıyor cöndermi§tir. Çekte bfrikmit .....,., 

k._ ........ıelerlnl J'•pbnrorlar rine ıu beyanatta bulunmutlar- P ... ile Londra BOytlk el~iai Ankara, 13 (Vakıt) - İstanbul meb- naın miktarı 2GOO Uradırld pt. lnuılaır. 
L_~UbanWardan alanan 62,500 dar. Ferit, birinci umumi mllfettit lb- ua Siren• Pfo, letifa etmlf '" isti· da iade etmlttir. t:::• liruımn gayri mObadillere - latanbulda iki Oç gOn kadar rahim Tali, Yali Mnbittin Beyler fanam-.ı meellae siadermiştir. latitanametd ~rtesi lçti .... da 
........_ İD. e dinden itibaren .betlan· k,tacağım. Maliye vekili Saraç bugGn Dolmabahçe sarayma ge• Meeu.la ~ cebıeafnde Süreyya okanaealdır; kahlfl •uhtemeldlr. 
~ Oglu ŞUkrG 8. in deiiftirileceji lerek Bqvekil lamel Pqa Haz- P1o' butalıjuadan bahlale mezuniyet Diier abık Ser~er, Wtfa et-

(Alt tar • . ., ı · f _._) bakL--...1_,_. · 1 d d lstemlftL ,Meells, diler mezuniyet .İ8o mek aiyetiade dJ.111-d'-. M-L-'-• 
au ı ncı say ıua UllUll&I ravayet er Jı-. e- retlen"nı" zı"yaret eylema·ııer..1!-. tf b ı ~~ 1r. ...... ... va•• uu: yea me us ama mezuniyetlerini ka· te de"YUD ecleeeklenHr. 

Tasarruf Haftasının Birinci GCınCanden ç intiba 

~ ~ ltalyan mah kamyonda lapanyol bavHı çala
Yrupa dldGlderilo rckllm yapaldığuım reamidir. 

.. 
YERLi 

MALt 
ALIN 

Re l(Atnr,it kA.BUL 
.. ' .. 
INGILI ~ 

Ayni mataunm iki cameklm aruancla bacalayu
lardan biri : 

- 8a M perhiz bu De Jlhm ...... 

- Ben tulrruf hafta11 konferan111111 ıfcllıoıam. Be
ye llyle Pariatea ıelea aumtomu mafuaclu almap 
llllUlmuaD 1 
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Yarın sahibi D. Demiryolları 
Hakkındak ı <la vaların 

tevhidini istivor 
./ 

İzmit valisinin davasından dolayı 1 

lzmltte haklal'ında mevkufen tahkik.a l 
yapılan (Yarın) gazetesi sahibi ve ba~ 
muharriri Arif Oruç ' 'e mes'ul müdüı·ü 
Süleyman Tevfik B. ler, muhtelif yer· 
lertteld davalarının birleştirilmesi için. 
ağrr cezamahkemcsine müracaat etmiş· 
!erdir. 

Şarkt=- kanı)on nakliyatı 
yapacak 

· Ankara, 13 ( Vakıt) - Ünü
müzdeki seneden itibaren Devlet 
DemiryoUarı tarafından Erzurum 
- Trabzon - Kars ve Er:ıurumdan 
Tebrize kadar kamyon nakliyatı 
yapılacaktır . Yollar güzergahın
da tamirhaneler tesis edilecek, 
bu suretle Iran ~ransiti inkişaf 
edecektir. Şimdiden yollann ta
mirine başlanmıştır. 

lzmit, 13 (Yakıt) - Arif Oruç B. hal; 
kında bugün de bir karar verilmedi. 
Müstantik Hilmi B. tahkikatrn henü.~ 

neticelenmediğini söyli.lyor. BütUn 
halk cüretkar müfterinin lzmitte he· 
sap verme.sini temenni etmektedir. ----

Türkiye ile İsviçre 
arasında 

Ankara, 13 (A.A) - Türkiye 
ile l1Viçre ara1mda en ziyade 
mazharı müsaade millet eıatı 
dahilinde aktdolunan ticaret ve 
ikamet mukaTelenameleri bugün 
imza edilmiıtir. · 

Adanadakı bankalar 
Teoll kar-arınden vaz mı 

ge9iyorler? 
Ankara, 13 - Adanada da 

arazi sahiplerine eYvelce para 
ikraz eden miJJi ve ecnebi ban
kalar, bu havalideki zurram bu 
1eneki fena Yaziyetini nazarı dik· 
kate alarak vadesi hulul eden 
borçlarını tediye kabiliyeti ol
mıyan arazi sahipleri için bir 
mllddet tecil esaıı lizerinde an
laımıılardır. 

Gelen malumata nazaran ev
velce milli bankalarla bu esas 
lizerinde mutabık kalan ecnebi 
bankalar timdi bu fikirden ca
yarak tediye kabiliyeti olmıyan 
araıhahiplerinden, ikraz ettikle
ri parayı almak için haciz Ye 
borca karşılık gösterilen araziyi 
ıatmak teıebbüsünde bulunmuş
lardır. 

Bu vaziyet karşısında ziraat 
bankası araya girerek, bunların 
borçlarım derhal öcleyemiyecek: 
vaziyette olduklarını binaenaleyh, 
taleplerinin tecdidi ile bu borç· 
ların bir müddet daha tecilinin 
mavafık olacağını öne sürmüştür. 

Ecnebi bankalar henüz kat'i 
bir karar vermiş vaziyette değil
dirler. 

Bu hareket umumi bir infial 
uyanclarmıştır. 

Malive V. 
Saracoğlu Şükrü B. iyileşiyor 

Ankara, 13 (Vakıt) - Maliye 
Vekili Beyin sıhhatinde salah var
dır. Hasta nekahet devresine 
girmittir. 

M. V enizelos 
Garbi Trakya Türklerine te

minat verdi 
Atine, 13 ( Aneksar Titüı) -

Dun beıvekil M. V cnizelos Garbi 
Trakya Tilrk meb'uslarını nez
dine kabul ederek Türk akalli-
yetine ait meselt::ler hakkında 
görUtmliştUr. M. Venizeloı, mülk 
!erinin iıgalinden dolayı muta
zarrır olan Garbi Trakya Türk
lerine tazminat itası için elinden 
geleni yapacağmı, Yunan hüln'.i
metinin Türk akaJliyetine kartı 

tam bir itimat ve teveccühü 
bulunduğunu temin etmiıtir. 

Cumhuriyet bankası 
müdürlüğü 

Ankara, 13 - COmburiyet 
Merkez Bankası mOdürlüğüne 
Londra sefiri Ferit Beyden ma
ada diğer bazı kvvetli namzet
ler gösterilmektedir. Bunlar: Na
fia vekili Zekli, iktisat 'ekili 
Mustafa Şeref Beylerdir. Nurul
lah Esat Beyin ilGnci mlldilrlüğll 
üzerinde ittifak edilmektedir. 

Almanyada menedilen 
filim • 

Berlin, 12 (A.A.) - Sinema sansür 
komisyonu (Garp cephesinde ve vazi
yette tebeddül yoktur,, filiminin bİI' 

kısmı Almanyanın itibarını nıuhil 

olduğundan filmin menine karar ver
miştir. 

Borç ve hapis 
Adliye vekılinin verdiği izahat 

Adi borç için hapis usulünün 
tekrar ihdası lüzumu Ankaranın 
resmi mahafilinde günün mese
leleri arasında münakaşa mevzuu 
teşkil etmekte olduğu yaulmıştı. 

Mali, iktisadi müesseseler er
kanı hapsin iadesine şiddetle ta
raftardırlar. Bu hususta Adliye 
vekili Yusuf Kemal B. demiş
tir ki: 

- Hazuladığımız kanunda bu 
usulün iadesini istihdaf etmedik. 
Hapsin iadesini arzu edenler o
labillr. Biz kanunlan yeniden 
tetkik ederken ancak borçlunun 
krediye karıı vuku bulacak hi
lesinin önünü alacak tetbirleri 
arayıp bulmak düşünceıile hare
ket ettik.,, 

Diğer taraftan hükümetin dev
lete borcu olan vatandaşların 
hapse seYkinde vuku bulduğu 
söylenen bazı kanunsuzlukları 
ehemmiyete'e nazarı dikkate al
dığı ;şarct edilmektedir. 

Ankara, 13 (Vakıt) - Hapsin 
iade edileceği şayiası hakkında 
çok salahiyettar bir zat: 

- Hükumetin prensibi malOm
dur. Şimdilik böyle bir,ey yok
tur. 

Cevabını vermiştir. 

Karasinek. mücadelesinde 
suHstimal mi? 

Ankara, 13 - 928 senesinde 
Ankarada karasinek mücadele
ıinde bazı suiistimaller olduğu 
meydana çıkmı,br. Şimdi Çorum 
sıhhiye mtidürU bulunan Saffet 
heyin fazla amele göstermek 
ıuretile fazla para aldığı iddia 
ediliyor Bu meyanda Ankara 
sıhhiye kitibi Şaban, Divanı 
muhasebat katiplerinden Celil 
beylerinde bu iıte alakası olduğu 
söyleniyor, 

Kanunlarda tadilat 
Ankara, 13 ( Vakıt ) - Adli

yedeki kanunların tetkik ve ta
dili bitmek üzeredir. Vekilin de 
ittirak ettiği bu son içtimalarda 
yapılan tadilat, gözden geçiril
mektedir. Yakında meclise veri
lecektir. 

Fethi Beyin tekriri 
Ankara, 13 ( Vakıt) - Fethi 

Beyin sual takriri Başvekllete 
gelmittir. 

Yarabbi sen bize 
sabır ihsan et! 

Terkoa şirketi, Beşiktaş 

yangını ausuzluktan bü
yümedi,diye neıriyabmıza 

cevap veriyor 
~--------------------

takmış ve tam bir buçuk ıaat 
ıuyu bu gibi mahzenlerden .,e 
denizden tedarik etmiştir. 

Bundan sonra aşağıda traPl~a1 
yolundaki (100) lük masluktaıı 
su alınmak düştinülmüf ve bil 
musluğun içinde bir miktar sıı 
l ulunduğu görülmüş, fakat ınııs· 
tuğu işletmek asla mümkün oJa· 
mamııtır. 

Bundan yarım saat sonra (ya· 
ni yangının başlamasmdan taııı 
iki saat sonra) tirket memurl~rı 
gelebilmitler, uğraımışlar, didırı• 
mitler, fakat onlar da muıfuğıı 
işletememişlerdir. 

Nihayet memurlar tramvay şir
ketinin manivelalarından istifade 
ederek bu musluğu iıletmiye ııı"' 
vaffak olabilmişler ve itfaiye de 
it itten geçtikten ıonra yanfl11 

sahasındaki musluktan değil aıı· 
cak tramvay yolundaki bu ınıı•· 
luktan bir miktar su ala bilmiftİ!· 

itfaiye teşkili.tile aJAkadar bır 
zat bu malümatımızı teyit etıoif 
ve demiftİr ki: , . 

- Eğer terkoı suyile itiıD'!1 

görmeye kalksaydık ikinci bır 
Tatavla faciasile karıılaıacağını1ı 
muhakkakh. itfaiye terkoı nuı•: 

ı erkoı tirketi müdürü ı 
M. Kaatelno luğundan değil civardaki bustal 

su mahzenlerinden istifade etdllt• 
Evelki gUn Beıiktafta Serence d • d ı 40 .ı_ B emz en su a mıı Ye tam ~ 

ey yokuıunda çıkan yangına mahzen su boıaltmak ıuretile 
dair tafsilat verirken Uç bOyOk yangına hftkim oJabilmiftir. 
Ye güzel binanın aene susuzluk r hı 

Ayni zat bu gayrete deje yüzUnden k6l olduğunu yazmıt- ~, 
tik. DUn terkos tirketi gazete- izahattan sonra terkoı tirketioe ~, 
mize bir mektupla bir rapor dair fÖyle nefis bir hiktye de ~i 
gönderdi. Bu mektupta mu•luk- anlatmıftır: ~~ 
larda ıu bulunduğu ve itfaiyenin - Bundan evvelki yangınla· "lı 
hatta şirkete mebzulen bulduğu rm birisinde de, su bermutat Ü 
sudan dolayı tefekkür ettiği bulunmamııtı. Bu nokta üzerinde 
bildirilmekte ve yanlışlığın tas- harekete Ye neşriyata başlandı~ 
hihini rica etmektedir. vakit şirket üç muhtelif ren~lı ~ 

Mektuba leffen gönderilen ra- l:ioruıu olduğunu, bunlarm bil 
por da şirket müfettitinin rapo- kıımmda dokuıa kadar, bir k•' 
rudur. Bunda da itfaiyenin muh- mında gece bire, diğer kısmıııd' 
telif mualuklardan kafi derecede da sabaha kadar ıu bulunduj"' 
su aldığı iddia olunuyor. nu, itfaiyenin su bulamr.yışıPı' 

Halbuki biz baberimiı:i mubar- o Hatte suyu hulunmıyan bo~ 
ririmi:ıin bizzat yangın yerinde }arda su aramasından neş'et 'ıl 
yaptığı tahkikata istinaden ver- tıg~nı ıdaı~ «;~uıı~u. Dlluu.,~ 

1 
cliğimiz için şirketin göndrdiği ra bir yangın daha oldu ttfa•tıı 
bu mektubu hayretle karııladık muhtelif renklere boyanan 
ve dün ikinci bir tahkikat yap- muılukları aradı ve gene ıu blJ' 
tak. Derhal iıaret edelim ki bu lamadı. Bunun Uzerine it ro•b0 
mesaimiz haberimizin dotrulu- kemeye akıetti ve erteıi gl1~ 
ğunu teyit eden en tabii netice- kemali hayretle görüldü ki f1~ 
yi verdi. işte yazıyoruz: ket bir aece içinde borular•. 

itfaiye yangm yerine gelrliği renklerini değiıtirmİf ve bu '~ 
vakit, harita da işaret edilen retle aleyhine has.l olacak oetr 
Serence bey yokuşundaki (6o) hk ceden kurtulmak İ•lemiıtir. ,f 
harik musluğunu aramıf, bulmuş Acaba terkoı tirketi ıioJ 1 

ve derhal hortumunu takarak ne diyecek ve gene muılukl•: 
su almak istemiıtir. Fakat bu- rmda klfi derecede ıu buh•P 
radan, değil kAfi derecede, hatta duğunu ve her yangında oldu~ 
hortumu ıslatacak kadar bile su gibi kendisine hakıız oluak bO 
çıkmamı§hr. Bunun Uzerine itfa- cum edildiği iddiasında ıır•' 
iye derhal bu hortumu o civarda edebilecek mi? Doğruau cidd•" 
bulunan hususi bir bir mahzenine merak ediyoruz. Sı 

- "'er \~· 
dan bu manayı çıkarıyorum.. - Birkaç zamandır karımın ha- · 1up ta sen bunlara ehemmiyet ~I 1 

- Affe veya hiddete lüzum linde bazı değişiklikler görüYor- medin? ,
111

, ~ )! 

yoktur. Şimdi seninle açık görü- dum lakin her nedense ben de bun - Birkaç doktora göstercl•
1
,.- ~· 

ıeceğim. lardan bir şüpheye dütmek me- Gülerek fU cevabı aldım: (81.11' ,t' 
- Dinliyorum... rakı uyanmamıştır. genç kadının ay başırahatsı:zh1'1 r Sı 
-. B~ meıele de pek v~zih f~- - Ne gibi de~i~iklikl~r?.. d.ır .. Beyefendi diğer işlerinize:;..~~ 

kat şımdı bazı ufak tefek bıt yenık - Evelce kendısınde hıç görme cıhen Hanımla meşgul ohn" ~ U 
leri zihnimi kurcalamıya başladı ... miş olduğum densizlikler.. Faka~ nız ... ) " "' 

- Şimdi diyorsun .. Evelce bu ben hep bunları çok genç bir ka- - Ey bu nasihati tuttu~ ~ lı' ~ b 
vet_leri~e maruz kavlmnnız. . El .. iş o\- veler g~ldi. .Sigaralar. yandı. h~suı~ .hiç bir şüpheye düşme- dının hiç ~ir mana v~rilemiyecek . - Ka~ımla meş~ul ~l~ak ıçııı)'J h. ~ 
retıle sıze oturacagınız yerı gost _. Bekır, Alı Senaverın durgunlu- mı9 mıydın? kııdar havaı olan kaprıslerine atf.~· nım naııhate, tefvıka ıhtıyacıb :ıl' ~· 
rirler. Fakat çığırtkanların bu ilk güne. bir müddet hürmet gösterdik- - Kat'iyen.... - Bu densizliklerden birkaçı• tl tu. Lakin onunla her şeyedn. f~ ~ı ,~ 
güler yüzlerine aldanmanıalıd ••. ten sonra nihayet fU uvertür ile bir - Mahallenin bu ihbarı üzeri- diyordum. meşgul olmama müsait kend1•1~i( ~ "4 

Sizi ökseleyip istediği yere oturta- söze girifti: ne mi sende şüpheler hasıl oldu 1 anlatamaz mısın?. bir hahit görmeyince ne yapa.~,r ' 
rak kahvenizi getirdikten sonra hr,r - Ey söyle bakalım birader.. - Evelce hiç mühimsemediğiı ı - Hay .. Hay ... Mesela karılık dim. Hekimlerin tavsiye ettı J;if ~ 
hangi bir lüzum üzerine bunları .ı.! Eğer mahallenin zevcen aleyhinde bazı noktalar üzerine nazarı dikka~ kocalığımızda eski hararet kalma- bu ilaçtan İclal tiddetle kaçar 
kadar çağırsanız artık bir daha yüz ki bu ittihamları kuru bir iftiradan tim açıldı. mıttır .. asabiyete düşmüştü. . . .,-· t.I 
lerini göremezsiniz.. ibaretse ben bu heriflere hatlerini _ Anlıyamıyorum Senaver... - Bu, ekseri izdivaçlardan son- - Ah kayıtsız koca e~hh~ ,iıt ' 

