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n A j(kartı a 

Reisicümhur Hz. dün 
lstanbul fabrikalarını 

tetkik buyurdular 

ır ır 

Haksız · bir hüküm 

Muhtelit mahkemeler 
AptOlbamit vereaesi da
vasında htıkOmetin gön· 
dereceğini bildirdiği 
veaaiki beklemeden ka· 

-

Borclar , meselesi icin 
' 

Elçilerimiz bug .. n ş e-

Gazi Hz. Gazhçeıme iplik, Ali Halil mensucat, 
Y ediku!e deri ve kösele, Bakırköy çimento 
fabrikalarını ve diğer bazı ıınayi ıiıüessesatı 

ziyaret eimiılerdir 

· rar verdiler 

Dnn TOrk-lngiliz ve Türk 
ltalyan muhtelit mahkemelerinde 
Aptnlhamit Yereıesi tarafından 

ilin nezd1nde top anac"' < 
lctimada Hariciye vekili, ve Maliye , 
müsteşarı da hazır buı.uııacaklar 

Gazı H ünkü. o.si ~lndan ııw. 
eiaicUmliur Hz. fin 6ğleye ka ctlmhur kltibi umamfıi Tefvik, 

dar 1arayda istirahat etmi§ler, seryaver Ruİuhi beyler olduğu 
••at on dlSrdU on geçe refakat- tiald~ ~araydan çıkmıılar, şebri
lerinde Kütahya meb'uıu Recep, mizdeki bazı ıınai mneaseseleri 
~Jıç Ali, Recep Zfihtü, rifaseti [ Alt tuıfı 2 inci sayıfada ] 

,__ 

H. F.Meclis grupu dün 
Dahiliye Vekilinden 

izahat aldı 
halkın şikAyetlerini dinlemek için vildyetlerde 

teftiş teşkilatı yapılacak, valilerin salahiyeti 
tevsi edilecek 

$0krtf Kay• n. 
~ .\nkara, 16 (telefon) - Halk 
h ll'ka11 mecliı gurupu bugün on 
d:~Ukta Baıvekilimizin riyasetin-

i toplandı. 
d~ı'~et Pt. azaya, Gazi Hz. nin 
dtı" trınin tedavisinin nihayet bul-
)~~u, sıhhatlerinin tamamen 
'o 

1
llde olduğunu, bir kaç gün 

~-~" tetkik seyahatlerine de
bt edeceklerini tepıir ve teb-

~tt.i. Sonra riyeıı eto Burıa 

meb'uıu Refet Bey geçti. 
Bu ıırada dahiliye vekili ŞOk

rU Kaya B. kliraiye gelerek Ga-
zi Hz.nin refakatlermdeki seya
hatinin neticeleri hakkında iza-
hat verdi. Dahiliye vekili, bu 
aeyabatin çok istifadeli olduğu-
nu, ıerek müşterek ve gerek 
münferit memleket ve halk ih· 
tiyaçlannın ve noksanlann bu 
ıuretle yakandan görUldOğünO 
ıöyledi ve Gazi Hz.nin bundan 
ıonraki ıeyahatlerile tlipheıiz 
timdiye kadar yapılan tetkikle
rini ikmal edeceklerini, bunu 
müteakip te bOyük Gaziden a
lınacak ilham dairesinde icap 
eden tedbirlerin tatbik olunaca
ğını bildirdi. 

Verilen malömata göre Dahi. 
liye vekilimizin bahsettiği tedbir-
ler bazı yeni kanunların tanzi
mini icap ettirecektir. Ezcllmle 
valilerin bazı selihiyetlerinin 
arttırılması cereyanı kuvvetlidir. 
Vilayetlerde halkın şikAyetlerini 
daha yakından dinliyecek suret· 
te teftif tetkilAtı vücude getitil
mesi de muhtemeldir. 

Son tetkikat halkın iaıe ve 
sıhhatinin tamamen yerınde ve 
doium mıktarmın de memnuni· 

lngtliz ve Italyan hiikilmetleri 
aleyhine açılan istirdat olunma 
davalarına balulmıt ve her iki 
mahkeme ademi salahiyet kararı 
vermiftir. Bu karar Lozan mu
abede1inin 65 inci maddesinin 2 
ve 3 ilncQ fıkralarına nazaran 
istirdadi talep edilen emvalın 
müddei aleyh devletler tarafın
dan istiınat bir harp tedbirine 

1 tlbi tutulmamıt olması esası~a 
istinat ntmektedir. Lozan abıt
namesininin varislere muhtelit 
mahkemelerde takibi dava iç.in 

-----

bir mahfuz hak vermediği esba- ,,.. 
hı mucibesi de bu kararda zikr 
edilmektedir. 

' Beılin Bü1ülc e)çimlz Parfı Büyük elçimiz Londra büyük elçiml 
Kem•lettin S•ml Pf. Münir B. Ferit B. 

Mahkemeler tabiiyyet ve diğer 
mesailin tetkikine bile lüzum 
görmemişlerdir. 

Verilen ma16mata nazaran 
1 

llç gün evvel Türk ajanı Emin 
B. mahkemeye heyeti vekile 
kararile bir nota tebliğ etmiı 

miieldeia i • in 
iadesi llizumuna dair mahkeme-
ye bau vesaikin derdesti inal 
olduğunu bildirmiş, bu vesaikin 
vüruduna kadar· mahkemelerin 
karan tehir etmelerini talep 

I __ lm~tir. 

··-

Muhtelit mahkemeler TUrk aJını 
Emin Aıı B. 

; '4 

Halbuki yazdığımız gibi her 
iki mahkeme zikredilen vesika
ların vürudunu beklemeden ka
rarlannı vermiıtir. 
· Aldığımız mütemmim malO
mata nazaran Türkiye hUkOmeti 
bu karar üzerine istirdadı talep 
edilen emval ve emlAkin huıusi 
ve şahsi mahiyetinden bahsede
rek bunların iadesini diplomasi 
vesaiti ile talep edecektir. 

IMUlllUIUllHll'BlllfllııttUllUlttfftJf)lfflllJflJllllllJtfllllllltl .. mnt~ 

yeti mucip olduğunu göstermit
tir. Yalnız tek mahsullü yerler
de halkın mahıulitı satarak yi· 
yip içecek haricinde kalan ihti
yaçlannı temin hususunda biraz 
zorluk çektiği, fakat iktısadi 
buhran ıeklinde ileriye ıilrülen 
bir kısım tikAyetlerin maalesef 
ıahsi kusurlardan ve yanlıt he
sap ve hareketlerden dojduğu 
g6r0lmü~tilr. 

Ankara, 16 (Telefon) - Se- hamillerinin tekliflerini Berlin 
firlerimiz Kemalettin Sami Pata sefiri Kemalettin Sami paıa 
ile Ferit B. ve Dainler vekili getirmiştir. 
Zekii 8. buraya geldiler. Ferit 
B. hariciye vekilini ziyaret etti. 
Münir bey de yann gelecek ve 
bntnn bUyllk elçilerimiz 
Baıve1'il tarafından köıklerinde 
kabul olunacakbr. Bu jçtimada 
borçlar meselesi glSriltülecektir. 
lçtimaa maliye mDsteşan ve ha
riciye vekilinin de iıtiraki muh
temeldir. 

Sefirlerin borçlar iti etrafında 
ıabsi mütalea ve fikirleri ahna
cakbr. Dainler henil2: cevap ver
memiılerdir. Fakat yılbaımdan 
sonra bizzat buraya gelmeleri 
ihtimal dahilindedir. 
Franaız aefirinin ziyareti 
Ankara, 16 (Telefon) - Fran

sız sefiri akıam hariciye vekilini 
ziyaret etti. Bu temasın borçlar 
İfile alAkadar olduğu tahmin 
ediliyor. 

Yeni bir $1Jfha 
Ankara, 16 - Italyan ve Al· 

man hamilleri hükOmetimizle 
aynca anlaşmak üzere ayrı bir 
teklifte bulunmuılardır. Alman 

. . 
J t<Tl~ AT 

HAt:= ·r AS 1 

[Alt tarafı 6 ıncı sayıfoda] 

Stadyum 
meselesi 

~lıntaka heyeti dün ak
şam kararını verdi .... 

Futbol heyeti içtima haUnde 

[Y 11zıs ı ikinci sayıfamızda] 

Seyyah (tercümanına ) - Tasarruf haftası dediniz bu da ne 
demek? 

T ercllman - Efendim, lstanbulf ular senede bir hafta tasarruf 
ederler de_ 



~6-

( 
Romamm•ı hakikat, 
hakikatimsi roman:16 

e çit: 
74 

Ga.latanın yan sokakları ve 
başında pilavcılar 

JOl'jet numara yaparken 
Saat M tıe Jorjetle Gardenbardan Jorjeti göstererek: 

çıktık. - Yabu". 
Tramvayla Galataya indik. Cadde- Canım sıkıldı: 

köprü 

Borçlar meselesi . . 
ıçın 

[ Ust tarafı birinci sayıfamızda ] 

Alman hamilleri bazı şerait ile 
müzakereye devama hazır o]
duklarmı bildirmişlerdir. 

Diğer taraftan Italyan hamil
leri de bazı müsait tekliflerde 
bulunmaktadırlar. 

lngiltere henüz bir teklifte 
bulunmuş olmamakla beraber, 
Alman hamillerinin tekliflerine 
mütemayil görünmektedir. 

Bu yaziyete nazaran, bu gün
kU ıekilde yalnız Fransız ha
miller mOnferit kalmışlardır. 

Bu ayrı anlaımamn hederi 
Paris mukaye)esinin tadili, sene
lik taksit ve faizlerin tenzilidir. 

Diğer taraftan Ingfüz sefiri 
ah:ren hükumet erkinile vuku 
bulan temaslarında düyunu umu· 
miye meclisi ile çıkan ihtilafın 
hallinde lngiltere hükumetinin 
tavasıut edebileceğini bildirmiş
tir. 

Bu mesele hakkındaki noktai 
nazanmız bildirilmiş ve dllyunu 
umumiye meclisi ile olan muba
berat bir muhtıra halinde ken
disine teYdi edilmiıtir. 

de, kapılarında önlüklü, yüzleri boya- - Sana ne. 
1r kızlar duran ve "bar,, ismi verilen - Hiç, yalnız, peşiniz sıra bir me· Sis 
meyhanelerden birine girdik. mor geldi, içerden ıfzi gözetliyor da.. 

adam öldü
rür mü? lçeri giri imiz mühim bir alaka u- - E, ne yapayım? 

~andırdı. Çünkü Jorjeti orada kimse - Belki bizdensinizdir de ... Malôm 
tanımıyordu. Yabancı bir kadrom o ya haberiniz olsun. M6z vadisindeki esrarengiz 
muhite geli i, hemen heme nilk defa Bu kim olabilirdi. Polis? Ne mu· ölüm hıdiıeleri i9ln doktor-
nki oluyordu. nru ebet. Yoksa bizi, gece yarıSt bura· lırımız na diyorlar ? 

