
V AKll' siz~n dert ortaeınızdır 
Şikayetlerinizi, taleblerinizi, tenıen-

nilerinizi arzular1nız1 yazup 
g-öndernıekte tereddüt etmevin 

üncü Yd No. 4648 16 Kanunevel (12 lnci Ay) 1930 Sah 

Adananın F el8keti Hakkındaki Son Haberler Iİcinci Sayıfamızda 
Reisicümhur Hz. Darülfünunda idari teşkilat Takrir 

-

Başvekilimiz Londra 
elçilerimizle Ankaraga 

ve Ber lin Sabık Adliye vekili J:lariciye vekilimiz 
•• •• ! beyenmediğini fethi beye mukni 

donduler1 söylemektedir. cevaplar verdi 

G:azi Hz. Darülfünunda talebe orasında dersleri dinlc
nıişler, büyük ilim müessesemizin ihtiyaçları hakkında 
müderrislerle görüşmütler, müderrislere ve talebeye 

kıymetli iltifatlarda bulunmuır.lardır 

ketal ciinıhur Hz. Hukuk fakülteıi 3 üncü 11mf talebealle yan :t•tJa Muıtda Retlt &eym iakrlrlnl dinliyorhır 
Reisicümhur Hz. dün saat on buçuk dakika kadar kaldıktan sonar ikinci ederek talebenin alkışlan arasında ~:ı· 

ta refakatlerinde Riyaseticümhur Umu sınıfa girmişler müderris Fazıl Beyin ndtan ayrılmışlar, alt kata inmişler· 
llıt Katibi Tevfik Ser yaver Rüsuhi, Kı- iktısat dersinde bulunmuşlar, nakil dir. 
' ·rç Ali, ve l\laarif Umun.i Müfettişle- vasıtalarının tarifesi bahsi hakkında Gazi Hz. burada hukuk fakültesi· 
İnc!en Hasan Ali Beyler olduğu halde takrir edilen dersi alaka ile takip bu- nin seminerlerini gezmişler, müderıis 
Doımabahçe sarayından ayrılarak oto- yurmuşlar ve müderris Beye teşekkür [Alt tarafı 6 ıncı sayfada] 
lobme lstanhul tarafına geçmişler , -c 
ıı rülf iinunu teqrif etmislerdir. 

DARÜLFÜNUNDA 
Büyük Reisimiz burada darülfünuıı 

~ençliğinin samimi ve f evkalUde heye· 
Canlı tezahuratile ve yaşa sedalarilc 
ltarşı lanmıştır. 

Gazi Hz. otomobillerinden indikten 

1~~ra kendilerini Darülfünun namına 
~tıkbal eden Hukuk Fakültesi umumi 
ftıttibi müderri · Akif B. ile beraber Da· 
tiilfUnun emaneti odasına teşrif edc
telt Yirmi daldka kadar istirahat buJ 
fktnıuşlar, burada kendilerine kahYe 
taın edilmiştir. 

d Gazi Hz. Etem Akif Deyle mubahasc 
e bulunarak Darülfünundaki tale:>(' 

t\\iktan, hangi fakülte<le daha çok 
:•ebe bulunduğu, binanın fakiirtele :e 

tıı tevzii ve Darülfünunun umumi 
"llıiyeti hakkında mi.iteaddit sualhrl 
~rttıuşlar, verilen cev:ıplara büyük a-\ 
3.Ita izhar buyurmuşlardır. 
• ~tem Akif B. Gazi Hz. nin sualle 
~tıe cevap vererek Darülfünunun iki 
~~tı kiisur talebesi olduğunu bunun s;;· 
~~in hukuk kısmında bulunduğunı• 
~Ylediği sırada emin Muammer Ra-

ütün müdürü urnuınisini 
üç yerinden yaraladılar 
Carih, Behçet B. in Gdacısını da öl

dürdükten sonra beynine bir 
kurşun sıkarak Jntihar etti 

t 

llt lley de gelmiştir . Bu esnada ders· 
~ Faciaya kwban giden odacı Katil öld'ttkt~n aonra 

l r haşlamış, Gazi Hz. derslerde bu- Tütün i hi .. d .. ü m·--misi ten . tih k t"I be . b' 
~tını. k . h b 1 n san mu ur u ~ sonra ın ar as ı e ynıne ır 

l' a arzusunu ız aı· uyurmuş ar Ilehçet B d'"n k 1. k cad •-·- ı--· hasta d ··ı ·· t-t I> • • • u ma amma ge ır en n.uı-§un sııu.uıŞ, ne e o muş ur. 
\~k rfogk~~ımı .t~tkıbk' ~ttı~ten rsonrta h~f- de ortasında bir sui kaste uğramıştır. Behçet B. Sen Jarj hastanesinde tah 

a u tesının ınncı sını ını esn .. h . •. . 
~9'ti 

1 
d' J Vucudunun mu telif yerlennden uç tı tedavıye alınmıştır. Doktorlar ah-

ş er 11". urşun yarası almıştır. Beraberin:\~~~ sıhhiyesinde bir tehlike görmemek 

SINIFLARDA ~dirler. 
\,

1
Gazi Hz. sınıfta yirmi dakika kad~ı. VAK'A NASIL OLDU? 

~ lltak hukuk fakülteRi reisi Tahir Vak'anm tafsilatı şudur: 
ili ~in takrir ettiği hukuku ceza der- Tütün inhisar müdür üumumısı 
~:ele hulunmu~lar ve bir kanunun ma· Behçet B. dün saat 9 u 45 geçe yanm-
~lbline şümulü olup olmadığı bahsini da odacısı Hüseyin Efendi olduğu hal-
tıleınişlerdir. de inhisar müdüriyeti umumiyesine 

TAHİR BEYE 1L TlF AT 
lııtı lteisicümhur Hz. ~ınıftan çıkarken 
~~ clerris Tahir Beye teşekkür etmişler 

\!lini sıkarak iltifat buyurmuşlardır. 

gitmek tizere Selanik bankasının yanın 
daki sokaktan yukarı doğru çıkarken 
birdenbire beş adım ilerisinde beliren 
bir adamın elinde tuttuğu barabellom 
tabancasını kendisine tevcih ettiğini 

TALEBE ARASINDA görmüş fakat hiç bir şey söylemeğ<.' I 
~ÇliCaıi Hz. bu sımftan çıktrktan soura meydan kalmadan birinci kurşun nam· 
~tıcu sınıfa girerek hukuk usulü mn· lıdan çdunıştır. ~atil bu birinci kur-
~ eltıesi müderrisi Mustafa Reşit Behçet bfl7 !tatil şunu Behçet Beyın kalbine tevcih et· 
~, )itt Şahit ve senet bahsi etrafın· bulunan odacısı Hüseyin Efendi de ya miştir. Fakat Behçet Beyin bu sırada 
't"takrir ettiği dersi ön sırada talebe ralanmış ve nakledildiği Sen Jorj h~ elinin kalbinin üstüne götürmesi kur-
~na oturarak takip etmişlerdir. tanesinde vefat etmiştir. Mustafa şuna seyrini değiştirtmiştir. Kurşunl 

lgiJi Reisimiz burada da on beş Hayri ismindeki katil ciııa):eü işledık· (Alt wah 6 ıncı sa) fada] 

Mahmut Ea .. t Beyin, 
yazdığı iddia edilen 
yazılar, barut aui is
timali, borç için ha
pis meseleleri kak-

kmda beyanatı 

Sabık Adliye Vekili Mahmut 
Eıat B. şehrimizde bulunmakta 
Ye nezleden muztarip olduğun

dan üç gündenberi dııan çık
mamaktadır. 

Dün bir muharririmiz Mahmut 
Esat B.le muhtelif meseleler hak 
kanda görOtmliıtür. 

Mahmut E1at B. muharririmi· 

Mahmu~ Eaat bey 

zin, bir gazetede 0Hırıızlar çe
kilin,, serlavhasile çıkan yazıla
rın kendisi tarafından yazılıp 
yazılmadığı sualin~ sadece şu 
cevabı vermiştir: 

"-Hırsızlarla mücadele zaten 
Cümhuriyet Halk Fırkasının pren
siplerindendir. Ben bu prensip
lerden ula ayrılmayacağım.,, 

Sabık adliye vekili bundan 
sonra kendisinin guya Halk Fır
kasma muarız bir cephe alarak 
mecliste tenkitlerde bulunacaAı 

[Alt tarafı 4 üncü sahı fada) 

- Müdür beye gittim, hastayım, 
- Sen de defterini gönderir 

bile öyle yapıyor. 

Hariciye vekilf aoa ıeyahat\nde 
kendisine refakat eden Aıım 
ve Necmettin Sadık beylerle 

Ankara, 15 (Telefon) - Mil
let Meclisi bugünkü içtimaanda 
Fethi Beyin takrirlerinden Ce
nevreye giden murahhaslarımıza 
ait olanına müzakere etti. Tak
rir okunduktan ıonra Hariciye 
vekilimiz; şu cevabı •erdi: 

- Suallerin tertibine bakıla
rak hUkUm yürütülünce derhal 
göze çarpıyor ki maksut olan 
şey memleketimizin harici ıiya
ıetine taall6k eden esaslı bir 
mevzu hakkında Hariciye •eki
line sual sormak değil, başka 
bir maksat vardır. 

Vekil B. bundan sonra soru· 
lan ıual çerçevesi dahilinde ka
larak basit bir ceYap vermek 
kafi olduğunu, fakat meclis mU
zakeratmı ehemmiyetle takip 
eden halk kütlelerini de dütii· 
nerek meslenin BUyilk Meclisle 
birlikte efkarı umumiye buzu· 
runda da Apaçık tezahür et
mesi lazım geldiğini ı&yledi ve 
ıöyle devam etti : 

- Evvela ıamimi arzetmeliyim 
ki, terk ve tahdidi teslihat hare· 
keti bUyük harbin felaketlerinden 
sonra bu afetin tekerrürüne mani 
olabilmek için drpiş edilen husu-

[Alt tarafı altıncı sayıfamızda] 

bana izin veriniz, dedim. Vermedi. 
mektepten çıkarım, meb'uılar 
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M. K ~telno Bugün 
Türk -ita h ·n n ı na hkenı~s i 

"' 
Apdülhanı t \'eresesi da-

Terkos müdürü dün Ank•" 
raya gitti 

Bir çocuk boğuldu, sekiz kişilik 
aile de ortadan kayboldu 

bir Süreyya Pş. nı n istif ası 

kabul edildi 
Bu arada M. meclisinde kısa 
bir milnakaıa sahnesi geçti 1 

vasını intaç edet·ek 
Bugün Türk-ltalyan mahkeme

sinde Aptülhamit veresesinin da-
valarına bakılacak ve ağlebi ihtim :ı. 1 

karar verilecektir. Bundan baş
ka yedi davaya daha bakıla

caktır. 

Şehrin su derdini ve ihtiyacın• 
büyük bir a laka ile takip eden l 
gazetemiz bundan bir müddet e~e 
bu mevzu üzerinde yapılmıf bır 
tetkiki neşretmiş, geçenlerde Be· 
şiktaş yangın ı münaaebetilc ge· 
ne bu mevzua temas etmişti. Ankara, 1 S ( Telefon) - Bu

raya gelen resmi malumata gö
re Adanada Seyhan nehrinin iki 
tarafmdaki bina Ye sokaklar ta
mamen su altmdadır. Feyezan 
etnasmda T aşköpriinün biraz ile
riıinde ve nehrin orta1mdaki 
bir adacıkta bulunan sekiz kişilik 
bir ailenin akibeti malüm değil
dir. 12 yaşmda bir çocuğun bo
julduğu teıbit edilmiştir. Halk 
emin mahallere naklolunmuştur. 

HilAliahmerin para ve eşyn yar
dımı deYam ediyor. 

Adana, 14 (Vakıt) - Yaimur 
hail devam etmektedir. En ya · 
kın köylerle bile muhabere te
•İn edilememiştir. Ova köyle
rkle su altmdadar. Mezruat mah
•olmuıtur. Sahildeki evlerin bir 

Iktısat meclisi 
içtimalanna dünden ıti

baren nihayet verdi 
Ankar, 15 (Telefon) - Ali ik

tiaat mecliıi bugön Mustafa Şe
ref Beyin riyasetinde Tlirk tica

ret ef yasımn inkişafı raporunu 
mnıakere etmiştir. Meclis bu mü

him meaeleyi 4 kısımlık bir ıema 

dahilinde tetkiki muyafık iÖrmüş 

ve haziranda toplanmak üzere 
bu içtima devresine nihayet ver
nıittir. 

Lise pansiyonlarındaki 
talebeye tenzihit 

Ankara, 15 (Tele fon) Maarif 
•eklleti lise pansiyonlaırndaki 
talebeninde kardeı tcnzilltından 
istifadesi için maliye ile maha
bere etmektedir. 

~ıa:iye vekili iyileşiyor 
Ankara, 15 (Telefon) Maliye 

vekili Şükrü B. iyileşmektedir. 

:\ nkara lıa )! takriri 
Ankara, 15 (Telefon) - Ma

latya meb'uıu Nedim beyin 
Ankara hali hakkmdaki takririni 
dahiliye encümeni adliye encü
menine havale etti. 

Elazizlilerin bir talebi 
Ankara, 10 (Telefon) -Feni

paıa - Diyarıbekir hattının Ma
latyadan sonra Elizize de uğra

masını temin için gelen Elaziz 
heyeti Nafia ile temas ediyor. 

"V AKIT ,,ın tefrikası: 35 

çoklara yıkılmıttır ve yıkılmakta 
devam ediyor. 800 ki,i açıkta 
kalmıştır. 

Belediye seylipz.ede leriyerleıtir 
mekle meıguldur, bunlaran iaşelerini 

Hillliahmer ve belediye temin 
etmektedir. 

ETierini su bastıiından aiaç
lar üzerine çıkanlaran kayıklarla 

kurtaralmalarma daTam edilmek· 
tedir. 
Şimdiye kadar sular tarafından 

sürüklenen yedi kiti ile hasta
nede bir çocuğun boğulduğu 
tesbit edilmiıtir. Hastaneyi ve 
TUrk ocağı cihetini de ıu bas
mışhr. Hastanedeki hastalar ka
yıklarla başka bir binaya nakle
dilmişlerdir. Vali ve inzibat kuv
•etleri az.ami faaliyetle çalış· 
maktadırlar. 

l~mitteki dava 
Arif Oruç 13. hakkındaki 
müstantik tahkikatı bitti 

iz.mit, 1S (Vakıt)- Arif Oruç 
ve Süleyman TeTfik beyler hak· 
kında müstantiklikçe ikmal edi
len tahkikat evrakı, müddei u
mumiliie verilmittir. Müddei u-
mumilitin muhtelif maddelerden 
yedi, sekiz dava açılması lüzumu
nu göıteren iddianamesi haı:ır
lanmıf, bugun (dün) maznunlara 
bildirilmitlir. Üç gün itiraz müd
deti •ardar. Bundan ıonra 

kararname yazılacaktır. Muha· 
keme lzmitte olacaklar. 

Umumi müfettişlik 
Dah )iye vekaletinde bir 

pro jc hazırlanıyor 
Ankara, 15 (Telefon) - Da

hiliye veklleti umumi müfettit
likler ihtaaı için bir proje ha
zarhyor. Buna göre memleket 
nuntakalara ayrılacak, umumi 
milfettiılerin teniş aalihiyetleri 
olacak, mülkiye n.üfettişleri bun-

I larm maiyetinde çalııacaklardır. 

: C. H. fırkasında grup 
ı. 

ıç1n1a1 

Ankara, 15 (Telefon) - Ya
ran ( bugUn ) Halk fırkası ırupu 
toplanarak dahiliye vekilinin son 
seyahati hakkında vereceği iza
hatı dinleyecek, imar blltçesine 
150 bin lira zam meıelesini gö-
rilıecektir. 

Ankara, 15 (Telefon) - lstan
bul meb'usu SUreyya paşamn 
istif anam esi Millet Meclisinin 
bugünkü celsesinde okundu ve 
bundaki "ilmi hp" tabiri tebes
sümle kartılandı. Bu sarada bir 
meb'uı: 

- Tahsisat defterinin iade-
sinden bahsediyor. istifa ettiği 
ayın nihayetine kadar olan 
maaşını almışhr, dedi. 

Diğer bir z.at: 
- Ona babasından çok para 

kalmıştır. 
B~sim Atalay B. • 
- Riyaset makamından soru

yorum, bizim de bilmemiz lhım
dır. Bazı arkadaılar haydariye 
giymiı dervişler gibi Meclisten 
u:ıaklaııyorlar. Bunlu nasıl olu
yor da senede 4 defa bile mec-
lise görilnmedikleri halde maaı 
ve tahsisat alıyorlar. 

Reis ceTap verdi ı · 
- Hepsinin mezuniyeti bura

dan geçmiıtir. 
Bir ses - Haydar beyinki bu

radan ~eçmemittir. 
Mnzakere sonunda Süreyya 

paJanın iıtifası kabul edildi. 

Mühendisler 
Kanuna yeni bir madde 

ilave edilecek 
Ankara, 14 - Mühendisler 

kanununa bir madde illve edil
mesine dair llyiba Meclis encll· 
meninde müzakere edilmektedir. 