Görseniz de o ilk muhtelif çeh- bildirmek için her ıeyi göze aldır- Senin evine geceleri bir aşık girip ra vuku bulan bir haldir.. ziyetini epeyce vahimlettirrıı•t f'~ ~ 
reler aııkçadır. O gün sizden be~. maktan çekinmem .. Ali anlıyor mu- çıkar ve bu macera bütün mahalle- - Vara, yoğa hiddetlenerek ı.İ Bu pek açık araza hali ufak te ,.ıı ~-f 
kurut hak etmi,tir. İstifadesi ta- sun her ıeyi... ye yayılır da senin bundan nasıl ha nirlenmeği adet edindi. bit yenikleri teairile lazım eheiJ'it~' ~"'-'' 
ınamdır. Artık niçin tebessümünü - Ortaya kocaman bir şark a- berin olmaz?.. - Demek isterik bir hal aldı ... yeti vermiyorum. Havsala ge~,.Jı "in~ 
israf etsin? Şuradan bir arşın ö- deti koyarak söz söylüyorsun. Geceleri zevcemin harimine bir - Tamamile.... ğini ben de severim aiııma bu l"ı 
tedeki kahvenin fiatça aralarında - Evet.. i.ıığm girip çıktığı keyfiyeti bu a- - Ey sonra? rı da iyi değildir... 01 ~ 
yirmi para, kırk para hazan daha - Maahllenin zevcen aleyhin- çık bir iftiradır. Buna ihtimal ve· - Saatlerce yalnız odalara ka- - Sakınılan göze çöp bat•r tt" ' 
ziyade farkları vardır.. Niçin böy deki bu ittihamları kuru iftiradan remem. Lakin bu iftiranın uydu- panmaktan hoşlanır oldu .. Bütün ler .. Ben bu sözün hükınile "iı~ • 
le? Bu cihet anla9ı!ır muamma ibaretse diyoraun .. Demek ki bu is· rulmaaıru mucip bazı sebepler bu- misafirlerden hatta hazan benden olduğum için hiç bir ıeyin iiıe~ıJ {• 
deii~dir.. . . nadın ha~i~aten mukareneti de ak l~na~il:ceği ihtimali şimdi birazlbil~ kaçmıya başladı.. titremem .. Dinle Bekir işin dıJ ~ 

iki arkadaş camı pencerelerıne ima gelebıhyor? zıhmmı kıcıklıyor.. - Pek açık alametler .. Nasıl . var ••• 
yakın bir serinliğe oturdular. Kah~ - Evet .••• Affet .• Durgunlugun - İazh et.- • ~(Bitmedi) 
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ı- Polia Haberleri 

Çalğılı gece 
Kanlı bir facia ile 

neticelendi 
EYelki gece Üsküdarda Kamil 

iımiode bir genç tivey babası 
Ahmet ef. ile bir arkadaşını teh

ikeli bir surette yaralamıştır. 

Hadise, tertip edilen iç kili ve 
. alğılı bir gece eğlencesinin sa· 
>aha kadar deYam edip etme-

neai milnakaşasından çıkmışbr. 

:\hmet ef. saat ikide eğlentiye 

ıihayet vermek istemif, Kamil 
se sabaha kadar devamında ısrar 
!tmiştir ve bu teklifinin kabul 

:!dilmemesinden müteessir olarak 
bıçağını çekmiş eneli üvey ba
basını, sonra da araya giren fb-

rahim ef. yi yaralamııtar. Kamil 
yakalanmıştır. 

Kasımpap hnnında 
bir hadise 

Kasımpaşada Gamii kebirde 

oturan Halil Ibrahim ile Sıvash 
Kadri, dün gece saat 22 de Ya-

ninin fırınını açbrarak ekmek 
almak istemişler, fakat fırın a-

Hikiye • 
. . 

Aiışmış kudurmuşı,an 
beterdir 

Fransızcadan ; 

-

Kızıl Gömlek . :·: · . 
YAZAN ; Umer Rızb 

Bu sözlerden 
musayı 

İmat kızdı ve 
muahaza etti 

. ' . 

Dominik, Sen nehrine bakan büyük mar müptelası olmuştu. Bir akşam tali Eş'an on1an da kabul etti. Onları da öyle bir harekette bulunmayız. Si• 
elbise mağa.zalanndan birinde kasadar- iyi gitmedi bir saat içinde onbin frank alıp mesçide götürdü. Halk yine top- ima salahı fesada tercih edeceil" 
dı. On senedenberi her sabah erken- tan fazla ve~~.i.. Bu onu çileden çıkar- lanmıştı. E~'ri ayağa kalkara~ söyled.i: Kufeden gelenlerin başında 1" 
den gelir, san pirinç çubuklarla ay- mıştı. Verdıgını kurtarayım derken da - Biz fıtneye karışmak ıstemeyız. da bulunuyordu. 
rılmış bölmesine girer. Asla düğmele- ~ ço: veri.~~rh ve bataklığa saplanmış ~~r~eş kanı dökmek istemeyiz. Bizim Hazreti Ali, onu davet edere~ 
rine takılı anahtarlarını çıkararak ka- dırh a :~ ~ ığ er ~!~ıldadyışında biraz ıç anm

1 
ız kının.da kalacak, oklarnm- şunları söyledi; 

sayı açar ve paralan sayarak, defter- a a ı e o ru çokuyor u. zın yay an kesılecek, mızraklarımız K 1 B . . 0 daJcİ 
P 

•t · · . kull ı kt z 1 - 1 - alk. asraya gıt. ra 
deki yekilııla karşılaştınrdL arası hı mıştı. Sapsan hır halde anı mayaca rr. u me ugrayan ar t (T lh .1 z··b .) ··r ()il J 

k 1k 
- d istira ta inli 1 b ·ıt• d za ı a a ı e u eyn go . ' 

Onun rahat etmesi, huzuru k 1 1 a acagı sıra a kumar arkadaşların- P n yen er, oraya ı ıca e e- bf likt ta ğ OnJsrt 
a P e d k biri ··d · · cek. Ve biz, bu fitne zail oluncaya ka- r eve cemaa ça ır. 

işe baş}Jyabilmesi için bu ameliyenin an aOzanan ona o linç par~ te~lıf dar bu vaziyetten ayrılmıyacagr· z rikanın fenalığını anlat. 
_ etti. ynadı ve tekrar kaybettı. Nih:l- ' . . • . .. • nJstl 

mUsbet netice vermesi şarttı. Ma.gaza Y t a cak lbı"se d - . t• k k d ııutün halk Eı;ı'annin bu nutkunu te- -Baş üstune. Ben gıder o e n e egış ırece a ar va- . :o' •• • d'kl · 
sahibinin kendisine karşı beslediği iti- . . . . yıt etti. rur ne ıste ı erinı anlatırım. .11 

kıt bulabılerek hıç uyumadan işine gıt lb . Abbaa . y 1 k d d - ·ı dab• 1 

mat hiç ölçüye sığmazdı. Gençti, yakı- meğe mecbur oldu. Kaybettiği aıtmı;; nı ıl~ Eş'ari de geri dön- . . -: a1nı~ 
0 

a ar egı, 
kl 'd" f k - . mekten başka hır çare bulmadılar Ge- sı ıçın ça ış. 

şı ı ı ı; a at magazadaki kızların bin Crankın acısı, dökülmüş bir cam · d.. d"J .. .. ' N -ıı 
hiç birine yan bakmaz iltifat etmez k""l .b. . . d b" b' . ba k n on u er ve gorduklerini anlattılar. - e yapayım ... 

, ' o çe gı ı ıçın e ın ır yerme tara F k t K.Af yi Adamları bul 
zevkini muhitten başka yerlerde arar- " d' a a u e kaybetmek çok elim - · . 
dı. . onu harap. e ı~ordu. . .. . olurdu. Esasen Basra elden çıkmıştı. Ohalde mühim bir vaziyet kat 

D 
. 'k bek. d A h ri Kasa, hır gun ona başka türlü gorUn Şam, Muaviyenin eJinde idi. KOfe de da kalırsam sizin namınıza ıc 

omını , ar ı. me aşa çap- • 
kın derbeder bir ömür su··rme d. ç _ mege başladı. Kendi paralarımn dur- kaybolacak olursa vaziyet çok vahim ederek söz veririm! 

, z ı. o d - b .. h 1 b l d • . s b ~ . i rıı"' cukluk arkadaşlanna rasladıkça: ug~ oş g~ze asret e akındı. Ora- o ur .u. Onun lçın Ktifeyı .kaybetme- - ana u s~l~hıyeti ver yo 

E
... be . . . • da bırkaç gun evet adeta bir servet sak mek ıçin her şeyi yapmak lazımdı. - O halde gıdıyorum. ..,., 

- • ., ne yaparsın, nım ışım agır, l "di 1 d . . H t' Al' ·ı H K 'k h h k t tt' JJJ'ı~ . • . .. .. . . ~ ı ı . çin en yıne o ıblis ses: azre ı ı og u asanı ve anasını a a. emen are e e ı. r' 
baş~ığıge muhtaç. Sız gule gule gıdıp c~ - İstersen yine zengin olursun! çağırdı. Onları Kufeye götürmek isti- gitti. Ayşeyi gördü. Ona setattt ft 
Jenın Der ve dudaklarında merhametlı Diye yükseliyordu. Biraz sonra bti yerek haydi, gidiniz ve şu işi düzel- sonra şu sözleri söyledi: f 
bir gülümseme ile onlardan ayrılırdı. sesi daha açık ve anlaşılır bir şekilde tiniz l - Aziz validemiz t siz de bu ~ltr' 

İşte tam on sene böyle geçmiş, pat- duyulmağa başladı: Dedi. geldiniz? dl~ 
Bundan muğber olan Halil ronlan onu bir melek gibi tanımıştı. _ Kasa elinde. Dün akşam taliin Bunların ikisi de ~are~et ~ttiler. KQ- - Sulh •e salahı ~min için 1'

1 ı~ 
fırında çalışan Mustafayı sustalı dominik, en çok görüştüiil, en fazla fena idi kaybettin. Bu gece buradan feye varara.~ ~escıde gırdılcr. Eş'~- .. - O halde emıredıniz, Tallt'.,,-ı' 
çakı ile tehlikeli surette yara- seviştiği "Viktor ile pazarları beraber on bin 1ira al, klübe git iki misJi kazan. rl, Hasanı ıstıkbal etti ve onu bag- Zubeyr de buraya gelsin ve 

çılmamıştır. 

lamıştır. Polis Halil Ibrahimi ya- . ,, s yi ti . nna bastı. Sonra onu yanına alarak sözlerimi işitsinler. ..ı 
geçirır. Ve ancak o akşamlar neş'elene ermaye ge r yenne koy ve bir daha oturttu. biti' 

kalamıştır. cek kadar içerdi. Bir akşam şarabın oynama! Basanı on d • .. Hazr~ti Ayşe, . ada~lan~daıt_'1rf°' 
R k 

· b . . . D · ik ··ğr d ~ • a sor u • gonderdı. Talha ıle Zubeyrı ç~· 
• ı parası yerıne ıqa§ını 9ektı tesırıle oyun oynıyan klüplerden biıi- omın. l .0 ıye Oı;&u adeta kendm - Siz niçin halkı bizden sog·utuy01 .. tkisi de g ld"l o ı d l{s'I'~ 

den geçmıştı Akş ed' ci kad • e ı er. n ar a e'r Pangaltıda Tahsin efendinin ne gittiler. Bakara ve rolet oynanı- b • ld. amsı ın ye ar sunuz. Bizim maksadımız ıslahtan İ· zaten tanıyordu O da vesalet d ~ 
1 

k • • . . .. . . . canı urnuna ge L onra mevcudu sa b tir . . . · '11--' 
o antasına gelen Esat ısmınde yordu. Domınık, butün iyı huylarıle yarken büyücek bir deste 1 kendi an· aret • nı ıdrak etmış adamlardandı. ;6/ 
biri içtiği rakı parasını verme- beraber biraz paraya düşkündü. Yeşil tasına atarak sokağa fır~L ç . :-.B~~a bak evU.d.~m. B~z kardeşiz. kurulduktan sonra Ka'ka' tekral' 
mek istemiş ve Tahsin efendiye çuha kaplW>üyük, geniş masalar üstün- o akşam onu da kaybetmi§ti Ertesi Bırıbımı~ ~anını dokmemız hara?'. açtı: .. . . . . e ~r 
biçak çekmi' olduğundan yaka- de altın ve bankonot yığınlanru görün- gün bir paket daha ayırdı ve aksi gibi dıter. ~-un ıçın biz fitneye karışmak ıs- d - B(eMn mkkum)ınd1erınl ;ahdesıt'bo~" 
1 

. . me.J..... um. e e en n çın çıkıp ı~' 
anmışbr. ce, ıçı gıdıklanmış ve ta ruhunun de- bononun tediyesi yüzflnden işi meyda: B .. 1 d 1 d kı d V b geldiklerini anlamak istedim. So,~ 

· l'kl · b" . ıkt F .1 t, . u soz er en ma z r. e E u I' Saraçane cinayetinin sebebi rı.n ı erınde ır canavann gerınip es- na ç ı. azı e . namus tımsali diye Musayı muY&haza etti: salah i~i~ geldikl~rini söylediler.,-
Saraçhane başında seyya _ nıyerek uyandığını duymuştu. Rolet anılan adamın polısler arasında mala- _ Sen zaten bir işe yaramaz b" _ de aynı fıkirde mısiniz? Yokslo 

C l ı b 
_ d r ma "Tiasanın kenarında dururken kazanan· zadan çıkanlışı feci bir şeydL c-ade· damsın ır :ı bir fil<irde misinizi 11 

nav e i ı acagın an cerhede .. kı 11 • bil kl • ·· "' rr goriiyor, ka.ybcdenleııe KÖZÜ ııitn,i- ye ÇI nca e ermdeki kelepçe, e C· Dedi. -Talha ile Zubeyr cevap ver'" 
rek ölümüne sebep olan 
Hayri dlin yakalanmıştır. 

Siirth yordu. Uzun bir mücadeleden sonra rini yakıy?r ve kimsenin yüzüne bakmr Ahaliden biri Imadın :tı.~-;~ .1- ~...--: .m.ı ... _.,._. 
11 

ı1l•: 
d b

. d . . f ki k b" k . yordu. Bırdenbire eski mağrur halini t kit tti - O halde bana anlatınız. S .,.._ 

Haber aldıA"ımı:ıa göre cina
yc!'tle neticelenen bu hadis.ye, 

kumardan kazandıkları müşterek 

bir paranın taksiminde anlaşa
mamalan sebep olmuıtur. 

o a ce ın en yırmı ran ı ır aınte en e : ,.- ı1 
. .. .. düşündü ve bu zillete dayanamıyarak .. . . nasıl tahakkuk eder? .. Bunu dS ·-·· 

çakanp bır numara ustune koydu. . . - Sen dun ayak takımıle bır oldun. nız da doğru ise size iltihak ed,ıı 
Krupiye tekerleği çevirdi, Küçük yu- kendını Sen nehrine fırlatıp attı. Bu kümede relmiş bize kafa tutuyor- ğilse sizden ayrılalım. 
var lak madeni cidar üstünde garip bir • • • sun t Dedi. Ta1ha cevap verdi: (il 
ses çıkararak döndü. Bütün sesler ke- K k Herkes söze kanşmış, mühim bir Islahın ilk şartı Osmanm katil~ ,t 
silmiş, bütün gözler gittikçe ağırlaşan ara JŞ patırdı kopmuştu. tedip etmektir. Çünkü onlan tedıP ıııf1 
tekeleğin durmasını bekliyordu. Ni- geliyor mu? Eş'arl, halkı teskine çalışmtf,On· memek kanunumuzun imkanı i1' 
hayet durdu. Yuvarlak Dominiğin nu- lara bir vak'a daha beyanatta bulun- etmek olur. ' ~~ 

d Almanyada kar batledı muştu·: - Siz Rıtsrahlar içinde ~-"'~ 
marası üstün e durmuştu. Krupiye "''ı· irtifaı 70 santı'm - Eynas! Efendiler kanşmayınız. katline iştirak edenlerden birÇO. 11 .. r 
(Plen !) diye bağırdı ve kasadar koydu· ı<.ı:.4ill11" 

1 

1 

l' 
1 

Kumar oynarken yakılandı 

Aımail mesçitte çerkez Klmil 
kumar oynarken me,hut cllrllm 
halinde yakalanmıştır. 

Kamil hakkında kanunt taki
bat yapılmaktadır. 

Birkaç gündür lodos olarak Ben size bu nasihatta bulunmakla si· kılıçtan geçirdiniz. O gördli.5.. ,t-
ğu paranın otuz altı mislini aldı. ze hayırhavahlrk görüşüyorum. Sizi al damlar altı yüzden fazla idL JJd -J1 d 

T k b be Ji k d eıen rüzgar dün istikametini d -

Beynelmilel de§il yerlil 

Dünkü gazetelerden biri zabı

tanın beynelmilel bir dolandırıcı 
kumpanyasını meydana çıkar
dığmı ve bazı tevkifat yaptığını 

yazıyordu. Haberi, polisten tah
kik ettik. 

Aldığımız malumata nazaran; 
beynelmilel denecek derecede 
bir kumpanya yakalanmıt değil
dir. Alelade dolandmcılık yapan 
bazı kimseler hakkmda takibat 
yapılmaktadır. 

Haydar paıa rıhtımında 
bir keza 

Dün Haydarpaşa rıhtımında 
Doçlant vapurundan vinçle çıka 
rılmakta olan demir borular 
ham mal Mehmet ile Tosuna çar
parak Mehmedi ağzından Tosu
nu da elinden yaralamııtu. 

Mehmedin yarası ağır oldu
ğundan tıp fakültesine yatırıl
mıştır. 

Polis merkezleri teftit edildi 
Dün akşam bilumum polis 

nerkezleri ve noktalar teftiş e
:.liimiştir. 