Bu barlara, gündüzleri Galatanın da yabancı ı:örüp te takip eden bir kar 
yaa okaklanndnki dükkana benzer manyolacı mı? Avnıpa gazeteleri Belçikada 
odacıklarda çalışan zava1lı kızlarla on· Daha fazla orada durmağt muvafık Möz nehri vadisinde ıis ytlzün
lan isti mar eden ve gündüz kazandık· bulmadım. Jojete bir ~ey sölemedeıı den bazı inaanlann lSJdOğünü ve 
lanaı ellerinden alan dostları gelir<ii. kahlırdım. 
Bu sefil ndamlar Galatanın klilhanbey. _Hepsi bu mu, dedi, daha görelim. bu eırarengiz hadise hakkında 
lMidir. Fakat hiç birisi e~ki külhan- - Görürüz, dedim. tetkikat yapıldığını yazm~kt~dır-
beylifin iptidai ve mert hareket- Hıhtıma çıkt1k. Orada cece olup lar. y. ı:don fula kimsenin 610-
lerini yapamazlar. Çünkü korkaktır· her tııraf kapandıktan sonra seyyar 
lar. Blitün yapabildik1eri cesur hal'C· bir takım kahveler teessüs eder, sokak müne sebep olan bu aiıin zehirli 
ket. avuçları içine aldıkları zavallı lara . andalyalar atılır, ve bir kısım Ga baıı gazları ihtiva ettifi tahmin 
kadınlara ustura çekmekten ibaret im- lata sükkanı buraya geJip hava alırlar, edilmektedir. Dün hadiıe hak-

l _____ H_A_R __ I~C~i __ H_A __ B_E_R_L_E ___ R __ ___ 
• 
ıspanya ihtilali 

Tayyareciler şehir üzerinde dolaşıp halkı 
isyana teşvik ediyorlar 

Re~.da!e, 15 (A .. A.) - Sa~t 6 da .. bir_- Mad~it, 1li ~A.~.) - Tayyareler : 
çok mufrıtler, Saınt Sebastlen hu kü· bahleyın şehrın uzerinde uçarak hll . 
met binasını i~tilfı. l'derek tabanca ile isyann teşvik eden bir takım be.>-arı~•ı 
iki po1isi öldürmüşler Ye sonra mobilya meler atmışlar ve ihtilal hareketıerı; 
1arı kırıp parçalamışlardır. Bundan bombardımanı edecekleri tehdidi!\ t 

onra ayni zamanda muhtelif şehirlcı. bulunmuşlardır. (Dört Rüzgar) taf~ 
de bil' takım taarruzlar ,·e nümayiş1er re karargahına mensup birçok kintstlt 
o1mu tur. le hir takım zabitanın jeneral Dell.s:: 

.l\ladrit, l:> (A.A.) - Nim resmi hir nun kumandası altında isyana iştrr # 
membadan bildirildiğine göre, Saint ettikleri baruthane muhafızlarının 
Sehastien, Sandander ve Sevme iğti· tarhlaını aldıkları, kamyonlara bOı:r 
şaşlarile Madritteki ''dört Rüzgar., tny balnr doldurarak bu kamyon1arı taffJ 
yare karargahındaki fesat hareketi sür relere yükletikleri tahakkuk etntiştlt• 
atle bastırılmıştır. "Dört Rüzgar., dald Ilükümete sadık olan kuvvetler taff' 
hareketi idare eden tayyareci Fraııt'o re karargahım bombardıman etntişlt{ 
ile diğer Uç tayyareciarkada~larını hı- ve a~iler yarım saat sonra teslim 0 

• 

rakmışlar ve 4 tayyareye binerek mtth muşlardır. . 
telif bir semte müteveccihen kaçmışlar- Atılmış olan 100 kadar top netice:~ıı 
drr. Umumi intiba, ihtilal hareketi- de kaç kişinin telef olduğu meçhuldü'' 
ni nakamete uğradığı merkezindedir. Athenee kapatılmış ve l\fadrit 111ıııtl 

Madrit, 15 (A.A.) - HükQmet mem kasında hali harp ilan edilmiştir. ftil: 
leketin her tarafmda örff idare ilAn et kQmete sadık sUl"ari kıtaatı firarfJttl 
miştir. Telefon muhaberatı kesilmi::;. takip ediyor. Sivil muhafız kıtaatı "'' 
tir. rargfıhı l§gal etmektedir. 

M, Puankara hastalandı 
Paris, 15 (A.A.) - Saat 4 e doğru dokça kuvvetli bir tazyik his&etındtt' 

Ayan meclisinden çıkan M. Polncare dtr. Fakat, fiyevrl yoktur. Do~~ 
birdenbire bir rahatsızlık ve sıkıntı his lar kendisine mutlak bir istirahat 

. . siye etmiştir. ı 
setmiştir. Mumaaleyhln hali hazırda Pari 16 A A ) p . · ,.ıırı s, • • - oıncarenın 

bir ciğeri hafif surette tıkanmıştır. 01· vaziyeti endişeyi mucip olmaktadrf· 

1 b OTOMOBiLLİ EŞKlYO 
Spanya ya ancz as- Benton (lllinois), 16 A.A.) - Bit~; 
ker mi getiriyor? nş otomobiline binmiş birkaç pk1 ı•· 

Cebettarik, 16 (A.A.) _ DUn akpm Jedlye dairesinin damlannı ve duft~JI 
Ceutadan Algeslrasa ecnebi lejyonuna rını tabanca ve mitralyöz kurşunl• r 
mensup bir tabur gelmiştir. Bu tabu'r delik deşik etmişlerdir. Nüfusça S::ır 
efradına iki misli maq ndedildiğf ha at yoktur. Memurlar ve civarda b ,,, 
her a1ınmıştır. Ecnebi lejyonu efradı· nan polisler kendilerini güç halile ~ 
nın lspanyaya geldiği hakkındaki hn· tarabilmişlerdir. 
her muntazam kuvvetlerin hoşnutsuz- KAPANAN BANKALAR ~ 
lufunu mucip olmuıtur. Bunlar hii· Ne · York, 16 (A.~.) - Bugütı11 il) kilmetin sadakatlerinden şüphe ettiğini ghampıon Vtı n eavcrvıııede yentdt .,, 
f ddfa etmektedirler. bankanın yüz bin dolardan fazla ~ııf 

Hükumetin beyan .. 
metle kapandığı haber alınmıştır. ttf' 
leyte bir banka mildürUniln ve 1', er 
hierde de bir banka nznedannın ili 

hr. ve e rar içerlerdi. namesi Yalnız, geçim vasıtaları olan kadınla Arkalıksız sandalyalara oturduk, kında tıp cepbeıinden mntalaa- har ettikleri haber alınmı§tır. 
ra bir yan bakan olursa o zaman kül- Gözüm etrafta idi. Henüz oturmuş!uk smı lSğrenmek için Sıhhat mO- l\ladrit, 15 (A.A.) - Hükilmct DAHİLiYE KOMlSERLERl ;. 
han kesilir1er. ki, geldiğimiz taraftan bir gölge be· dnrn Ali Rıza B. e ıorduk. memleketin her tarafında asayi:. Mi· Mo. kova 16 (A.A.) - So,·yet 1eor.t. 

İşte, girdiğimiz yerin, müşterileri- lirdi. Bütlitn dikkatime rafmen kim ol· _ Bu badiıe ya yer altından küm sürmekte olduğunu beyan etmek· serleri hey:ti ve merkezi icra kot11it~ 
111 bu kndınlarla dostları te§kil ediyor· duğunu seçemedim. Glttfkkçe sinirle- tedir. Yalnız Saint Sebastiende elli Sovyet Rusyava dahil bulunan nıuJıt' 
.&u. niyordum. Çaylan yarım bırakarak bir gazın fııkırıp ha.-aya ve sise kadar k~münist ~ükum~t bin~ı;ıını ele cümhuriyetle;de dahiliye komiserli~~ 

Bir kız gelerek ne içeceğimizi sonlu. kalktık. Köprü başından bir otomobile karıımasile yahut o cİYarda bu- geçermege teşebbus etmışlerdır. Tay- rinin ilgası ile mezkiır cümhuriyetltfl 
- Ne var dedim. binmek üzere yürüdük. Ayni adam, lunan bir imallthaneden zehirli yare karargahı isyana dair olan son komiserler heyetine merbut birer ~:~ 
Bld yağlı müşteri telilkki ettiği için bizi uzaktan takip ediyordu. tafs.ilat, Mileri.n münakılatı katedere.k kezi iktısat ve emniyeti umumiye 1 I! 

'" orada kibar içki olarak bulunduru· Köpril başında Jorjet: bir ııaıın herhangi bir surette telsız telgr~f .. ıs~syonun~ zapt.etw.ış releri ihdasına karar vermiştir. 1111J~· 
lan yegane i~ki olan mente getireceğini - A, dedi, bu ne. inti9arile olmuttur zannediyorum. ve hemen buton dunyaya cümhurıyetın haneler adliye komiserliğine rapte i 
lllyledL eyyar bir pilavcıyı gos·· t•riyordu. Han. ed.ildiğini h. aber vermi' oldukları· mlstlr. Pasaport muame1atının idflre:ı 

.. Sadece ıiıin auımn mucip olma- b ld k d ıı.ı d •tt . h :> 1'CI' 
Rau Olduk. Yeşil ve kokulu bir sı.. Bu plavcıJar hakikaten ~ayanı dik- nı 1 ırmc te ır. J • a rı e ısyan are de mezkur cümhuriyetlerin nıer,. 

ptlrdi. lçtik. katt'r ' . ıı görDlmUı birıey değildir. dedi. ketinin bidayetinde jandarma kuvvetle icra komitesine te,·di olunmustur. 

Bizden biraz onra içeriye, yüzünü I;t;nlar Galata ve Unkapanı köprii- ;-a-·
0
-

0 
ö ·-7-;-;-;;;1ım••ııı ri umumi binalan işgal etmiştir. OTOMOBiLLi ESKIY A 

.__ 1 k b. . . . . t• 1 • • 'k' fi d b h ar su y z g rmem o o n arı- d ~ J ~ -pamıya ça ı~rn ırısı gırmış ı. erının ı 1 tara arın a gece sa a a ka- M k ' o siyesi A ) , 
J>olr11 tezgaha giderek daha içerde bir dar pilav satmak hakkınr, belediyeden nı komıuıu salepçlden aldığı sıcak l:iU - z~zr re l n .. . . Benton (lllinois_): 16 (A. : bit 
yerde de kaybolmuştu. Onun bu har" müzayede ile alırlar. Büyük kazanlar- ile yıkadı. Kahıre, 15 (A.A.) - Y~zde ~ç faız. Bır yarıt otomobılıne binıtı1~ 
keti üzerine tezgah başında duran pa- la pi§irdilderi pilavı, geniş tepsilere O aralık bizi takip eden adam yanı· li. ve ikramiy~.li Mısır ~re~ı f~nsıye falı kaç taki belediye dairesinin 

1
., 

Ja bıyıklı,n konu"maeından acem ol· dökerek, küçük taslar içinde, tabağı mıza doğru yaklaşmıştı. Ne olur ne ol· vılatının bugunkil çekılişınde · larını ve duvarlarını tabanc• i~ 
duğu anlaşılan birisi bize manalı bakış beş kuruşa !'latar1ar. Ba inhisarı alan maz diye Jorjetin önüne geçerek vazi- 1886 senesinde çıkarılan tahvillel'· mitralyöz kurfunlarile delik def 
]arla aşina çıkmağa çalışıyordu. Son· lar bir hayli para kazanırlarmıf, Jor· t ld F k den 383,781 numaralı tahvil 50.000, 191n t • l d. N"f y·ıat 10"1 

ld
. . b 

1 
ye a ım.. a at: . d k 1 t h .11 d 6101 .... e mıt er ır. u uaça za ~ 

ra yanımrza ge ı, masamıza serbestçe Jete un arı an1attım. w •• •• senesın e çı arı an a n er en · ·•.:. . ulııtl' 
etardu. nana: _ Uirer tabak yiyelim, dedi. :-- ~eycagızrn, kaç rundur nereler- numarah tahvil :">0.000 1911 senesinde tur •. Memurla~ v~ ~ıv~rda b. ,,1"'( 