Bu maddeye göre ecnelii te· 
basından olan mUhendislerden, 
mühendisler kanununun bir fık
rasındaki ıeraiti haiz olanlar, 
devlet hizmetlerinde lüzum ha
sıl oldukça istihdam olunacaklar
dar ve memlekette icrayı san'at 
ede bileceklerdir. 

Ankara mühendislik ilemi bu 
tekliften memnun kalmamıttır. 
Mllhendiıliğin de ecnebi doktor, 
eczacı gibi takyidata tabi olma-
•• istenmektedir. Encümen aza
ları da yalnız deYlet hizmetinde 
llizum hasıl olduğu zaman ec· 
nebi müteha11ıs mUhendiılerin 
istihdamına taraftardırlar. 

Kanunu medeni 
Ankara, 14 - Adliye Tekile

tinde kanunlın tetkik eden ko
misyon, taarruz teşkil eden Tica-
ret kanunu ile Kanunu medeni 
abklmı üzerinde de tetkikat yap
maktadır. 

Tasarruf haftası 
Şehirde dün tayyarelerle 

rekl:\m yapıldı 
Yerli mallar haftasmın dördüncU 

günü olan dün de vitrin müsaba
kasına devam edilmit ve yeni
den binlerce rey verilmiıtir. 

Dnn tayyarelerle şehrin muh
telif mahallerine renkli tasarruf 
rekllmları atılmış, radyoda da 
Hal. kı Nezihi B. tarafından bir 
konferans verilmiştir. 

Fındık ihracatımız 
1930 senesi bidayetinden Teı

rinisani nihayetine kadar mem
leketimizden Avrupaya 8 milyon 
410 bin 206 kilo kabuklu ve 12 
milyon 497 bin 161 kilo da ka
buksuz fındık ihraç edilmittir. 
Bu, geçen seneden Uç misli faz
ladır. 

Konsorsiyon1 içtimaı 
Bankalar konsorsiyomu heyeti 

umumiye içtimaı dtin yapılama
mış, çarfambaya bırakılmıştır. 

iskan isleri 
itlerin daha aalim bir ıekilde 

idareai için yeni esaslar 
teablt edilecek 

Ankara, 15 - Gazi Hz. nin 
son seyahatlerinde iskan işlerinin 
pek te iyi bir şekilde gitmediği 
g6r0lmüıtür. Diğer taraftan 
muhtelif yerlerden iskan işlerine 
ait pek çok tiklyetler Taki ol
muştur. 

Aldığım maHimata göre. ya
kında bazı meb'ualarm takriri 
6zerine, meıele fırka grupunda 
Ye mecliste mevzu bahsolacak-

tır. lskln itlerinin daha Hlim 
bir ıekilde idaresi için yeni esas
lar teabit edilecektir. 

"f ütün inhisarında barem 
kanunu tatbik edilecek 

Ankara, 15 (Telefon)- Tiltüo 

inhisannın btıtçeai tetkik ediliyor. 
idarede barem kanununun tatbiki 

esaa itibarile kabul edilmittir. 

Beşik taş yangın ı yazısında Te~· 
kos müdürü M. Kastelnonun bır 
mektubu da dercolunmuş •e 
kendisine, ileri sürülen bazı nıü· 
talealara karşı ne diyeceği ıo· 

rulmuştu . 

Dün akşamki ekspresle Arı· 
karaya giden M. Kastelno, ha· 
reketinden evvel kendisini görell 
bir muharririmiıe bu bahis üıe· 
rinde şunları sBylemiştir : 

•Yangın esnasmda 60 No. h 
muslukta su bulunmadığı söyle" 
niyor. Bu doğru değildir. 

Elimizde bulunan kayıt maki· 
nesi orada saat 6,15 te ilk ağı•11 

açıldığını ve 80 tazyikinde bu· 
lunan suyun gittikçe düştüiUnti 
ve bol bol su alındığım göster 
mektedir. Bu benim mücerret 
iddiam değildir. Bunu makioe 
grafik halinde kaydetmittir. 

Bu grafiğin fotoğrafını iaıetr 
lere de göndermittim. Bu bıı
ıusta o semt sakinleri ile Bey· 
oğlu etfaiye kumandanı Zeki S· 
hakikati peklll görmütlerdir. 

Yangınlar hatladığı zaın• 11 

ona civar evlerde suyun kesil· 
mesi, suyun yangın muslukJarııı· 

da sarfından ileri gelir. Buod• 
kast aramak insafsızlıktır.» 

Cilt doktorları 
Dün cen1İ)'etlerinin ilk 

içtimaını yaptılar 
Şehrimizde yeniden tesis e(il• 

len cildi Ye ıührevi hastalıkllf 
cemiyeti azalarına dun akt•"' 
cemiyet reisi doktor Tallt S· 
tarafından Tilrkuva:zda bir çıf 
ziyafeti verilmiş ve cemiye~ 
fahri riyasetini kabul etmesi iÇlf 
Sıhhiye Vekili Refik B. e telgt' 
çekilmiıtir. 

Marangozların intihab'tı 
Marangozlar cemiyeti idat'e 

heyeti intihabı diln yapılmıf f~ 
Salih, Şaban, Şevki B. ler e11'• 
heyete ilive edilmiılerdir. 

Kabili iştial maddeler 
lktısat vekaleti mevaddı ıııOf' 

taile dolu sandıkların gilmrnkteS' 
geçirilirken enelden haber fe' 

rilmesini, aksi halde tiddetli ceı' 
alınacağını bildirmittir. 

J) tııt 
eksantrik llörünür.. Göreceksin. gözünün önündekilerle uğrq. ıaydı ne iıe ne der geçerdik. • 
Teklifimizi samimiyetle kabulde - Evime balanıyor muyun1? neler de neler? .. ıe 
dakika fevt etmiyecektir. Macera· Aç mııınız? - Maydanozlu köfteler, 01 

yı müzminleıtirmemek için hemen - Aç değiliz. Y aıamak yalmz mi ? b' 
gidelim.. boyuna tılanmakla olmaz. Oğlu- - Alayın sıruı değil daaı•t ı' 

- Haydi... nun ahlakı bozuldu haberin yok.. ni dinle... Bu itin önüne geÇerfl 
- 17 - - Ne yapıyor? geçersin geçemezsen... J,ı' 

Evin havasında fırtınalardan e- - Bazı aktamlar sallana salla- Hafıza Hanım boğazına tılo 
vel görülen bir elektrik dolgunlu- na geliyor. Ağzı kokuyor. bir hıçkırık düğümile ıuıtu. 

- Bu mülahazalarında hotgam dalgınlığından ıonra Bekir Efen- ğu var gibiydi. Anası, büyük anası, - Mihalakopuloya vergi veren File1of ıordu: 
Irk yoktur diyemem. Fakat sözle- di: hizmetçi uğur Ayte Çelebinin ha· türk yalnız benim oğlum olaydı ke - Ey geçemezsem... . V 
rinin biraz doğru cihetleri de var... _ Bu huauıta aklıma gelen ilk tinden kih. ıikayetle , ka~ teaccü~- derlenirdim. Hemen bütün türk- - Geçemezıen oğlunu k•Y 
Peki fikrini kabul ettim. Söyle şim çare ıudur. le bahsedıyorlardı. Oglana hır ler o fabrikacının haraç güzarıdır .• dersin.... . c· 
dine yapmak lazım geliyor? bu i!~i _ N d" ? şeyler olmuı. Sallana ıallana yürümek, ağzı kok· - Oğlumu nereye kaybedıf 

e ır • H f H b" .. ak • d" d ... ·ı E h" ' gencin buluşmak, sevişmek arzula· D .. ... . a ıza anım ır gun epeyce m ıım ı ayıp egı ... n mü ı o rwn. j• 
- ogrudan dogruya fılesofa b" · · ı ·ı d d k · 1 · .. "1- k f ·ı ·· k h B" ··k J ~-•Y' rına nasıl mini olabileceksin? Et- .. . ır sınır ga eyanı e ama ının at ıt erı tusau u a a ı e gorme , er - uyu anayım an &LA"~ ~•· 

muracaat edelım. Macerayı anlata ltt F'l f k d"' ... ho · k b 1 • •'t" .. A k d nı çJl' raftan açılacak dedikodu ağızlarım I 0 .. 1 b şıaına çı ı. ı eso aynanuın- gece oıege ıar ı gırme ; un ar çım go urmuyor. yfe a ı . ıı' 
nn.. g unu u sevdadan çekmek d ft 1 d . d .. k d' b" . . d'k" t f .. .. .. l"·k d - d"""" ........ • .. ı ı• 

ı k t k ? s·· .. h il k an ıo nar ereceıın e ur er ı. ızım ıım ı ı e erruıumuze, te a ·rayım a gor ugunu, ıııttıgh• 
nası apa aca sın. ozu ma a e için ne yapma lazım geliyorsa K d · · · b 1 k · · f k" · · · • kah · d .. .. b' .h l . . . . a m ıçım o,a tma ıçın po - ımıze göre urılık lazımelerinden o ıöyleıin..... 1, veııne utmu§ ır maceranın ı ma etmemesını rıca edehm .. Ne- 1 • d"kt . d" ısJJ •• •• J k . ? ayıp geyır ı en ıonra. ır... Ay•e kadın çag""ırılır Oıı .t1 
onune nası geçece sın. dersin? D "nk' . l T • rh · 

H h 
. 

1 
. b . · ·· - amat artık bu senı 111 e • - Oğlunun yaptığı şeyi sen de beraber F ehime Hanım da içe ,_,, 

- a •§le meıe enın u muş· - Muvafık · G"·kt k" ku ı d · d k" h" d """I • B d ) ~ ı.I\~ .. ihe . . . . . ··• . v verır. o e ı ~ ~rı, emz e ı ~ç yapmıyor egı ıın. en e ge girer. Anadollu hizmetçi rrı~· tıi' 
kul c tlermı halletmek ıçın konu - Hıkmetullah Efendı çok dog balıkları, karadakı ınıanları, mah dım de ıarhota sarhotluktan tikii- meye çağnlan bir fahit gibi z;te 
talım:.. . ru bir adamdır. Fakat eğriler ara· lukları bırak ... Bir az da evinin h.:.· yet ediyorum ... Çelebinin akıl bo· leri ağzına bak1:ırarak hatlar: 

Bırkaç dakıkalık bir dütüncc ımda ıözleri garip ve hareketleri line bak ... Biraz da dizinin dibinde:, zukluğu yalnız içkiden ibaret ol- (Bitmedi) 



a Çıkarıldı Ed!lmiyen Tahsil --------
Yeni Bir Vergi Daha Mey a 

~~iyede: 

Remzi Pş. zade 
hakkındaki tevkif müddeti 

uzabldı 

( Tarizlere cevap 
-----------------------

'Sinemadaki hadisf 
Muallim Muhsin B. in dava
sına dün birinci cezada 

bakıldı 

ı~-----------------------. Havadan kazanç yok Defterdarlıkta: 

50 bin lira! 
Tahsil edilmiyen bir vergi 

daha meydana çıkb 
Bir müddet evel muharrir Yala Nu

rettin Beye attığı kurşunların isabetile 
~Akşaın) gazetesi idare memuru Şev-
et Beyi yaralıyan Remzi Paşa zade ı 

Şe\.'ket Beyin muhakemesine İstanbul ı 
afu ceza mahkemesinde mevkufen de-1 
~ahı ediliyordu. Tıbbı adli mclisind<> !( 
flhdislnin deli olup almadığına M-.. 

l'ap?r istenilmiş, muhakeme önün>~ 
dekı perşembe gününe bırakılmıştır. 

Muallim Muhsin B. taraf mdan (l\le 
lek) sineması sahiplerinden Naci 
İpekçi B. aleyhine açılan hakaret da
vasının rüyetine dün 14 buçukta İstan
bul birinci ceza mahkemesinde başlan
mıştır. 

Muhsin B. , teşrinieveJin 17 inci gfi. 
nü akşam üzeri refikası, küçük kızı 
ve bir misafirile sinemaya gittiğini, 
dört hususi mevki bileti aldığını, ta
kat bir tek boş yer bulamadığını, yer 
bulunması için orada bulunan Nnc-: 

Ankaradan gelen bir habere 
göre, iflb eden AYUnduk zade
ler ticaretanesine ait tabsi] edi
lemiyen ( 106) küsur bin liralık 
vergi meselesi üzerinde tetkikat 
ilerlemektedir. Bu huıusta adliye 
müfettiıliğine de tebligat yapıl
mıştır. Verginin tahsil edileme
mesinde Deflerdarhğın mı yoku 
Sindik heyetinin mi ihmal gös-
1terdiği cihetinin teıbiti için ça· 
lışılmaktadır. 

Fakat, dün akşam kesilen tevlit 
:'_iizekkeresinin müddeti bittiğinden. 
~Vket B. akşam üzeri mahkemeye ge 
tiriıllliş tıbbı adliden gelen rapor o 
kQn.arak mev1'ufiyetin devam edip edil 
ltıer.ıesi hususu düşünülmüştür. 

'\Terilen raporda Şevket Beyin nakayi 
8f İ?siye n sekameti ruhiyesinden b ın 
~diliyor bunların tesirile gayri tabii 
~al~ gelerek cürüm işliyebileceği ve i-;
edıfi kaydolunarak kendisine esbabı 
ltı'1Şeddide ve esbabı muaffife ile ce ~.ı
~'rileblleceği yazılıyor, fakat iki mii
teıat nokta hakkında, kendisinin ser-
best kalması tehlikeyi mucip olup ol-
11"Yacağı hakkında karar vermek salf..
hiyet; harici görülüyor, kat'i bir ='eY r . 
ct?~lenilmek hususunda (İzharı acz) e-
l!thyordu. Müddei umumi Burhanettfo 

· ,e (ise de), (maamafih), (ancak), 
~~inaenaleyh) Ierle dolu olan, dolam
uaçıı, mütereddit, gayri sarih bir tarz 
da Yazılan raporun kat'iyet ifade etmc-
ai liizumuna işaretle deniden Tıbı Adli 

~tclisinden cevap istenilmesi n muh.ı· 
b eınenin mevkufen devamı talebinde 
lllundu. 

Mahkeme, talep veçhlle karar verdi 
~~ cevabm yetiştirilebilmesi için mu
·~kemeyi ayın 25 inci perşembe günii 
lllat 14 e bıraktı. 

Sevket B., (beni tekrar tımarlı:ı 
~eye ı•göndermeyiniı; de nereye göndt 
l'it'!eniz razıyım?) demiş, karar ,.c4; 
~ile tevkifhaneye gönderilmiştir. 

Belediyeci e J 

'-u~tahdemin şubesinin yeni 

1 
kadrosu 

'ficııret Odatı fçtlmalanndan \bir lnnna 

Ticaret Odası 
Borç için hapis istemediğini 

söylüyor 
Ticaret odası tarafından Gazi 

Hazretlerine takdim edilen ik
hsadi rapor bazı şikayetleri ve 
dedi koduları mucip olmuştur. 

Bir çok kimseler inhisarların 
lağv ve borç için hapsin iadeıi 
hakkındaki maddesile raporun 
daha ziyade Serbest fırka prog· 
ramma benzediğini iddia et· 
mişlerdir. 

Ticaret odası erkamndan bir 
zat dün bu hususta bir muhar
ririmh:e demiştir ki: 

- Raporda kat'iyen borç için 
hapsin iadesi istenmemiştir. 
Yalnız kanunun tadili talep 
edilmiştir. 