Haber aldığımıza göre saat 
birde başlayan ve beıe kadar 

devam eden bu teftiş memnu

niyeti mucip bir netice vermiştir. 

e rar ve u sever ş ra oy u. atmıyorum. BenJ dinlerseniz, dinini- yüz adam yüzünden altı bin adaJll eır 
Fevkala.de bir tesadüfle yine tam isa- değiştirmiş ve yağmur hafifle- zi de, dünyanızı da kurtanraınız. tarip oldu. Ve size düşman kesildi..i 
betle kazandı. Evvela ayakta oynar- miştir. Rasatanenin Yerdiğ ma- Eş'ari bu !Özleri halkı haylice tes- çok adamlar sizi bırakıp kaçtı. şı ~~ 
ken sonralan bir sandaliyeye oturdu. lumata göre rüzgar bugün mll· kin etmff, fakat lmad ile Hasan• da katillerin gerisini takibe kalkatt'4t 
Dönerken cebinde yirmi bin franktan tehavvil olarak esecek, haya ka· mübahasaya iştirak etmiş, süktlnet bu- ayni vaziyet ile lt::ırşılaşacak ö1d6~~ 
fazla bir kazanç vardı. Odasına gi- paJı olacaktır. Yağmur da muh- lan ahali yeniden ~eyecana uğramıştı. ğünüz her adam mukabilinde ytıtl~~ 

temeldir. Herkes kalkıp soylüyordu. Cemaa· adamın adaletini kazanacak8JJl•ı. " 
rince yalnız saatin manzarası onu ~- tin b' kı A • ı hind b. k ei fl" Diö-er taraftan Avnıpadan ge- ır smı yşenın e e, ır ıs- di aleyhinizde büyük bir husulll · .• ~ 
şırttı. Dörde geliyordu. Halbuki & mı Alinin lehinde idiler. hesi teşkil edeceksiniz. o halde ~l'-
on sened b · g d len haberler karlı kı•ın b-..Ia- - ka en erı ece yansın an sonra d ,.. ..... Nihayet Hasan,. ayaga • lkarak bu yoldan aramak doğru olmasa. l"ıl 
dişarıda kalmamıştı. Ertesi gün zah- ığını haber veriyorlar. Alman- halkı tehyiç e~en ~ır nu.tuk ırat etmiş Hazreti Ayşe bu sözleri dı" ~~ 
metle uyandı. Vücudu kırıktı. Fakat yada yağan kano irtifaı (70) onu birkaç kişı teyıt etmış, nihayet Ha- dinlemis, ondan sonra Ka'ka'a fJ(J 

santimi bulmustur. san son sözü söyliyerek: tu: :ı 
akşamki kazancının sevincile ıstırabı 
avutuyordu. Kendi parasını da götü
rüp kasaya gilitledi. Omründe ilk defa 
olarak, işinden sıkıldı ve gün ona nek 
uzun göründü. Akşam olunca, canı- sı-
kılıyor ve kulağında (Plen!) (Plen!) 
diye gağıran Krupiyerin müjdesi çın

lıyordu. 

Gece tekrar klübe gitti. Yine kazan
dı ve bu defa uykusuzluğun menfaati 
gidermek için mükemmel bir süpe et
ti. Daha fenıt hep bu şekilde geçince 
yüzünün rengi fark olunacak kadar 
sararmış ves üzülmüştü. Hatta pat
ron bir sabah ona: 

Dominik, galiba sıhhatin yolunda de 
ğil. Biraz istirahat etsen 1 

Dedi. Uykusuzluk hakikaten canı
na tak demişti. Her gece dönüşünde 
kendi kendine: 

- İşte artık elli bin franktan fazla 
para edindim. Sıhhatime itinaya mec
burum. Bir daha beşliyeyim. 

Diye telkin yapar; fakat sular ka
rarınca içindeki iblisin sesine uyarak 
yine giderdL iki ayda müthiş bir ku-

lzmirde resetane - Ey nas! Ben yann hareket ediyo- - Sen ne düşünüyorsun? 
1 · d l b h rum ! Benimle beraber gelmek istiyen· zmır en ge en ir abeıre gö- ler bana iltihak etsinler 1 Ka'ka' cevap verdi: ~ 

re lsviçreli bir şirket Akdeniz Dem· ve m , - Bana kalırsa bu işin iJlel i 
havzasında bir sismoğraf mer- E t ~ .. escıtten ayrılmıştı. nettir. Siikunet tesiz ettikten '°ııl 
kezi tesisine karar vermiş ve ki i r ~~ Ktlfelilerden. beş altı bin her tedbir alınabilir. Siz de ba.

11
:, 

merkez için lzmiri seçmiftir. Bu et~lş~ dL H asanlailebibilrllkıtekte hharekket hak ederseniz her şey olur. Fa~~~ 
er asan r are et bizden ayn işler hareket ederser1 ,.,,r 

şirket bir de rasatane vtıcuda beş al~ ~in ~iyi ha.reke!e ~etiren on- sat sizi de, bizi de yere serer· ";.. 
getirecektir. Belediye tirketin lan yürümege sevkeden amıl, (Hasa) için ben sizi birliğe davet ediyott' 
teklifini tetkik etmektedir. nın sulh ve salah için tertibat aldık la- _ lsabet ettin! ~ 

rmı söyler miydL (Ali), bu sırada A d T Ih d Züb yr el' 
Maliye Vekılı f8hrımizde (Zikar) mevkiine hareket etmiş bulunu· f"k' ~·d·~· 8

K 
8
,k ~ ;fatc ı1~ı 

istirahat edeoek yordu. Bunlar oraya vardıklan zaman 1 ırHe 1 ~ edr. b af"kai miiuva_ de 111<,1 

Ankaradan gelen haberlere gö· (Ali) onlara irat ettiği nutukta (Ha- t?. epsı e u 
1 ~ zerın ~· 

a"'n)ın d·-· ·· t •t t . ti. Al" tıktken sonra Hazretı Ayte 
re hastalığı iyileşen ve nekahet .... ver ıgı soz eyı e mış ı, d 

şu sözleri söylemişti: sor u: JOİd1 

devresinde bulunan Maliye Ve- _ Siz KOfeliler Iran hükümdan ile - Hazreti Ali de bu fikirde d 
kili Şükrü Beyin iki üç hafta döğüşmüş, onları :Oağlôp etmiş ve on- Bu fikirde ise mesele kapanınıf b1J~ 
kadar Büyükadada tebdili hava ıann mirasına konmuştunuz. Şimdi tir. (Ali) bu fikirde ise katkslJl• 
etmesine, doktorları tarafından sizi Basralı kardeşlerinizle görüşmek gel~in. Hep bir arada görUşiiP 
lüzum gösterilmiştir. Bu münase- için davet ediyorum. Onlarla görUş- leyı tesviye edelim. ) 
betle Şllkrü Beyin bugünlerde ttikten sonra onlar geri dönecek n~ - Hay, hayl ll~j 
Jstanbula elmesi beklenmektedi davalanndaıt vazgeçecek olurlarsa Ka'ka• Basradan kalkarak e'.i 
B d g d k di . r. mesele yoktur. Israr ederlerse onlara (Ali) nin bulunduğu (Zikar) JI' {I' 
~ ~ e';e esnasın .. a en sı~e karşı refik ve mülayimetle hareket e- gitmiş, vaziyeti ona anlatıııJŞ, 

Mıllı Mudafaa Vekılı ApdUlhabk diniz. Onlar bize karşı mütecavizanc de son derece memnun oıınnttıJ• _ı1\ 
Bey Vekilet edecektir. bir harekette bulunmadarsa bia de (Bibi'_., 
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Bugünkü Esir piyasası: 60 dolara • 
işaretler 

Vakıf hanı Kalmis mi 
oldu acaba? 

Gazetede okudum: 
1 - lcrave iflb kanunu alacaklı· 

~- lehine tadil edilmeli, yani borçlu 
qpta ile korkutulmalı! 

2 - TUtUn lnhlaan kalkmalı t 
1 - Uman inhisarı kalkmalı t 
•- ı>ntet ticaret işlerine girmemeli 

""-il: Sanayi ve Maadin bankası 
~-il tefebbUslere rekabet etmemeli. 
8'trt1efaln hakeza! .. 

Bu haber ticaret odasının bUyüh 
toptanmalardan gizil konuşmalardan 
'°"ra karar vercUfi şeylerdir. Iıtanbu 
ı,, derdi bunlarmıı 1 

* • • 
J'ıthl B. bundan dört ay evel bir fır 

lıa Japtı. Protram neşretti, nutukln 
"1lıdl, dedi ki: 

.. _ icra ve lflb kanunu tadil edil-
"•lL 

·- lnhlarlar kalkmalL 
11

- Liman lnhlaan lafvolunmah. 
•- De,:ıet ticaret işine girmemeli. 
Raik Fırkası, bu programı türk in· 

ltilabuun hedeflerine karşı dikilmiş bfr 
llani telakki etti. Hakir idi. Çünkii 
'l'itrkirenin temekkünlükten kurtuluşu 
'"cak iktısadiyatı devletleştirerek 
.. ilınkün o1acaktı. 

TUrklyede serbest ticaret, liberaliz
""' ithallt ticaretinin ecnebiser
ı.aayesinln me1nleketteki röprezandan 
1'rrn1t1 bir ura yakındır ahştrklan 
.. , 19ydir. Arada hUkGmetin afzınn 
'lel mama gibi soku,turmak hıtlyor
ltr. 

Osmanlı imparatorlutu Avrupa ser
.._Yesi altında resmi eermayeyi filı[Jı· 
'-' liye bir şey dilfilJlemezdi. Onun ak 
1-dan bnyl• bir şey ieçmezdi. Srebest 
fıra da ayni oekilde düşündliğil için 
'ıısadl abada bir Osmanlı cümhuri-
>tta vUcuda getirmek istedi. l~akat tu· 
1-aamadı. 

Kalam apartımanında bu laflar 
------ _.. ........... .aııa pnn•ıp u· 

lık'r.t kal>Ôl etmişlerdi. 
l>lrdUncU vaıf hanı, sinsiblr teka ile 
~ çmrıae hareketi yapıyor.Kendisini 
-qJk Fırkası firması altında gizliyere ~ 
~k Fırkasının mücadele ettiği hedef 
~ Halk Fırka111 namına ileri 11Urc
~ istiyor. 

~ 8- ııceann derdidir. Ali fakat Halk 
.. 1tkak11 ithalat tüccannın n Avrupa 
~l'Jnayeefne dayanarak iş yapanların 
1l'kası değildir. Belki de Kalmis adını 
4ttiştirmif vakıf hanı oluvermiştir. 

~ Sadri Ettm 

~ @tfjr!,~~~~~~~ 
Tefrika numara•• ı 6 

~., ... : •Garp cephesinde .. ,. müellifi 

~rlk Marla Rem111gue 

bir kız , 80 dolara bir erkek 
Bahrıahmerin ıssız bir köşesinde bulunan minim·ni 

bir adacık bu barbarca ticaretin borsasıdır 

Jngiltere Bahriabmerdeki Mir dolaşırken glhilyorlar. Her ıeyln 
ticaretine mani olmak için bOtnn yerli yerinde olduğunu anlıyor-
kunetile çahfıyor. Fakat mu•af- lar. Ve ıOpheli bir hareket hiı-
fak oluyormu? Hayır. bir mu- setmediklerinden projekUSrlerini 
harrir bu mUcadeleyi ve netice- slSndGrllyorlar.. Kontrol gemiıi 
lerini gösteren blr yazaıında ba- uzaklaımışdır.,, 
kınız nasal bir sahne tanir edi- Ne garipdir ki Afrikanın siyah 
yor: esirleri ıelOp giderken çok mu-

« Bir Arap yelken gemiıi gece tidirler. Garp efendileri tehlike 
yarısı Bahriahmerde yelken aç- de olduğu zaman pek nadir ola-
mıtb. rak korku alameti ı&ıterirler. 

Çengel burunlu arap birdenbi- Bu esirlerden bir çoklan • Su-
re baıanı uıattı. Ve etrafı dik- danlılar - Arabistanda Afrikadan 
katle dinledi. Karanlıkta -bir va- daha iyi bir bayata kavuıacak· 
purun makine gürültülerini itil· lrrına inanmaktadırlar. Baıalarıda 
mişti. kendi arzularile kendilerini Arap 

eminin üzerinde yetil bir zi- tacirlerine takdim ederler. 
yanın parıldadığını görüyor. Du- Beritanya, Fransa Ye ltatya 
daklarında hafif bir mmltı du- bu ticaretle rnncıdele hazulan-
yuluyor. Ve küçük gemide çalak dığı gibi akvam cemiyeti de 
fakat sessiz hareketler başlıyor. "ıiya filditi,, alım ıatımına karşı 
Bu yelken ıremi•I Arabiıtan sa· cidal açmağa ye bu uğurda 
hillerinden yüklenen bir esir ka- bütlin kudret ve salahiyetini sarf 
1'tlesini taıımiktaaır. Denı.ae·-r_....'".,.__e 111eJe &arar •ermıiflr. Gizli 
lngiliz kontrol gemisi dolatıyor bır tahkik komisyonu Amerika-
ve yolunu Üzerlerine çeviriyor. daki esir ticareti hakkında tah-

Eıirler geminin alt kısmında kikat yapmaktadır. 
muhafaza edilmektedir. Arap AkYam cemiyeti için Misyo-
kızgın kızgın söylenerek arala· nerler, seyyahlar tarafından top
rında dolaııyor Ye ılik6nu temin lanan mal6mat, ıiyah eıir tica· 
ediyor. Bir az sonra bu yelken rerine ait bazı harikulide eırarı 
geminin kuru bahk nakleden ihtiva ediyor. 
diğer bir gemiden hiçbir farkı Mesell Babriahmerin mllnsi 
yoldur. bir kıımında hatııat sahillerine 

Kontrol gemisinin projekt6rll yakın ve yalanız Araplar tara
karanlrğı kapıyor. Ve garip bir fından esirlere talısiı edilen bir 
sahneyi meydana çıkanyor. adanın meycudiyetini meydana 

Memurların gice dOrbUnleri çıkarmışlardır. 
bu yelken gemisine dotru ziya Çocuklar ve genç kızlar eıir

aaçıyor. Memurlar Garbi gemide lerin kamçılan altında, Ye ekıe-

riya aç Y• çıplak olarak bu 
adaya getirirler. Ve bu "eıirler 
adası,, nda esir pazarmda sabl
mak üzere terbiye edilirler. 

.. Esirler adası,, arazııı volka-
nik kraterlerle dolu küçük 
bir adadır. 

Ada Bahriabmerin korku Ye 
dehıet saçan bir noktasıdır. 
Tesadüfen burasmı keşfeden 
tahkik heyeti bu tehlikeli iıten 
vaz geçmek üzere olduğu bir 
ıırada hafif hafi yoluna devam 
eden bir Arap yelken gemisine 
tesadUf etmişti. 

Geminin hamulesi mahpuslar
dan ibaretti. Sözü yine yukarıda 
ı5zlerini naklettiğimiz muharrire 
bırakalım: 

"Amerika dahilinde yakalanan 
erkek, kadın Ye kızlardan mü
rekkep bir eıir kafilesi korku
dan titriyorlardı. 

Bu bedbaht 1efilleri sürükliyen 
esir tacirleri ve esirciler ortada 
yoktu.. Bu adamların partıları 
artık nihayete ermişti.,, 

Bahriahmerdeki kontrol gemi
leri gayet gUç bir vazife kar
ıısandadarlar.. Sahillerden geçen 
bir çok yelken gemileri göre
bilirler Ye yakalayabilirler. Fakat 
bunların esir nakleden gemi ol-

duğunu keıfetmek pek güçtür. 

Bir çok dakikalar köleler, köle 
tacirleri ile uzlqmıı gönüllil ko
ruyan vaziyettedirler. 

Bir esir taciri asrın aoanabna 
sadıkbr. Bir ev kiralayarak ora-
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Dahilde Hariçte 

1 ayht Kunı, 150 

3 • • '400 800 

6 • • 750 1450 

12 • • 1400 2700 

RECEP 

1349 
Su geoek Ay 

GDnqm aofu~u : 7.14 - im,: 16,41 

Ayın cJotıııu ı 20.33 - "°"" ı 13 00 

Nama% vakitleri 
!-'-ah Ôll• lıdad 4qalll Y.... ,..._. 

5.45 12,07 14,211 ICl.41 11.lt l,:if 

R4dyo: 

Bu akşam lıtanbulda 
Saat çeklzdcn ona kadar alıtur\tı 

fnsıl. 

Sinem4l4r ı 

A.lka:tar - lndkam tuzal'l 
Alemdar - Aşk resmi geçidi 
Asri - Kızıl raks 
Beııktaı Hilll - Nuhnn cemltl 
Etuval - Pembe kl)şkiln ewan 
Elhamra - Coşkun belde 
Ekler - Yunan dyıtto lnl1'9 
Fransız - Kukla tiyurota 
Glorya - LahGti tapsocll 
Hale -t Uıküdar ) Allahatz )as 

KemalB.- Kanlı denizler 
Majik - Top ateşi alnnda 
Melek - Kınk bip 
Opera - Yırno kUf 

Siren• K.adık3y - llk btıle 
Sık - Manoleska 

..-
En fi ye ile mücadele 

A vrupada istimali pekk mahzurla si 
rUlmiyen enfiye aleyhinde mtleaclele 
etmek üzere Amerikada (Nevyon) ta 
bir cemiyet tetekkUletmi9tlr. Bu nani
yetin reiai ve müessisi (Bayer) naaın
da bir doktordur. Doktor Bayer ve mu 
akkipleri enfiyenin insan için i1dlrii-

ı 
cü bir düşman olcluğunu ld.dia et1Dekte 
dirler. Doktor Bayerla iddıurna naza
ran enfiye müptelllan milnına U· 

mnnla ahmaklaşmaktadırlar. 
"" ,_,,,.,,, ·-... ·---------da emvalı (1) ile birlikte oblnar. 
Ve yağlı müşterileri kabul ecler 
bu kölelerin ekseriyeti Arabistan 
çiftliklerinde ağır iıler için •e
yahut yorucu hidmetlerde kullan· 
mak üzere satılırlar. 