- Hangi millettensin? dedi fll"• · Ismarladık. Pilavcı, bize hürmet ol· desın dıye Mail Bey sokulmasın mı? çıkarılan tah\·illerden 200.196 numar:.ılı pohıler kendılerım guç hal ıl 
- TUrkUm, dedim. sun diye, kfmhilir helki de şimdiye ka- (Bitmedi) tahvil 50.000 tarabilmitlerdir. ı 

-------------------------------------------------------------------------·~~ "'v .. kıt .. ın Tefrka": 3.~ l lanılan kalasa bir türlü basmak is- - Su mu istiyorsunuz? Ala şim istemitti? Bütün imanlar Pi' tı 
~emedi. Besbelli vagonu beğenme di getiririm. değil mi idi? Bir yola ıiderl.rlı'f' 
nişti. Parker hayvanın yularından Parker uzakla~tı. Cimmi, As· kat ekseriya nereye varacalrU Jı'' 
' ekiyor, Cimmi de arkasından sopa ton ve deve vagonun yanında yal- tiremezler, öğrenmek le isteırıef ~' Kadınsız ·Memleket ile vuruyordu. Fakat deve yine bil nız kaldılar. Bu kör olası macera nerec1•11 ,,ı 
diğini okuyordu. . . . Aston: batına gelmitti. Niçin hali ott,, 

• zan: .t'eter liılo Aston, Parker ıle Cımmıye yak· - Bağlayın !U hayvanı vagona 1 pefinde idi? Budalalık yaprrı~ 

bi 
Ptarlker fLunkdt~n Ssondra ka(rGı~~nla ~a ad~~~skı.nı hbıra~!ı. h?nadkahrtı besle- laştı: B b.. 1 l d' b w dedi. İpi öyle elinizde dola~tırıp artık vazgeçemiyecek mi idi 1 
r e rra çe ı. a ece oz erın ıgı m er g-.n ıraz a a artıyor - u oy e o maz ıye agır· durmayın. Nereye gidiyorsunuz? 

den CS~rim) .diyo~d~. .. w • du. Halbuki kabah~ti var mı idi; dı. Hayvanı kabil ~eğil içeri soka _ Çok uzaklara Hattın ta ucu· - 17 - . . . f'' 
• Y enı zengınlerın ıl~ ogrendıklc bu adamın 1 Olup bıtenden haberı mazsınız. Bana bır kova su ge- na, çöle gideceğiz. Amerikalı Parker Evıhnıfl of' 

rı fe~ t~l!ra.~ ç~~ektı. . yoktu ~i. kabahati olsun. As!on tiri?, size nasıl yapılacağını öğrc- _ Her ne ise Nereye giderse· nında Uli. Elini eli içinde tulf~,ı 
.. Bır ıkı gu!1 ıçın~e Sı.m ;4-ston bunu bıhyor!. buna raime~ . yıne teyım. . . niz. gidin. Su gelince. hayvana g~ı. d~. . Nabzı~! yoklamış, 11_..,J 

mukemme) hır polıs hafıyesı olup hakıızl_ıia dutmekten kendını me- Aıton sırf onlar ıle konu!ab1I· terın arkanız ııra gehr. Evvela sı 7. elını çekmegı unutınuştu. ,,J~ 
91ktı. Parkerin peşini bırakmıyor, nedemıyordu. mek için böyle bir müdahalede bu· girersiniz. O da s.onra gelir. buna lüzum görmemitti. Artık ~j( 
lriitün bot zamanlarını onu takip et Cimmi Parte geldiği ıün vazi- lunmu9tur. Yokıa hakikatte deve- Cimmi ile Aston daha bir müd- zını saymıyor. Kendinden S~g~( 
melde ıeçiriyordu. Evvela barda yet bu merkezde idi. Aston onları nin naııl vaııona ıokulacağını o .fa det ııörüıtüler. Aston soracakları- ti. Evelin de elini çekmiyord~:~ 
karıılaıtılar. zaif, kara, kuru bir a ertesi sabah, yanlarında bir deve, bilmiyordu. nı sordu. İstediklerini öğrendikten larını önlerine almıtlar, ">fl't 
dam olan Parker tezgah bafında a· gara doğru giderlerken yakaladı Parker ve Cimmi, Astanun ba- sonra: sessiz, sedasız duruyorlardı.. ti' 
yakta durmuş, bira içiyordu. As· daha e~~l ga~~ koşar~~ .. devenin tında timendifer memurlannınki - Ben. gidiyorum, Allah ısmar rik~lı bi~?e~ bu beyaz kadın dıf 
t~.n .. o ~~anı Par~e~i. oteline kad!u yerle§tmlecegı vagon onunde yer gibi b~r k~sket görünce bir yaban- ladık ! dedı. ~erı.?e egıldı, onu u~un u:r,.flf 
goturdu. Otel kabıtınden hareket aldı. cının ıılerıne karışmasına kızmadı - Uğurlar olsun. optu, kokladı. Ateılı ya~a 
leri, münasebetleri hakkında mallı· De':e huyı_u~ bi~.ha~van~ı. Ya· lar. Bilakis memnuniyetle karşr· .. Öğrenmek isted.i~lerini artık , bütün yüzünü o ele ıür~U· eli) 
mat aldı. Ve an<:M ondan sonra gona gırmek ıçın kopru yenne kul· ladılar. Parker sordu: bılıyordu. Bunları nıçın öğrenmek (Bıtıne 
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1-Iükiımet Seyyahlara Yeni Kolaylıklar Göstermeye Karar Verdi 
------~~--~--------------~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~-

.A\.dllyedo: 

Baroda 
546 kiti mukayyet 

bulunmaktadır 

( Hileli Sular 1 ı Zabıta için 
1 Dahiliye vekAletinin yoni bozı 

.. , tasavvur lerı olduftu heberi yınlıt 

lata.nbul barosuna mukayyet 
a\'\&katıarın resimlerini n adres
lerini ihtiva eden güzel bir albüm 
nefis kağıt üzerine iyi bir şekilde bas. 
tırnu, ve avukatlara, mahkemelere da· 
fıtnuştır. 

Türkiye baroları ile ecnebi baroları r: 
tlan getirtilmiş olan kanunları, ni:rn ın· 
tııırnelerf tetkik etmek ve avukatlık lm 
nunu ile baro nizamnamesinin tadile 
~uhtaç maddeleri hakkında rapor ~ı 
layiha tanzim, aynca Türk barohml 
'tasında bir kongı-e aktinin ve federa 
Yon te"kilinin ne suretle mümkün ola· 
biteceilni düşünmek üzere baroda bir 
lltQddet evel teşkil edilen komisyon ça
h§lllasına devam etmektedir. Hazırlı· 
>'l.ea#ı rapor ve Uiyiha, Jnzıbat meclisin 
ee tetkik olunduktan sonra umumi iç
tinıacla müzakere olunacaktır. 

Son zamanlarda baroya knbulleri
tıi Jatiyen 26 kişiden 21 inin kabulüne, 
bfrtsinln evrakını ikmaline, ikisinin t.a· 
lepJerinin reddine karar verilmiştir. 
ikisine ait tetkikat devam etmektedir. 
ırz Yeni avukatm tahlifleriicra olunmu ~ 
lılh8atnamelerl tevdi olunmuştur. J 
k&11unuevel 930 tarihinde İstanbul baro 
111ltıa mukayyet adedinin 546 ya çıktı

ft anJaşıJmıştrr. 

~ular cemiyeti idare heyeti intiha· 
batından bir intıba 

Sucular 
Yeni idare hevetlerini .seç
tilt1r, hileli .sul1Jrla maclJ• 

dele edecekler 
lstanbul memba sucuları ve 

sakalara cemiyetinin yeni idare 

heyeti intihabı dün ikmal edil
miş. Halim, '!f ehmet, Ali, Süley

man, Nihat, Nizamettin Haydar, 
Hüseyin, HaHI, Şamil, Sıtkı, Ata
ullah B. ler yeni heyete seçil· 
mişlerdir. 

Yeni idare heyeti azaları, şeh
rimizde kapalı ıişelerle aatılan 

memba sularmm hileli olduğunu 
iddia etmekte ve ilk iş olarak 
bunun önOne geçmek için esaslı 

Dün refiklerimizden birinde 
Ankaradan çekilmiş bir telgraf 
vardı. Bu telgrafta, yeni teşkilatı 
mülkiye itibarile lstanbul zabıta
sının hem mOdUriyete, hem ka
zalara tlbi olmaları dolayısile 
müşkülat çıktığını polisin faaliyet 
hudutları kazalar dahilinde bıra
kılmıyarak bütün viliyete teşmil 
olunacağını bildiriyordu. 

Dün tahkikat yaptık. bu telg
rafta zikredilen bazı misallerin 
yanlış ve müşkUlit meselesinin 
gayri varit olduğunu öğrendik. 
Polise ait vazifelerden hangisinin 
villyet ve poliı müdürlüğü ve 
hangisinin kaymakamlar tarafın
dan yapılacağı ietkik ve teabit 
ediJmittir. Ceraim bıbsında hu
dut vaziyeti yoktur. Bir kaza 
dahilindeki polis teıkikil&lı bir 
mUcrimi diğer kaza dahilinde de, 
eskiden olduğu gibi takip etmek 
hakkını haizdir. Yalnız: mücrimin 
Yeya ma:ınunun bulunduğu ka
zanın polfs teşkilAtı haberdar 
idiler, bir tarafıtan ikinci Şube
ye malumat verilir. 

Dnn bu hususta kendisile gö· 
rüşen muharririmize Emniyeti 
umumiye müdürü Tevfik Hadi 

Avukatlar aleyhinde vaki müraca· 
ttlerden 65 tanesi tetkike muhtaç göriıl 
1-U,. bunlardan beşi hakkında tahriı i 
iht.r cezası tatbik edilmiştir. )kisine 
birer sene avukatlıktan men cezası ,.,. 
tilıniş, 24 ü hakkında muamele ta) in 
l\t ve altıı:ıı hakkında karar ittihazm· 
lttahal olmadığı knrarlaştrrılmıştı ı 
hıt ankaü. nasihat ve tembihat icra c· 
dUntittir. 26 şiklyet te tetkik olunmak 
ladır. 

' ir mücadeleye atılacaklarmı söy- bey de şunları söylemiştir: 
mektedirler. -Bu haberde yanlıtlık vardır. 

Kadınlar 
Avukatlık hayabna atılmak için bü Muhtar olamıyacaklanna 

l'Uk bir temayül gösterilmekte. sık sık karar verildi 
lttGracaatler vaki olmaktadır. 

Yanırın tahkil<atı.~~·-~, Muhtar intihabının yapılacağı 
Beşiktaıta tütün tüccarı Salim Nu· gun---nal<kuıtıa henuı: bır karar 

ti Beyin tütün deposundan çıkan yan· verilmemiştir. Maahaza kadınların 
ıtırı ta.hikkatı adliyeye intikal etmiş· muhtar seçilmiyecekleri kat'i su-
lir. 1 1 K d rette an aşı mışhr. anun a bu 
Yangının kasten ikaı ihtimaline melı hususta sarahat olmamakla be

lli zabıta Salim Nuri Deyi tahkikat ev· 
l°tkJre birlikte mevcuden ad lfyt'yc gön 
derıniştir. Evrak, müddei umumilik 
~ betfncl mU!tantikUğe havale olun· 
ltıu1. mtistantik, Salim Nuri Beyi is· 
lic~aptan sonra, serbest bırakmıştır 
'l'ahklkat, gayri mevkuf olarak devan· 
ttll\ektedir. 