Tütün inhisarmın lağvını odamız 
340 ı1enesinden beri istemekte 
ve mecmuasında bu fikri mü-

Beyin nazan dikkatini celbettiğini, f· ( 
kat nezaketsizlikle karşılaştığını, l'.?.· .t:mntyet SandıA'ı dahilinde bir mnn 
ci Beyin ayni zamanda tokatla muk ı M h. f . 
beJe ettiğini anlatmış, bu Mdiseden son aaŞ Sa ip eri 
ra da Naci Beyin ahali arasında dola-
şarak gfiya kendisi ahaJiyi kanunJarn Sarraflartn elinden kurtarılmı-
karşı harekete teşvik etmiş, muvazene- yor Emniyet SandıGı yeni bir ı 
siz vaziyette bulunmuş gibi lakırdı- servis yepEic~ktır 
lar söylemiş olduğunu ilave etmiştir. Birçok maaş hasiplerinin nek falıiş 

Naci İpekçi B,, ne kadar boş yer faizler mukabilinde ikrazntta bulunduk 
varsa o kadar bilet satıldığını, birinci lan dikkati celbetmiş ve bu husust:ı 
ve ikinci mevki bileti alanların kalaba tetkikata başlanmıştı. 
lık arasında yanlışlıkla hususi mevkie Haber aldığımıza göre şebı·imiıd'.! 
oturduklarını, Muhsin Beyin biletler bulunan Maliye ser müfettişi Nazım 
kontrol edilerek yer temin edileceği B. tetkik.inin neticesini Vekalete biı
söylenilmesine rağmen asabileştiğini, dirmiştir. Nazım Beyin tek1ifi kabul 
kendisine hakaret ettiğini ileri sürmiiş, edildiği takdirde cüzdan mukabili ik· 
(Ben ne hakaret ettim, ne tokat attrm) raz işile Emniyet sandığı me.~gul olı
demiştir. cak ve bu hususta çok müsait teshil it 

Mahkeme, Muhsin Beyin Naci B. gösterecektir. 
aleyhindeki darp, Nacı Beyin Muhsin Emniyet sandığı bu işi memnuniyet
B. aleyhindeki hakaret davaları dos- le kabul etmiş ve hususi bir sen·is ·ıü
yalannm celbi kararile muhakemeyi cuda getireceğini vadeylcmiştir. 
19 k!nunusani saat 14 e bırakmıştır. Bu ikraz işinden sandığın alacağı 

Niçin gecikti? 
bir senelik faiz sarrafların alacakları 
bir aylık faize ancak tekabül edebil
mektedir. 

dafaa etmektedir. 3 ayhk maaııar me•elesi ve 
Tercümanlar maliye üf• tti .. 1;"' • Fethi B. bu maddelere temaı ın e ~gı 

. d' • . Eytam eramil ve mütekaitler malum 
ettı ıye memleket ıktısadıyatmda olduğu u"zere 0·• ı bl d . . • çer maaş arını r en 
miihım olan bu Amıllere dokun· almaktadırlar. Geçen gün de işaret e• . 
mamak, ondan bahsetmemek çok tiğimiz gibi bu ırıaaşlann kanunuev ·, 
gülünç olmaz mı? mart haziran ve eylUl aylarının hesap 

f, ____ s_p_o_r ___ _.l 
Stadvum işi 

lanmn da verilmesi lazımdır. 
Böyle olduğu halde tedfyata başla

mak elelekser bu ayların ortalarına 
doğru mümkün olur. Halbuki bu maaş 
sahipleri yoksuz kimselerdir. Bir g ı.i 1 

.. .. • • lük teehhür bile onlan şiddetle müte-
F utbol heyett dunku 1çtı- essir eder. Nitekim bugün kanum1.e. 

Turing klüp tarafından hi
maye ve mürakaba edilecek 

lıtanbul tercümanları vaktile 
bir cemiyet teıkil etmişlerdi. Ba-
zı esbaba mebni bu 'Cemiyet ge
çenlerde dağılroıJtı, Hj~A.f.e~iı; 
ve teıkilatsız kalan tercümanlar
dan bir kısmı Türkiye Turing 
klübuna müracaatla haklarının 
mUdafaasım bu müesseseden ri-

Kaydedildiğine göre Sindik 
heyeti Defterdarlığın geç mOra-

caat etmiş olduğunu ve meı'uliyetin 
kendisinde olmadığını iddia et
mektedir. Halbuki dtin yaptığı· 
mız tahkikata göre bu işte def-
terdarlığın da kabahat ve ihmali 
görülememektedir. ltaret edilen 
Yergi mektum bir vergidir. ihbar 
Uzerioe tahakkuk ettirilmiıtir. 

Fakat ihbar iflasın vukuundan 
sonra olduğu için vaziyete vak
tinde müdahale edilememiştir. 
Bundan dolayı defterdarlığın, 
sindik heyetine geç milracaat 
etmiş bulunması bir ihmal 
neticesi addedilemez. Sindik he
yetine gelince, bu heyetten Ek· 
rem llhami B. şunları .söylemek
tedir. 

- Biz iflasa ait mesaili mu
ayyen bir çerçeve dahilinde tet· 
kike memurduk. Kanuni eşkale 
muvafık olmıyan defterdarlığın 
teklifini terviç etseydik salihi· 
yetimizi tecavüz etmiş olurduk. 

Sonra masanın emrinde bulu
nan para hazine matlubunun 
ancak beşte biri kadardı. Eğer 
bunun hepsini versek gene ha
zine hukuku zarardan vikaye 
edilmiı olmazdı. 
Alınmıyan bir vergi daha 

Milli sigorta şirketlerile Tür
l<iyedc faaliyet gösteren ecnebi 
sigorta şirketlerine müşteri ge-Yeni belediye kanunu muti· 

bince teıkil edilen müstahdemin 
1'2heıinin kabul olunan kadrosu
"' gGre şube bir müdür, bir 
"'iimeyiz, iki katip ve iki doaya 
~emurundan teşekkül etmiştir, 
boaya memurları bütün müstah
dernin için ayn ayrı dosya ve 
~icil tutacaklardır. Önümilzdeki 
q•fta içinde mUstahdeminin tes
tiline başlanacaklar. 

1 

n1a ında reni kHrarJar verdi ve1in (16) sı olduğu halde henüz tedi
.. · .. yata başlanmamış bulunuyor. Geçen 

Dun akşam fevltalade olarak gün bu meseleden bahsederken birçok 
1 içtima eden Futbot ve Mmtaka şikayet mektupları aldığımızı kaydet· 

Heyeti merkeziyesi maçların ge- miş ve memurlardan biraz sür'at bek· 

ca etm"rlerdir. Temennileri me
yanında tesbitsiz surette tabi ol
dukları kazanç vergisinin hafif
leıtirHmesini istemişlerdir. 

tirenlere komisyon verilmektedir. 
Bunlardan gerek harik, gerek 
hayat, gerek nakliyat için veri· 
len komisyonlardan ıimdiye ka
dar kazanç ~ergisi alınmadığı 
Maliye. baş müfettişi Nazım Ra
gıp B. tarafından yapılan bir 
teftif neticesinde anlaşılmış ve 
vekalet tarafından bunların biri
kenlerile beraber alınması için 
defterdarlığa emir verilmiştir. 34 türlü istatistik 

Belediye şimdiye kadar evlen
~e, yangm, mezbaha ve et sar-
'Yatına ait olmak üzere dört 

tUrtu iıtatistik yapıyordu. bun
dlln sonra 34 nevi istatistik ya
r•~aktir. Belediye bu istatistik
dt:r~ neıretmiyecek ve doğrudan 
0ıruya istatistik müdüriyeti 

111burniyeıine gönderecektir. 

Fırınlarda tahkikat 
8rnkselde ekmekçilik tahsil 

b~lniı olan Ali Rıza bey isminde 
,.'r genç Maarif vekaletinin tav
,;~esi Uzerine belediye hizmetine 
f ' 11rnıştır. lktısat müdüriyeti em
~ce çalışacak olan Ali Rıza B. 
ı~ri lllarda ekmek fırancef a çeşni
•k üzerinde tetkikat yapacak 
t. lbek çeşnisinin ıslahı hakkında 
Qır 

rapor bazırlıyacaktır. 

~inkılap müzesi için 
~t: . eledi ye inklllp mUzesi için 
~ "'?eıa on bin lira tahsisat ver

tıı,t!~lr. Bu para ile müzeye kiy
~~' •e tarihi eşyalar alınacaktır. 
~?e vekalete gönderildi 

'1ı . ıl&yat, belediye. idarei hu· 
b,~'Yenin 931 senesi müıterek 
ttıtıl:leri ı,ehir meclisinin evelki 
~,b n içtimaında müzakere ve 

uı •dilmiıti, 12 milyon lira 

ri kalmamasını temin maksadile leriz demiştik. 

F b l h 
. . . . ~. Dün haber aldığımıza göre bu teeh· 

ut o eyetının tayan etbgı h"r l' ··r ttı'şle · · d dikk t• · u ma ıye mu e rının e a mı 
Kadıköy ve Selimiye sahaların- celbetmi} bulunmaktadır. Müfettişl !k 
da maç yapılmasını tasdik et- bu hususta dün tekrar zat işleri muha· 
miştir. Birinci kilme maçları Ka- sebeciliğinin dikkatini celbetrniştfr. 
dıköy ikinci küme maçlan ise Yaptığımız tahkikata göre bu sefe.·ki 

S l. ~ h d k geçikmiye sebep, maaş bordurolarının 
e ımıye sa asın a yapılaca br. hı" t uh b i ta f d b' b' zza m ase ec ra ın an ırer ı-

Stad yum meselesi için de hisse- rer tetkik edilmiş olmasıdır. Yoklama 
darlardan Ahmet beyin vekille- ilmühaberleri üzerinde bazı sui istJmal
rinin her üçünün ayrı ayrı iza- ler yapılmış bulunması bu tetkike mües 
hat vermeleri üzerine merkez sir olmuştur. Borduroların tetkiki 
heyeti h ·· h. d b' t nihayet bitmiş, fakat bu sefer de ita 
. er. uç ısıe arm ızza emrinin gelmediği görülmüstür. Mu-
ızahatını dınlemek ve ona göre hasebecilik bu emrin gönderil~mesi için 
karar vermek üzere her üç his· dün Maliye Vekaleti nezdindeki müra-
5edarı münferiden ve tekraren caatini tekit etmiştir. Bu neticeyi al
daYet etmiştir. Hissedarlar yarın dıktan sonra şöyle düşündük: AcatJa 
saat 18 de mmtaka merkezinde bu borduroların !etkikite evelce başla11 
bulunarak Stad h kk d . saydı, ita emrinı almak aybaşında dü-yum a ın a ı· .. ..1 d" d h . . 1 . şunu sey ı a a ıyı o mazmıydı. Bu 
zabat vereceklerdır ve bu suretle mümkün değil miydi? 
Stadyum meselesi halledilecek 
ve aglebi ihtimal mukavele ya· 
pılacaktır. Mukavele yapılıncaya 
kadar da maçlar KadıköyUnde 

San'at ileminde 

Yunan aktörleri 
.... ~~:~!.~.~!~.: ... ""'"""""'"ım"'""'""" .. '"'R'"''·"·"'"'""'"'m""'" Sere f ler ine dün Güz el San
tutan bu müşterek bUtçe dun at1ar birliğinde bir çay 
vekalete • gönderilmittir.. Bü.tçe ziyafeti Verildi 
ayın 25 tane kadar tasdık edıle- Yunanlı tiyatro san'atkarları 
cek belediyeye iade edilecek Ye ıerefine dün Güzel San'atlar bir-
kanunusaninin birinden itibaren liği tiyatro ıubesi tarafmdan bir 
tatbik edilecektir. çay ziyafeti verilmiştir. Ziyafette 

Ş h. l' . Dariilbedayi san' atkarları, marof 
e ır mec ısı ressam ve mimarlarımızdan ba-

Sehir meclisi perşembe günn zılan hazır bulunmuşlardır. Çay 
toplanacak ve şehrin imar Ye içilirken iki dost milletin mes-

lekdaşları ara11nda çok samimi 
tezyini seyyah işleri için ihtisas musahabeler olmuş, san'atlfarlar 
komisyonlarının intihabını yapa- geç vakte kadar birlikte ka!-
caktır. mışlardır. 

Hükumet merkeziye nezdinde 
teşebbüsatına başlamadan Tür-
kiye Turing klübU vaki olan 
mUracaah umum tercUmanJar 
namına telakki edebilmek için 
bunları T okatlıyanda bir içtimaa 
davetle kendilerine teallük eden 
meseleler hakkında müdavelei 
efkarda bulunmuştur. Bunu mü
teakip tercümanlar peyderpey 
T uring klnbe müracaatla cemi
yetin tercümanlar şubesi azalı-
ğına kaytlerini talep etmişlerdir. 
Bu kaydolanlar Türkiye Turing 
klübüode bir divanı haysiyet 
tetkiline karar vererek bu diva
nın T uring klUp heyeti idaresi 
azasından bir zatın riyasetinde 
lstanbul belediyesi Turizm büro-
su şefi Ekrem Besim bey ile 
polis beşinci şube müdürü Ke-
nan bey ve terclimanları tara
fından da iki murahhas tarafla-
rından tetkil olunmasına muva
fakat etmiılerdir. Bu şubenin ay· 
rıca idaresi için bir nizamname 
kaleme ahnması karargir olmuş, 
ayni zamanda maiıetlerini mün-
hasıran tercümanlıkla temin eden 
efendiler ve hanımların tercihen 
istihdamları için bunların otel
lerden ve acentelerden listeleri 
istenilmiştir. 

Yeni tetekkülden asıl maksat 
tercümanları bir kayt altına al
makla beraber adedi kırkı geç· 
miyen mes1ekten olanların hak
larım gerek makamat nezdinde, 
gerek kendilerini istihdam eden
lere karşı müdafaa etmek ola
caktır. 

Bütün şirketlerde de bu hu
susla tetkikata başlanmııtır. Ha .. 
ber aldığımız.ı göre tahsil edil-

' miyen bu veri!'inin yalnız aslı 
(50) bin lira tutmaktadır. 

Eski Frcınsız kabinesı . 
Borçlar meselesi için 11leya 
himizde vaptığı tesbitlertn 
mahiyeti şimdi anlaşılwor 

Haber verildiğine göre, sabık Fran
sız kabinesi tarafından Osmanlı boı·ç
larının Paris itilfıfnamesi ahkfımM ı 
tevfikan taksitlerini ödemekten imtina 
eden 'l'ürki~renin bu hareketi taahhütle 
ademi ı·iayct demek olduğundan bah
sile Ankıra kabinesi nezdinde müste-

~ 

rclc bir teşebbüs icrası için Londra, Ber 
lin \'C V:yana kabinelerine resmen vu
lm bulan müracaata, Londra kabinesi 
diğer devJetlerle bu teşebbüsü yapmağa 
muvafakat ettikleri takdirde ve ancak 
bu şartla Ankaradaki sefirine talimat 
verebileceğini söylemiş, Berlin kabinesi 
Ani.arada bu iş için teşebbüs icrası Al
manya hükumetinin noktai nazarına 

muvafık olmadığı cevabını vermiş ve 
Italya da Mösyö Grandi bu maksatla 
müracaat eden Fransa hükumetinin 
Uoma sefirine, Türldyenin borçlar için 
mi:zakereye :ıazrr olduğunu daha <'Vel 
ce bildirdiğine n~ .ıran siyasi bir t'!· 
şebbiis icrasına mahal olmadığın: s'ly
lcmi tir. Ilinaer.aleyh sabık Fran.:ıı ! 
kabinesinin siyasi te~ebbiis hakkındaki 
teklifi ret cevabilc mukabele görmüj
tür. 
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VAKiT dari teşkil8t1 
1 

H ARICI HABERLERj 

Yeni Fransız 

kabinesi 
Hayırlı bir - - (Üıt tarafı ı inci ıuv!adaı 

~ , nakkındaki neşriyata da şu ıu-

teşe b büs ihtiyar ık retle mukabele etmittir. 

Art.in-Erzurum-Trabzon mü- Hükllmetimın yanındEyım 
sellesi ile bunun etrafm- Rus hikayesi - Bti yalan şayialar beni öy-

daki Şark vilayetlerimizin sıkıntı le görmek istiyenler tarafmdan 
günleri artık sonuna yaklaşıyor. " Çehof " tan Nakleden : Haaan Ş~ çıkarılmaktadır. Halbuki onlar 

ÇOnk~ bir taraftan yakında im- ~ünkü kısmın h_ula~~~u: ·. J -. E~et hatırlıyorum. Ona on ruble beni her vaki• fırkamın, hükô-
za edılecek olan Türk-Rus tica· (Mımar (Uzelkov) bır küıse tamırı ıvermıştım.. metimin yanıbaşmda bulacak-
ret muahedesi ile Batum tran- meseblesi ile doğduğu kasabaya ayak balk·· -dA~I·· Bu mümkün degil. Bu müm- )ardır. Ben yalnız idari teşkili-
t · R h d d · l l sar asmaz, şaşırıyor._ çünkü on be.§ ·un egı .. 

' 1 ı us u u _una cıvar 0 ~~n yer .ere yirmi senelik gaybllbet önünde bam- Sen buna maruz olsan bile yazman, tımızm; inkıl•bın yarattığı bugün-
valnız nazarı surette degıl, feyız- başka bir şehir ve insanlar yaratnm- benden sorman lazım gelirdi.. Niçin kü yenilikleri yürütebileceğine 
li ve hakiki olarak açılacaktır. tır... • yapmadın, niçin- Benim hiç bir şeyden aıla inanmıyorum. Memleketi
Diğer taraftan bu sene yapılmıya Boşadığı llk karısı hakkında malü- haberim yoktu.. mizde inkılibm icabatma göre 
başlanmış Hopa-Borçka yolu ö- mat almak için eski dostu (Shapkin) - Aziz dostum .. Kendisi hastanei!! teşkillt ve taksimat yapılması 
nümüzdeki sene içinde bitecek e gidiyor •. (Slıap~in)_ evelce onun bo- i~~n san~ !azmıştı. Artık bana yazml\k zarureti vardır. Çünkü yeni ha-

ö 
.. .. d k" · şanına davasını uzerıne almış ve epl:y duşer mıdt ya? .• 

.:.onra gene numuz e ı nısan , . . . B 'd . yata göre yeni teşkilat bir asır h d 'fb par<l8ını çekmıştır. Beraber yıyorlar. - en yenı en evlenıyordu. Bu mek 
ya ut ma~ıs ayın .an ı .1 aren ve kızağa binerek mezarlığa gidiyorlm·. toplara ehemmiyet verecek bir halJ~ evvelki ihtiyaçların meYludu 
Devlet demıryollan ıdaresı tara- Yolda (Slıapkin) geçmiş günleri anla- değildim .• Halbuki senin vaziyetin daha valilerin salahiyetinin tevsiine 
fından Trabzon- Erzurum-Tebriz tıyor:) başka idi. Onunla kavga etmiş değildin. taraftarım, fakat eski devirlere 
arasında muntazam kamyon nak- Birçok çarelere baş vurdum. Mektup Ona yardim edebilirdin... rücu şeklinde değil.,, 
Jiyatına baılanacaktır. Ayni za- lar yazdım. Tesadüfen görüşebilmek i· Niçin yapmadın, niçin? .. 