Daha ıoora g6zellikleri icln 
seçilmiı Te arabiıtan haremlerille 
mahsus olmak üzere hamlu-
mış ıiyah kızlar vardır. 

Erkek esir 80 dolara 
kadar satılabilir. G&ıel kızlarm 
fiyatı iıe daha aıdır. 60 dolar. 

\ BüyükHokkabu 
~ 

Akşam uyuyacağım sırada bir lakıl'· pup gidiyormuı aibi oluyoruz. kaç "Girlant,, asılı. Buradan 0 ka- raaına ald;,--Mini mini Betkenia 
dı fısıltısı ile uyanıyorum. Kosole hırçın bir tavurla diyor• dar asker geçmit ki artık yeni ge· bıyıklarını dizgin gibi çekiyor Ti. 

Saçmalıyorsun be!... ki: çenler için ıenlik hazırlıklarına lü· onun yüz elqitmesine kahkaha il-
Bu sözleri Kosole söylüyor. Vem -Adeta ihanete uiramıı, diit· zum ıörülmüyor. Yalnız yağmur· gülüyor. Küçük elleri ile ukerilli 

cevap veriyor: mana aatılmıt ıibi bir teY··· dan rengi kaçmıt levhalarda yazıl- yanaklarına vuruyor. Betke bu kn 
- Asla hilafım yok.. Gel gözünle Buaün tetkil ettijimiz dizi dün· mıı, "hot gediniz !,, Gibi birkaç iba ç.ük ellerden birini tutup bana aö~ 

gör. künden çok farklı... Terk edilmit re ile iktifaya mecburuz. Bu levh~- teriyor. Çocuk kendiıini taflJUUU"•• 
Yataktan fırlayıp avhya çıkıyorlar. bir ordu içinde ıaip olmut bir bö· lann etrafı yetil kağıtta meıe yap- artık komiklik yapmadığım llrün· 

Onlan takip ediyorum. Kumandanm lük bitkin, harap bir halde yoluna rakları ile ç.evrilmittir. ce ağlamağa baflıyor. Netleme 
yazıhanesinde ışık var içerisi görülü· devam ediyor. Portatif aletlerimiz Rast geldiğimiz adamlar asker teskin olmıyor.. Daha kuvvetle a~ 
yor .. Hel masaya oturmuş; zabit ceketi her adımda tıkırdıyor ve onlann ft• görmeğe o kadar kamksamışlar ki lıyor. Nihayet Betke çocuğu yere 
ve kasketi önUnde fakat cekette apolet· kırtısı boğuk ve denişmez bir ahe· geçtiğimiz zaman bize hemen he- bırakıyor. Kosole homurdanıyor: 
yok ... Arkasına bir nefer gocuiu gi:r· nkle sanki diyor: men dikkat bile etmiyorlar. -Yahu l Biz ummaca mı ol-
miş. Başını ellerine dayamı~. Ve - Of - Hiç için ... Hiç için... Fakat bizim için buraya gelme· duk !... 
mümkün mü? .. Jnanamıyarak yaklaşc· Yalnız Lederhoze bülbül gibi si yeni bir ıeydir. Her nekadar gör Villi anlatıyor: 
yorum .. Evet.. Hel .. MUlizim Bel ağlı· ıakıyor. O Amerikalılardan aldıiı düğümüz muameleyi aldırmadığı- - Siperlerden kopup gel.at.· 
yor... konaerva ve ıoker ıtoklarını ıat· mızı iddia ediyor isekte kuvvet veri rin yüzünden korkuyorlar. Pek 

Tjaden fısıldıyor: malda mqpl... ci ıözler ve samimi bakıtlarla kar- emin değiller .•• l!te bu kadar •• 
- Böyle ha!.. * • • ırlaısak ıüphesiz mes'ut clurduk. Koaole cevapsız kalacaklar4&n 
Betke ona bir tekme savuruyor: Ertesi akfam Almanyaya var· Hiç olmazsa kadınlar yolda ge· değil mukabele ediyor: 
- Haydi git!.. dık. Şimdi arbk etrafımızda Fran· çerken durup bir küçük taltif naza- - Hele ıenin gibilerin ıurabn· 
içlerimiz teessürle dolu, uzaklaşıyo· uzca konuşulduğunu duymıyoruz, n atsalar ... Yüp, Tjaden mo! yere dan .. Kızıl şeytan!.. 

ruz. hakikaten sulh olduğuna inanmaijl\ bir kaçını bakhrmağa uğra~ıyor- Lüdvig Breyer yorgun bir halele 
~ Bir tıeY anlamıyorsunuz değill\ıi Ertesi günü yakınımızdaki bir tabu: bqladık. O vakite kadar bir muka· lar... Bir muvaffakıyet kazananu- diyor ki: 
'f., ..... Bir asker sake>11u itte bu ka- kumandanının, imparatorun kaçtıftnı bil emrin gelmesi fikri içimizi kemi yorlar ... Anlatılan halimiz pek se- - Kan kokuyoruz .. Metele f'I·•• 

il 1'aıanı- Bitti- duyunca, kendi beynini patlatbiım riyordu ... Yarım sağ! Haydi cephe· fil... Jüp söze kan§ıyor: 
~ ~ birimiz bir siz söylfyemiyor. itidiyoruz. ye! ... Emri verilebilirdi. Asker her Nihayet onlar da vazgeçiyorlar... - Gidip bir hamamlan1&k fe.aa 
~ karpmısdakJ tanıdıfımız Hel de- Müli.zim Hel geliyor. Solgundur. nedenae itlerin pek yolunda gitme• Yalnız çocuklar bize refakat edi- olmaz; belki kadınlar bize kartı 
\ ~bir tek sopa ile devriye cık m Yüzünün hali geceyi uykusuz ıeçir sinden ıüphelenir. Böyle taktirler- yor. Onları ellerinden tutuyoruz ve daha tatlı davranırlar ... 

'tlııe ku 1~ diğini gösteriyor; llzım ıelen tali- de neticenin fena olacağı kanaatı- yanımızda kosuyorlar. Bütün çi- Lüdvig düaünerek cevap ftl'İ· 
11un geçmez zanno tınan kı k b' l . So be 1 k 1 A l • 1 d - • 4eft .. matı aı ır ıes e venyor. nra nı ser... u ata arımızı on ara o. •ıtıyoruz .. yor: 

~1- Ayakta zor d?ran ve soı; odasına dönüyor. Hepimizin içi ye- Fakat yavq yavaı içimizi tatlı Yalnız evlerimize götüreceğimiz - Eğer bir banyo yapmak ka-
• l'l~lük ~ken hır adam- esli. Bize kalan son ümitte yok olcfu bir buluma bapbyor. Bir köye girİ· birkaç parçayı saklıyoruz. fi gelse ...• 

• • • • • • Şimdi bastığımız yer altım zdan ko yoruz. Yolun üzerinde ıolmuı bir Bctke bir küçük kızı kolları a- (Bitmedi) 
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"Türk alicenaplığı" 
1\Iaruf İngiliz gazetesi Londra sergisine müzeleri

mizden irae olunan eşyanın gönderilmesi 
münasebetile r '"'1er yazıyorlar? 

Elektrik düğmesini çevirince 3 ~ !iJ ~ (iJ !il - li: 
4 [i] -- - -- [il -

yatakta P '\ndi ile ... 5 - - [i] [iJ -- [il jjJ -- -- -
S. hammın sesi iJe aynldık: -

..... "11.....,.,.,..,..,.."ml"'""""""---.::-,,........,,.,. ..... 
1 76 i1 [il - - - -· - !il fil Tay mis fıazetesi "Türk Alice

naplJğı" serlevhasile yazdığı bir 
başmakalede Londrada açılacak 

- Jorjet, diyordu, gözlerime 
inanamıyorum. 

Çok mahçup olmuştum. Jorjet 
vaziyeti kurtarmak için: 

-Ben de, dedi, kendime hay
ret ediyorum. Ne oldu, bilini
yorum, fakat muhakkak olan bir 
~ey varsa, o da, beni, nasıl söy
liyeyim, mütahayyir eden yep 
yeni bir his alemi keşfedişimdir. 
(Beni göstererek) Bunu da ona 
medyunum. 

Batımı göstererek: 
- Ne bahasına, dedim. Gii

laştük. 
Fakat şimdi üçümüz de ne ya

pacağımızı ıaşırmıştık. Sabah o
luyordu. Benim eye dönmekli
ğim lazımdı. Fakat henüz da hı 
kendime bir yer bulamadığın 
için Asmalımesçit, 74 e, Bandi 
ye gidecektim. Oraya da gidin
ce Liliyi görmemezlik edemez
dim. Ona, hadiseyi nasıl anla
tacaktım. 

S .. hanım o akşam evde kala
bileceğimi alSyledi. Fakat bu tek· 

lifi hem yarım ağızla yapmıı, 
hem de Jorjetin bir üçüncü tek
lifi buna imkan b1rakmamışb. 

Jorjet ile beraber Asmalımes 
çide, Baodiye gidecektik. 

Her ikimiz, daha doğrusu o, 
Liliye cevap verecekti. Doğrusu
nu söylemek lazım gelirse, ben 
kendimi arbk cereyana bırak

mıftım . . Bundan erkek izzeti nef
ıim de hoşlanmıyor değildi. 

Jorjet ile çıkbk. Bir otomobile 
binerek Tepebaşıoa geldik. Gar-

denin öullnde indik. Asmalımes-

çide saparken, Rubin otelinin 
6nDnde bizi Kepeş çevirdi. 

Bu Kepeı evelce arti.tti. Şim
di de Rubio otelinin birinci ka-

tmda bir artist kahvesi açmış, 
tanıdığı artistleri ve arkadaıla
nnı oraya davet ederek orasını 

ıenlendirmeğe çalıııyordu. Yor
gun olduğumuzu s6ylememize 
rağmen bizi bıra'lı matlı, ısrar etti. 
Rirer kahve içmek il.zere yukan . ' 

üşteriler de, o akşamki şar, 

ve bole sarfiyatından artan son 
paralarının, oradaki kahve finca-
nı içinde getirilen konyak hesa

bına yetişip yetişmiyeceğini he· 
sapla meşguldüler. 
Tamdık artistlere selim verip 

oturduk. Kepeş yanımıza geldi 
Jorjete: 

- Niçin bu yerde Angaşman 
yapmıyorsun dedi. 

Jorjet havai bir cevap Yerdi: 
Fakat Kepeş: 

- Dur, dedi, sana Lupofu 
tanıtayım, o işini yapar. 

Kıvırcık saçları ağarmış, ıiş

man, geveze, birisi yanımıza gel
di. 

Kütük gibi sarhoıtu. Milliyeti 
meçhul, fakat yahudi olduğu yü-

zünden akan bu adamla Jorjet 

bir hayli konuştu. Nihayet kalk-

- !il~ fil [il !il [il 
s , ~ iiJI ~ ---- - - li1 ~ 
9 il [il !il (il [il [il 
10 - -· --ı liJ 
11 [il lil -- rmlı!ml ımı -- illi. ım 

Bugünkü bulmacc1mız 
Soldan sağa 

I - Nota (2), bir nota (2). 
2 - Devam ettirmek (S), kürklü pal

• to (5). 
3 -
4 - Kırmızı yanak (7). 
5 - Ben (3), ada (3). 
6 - Bir saray (7). 
7 - Ya kadar (7). 
8 - Siyahlık (7). 
9-

10 - Bir argo kelim e, bedava demek(5). 
bir millet (5>. 

r I - Gam (2). 

Yukardan aşağı 

1 - Di (2), nida (2), kuru m (2) evet(2). 
2 - Oda (3), şafak yeri (3). 
3 - Sefil (5). 
4 - Sebep (4), arpa (4). 
5 -
6 - Bir arabt ay (7). 
7-

olan Iran san'atı meşherine Ttirk 
müzelerinde iare olunan kıy-
metli eşyanın gönderilmesini 
mevzuu bahsederek güzel 
şeyleri sevenlerin hepsinin 
derin bir minnet içinde kaldık
rım söylüyor, sonra makalesine 
fU şekilde devam ediyor! 

"Topkapı sıarayile Evkaf mü~ 
zesinde bedii güzellik ve tarihi 
ehemmiyet itibarile müstesna 
bir kıymeti haiz bir çok bedia
lar bulunduğu ve bunların son 
seneler zarfında tertip 't'e tasnif 
edileceği Garbi Avrupada pek 
ıyı bilinmemektedir. Iskender 
Lahdini ziyaret eden seyyahlar, lngillzlerfn takdirle babaettlklerl 
Türk Cümhuriyetine ait hazine- kıymetli ilim adamlanmızdan 
lerin bundan ibaret olmadığını Halil B. 
unutnyorlar. Bu defineler ara- yllzünden biraz gerıinlik geçi!' 
sında akıllara hayret . verecek diğini, fakat Kürt hadisesioıO 
Iran ıan'at eserleri, bahası bi- izalesinden sonra iki taraf ara" 
çiJmez ele yazıları, dünyada na- smda hudut tashihinin müzakere 

l edildiğini söyliyerek makalesio" ziri o mıyan minyatür albümleri 
8 - Teneke vazo (4), yarı~ kupası (4). şu şekilde devam ediyor: 
9 - Damarda durruıyan (3). vardır. Bunlardan bazılarının uTürkiye Baıvekili ismet pat•" 

10 - Kız değil (3), vücudun bir kıs- meşhere getirileceği anlaşılıyor. nın Iran san'ab meşheriue yardıOI 
mı (3). Bunların ehemmiyetini kolaylıkla hususunda gösterdiği iilıcenapb1' 

I 1 - Tu (2), ha (2), renk (2). anlauıak İçin şunu söylemek ka- 1' 
• 111111""' '""""'"""""'"'"'"'"""'"'""11•nvı11 ...... rnın-111flw o f'd' .. ff s· T apaçık bir hususiyet delili olar• 

. k .. _ ı ır. Muteve a ır omas Arnolt, hem Tahran, hem Londrad• 
kat edıyordu . Kapının onunde -ıü .. d k b. ı ı ... 

. k o mun en ısa ır zaman evve yüksek takdirlerle karşılanaca"' 
bır az durdu . lçerden uyuyan b ht k il k · •· 1' 
b. k . u mu eşem o e sıyonu gor- tır. Sa'nat muhipleri ile müda • 
ır imsenın nıuntazam nefes d"kt b .. t.. I ' t !\,. u en sonra u un ran san a kikleri, Türkiye cümburiyeti ırw 

alışları duyuluyordu. t ·h· · 'd l · ... 
. . .. • arı ının yenı en yazı ması ıcap zeleri umum mkdürlüğünü ts .... 

Joıet kapıyı açtı, elektrık dug· ettiğini söylemişti. ehliyetle ifa eden Halil beye fi' 
mesini çevirince ikimiz birden, Türkler, Türkiye ile Iran ara- mimi teşekkürlerini takdim eder' 
gayri ihtiyari: ıındaki siyasi münasebetlerin pek ler. Halil beyin san'at ve ar~İ' 

- Al.. fena olduğu sıralarda bile, Iran yolojiye hizme leri büyüktür.~ 
Diye bağırdık. Çünkü Bandi sao'atına karşı yüksek bir takdir nun garplı ııımıere yardımı ~ 

· ı b b k L.l. kıymetlidir. Bir zamanlar, TOi ı e era er yata ta ı ı yatıyor· göstermişlerdir. Türkler, bilhas- e 
du • sa on ikinci asırda lranm tezyini koleksiyonlarındaki kıymetli fi• 

tarihi eserleri tetkika imkin bU 
Onlarda uyanmışlar, uyku ser- uslubunu garba dogw ru götürerek be" 

mak çok zahmetliydi Halil . 
tık, Asmalımesçit, 74 ün kapısı· semliği ile, aptal aptal bize ba- Avrupa san'atmı .zengioleştirmiı· · tı• 

yin vukuf ve nezaketinden ıs 
na geldik. kıyordu. lerdir. Askeri maceraların tesiri il' fade eden logiliz ilimleri ve o> 

Kapı, aralık duruyordu. Kim Meselenin böyle güzel bir te- altında kalan mllverrihler Selçuki dakkiklarının vakit bularak, keo· 
bilir, belki birisi içeri gır· miş, Ka- sadüfle halledilişine, Joiet ve Türklerle Osmanlı Türklerinin d. · fı d h f ı .. ,o ' ısı tara n an mu a aza o UP 

patmayı unutmuştu. Tuhaf bir ben memnun olmuştuk. sad.eliğini kaba göstermişlerdir. eserlere mümtaz bir mevki vere~ 
evdi burası. içeri giren, çıkan Bandi ile Lili, süt dökmüş ke- Halbuki Anadoluda ilk tevat- meşheri ziyaret etmesini tenıeP"1 

belli değildi . Maamafib biç ya- diler gibi mahçup soruyorlardı. tun eden Türkler, Bizans müver- ederler.,, 
hancı kimsenin boraya girdiğide Jojet gülerek: rihlerinin dediği gibi killtUraUz Eski_•_e_h-ir_m..,.e-b-'u_ı_u-Salt S, 

- Lili, dedi. odam bu akşama, bir millet değiberdi. Çünkü Türk- 'ı' 
vaki değildir. vefat etti . 

bizim işgal etmemize müsade ler garbı istila eden T otoolarm Eskiıehir meb'uıu Sait BeyıO 
Kapının açık olduğunu iÖt Un- eder miıin ? 500 senede ihraz edemedikleri f 1'" 

ce Jojeti tabti tedavide bu)unduju "c1 
7 .! iki btıyükçe odadan iba- Lili yataktan doğrularak: terakkiden fazlasını iki asır zar- mindeki F ranıız hastanesin e 