22 davaya bak1Jd1 
Muhtelit mahkemelerin 

dünkü faaliyeti 
Don Ttırk - ltalyan mahkeme

klrıdc dokuz davaya bakılmı~ ve 
•rar verilmitlir: 
Seyriaefainin müddei ve Piyet

to Dimonun miiddeaaleyh bu
~Unduğu 40000 liralık tazminat 
'"••ı reddedılmiıtir. 
Diran Babikyan, Edmond Ri- , 

kr, Madam Valdebirioi ve ls
ltlla, Rafail Angona tarafından 
rnrkiye hükumeti aleyhine açı
d-~ davalar neticelenmiı ve müd-
~ tı~erin emval ve emlakinin ia· 
l! '••ne karar verilmiştir. 'Diran 
l':hikyan, LUizi Dr.aginin gene 
tı rldye hUkümeti aleyhine aç-
'1 ~lan tazminat davalara hakkın
-~. ~demi salibiyet kararı veril-

'ttrr. 

it! Dun ayni ıamaoda Türk-lngiliz 
'b •hkemeainde 13 davaya bakıl
~ır. Madam Fişer, Dimitriyos, 
~ koatantin, Anna Corciyadis, 
ı ~elyanın TUrkiye hükümeti a-
ı!!.bine açbkları danlarda bun
" 11 emval ve emlakinin iadesi
~ l akohi, Haçik Derderyanın 
~_._.arının reddine, diğer altı 
" •• hakkında da müddeilerden 
''ili l\t bazı izahat alınmasına ka· 

\'erilmiş tir. 

rabcr, alakadar dairelerin r.oktai 
nazanna göre deJilet vardır. 

Çünkü bir madde, baba, oğul, 

kardeş gibi akraba c!anların ih· 
tiyar heyetinde içtima edemiye· 
cegını işaret etmektedir. Bu 
madde de kadınlardan bahiı ol
madı§ana göre yalnız erkeklerin 

muhi:ar olabilecekleri delAlet su
retile anlaşılmaktadır. 

Fırkad• 

Bugün 
Kaza) nahiye ve ocak 
reisleri toplanacaklar 

Halk fırkası teşkilat ve kaza 
heyetleri dün gece fırka merke-

zinde toplanmışlardır. Bugün de 
kaza, nahiye, ocak reisleri fırka 

merkeı.ine r,elecekler Ye Gazi Hz. 
leri fırkayı teşrif ederlerse reis-

ler ayrı ayrı Gazi Hz. ne tak
dim edileceklerdir. 

Vilayette 

Yeni taksimat çok 
faydalı oldu 

Istanbulun kazalara ayrılması 
viliyetteki muamelitın kesafeti 

üzerinde çok müessir olmuştur. 
Bu taksim halk için de vakitten 
ve yol paraıandan tasarruf gibi 
çok iyi faydalar temin etmekte
dir. Yalını halkınz çoğu yapılan 
taksimatı, ancak işi düştüğü za

man öğrendiği için taksimahm 
te'min ettiği faydalar tedrici su
rette elde edilmektedir. 

Gösterilen misaller varit değildir. 
Yeni kanunun tatbikatında gö
rlilen mütkülit nazarı dikl<ata 
alınmış ve her turlü ihtilafı hal
ledecek ıekiJde mu.az:r:ah tali
matname yapılmıştır. Polisin 
taklti ceraım llususun<la vazifesi 
kazalarla tahdit edilmiş değildir. 
Po1iı yine polis müdüriyetine 
tabidir. Polis muavenetine ihti
yaç hisseden kaymakamlar mü
dOrUyete mliracat ederek ica
peden kuvveti alırlar. 

Kaymakamların maiyetine sivil 
polis verileceği de doğru değil
dir. Buna hacet yoktur. 

Yeni teıkillta göre Yalilerin 
3 muavini vardır. Bunlar da vali 
ve belediye reis muavinlerile 
polis müdürüdür. Vali muavini 
idari itlere, belediye muavinleri 
belediye işlerine, polis müdürü de 
inzıbata ait işlere bakarlar. 

Behçet B. 
Ahvali sıhhiyeai iyi, ame

liyat yapılmıyacak 
Dünkll müessif sui kastten 

sonra na\dedildiği Senjorj has· 
tahaneıinde tedavi altına ahnan 
tiltUn inhiaarı umum mUdlirü 
Behçet B. in ahvali sıhhiyesi 

iyidir. Dün kurıunun bulunduğu 
yer rontken ile muayene edile
rek ameliyat yapılmasına lüzum 
görölmemiıtir. 

Dün Vali Muhittin, latan bul 
meb'uau HOıeyin, Seyriıefain 
müdUrü Sadullah , liman ıirketi 
mildllrU Hamdi B. ler , birçok 
meb'us B. lerle, tirket mUdUrleri 
ve fabrikatörler hastahaneye ge-· 
Jerek Behçet B. i %iyaret etmiı· 
lerdir. 

Memurlara taksitle elbise 
Aldığımız malümata göre yerli 

mallar pazarında yeni bir terzi
lik kısmı açılacaktır. Burada 
memurla taksitle yerli kumaıtan 
ucuz elbise yapılacaktır. 

Seyyahlar için 

Turfnk klüp rertı l{qft Saffet s-;-

T urin k klup 
Hilkilmet nezdindeld teıeh
bü•lerinden muvaffakıyetli 

neticeler aldı 

Son aylar nrfında Türkiye 
Turink kulUbü hlikümet nezdinde 
yaptığı teşebbUıat üzerine ati
deki neticeleri istihsale muvaffak 
olmuştur: 

1 - Aıkert mmtakaJarda TOr
kiye Turnik kulübünlln vesika
sını haiz otomobillerin müruru 
hakkınba kanunu mahsusun 7inci 
maddeıiuin tadili, yani bu oto
mobiller askeri mmtakadan geçe
bilecektir. 

2 - Hudut gümrüklerinde, 
gümrük mahallerinin gece ve 
gUndüz uzaktan görünür 5uretle 
yolculara ira~si iç.in,.P.laklar vaz'ı, 

3 - Yolcu vapurlarilc bir ec· 
nebi !imandan gelip diğer ecne
bi limanına gidecek olan yolcu
ların Türkiyeye çıkmak için vi
zeleri olmasa dahi .-ize harcı 
ve ceza vermeksizin muvakkaten 
karaya çıkabilmeleri, 

4 - Otomobil kullanmak için 
benelmilel vesikaların 1926 Paris 
beynelmilel kongreler mukarre
rab mucibince, mezkür kongre
ye iştirak eden devletlerin mu
vafakatı ile memleketlerinde ka
bul edilmesi henüz Türkiyede 
kanunla tevsik edilmemiş ise de 
muvakkaten mezkur kongreye 
iştirak eden deYletler tarafından 
verilen vesikaların Türkiyede de 
kabulü zımnında konsoloslarımız 
tarafından tasdiki ile iktifa e
dilmeıi, 

5 - Hariçten gelen ecnebi o
tomobillerin Türkiye Turink ku· 
lUbünün veıikai mahsusasile Tilr
kiyeye girmesine kanunla sala
hiyet verildiği gibi mu•akkaten 
memleketimizden çıkan Türki
yede mukayyet otomobillerin de 
buradan çıkarken muamele ver
gisine tibi olmaması ve bilamUş
kilat Ye rUsüm avdet edebilmesi 
ve meur.ut kanunun tefıiri ile 
ruıumat müdüriyeti umumiyesin
den müsaade edilmiştir, 

6 - Iıtanhuldan Eciirneye, ye
ni ıoseler programı mucibince 
mevcut yollar haricinde yeni bir 
yol yapılması ve pro2rama göre 
bu yolun inıasına beş sene son
ra baılanması kararlaştmlmışb. 
Turink kulUbümllıün başvekilet 
ve nafia Yekaleti nezdinde teşeb· 
büsatı üzerine mezkur Istanbul 
Edirne yeni yolunun inıasının 

Piya•!!!!.! 

Şeker fiatları 
Son günlerdeki tereffüün 

sebebi n-edlr ? 
Şeker fiatları son günlerdeı 

tekrar yükselmeğe başlamıştır. 
Buna sebep muhtelif memleket
lerden mal getiren tüccann Al
pullu f abrikasile bir ittifak yap
ma!ıdır. Yeni vücuda getirilen 
ittifak mucibince şekerciler istih
llki azaltacaklar ve dahili ma
mulat tamamen sarfedilinceye 
kadar hariçten şeker almıyacak· 
lardır. 

Bu birliğe Rusya ile muamele 
yapan şekerciler dahil olmamak 
istemişlerse de grupun kuuveti 
karşısında mecburen girmişlerdir. 

Y •A ve sebze fiatları artıyor 
I Yağ ve sebze fiatları bu haf· 

ta içinde mahsus bir derecede 
artmıştır. 

Buna sebep Anadolunun muh
telif yerlerinde bavalann bozuk 
gitmesi ve nakliyat y'apılamama· 
sadır. Bu yüzden patates kilo 
başına 2, yağ da 10-15 kuruı 
artmıştır. 

G~kleıde ; 

Tekzip 
Istanbul gümrüğilnde 

sui istimal yoktur 
Dünkü akşam gazetelerinden 

biri Istanbu] gümrilğilnde mühim 
bir sUıistimal yapıldığını haber 
veriyordu. 

Bu hususta gümrilk baımüdü· 
rü Seyfi B. demiştir ki: 

- Yalandır. Sureti kat'iyede 
lstanbulun biç bir gllmrUğllnde 

ne ihtilas ne siliiıtimal ne de ka
çak vardır. 

Defterdıırlıkta: 

Hazineye aidiyeti tahakkuk 
eden binalar 

Çavuşoğlu Petrakiye ait 
apartıman ve binaların iki ban
kaya merhum olması dolayııile 
hazineye intikal edemiyeceği id
dia edilmişti. Yapılan tetkikat 
ve muhakeme neticesinde bu 

. rehinlerin makbul olmadığı tabak. 
kuk etmiş ve binalar metruk 
mallar idaresine teslim edilmiıtir. 

~~-'-4:~ iye do 

Hlicli pastalar 
Bazı pastahanelerde mnşteri

lere pis ve tozlu pasta verildiii 
yapı1an teftiş neticesinde anlaşıl
mış ve bu gibi paata verenler 
hakkında kanuni takibata baı
lanmıştır. 

Haydarpaşa köprfisö 
Belediyenin bu sene bütçeıine 

Haydarpaşada yapılacak geçidin 
inşası için on bin lira tahıisat 

konmuştur. Bu köprünün ioıa 
masrafına Nafia vekilelide iıti
ıak edecektir. lnJaat ilkbaharda 
başlryacakbr. 

tecili ve diğerlerine takaddüm 
ettirilmesi kararlaıtmlarak bu 
yolun inşasma gelecek sene baı
lanacağı gibi mevcut yollann 
dnhi ıslah ve tamirleri ait olduk-
ları Yiliyetlere resmen tavsiye 
edilmiştir. Gerek eıki, gerek 
yeni Istnnbul-Edirne yolları Lon
drn·lstanbul otomobil yoluna il
tisak peyda edecektir. 

Yarın Haftalık ilavemizi Müvezzilerden s eyiniz ! 



Bir ölçü meııelesi! 
Bilme?- nekAadar evel Fi· 

lormah Nazım bey, bir 
•nanzumesinde: 

"Hayrlilhalefi şairi azam bana 

·, . . Hikiye . 