Ş . f k" ı Barut sui istim•li 
manda Nafia vekaleti Türkiye çin tedabir aJdım. Hiç biri, hiç biri kar- - ımdiki i ır erimiz ve kanaatJa. 

etmedi .. Uzun zaman onunla pek fa:>:la 1 rımızm maziye tesiri olacağını zan et- Mahmut Esat Bey, bir 
ile Iran arasında en mühim bir rahatsız oldum. Ancak sen on bin Yer- mek bir hatadır .• Şimdi bu şekilde dÜ· barut sui istimalini tenvir 
1 ranait vasıtası olan bu yolu en meye razı olduğun dakikada her şey yo şünüyoruz, fakat o zamanki fikirfari- k d k 

k ı b
. için en isinin teş ilitı esasiye 

mü emme ır şose haline getir 

1 

Juna girmiş, işte ozaman mağlup olmu5 miz büsbütün başka idi .. lhtimalki şim-
k 

. encümeni reisliğini istedig~ i bak-
ıne için mşaata ve tamirata tu. Yere kapandı ağJamağa başladı. ve di ona bin ruble verirdim .. Fakat o za-

. · k .. .. t··k · d · F k d' ı F k t kında Hizmet gazetesinin verdi-,.:ırışece tir. 
1 
o;onra yuzume u i:ır iı.. a at netict"d'! ı o sun..... a ·a o zaman on rulılc 

"Yakıt,, okuyucularına verdi- ı her şeye razı oldu. Ve kabahatı üstüne vermiştim. Bu çok feci tüyler örpeı ği haberin de asılsız olduğunu 
b 

aldı. tici hikayedir .... Unutmanız lazım. E ı söylemiı ve: 
~im u beşaretti haberin, ikinci 

.'! 
Paris, 14 (A.A.) - M. Steeg, teşk1 • 

ettiği kabine azasını dün cümhUl' rei~' 
ne takdim etmiştir. l\f. Steeg, nazırl·lf 
meclisinin bir içtimaından sonra baZ1 ~ 
yanatta bulunmuş yeni hükumetin t:ı 
bik edeceği proğramı sulhu emniyet ,·t 
sehimet dairesinde devam ettirmek, J11

3 

il muvazeneyi muhafaza ve iktısadf f~ 
aliyetin içtimai terakkiyata göre i.Jtk" 
şafrnı takip eylemek gayelerine nıils~e 
nit olduğunu söylemiştir. Kabine1'111 

perşembe günü meb'usan ve ayan 111•"' 
lislerinde beyannamesini okuyacağı te
yit edilmektedir. 

lzvetiya ne diyor? 
ı· 

Moskova, 14 (A.A.) - Yeni ftı 
sız kabinesinden bahseden lzvestiya ~ıı 
zetesi diyor ki: Yeni kabinenin siyııst" 
ti esas itibarile eskisinin ayni oıacıı.K· 
tır. Belki zavahir biraz değişebil1~: 
Yeni Fransız hükumeti yaşıyabilecd 
ne bizzat kendisi güçlükle inanır. 13ıı 
hükumet bir kaza neticesinde Aust~.c 
bankası hadisesi ve daha geniş bir lı'~ 
ktlmeti teşkili teşebbüsünün akiP 1'\ 
ması neticesinde mevkii iktidara ge 
miştir. Poincare yine ortada durUY11r 
ve ancak ahvali sıh!tiyesi dolayısile rı111 

vakkaten kabineyi teşkil etmemiştit· 

500 esir - Hatırladığıma göre benden aldığı büyük teselli de budur dostum. - T eşkilab esasiye encümeni 
uçünçü derecedeki menbalardan on bin değil on beş bin idi.. Kızak kilisenin önünde durmuştu. Madrit, 14 (A.A.) - Neşredilen ıe:. ' 

l 
· 'hb reisliğini bt:>nim istediğim kat'i- t ~ 

a ınmış ıstı arat nevinden ol- - Evet öyle ... On beş bin! .. Ben ya- lki ihtiyar kızaktan indiler .. Geniş ·iı· mi bir tebliğde, Jacada tabii vaziye ~ 
d b 1 k 

yen yalandır. Arkadaşlarım inti- ·ı:ıı~ 
ma ığmı, i a is Nafia vekili nılmışım_. avenöyü takip ederek kilise kapısıM avdet ettiği ve hüktlmet kuvvetıerı 
Zekai B. gibi en selahiyettar bir -"Shoptin,, şaşalamıştı.. kadar vardılar ... Çıplak kirez ağaçlan bap ettiler. Encümende de böy· 500 esir aldıkları bildirilmektedir. 
şahsiyetin ağzından işitilmiş bir - Bunlar olmuş, bitmiş şeyler •.. A- akasyalar, haçlar ve mezar taşları ka- le bir dosya yoktur. Zaten en· !dam CeSBSl 
hakikat olduğunu buraya kaydet- çıkça her şeyi söylemeği, itiraf etmeği hn bir kırağı tabakası ile örtülmüştü... cümen kendisine verilen evrak- ttııt 
mck isterim. daha muvafık görüyorum .. Ona on hin Kar kümelerinin üzerinde güneşin par- la meıgul olur.,, Madrit, 14 (A.A.) - Jacada ı.u 1~, I 

vermiştim. Ve beş bini deben masraf o- lak akisleri görünüyordu.. Her mezar- B eden isyan hareketinin müşevvıŞ . 
81.rk ı M ı. d orn i9in hıpis meselesi . ~" aç sene eve osnova a )arak ayırmıştım. Bu suretle her ikinizi hkta tesadüf edilen taze toprak ve gün- 'I' olmakla maznun iki yüzbaşı d•'jj. 

sefir olarak bulunan Zekai Bey de atlatmış oldum .. Bunlar hep maziye lük kokusu burada da vardı.. Sabık adliye Yekili borç için harp tarafından idama mahkO.ın .ed·r· 
Rusya hududundaki viliyetleri- karışmıştır. Onun için utanacak bir şey - Güzel mezarlıklar var? .. Hemen hapis hakkındaki suale de şu ce· mişlerdir. Hüküm, infaz ediJrnı~~,, 
mizin iktısadi ihtiyaçlarını, bil- yok! •. Dostum. hemen bir meyva bahçesi gibi... vabı vermiştir: Birkaç zabit te müsbet hapse maJt1' 

1 assa yolsuzluk yüzünden bura- - Sen o zaman zengin ve hali vakti - Evet fakat ne yazık ki hırsızl,ır _ Ben borç için hapsin şid- olmuşlardır. 
d k h k / erinde bir adamdın.. lhtirasla evlen· mezar taşlarını çalıyorlar. Şurasını gö- d J"T. f • 'd 

ar a. i al ın çektiklerini gerek din ve ihtirasla boşandın .. Sonra büyük rüyor mısın I Bak dökme demirden ya- etle aleyhindeyim. Zaten hU.kii- U re l l are t 

dahilden, gerek hariçten pek iyi bir servete sahip oldun .• Tek bir kont·ı- pılmış abidenin arkasında sağ tarafın- met mecliıte okuduğu beyanna- Hendaye, 14 (A.A.) - Madritteı' :,. 
(Örmllş bir zattır. Onun için Na- rat ile yirmi bin aldrğını hatırlıyorum. da bir mezar var. mesinde bunun iadesini kabul len haberlere göre, Huescada diill ~ 
Ha vekaletine gelir gelmez Ba- Senden çalmayupta kimden çalac.ık- "Sofya,, işte orada yatıyor .. görmek etmiyeceğini söylemittir. Borç fi idare ilan edilmiştir. Burada~~ 
tum transitinden, Hopa-Borçka tım? .. Ve itiraf edeyim ki sana gıpta ile is ter misin?.. için hapis yalnız Çinde YC Iran- edenlerin 700 aslier ife birkaç atıı\\T 

'v•ka ke b.. ··k b. d d lk' k d y d'. dül K mektep talebesinden ibaret oldu.r..ı '° ·· volundan başka olarak Trabzon " r n uyu ır azap uyar •m. 1 ar a aş saga on er... a· da vardır. Çinde borçluları fıçı- ı;-
ı le Tebriz arasında muntazam ~en servetini arttırdıkça, halk da şap- lın kar tabakasını çiğneyerek mezara lara kaparlar. Iranda kırbaçla lenmektedir. Jacada asilerin soJ1 ~~,. 

kalannı çıkarmakta o kadar fazla teha doğru ilerediler .. "Shoptin,, elile işaret vetleri hükO.met tarafına teslim olJll ' 
~ransit nakliyatı işletmiye karar liik gösteriyorlardı. Fakat ayni insan- ederek. döverler. ]ardır. 
vermiştir. Hatta bu kararını tat- lar bir kaç şilin için kulupte beni dövü - lşte burada, dedi,.. Ve beyaz me-- Kanunu medeninin umumi buh- M b "' k l'k 
>ik edebilmek için evelce büt- yorlar ve yüzüme tükürüyorlardı.. merden yapılmış küçük bir mezar taşı ranı tevlit ettiği hakkındaki id- ec urz as er l ıı'' 
;eye girmiş olan bir takım na· - Rica ederim. Dostum bana Sofya- nı gösterdi_, dialar çok sarmadır. Çünkü ha- Budapeşte, 14 (A.A.) - Harbiye b~ 

T zm, mecburi askerlik usulünün 1'ıl 
ıa işlerinden iktısat yapmıştır. nın ondan sonraki hayatını anlat. Bazı ehemmiyetsiz kimseler mezarının pis cezalarını intaç eden borç· 
.ı l h - Evet anlatayım .. "Sofya"nm on bi üstüne bu taşı koydular. lünü elzem addettiğini söylemiştir· te-
ıa i azırda Trabzonla Erzurum lar ekseriyetle yilz liraya, yüz Har·c· a K t Ka Jyi fi ni aldıktan sonra müreffah bir hayat "Uzelkov" yavaşça şapkasını çıkar- 1 ıye n zın an ro ' J ~ 

ı rasındaki yol arzu edilen şekil- yaşaması lazım geliyordu. Fakat Allah dı ... Ve çrplak başını pelte peıte yağan elli liraya kadar olan borçlardır. finin tatbik ettiği siyaseti takipte 
le olmamakla beraber senenin bilir; ya cinnet getirmişti .• Kin ve ya- kara gösterdi .• Onu gören Shopkin de Halbuki buhranı ancak beş on vam edeceğini söylemiştir. 

yedi, sekiz ayında üzerinden hut gurur ve izzeti nefis darbeye uğra ayni harekete tabi oldu .. Diger çıplak bin liralık muamclit tevlit ede- Amerika bahriyesi ,. 
<amyon işliyebilmektedir. Jete mıştı. Çünki kendi güzelliğini ve şahsi- bir baş güneşin temiz ziyası altında par bilir. . 1'11 

T • • 
1 

New York, 14 (A.A.) - Denız .~1 
Zekai B. bu imkandan mllmkün yetını para ile satmaya başladı. İhtimal ladı. ki ihtiyarın etrafındaki sükut mc Bu muamelltta ise dayin ha- vetleri hakkında yeni bir plan ısııı:~ 
oldugu- kadar istifade ederek ki seni çok seviyordu. Fakat önümüzde zarı andırıyordu. Ve havada sanki ölüm d edildı'ği bı'ldirı·lmektedı'r. Bu planıı.!lrP 

ı k' d k k d k dt' · pis te birine güvenerek değil 
Trabzon tariki ile Iran transit can anan va a a şu idi: Sofya artı:t o usu var ı. Susara ' ışiınerek me- re, Amerikanın deniz kuvvetleri !d\e 

ki
. l eski kadın değildir .. Mütemadiyen için zar taşına baktılar .. Bir az sonra "Sh•>; daima borçlunun itibarına is· filosu, istikşaf filosu, tahtelbabıt r 

na ıyatına süratle baş amak ça- ve zabitlerle kızaklarda gezen hafi!' tin,, bu Rükutu bozdu.. tinat ederek para verir. Yoksa ba > 
· · t D l t d üssülbahrt olmak üzere dört gru da~ 

resını araş ırmış ve ev e emir· meşrep bir sokak kadınıdır. Sarhoştuk - Uyuyor .. ve kabahatlı olduğuna. buhran umumi buhrandır. Se- rı "' 

Yolları idaresinin bu çareyi te- fuhuş, onu harap etti. Zabitlerle barla ve konyak irtig-ine pek az ehmiyet verı'· b nlmış, bahriye efradı kadrosu. Jılld 
:os be ini burada aramamalıdır. 4800 kişi çıkarılmış ve 49 eski gell11 

min edebileceği anlaşılmıştır. ra gider. Porto şarabı içecek yerde k.:s yor... Kanunu medeni borrluya kar- h · · b k l tı 
kin konyak içmekten ve kendisini tam itiraf et dostum! .• • T ro ancı ıra ı mış r. l 

Kamyonlarla nakledilecek o- ııı k tl• b" ddey· h "d" A ( h [ hf8( bir cinnet kabusuna bırakmaktan hiç - Neyi?.. yl uvve 1 ır ma 1 
BYI ır. ynş ayn arp 8 ey ..,1 

lan ticaret eıyası sigorta edile- çekinmezdi. _Şunu ki mazide insan bir çok çir- Alacaklı borçlunun tediye ka· New York. 14 (A.A.) _ Tarih ee•~ 
bileceği için muamelatın masu· - Eet çok garip bir kadındı. Neleı kin şeyler yapabilir fakat ne olursa ol- bili yetini ispat ettiği andan iti- yeti erkanı muvacehesinde barP ~~ 
niyeti temin edilmif olacaktır. çektim. Bilirim .. sonra daha neleı· ol · sun bundan iyidir: baren burçlu iki sene hapıe sulh meselesinden bahseden 1\1. ft1

; ı 
Diğer taraftan Tebrizden Trab- du?. "Shopkin,, ellerile ağarmış saçlarını mahkumdur. Kanun esasatında tayn, harbe mani olmak için ild "rdi 
zona kadar olan yol üzerinde - Aradan bir iki hafta geçti .. Evde gösterd(. tadilat yapılacak olursa insicam iltizam etmiştir. Bunun birisi, ı:ııi 
muhtelif tamiraneler yapılacağı :turmuış ydazı,ry~zıyoirdum. Birden bire - O zaman "lümü hiç düşünmemiş- bozulacak, bu sefer bir çıkmaza diğeri de beyne1milelidir. Miişsr .,ı1 
. . ki' apı ça ın ı. e ıçer girdi.. tim .. Eğer ona tesadüf etmiş olsaydım leyh demiştir ki: Eegv er, harpten 80 et· 
ıçın na ıyat tam bir intizam da- Al k'" las 1 ' d d" .. k r d k girilecektir. Zaten bence hapis d Jt - şu ·oro • ı para arını... e ı. mazur gorece ·, onu a e ece tim. Fa- ki insanların yüzde ikisi müca e Jll' : 
hilinde cereyan edecektir. Daha Ve yüzüme çarptı .. Hepsini muhafaza kat şimdi?. cezasını isteyenler Musevi sar- mekten imtina etmiş olsalardı ort fl 
sonra Erzurum dan Karsa kadar edememişti beş yüzünü yemişti.. Şimdi? • raflarla tefecilerdir.,, hapsetmek için kafi sebep buJunJ111 

ayrı bir nakliyat kolu işletileceği - Peki o paralarla sen ne yaptın?.. lstirap "Uzelkovun,, ruhunu karart· '"'":'."111111111111"""'.""'mmuuımııııuııuuuıııuDlllMJUmuıaıımın•ıntttnmııuıııuın caktı. • 
çin açılacak transit servisinden - Her şey maziye karıştı dedik ya. tı .. Birden bire haykırmak, tıpkı ilk de· ~.utemedıyen etrafını kollayo~du •. Kü- h8fl 
~ K h l Saklamakta hiç bir sebep yok! .. Sadece fa sevdig"i gibi ihtı'r"'"')a haykırmak Vt! çuk beyaz mezar taşı onu camıt bır ba- Mzsır kıralznzn seyB .... , 
::rzurum, arı ve ava isi de a"7 k l "' 
çok istifade edecektir. onları aldım. Yüzüme öyle garip gariı> ağlamak istedi .. Ve bu yaşlar ona tesel· ış a seyir ediyordu. O kadar mahzum Kahire, 15 A. A.) _ Kral Fuat;;~ı 

bakma? .. Neticeyi bekle!. Bak neler olu li, ona taze bir hayat verecekti .• Ilık bir ve masun bir hali vardıki içinde yatan sır dahilinde 15 günlük bir ~y lt;t 
ihtimal ki Devlet demiryolları yor .. Bu adeta bir romandır. yaş yeisli gözlerinde durdu. Bir hıçkı· hafif meşrep ve boşanmış bir kadın de- etmek üzere Lüksora mütevecciberı ,.,.. 