... u yerde, bir çok artistler - Yavat çıkalım da, dedi, - ikiniz için mi dedin? fında ihraz etmişlerdir.,, vefat ettiği teessürle haber alıO" 
ı.umuşlar, Kimisi çorba içiyor, Bandiye sürpriz yapalım. Ben ceYap verdim: Taymis gazetesi, daha sonra mıştır. Sait Beyin cenazeıi clO~ 

ni «Remiı. oynuyordu. Artiıtlerin Yavaı yavaı merdivenleri çık- - Evet ikimiz içini Türkiye ile Iran münasebatının kaldırılmıştır. Ailesine taz:iye 
1eraberleriode getirdikleri bazı tak. Hiç pıhrdı yapmamağa dik- . (Bitmedi) son zamanlarda Kürt hadiseleri beyan ederiz. 1 

--------------------------------------------------------------------------~y "Vc1kıt,, ın Tetrkası: JS dir. Dişileri için birbirlerini öldür· içindeki teyleri botCJ.lttı. Bunlar yok iken vuku bulan o müthıt 0e 
meğe hazırlanan geyiklere benzer- hep altın tozları ve altın külçeleı·i diae ne idi acaba? Adaın ~eıı tl;ı 
ler. Fakat bunların kadın cinsine idi. Dudaklarında geniş bir tebes· Evelinin dediği gibi ehemnııye ~,. 
olan hakiki muhabbet ile alakaları süm ellerini birbirine sürttü. Bir bir §ey olacaktı. Kansı kartıııJ1 

.. . . . ı: 

yoktur. iskemle aldı otururken kapı çalın- idi ya işte! beP' Kadınsız Meılılekef::._:\: 
•• 'f ·{.... • • ~ - • 

- Verdiğiniz hüküm garbi A- dı. Gelen madam Odonogandı. Ba- - Bak Evelin bu albnla~ diıl' 
Yzan: Peter Btlo vuıtralyamn bütün insanlarına şa- §IDJ kapının aralığından içeri uzat· si bizim. Sen bana uğur getır 

- O da diğerleri gibi... Aklı den her türlü fedakarlığı yapa- mil midir? tı. Parker bu sırada hazinesinin üs- Saadetimi sana medyunum. . • iııi 
fikri hep kadında. Macerasım bat- caktım. Buna kendimi mecbur gö- - Hayır, hepsine değil. Siz '\·e tüne bir çuval parçası atmakla meş- Altın külçelerinden en ır••Ô' 
tan aıağı bana anlattı. Haklısım2. rüyordum. Ben bir İngiliz kadını- ben ihtimal, iıtiına edilebiliriz. guldü. aldı. Karı nın avucuna koydll- ~ 
Pek inamlacak gibi değil amma ymı ! iki üç dakikalık kısa bir sükUt - Mister Parker, müsterih olun bür eline de bir torba altın tO ti' 
doğru olması muhtemel. Maama- - Doğrusu ya hayli korku ge- oldu. Evelin batını öbür tarafa çe- dedi. Karınız şimdi gelir. Ah, sor- verdi. Evelin bunları nıua1~ 
fih bütün bunlar manasız ıeyler çirdim. Çok tükür bir münasebet· virdi. Amerikalıya tekrar bakınca mayın, müthiş bir vak'a oldu. A ... ediyordu. Parker kapıya do 
canım. Siz artık Madam Parkerai- sizlik yapmadınız. Şimdi sizden onun da gözlerini yere indirdiğini işte Evelin ... Evelin kocan geldi. gitmişti. Sürmeyi sürdü. d'ji' 
niz. O da yarın bir kadın bulunca ricam kendinizi düşünmenizdir. gördü. E_h b~n. gideyim, rahatsız etmiye- - Hiç kimsenin füphe~ell ~ef 
müteselli olur. Gerçi çok zahmet ve meşakkat çe- Amerikalı ba§ka bir şey söyle· yım sızı. ni istemem. Diye ıöylendı. .1~ - Doğru söylüyorsunuz. Ben keceksiniz. Fakat A.tonu kat'iyen medi. Ayağa kalktı: Madam Parker bir iki kelime fettiğim albn madeni için iırslJ elİ' 
Madam Parker olarak kalmalıyım. hatırdan çıkarmalısınız. Bu deli- - Vakit geç diye mırıldandı. ile kocasını tatmin etti: almak üzere süratle Perte gitJl1Jı1'' 
Zaten buna söz verdim. Nikah hal kanlı mert ve namuslu bir genç; işime gitmeliyin:.Kendinizi üşütme - Ehemmiyetli bir şey değil, yim. Madenin pli.mm yaptıJJJ·. 11i' 
kaıı henüz parmağımdadır. Mace- bunda füphe yok. Ancak size olan meğe dikkat ediniz. Allaha ISmar- canım. Sonra anlatırım. Nasılsın tiyaz için bu kafi. MuaıneleY• .. .,,, 
raperest bir kadın değilim. Buna arzu ve ittiyakına gelince, benim ladık. sen? Memnun musun? bitirebilsem Cimmiyi çağırac&l-1', 
rağmen o delikanlıyı unutamıyaca- kanaatim, ıahıınıza olmaktan ziya- * * • Kan koca kucaklattılar. Par- Beraber çalıtırsak daha iyi ol':~? 
ğ1D11 hisaediyorum. de cinsinizedir. lki gün sonra Sten Parker ar- ker taşkın bir halde idi. Heyecan- - Perte ne vakrt gidec~!"ı f'' 

_ Haklısınız. Ona ceza verile- Madam Parker başım önüne ~- kasında kazması ve ağız ağzına do- dan boğuluyordu. Masanın üstün· - Mümkün olursa bugüJl· }<t'~ 
ceği gün sizi kalabalık arasında ğerek mırıldandı: lu ağır bir torba olduğu halde çı- deki hazine kendisinin idi ve iş kat dedikoduya sebep olırsatıJ-11 

gömüttüm. Bir delilik yapacaksı- - Zannetmem. Benim için kageldi. Karısı evde yoktu. Öte- ilerlerse bunun gibi daha birçok korkuyorum. Eminim bir ço ,,r 
nız diye çok korktum. hayatını feda edeceğini söylüyor· beri almak için çarşıya gitmişti. hazineler onun olacaktı. Sevinci- şüpheleneceklerdir. Öyle Y," .,.l&'JI 

_ Evet orada idim. Onu kur· du. Parker yükünü yere indirdi. Et- nin sebebini karısına anlatmak için tında torba çölden gelen bı~ 
tarmağa karar vermfftlm. icap e- - Buradaki insanların hepsi öyle rafına bakındı. Sonra torbanmıyanıp tutuşuyordu. Fakat kendisi (Bitınedı) 



l HARlCl HABERLER ' 

Fransız kabinesi teşekkül etti 

Maamafih bu kabinenin meb'usan meclisinde 
ekseriyet kazanması şüpheli görülmektedir 

}? »iin gelen telgraflar M. Stem maileyh, kendisine tam bir muzaharei· 
d ~nsız kabinesini teşkile muvaffak ol- tebulunacağı vadinde bulunmuştur. 
llırunu hlldiriyordu. Kabinenin erka- Paris, 12 (A.A.) - Hava işelri müs· 

111 hakkında listede gelen isimler cenah teşan M. Riche, M. Steege yazdığı bk 
ll'ı~rk~ cümhuriyetçilerinin bir kartel mektupta yeni kabineye geleceğine dair 
~C•da getirmeğe teşebüs ettiklerini diin akşam vermiş olduğu sözü.geri al 
~os!eriyor. Filhakika sol cenah cüm- mak mecburiyetinde kaldığını birdir· 
Uriyetçileri ve meclisi ayanın demok- miştir. M. .Rkhe, cUmhuriyetçi grup· 
~t sol cenah azasile radikal sosyalist lar arasında dün meb'usan meclisind~ 
~kasından M. Şoten M. Daladye, kabuledilen karar suretleri dairesinde 

Saro ve M. Köyün kabinede bulun- bir itilaf hasıl olmamasını istilasına 
~ası Tardieu siyasetinin artık infirak sebep olarak göstermektedir. 
t~Unduğu kana.atini .vermektedir. Paris, 12 (A.A.) _ M. Steeg, kabi-
c" er sol cenah radıkaller ıle, sol cenah nesini şu suretle te~kil etmiştir: 
lı~~huriyetç!ler .ye~i k~rtele ~~dık ka: BQfvekil M. Eteeg, Adliye Nazırı 
lak a:sa kabınenın .omru ola~ılır. Aksı M. Cehron, Dahiliye Nazırı M. Leyg. 
i dırde buhran yıne hat hır devreye ues, Hariciye Nazırı M. Brland, Ma-

i' ter. liye Nazın M. Marti, Bütçe Nazırı 
l\abine reisi l\L (Stağ) ayanın sol M.Palmade, Harbiye Nazırı M. Bart

~llah meb'usu tecrübedfde ·bir zattır. hou, Bahriye Nazırı M. Albert Sar· 
endisi sabık mankı Osmani müdürü raut, Nafıa Nazın M. Daladier, Milli 
~ (Stağ)ın biraderidir. Ayana gir- lktısat Nazırı JJI. Louclıeur, Ziraat Na 
~eden evel Cezayir umumi valiliğinde zın Boret, Mesai Nazırı M. Grinda, 

1 -U~unmuş ve bu vazifeyi muvaffakıyet- Hava işleri nazın M.Chautemps Maairf 
e idare etmişti. Nanrı M. Chautemyre, Tekaüt Na· 
Pariş, 12 (A.A.) - M. SSteeg, sabah nn M. Thoumgre, Sıhhiye Nazırı JI. 

letin M. CailJauxyu kabul etmiş ve nm QueuUle. 

Terki teslihat raporu 
ve Ruslar 

hindistanda neler 
oluyor? 

1'1oskova, 13 (A.A.) - ihzari terki Karachi, 12 (A.A.) - Silahsız itaat· 
4slihat komisyonunun nihayet bulan sizlik hareketine mensup gönüllülerden 
llıesaisinden bahseden Izvestiya gazete 14 kişi şimendifer antreposundan du
a~ beş senelik mesainin berbat bir ne- man çıkarılmasına mümaneat ettikle
liee '\'erdiğini kaydederek diyor kJ: rinden dolayı bu sabah tevfik edilmiş-

"Muhteviyatı itibarile boş olan mu. lerdir. Diğer 4 gönüllü 4 ay ağır hapis 
llbede · s· hilafında hakerete cevaz cezasına mahkdm olmuştur. Silahsız 
\> proJe 1 't t · l'k l. · · · M. V 1 h 2 eren kuyudu ihtiraziye ile de •üsbü- ı aa sız ı mec ısı reısı a ec a, 
liitı. hükümsüz kalmaktadır. Gelecek sene hapse mahkOm olunmuştur. 
~llferansta terki teslihata hatta tesli Bombay, 13. (A.A:) --:. ~~~!01.': altı~ 
~atın tadiline bile temas etmemektedir. d~ kalarak _ezılen hır gonullu nobet?ı
~il . . . . . . nın cenazesınde hazır bulunanlar ile 
~ a~s devletlere ılerde ~tediklerı g~· zabıta arasında bir çarpışma olmuş 

silahlarını arttırmak ımkanını vet· 25 ki . 1 t Bu vaz"ıyet 0 de 
~ek . . . şı yara anmış ır. 
~·tedır'.w.Sovyet Rusya sulh. sıyasctı ercede vahim bir hal almıştır ki 150 ka 

ıp ettıgınden Sovyet heyetı murah- d 1 · ··d h 1 · 1" ·· ··1 b. ~- a,s 'e:rın _mu a a esıne uzum storu 
~ı name mafü olmak çtn her ne\'1 müştiir. Bazı rivayetlere göre bu nö-

ftatihatm tenkisi için elinden geleni betçi Manchersterden geçirilmiş men· 
~aPnııştır: Binaenalayh. Sovyet Rusya ı sucat ve kumaş yüklü bir komyonun 
in tanzım olunan proJeye karşı an· altına kendini atmış ve bu suretle öl· 
~~ nıenfi bir "·aziyet al~.:~. proje- müştür. Bu intihar ecnebi kumaş1a

tamamen ayrılmak dıtiJunuluyordu. rmda yapılan boykotun muhtelif saf· 

Amerikada iflaslar ha.~arın~a.n birini teşkil etmektediı:~ 
Muntahırm cesedi taraftarlanndan mu 

'a ~ew York, 12 (A.A.) - Menduat rekkep büyük bir kalabalık tarafından 
~abıp)erinde~ birçoğunun .. ya~rdık1a~ı takip edildiği halde bütün sokaklarda 
~ taları gerı almalan uzerıne yem- dolaştırılmıştır. HükQmet kamyon şo 
~I\ birçok bankalar kapanmışbr. Şi· förünün bu gönüllü nöbetçiyi bir poli
lll &.li Karolinada bulunan iki banka sin teşviki üzerine kasten otomobil al· 
l' el"~ua~ ~30 gü~denev.el g~ri almamı· tına alara kezdiği hakkında ortaya çı-
llcagını ılan etmışlerdır. karılan şayiaları kat'i surette tekzi;> 

. Fransa. lspanya etmektedir. 

hududunda Yugoslavyada ıslahat 
BeJgrad, 12 (A.A.) - Nazırlar, kı

~ll ~adrit, 13 (,A.A.) - F~sa ~?du- ralın riyasetinde toplanarak memleket 
~ cıvannda Vhesca ayalteı dahılınde dahilindeki seyahatleri intibalarını ar
'a ltı. Jaca mevkiinde bulunan muhafız zetmişlerdir. Halk tarafından izhar CJ 

ııa~:rıe~ ~~ya~ etmi~lerdir. Bu isyan lunan arzuya tevfikan zahire nakliya
•~ ketı uzerıne hükQmet matbuata tmda şimendüer ücretleri tenzil oluna
~tıır· 

ttr koymuştur. cak, valilerin vaziyeti ıslah, nahiye. 
lİ hfadrit, 13 (A.A.) - Başvekil M. ler kanunu tadil, vergi bakayaları 
ı~~anger ile dahiliye, harbiye, mesai ve 5 senede taksitle istifa edilecektir. Ay· 
li~sat nazır1an saat 3 buçukta bir iç- ni zamanda ihracında alınan resmi ile 
~a a Yapmışlardır. Bu içtimaın sonun ziraat makinelerinin ithalinde tahsil 
l'l lleşredilen bir tebUğde son hadisele olunan resim de ilga edilecektir. 

"/.aft ~u~u~ w~e ehemmiyetinin ~idayeıte Macar--Çek muahedesi 
l~l\n:dıldıgmden daha az vahım oldu- . 

hıldirilmektedir. Jakadaki muhafız Peşte, 12 (A.A.) - Tıcaret Nazırı, 
~etlerden bir kısmı hala mukavemet !\faca~ - Çek ticaret mua~edesi müza
tila~ ,, , . keresı hakkında Macar aJansınabeya
~ç rıne~t~dir. Fakat bu vak a hı~· natta bulunarak, eski muahedenin fes-
,11,_ saat ıçınde ,-atıştınlacaktır. Vak- h" h Macaristana atf t k · . 
"t\ h k"ki • t• M d 'tt .. h . ı ususunu e me ıs 

>~t . a ı 11mıye ı a rı e cum urı t• ç k ·yatını şiddetl dd t-
l~N ılan ~dildiğini temin ederek asker- ı~en e nheşdrı in Çekler t e rfe de 
'tihı·ı"ı "k d bi k k .1 n,uş ve mua e en ara ın an 

-ı"il· ı " e teşvı e en r aç as er ı e .. h daha büyük' tevz· t 1_ 
llt · d"kl . b 1 k b" ve mun asıran ıa e 

~dal\ ~e~r 1b. erı ud a;~ld. ır ;~nev- de etmek ümidile fesholunduğunu söy-
~~ ile .aki~ ~. ır. şeyk ~ .~1 ·~· tü ır ça- lemiş ve fakat hükQmetin yalnız bil" 

ı suvan as en o muş r. taraf için faydalı muahede aktetme· 

l.f avana doktorları mek hususunda meclis ve efkan umu
miye ile müttehit olduğunu temin ey-

grev yapacaklar ıemiştir. 
~~avana, 12 (A.A.) - 200 doktor ge Romanya istikraz 
lqıı.~tde talebe tarafından yapılan nil- k 
ttıı1.§lere müzaheret etmiş bulunan da yapaca 
~ htltıtınun müderrislerinin hükdmet- Bilkreş, 13 (A.A.) - Adeverul gue 
t~ a~sine eşebbüs ediJdiği takdirde tesi, Romanya Iıükumetinin bu yakın
~lt llan edeceklerini beyan etmişler- tarda Fransadan bir istikraz yapacağı 

' nı haber vermektedir. 

Tasarruf haftasın· 
da ikinci gün 
[ Üst tarafı birinci sahıfada ] 

Beyoğlu ciheti: Kanzuk ecza, 
Lion şeker, Foto Süreyya, Iskar
latos kundura, Bursa mensucat 
mağazaları, Beyker, karhman 
Foto Y aynberğ, Salih Aptullah 
mobilye, Güzelhisar kundura, 
mohilye, Rıvayyel şeker, Mayer, 
tuhafiye, Vitel fapka, Radyum 
jilet, KJaula biraderler kumat 
müesseseleri: 

Kadıköy tarafı: Hasan Tahıin 
kundura, Müıtecali biraderler 
mensucat, Albn fener kundura, 
Kemal Rifat ecza, Mehmet Ra
sim tatlıcı mliesseseleri. 

Hediyeler naad toplaneoak 
Bu ticarethane Vitrinlerindeki 

m'lllar perşembe gunU akşamma 
kadar teıhir edilecek ve o gün
den itibaren 25 kitiden mürek
kep Jtiri heyeti otomobillerle 
bu müesseselere giderek reyleri 
toplayacak ve teahhüt ettikleri 
hediyeleri İıtiyecektir. 

Heyet çarıamba günü saat 3te 
Ticaret borsasında umumi bir 
içtima aktedecektir. 

Dün ektamkl konferans 
Yerli mallar haftası münase

betile dün akşam şehrimiz rad
yosunda muallim Klzım Nami 
B· tarafından bir tasarruf kon
feransı verilmiştir. 

Bukünkü tezahürat 
Ha•a müsait olduğu takdirde 

bugiln tayyarelerle havadan ye· 
re tasarruf cemiyeti umdelerini 
tafıyan 25 bin renkli afit atıla
cak Ye caddelerde tezahürat ya
pılacakbr. 