Kurşuna uıziıen aaam YAZAN : Omer Rız.11 - 90 -

Sene 914 Paris.... •gine Elizeye davet etti. M. Poinkare 
Harp başladı. Fransızlar üç renkli sivri sakalını sıvazlıya sn:azlıya si· 

bayrağın altında sürü, sürü cepheye gi yahlar reisile pek dostane konuştu. 
derler" diyorlar. Şimal istasyonunda hep miğ· Başvekil M. Vivyaniye: 

Eşter: Aliyi, T alhayi, Zübeyri hemen 
öldürelim, dedi. Fakat bu fikir 

beğenilmedi 
Mısraı ile ortaya bir ziimrüt ferli adamlar, EJleri silahlı fransız - Demokrasinin en büyük dostu di 

mka yumurtası çıkarmış, her· çocuklan ... 1'renlerin arkasında ağlı- ye takdim etti. Vivyani fraklı ve tek Onun bu yflzden duyduğu _ Niçin? 
(esi gUldürmUştü. Kendi kendi- ynn analar, göz yaşile ıslak mendil &'t gözlüklü, tüylü ve tüysüz dostlanna: ızbrap, T•lba ile ZObey• _ ÇOnkn muvaffak olmalllak 
ni methin, nasıl kiiçük bir duy· yan nişanlılar, istasyonun asfaltınn. - lnsaniyetin yegane adamı diye rin ızbrabından eksik değil, ihtimali Yar. 
• ld • yığılıp kalan kardeşler oğullarına: takdim etti. f z1 dır K d _ Bır' ı"mı"z mu-ffak olam.-
gu o ugunu isbata ne lüzum .. _ Muzaffer olun diyen münıi • • • a a · en iai bugOn bu fik- •• 
var. Netekim bütün uyanık mu· babalar.. Ertesi sabah siyahlar reisini notf!- rini açıktan açığa sayledi. Ken- bir bqkuı onan yapama~ 
!ıitlerde bu mısra, dilden dile Ve sapsarı yüzlü karılar- linin önü kum gibi fotoğraf muhabiri diai bugiln Talha ve Znbeyr ile tamamlar. 
oir tuhaftık timsali gibi dolaşıp Neye uğradıklannı anlamıyan ç<ı- muhbirlerle doldu. Siyahların reisile gö banıank kuvvbtleneceğini anlar - Bu teklif doğru delil, ya bit 
durmuştu. Hatta gene bu sıra- . cuk~~r... . .. . rüşmiy~ gelenler arasında meşhur ba, anlamaz bizden yüz çevirdi Ye Ki- daha evvel yakalanır ve mabft" 
larda Halil Nihat ve Hamam·ı Gunlerdır manzara hep boyle ... Hı~ muharrıler de vardı. Piyer Nil siyah· tabın abk .. mını b" . n. • • d dilirsek yahut yakalanan arkad.,. d • · · H ü l ı p · .. 1 . . . • ızım uzerımız e • _._.a, 
zade Ihsan beylerin ortak bir eıgışmd~yorç ... k~~ .z

1 
ky~~a dı ar harı.~ ~ ar reısının port~esini yazmak için ge- tatbika milaait bir fırsat buldu- mız bizi ifıa etmek mecburiyedPr 

ge me ı. ,un u ı musa eme ent17 )enler arasında ıdi. Yalnız Morla Dö- w . • • . • .,. 
manzumeleri de çıkmııtı. Hem ya oldu, ya olacak! kobra 0 ıaman henüz roman filan yaz- gundaa ıçını bardenbıre döktn. ~~lınab 1 Obzaman. ne olur? O~ .... 
bu tiir hakikaten güzeldi. Miza- Herkes ummacı gibi Prusyalı on· madığı için bu kalabahğa ehemmiyet Halbuki hennz (Ali) nin uffmda ıçm en u fikri kabul etmı,
baa ince ve bedii bir örneği idi. başıda~. k~rkuyor. .. . vermeden geçip gitmişti. BUtUn gaze büyük bir kuvvet toplanmıf de- mum. Bujiln bizim arkada,ı.ır 
lnaafla düşünülürse, Filorinalının Darulfunun profesorlerı, demok- teciler diyebilirim ki siyah adamın yü ğildir. Yana onun kuneti b&yO- mıı iki binden fulacbr. ..... .... 

0 gururla düştüğü yerde böyle rasi ~arbinde~ hahsediyo~, sosyalist- zünü görmek, sözlerini yazmak isti- dükten aonra ne & aca w t h- )erimizin kuneti bize .U.betl' 
b' . k ter bıle evvela pcmbeleştıler, sonra yorlardı. . _ y !. . gını. a k k . . ' • • _..., 
ır tepenın yü selmesine aebep bembe'- az kesildiler 8 . hl 1 •.. ğl d mm etmek guç degıldir. Bız ya- at at faıktlr. Onun ıçm ...,, 
ld 

w • • ,, • ıya ar re sı o e en sonra evinin . . . h" ·zc1 • . . ,_a.a 
o ugu ıçın, taiirin kibrini de Yaşasın demokrasinin zaferi için a· büyük salonunda gazetecileri kabul et rm ekalh kalil bır cemaat haline ımı e yem bar ıp ucu ~ 
hoş göreceği geliyor. Fakat İf çılan harp... ti. geleceğiz. O zaman topumuzu Yerecek oluruk izmilıl1li~ 
öyle değilmiı ve bu gururun Gazeteler yazıyor: Ve hepsine şunu söyledi: mahvetmek iften dejildir. Vazi· tacil ebnİf oluruz. Onan iti' 
yUkaekten atışına kapılan biça- Dünyayı emperyalizmden kurtar- - Fransanın müttefiki mfatile sUy yet böyle olduktan sonra bir biz bu teklifi bir tarafa bırak': 
reler de varmış. Bunu ancak mak i~in harbediyoruz, ya~?sın harp! lüyorum... Fransa hükumetinin harp çare bulmak ica eder. hm. Bu teklif iyi bir tiJI 
d" I d 8 . G lşte tam hu esnada, Parıste Alman beyannamesi benim de beyannamem de· E t p . decL 

wn an a ım. ır azeteci arka· f er cevap verdr 
yanın Amerikadal<i J\ameron müstemle mektir. Çünkü Fransız hükilmeti de- • er ıar tti. 

daşa bir mektup gelmif, bu kesile Çat arasında, müstakil kal mı:.- mokrasi için harbedildiğini söylüyor. - Arkadatlar 1 Bu it uzun _ S' U: e dol" 
mektupta Türkçemiıe cömertçe bir siyahlar hükumetinin reisi Parise Ben de bu iddia ile harbe giriyorum. diltllnmekle halledilmez. Kat'ı ebe oglu, ıen belki • 
kabul ettiğimiz yabancı kelime- geldi. Siyahların reisi temmuzda Av· Yani, hiç bir millet, başka milletin tedbirler almalı Ye kat'i kararlar ru ~llfllDDyor~a. Sea her ~ 
Jerin gittikçe bollathğından, bu r~pada ~ya~ate çı.kmıştı .. ltal~ayı ge., esareti. al~ında kalmıyacak. Müstem· vermeliyiz. Tehlikedeyiz, kurtul- ~alı heup e~~onun, f~at bil 
giditle işin fenaya saracağından dı, lsvıçreyı ~ezdı, lngılterey~ gezdı, leke Hındıstan, müstakil devlet olaca, mak istiyoruz değilmi? O b ld ııt halletmek iltiyoruz. Bızım ~ 
filan babsettı'kten sonra.· Fransaya geldı harp patladı. Sıyahlr.r müstemleke Cezayir, müstemlekeTunu.; d" l • • B' ' T lb il Z a • e muYaffak olamamak ihtimali_.,, 

h"k" t' · · · Al ı h. .. h ın eyınız. ız a a e tıbev.wn 1-u ume ının reısı manan ıç se\- mustcmlcke Sa rayı Kebir kendi kendi ' r- tur Şimdi b edin" .,... 
"Bunlar Tiirkçeyi o kadar ıU- mezdi. Çünkü onların Kameronda si· terinin mukadderatına sahi polacaktır. hakkımızda ne dOtündDklerini .d· Ali . ~ emr • ız. .ı..18' 

zel, ıahane bir şekilde kullanan yahlara neler yaptıklarım bilirdi. A~- Alrnanyanın müstemlekeleri elinden a biliyorduk. Bugiln de (Ali) Din gı er, .'11. bır darbe il_e ....,. 
Filorinalı Nazım, Abdlllhak Hl- mantarla harp edenlere candan dosttu. lınacak bu ınüstemlekeler halkı kendi ne dOtOndDğDnO anladık. B&ttın rtlrtlm. içimizde Talha ile 'J>-
mit beylerin lisanı ilmi konutu- l~arp topl~raııır gürledikçe oh olsun kendilerine devlet teşkil edecekler. Ommetin bizim hakkımızda ne beyri .d~ ayni tekilde mab.-.: 

Y
orlar?,, dıyordu. 'e şunları hatırlıyordu: Fransa hükumti, militarizmi orta- dü Ü dü"Q n b" • • • --Lul c:ek yıjitler yokmu? Elbette-

. . . ' n g n ' ınmazın m~ n K t" ld "d • -*" M Almanlar, bır zamanlar K.amero· dan kaldırmak ıçın harbediyo:um di· d ... 1 O h ld l b • • H ırme JO an gı ip iti S-_.ı 
anasında bir sual soruyor. na mitralyöz getirdiler, siyahlar yeni yor, ben de ayni kanaatteyim, Alman Begıl • b a e meae ~ • uıttır. lim Ye yaziyetimizi biran effP 

Bir dile ya~ancı dillerden kelime .ı;örd~ri,t1QJjJ;aaıretle ~d.W~: ya tepelendikten sonra daimi oııd~ar un ar •l'Jfırlaraa, bwm kam- kurtaralım 
ancak yeni mefhumları ifade i- - Bu cani.• mı, cansız mı? k Mın acak, M*hlar t~l"lp ecınecek, mm clalc~ek. he~cı. t;..,.... ~.1r.. hnH\.. ...-•• ~. e-"' 
çin girebilir. Bunun için de gir- Almanın bıri: donanmalar jmlUJ ohmacak? aklar. Baz bir dakıka feyt et• otlunun mDIJbaulanaa ~ 
diği dilde mefhumun karşılığı -: Canlı dedi- . . . Fra~sa hükdm~ti insaniyet namırı ·: miyere~ Aliyi de'. Talhayı da, mUYafık g&ınlftll. 
bulunmaması şarttır. Bu şartlar- Sıya~l~r, bu ye~ı mıB?fıre taze hur h~rbed.ıyorum, . dı~or, ben. de ayni fı Zilbeyrı de 6ldtırelım. Onlan da HeyHm otla Ettere ha~ 
la gelen kelimelerde de mahal· ma getırdıler, dedıler kı: kırdeyım, yanı gunde aekiz saatten Osmanın yanma g&nderelim. O - Birader dedi, daha iyi ~ 

- Zavallının karnı açıkmıştır. Biı fazla çahşmıyacak ve insanlar, birbi· rtabk • 1 b" k iri bula _ _'__,_ • t ·!:.,w 
il fİveain damgw ası gö Ulü B h . . . ~ . . . t' t . ki zaman o uy e ır ... mı• çare m~ aenm ~ r r. aş- az urma yesın-. nnın sayını ıs ısmar e mıyece er. • . • • -,- • • ' 
ka milletlerde buna sinirli bir - Yesin! Bak ağzına koyun bur· (Söz buraya gelince muharrirlerin elin lrimsenın bızı dOfDnmete mecali kabul edenz. O halde fazla 
itina ile dikkat edildiğini görü- malan... den kalemler, çat, çat düşmiye hafla- kalmaz. Bence yapılacak ifi rar etme! • ____ ıwa 

Siyahlar bakalım bu yeni misafiı dı ... ) budur. Karar verini• hemen - Peklll, 111 dUflnd....--
yoruz. Araplar otomobili, otomo- _, Ben 
billt diye cemiliyorJar. Öniimde nasıl hurma yiyormuş diye bakmal\ Ben buşekilde Fransanın dostu mü yapalım. llyleyiniz. de dinlerim. 

d 
için .b. irikti.l.er... . . . ttefiki Almany .. anın. dü~ma. nıyım 1 Meclis içm" de E_.erin ba re- Heyaem otlu deyam etti: 

uran Iran gazetelerinde de Ça- ş ı b l b k d h d Y tt t kl "'" B kal b (Ali) _ .. oy e oy e ın a ar sıya a am aşasın mu e ı erımız, yaşasrn · • k b l d l d J:r:}d' - ana ına iz iP"" 
ğalollu'nu, Kckbaloğhı ıeklinde Mitralyözün karşısına geçti. Geçti insaniyet, yaşasın harp!- bnı a u . ~ e.n er az e.. 