bu suretle başhyacak olan İfte iki ay sonra bir gece zil zurna sar- rık boğazında takddı .. Fakat çıkmıyor- ğil, sanki genç bir kızdı... reket etmiştir. MüşarünHeyh, b~-~ri'' 
ilk zamanlar için kar alamıyacak~ hoş olarak eve gelmiştim.. Etrafı pek du •. Yanmcla "Shopkirı,, vardı .. bir şahit - Ah, ağlayabilsem. Ah bir kere nğ- hati esnasında Maghamatide :Nil u.ı·cıfı 
tir. Belki de biraz fedakarlık fa_rk edememekle beraber ışığın yarlı· önünde bu aciz vaziyetinde kalmamak laya bilsem!.. de kain yeni bendin küşat resntirt• 

1 

vapılacakhr. Fakat herhalde rok mıle sofada oturan "Sofya,, yı gördüm. için bütün iradesini topladı. Sür'atle Fakat heyhaU. Ağlamak çağı çok· edecek ve ilk taşları koyacaktır. 
1 y O da sarho~tu · d"' d" k'l' d w ·ı l d. "lT l ·,1e 

'X •• on ll ve 1 ıseye ogru ı er e ı.. tan geçmisti. Filhak"k .. l . d I. ono h İClJ 
laman geçmiyecek, bu gllzel Ve durduğu yerde sende~iyordu. Henüz iki saat sonra kilise müdürü ile uyu- bir damla ;aş. bile akO:a:ı. ~:zı:r~r~: ~ S BVYB ar 
teşebbüs Şark vilayetlerine ve tımar haneden kaçmış hır deli gibi yü- şarak etrafı tetkik etti. "Shopkinin,, pa- _ ç . 
Trabzon havRlisine yeoı· bı"r can zünde vahiş ve korkunc bir hal ard pazla 1 k d . t'f d d )arı bogazından yukarıya çıkamadı .• Za- nazzrz . ı,o'"~ • v ı" r a onuşmasın an ıs ı a e e e- 11 'h . b 1 . Atina 14 (A.A ) 1\1 Mar•" .. 
Vermekle beraber memleketl

.
0 

- Paramı bana iade etI Fikrimi de- rek oradan "kl k -ı b"J va ı ı hyar u son tese lisınden d~ ' · - . .:ı:ıt . . . ·· . • uz.. aşma ve ag aya ı · . Atinadan hareket etmi tir. yugo~ 111 
ıımumi iktısadı·yat·ı u··zerı·ne de nıştırdım .. Çabuk ol .. Sersen herif, t'ct· mek için tenha bir \'er aramal< ]uzumu- mahı um olmuştu. H . . .. ş t' e~rtııS I' 

b k 
· d · · . ya ancye nazın, mufareka ı · I' 

hayırlı tesirler yapacaktır. u o~~ P:~amı. ıa e et!.. nu hissetti. Mezara cloğru korkak adım Orada beş on dakıka kaldıktan sonra da istasyonda 1\1. Mihalakopuıos. 1,; .AtJu..et ~ - er ın mı, parasını ona verdin larla ilerledi. Iic~disini gözetleyen bu· kollarını kavuşturdu. ''Shopkini,, ara- Romanya ve Çekoslovakya orta eW 
mi?. lunup bulunmadıgmı anlamak için <ie maya gitti._ · tarafından teşyi edilmiştir • 

• 



Hala o mesele 
Umumi harpten kimler 

Köylü aç! 
me~'ul? 

işe bu garip 
5 

Irak istiklali 
Bu gidişle tahakkuku 

güç lllacak 
16 klinunevei Salı !J!JO 

Dahild~ 1 l :ırıçte 

1 ıylığı Kuru~ 150 Köylı.i nç. .. 
Gazeteler .)öyliyor. Bar, bar ba ğnyorlar 
Sabık lider gene takrir yazıyor. . 

d Köylü?ün açlığı ne bi.r edebi~at, ne 
e bir hıs meselesidir. Ne de bır satış 

lllctaı ı 

Amerika ayanında harp borç
ları mevzubahsedildiği sırada 
mühim bir mUnakaıa vuku bul
muştur. 

Genç kız elbisesi giy
meğe mahkum edilen 

çocuk 
Giymezse babasının milyon
: "lnndan mahrum kalacak 

Deyli Meylin Cenevre muha
biri tarafından verilen malumata 
göre Akvam cemiyetinin manda
lar komisyonu cemiyet meclisine 
gizli bir rapor takdim ederek 
!rakın Akvam cemiyetine kabul 
edilecek derecede siyasi ve ida
ri rüıde vasıl olmadığını söyle
miıtir. 

3 400 80 1 

b .. 75!1 1451 1 

..... 
Halbuki köylünün açlığı ~on gllnlerde 

•caip bir demogaji edebiyauna mev, u 
01do. Huhalif meb'usa hücum vesilesi ... 
has Köylünün açlığım, köylünün derdini 

. tanın nabzını elinde tutan hekim gibi 
~~rmek, onun derdine bir hekim gibi 
ükmetmek lüzımdır. 

k ~öylü açtır. Fakat köylünün açlığını 
oylunün başında yasını şerif okuyan 

Yobaz muharrir, ıskat bekler gibi okuvu
~udan çeyrek gözliyen gazeteci, me~kii 
~tldara son basamak olnrak köylünün 
edenini seçen politikacıdan dinliyeme· 

~ız. Fakat nqe yararki köylünün derdi 
par~~ mezat yerli malı diye saulıyor. 
0lıukacı ıstıraba bir otomobile kurulur 

gibf kuruluyor. ... . . 
d
. Köylünün ıstırabı, iki şekilde tedavi 

" ılcbflir: 
1 - Günün ıstırabını hafifletmek. 

h 1 
2 - Köylünün sefaletini kökünd. n 

a lctmek. 
Köylünün bu gün de fazlaca duyduğı 

ıstırabı halletmek bir idare meselesidir. Şo\ le 
edilir, böyle edilir, bazı gelip geçl~i 
~cdbirler alınır, hana o kadar şiddetli 
tilr hal ~mışsa sıhbıye ve muiı,·enet iç-
ınafye ışe vaziyet eder. 

Köylünün asıl derdi, Osmanlı impe· 
rati 

10rluğunun müstemleke olmak siyııse· 
ndc aramalıdır. 

Türk köylüsü on dokuzuncu asrın 
Yarısından sonra adam akıllı ıstırabı duy
llııya başlamıştır. 

Çünkü on dokuzuncu asnn yansın
dan evvel Türkiye ithaldtındıın fazla mal 
'atıyordu. Halbuki on dokuzuncu asrın 
~arısından sonra Türkiyeye kabul ettiri
len, yaoi lmperatorluğun para bulmak, 
llıcınurlarma maaş verm~k. sulıann saray 
ı•ptırmak için aldığı fstlkrnzlara mukn-
ii, imzaladığı ti car~. m uahedclcri Türk 
~O~lilsünü mahveden ilk ve mühim eser
t Bu muahedelere öre ithhl:lt ümrü.@ 
o ten, tirıınsıt gilmrU i.l 0 

0 1 den 

faııa olamazdı . Sonra adlı, siyasi, iktısadi 
llltlynzlıır işi o kadar berbat etm işti ki, 
ias~ da itbalı\t kadar ihracat yapan :r luyenin 1911 senesinde ithnlfıtı °!o 71 c 
"lldar çıkmıştı. 

1 
Bu sntırl:ırı, 1892 senesinde ııeşredi

~ bir kit4ptnn alıyorum: 
l'. "Kendı sannyiinden mahrum o~ 

Utkiye garp malını memlekete sokmağa, 
\'c mukabilinde gayet ucuz bir surette, 
;e düşüs bir kıymetle köy mahsu
ilnij vermcğe mecbur olmuş ve bu kö)' 
~hsullerl gittikçe fi:ıunı ve kıymetini 
,??ınlştir. Neticede hUkOmet varidatı da 

Ilı derecede düştü.,. 
~Engel Hart • Tlirkl)'C ve tauzlmnt. 

1873 de eser yazan Rus Palgref de: 
r l\otüntin derdine ta o 7.am:ından işa
~mlşdr. Arzu edenler bu ecerlere 

'tefrika numarası: 8 
\' eıan : •Garp cephesinde •• ,, müellifi 

l!rik Maria. Remaıgue 

Ayanın hariciye encümeni re
isi M. Boralı, umumt harp mes
uJiyetinin lngiltere ve F ransaya 
ait olduğunu ıöy lem iştir. 

M. Rid, Almanyanın hep za· 
ruretten şikayet ettiğini, fakat 
kendisinin huna inanmadığım 

söylemİf, bunu bir münakaşa 
daha takip etmiştir. M. Rid, Al
ma oyanın dUçar olduğu feliket
leri kendi elile başına getirdiği
ni imJatmı~, M. Borab ona ce
vap olarak şu beyanatta bulun
muştur. 

«Fransa, lngiltere vesair AY· 
rupa devletleri 1911 den 1914e 
kadar askeri bir siıtem içinde 
yafıyordu. Bunların hepsi de 
umumi harpten mesuldürler. U
mumi harpten sonra Almanyanın 
vaziyeti değiıti. Almanyanın bll· 
tUn menabii elinden almmıı, 
bundan başka tamirat ve harp 
borçlarını ödemeğe mecbur tu-
tulmuştur. Umumi harp meıuli· 
yetini Almanyaya yükletmek 
doğru değildir.» 

Ayan azasından Kopland, Al· 
manyanın bUtün ödediği parala
rı istikraz ettiğini, F ransanın 
AJmanyadan aldığı tamirat be· 
deli ile Amerikaya rekabet etti
ğini, onun için tamiratın öden· 
mesinde ısrar edildigw i takdirde Milyonerin çocu§u babuınır vaıiyc 
Amerikanın kendisini boğacağını tini yerine ıetiriyor 
ilave etmiştir. 1 

Amerikalıların garabetleri m~ 

Darülbedayi Temsilleri ı' hurdur. Son posta ile gelen Ame· 
Salı lf\inü ak- rika gazeteleri bunlardan birini 
faDJI ınat 21, ISTAHBUL BELEDiYESi 1 naklediyordu. 
30 da yalnız Amerikanın tütiln kıraUarın-

~~i!~:1yeve u~~tı't~ ~Ü 'I dan biri olan Hutterstrasser pek 

R 
· · d HJrIT TI1J garip bir vasiyetname bırakmıf-

iYH ltlD e tır. Bu vasiyetnameye göre biri-
D 
0 
.. U ~ cik oğlu Hans, milyonlarına ya-

l\ J U ris olmak için 14 yaşına kadar 
Fada 3 perde 1il1 kız elbisesi giymek mecburiye· 

Muharriri : 1 tindedir. 
Cevdet kudret8. ı ı ı ı ı ı ı ı Çocuk, halihazırda 8 yaşında-
Arzuha ci meh· 1 dır. Demek ki 1936 senesine 
met Ef. komedi kadar kız elbisesi giymekte de-

uharrfri •.Galip 
tımıaııır.il~D•ı---·--~-• vam edecek. Şayet çocuk önil· 

müzdeki seneler zarfında baba-müracaat edebilirler. r oylünü scfakti, 
büyük sanayiin ilerleme il mposu neticesinde 
köylünün proleterle~mesinden başka bir şey 

1 
de~ildir. Buna mani olmak i 11 yegdne 

~ çare hükômetin tam bir kö) Ilı ve küçük 
1 mülkiyet sııhiplcrinİ himaye eden devlet 
fi olmasıdır. Bu iş Osma.nlı kafasile, yasini 

şerifle halledilemez. 
S11drı Ethem 

sının •asiyetini iblaJ edecek 
olursa milyonlardan mahrum ka
lacaktır. Ne garip fey ! 

ÜSKUDAR 

HAie sinemasında ( Bonomo) Vahşi 
ıncmleketlen.Ie. Iler gün gündüz 3 te 
gece 9 da Cum:ı günleri 2 de 4 te 9 da. 

12 1400 l701J 

RECEP 

1349 
Bu geo•k ly 

Raporda Irak liderlerinin tam 
bir istiklal istemelerine rağmen 
mandater devletin şu suale mu
fassal malumat vermesi lcizımgel
diği ve bu malümatı olmadan 
bir şey söylenemiyeceği ilave e
dilmektedir. 

Gane#ınooğu~u : 7,19 - htlll~. 16.42 
Aym doCu~ : 3.28 - batı1ı • 14 52 ---

Namaz vakitleri 
Sabah Oile lktad 

5 50 12. ıo 14.30 

Akıam Ya!11 

1942 11.19 

fmaa\r 
S,33 

Komiıyonun sorduğu sual I
raktaki terakkiden ne kadarının 

İ Radvo: 

Bu akşam lstanbulda 
/ Saat ~ekizden ona kadar alaturka 

Ingiliz memurları eseri, ne ka

d mnın Irak hükümeti eseri ol-

fasıl. 

Sinemalar : 
Alkazar - lntikam ruza~ 

duğudur. Alemdar - Aşk resmi geçidi 
Bundan baıka komisyon Irak- Ani - Kızıl rakknse 

taki KUrtlerle oradaki diğer a- Bet•ktat Hilll - Nuhun gemisi 
kalliyetlerin himayesine de ta- Etuval - Pembe köşkün esran 
raltar bulunmaktadır. Elhamra - Belalar mübarekesi 

Ekler - Yunan tiyatto trupu 
!•o•o•~oo~• franıız - Kukla tiyııtr<>su 
y ~ ~Ku TU o Glorya - LabOd rnpsodi t ~~ && t Hale -\Uıküdar) Bonomo vah~l t 1., A. memleketlerde 

ı 
p e k a r t i S t i k X Kemal B.- Kanlı denizler 

Y Mejik - Top ateşi altındı 
0 J a C a k t t r t Melek - Kırık kalp 

kaha b l kt y s.-re-a Kadıkö• • llk buse ı 
Pek yakında açılacak ve kah- A. Opera - Yırncı kuş 

, neşe men aı o aca ır. A. u z 
Y Sık - Mıınolesku 

•_•o~~•••oo•..-

ANSIZLIK N6rut 
Afiyet 

~ııiuWik ic:iD ycgiııo den ltanl ihya edeıı SIROP DESCHIE s 
ta mwıblıip elibba tarafı.odan tertip edelmlıtlr. N , P ARI 

L·T·PIVEll 

KOLONYA 
SUYU 

N° 11 

PARIS 

EAU.OE 
COLOGNF 

N° 11 

Porfümllri L. T. P 1 V E R A. Ş; , · btanbul Şubesi , 

şı,ıı Ahmet Bey ıokak No. S&. Tel. Beyolllu 3044 ' 

rüyorum. Ateşin kızartısr, kırmızı sakalında ba- yor. Yoldayız, harp bitti; her şey garip Daşını iki elile tutuyor: 
_ 011 !. Sen misin? •• Arkadaı?. kır rengi lekeler hasıl ediyor. Çayırlar- bir tarzda birbirne karışıyor •.. für ate- -Ah! Şimdi ne iş yapabileceğiz!"" 
Ba,ımla tasdik ediyorum. Bir dan hafif bir sis yükseliyor. Yıldızlaı· şi ... sonbahar ... hayat_. Hepsi tekrar ~ ~ I Villi onu teselJi etmek için diyor !oıi 

müddet ayı seyrediyoruz. Etra- pırıldıyor... di. - Yaşıyorsun ya!. Daha ne istersin? 
fımızda ağaçlar, gece, karanlık1 Oturuyoruz ve patatesleri ate~ten ~l· - Ah!. Villi ... Villi... Deriki başını baldmyor: 
toprak, sakin toprak... kurtulmuş kanyoruz. üstleri kararmış, fakat nltın Elleri et ve patates dolu olduğu haldf - Ne dersen de •• Siz doğrudan doğ 
toprak var .... Toprağın altında c;ü· sarısı içleri güzel bir koku vererek tii - gözlerini kaldırıyor n cevap "·eriyor: ruya mekteplerinize dönersiniz.. Ya 
rümekten ise şurada rahatça yaıa- tüyor.Brizolaları iki elimizletutuyorvl· -Tatlı değil mi?.. biz?- Ne dersin Jüp?. Ne dersin Koso-
mak. •• Ba§ka ne istenebilir!.. armonik çalarmrş gibi, dişlerimizle tt- Aptal. .. Benim düı;;üncelerim bam· le? 