'Tebrik telgrafları 
Ankara, 13 CA.A) - Milli ik

tisat ve Tasarruf baftaıının baı
laması dolayısile memleketin her 
tarafından Büyük Millet Mecliıi 
Reisi Kazım ve Baıvekil ismet 
Paşa Hazretlerine tebrik telgraf
ları gelmektedir. 

Erzincanda yerli 111allan ve ma
laallr mamuJAhna 111ahsu• bir ser
gi açıJmııtır. Ayni suretle Ada
na, Keskin ve Gcyvcde de bi
rer sergi açılmış ve Söke, Kara
m~rsel, Kayıeri, Antalyada milli 
iktısat ve tasarruf haftasının 
başlaması halk tarafından btıyük 
tezahüratla karşılanınııtır. 
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Gayri mübadiller Hamall~r arasında 
Ü st t lrafı ı inci sayıfamı zda 

Tevziat takdiri kıymet komis
yonu reisi Faik Nüzhet. maliye 
memurn Salahaltin Ye gayri mü
badiJler cemiyeti ikinci reisi 
Celal Galip B. lcrden müteşekkil 
bir heyet tarafından yapılmak

tadır. 

Bu heyetin reiai Faik Nüzhet 
Bey tevziat işleri hakkında dün 
şu izahab vermiştir: 

- Alikadarlara malum oldu
ğu gibi istihka\( mazbatalarında 
gösterilen miktarın yüzde ikisi 
verilmektedir. Listeler evelce ha
zırlandığı için ilan edilen gün
lerde müracaat eden gayn mü
badillere evraklarının tetkikin
den sonra istihkakları Ziraat 
Bankasından tahsil edilmek Uze
r• çek halinde verilmektedir. 

T evıiat on beş gün devam 
edecek ve ayın yirmi dördünde 
tamamlanmıt olacakbr. 

Bu müddetin ilk beş gUnünde 
iatihkakları on bin lirayı geçmi· 
yen gayri mübadillere, bunu 
müteakip gelen üç gilnde otuz 
bin liraya kadar istihkakları o
lanlara teniat yapılacak yüz bin 
liraya kadar iıtibkakı olanlara 
da ayın yırmi birinden yirmi ü
çüne kadar tevziat yapılacaktır. 
Bu tevziattan kaç kişinin istifa
de edeceğini söylemek gayri 
mübadillerin adedini kat'ı olorak 
tesbit edilemiyeceğine göre müm
kün değildir. Gayri mübadillerin 
komi•yona mliracaat etmemiş o
lanları da bulunabileceği için 
her gün yeni talepler karıısmda 
kalmamız imkanı vardır." 

Dnnkü te1"Ziatta en çok para 
alan on bin liralık istihkakına 
mukabil 200 lira almııtır. En az 
olarak 14 lira Yerilmiştir. Diğer 
taraftan gayri mlibadiller namı· 
na Reisiclimhur Hz. ne ıu telg
raf gGnderilmiştir: 

.. Milletin varlığmı kurtaran, 
iıtiklalım temin eden sen bu 
qefa da hayat ve memat arasın
da çırpınan biz gayri mlibadillc
re yeniden bayat ümidi babıey-

Dün kan ı b r arbede 
oldu 

Dün Galatada Su iskeles inde hamal 
lar arasında, hamallık meselesinden 
dolayı bir arbede tekevvü etmiş, o~ 

man çavuş, gavur Hasan, Arap oğlu 
Hasan, Hüseyin, Mehmet oğlu Hasan 
arasında. kanlı biçaklı bir hadise olmu•, 
tur. 

Bu esnada Osman çavuş Arap oğlu 
Hasan, Hüseyin, gavur Hasan yara
lanmışlar ve yaralarının ağır olması 

hasebile hastaneye nakledilmişlerdir. 

Sukuttan vefat 
Beşiktaşta Has Fırın caddesinde 

:sıvacı Kayserili Yahay Be:;;iktaşta Ce
didiye sokağında bir e\·de badana ya
paı·ken ikinci kattan sokağa düşmü~. 
ve hastaneye nakledilirken yolda öl· 
müştür. 

Şeker konf eransznda 
lfürükskel, 12(A.A.)- Şeker konera 

sının birinci komisyonu stok komite:-, 
nin raporunu tetkik etmiştir. Rapoı · 
nazaran 1930 - 3lsenesinde ihraç edi 
mek üzere A vrupada 1929 • 30 senesi i~ 
tihsalatından 750 bin tonilato fazla şe· 
ker mevcuttur. Almanlar senelik ih· 
racat i~in yüksek bir rakanı istedikte· 
rinden Alman mütalebatmı tetkik için 
tali bir komisyon teşkil edilmiştir. Bu 
komisyon Almanların mütalebatını tet 
kik etmiş ve çok yüksek bulmuştur. Ta 
li komitede Almanlar He Amerikalılar 
uyuşmamışlardır. 

ispanyada grev 
Cadix, 12 (A.A.) - Umum grev illn 

olunmuştur. 

ÜSKUDAR 
HAie sinemasında ( Bonomo) Vahşt 

memleketlerde. Her gün gündüz 8 te 
gece 9 da Cuma günleri 2 de 4 te 9 da. 

ıuııınımunnaııtntııınıınnuııuııımıın1o11tmt111n.ınnııırnuımıınr111ınııılun1111111nnu11n 

ledin. Şükranlarımızın arzından 
Aciziz. Geçirdiğimiz ııkmblarıo 

bir nebzesini bildirmekten hica
peder, bizzat hayatımız olan 
Gazimizi Uzmekten içtinanap 
eyleriz. Fakat halimiz perişan
dır. Daha fazla ihmaldan vika
yemizi Ye bonolarımızın da bir 
an evYel tevzi ettirilerek borç
larımızdan temini halisımızi da 
gene scnbüyük Gazimizden bekli
yoruz.,, 

En iyi senebaşıı hedliyesiı 
200.000 Liralık büyük ikı·a

miyegi kazandırabilecek 
Bir Tayyare piyango 

b i 1 etidir. 

1ASARRUF 
T. İş Bankasının 
TASARRUF 
kumbaralarından 
bir tane alınız. 

- HAFTASI 

Bu kumbaralar 
en kolay 
TASARRUF 
vasıtasıdır 



1 MEMLEKETTE VAKiT \ 

Gördesin 111:aarif,htiyacı 
Bugün mevcut olan mektepler çocukların tahsil 

ihtiyacını tamamile tatmin edememektedir 

Gördes: 2 birinci kanun sah - Tet- arasına sıkışmıştrr. Akhisara daha ya 
kikat için memleketin her tarafrna da kın olduğu halde Gördes şimdi yalnrı 
ğdan meb'uslardan Manisaya ayrılan Salihliye bağlıdır. Gördes mevkii coğ. 
Hakkı Tarık Deyle Osman Bey bu ge- rafi itibarile denizden takriben 600 met 
ce saat 19 da buraya geldiler. Rüesa- re irtifada oldukça anzah bir arazi 
yı hükumet ve halk tarafından istik- üzerindedir. Şehire bir buçuk saatlik 
bal edildiler, bu esnada gençler birliği mesafede bulunan bir dağda mühim 
mızıkası da milli marşlar çalıyordu. miktarda (mika) bulunmaktadrr. Da
Oradan belediye dairesine gidildi. Ken ha gerilerde ise vo1kanik birıı arazi gö 
dileri bir müddet burada kaldıktan ze çarpıyor. Kazanın i~inden Knm çayı 
Af>nra diğer kazalara geçecekler. yahut Gördes çayı g~er ki son gUn-

• • • lerde mecrasmm tathiri düşünü1mek-
Gördes tabi olduğu Manisa vilayeti- tedir. Gördes ayni zamanda tarihi bir 

nin n garbi Anadolu muhitinin içinde şehirdir dahilinde ~lduğu gibi clv_an~ 
hirinci derecede istilaya uğramış ve da da kesretle eskı asarın bakiyesı 

. . . ne tesadüf edilir. Şehirde Kemalpaşa 
harap olmuş kaza merl•ezlerınden hırı- M""d f . iıı · 1 ·ı ik. 
·d· M . k dahil' ve u a aaı m ıye naın an e ı st ır. antsanın on azası ın- . . . . 

d Uf •ttb ·ı S E" d mektep varsa da bırıncı mektebın sıh-
e n us ı an e oma ve "şme en hi .. d . 1 .~. d 1 .1 t h·t d"l 

· ı d d'" 1 · d ·d d. G"" d musaa esız ıgı o ayısı e ev ı e ı. 
ı er e ıger erın en gerı e ır. or e- . . . . 1 b. k•-
. ··ıh k t d h"l ld • h Id mıs ve şımdı yenı yapı an ır me ~P 

.;ın - mu a a a ı o ugu a e - • . . 
·).,~11 ··r d B ijf 1., kalmıştır. Merkeze yem hır mektep 
-ro nu usu var ır. u n usun ~· d h 1 akt B b. kt b' a a yapı ac ır. u ır me e ın 
lfi6 sı kadrn 19855 i erkektir. Bir şebi- tahsil seviyesinde bulunan çocuklar
rin hariç ile olan temasında yolların la mukayese edilince kıyafetsizliği her 
içtimai ve ikhsadi tekamül noktai na zaman göz önündedir. Kazanın yüzü 
z3nndan en mühim rolü ifa edeceği mütecaviz köyleri içinde _ Borlu na· 
~t ve aşikardır. Gördesi ticaret biyesi hariç _ maalesef yalnız altı köy 
merkezlerine rapteden yoJJar arasında de mektep vardır. Gördes eski bir ha
şitndilik yalnız Gördes - Salihli yolu lı merkezidir. Türkiyede halı imal e
\'ardır. Bu yol Gördesten Borlu nahi- dilen şehirler arasında mühim bir mev 
yeeıine kadar o1an kısmı yeni yapılmış kfi vardır. Diğer mühim ticaretleri ise 
ve muntazam, Salihliye kadar olan dt afyon, tütün ve palamuttur. Havala
ğer kısmı ise henüz yapılmadığı i~in nn müsaadesi de inzımam ederse bu 
fenadır. Gördes en ziyade Bahkesire sene mahsulün daha iyi olacağı an18şr 
tabi olan Sındırgı kazasile Manisanm lıyor
Akhisar Salihli ve Demirci kazalarJ 

* * 
Meyva isi ah 

SaliJı Muhittin 

istasyonu 
Kastamonulular istasyonun Sapançada değil 

Kastanıonuda aç,lmasını istiyorlar 

c ___ D_i_p_e_re __ di_"kk __ a_t ____ ı 
Sun'i dişlere ait hıfzıasıhha 

Sun'i dişleri umumiyet itibarile 
(kauçuk ditler) ve (altın dişler); 
diğer bir tabirle ( mnteharrik 
diıler) ve {sabit dişler) diye ikiye 
ayırarak bunlara ait temizlik 

1 SPOR 1 .....,..._ __ _ 
Umumi kongre 
Nasıl toplanac•k, ku
lüpler ne suretle tem

sil edilecekler ? 
ıaraitini ona göre mütalea eder- Umum spor kongresinin sene başın. 
sek maksadımızı kolaylıkla anı:- da Ankarada toplanacağı maU\mdur. 
ta bilmit olurz: toplanma tarihi yaklaştığı için Istanbul 

da olduğu gibi Anadolunun iştirak e-
MUtebarrik diıler, ele ahnabi- decek bütün mıntakalannda bu husus-

13 Kanunu evvel 930 

Borsalar 
Adıçtl 

Kambyo 

1 lngillz liraıı Kr. 103 
.. T .L. matablll Dolar 
.. • 'E'raıık 

Liret . .. Belga .. • Drahm 
• • ls. Frank .. • Leva .. . 

Florin 

lecek olduklarından onlan elde ta hazırlık yapılmaktadır. İdman ce 
su ve sabunla yıkamak ve dit miyetleri ittifakı umnmt merkezi ahi. 
aralarındaki kirleride fırça ile ren bütün mıntakalara aşağıdaki teb· 
çıkarmak maksada kafidir. An- liği göndermiştir: :· ~ 

d 1 1 - Federasyonlarla bazı mıntaka-

Koron 
Şlllul' 
Pezeta 
Mark 
Zloti 

cak bu gibi iş eri ağza sokup larcmız tarafınndan nizamnamemizin : : 
çıkarmak neticesi olarak bazen (114) üncü maddesine istinade nvaKi 
yerlerinde, ağızda bereler Ye olan talep üzerine makamatı aidesince 
sıyrıklar yapabileceğinden bu temin edilen müzaheretle ittifakımızın 
gibi bereleri de - eğer ilerileme- umumt kongersi kanum,ısaninin ikinci 
mit bir devrede ise _ yalınız günü Ankarada akti içtima edecektir. 

2 - Vesaiti maliyenin kifayetsizli
tentirdiy ot sürmek suretile izale 

ğine binaen kongreye iştirak hususuna 
etmek mümkiindür. Uerilemiş bir müteallik nizamnamenin (19) inci mad 
devresinde bir dit tabibi veya desi şu suretle tatbik edilecektir. 
bir diıçiye müracaat etmek a - Merkezi umumiden bir murah-
lizımdır. ve bu takdirde kendi has, 
kendine tedaviye kalkıımak her b - Federasyonlardan birer murah 
halde doğru değildir. · has, 

Sabit dişlere gelince: Bunlara c - Mıntakalar rıamma mmtaka 
merkez heyetlerince mUntehap birer 

gösterilecek itina, tabii dişlere murahhas, 
gösterilecek itinanın tamamen d - Mıntaka dahilindeki müttefik 
aynidir. klüplerin birer murahhasının iştirakile 

Sabit diılere gösterilecek iti- toplanacak heyetin bu murahhaslar me 
nanın nelerden ibaret olacağını yanında intihap ve tefrik edeceği mu-

" ileride izaha çalışacağa. rahhas adedinin dörtte biri. 
11- .y. • (Hasıl olan .zarurete binaen (94) 

Sunl ditlere itina üncü maddenin hükmünü tevsien h<'~ 
Ağzındasun'i diş bulunan kim· murahhas kendi klübünden başka di-

Pengö 
20 Ley Kııru, 

ı Ttirt lir•~• Dinar 
· Çervoaeç Knrus 

Nukut 

1 Isterlln (lngtll:ıl 
ı Dolar (Amerika) 

20 Frank [Fransız 
20 Liret (ltalyı 
O Frank , Belçika] 

20 Drahmi [Yunan) 
20 Frank [İsvlçrel 

Leva : Bulgar J 
ı Florin [Felemenk] 

ıo Kuron [Çekoslovak] 
Sillng 1 Avusturya] 
1 P.zeta (ispanya] 
t RayşmarklAlmanya] 

ı Zloti 'Lehistan, 
ı Pengö 'Macaristan 
o Ley [ Romanya} 

20 Dinar YnR05lovyaJ 
1 Çevoneç Sevyet 

Altın 
~· d Boru ... ect iye harici 
2Bankonot 

ğer üç k1üp namına vekaleti haiz ola-
seler dişlerine iki misli itina et- cak; yani ceman dört rey verebilecek· Fatih sulh üçuımı hıılrnk mahlcerıı"' 
mek mecburiyetindedirler. Zira, tir. Mıntaka murahhasları d aüç klii sinden: 
bu suni dişlerin etrafında tabii bfin vekaletini alacaklardır. ) Çarjembada Beycf"ğizde Or•i'' 
daha fazla kir daima diılerden e- Ordu spor teşkilatc heyeti mer· man sokağmda 2l Nu . mUte•eH-
toplanır. keziyesi namına üç zabit ile umum f~- b ıt' 

Bazı kimselere tesadüf ediyo- derasyonlar yekilnunu tecavüz etmiye- Ahmet Ef. varislerine ait '~, 
cek surette münasip murahhastan açık artırma suretile aatbl 

ruz ki : Aö-ızlarmda ıun'i diş bu- h b fl'I' 
o· mürekkep bir heyeti askeriye. (Masa- çıkarılmıf ve ehli i re tara 

lunduğu halde ağxm taharet Te rife meydan verilmemek için bunların dan 1200 lira kıymet takdir lcr 
nez.afetine katiyen dikkat etmi- Ankarada intihabı rica olunur.) lınan meık~r hane 900 liri b' 
worJar ve bu yiizden ekseriyetle 3 Federas"O Jar1a takaları ·' 
J - " n mın n belle varislerden Hayriye ha~OI': 

Son günlerde iktısat vekaletinin ile mukayese etmek ve ayrıca bu hava- arızalara ve haatahklara maruz ve ordu spor teşkili.tının kongreye ve- uhdesinde kalmış isede b 
mühim bir teşebbüsünden bahsolun- tideki meyva sahasını da hiç bir zaman bulunuyorla r. Sun'i diş hamiUe- recekleri raporları bilihzar murahhtls· ,r 
maktadır. Verilen maliirnata göre, bu nazardan dur tutmamak Jazımdır. Bu- rinin bu itinası zarureti sun'i Ianna vermeleri mercudur. Bu rapor- llyık görlllmediğinaen tekrar 
sene memleketin muhtelif mmtakala- gün Kastamooudaki bu vasi meyvacı- dişlerin mukaTemet ve müddet tar sabıkı veçhile idari, mali, ve fenni tırmaya konulmuş iıede bu ki; 
nnda ıslah istasyonları açılacak, bu hk sahası Dadaydan başlıyor, merkez devamlarına da mUessir olurlar. kısımlan havi oJacaktır. talip zuhür etmemiştir. Meılı 
saretle Türkiye istihsalatmı artırmak kazayı ortadan yararak Taşköprüyc 4 - Taminin vürudundan mıntaka hane yeniden mllzayedeye iıO' 
Yolunda mühl·m tedbı·rıer alınacaktır. ge,.iyor ve Sinop vilayetinin Boyabat Yani. bu gibiler ağız Ye dişlerini k h tl · · h kı·· 1 · b.,.. 