1 
deditfni apal m O biz .. ~ 

okuyorum. ama birden ateş başladı, bin siyah a Ertesi sabah Mateni aldı, baktı ken- ç, dart kıtı bır ağızdan: mi d d! • 
1 

• e k..., 
Milli her mevzu ııibi, milli var- dam birden yere yuvarlandı. disinin söylediklerinden bir kelime bi· - Çok muvafık! Dediler. D e 

1
• Baz de hemen ,,>}' 

lıklarm en batında gelen dilin Sa,: kalanlar, bu ölümden doJ ,ıyı le yazmamıştı. Pöti Pariziyen aldı, on Fakat Sebe oğlu itiraz etti: gidelim. Kendimize bir -; 
kumandna"' şikayet ettiler, kumand ,n da da bir şey yok-· Bütün gazeteleri - Eıterl Ben bu reyi muYa- ~elim Ye orada ibmet . 

etrafını ne kadar kıskançlıkla şu cevabı verdi: gözden gP.çirdi. Hiç bir şey yoktu- fık bulmuyorum Hm. Belki bizi ku"etlen~ 
sarsak yeridir. Mektup sahibi - Ne oldu, hurmaları yedi çekirdek Öğleye doğru, otel bir bölük uket • c:ek amillerle karfı1afar fi 
ile bu noktada beraberiz. O terini suratlanna attı. Tabii böyle o ve sekiz polis tarafından sarildı ve si- zannediyorum. içeriye girip an· kunetleniriz. Olmam '.,.dl 
TUrk olmadığını söyliyerek söze turdu. Neuket:;izlik ettiniz yem' ' yahların reisi derhal tevkif edildi. Ha· yacağıml emin bir yer balar Ye bu _.ı-
b 

1 
B ö l d yerken ka~ısında durdunuz o da kız,lı. pisaneye atıldı, h8kQmet Paristen Bor Adamın çok hiddetli olduğu- le "d • n__ , 

•ı amış. w unu 5 Y emese e ~a- Almanca konuşan siyahlar : doya taşınırken, onu Alman casusu nu g6ren Ye içercle bir rezalet J•tar il enz. ucace en 
ten yaptıgı mukayese kullandıgı - Doğru dediler, biz neazketsiz'ik diye kurşuna dizdiler. çıkaracağından korkan ainema batb hareket badarl Bilmem fi' 
ölçü ve nihayet vardığı netice ettik, bir daha böyle edepsizlik etme· 1. il. b'bi al k deniniz?I ..., 
ile verdiği hükümden biz yaban- yiz !- A 

1 Y varmaf, ya armıı •e Damarlannda kanı kaJD87..-
cılığını anlardık. Türk dilini ıa- Siyahlann reisi Almanlara, Alman demif ki: Etter, bu fikre ıtlldl: 
hane kullanan büyük "a lı d • laşan siyahlara dişlerini gıcırdatırken, - Şimdi içerai karanlıktır. _ Biı nereye ..ldenek ~ 

,. P a am k ı w b' idi b' ·· · b Zat •a mı yok • • •• _...,.. 
1 k F·ı . I .

1 
Ab u agına ır ses ge , ır muvezzı a· en .. r , mu guremeuı- metle karııl·--·' He..,.- .... ...,_ 

arı aayar en ı orına ı ı e - • k . 1 H l b ki .,..... T_ ... d. k . . gırıyordu. A şam havadısi... lk uf er.. Diz. e e e eyin, perde bitain bi denek 
ülba Himıdı yan yana dUtün- Düşüncesi alt üst aldu. Bir gazete o zaman rahat rahat uanınızl z nereye gi oraDdl . ,Jıl' 

mek, hatta Nazım beyi ıairi ı- satın aldı gazetede haberi okumadan Bir tokat, bir hikaye in bize karp heman kıyam eu ' Bir taraftan bunu a&ylemekle ., _ ed al bi ._..ıı ~ 
zamdan evel hatırlamak, bir a- '·;kocaman bir beyanname gözüne ilişti. Dünkn V k t lstanbul ine- ~yam emeue ey ·mıau~• 

h k a 1 1 
beraber, bir taraftan da i ..... iye d N d 1--damın o dile yabancılığını ispata Bu beya.nnamede Fransa ü ·umeti d malanndan biriainde iki ...-· at İlter. etice e, 1DU1U1 ._,,.,_ 

yeter. yordu kı: gencin biri birine tokat atbkla- gönderdiji bir adamı f6yle ba- edemiyec:ejimiz bir lmnetl• ~ 
"Demokrasi için harbediyoruz. ı-:nı· rını ve bu esnada - ki sesli filim ğırtmıt: .ı.-- b ..n.. bizi beki P" leHQA - Hanımlar, d•-•cla hiddet- f.....-, u•- eydi 

----------- peryalizmi boğmak için harbediyoruz. başladığı içini ortalık ala.;a ka- li ,.... bete o zaman al&fll'IL • . _; 
btanbulda bir Hint cihanı militarizmin kanlı hançerinden ranbk imit _ g&lge halinde bir • bir efendi Yar. Karwnm bu Eria otla da bu fikri ...,--

peygamberi kurtarmak için harbediyoruz. Esir· kadının hızlı adımlarla salondan rada yabanca bir erkekle bera- if, ela 
Şehrimize G. Kreınamorti ve Ierin refahı için harbediyoruz. Dünya kaçbimı yazıyordu. ber bulunduğunu MSylDyor. Per- m~ Bb bu batta hareketle kil" 

istipdadına nihayet vermek için hart.e- d b" · ı· k 1 E Roiokopol isimli iki Hintli zat Tok atların gilrnltilsll sesli ve e ıbnce ge ıp anyaca ğer tulama-·' Demiıti. ,Jd' ' diyoruz. Yaşasın Fransa, yaşası;.ı mUl T ... 
gelmiştir. Atinada bir konferana tefikler, yaşasın harp!,, sözlü filim gürültüsüne karışbğı bu Taziyette birisi varsa bir an. Sebe otlu ela bu filaiD 
veren M. Kreşnamurti filozof ve Bu beyanname siyahlar reisinin ho- için herkes hadisenin farkında evel yan kapıdan çıkaınl bincle idi: . _f#W 
Hindistanda yeni dinlerden biri- şuna gittL Sinirleri gevşedi. değil imif. Fakat dedikoduyu Bir de perde açıbp IAmbalar - Biı ba hatb hareketi ~ 
nin peygamberidir. - insaniyet için yapılan bir h~1·p. seven bir tanıdığın söylediğine yanınca ne baksınlar: Salonda edecek olanak fellkete t;;; 

ten neden geri kalayım dedi, şöyle dü- göre meselede kıskançlığın rolli ancak bet on kadın kalmıtf,, nz. ÇDnldl bu dakikada ell _.ı, 

Yapılamıyan içtima 
Dlbı Güzel Sanatlar birliğinde 

toplanmaları mukarrer olan Res
samlar, ekseriyet temin edilme
diğinden içtimalarım önilmtizde· 
ki sah giınü saat 14. te bırak· 
mıf}ardır. • 

şünüyordu, Fran8&' ile müttefik olu· • •-' .,, vardır. Bu münasebetle bir Al· haaımlanmmn İlteyeeeKJP• ..JJ 
rum, Kamerona hUcum ederim, siya~hı f k b 1 dk HikAye uydu mH- uyma~- mı, . .-ı. P""' man ı rasmı atır a ı • .., w bizim btltthı taraftarlanma--...w 
nn intikamını alırım.... bilmem·, fakat fU var ki ainema- Lı-~· 

Siyahlar reisi gezmekten tı•zmak· " Adamın biri perdenin bit- k&ıeye çekilmemizdir. Bis .,... I' 
tan vazgeçti, doğruca reisicürnht:. •·ıın mesine on dakika kala sinema larda tokat moda oldu olah lo- ıeye ıekildikten aonra bili 'd,ı 
sarayına koştu, onu gördü: kapısına gelmit ve sinema aahi- ca ve koituklar da perde ka· baaara ederek mahYetmek k• JI 

- Sizinle müttefikim dedi .... Kame- l>i..ıe hiddetli hiddetli demiı ki: dar eğlenceli Ye merakla olda. kolay ne Yardır?! .. Doğra deY 
rona benim askerlerim hücum edecek.. - Kanmın içerde baıka bir Bu muba~kak 1 mi? 

Reisicümhur kendisini akşam yeme er!iekle beraber bulunduğunu 1.opla .1.lu <llUldl' 



~~!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~s -
Söyleyin bu adam ne yapsın? Tasarruf haftası ~~V~A-K~l""!"!!!T~- ~~ • 

işaretler 

Aç talebe 
lllr lpddat mektep müdürü bana: 
"- Fakir çocoklann çoğu ötleleri 

'lldtebe yemek getiremiyorlar. 
Biz bunlar, öteki arkadaşlannı yemek 

erken görüp müteessir olmasınlar diye 
11'1 btr bahçede oyun oynatiyoruz. 
~ Stz d~ünUn sabahleyin bir lokır 
ura ekmeği ağzına bir taş parçası g 

tıkarat, çantası elinde mektep yolu 
tt1111t sınık benizli, dorR"un, pantalo 
~-alı çocuğun neşesini, eğlenceslı 
'"'"hdni. onları her gün görüyorı 
'Jbda. vapurların açık kenarlarında, trın 
'•ylann sahanlıklannda sürü. sürü mc 
ltı>liye rut geliyoruz. 

Onların hiç mektep dönüşlerine rl!· 
~niz mi, on!an, öğleden sonraki hal· 
edili blltr mlsınlz? Onlann çotu, demir 
~ taşı kıran insanlar gibi bltgin bir 
lıaıdedlr. bir gün öğlen yemeğini yeme· 
1iniz. sabahleyin kahve aln etmeyiniz, 
'lzınıza bir dilim bayat ekmek sokunuz. 
itte o zaman onların ne olduğunu. onla
rın mektebe değil, nasıl bir riyazet hap
lfne gönderildiklerini anlarsınız. 

Ba bir gün değil, beş gün detll. ay. 
1-dır, tenelerdir devam ediyor. 