- Şu çektiğimiz sefalet nihayet mizliyoruz. J.okmalan hazım etmek i- ba~ka idi. Jüp tasdik ediyor: 
buldu değil mi Alber? çin aleminyom kadehlerimizde kalan "' * * - Benim vaziyetim de fena .• Böyle 
Arkamızdan çıtırtılar oluyor. Kameri içkimizi yuvarlıyoruz. Ateş bitti. Yilli pantalonla ellerini ellerle daktilo yapılır mı? .. Dakikada 

yeterden boguk kadın kahkahaları yük- Şu patatesler ne kadar tatlı. Yoks:ı siliyor n haçağım kapatıyor. Köydt: artık elli kelime bile yazamam .. Ol a 
seliyor. Gece bir fırtına gibi taşan ha· ı zaman geriyemi döndü? Neredeyiz? ha"·Jryan birkaç köpeğin sesinden baş- olsa mezarcılık !ebilirim. Senelerce 
yatla yüklü .... hüması fertten ferdt• Ailelerinin tarlasında oynayan ve kıı ka bir şey duyulmıyor. Artık obüs se i kazma kullanmasını öğrenebildik-
vahşi "'e seri inşialar halinde intikal e-1 taamı yapan çocuklarmıyız? Sabah- yok. .. Artık mühimat kafilelerinin ta- Kosole !'ahaya daireler çiziyordu. 
diyor. tan beri arkamız da temiz mavi entari- kırtı ı bitti .. Sıhhiye otomobillerinin gı l\lmldandı: 

Bahçede biri uzun bir iç çekiyor .. li al yanaklı kızlar sepet taşıdığı hal· crrtısı bile kalmadı. Şu gece ö~ le bir - Bakalım i;;;in sonu ne olacak.. 
Buna asabi bir kahkaha cevap veriyor. de sert kokulu topraktan patates r.ıi gece ki, son dört ~ . ne zarfında geç~n Bizler susuyoruz. lföyle düşünceler 
Bel kemigimin boyunca örpermeJer du- çıkardık?.Oh ! Gençliğimin kır ate;fo gecelerin hepsinden çok az insan öle- bizden uzak. Cepheye gittiğimiz zamı:ın 
yuyorum. Of ! .. Dün ve bügün .. Ölümle ri !- Sizi tekrar görür gibi oluyorum. cek... bir meslek sahibi değildik. Sağ ,.e sağ
haynt.. Dir birine nckadar yakın... Kır üzerine sütlü buharlar yayılır, 't· Meyhaneye tekrar giriyoruz. Fakat lam harpten kurtulmak ze' kinin ilk he 

Tijaden bahçenin gölgeleri arasın· levler çıtırdardı. Her tarafta her şey eski canlılık kalmamış. Yalan ten ceke- yecanJanndan sonra arkada lanmm 
~lq- Nereye bastığını görmüyoı" dan çıkıyor. Ye diyorki: sakindi ... Diğer mahsullerin hepsi top tini çıkarmış canbazhklar yapıyor. I\:u bir takım endişeler sarmağn başladı. 

un ahmak herif!... - Evlfttlar! .. Tekrar yaşamaya baş- Jandıktan sonra patates toplama za. dınlar alkışlıyor. Pakat kendisi hiç Bu endişeleri biz bilmeyiz; 'e onlara 
Çıkı,ıyorum: ladığımızı şimdi anhyorum. manı gelirdi. Etrafta mukaddes toıı· memnun değil. Kederli bir halde Koso hiç bir yardımımız olama7~ 

'<ı) - yerde yattığını ne bileyim Meyhanenin etrafını dolaşıyoruz; ar rak, saf hava, boğaz yakıcı beyaz gii· leye diyorki: Betke sakin lıir tavurla deyir ki: 
ltcan !.. ka tarafta Villi Hemeyeri buluyoru1~ zel duman, son bahar meyvaları. Jşte - Ferdinan harpten evnl miikkem· - işi ol uruna bırakmnlı.. Hepimiz 

h .. Nihayet sakin bir kö§e buluyo· Tarlada büyük bir kuru ot demeti yak- bu kadar. Ey acı dumanlar! Sonbaha· mel bir canbazdım. Şimdi ise bir ı,ö,y ayni vaziyetteyiz. 
~~· İütün dumanı içinde uzun mış; içine annfo~ ettiği birkaç vuçal Jla rın keskin _kokulan! Ey gençliğimin lı ır ~annyırında bile ?'ari~ct gösterecek.~a Kosole cernp "·eriyor: 
~ ddet durduktan aonra bir az da tntes almış, alevın karşısına oturmuş pa eğlencelerı?... hm kalmamış.. Jlıklerım kurumuş. ;-;a- - Hakkın nr ... 
S tı havadan istifade edeceğim. tnteslerin pi mcsini bekliyor. Yanında Buharlar dalgalanıyor, inceliyor, SÜ· na yemin ederim ki vaktile yaptığ.m Sonra sahaya elile vuruyor: 
~~ ka.rneriyenin altı "" kadar iyi. birkac hirzola ile Amerikan konservn1a zülüyor, siliniyor.. Arkadaşların yü' numnral.ıra herke~ :>ayıhrdı. Şim.di ro - Haydi Cilli! Villi ! Çal bal.alım. 

•t-a.z nefes alıyorum. Alberi gö- rı var. Jeri içlerinden sıyrılarak meydana çıh.ı matizma sancıları duyuyorum. .(Bitmedi) 
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ReisicümhurHz.Darülfünund;~ Tüt~? U. müdürü- fethi B. i~. takririn~ harlciye vekili-
- nu vurdular mızın muknı cevapları ~ 

( 
j l Üst taralı 1 lnci sayıhamızda J 
bileğindeki saate isahet ederek sol im· 
lunu dir~eğe kadar sıymp ge~mi~. hu
nu mütenh:ip gelen ikinci kur un ela 
sağ memesinin alt kaburga kısmın ı 

sryrrmıştır. 

ÜÇÜNCÜ KURŞUN 
Bundan sonra Beh~et B. katilin İi 

zerine atılmak te~bbüsünde bulunmu~ 

fakat katil bir iki adım geriliyerek Ü· 

çUncü defa siHihrnı istimal etmiştir. 
Çıkan kursun Behçet Beyin sağ oylu
ğunun üzerinden girerek baldır kı .,, .. 
na kadar seyrettikten sonra orada kal · 
mıştır. 

Gazi Hz. Hukuk fakalteat denaneaınde YARALANAN ODACI 
( Ost tarafı birinci sayıfada ] Gazi ıız.. (Ankara, eti, ata, aka, e;; 

1 
•• ~çüncü ~urşundan sendeJiye~ m.Ü· 

.Beylerden izahat almışlar, müteak.i- keUmelerinin menşeleri hakkında ba~ .. ·•uru um~~ı~e bir ~a.h~ ~~eş .. e~~lmı~, 
ben yukanya çrkarak tekrar darülfü. sualler sormuşlar kendilerine müd ır· bu sendehyışı kendısını dorduncu kıı.r· 
nün emaneti odaeını teşrif etmişlerdir. ris KöprUlü zade Fuat, Fazıl Nazmi, şundan kurtarmrş, kurşun, .. he~efm 

DARÜLFÜNUNUN Yusuf Ziya ve Zeki Velidi Beyler tara- arkasında bulunan odacı Huseyın E· 
lHTlY AÇLARI fından cevaplar veriJmiştir. fendiye isabet etmiştir. Sağ meme!'i 

Rei icümhur 1174 burada bir müd- HATIRA DEFTERlNDEKl üzerinden yaralanan Hüseyin Efendı 
det ietirahat buyurmuşlar ve darülfü. SATIRLAR derhal yere yıkılm.ış, Behçet. ~ey ?c 
nunun uziyeti, ihtiyaçları ve ilmi Profesörlerden ve talebenin dikka· yanında hulunnn bır kapının ıçıne grr-
faaliyetıeri hakkında müderir Beyler- tinden memnun kalan Reisicümhur Hz. miştir. l 
le ıörüşmüşlerdir. ayrılırken bu memnuniyetlerini mües:ıe KA TlL INT H~ ~lYOR. 

Gazi Hz. darülfünun t"mini Muam- senin hatıra defterine şu suretle Ka· Bund~n sonra katıl beşıncı ku~şu:": 
ın~r Ua it Jleyin (DarUltünunumuıu yıt buyurmuşlardır: da ~en~ı şakağına ~ıkmıştır. /: ~ır ıkı 
nasıl buldunuz?) uali üzerine menı· "J.;;tanbul Darülfünununda yükse~ dakıka ıçlnde olup ~ıt~n. bu. hadıse~Nı 
nuniyetlerinl izhar etmişler \:e (Hoca- profesörler ve kıymetli gençlerle yakın sonra~ Be~~et B. mudunyetı umumıye 
lan çok kıymetli ve talebeyi de ayni dan tanıştığımdan çok meuınun oldum. ye d?ı;ru ı1erlem~ğe başlam~ş~ır • _ ,.. 
nisbette dikkatli ve :.evkli gördüm) ele- Jlim tim~ali olan bu yüksek müesseS<'· Sılah seslerinı etraftan ışıterek h~
mişlerdir. mizin büyük hizmetlerile iftihar edece- dise ma~alli.ne gelen~e~ Behçe.t. Beyı, 

Gazi llz. hazı sualleı· irat etmişler ğimizt" hiç şüphe yoktur.,, odacı Huseyın Efend~yı ve katılı en ya 
b11 ırada darülfünun ihtiyaçlarından km bulunan Sen JorJ hastanesine nal.:-
hahsolunarnk binanın kifayet edenıi· , . TEŞ~1. . . letmişlerdfr. f 
yeceği öylenmiş ve icap eden yeni bi· Gazı Hı. kıymeth ılım ve gençh~ HASTANEDE ÖLENLER 

1 ·ı· . ı·ı··ı ı · b O('rtğımrıdan ayrılırken talebe tarafın- Katil Hayri hastane''e geldig"indt• ·1 nıt arın ı avesı, ens ı u er ve ıı orn- J • 

hıvarlaran te i ve ikmali, talebeyi ih· dan. ço~ ~mimi. Te içten tezahüratla ynnm saat sonra, odacı Hüseyin Efen 
tcş .. ·ı edılmışlerdır d' d t 13 t ··1 ü 1 d' 7.ar etmek üzere müteha ıs hocaların " · ı e saa e o m ş er ır. 

celbi için n gari iki milyon türk Jira,ı- ŞAYANI DİKKAT BiR SHANE KATIL KlMDIR? 
a ihtiyaç olduğu öylenmiş, Gazi H:ı. Bu teuıhürattan çok mütehassis o- Katil Mustafa H~yri ismi~de .?ir z~f 

.ki milyon liranın kfıfi gelmiyeceğini lan Gazi Hz. otomobilJerine bineceği tı.r •. Mustafa 11.~Yn Efendı mute~aıt 
dört mllyon Jiranın sarfı Hizım gelece. sırada teşriflerini duyarak biriken bır J~nd~rma yuzbaşı~ı.dır. Har.hı u-
•ini öylemişlerdir. halk arasından yaşlı bir Hanım da el· mumıde Jandarma zabıtı olarak hız~et 
MÜDERRİS KEMAL BEYİN !erini öpmek istemiş, fakat kalabalı!<- etmiş \'e uzun müddet Cema_I Paşa tlt' 

DERSiNDE tan lulna muvaffak olamayınca ağla· beraber bulunmuş~ur. Harbı umum.-
Gazi ifa. bundan sonra müderris mağa ba Jamıştır. Yol açrldıkh\n son- den ~onra. asab~ hır ~a.stal~ktan. do~a' ı 

K •mal neyin deniz tkareti hukuku d ~!· ra sevinçle ve büyük bir istiyakla Bü- tekaude se~kedılmesı üzenne ınhı~"\r 
sinde hnzll' bulunmak arLusunu izhar yük l\lündnin ellerine R ı ·ılmıştır. i~aresin~ ~r~rek Ceyhan ve ~araş m~ 

etnıi ler ve üçüncü sınıfı dördüncü ' 'e KREPDÖŞiN F ABRIKASINDA hı~~. ~Udurü ~lmuş~r. Fakat sabıl~ 
.. on ders e na ında ziyaret ederek mü- G · 11, b h 1 t , h" t möduru umumı Scyfı B. zamanında 

azı z. u eyecan ı eza ura Ad b .. d .... M t r B d d 
derris Beyin kaptan ve kaptanın vazi· 'd 1 d d "lf .. ana aş mu uru us a a . e n-ve yaşa nı a an araşın a aru ununu . . 
Yeti hukuki'- e i me,·zuu etrafında hk t k tt'kt t b'll B -1 hıl olduğu halde daha bırkaç memurla 

J • • • er e ı en ~onra o omo ı e eyog u . • . 
rir ettiği der i bir ('Cyrek kadar takip .h t' k T k . d k. s b t beraber ışten el sektırılerek mahke· 

~ cı t" me geçere - a ·sım e ı e a . . . f f 
burnrmu"lardır k d" . f b .k . 1 t meye verılmıştır. l\ usta a Bey a lt-n 

. BüYOK SÖZLER repbeot,.ın a n asdınıt b gezmış elr sdaa zimethal olduğundan üç aya mahklını 
on ş e saraya av e uyurmuş ar ır. . f . 

Çıkarken (Dariilfiinunun bu ıcak BAŞVEKiL iLE MÜLAKAT olmuş Hayrı Bey d~ eran zımethal .o· 
muhitinden kol:w kolay ayrılamıv0. R . . .. h 11 d t t larak muhakeme edılerek beraet etmış· · " eı ıcum ur z. saraya av e e · . 
rum, biraz daha oturalım) elemişler. tikten sonra Başvekil İsmet Pş. Ha:t- tır. . .. . 
Muammer Uasit Bevin (onun irin lıi7. tl .. k b 1 t . 1 b. ..dd t Bundan hır muddet mukaddem Mu.'.)· 

• • ::ı • re erını a u e mıs er ve ır mu e . . . ~ 
de burada ölmek istiyoruz) demt'~İ ülftk tt 1 1 •1 d taf:ı Beye tekrar vazı!e nrıldiğinı go-
ÜZt>rine· m R' .a. ~ JhU unmHuş abr ırd. t rilnce Hayri Bey de memurin kalemine 

· eı:;ıcum ur z. un an sonra a- •. . • • • 
"Burada ölme!.: değil vasamak ist<' .h t h .1. . . A .. d .1 k muracaat ederek vazıfe ıstemıştır. 

• . :. rı a sı ı ıçın vrupaya gon en ece lk' .. 
1 

d ··d·· · t' · · · s· d'k. fk · d k 1 ·ı ı gun eve e mu unye ı umunıı· yınız. ,.ını ı ı me ure e aı; er >ı e Galatasaray li esi me7.un1arından lfry . .. .. .. .. 
ölmek değil, kazanmak için çalışır,, hu· ri ve lstnabul lisesi mezunlarından lla· ye korıdorunda gorulmuştur. 
yurmu !ardır. lil Efendileri ve diğer bir genci kabıı1 GAZI Hz. MECRUHUN 

Ueisiciinıhur llz. bundan ı;;onr-ı buyurmu Jar ,.e kendilerine tahsil ve HATIRINI SORD !LAR 
muhtelif ualler ormu lar bu meyan- mesailerinden direktif olacak bazı kıy Reisicümhur Gazi Hazretlerinin ser 
da Muammer Ua it Beye: metli \'esayada bulunmuşlardır. yaveri Rüsuhi ve Yozknt meb'u-

Türklyt>de umumi maarif proğrnnı: BÜYÜK SEFİRLERiN VEDAI su Salih neyler dün Sen Jorj hastane-
ne ohnası liızını geldiğini, cümhuri) et Dün Ankal'aya giden Ferit Bey ve sine gelerek Ilehçet Beyi Gazi Hı. na-
gençliğinin fikri terbiye inde ne gilıi Kemalettin Sami Pş. dün akşam sara· mına ziyaret etmişlerdir. 
~slar gözetilmek icap ettiğini ornıuj ya gelerek Heisicümhur HazretlerİM 
lar Muammer Ra it H. verdiği ceYapta arzı veda etmislerdir. 
mekteplerden değil hatta ana kucağın Rei icümhu;. Hazretlerinin perşem- Musİp bir tedbir 
dan başlıyarak ilk, orta mekteplerden beye olma:z8a cumaya Trakyaya hare· 
ılli tahsile kadar gen~lere cümhuriyet, ket buyurmaları muhakkak gibidir. 
demokrasi \"f' milliyet esaslarını teli.in 
etmek lazım geldiğini söylemi., tir. 

Bas vekilimiz G&7J llz. bundan sonra ilk ve orta 
mekteplerle JL elerde ciimhuriyet mef
kt1resinin genclere ne suretle telkin e. f)ün şehriınızdeki büyük 
dildiğini ormuşlnr, Muammer Rai'it elçilerimizle beı aber An
B. bu i!>le maarif emanetinin alfıkachr 
olduğunu, mekteplerde bu ' 'azifenin karaya avdet buyurdular 
ifa edildiği muhakkak bulunmakla be· Başvekil İsmet Pş. Hz. birinci unıu 
ı·aher yakinen takip etmediği isin ce,·c.· mi milletti~ lbrahim Tali B., Berlin 
bı yalnız dariilfünuna hasrcdeceğini sefiri Kemalettin Sami Pş. Londra '5e 
!ô!Öylemlş ,., darülfünun gençlerinin bu firi Ferit ,.e Dayinler Vekili Zekai r.. 
suretle yetiştirildiklerini,. hilhas n hu- lerle birlikte dün ak,amki trenle Ankn 
kuku amme, hukuku esasıye "e huku· raya aYdet buyurmuşlardır. 
ku id:ııre deı ~h·rinde bu noktaların d:ıı ismet Pş. Hz. ve diğer zevat Sakaı· 
m~ n~7:a~r ~tibara a~ın~rak ders takrir ya motörile Haydarpaşaya geçmişler 
edıldıgını ızıth etmıştır. ve istasyonda Şükrü Naili Pş., Tah· 

Reisidimhur llz. bundan sonra dtt· ran Sefiri Hüsrev, AH, Reşit Galip. 
rülfünunun ilmi mesaisi hakkında ba:ı:ı Reiskümhur Hz. namına Ser yayer 
sualler irat etmişler ve kendilerine Hi- Rii uhi Kılıç Ali, Vali Muhittin, mua 
zıın gelen iıahat, hocalar tarafınd .ln vini Fazlı polis müdürü Ali Rıza Da· 
neşredilen e erler hakkında malümnt rülfünun f;mini Muammer Raşit Bt-y-
,·erilmi tir. ler tarafından t~yi edilmişlerdir. 