"' ne kadar temiz bulundururlarsa mer ez eye erının emen up erı nulmuı ve stıı 3 • 1 - 931 tari 1 

Yudan yazılara nazaran bu istasyon- kazasına kadar uzayarak Karadenize tophy.arak murahhas adedini tay. in et- mUsadif cumartesi aünü saat ıs,,0-
ıardan bl'rıs· ı· olan mey\·a ıslah istas- ve bir taraftan Zonguldak vilayetine, dişleri de 0 nisbette fazla hizmet ı k k hh ti k • e eder. • me erı; ongreye aç mura asış ra . d'l . I ki 'k. k t " 
yonu da Sapancada açılacaktır. Hat- giriyor. edeceğinin telgrafla bildirilmeleri e· ~ayın e 1 mış 0 ~a a 1 1 a bit 
ta bu hususta iktısat vekaleti icap e Bu saha, meyvacıhğı ile pek meşhur Bundan mada bu itina neticesi hcmmiyetJc rica olunur. (Bu takdir- üç odadan ve bır mutfak ye r 
den bütün tedbirleri almış bulunuyor- olan Almanyada bile mevcut değildir. mevcut olacak temiz vaziyetten de azimet harcnahı gönderilecektir.) helA f'e kuyu ve bir nıikt•, 
lllUŞ. Sonra bizim her sene artmakta o- dolayı bu gibiler ağn ve sızıdan 5-:- İttifakın kısa mektup ve tel~raf bahçeden ibaret bulunan ~·de 

Şimdiye kadar muhtelif vesilelerle lan ihracatımız da hiikQmetin resnıt da şikayet etme! olurlar. adrcsı: Ankara posta kutusu: 343 tur. 1 kıymetiuin ) ..izde onu nisbetıO 
yazdığım yazılarla, Kastamonunun bü dairelerinin tesbit etmiş olduğu rakam- Bazılannm yaptığı gibi bu te- EDlRNE SPORCULARININ pey akçası ve bedeli petin "' 
yitk bir meyvacıhk mıntakası olduğu- la da aşikardır. G~en seneki elma ih- mizliğe dikkat etmeyip te bu KONGRESİ "d d d il r fi 
na işaret etmiş ve bu husustaki faali· racatımız beheri yiiz okkadan 60,000 Edirne, 12 (A.A.) - Edirne spor- vergı en maa a e a ıye I ıı' 
yetleri rakamlara müstenit olarak ta sandck ve mecmu kilo itibarile 6 mil- dikkatsizlikten .dolayı taha~ı~l culan, bugün fevkalade kongrelerini saire mütteriye ait ve talip 0 ~ tı· 
kaydeylemiştim. Gene tekrar ediyorum yon kilodur. Bu rakama, dahilde ve eden arıza ve ıstırapları dıııo ~filli gazete idarehanesinde aktetmiş · larm mezkür gün ve saatte nı• 
ld, Kastamonu vilayeti. topraklannın diğer vilayetlerde sarf edilmekte olan fena yapılmıı olma1ma hamletmek ler ve mahalli işlerini görüşerek yeni kemeye müracaatları ilin o~ 
ewçarı rnüsmire yetiştirmesine fevka- ve onun yekunu da mühim bir miktarı doğru bir ıey olamaz. idare heyetini seçmişlerdir. . det" 
ilde müsait olması ve bugünkü istih· bulunan kısım dahil değildir. Sırf temizliğe dikkat etmemek Istanbul asliye 3cü hukuk mahkeme~ırı 
..ı kudretinin çokluğu itibarile Türki- Şimdi bu vaziyete şahit olduktan yllzündeo hasıl olmuş ne sun'I Dariilbedayi Temsilleri ızz~tiye hamının kocası lılllit" 
yemizin en mühim bir meyva memle- sonra lktısat Vekft.letinin meyvacıhk dit anzaları biliriz ki lizımgelen d k k z· b rtıtd1' 
ketidir. Bugün Kastamonu köylerin

1
in enstitüsünü Sapancada açmıya kdar!r

1 
temizliği icra ettirdikten sonra Bu ;~,~~md:aat ISTAHBUL BELEDiYESi n~d:r::~~: ~=cı e~=~i: ıf' 

hangisine gidilecek olsa orada, mut a- vermesi yalnız Kastamonu için e~. tamamile geçmiş ve hastayı bay- l bD' 
- büyük ihtimamlarla meydana geti- büttin memleket için büyük bir zararı rette bırakmııbr. 6 ı· Boı·unun ~~~ t~ ~~ aleyhine açtığı terk ıebebi e . rilmiş, her türlü fenni kavaide riayet mucip olacaktır. Jıte bunun içindir ki bu gibiler e~ 1 ,anma davasından müddei •

1;r, 
edilerek yetiştirilmiş meyva bahçeleri- Gerçi Sapanca muhiti de ehemmi- ~zırı hin gıyabanda icra kıhnnıs ı 
n. tesadUf edilir. Hi,,.bir Kastamonu yetsiz bir yer değildir. Orada da gttzel dttlerioe - ıun'I diti olmıyanların ro U 1 b k d 'k jbt1 

, · · · d 'k' · o an mu a eme e vesaı ı,j 
klylüsü yoktur ki, o senelerden beri i- ve kırmlZl renkli elmalar yeti.,smekte- a-östereceğı ıtmasm 8 - 1 1 mıı- perde komedi 1 b · · d 1 k t•b" 

ı l'd' ve fa it ıstıma e i ere .. A"" 
yi ·n . mevya yetiştirmek için çırpın· dir. Belki de lstanbuldan Ankaraya, ini gösterme 1 ır. Yazanlar; B.d~ b k~ır 
m~m. Ankaradan Jstanbula Keçen1er Sapan- Not: f 111 kat ikmal edilmiı ve dava u d•-

1 l 1 ı b 1 Flen.de CroiHet derecesine gelmit olduğull _ttı 
ı-;sasen Kastamonu \·fütyetinin lrnbi- cadan bu elma an a ıyor ar stan u Karilerimizin dife ait soracaktın sual· Nakledenler : i pı· 

llyeti ziraiyesi mutlaka meyvacılıktır. ve Ankaraya götürüyorlar. Belki dı• ltre ve müşkillerine bu sütunlarda cevap Bedia Mu vahit 11111111 mumaileyh Hacı Bekir a ~-
Toprak, hububat ekildiği zaman anca c bu yüzden Sapancadan iyi elma yetişi- verme~e çalışacağız Diş tabibi H.veVuffRlzaB yapılan işbu muamelelere 5 »~1 
bire üç, azami bire beş mahsul verir. yor deyerekten istasyon oraya yapıl- ju4 t lsmllil zarfında itiraz etmeıi aksi h•~"' 
Bunu nazan dikkate alan Kastamonu mak isteni:ror. Fakat zannetmeyiniz 1d *"'"'"'~""'"'""'""""""'""",.ı""'""'"'""'"'""'""""""'"'"" -mıııııııııı"'"' hukuk usulii mahı.kemelerİ k1~,. köylüsü var kuvvetini meyvacıhğa ver- bu iş bunda amil olsun. Ziraatçıların mahiyetinde olan, hazır kurulmu~ ik- Usklidar tapu başmemurluğundıı.n: da ,. 
miş. bu sayede Türkiyede elma ihraca- hepsi de Sapanca elmalannm Kaı:ım- tısat vekaletine ait hayli emekler sar- Mehmet Şaip B. ve hissedar- nunun 405,408 inci ma ~O 
tanın en çok tekasüf ettiği yer. Kasta- monu elmaları yanında kıymetsizlifi· file rpeydana gelmif bir de ziraat mek· larına ait: UskUdarda KJsıklıda ahkamının tatbik oluna ..;J' 

monu olarak tanınmıştır. Zaten dışar- ,..· itiraf ediyorlar. tebimiz vardır. Bu mektebin bütün ıa. atik Çamlıca cedit Beylerbeyi ve muhakemenin 5·1-931 P':t 
da en çok beğenilen ve rağbet edilen Hal böyle iken iktı~t vekaletimi- bôratuvarlaı ı havi bir eşçarı müsmire Küplice caddesinde kain maa- tesi saat 14 de tayin olurıd 
elma da bizim elmamızdtr. Bugün yal· zin bn karan bütün Kastamonuluları mektebi yapılması da mümkündür. bahçe kôşkUn hududu dahilinde 1 ilan o unur. / 
n.ız Göl mıntakasında bir milyondan büyiik bir betblnliğe düşürüyor. lktr- Ilu suretle bir taşla iki de kuş vurul- nebean eden maılezizin mUsak- ~ 
fazla sırf Amasya elması fidanı bu- sat vekaletimiz. Kastamonu gibi çok muş olur. İstasyon da birçok tesisat kafat idaresince namlarına kay
lunmaktadır. Diğer taraftan köylünün geniş bir sahada adeta dev adrmlarile masrafından tasarruf suretile bu mek- dı olduğu halde tapuda mUıeccel 
inhimakini görerek onlara yardım et- yüriimekte olan ağacçılığı ihmal etm . tebe yerleşmi~ olur. Biz bu iddialarımı olma<lığından senetsiz tasarrufata 
mek üzere viicuc1a getirilen mülga zi- meiidir. Her halde bu işlerde bir yan- za ziraat vekaletinin resmi mecmualı· kıyasen muamele ifaıı talep e
raat mektebimizdeki idarei hususiye- 1ışlık olduğu muhakkaktır. Istasyo.ı rındaki hakiki rakamları ile işhat ede- dilmiş olduğundan mezkur mai
ye ait yüz dönümlük fidanlık ve için- behemehal Kastamonuda açılmalı v~ biliriz. Bugünlilk bu kadar söylüyo- lezize tasarruf iddiasmda bulu
deki fidan kadar biitün lzmit ";ıayetl memlekette miihim bir servet membaı ruz: 

1 h · t nanların vesaiki tasarrufiyelerini de dahil olduğu halde Türkiyemizin olan Kastamonu meyvalan zuhuru Kastamonulular, meyva ısa ıs n ,. 
hiçbir tarafında bu derece vasi bir yer muhtemel herhangi bir hastalık ve ha- yonunun Sapancada değil Kastamonu- ve muayyen olan 23-12-30 sah 
yoktur. Her sene y~ştirilmekte ve rahiyetten kurtarılmalıdır. da açılmasını istiyorlar. gününde mahallinde tapu memu· 
köylüye bedava dağıtılmakta olan fi. Zaten bu iş için biçilmiş bir kaftan 7'alllt Mümtcu runa müracaatları ilin olunur. 
danbjt genişliğine köylünün rağbeti 

Doktor 

Hafız Cemal 61• 
Cumadan maada hergf111 1' 

leden aonra saat (14--16) de ,1 
tanbulda Divan yolunda 1 t8 ı." 
maralı hususi kabinesinde 

talanırı kabnl eder. iJ~ 
lstanbul; Tel ' 



yrekte haliliye medreıe binası ile kapalı ~arşı a diwik ıo
katında 46,47 Nu. dnkkin icare verilmek üzere 3 kAnunusani 
930 cumarteai günü saat on beşe kadar müzayedeye konulmuıtur. 
Taliplerin Yakti muayyene kadar lstanbul belediye merkezindeki 
dairei mahsuaada Enciimeni daimiye mUracaatlan. 

• 

Adliye vekaletinden: 
Adedi 

93 
121 
18 
35 
22 
30 
319 

Nevi 
Koltuk 
Sandalye 
Bilyilk masa 
Küçük masa 
Dolap 

6 kaıem 

Tahta kanepe 
parça 

• 

BalAda cinı ve nevile miktarları muharrer Altı kalem 319 
parça yerli muhtelif mefruşat aleni münakasa auretile mübayaa 
edilecektir mahalli teslim Ankaradır: Ta1ip olanların şartname ve 
krokileri görmek ve fazla izahat almak üzere lstanbulda Adliye 
Le'f'azım mümcyyizliğine ve Ankaraca Adliye vekileti Levazım 
mOdOrlilğüne mUsacaat eylemeleri lüzumu ilan olunur • 

J', 
lJ 
.c 
<U 

• 

. . 
rrRAMV AY ŞIRKETI 

-.TANBUL TRAMVAY ~ IRKETl EVKAl fARİFESl 
1930 srı ·e~i Teşrinisaninin 25 inci gününden itibaren 

iLANI AHİRE KADAR MUTEBERDİR 

N• Hutuı Hareke~ 
Birincı Son 

fasıla Hareket Harekt'ı 

' 

~l~Tün.l~ 
.... ..__r_on_e_ı _ f unelden - Şişliye 

6 ~ 24.J4 3
•
0

•9 1 :o:.! 24.38 

1 
I< urtuluştan - Tünele 

ı ı Kurtuluş-Tiınel 
fti rıel deıı - Kurtuluşa 

~o 21, 10 23,30 

21,30 24,00 
6,09 . 1,02 

' ' t-farblye·fatıı 5,11 1 
Harbiyeden - fatihe 

Fatihten · Harbiveye 6,21 1,00 

14 Maçka-Tünet 1 \\açka .ıan-Tünele 
Tünelden-Maçkava 

o 20,30 23,Sü 3 
21,00 24,00 

ı.., l ak~im-Sırkec.:ı J 
ıö Maçka- B~yazıt 1 

1 a ,sım en-Sirheciye 
Sirhel:ıden - Taksime 
Maçkadan-Bevazıta 

4/> 

7 

6,8 

Beyazıttan-Maçkaya 14 

1,10 20,os 

7,35 20,30 
6,40 22,20 

6,33 21,30 
7,30 18,30 

8,16 lY,16 
6,4') .?t,00 

18 Tah.sım-fatlı . 
1 

[aksimden-Fatihe 15 

• Fatihten - Taksime 30 

1 
Kıırtuluştan-Beyazıta 6, ı ı 

ı ~ Kurtuluş-Be:razıı 
------ Beyazıttaıı-Kurhtluşa 22 7,30 21,50 

Beşiktaştan -Bebeğe ô,01 
Beşiktaştaıı-Eminönüne 6,2ô 
Bebekten-Enıinörıüııe 8, 16 6,30 
Eminönünden- Bereğ r ,. 6,45 

22 Bebek -Eminoı. f: 21,~9 

22,42 
24,40 

2ll Ortaköy-Aksaray 

84 Beşiktaş· Fatih -
'' Topkapı-Slrkecl 

33 Yedlkule·Slrkecı 

37 Edlrnd:ıpı·Slrkect 

Bebtkten - Kara:..öye 45 :-2,25 

1 
Karaköyden - Bebeğe .. 23,10 
Bebekten B.Taşa 

ı,25 
2,05 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Ortakoydeıı-Ahsaraya 10, ı 6 6,0.J 20,44 
Aksaraydan-Orb.köye 20 6,45 21,30 

Beşiktaştaıı- fatihe 
fatihten- Beşiktaşa 

Aksaraydan-Topkapıy a 
Topkapıdan-Sirkeciye 

Sirkeciden-Top~ apıya 

Topkapıd:ın- Beyazıla 

Beyazıttan-Topkapıya 

Topkapıdaıı-M saraya 

1,11 1,00 20,30 
15 7,46 21, 10 

6,12 
ö,ıo 6,33 

" 7,09 
20 24,00 
60 24,30 

2~.10 

'22,46 

1,00 
1,45 
2,05 

Aksaraydan-Yedihuleye 6,08 

Yedikule<len-Sirk~ciye 6, J 1 6,33 22, 14 
Sırkedden-YeJıl<uleye .. 7,13 22,54 
Yedikuleden-Bn azı ta 20 24,oo J ,oo 
Beyazıttan-YedH uleye 60 24,30 I ,45 
Ycdikuleden-Aksaraya 2,05 

Aksaraydan-Edırnekapıya 6,04 
Edirnekapıdan-Sirkeciye 7, 14 ô, 30 
irKecidcn-Edirnekapıya 24 7,03 ------1 Edirnekapıdan-Beyazıta 60 24,00 

. 2,20 
.!2,55 

1.00 
I,45 
2,05 

Beyazıttan-Edirnekapıya 24,30 
Edirnekap1dan-Aksaravıı 

Son zamanda Topanede Fringiyan hanının depoıunda TUku bulan yan~ında Kiymetli 
konturato ve vesaikleri himil dolap ve kasalar yanmıthr. 

Yangında kıymetli enak, konturato ve vesaikin yanması büıbUtnn çaresiz: zayiatbr. 
Bu gibi zararlara maruz kalmamak için yangınlara karşı feYkaladc mukavemet eden 

ıiddetli hararetten müteessir olmıyan Çelik Stafor Dolabı Ye 

pek ucu'l Fichetçelikkasasıvarken ne için böyle- bir müsamaha ile 

kendinizi bu gibi mühim zararlara terkediyorsunuz? 

Umu mi Acentı1o11· Galata Hahmudiye caddeai No. 11·13 
AATÇILIK VE MATBAACILIK ANON ıM ŞİRKETİ Tel. B. 1761 

(Kt~~ 1i~~l~~ 1Portak:~v·~;kı~yry:~~~;";~hsus I 
a. A !•---·· Her a4hıı aqrolıuuır ... --•-li 

• •••••••• Tarıfe ••••••••• Devlet demiryolları umumi idaresinden: 
• • : 1 Defalık tvruş 30 : Adana - Nusaybin hattında kAin Payaa istasiyonundan yapı-
: 2 • • $0 : lacak portakal nakliyatına da 28 - 328 No portakal tarifeaiııia 
: S • • 6$ : tatbiki tekarrllr etmiştir. 