AJ'lll bal Usede var. Ayni hal Darül
flhı11nda var. 

latanbul şehrinde fakir, öyle yemeğini 
bir bldat addeden binlerce insan var. Bu 
hıaanıu ne yaparlar 1 Ne işle meşgul 
ol11rlar. 

Bunlar yarının işçileri ... Yeni Türki
)lleeyl yapacak gençler, bult bir kelime 

sadece talebedir. 
l1tanbul belediyesi fundan bahsedi· 

)Or, bundan bahsediyor. Havuz sefası, 
tı.bçe keyfi sürüyor. Şehir meclisinde 
llflmunellk işlerden bahsolunuyor. Zan· 
11ederlm ki şehir belediyesinin mühim 
iti. fehfr siyasetinin bel kemiği, fakirlerin. 
fakır ~klann himayesidir. 

Şebir beledtyeel hiç bir şey yapa
lblZla fakir çocufun öğlenleri karnını 
cioym.unl 

Jadrl &em 

. Kahve trüetü . ' 
licant mGdiriyetinba tetki-

katı ne netice verdi? 
Kalıve fiyatlannı yükseltmek 

için kahve tnccarlarinm bir trllıt 
letkil ettiti hakkındaki tikAyet
ler ticaret mlldUrliliQnce tetkik 
edlaüttir. 

Neticede bunlann fiatlarla all
lr.du olmayarak yalmz kredi 
isin bir birlik yapbklan anlaııl
llbfbr. 

l>iş tabipleri cemiyetinin 
bir tavsiyesi 

4 7 sene nahak yere 
hapiste yatan adam 

Hapiıaneye bir delikanlı olarak Qir
di, beli bük61milş ~lr halde çıkıyor 

Berlinden Deyli Ekapr• gaze- - - -
~jne fU vak'a haber Yerilmek· " H ' ' ' ' "" ' 

lir: 
"1883 aeneainde Konrat Kru· 
namında bir bap, nldeaiııı 

!ıirlemek ctlrmile mubakemt 
liJmİf ve milebbet ktlrete mab 
um olmuatur. O zamandan ber. 
ıapiate Konrat tam 47 aeae yal· 
mıt fakat aon gilnlerde onun 
muun olduğu anlqalcLpadan 
tabliye edilmiftir. 

Konrat Kruae, mahktm oldı 
iu gllnden beri muumi1etiı 
iddia ederek bir kaç kere mu 
hakemeainin yeniden yapdmaaın 
iıtemif, fakat talebi reddedilmiş 
tir. 

Halbuki, aal katil cİDayeti ir
tiklp ettikten aonra Amerikaya 
kaçm11, o zamandan bu zamana 
kadar Hrbeat Y&fAIDlf, fakat IOft 

zamanluda 6lftm8n8n yaklqb
ğuu anhyarak bir kaç kiıiyi ça
ğlrmlf onlarm kutısmda c8rm8-
nll itiraf etmİf, ve kuabın vali-

Amerika da 
Meydana çıkarılan 

büy.ük rezaletler 
T aymis gazetesi yazıyor: 
Çile Alkona namında Arjan-, 

tinli bir genç derin bir merak 
tevlit eden m6bim ifta.U. bu-
-ıt~. MINBahr; ltb ifwaat 
yOzllnden bir IUİ kaıta utrama
ması için son derece m&bim 
tedbirler alınmıtbr. Onun ifp
atından bir çoklan Amerika 
pollıinin IUİ İltimallerine attir. 
Bu ifıaata 16re, Nevyork poU.
lerinden bazdan bir kerre bir 
atlrO muum kızlan yakalamlf, 
bunludan para iatemiı, kızlar 
para vermediklerinden bunlar 
poliı ıicillerine fabife oluak 
kaydedilmiftir. Alkona bu fibi 
iıler yapan 26 polia ı&termiftir. 

Alkona buna mOmuil bir çok 
hadiseler haber vermİf, bunun 

neticeli bir çok allkadarlu ken
disine tehdit mektuplar 16nder
miılerdir • 

Hıaat aon derece ehemmiyetle 
tahkik edilmektedir. 

"V AKIT,, e abo
ne olunuz 

Koarat ICraH 
duini zebirliJerek lldGrdlltGnü 
a6ylemiftir. 

Haber, Berline ıeldikten aon
ra, hapiaaneye ıenç olarak fi
ren Konrat Kreuae yetmit ya
tmda bir ihtiyar olarak çıkmııtır. 

Darillbedayi Temailleri 
a. alqun 

Mat 21,30 da 

IBR IClldl 
llJI 

Fada3 perde 1 1111 1 

llllllll 
zabitana bi-

ÜSKÜDAR-HALE 
Sinemasında (Volfson Canbazhanest) 

her gün gündüz 3 te gece 9 dL CUma 
günleri 2 de 4 te 9 dL Gelecek program 

Zoraki Korsan. 

JUri heyeti bugtin vitrin 
mllaabak-ı için mağazalan 

dolatacak 
Yerli mallar haftası tezahlirah 

bOtOn hararetile dün de devam 
etmiı, Titrin milsabakasana giren 
mağazalarda binlerce rey atıl

mııtır. 

Dnn bilhassa sanayi ve maa
din bankaaımn yerli mallar pa
zan çok rağbet görmllı ve muh
telif milli fabrikalenmıZJn ma
m61ltile ıllalO 10 Titrini ayrı ayn 
betenilmiftir. 

MOsabaka yann akıam bite
cek •e bugilnden itibaren jilri 
heyeti matazaları otomobillerle 
dolqarak reyleri toplamağa baı· 
hyacakbr. 

Radyoda 
Tasarruf hafta11 milnasebetile 

dlbı sanayi birliği kltibi Nazmi 
B. tarafından radyoda bir kon- ı 
feram verilmiıtir. 

Cemlyetlerd•J 

Lokantacılar ccn1iyetinde 
Lokantacılar cemiyetinde bir 

yardım .. ndıiı vücuda getiril
mittir. Sandık cemiyet azasından 
vefat edenlerin ailesine muayyen 
bir para verecek, baatalara yar
dım edecektir. 

Londrada 
Şimdi Iran modası hü

küm ıürüyor 
Londrada lranın ıan 'at eıer

lerülden mOteıekkil bir meıhe
rin açılmuı, lrana ait bir çok 
ıeylerin moda olmaaı neticesini 
vermiıtir. Bu münasebetle bir 
lran balosu tertip eclilmiıtir • 
Reaim balodaki tablolardan bi
nm ptermektedir. Tabloya 
ittirak eden kadınlann çoğu 
lnfilterenin en kibar ailelernie 
menıupturlar. 

11 k.lnuncvel Çar~amb• OSO 
,.-

Dahilde 

.. 

ı aylıQı Kuru~ 

3 

6 • 
12 

RECEP 

1349 
Bu g•o•k Ay 

150 

4CXI 

750 

1400 

1 lariçte 

BO ı 

1450 

l70Cı 
.... 

GDneff'I oofu1u • 7, t9 - ban1• 

Avm doluJU · 3.2:1 - balııı 

16.42 
14 32 

- - --
Namaz vakitleri 

-'ab•h Ott• llrtnd 
5.50 12,IO 14 30 

"'....... '( .,.. ı .... ıa 
ıe 42 ıı tt 5.33 

Radvo: 

Bu akıam lstanbulda 
• Saat ~ekizden ona kadar alanırka 

fa~ıı. 

Sinemalar: 

Mkazar - intikam tuzağı 
A.1emdar - Aşk re~mi geçidi 
Aari - Kızıl rakkase 

Ehnal - Pembe köşkün esran 
Elhemra - CoşKun belde 
Ekler - Yunan tiyatro trupu 

Fran11z - Kukla tiyatrOsu 
Glorya - Lahati rapsodi 
Hale - l Uıküdar ) Bonomo vahşi 

memleketlerde 
Kemal 8.- Kanlı denizler 
Mejlk - Top ateşi altındı 
Melek - Tabiata a1ık 
Opera - Bir zevcenin sukutu 
Siren• Kadıköy · ilk buse 
Sık - Manolesku ._ 

Ferah sincnıada 
Bugece iki büyük filim birden (Slbirya 

MabkQnıları) ve ( Pcı ili Çıflik ). .............................. 
l Gülhane aerlriyatı ıabık baımua.tnı: 
: ve : 
: Ankara merkez haatane9İ cilt : 
~ Ye zührev1 baatalı\ı la• müteba .... ı : 

! Dr. Ahmet Hamit B. : i Hastalarım her glln öğleden i 
• sonra : Ankarada Adliye ... 1 
: rayı karıııında Seyit efendi • 
: aparbmanında : 

i Kabul ve tedavi eder i 
•••••••••••••••••••••••e•••••• 

ELVEDA 
RAM ON 

.MADRIT il •• 
NUVARO'nun 

~~::~~ :~::rt:;i ~S:~~ı~~a~n~:ib~~~ Glorya Sinemas·nda 
iracsine başlanacaktır. 

--------------Meuo Goldivin Mı)·er filmidir 

IS BANKASININ 
KUMBARALARI 

AEf AH YOLUNUN 
VASITALARIDIR 

• 

1: 

-
TGrk Dit tabipleri cemiyetin

den: Sıhhiye vekAleti celileainin 
~b resmiyesini haiz olan Bi
okaun okaijenli dit macunu ve 
..,__ıhha kavaidine muvafık 
oı.,.ak imal edilen dit fırçalan 
"-iyetimizce de tamyeai kabul 
tdllmi, olmakla alıalii muhtere
~~ mezldlr Bioka macun ve 
·-.çaıann kullanmalan tavsiye 
"-nur. 

'•······················---------·--·-··-----------------------------------· Tefrika numaram 1 9 JüpUn kaçmıı kendini iade ipa fit· ziyade aolayor. Yanına otariyorum: açı.tı delikler- Şu hatıratın tatlı lira ne kadar uzanıyor. Bu küçük saha bize 
l-.._ b d il fl man kadmla ne yaptllmı Mruyorum. - Yakında eTindeki kıy'1ettar taş rı arasında seriye doiru &eneler- Ya- kAfi ıeliyor. Etrafımızdaki kocaman 
llrUr·~ cep ;;ın e ··• müe 1 Nefret gösteren bir tavır yapıyor ve kolteksiyonuna kavutacaksın •• Buna ıw. vaı yavq bqım masaya doğru ijiJi- boşluk akıllarımıza eski hatıralan ge-

arl• em1Ugae bana yaklaşarak diyor ki: .tnmiyor m1B1n?.. yor- Uyuyacatım ande kalbimde 'bir tiriyor. Ölüler şurada görilmez bir 
- Anlarsın ya! Ben; beni &e't'diti- Cevap vermeden kalkıp gidiyor. Ne taıylk hilaediyorum. Sert bit madde)i halde sık yığınlar te~kil etmiş cturaı-

ni zannetmiştim ... Kaltak it bitince JN1 si var bitmem. Biraz aonra onu dışarı bir tarafa itiyorum- Veslingın sa- yorlar mı? Hel bizi teftiş ediyor. 
ra istemesin mi! Uste pazarlık dizimi da yapayalnız prtlyorum. Fakat ıanLr atL Sonra gece etrafımda yumuşak, Yanında sanki seleflerinin hayalleri 
masaya çarptım .. Zorla yUrUyorum.. etmiyorum. Birbirimize bir şey siyi~ hayali horulduyor ... Sanki ana vatana yürümektedir. Bunların sonuncusu Der 