BAHiS T AR1HE iNTİKAL Paris Sefiri Münir Bey de bu ak-
EDiYOR şam Ankaraya ~idccektir. 

Bahiw bu sırada tarihe intikal etnıij 

Sıhhat vekileti sakarin it
halini menetti 

Sıhhat itleri vekaleti sakarinin 
ithalini menetmiş ve bu hususta 
Sıhhiye müdürlüğüne tebligat 
yapmııtır. Sakarin ancak ecıa· 
nelerde ilaç olarak kullanılacak 
ve memlekete ancak vekiletin 
müsaadesile girebilecektir. 

Garsonlar mektebi 

Garsonlar cemiyeti faaliyete 
geçmittir. Cemiyet garsonluğu 
meslek haline koymağa çahıa
caktır. Bu gayeye vasıl olmak 
için bir meslek mektebi açılacak 
ve garsonlara ehliyetname nri
lecektir. 

Garsonlar cemiyeti lokantalar
daki yfizde on garson hakkının 
tamamile garsonlara verilmesini 
temin elmiıtir. 

[ Ust tarafı hirınci sayıf:ı da J 
satın ilk safında gelen ve me
deniyet tarihinin ancak bugünkü 
safhasında ilk defa olarak resmi 
sahada konuşulan büyük bir fi
kir ve tedbirdir. Cemiyeti Akvam 
mukavele1inin sekizinci maddesi· 
ni teşkil eden bu taahhüdün ye· 
rine gelmesi için müteaddit ve 
muhtelif saiklerle iptida bir ih
zari konferansın toplanması mu
vafık görülmüş ve cemiyeti Ak
vam haricindeki 2 büyük devlet
le cemiyeti Ak•am meclisi aza· 
sından terekküp etmek üzere 
davet Ye teşkil edilmiştir. 

Demokrat ve cümburiyetçi Ga· 
zi Türkiyesinin milletler arasın
da bir sulh ve intizam amili ola
rak artan ehemmiyeti tabiatile 
bu ihzari konferansa davetimizi 
intaç etmiı ve ilk defa olarak 
mezkur konferansın üçüncü iç
timaına tarafımızdan iştirak ediJ
mittir. işte bu içtimada idi ki, 
günün şeraiti içinde istisali amali 
ve kabil olan emniyet muahede
sinin bizim tatbikine baıladığı
mıır; Ye taraftar olduğumuz bita
raflık sistemi olduğunu izah et
miştik. T atbikalta en çok te
veccüh gören sistem timdi bu
dur. icabında bir kimseye karıı 
cephe almaksızın mmtakavi trJÜ

tekabil emniyet misakı daha i
leri bir safha olmak üzere bita
raflık ve hakem muahedeleri 
sistemi ki, bizim siyasetimizin 
ana hatlarını teşkil etmektedir. 

Iıte bu ihzari konferansta ha
zırlanan proje yakın bir atide 
içtimaı beklenen büyük terki 
teslihat konferansı müzakerele-
rine ilk zemini te,kil edecektir. 

Bu itibarla mezkur projede bizi 
yakından lakadar eden mühim 
iılerde memleketimizin vaziyeti 
mahıusasının istilzam ettiği hu
susab temin etmek ve icap eden 
ihtirazi kayıtları dermeyan et
mek ve bu çok mühim ve mudil 
meselede Türkiye noktai naza
rını tebarüz ettirmek, beynelmi
lel sahadaki vaziyetimizin asas
larındandır. işte bu vazife ve 
endişe ile ve kuvvetli bir heyet
le oraya gidildi. 

Derhal, şurasını da arzedeyim 
ki bu işte ihtisas sahibi olmuş 
oaln arkakaşlarımdan olduğu gibi 
Bilyük Meclisin muhterem aza· 
sının vücut ve huzurlarından da 
pekçok istifade edilmiş olduğunu 
memnuniyetle Ye bilhassa kay· 
dederlm. 

Maamahih, ihzari konferansta 
diğer memleketlere ait delegas· 
yonlar heyetlerinin listesi işte e
limdedir. Onlarm pek çoğunun 
Cemiyeti Akvam merkezinde he
yetleri bulunmasile beraber bu 
konferansa gönderdikleri heyet
leri terkip edenlerin adetleri 5 
ile 12 arasıda tahalüf etmekte-
dir. Biz memleketimizin halini 
düşünerek hem masraf ve ayni 
zamanda Azami tasarrufun ve 
hem de maksadın temini husus
larını telif için bu gibi seyahat
lerde bir kaç işi birden görmek 
itiyadını her vakit hüsnü tatbik 
ettik. 

Bu defa komşu devletin hil
kümet merkezlerini ziyaretimiz 
Türk milletine •e onun büyük 
reisine ve ismet Paşa hükume
tine kartı beslenilen mütekabil 
saygı ve muhabbetlerin büyük 
tezahDrlerine vesile bahşolmut· 
tur, Bununla şunu kaydetmek 

isterim ld, bu defa ebemıniyet~ 
mahsusa ile uzun süren ihzar~ 
konferansta bizim için hayatı 
ehemmiyeti haiz olan mevıula· 
rın müzakeresine iştiraki ınüt~· 
akip heyetimiz ikiye ayrılmış, bıt 
kısmı arzettiğim ziyaretlerde ba· 
na refakat etmiş ve diğer yarı· 
sı da konferans müzakcretİP~ 
devam eylemiştir. O halde kı 

ihzari konferansın içtimamın kı5rıt1 

ahirine de heyetimiz 4 ve nib•· 
yet 3 arkadaştan ibaret kalrnış• 

tır." 
Hariciye Vekilimiz bundan •~11 

d .. ırı ra tahsisata geçerek ken ısın . 
yevmiye 10, diğerlerinin ıck~: 
zer, mütavirin 6 ve kalemi 111a 
sus müdürünün 5 lira aldığını "'.e 
bu miktarların senelerin tecriJ• 
besile teamül olduğunu, 111üte; 
addit defalar nefsinde tecrübe e 
mİf olan Ali Fethi Beyin de bf 
usul ve t:._.müle yakından -.•ak• 
bulunduğunu yedinci seneye "> 
ran Hariciye Vekilliğinin bu ~J'I 
uzun seyahatinde yevmiyelefl~ .,.J .. 
mecmuu olarak 3 bin lira vcrı P 

ğini aöyliyerek ikinci sualin ce"' 
hına geçti, (biz merasimin ve er 
killden eve) eaaa ve ahval ile ıud 
gul oluyoruz.,. Dedik~en aonr• 
cevabını şöyle tama • l dı: 

"Sözlerime niha ·et verirkeJ'I 
Ali Fethi B. tar\" .r~~dan aoruld\Jl • 
ğuna asla ih tiınn! vermemek e 
beraber, ikinci s~mlin yazılışırı· 
dan hatıra gelmcs: m elhuz kal•" 
yanlı§ bir tefe 1 .. me kartı bir ~e 
lime ile işaret elmed"!n geçeJ111' 
yeceğim. Uzaktan ve yakınd•11 

tanıyan arkadaşlarımız ve bitt•• 
bi Ali Fethi Beyin yakından J11~ 
lumudur ki, biz yevmiye alJ11 
gibi hasis emellerle tahsi ser'f; 
enditeıile hayatımızda bir 
enditnak olmuş değiliz. saadr 
ve ikbalimizi Büyük Türk Mit 
tinin de v i lin ır _ 
ve bulanlardanız. İşte bu kacı-''' 

Sonra Fethi B. kürsUye gel•' 
rek ıunl:arı söyledi: f 

- içinde yaşadığımız tasar':" 
haftasında halkı para birikti~ 
meğe teşvik ediyorlar. Tezah 
rat yapılıyor. Ben, bu tezahOr•· 
ta iştirak için nutuk söylerne~~ 
tenise Hariciye vekiline bi"sU11 

takriri takdimini muvafık bol· 
dum. Bu seneki Cenevre heye• 
tinin şaşaasını yükseltmek içİll 
hiç bir şey esirgenmemi~tir. tJe: 
yet, vekil beyden ba,ka iki eJçı· 
bir bUyük elçi ve üç mcb'ust•" 
ibarettir. 

Muhterem Tekil bu heyeti ter' 
tip ederken avdetlerinde bir t•• 
sarruf haftasile karşılaşacak!•• 

kir rını hatırlamamışlardır. HU t 
metin bütçede tasarrufa riaY.e 
ettiği düşünülmemiştir. Bütçerııl'I• 
takrir mevzuilc alakadar ol•" 
harcırah masraflarından ne de 
receye kadar tasarruf yaptığıf11~ 

ı· 
zı ve tasarrufta ne derece sşf11 . 
mi oldu{tumuzu heyeti murahh•5

' 1 
ların bu ıekilde teşkili pek gnı~. 
ispat ediyor ve şu tasarruf h• . 
taıında hükumetin, sözlerile ya~ 
tıkları arasında mutabakat 01111 

dığını halka göstermiş oluY0'i 
Biz de bunu söylemekle bir 5&1 

misal glSster:nif oluyoruz. k'Iİ 
Bundan sonra Hariciye .,et;. 

tekrar kürsüye geldi ve bu 9 ı 
lerc mukni cevaplar verdi. 

' ışan ı,, 
fefS~ Kolsuz Etem Paşanın kızı d•· 

Hanımla elektrik .nakine nıUhe" il'' 
Ziya Rauf Beyin nişanları ayın °11

1 r sinde yapılmıştır. Saadet tenıeıt" 
deriz. 

Ferah sinemas'nda dt~ 
Bu al.:~nrn ti \ atro, cınerna ,ııryete 

murckkeo bin ul; orogrnm. 
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Bııgffnk'IJ bulmacamız 

Soldan ıağa: • 
1 - Asri tigatro(6) 
2 - Dinle (4), eboş (6) 
~ - Deniz iataayonu (5), nota (2) 
' - Avrupada bir deniz (6) 
$ - Ölüm sebebi (4), bir i~ki ( 4) 

6 - Habeı payitahtı (9) 
7 - Yavaı değU (3), müselles ağaç 

(2), hayvan agağı ( 4) 

8 - Bir peygamber ismi (7) ayak 
~i (3) 

Seyrisefain 
Merkez acentesi: Galata Köprü başında 
Beyoğlu 2362. ~ube acentesi Sirkecide 

'.\1üh0rd ar zade hanı al tında Tel.fst27 

l ra~zon ~irinci Postosi 
(MAHMUTŞEVKETPAŞA) 

vapurul6 kanunevel Salı akıa· 
mı Galata rıhtımından kalkarak 

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

------------------------AYlahk sürat postası 
(MERS iN) vapuru 16 

kanunuevvel Salı 17 de Sirkec 
den Gelibolu, ÇanakkaJe, Kü
çükkuyu, Edremit, Burhaniye, 
Ayvalığa kalkacak ve dönüı
te Altınoluğa da uğraya· 
caktır. 

l rabzon i~inci posbsı 
( REŞITP AŞA) vapuru 18 

kinunevvel Pertembe akşamı 
Galata rıhtımından Inebolu, 
Samsun, Ünye Fatsa, Ordu, 

Giresun, Trabzon,Rize,Hopaya 
kalkacak ve dönüşte Pazar 
Rize, Of, Trabzon, Polathane, 
Giresun, Ordu, Fatsa, Sam
sun, lneboluya uğnyarak ge
lecektir. 

9 - Fransızca meıhur bir gazel<• •------------------·• 
(3), frtUUuca ahi seda (3) ·-~ 
ıo - Şıklık (7 > 
il - Bir ,,.Ztlu (~) 

Yukandan &fağı: 
1- Tokat (6), meıuup (3) 

2 - FUll (3), akrobat (6) 

~ - Yarım (3), bir fChrimiz (6) 
4 - ıtcnbul rumlan (6), yQz (2) 

S - Neli edatı (2) ölüm değil (6) 

._ S - Entalıt et (2), gösteriş (3), no
,. (2) 

7-R (Z) 

Mersin postası 
(INEBOLU) vapuru 19 kl

nunevvel cumalOda Galata rıh
tımından Çanakkale, lzmir, 
Küllilk, Bodrum, Rados, Fethi· 

ye, Finike, Antalya, Aliiyc Ye 
Meraine kalkacak ve d8nl1fte 
Taşucu, Anamur, Kuşadaaına, 
uğrıyacaktar • 

Andifli, Kalkan, F ethiyede 
aktarmadır. 

1 __ 8 - Acı (.), macarca müfredi m:ı· 

-..ıap(2) -------------------------• 
9 - Meyhane (6) 
ıo - Rüatcmln babası (3) firarı (5) 
il - Sert (4), getir (5) 

ts l<Anunu evvel 930 

Borsalar 
Adıcıl K,.pandl 

Kambyo 

l l"rlUz llruı KT. 103 
~ 't.ı. 11111hblll Dolar 

" frank 
.. 
.... 
.... 
.... 
.... 

.. .. 
.... 

.. 
• 
• 

Liret 
Belga 
Drahm 

Jı. Frank 
1.ev; 
Florin 
Kuron 
Şlllng 

Pcıetı 

Mut 
Zloti 
Pengö 

ı ~ley Kunış 
llrt li ras ı Dinar 

\''rvoneç Kuru~ 

""ukut 

: ~ttrlln (fnglllz) 1033 
t Olar ( Amerika) 
~ıtııt [ Fransıı 

Ot ret [ltalya 
~k !Belçika) 
t 1111 [Yanan] 
~ııt [lıvlçrel 

1~ Bulıar) 
ıo t n [Felemenk) 
s,~ro. [Çekoslo\"al) 
'• 1 I Ansturyı] 
ı 'P.. .. etı !ispanya] 
ı ~Jlrtıark(Almınya] 
, .. U ' Lehistan 
~tô Macaristan 
bt [Romanya] 

ı~'Gar YurostoryaJ 
Olıeç Sn-yet 

"lttıı 
lıtttld ı Borsa 
h_ Ye harici 
"'«llkoıot 

31 

12i 
~1 

t~ 

:'il 
24 

Çıralı çam kütüğü 
Adet 

50 
100 ,, Hatıl 

Şartnamesinde yazalı evsaf 
dahilinde yukarıda yazılı iki 
kalem kereste pazarlıkla alı
nacağınden vermek istiyenle
rin 18 - birinci kanun - 930 
tarihinde levazım münakasa 
komisyonuna milracaatlan. 

W -pHHmMIWIH 11-1-- ) ili 
~ yelkenci \ AıJUBLARI 1 

Karadeniz postası 

Sams vapuru 17 u n kanunuevvel 

ÇARŞAMBA 
gUnU alcıamı 18 de Sirkeci 
rıhtımından hareketle (Zongul-
dak, lnebolu, Samaun, Or· 
du, Gireıun,Trabzon,SUrmene 
ve Rize ) iskelelerine azimet 
ve aYdet edecektir. 

Taf ıilit için Sirkecide Yel
kenci hanında kain acentuma 
mUracaat. Tel. lstanbul: 151S 

._. ...• 
Jstnnbul Mıhkemel A5liye 6 ıncı Hu. 

ku k dairesinden: 

Mahmutpaşada Nuruosmaniye 
caddesi 49 No. h hanede Rıfkı 
beye: 

Meziyet H. tarafından aleyhi· 
ni.ze ikame olunan boşanma da
vaamın 8-12-930 tarihli celsesi 
tahkikatında gazetelerle vukubu
lan tebligata rağmen icabet et· 
med iğinden hakkında gıyap ka· 
rarı verilerek yevmi tahkikat 
14-1-931 çarıamba aaat 11 ola· 

1 Mahkeme ve icra Uinları 1 
lstanbul d ördüncü icra Memurluğundan: 

Bir deynin temini istifası zım
nında mahcuz ve satılması mu
karrer Tarabyada Tarabya cad
desinde eski 260 yeni 252-254 
numarala ahşap hane icra kılman 
ikinci müzayedesi neticesinde iki 
bin lira mukabilinde talibi uh· 
desine kalmıpa da bedeli mez· 
kur taktir edilen kıymete naza· 
ran haddi layıkanda görülmemit 
bulunduğundan müzayedenin on 
bct gün mllddetle temdidine 
karar verilmit olduğundan 5-1-
931 günll aaat 14ten 16 ya ka
dar son mDzayedesi icra edile
şeği cihetle talip olanlann mez· 
kOr gUnde taktir olunan kıyme· 
tin dokuz bin bet yüz otuz lira
nın yüzde on nisbetinde pey ak· 
çesını hamilen 927-8405 No. 
doaya mucibince Jstanbul dör· 

MEK TEPLi 

düncü icra dairesine müracaat
ları ilan olunur. 