4 • • :r~ : lşbu iıtasiyondan nakliyatta bulunacaklar, ton bqına maktaan 
ihtivaç kalm4vın- : ve Dörtyol ücretlerine ilaveten ( 33 ) kuruş tediye edeceklerdir. 
cav4 kadar ( cuanır 100 E Fazla tafsilAt almak Ye tarifeden edinmek iıteyenlerin latui-
7 O defa) il~n edll- • yon ve ambarlarımıza mOracaatları. 
mek uz.ere maA/u : 

• 
Abonelerimizin her Oç ayhğı için : 

bir def atı meccanen! : 
: 4 satırı geçen lllnlınıı futa ~aun : 
• için S er kur~ zammoluour. • 
\ ........................ : 

Para kazanmak ister misiniz? 
- Herkes için kolay bir iş var işiniz 
olmadı~ zamanlardan istif.ade cdeceksi· 
nlz 2·4 ara~ında müracaat: 

İstanbul dördUncü Vakıf han içinde 
Union Koltesriat (2) 

Takıitlc 4 ay veresiye 
Zabitanı, meaıurJara ve ailelerine 

her nevi eşya veresiyedir. Ver.cSiye 
muamelf' 15 gün devam edecektir. Jt

tanbul dördtincü Vakıf han içinde 
(5) Union Koltesriıt 

FRANSIZCA l>Eıis VERffilM 
Fransızım, Ehven şeraitJe evlerde 

ders veririm. İhtiyacı olanlar "Vakıt,, 
gazetesinde ismhne mektllpla miiraca· 
at edebilfrler. 

Mille. Lut Rober 

lmllllm-1111~11 

IW.M. V. ••tın •luna heyeti ı 
il Anları ..................... ~,---

y cşilköy Hava Gedikli kUçük zabit 
mektebi için pazarlığa konulan iş elbi
sesi, nevresim elbise \'e kaputlara ta· 
llp çıkmadığından J 8· I 2-930 perşemb~ 
günü saat ı 3,30 ve 14 te !hale edilmek 
üzere ayn ayrı pazarlıkla ihale oluna· 

cağından taliplerin şartnamesini v oümu

nesinl görmek ilzere hergün ve ihale 
saatinden evvel taminatlarile Fındıklıda 
heyetimize müracaatları, 

• • • 
Ordu ihtiyacı için elbise ve şapkalar 

da kullanılacak olan 12500 metre saten 
ve 6500 metre mufambanın beher met· 
rolarına verilen fiatlar haddi itidalde gö
rillınediğinden ı 7 • l 2-980 çarşamba gün il 
saat 14 te pazarlıkla ihale olunacakor. 

Taliplerin şartnamesini ve ntimune· 
sini görmek üzere hergün ve ihale sa 
atinden evvel temlnatlarilo Fındıklıda 
heyetimize müracıatlın. 

Kiralık k~rgir hane ve 
dükk:\n 

Betiktaıta Akaretlerde 46 nu· 
maralı hane ile 19,32 mükerrer 
32, 41 numaralı dnkklnlar bil-
milzayede icar edileceğinden 
şebı-ibalin dokuzundan itibaren 
yirmi gOn mUddetle aleni müza

. yedeye çıkarılmıttır. Talip olan
Jann ve daha ziyade malumat 
almak iıteyenlerin Kinunuev
velin otuzunzu Sah gfinll saat on 
üçe kabar mahalli mezkurda 54 
numarada MUtevelli kaymakam
lığına ve yevmi mezkurun ıaat 
on Uçilnden on betine kadar ls
sanbul Evkaf MUdiriyetinde idare 
encümenine müracaat etmeleri. 

oğum ve :~adın astabkJan 
mütehaasıeı 
Doktor 

Hüseyin Naşit 
TDrbe, eski HilAliahmer binası 

No. 10 Tel. lstefon : 2622 
~~~~~!!!!!!!!!~~~ 

* Muhte1if fırçalar kapalı zarfla münakasaya konmatfur. 
Münakasa 5-1-931 pazartesi günn saat 15 tc Ankarada n_.. 

Jet Demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iıtirak edeceklerin teklif mektuplannı ve ma
vakkate timinatlarını ayni günde saat 14, 30 a kadar mllnakam 
komisyonu katiplifine vermeleri lazımdır. 
Talipler münakasa ıartnamelerini üç lira mukabilinde An

karada ve Haydarpaşada idare vemelerinden tedarik edebilirler. 

lf- .. .. 

Muhtelif taransmiıyon 't'e balata kayıılarile bez hortumlar kapalı 
zarfla münakasaya konmuştur. MUnakasa 5 - 1 - 9 31 pazartesi 
g~nil saat 15, 30 da Ankarada Devlet Demiryollan idareainde 
yapılacaktır. 

Mnnakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplannı •e mu• 
vakkat teminatJarını ayni günde saat 1 S e kadar mlinakua 
komisyonu katipliğine YermcJeri lizımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini 3 lira mukabilinde Ankarada 
ve Haydarpaşada idare vexnelerinden tedarik edebilirler. 

1 Jandarma imalathanesi ilanab 1 
Yerli imal edilmiş olmak Uzere 617 çift demir efrat karyolu; 

kapalı zarf münakasa usulile satın alınacaktır. Münakasa 20-12-930 
Cumartesi günü saat 14 te Gedikpaşada Jandarma imalathane
sinde yapılacaktır. Şartname imalathanesinden verilir. Teklifna
menin tarzı imlası şartnamede münderiçtir. 
~~-----~--=~---------------~-------------

12 Baş ökuz münakasası: 
Pendik Serurrı Darülistil1zarı mü

dürliiğünden: 
Pendik Serum Darülistihzarına IOzumu olup 3 kAnunuevvel 930 

tarihind-: münakaaai aleniye ile ihale edileceği ilin olunan 08 
iki ba~ ÖkUze yevmi mezkürda talipler tarafından teklif olu11a11 
fiat gali görllldilğünden mezkür Öküzlerin 28 klnunuenel 930 

tarihine müsadif pazar günü saat on dörtte ihalesi yapılmak üzere 
ayni usul i!e yeniden münakruıaya konulmuıtur. MUnakasaya ifti
rak etmek rsteyenlerin Defterdarlık binasında Müesseeatı lkbsadiye 
MUbayaat komisyonu kitabetine mUracaatJa ıeraiti öğrenmeleri 
il An olunur. ----- ''· 

Benzin,gaz ve-
• ,, 

saıre ~na .. 
k_ Sl 

Yi1ksek orıııaıı rnektebi rektörlü
ğünden: 

MektelJimizin Mayıs 931 gayesine kn<lar gaz, benzin 
ve :.rniresi kapalı zarf usulilc rniinukasaya koumuştur.Ta
liplerin şartnamelerini görmek iizere her gün münaka
saya iştirak için de ye\'mi ihale oları 17 kaınınevel 930 
tarihine müsc.ıdif t;arşamba günii saat 14 de defterdarhl 
IJinasırıdrı mii<1s~Psnıı ktısadi)e 11 iibayaut komisyonuna 
gelmeleri ilan olunur. 



Gaeteye ~dertlec'k mektupların ti.zerine idare içinse f ldue ] yazıya 
alt ise f Y1&1 J ı 1aretl Iconulmahdır 

o._.._ ........ _ ıadMad-. lo:rmetl ....ıı.ddw..U. ~lan l<oaaı .... , _....... 

...... h ·-"-. " llAnlaı-m mGDd_.bDcl.., idare -·.ı deftldU 

Adliye vekaletinden: 
Koltuk 
Sandal ya 
Buynk masa 
Küçllk masa 
Dolap 
Tahta kanepe 

30 
104 

14 
27 
17 
20 

6 Kalem 

212 Parça 
Ballda cins ve nevilerile miktarları muharrer altı kalem 212 

parça yerli malı muhtelif mefruşat aleni mllnakasa suretile mü
b&yaa edilecektir. Mahalli teslim lstanbuldur. Talip olanlann ıart· 
name ve krokilerini görmek ve fazla izahat almak üzere lstanbulda 
Adliye Levazım Mümeyizliğine ve Ankarada Adliye Vekaleti 
Levazım müdOtlllğfine müracaat eylemeleri ilin olnnur. 
---------------- ----- -- - --------

Istanbul menkul kiymetler ve kam -t 
biyo borsası ve Osmanlı bankası 
·k o rrı i ser 1 iğin den: 

27 Eylül 1930 tarihli ve ı 726 numaralı kanuna tev
fikan fstanbulda bankalar konsorsiyomu tarafından Os
manlı bankasına cek olarak teslim olunan isterlinlerle • 
·Bankaların mukabilinde mevkii tedavüle cıkarılan ihti-

0 

yat evrakı nakliye nıikdarını mübeyyin tebliğ. 

1-Doviz vaziyeti 

1 -4-12-1930 tarihine kadar konsorsiyomca Os
manlı Bankasına çek olarak teslim edilmiş 
olan 

2-4-12-1930 dan 11-12-1930 tarihine kadar 
konsorsiyomca Osmanlı bankasına çek olarak 
teslim edilmiş olan 

3 - Hafta zarfında istirdat olunan 
4 - Aradaki fark 
5 -11-12-1930 tarihine kadar teslimat 

lsterlin adet 

1044500 

18000 

1062500 

2-Ihtiyaç evral{ı nakdiye vaziyeti 
T. lirası adet 

Yukardaki birinci madde mucibince isterlin 

-· Seyrisefain 
Merkez acentesi: Galata Köprü başındı 
Beyoğlu 5!362. $ube acentesi· Sirkecide 

\lühtlrdar zade hanı altında T el.lst27 4ü 

Pire -ıs~en~eriye 1 

postası 
(unlara) ~::::v;ı6 s n l ı iôd~ 
Galata nhtımında kalkarak 
çarıamba sabahı lzmire 
pertembe ıababı Pire· 
ye cumartesi sabahı Iskende-
riyeye varacaktır. lskenderiyc
den pazartesi 15 te kalkarak 
çarıam ba günü Pireye uğrıya
rak Perıembe gilnfi lstanbula 
gelecektir. 

-------------------------
lro~zon ~irinci Postosı 
(MAHMUTŞEVKETPAŞA) 

vapurul6 kanunevel Salı akıa
mı Galata rıhbmından kalkaı'ak 

Zonguldak, lnebolu, Sinop, Sam· 
sun, Giresun, Trabzon, Rizeye 
gidecek ve dönüşte Sürmene, 
Trabzon, Tirebolu, Giresun, 
Ordu, Ünye, Samsun, Sinop, 
lnebolu, Zonguldağa uğnyarak 
gelecektir. 

·-------------------------
AyYahk sürat postası 

( M E R S 1 N) vapuru t 6 
kanunuevvel Sah 17 de Sirkeci 
den Gelibolu, Çanakkale, Kü
çükkuyu, Edremit, Burhaniye, 
Ayvalığa kalkacak Te dönüş-
te AJtınohığa da uğraya- _J 

teslimatı mukabilinde mevkii tedavüle çıkarıl
mıt olan ihtiyat evrakı nakdiye 

1
, caktır. 

Yukardaki ikinci madde mucibince hafta zar
hndaki iıterlin tes1imab mukabilinde mevkii 
tedavüle çıkarı!an evrakı nakdiye 
Yukardaki üçüncü madde mucibince hafta zar· 
fmda istirdat olunan isterlinlere mukabil iade 
olunan evrakı nakdiye 
Yukardaki dördüncü madde ~ucibince arada
ki fark 
Yukardaki beşinci madde mucibince 11-12-930 
tarihine kadar mevkii tedavüle çıkaralmı~ olan 
ihtiyat evrakı nakdiye yekünu 

10759834.18 

185409 

10945243.18 -·----27 Eylül 1930 tarih ve 1726 numaralı kanuna tevfikan keyfi
yet Maliye vekaleti namına tebliğ ve ilan olunur. 

ADEMİ iKTiDAR 
ve bel gevşekliğine 

karıı en müessir deva Servoin 
haplarıdır. Deposu : lstanbulda 
Sirkecide Ali Rıza Merkez ec
zanesidir. 

Taşraya 150 kuruş posta ile gönderi
lir. Izmirde Irgatpazarındaki, Trabzonda 
Yeni Ferah eczanelerinde bulunur. 

~••••••c•••••••••••••••••••••• 
~ Giilhane ıeririyatl ıab1k baımuavinl: 
: ve : 
: Ankara merkez baataneıi cilt ~ 
: ve zührevi hastalıklar mütehassııı ~ 

; Dr. Ahmet Hamit B. ••• lstanbuı Belediyesi ilanları · 
~ Hastalarmı her gün öğleden : 

Fatih belediye şubesi müdUrlnğünden: Eyüp nahiyesi zabıta- ~ sonra: Ankarada Adliye sa- i 
b 1 d d 1 b d ıa rayı karıısında Seyit efendi • sanca u unup aireye gön eri en ui ay unlarının 10 gün zar- d .. apartımamn a : 

fında sahibi çıkmadığı takdirde satılacağı ilan olunur. ; • 
~-~-·-------~------------·• Kabul ve~davieder: Fatih belediye tubesi müdürlüğünden: Koca Mustafapaşada ~ :ao••eoH••••H••••H•••••••• 

Sümbül Ef. camii karşısında muhterik fırın enkazının kaldırıl- Ka.zannııak irin 
ması için hissedarlarından bir kısmına tebligat yapıldığı halde ~ 

diğer hissedarı bulunan odun tüccarı Artin Ef. adresi meçhul j==.·===:I:::::: J/i&lnk$ıZşkaazartn!ı)aa"rntırdmıarva ~!.·==. bulunmasına binaen ebniye kanununun 48 inci ma ddeıine tevfi- " 
kan 15 gUn zarfında mahzuru izale edilmediği takdirde dairece 
hedmedileceği tebligat mekamına kaim olmak üzre ilan olunur. savaşmak, havada fa- =ı:i .................................................... ,.H Jare$/Z uçmıva çal11- : 

il mak gibidir : 
1 ZAYiLER 1 1 kinci ı]an g Ticaretinizde, san'abnızda :I 
1
------------' Ticari Sınai TUrk anonim şir- !i: muvaffak olmak istiyorsanız 

1
!:. lstanbul iş bankasından aldı- :ı • 

f ketinin 30 Teırinisani 930 tari- 1 gazete ilanına ehemmiyet ve ii 
ğım 24588 numaralı de teri zayi hinde fevkalade heyeti umumiye H G ı• 
ettiğimden yenisini çıkaracağım· içtimaıoda maksadı şirketin hu- E= riniz : azete ilam ilinları n !5 
dan eskisinin hükmü yoktur. ıulü imkanının zevalinden dolayı fi en kolayı, en ucuzu, en te ES 

Üsküdar Toptaşında Valdei atikte infisah ve tasfiyesine karar -.e- f: sirlisidir. H 
6 numaralı hanede Fahri rilmiı olduğundan ticaret kanu- 1 işte ilin tarifemiz: il 

§ 926 senesinde Beykozun nunun 445 inci maddesine tevfi- Sonunc~ sayıfada Sabrı Kuruı 12,5 lİ 
Akbaba ilk mektebinden kan şirket alacaklılarının 3 UncU I 5 incı .. .. .. 25 :! 
aldıgı· m taıtiknameyi zayi ettim. ilan tarihinden itibaren bir sene lil 4 .. • .. .. 40 H 

•arfında Aksaraylılar hanında 1 2 .. • • .. 100 "!.·==· Yenisini alacağımdan hllkmll kal- ... 
madığını ilan ederim. 18 numaraya müracaat ederek 1 .. .. • .. 200 e: 

39 numaralı Muzaffer hak!ar na ispat etmeleri meclisi Reamt llAnlar, aonuncu eııyıfada 10 Kr E: 
§ 930 senesinde Gelembevi idare kararile ilin olunur. ·ı= ilan memurumuz size fay- i! 

orta mektebinden almıı oldugu· m k. · · h k n kt dalı bir ilanın şek.il ve üc- ;İ 
, es ısının Ü m yo ur. 

1
•• reti için hizmet etmeg· e ha- :i 

3 cü sınıf tasdiknamesini kay- Adres: Haydar caddesi No 82 ii zardır. H 
bettim. Yenisini çıkaracağımdan ~ı 9 numaralı Şevki i1111111m11uuHmw•:=UY00••r•mmrcruwH 

1. 

==--~~================-========-----""---r = SAVISI HER YERDE 6 KURUS = 
~ MATBAA VE ·DAREHANE 
·~ ISTANBUL. Babıall. Ankara caddesinde "VAKIT YURDU. 

L Ttılafon t97~ ( ı OARE IŞLU· l ı9n YAZI iŞLERi 

En temiz 
En güzel E n ı ı k 

En süratli, En nefis 
T ahı işi yapan 

Yer 

v A K 1 T 
MATBAASI 

DIR 

• 1 

Tabı işlerinizi blltlln titizli n 
rette hazırlar. 

tatmin edecek su-

Rotatif tabı makinesi ~azete -.e kitap formalarınızı 

Uç dört renkli klişelerle ayarlı bir surette ve sürat
le hazırlar. 

Mecmua ve kitaplarımzı istediğinizden üatnn tabeder. 

Matbaacıhğa ait her liangi bir İfİ deruhte eder. 

Yapılacak tabı işlerini bir yere vermezden evvel eT· 
"Yeli V A K T E uğrayınız. 

Her şeyden haberdar olmak istiyorsanız V A K T E 
abone olunuz. 

V A K 1 T Haftada bir okuyucularına 16 aayıfahk 
bir mecmua veren yegine a-azetedir. 

• 
P.T.T. levazım ve mebanı 
müdürlüğünden: 

P. T. T. idaresi ihtiyacı için 15,000 tekerlek zamklı bOlı 
bandı kapalı zarf usulile münakasaya vazolunmuştur. Yevmi roll" 
nakasa 30 kanunuevel 930 tarihine müsadif salı günüdiit• 
Taliplerin şartnameyi almak için her gün ve münakas .. ya iştirak 
için de teklifname ve teminatlarını havi ve usulü dairesinde k•" 
pahlmış ve mühürlenmiş zarflarını yevmi mezkfırda saat 14 e 
kadar komisyon riyasetine tevdi eylemeleri. 

1111111111111 1~~11111111 
Pıyangosu 

Hiç beklenilmediği bir zamanda birdenbire zengin olmak 
ancak tayyare piyango bileti almakla kabildir. 

Onun için: 

Tayyare piyanfo biletini 
alınız 

6. ıncı keşide l 1-kanunusani-931 dedir. 
Büyük ikramiye (200,0 JO) liradır. 

"50.000,, ''40.000,, "25.000,, "10.000., 
liralık ikran1.;.ye ve "100.000,, liralık 

bir mükAf at vardır. 

•1~11111 