KU M BA 

YOK SA 

lI..ıERDE 

ÇEKE 
•• o 

IU R 1 f 

Tamir akasası 
Beyanı • Zeminde mermer taş

lık üzerinde sol tarafta zemini 
mermer ve kısmen çimento ko
ridor üzerine sarnıcı ha~i tatlık 
üzerinde bir merdiven altı bir 
odunluk bir kömürlOk ve diğer 
bir taşlık üzerinde bir hail sa
bit kazan ve çimento tekneli 

Istanbul ziraat n1el{tcbi miidüriye
tinden: 

çamaşırlık ve bir aralık ve ze
mini mermer sofa ve musluklu 
sabit tel dolabı havi mutfak sağ 
tarafı zemini triyeate taılı bir 
aralık malta d&şeli bir kiler bir 
merdiven alb ve triycste taıh 
koridor Ozerine zemini malta iki 
tarafı merdiven çıkılır iki kori· 
dor üzerinde aağ tarafı üç oda 
bir aralık üzerinde bir hali bi· 
rinci kat merdiven cameklnla 
ayrılır bilyllk bir salon ilzerinde 
altı oda bir hail zemini kırmızı 
çini termosifonlu banyo ve mut
fafın üatll zemini çimento bllyük -
taraaabr. ikinci kat bir merdiven 
ba11 Ozerinde bir oda mevcut 
olup derununda binaya su taksim 
eden bir su deposu bir sofa -
üzerinde iki kiler bir hali iki o

Bedeli keıfi 9085 lira 15 kuruştan ibaret olan Halkah'da 
kain latanbul ziraat mektebi binasının tamirata olbaptaki ketif· 
name ve şartnamesi mucibince 14 kanunusani 931 tarihine mü
ıadif çarşamba günü saat 14 de ihale edilmek llzere kapalı zarf 
usullle münakasaya konulmuştur. Taliplerin ıeraiti mUnakauyı 

anlamak için hergün ve. münakasaya iştirak için de yevmi mez
kürda Defterdarlık binasında müeessesatı iktisadiye mnbayaat 
komisyonuna müracaatlan. 

da bahçenin müstevi kısmında 
tak vardır. Bunlar kısmen çakıl 
ve kısmende çimento duvar ke
narında bir havuz ve bu kısımda 
.ziynet ağaçları vardır. Bina iç 
ve dışı yağlı boyalıdır zemin katı 
pencereleri demir parmaklık as· 
ma kat pencereleri demir par
maklık vo pancur (bahçe tarafı) 
diğerleri yalnız pancurludır. Sağ 
taraftaki küçük bina zemin katı 
kirgir ve zemini çimento depo
dur. Üst kat bir oda ve bir so
fayı havidir. Dağ kısmı orman 
halinde gayri milsmir e9carı ha
vi ve bahçede set duvarları 
mevcuttur. Mutfak kısmen kir
girdir diğer ebniye ahşaptır 
umum bahçede dağ suyu havi 
dört çeıme ve binada elektrik 
tertibata vardır. 

Huduılu bir tarafa Zarifi ka
yıkhanesi bir tarafı Semiryoni 
menzili ve bir tarafı Zarifi bah· 
çesi ve bir tarafı tariki im ile 
mahduttır. Mesahesi umumu tah
minen on iki dönüm olup bina
nın umum mesabesi tahminen 
O~yüz otuz dört metro olup bun
dan elli yedi metrosu bir kat 
kirgir mutebakisi ahşaptır. Ze
mini kirgir üstü ahşap binanan 
mesabesi ayrıca otuz bir metro· 
dur. Derununda yazlık olmak üze
re Talha Bey mUstecirdir. 

Fazla malumat almak isti yen
ler dosyasına müracaat etsinler. 

_,.""'"' nııınn11ımmrtrtmıutt11uıım11•111ıınnmm"u"ııunıı ıııın11nmıım11ıınrım 

rak tayin kılınmış olup yevmi 
mezkurda tahkikat hakimi huzu
runda jabatı vücut etmesi lüzumu 
aksi takdirde tahkikata gıyaben 
devam olunacağı ilanen teblig 
olunur. 

Pıyangosu 
Hiç beklenilmediği bir zamanda birdenbire zengin olmak 

ancak tayyare piyango bileti almakla kabildir. 

Tayy e il etini 
a lını z 

6. ıncı l<e.şide 11-kanunusani-931 dedir. 
Büyük ikranıiye (200,0JO) l i radır. 

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

bir n1ükaf at vardır. 

lstanbul dörduncil icr:ı d ırec:ınden. 

Mediha ve Tevfika H. Mihran 
Ef. olan borçlarından dolayı mah
cuz ve furuhtu mukarrer, Üskü
darda Paşa limanında Susuz bağ
da 9 No. bir bap hane mabah
çe 30 gün müddetle ihalei ev
veliye müzayedesine vazolunarnk 
iki yüz lirada talibi uhdesinde 
olup bu defa yüzde beı zam ile 
ve on beı gün miiddetle ibalei 
katiye müzayedesine vazolunmuş
tur. 

Binanın esası ahsap methalden 
girildikte aralık bir methal Oze
rinde karşılıkla iki oda ve esas 
methal mukabilinde salonumsu 
kilçük bir oda ile tarafeyninde 
iki oda ve bir hala mevcuttur. 
Üst kat bir sofa Uzerinde 4 oda 
odalardan birinde denize nazır 
kısmında bir şahniş mevcuttur. 
Bodrum katına esas methale 
müsadif merdivenle inilir, zemini 
taş döıeli bir koridorumsu taşlık 
üzerinde keza zemini taş adı 
ocaklı harap bir mutfak mukabi-
linde cephe kısmında methali 
bulunan bir aralık ve odun'uk, 
ve kömürlük vardır. 

Mesaha sı bina 133 nr~ın ter
biinde, mütebakisi arsadır, hu· 

1 t bL' 6 ın ı hukuk mahkemesinden· 

Ayşe Rukiye H. tarafından 
Defterdarda Takyeci mahallesin
de Otakçılar caddesinde 71 No. 
hanede sakin Şükrü efendi aley· 
hine ikame ~ylediği boşanma 
davasında icra edilen illnen teb-
Jiğata rağmen 10-12-930 tarihli 
celsei muhakemede hazır bulun
madığından hakkında gıyaben 
muhakeme icrasma karar Yeril· 
miş olduğundan beş gün zarfın-
da itiraz etmediği ve yevmi tah· 
kikat olan 26- 1 - 931 pazartesi 
günü saat 14 te mahkemede ha
zır 'bulunmadığı veya musaddak 
bir vekil göndermediği takdirde 
Hu uk usulü muhakemeleri ka
nununun maddei mahsusasma 
tevfikan hakkında gıyaben mu· 
hakeme icra edileceği ilan olu
nur. 

1 ıımnıınnıııııııımtftltınamammaaamnıu•mq••..,....,..ıwww m 

dudu bermucibi kaythr. Kıymeti 
muhammenesi tamamı iki bin li· 
ra olup talip olanlar kıymeti 
muhammenesinin o 

0 
10 nisbetin

de pey n çasım hamilen 336-293 
dosya No. ile 5-1 - 31 tarihinde 
1 t n ul 4 üncü icra memurluğu
na bizzat veya bifvektile müra· 
caatları ılan olunur. 
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lstanbul Belediyesi llAnıarı 

Pazarlıkla kaput yaptırılacak 
Zabıtai belediye memurlan için yaptınlacak 266 takım kaput 

on altı buçuk lira bedelle talibi ubtesındedir. Daha ucuz yapa· 
bilecekler varsa tartname ve nllmuneyi g6rmek için bergiin ve 
paurlağa iıtirak için de 340 lira teminat akçesi getirmek prtile 
18 Kinune•vel Pertembe günll saat on bete kadar levazım mü
dürlüğüne gelmeleri. 

Etıbba odası riyasetinden: 
Oda Haysiyet divanına bir eczacı aza intikabı 16 KAnunusa

ni 1931 cuma gllnll saat 14 te DarOlfnnon konferans salonunda 
icra edileceğinden odaya mukayyet bilOmum azayı muhteremenin 
teşrifleri rica olunur. - -- . 

Vakıf akarlar ve mahlOller mü
düriyetinden: 

Kıymeti muhammenesi Ziraı 
Lira Kurut 
80 91 26,97 

Topanede Cihangirde Sormagir mahallesinde Topçubaıı çık
maza sokağında 26,97 zira terbiinde muhterik mescit İmamma 
meputa hane arsası 16 K.eyvel 930 tarihli Sala giinlinden itibaren 
dart hafta mOddetle miizayedeye konmuttur. Bedeli mubammeni 
80 lira 91 kU111ftur. ihalesi 13 K. ıani 931 Salı gllnll saat on 
dart buçuktadır. Talip olanlar konan kıymetinin % 7,5 nisbetinde 
pey akçelerile Istanbul evkaf mOdOriy~tinde vakıf mahlOller ida
resine mOracaatlan. 

Emvali metruke müdirliğinden: 

Satılık arsa ve nısıf hane 
Yetilk6yde Ümraniye mahallesinde kuyu ve orhaniye sokağın

da 1-3-S· 7-8 numaralı ananm tamamı 250 lira: 
Topkapıda Fatmasultan mahallesinde Ethem efendi sokağında 

10 numaralı maa bahçe hanenin nıaıf blueai 250 lira: 
Ba.Jlda muharrer ve bedeli mubammeneleri glSsterilen emlAkin 

bedelleri naklen ve berveçbi peıin verilmek üzere 30 • 12 • 930 
tarihine mOsadif sah günll saat 14 de pazarlık sure tile bilmllza
yede satılacaktır. Taliplerin % 7,50 teminat makbuzlarile Iataobul 
-~ emllk mtıd&riyeti sabf komiayonuna mllracaat eylemeleri. 

Istanbul gümrü~ü mu
hafaza müdürlü~ünden 

1 - GUmrllk muhafazai bahriyesine pazarlıkla 43 palto dik· 
titilecektir. 

2 - icap eden kumaı mlld&riyet tarafından ha11rlanm1Ştır. 
3 - Dikit, iıçilik •e malzemesi mtıtaabhit tarafından temin 

prtı ile memhur numunenin aym olacaktır. 
4 - Taliplerin ıartnamesini ve dikilmit ntımunesini g6rerek 

muvakkat gllvenmelerile birlikte pazarlık gllnO olan 21 birinçi 
klnun 930 pazar gllnü saat 14 te mOdOriyette bulunmalan. -------- - - -- --
•· •· Y. ••tın alıma tıeyeti ıi IBV A K 1 T I ";J 

il6nlırı K . . . . . i\ 

Ordu ihtiyacı için elbise ve şapkalar· 1 uçuk ılanları 
da kutlınılacalc olan 12500 metre saten • ••Her,.. • ....._ar "" 4 
ve 6500 metre mufambanın beher met· 
rolartnı verilen fiatlar haddi itidalde gö
rülmediğinden 17·12·930 çarşamba 1:,ilnil 
saat 14 te pazarlıkla ihale olunacaktır. 

Taliplerin şartnamesini ve nümune · 
sini görmek ilzere hergün ve ihale sa 
adnden evvel teminatlarile Fındıklıda 
heyetimize müracaatlan. 

• • • 
Askeri dikim e\·i için 200,000 çift 

!enaejilp (200,000) adet pantalon to
kuı 17-12-930 çarşamba günü saat U 
bu~ta Fındıklıda heyetimizde pazar. 
lrlda alınacaktır. Taliplerin şartnanıe 
ve nilmunesini görmek üzere her gün 
ve ihale .. tinden evel teminatıarile 

huır ...... malan. 

•••••••••Tarife••••••••• • l • : ı Defa ık tanış JO : 
:2 •• $0: 
: J ~· : e • • V;;JI e 

: 4 • • ~$ : 
: lhtt,,aç kalma,,ın- : 
: cava kadar ( azamr 100 : • 1 O defa) UAn edil- • 
: mek tfzere maAla : 
• • 
: AboneJerimizin her Uç a)'laaı için • 
: bJr c:lela• meccanen'. : 
• • • 4 satırı geçen lltıılana fazla ~atın : 
• l~a 1 er tunış zammolunıır. • 

=························' 
Taksitle 4 ay veresiye 
Zabitana. memurlara ve aileleıine 

-~!!!!!!!!!!!!!i~!P,'~!i!iiii!i~!!!!~!!i!!!!ill her nevi •tY• veresiyedir, Veresiye 
Ooium ve :~adm butalıkJarı muamelf' 15 gUn devam edecektir. Jı-

mOtehasa .. ı tanbul dördüncit Vak1f hın içinde 

Doktor (3) Union Koltesrfat 

Hüseyin Naıit 
Tlrbe, eski Hililiahmer binuı 

No. 1 O Tel. lstefon : 2622 

Tahta dan - Bir fotu~af sehpası 
isteniyor. Galata posta kutusu 34, Bcn

rabl adrulac fiaı akredcrck 7ualabilir. 

,_._..,_.,.,...,.,.,._,,...,.,,._,.,....,_ ..... ,___...,====-==----=---------
- _ SAVISI HER YERDE & KURU! = 

MATBAA VE ·DAREHANE 
ISTA:-iBUL. Babıali. Ankara caddesinde "VAK.iT YCRDV • 

T.a.foa 1970 ( ı DAJtE ~ 1 1971 YAZI ış.uı ...... , ll'AIUI ........... fi 
#9#' 

Bobrek, karaciger, mide 
rahatsızhğına ve 
hazımsızlığa karşı f 
tanınj1lış bit sudu ı:. 

HER YER 
BULUl1UR 

Hilaliahmer Karahisar maden suyu toptan 
perakende satış yeri : 

Yeni Postane karşısındaki sokak içinde No. 20 

En iyi senebaşı hediyesi: 
200.000 l:Jtra ık g ikra

miyeyi kazandırabilecek 
Bir Tayyare piyango 

b i 1 etidir. 

fpeldi lıir rubaaaz ne kadar -
dayauyıor > Oau ı.Ou ik ,..,... 
Omıt cnitıDiaıD alD misli fule da,__, 
LOıı:s'oıı son derece taf pullan her dGıto 
yıkama uneliyesı için aı bıriDc temj"'llr, 
l>ilrbt ve ihbmarıu mahıuwye mGhoç 
e$ya ıı;m imal _cdil..U, olan LÜU. hiç -
surede ıpcJı 11ıuma11ı1ft urar 'l'Cl'CIDC'I. 
BılaJdt &ol tıopu ıpeklilcrin auik 
tctlttmı muhafaza ~ " asla çitiJemcdaa 
bn dorlo kin çıkarır. 
Huwnlar tuvalet aıuraflaruıdllı c..maf 
IÇID il' pir fulı LOICS illimal Cllllıl9o 

~.i.UKS 

ZAYiLER 1 
NUfua tezkeremi zayi ettim, 

bulanlann zirdeki adrese getir
meleri, bulunmadığı takdirde ye
nisini çıkaracağımdan hükmü 
olmadığı. 
Be7uar: makasalar sokaiı No. 43 Fikriye 

Trabzon Nafia Başmühen,,~ 

disliğin,/,en : • 
Beheri d&rt metre tuden qafı olmamak here SOO adet -' 

takriben 10000 kilo vezninde sekiz kBfeli ve yirmi bet ........ 
kutrunda en birinci çelik lltım açma81Dcla kullanılacak makW 
demiri pazarlık auretiyle aatm ahnacajmdan talip olanlailD 111 
son fiyat teklifleriyle ikinci klnunun onuncu pi akfamına _..., 
Trabzon nafia bqmllhendislipe mUracaatlan ilin ohmur. 

Kitap tab'ı 
Yüksek baytar mektebi rektut

liiğundan: 
Mecmuu ytlz formadan mltqekkil Uç ldtabm resimle 

beraber kapalı urf usuliyle 7 klnunuaani 931 çaqamba 
saat 14 de ayn ayn ihaleleri icra kdınacakbr. 

Talip olanlar ıerait ve e'fl&fanı anlamak llzere b~ 
yevmi ihalede defterdarlak binuanda mDeueub ikbaadiye --~ 
yaa komisyonuna mOracaatlan. .J. 

Evkaf levazım müdirliğindeııl 
Tophanede Cihangir camiiferiti kurıunluı tamirab 1~1~~ 

tarihinden 10-1-931 tarihine kadar kapalı zuf UIUlile m~ -
ya vazedilmittir. Talipler ıeraiti anlamak Ozre herıBn ati-'; 
sonra Iatanbul evkaf mtldOriyetinde inpat idueaine ye ihale 
rihi olan 10-1-931 Cumartesi gllnO saat on d&tte kapah _,,,., 
nm idare enciimenine usulll dairesinde tevdi etmeleri. ~ 

;ea'ul midir Betik ~ 