LUdvig Breyer bir kiifeye oturmuş meden içeri giriyoruz. Kapıda Leder- dofru giden bir sür'at katarL .. Yakıu- tink idi. Otuzluk ve dört çocuk sahibi 
sesaiz duruyor. Yüzü aolak.. ~ktaa be- hoseyi görtlyonıs.. Şftko kadın dıpn da aile ocaklarımızda olacatız.. bir muallim .... On sekiz ay bölük kon.an 
ri gidip yatmalı idi. Fakat buradan ay çıkıyor. JUp sıntarak diyor ki: - 3 - danhğı etmişti.. Boynunda kanı akam 
nlmak istemiyor. Sat kola bir az iyi- - Sonunda anlar_ Son defa olarak kışlanın avlusun- yarasını, koparılmış çenesini ve mal· 
dfr. Dizanterisi de hafiflemiştir. Maa- Villl cevap veriyor: da mralandık. 'Bölük efradından bir mum gözlerini hali görür gibi oluyo-
maflll matmum ve dalgın duruyor. Bah - O detti- Kadm anlar .. Artiir o- kıamı cıvarda oturuyor. Diğerleri yer- rum-
çeye açılan kapılar dunnadu açılıp na bir metelik bile yedirmez. lerine gitmek için çareyi kendi baş- Ondan evelki Mo1er on dokuz ya~n
kapaaıyor. içimizden çoğuna:- kanlar Masanın Userinden fBr&p akıyor, Janna bulacaklar. Şömendöferlerin iş- da bir mülazimdi. Kumandayı ele al
deli ediyor- Kadınlar da evelki kadar lamba isleniyor- Dana eden kadınla ıemesl o kadar ıttıratsızdır ki kafile tt·ş dıfının Uçünc~U günü gazla boi!uldu. 
çekinmiyorlar. Muhit gittikçe daha ili· nn entarileri kabanyor. kiline lmkAn yok. Birbirimizden ayni- Slyahımtrak yeşil yüzü şurada hayal-
yade hayıtau:lqıyor. Tjaden afır bir Bqımda sıcak bir yorpnluk hava- mamız icap edecek.. leniyor. 
sesle diyorld: sı esiyor. Etya, sia l~nde patbyan Vasi ve ktil nnsi avlu bizim için lü- Daha evel, Redeker - eski bir or ~·•n 

- Ltldvla bana bak. Dıpn ~- bombalar gibi, vatka pamatlle sanlmı- zumundan fazla bUyüktür. Keskin bir memuru - bir darbe ile yere ya ·tı. 
san fena etmezsin. O her hutahfa •yi ta benziyor. tepinisani rUzgln, llflm ve firak koku BUtner bir taarruz esnasında mitral· 
gelir- Neler, neler uzaklarda dumanlara lan saçarak meydanı bqtan başa yalı yöz kurşunile kalbinden ' 'uruldu .. lll• 

~llleyer sahan kapaklan ile tekrar Liidvis b8f sallıyor. Ybti daha ~pyor.. Harp, aiperler, obllllerin yor. Dizllnb kantinden nlbetçl kulübeı.-i (Bltmedi) 
da ba§l17or. Herkes canlanıyor. 
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lstanbtıl fabrika
larını ziyaret etti 

Borç için h:apıs o malı mı : 2 
Dahilive vekili Basvekilimit: "Hapis usulü hiç bir su· 

retle iade edilmemelidir,, 
Bu sabah şehri rnize v:i sıl 

olacak 
Ankara, 16 (Telefon) - Da

hiliye vekili Şükrü Kaya Bey 
ak9am trenile lstanbula hareket 
nttİ. 

ikramiye 
~taliye vek~iletine gön: 

taksim 1<anunsuzdur 
Ankara, 16 (Telefon) - lstan· 

oul deftedarlığmda ikramiyenin 
huap ve taksimini maliye veka
leti kanuna muvafık bulmamıştır. 

-----
Şarkta . tuz kaçakçıhğ• 
• ve alınan tedbirler 

Ankara, 16 - Siirt ve hava
lisinde tuz iht iyacını temin için 
tuz inhisar idaresi tarafından o 
taraflardaki Halzo ve Beytüne· 

bap tuzlalarının genitletilmesine 
karar verilmiş ve inşaat da bir 
mQddet enel başlamıştır. 

Bu karar, Şark vilayetlerimize 
kaçak olarak ecnebi tuzu ithali 

teıebbüslerine mani olmak mak
sadile alınmıştır. Tuz inhisar 
idaresi bu hafta zarfında o ta
raflara bir müh~ndis göndererek 
tuzlalardaki ameliyatı tetkik 
ettirecektir. 

Şilenin iatediği 

Şile kazasının toprağı <:ifçile
rine kili gelmemektedir. Bunun 
için kazadan intihap edilen bir 
heyet vilayete müracaat ederek 
kaza civarında bulunan metruk 
ilci köyün çiftçiye pay edilmeıin i 
iıtemittir. Viliyet bu talebi tet-

.. k ettikten sonra bu iki köy 
çiftçiye münasip bir nisbet dah i
linde teni edilecektir. 

Şarap istihs~ hhı 
A~kara, 16 •Telefon) -Şarap 

inhiur resmi beş kuruş indiril
diğindan istihsal artmıthr. Geçen 
sene 60 bin lcilo iken bu sene 
140 bin kiloya çıkmıştır. 

İbrahin1 'raJi Bey 
Ankara, 16 ( Telefon ) - Bu 

gün buraya gelen lbrahim Tali 
Bey dahiliye Tekilini ziyaret etti. 
Yakında memuriyet mıntakasına 
gidecektir. 

Dun An karada h11 raretle 
lcarşıl:lndı Üst tarafı 1 inci sayıfamızda 

ziyaretle tetkikat icra buyurmuılar• 
dır. Gaıi H:ı. eneli Kabataştaki 

Ermis konıerve fabrikasını ziyaret 

Ankara, 16 (Telefon) - Baş
•ekil ismet P9. Hı. bu ıabah 
saat dokuzda buraya muvasalat 
etti. istasyonda büyUk bir halk 
kitlui ile hükumet erkAnımız 

' mcb 'uslar tarafından hararetle 
karşılandı . 

Adana facıası 
Yağmur biraz hafifledi 
Adana, 16 - Yağmur hafif

lediği için Seyhan nehrinin su· 
lannda hafif bir tenezzül görül
mektedir. 

. etmitler, yirmi dıakika kadar ka
larak fabrikadaki faaliyeti , te
neke kutuların nasıl yapıldığını 
tetkik etmiıler, fabrikanın mOdtir 
vekili Uzunyan efendiden izahat l 
almıılardır. Reiıicllmhur Hz. 

Evlerin yıkılması neticesi ola
rak bin kişi kadar açıktadır. 

Adana, 16 - Feyezan dola
yısile ağaçlara •e damlara iltica ı 
eden bir çok halk, kayıklarla 
bulundukları yerlerden kurtarıl
mı~lardır. Yedi kitinin •e bir 
çocuğun boiulduğu bildirilmek
tedir. 

Muvasalanın mfinkati olmuı 
yüzünden 18 k&yden ha!A bir 
haber yoktur. 

Çukurova kAmilen su altmda
dır. Karşıyakadaki hastahaneyi 
sular bastığı cihetle hastalar 
kayıklarla baıka yerlere nakle
dilmişlerdir. 

Stadyum 
meselesi 

Dün akşam tadyum meselesini hal· 
lclmek üzere toplanan mıntaka heyeti 
merkeziyesi stadyum hfs!!edarları namı 
Ha salahiyetle gelen hisse"aT eref il.

den izahat almış. Simdilik izahri h i 

rnuka•elc imza edilmiştir. Bu izhari 
mukaveleden nihayet on gün sonra e. 
sas muka,·elename tanzim ve fmza eıhl 

miş olacaktır. Şu suretle geçen hafta· 
danberi uzayıı> gide nbu meselede bir 

.ıreti halle raptc.lilmiştir. 
Du cuma günü birinci küme maçla

rı stadyumda ikinci küme maçları da 
Tak~im ı::tadyurnunda icra edilecektir. 

lstanbul futbol heyetindf'n: 19·12-9 '•l 
tarihinde icra edilecek lfk maçları 
a~ağıda yazılıdır. 

lkinci küme : 
{nsımpaşa saat 

Osmen B. 
1 S,30 Hakem ReCil. 

1 Birinci küme: · 

saat on dört buçukta teıriflerini 
haber alarak biriken halkın al
kııları arasında fabrikadan çık
mıılar ve otomobille tramvay 
caddesini takip ederek Eminö
nllne gelmitler, Ankara caddesi 
Divanyolu, Beyazıt, LAieli, Ak-
saray tariki ile aaat on bete 
on kala Y edikule, GazJıçeımeye 
visal olmuılardır. Gaı.i Hz. Gaz· 
lıçqme iplik fabrikaaını ziyaret 

etmiılerdir. Reisicümhur hazret
leri bu fabrikada da bir mtıddet 
kalmışlar, fenni tesisat mahalle
rini gezmişler, ıenelik imalat, 
çalifan amele mıktarı _ve diğer 
huıuaat hakkında fabrika mildU
rUnün verdiği izahab alaka ile 

takip buyurmuılardır. Gazi Hz. 
bu fabrikadan on beti on geçe 
çıkm19lar ve gene o civarda bu
lunan Ali Halil mensucat fab· 
rikasını tetrif etmiıler Ye içerde 
bir müddet kalarak tetkikat ic· 
ra ettikten sonra saat on bq 
bucukta bu fabrika civarında 
bulunan deri ve kösele fabrika-
ımı gezmiılerdir. Reisicümhur 
Hz, bu fabrikada da yarım saat 
kalarak tetkikat icra buyurmuı
lar ve fabrika mUdOrüne bau 
sualler sorarak izahat almışlar, 
saat on albda fabrikayı terket
mişlerdir. Gazi Hz. bundan son• 
ra Bakırköy çimento fabrikasına 
giderek tetkikat icra buyurmuı
Jar ve avdette Devlet matbaası 
civarında bir trikotaj fabrikasını 
ziyaret etmişler ve aaat on ıe-
kizde Dolmabahçe sarayına av
det buyurmuşlardır. 

Hariciyede iıntihan 

Avukat Şükôfe H. "Borcunu ödemek 
istiyen fakat ödeyemiyen namuslu 

insanlar da vardır,, diyor 
Borç için hapis uıulünün tek- hapiı kararı alınabiliyordu. DD

rar ihdas edilip edilmemesi hak. şünülmeli, ki borcunu ödemek 
kında\ci anketimize devam edi- istiyen ve ödeyemiyecek vaziyet: 

Yorux. Dün darülfünun hukuk le bulunan hUsnü niyet sahibi 
b·r 

fakültesi mUderriılerinden Cev- insanlar da vardır. Bunların 1• 

det Ferit B. in fikrini nefretmiş- mücrim gibi hapse gönderifınefl 
tik. Bugün de hukukçlllarımrıdan hiçte doğru değildir. 
avukat ŞUkOfe Abdurrahman H. Filhakika, hapissiz, alacak!•• 
an fikrini dercediyoruz. nn tahsili hususunda birçok gtıç• 

Şükufe H. , bu hususta tunları IOklere tesadüf olunuyor. B~ 
söyliyor: müşkUlahn bertaraf edilnıe•• 

- Borç için hapis usulüne için de ihtiyati haciz usulünOO 
ben taraftar değilim. Zaten bu tenii, takviyesi, sonra malını k•-
uıul birçok medeni memleket- çıranlar hakkında mevcut cell~ 
terde kaldırılmıttJr. tedbirin ııkı bir tarzda tatbik• 

Esasen eskiden de bir borçlu- kafi gelebilir, zannederim. Her 
nun hapsedilmesi, bir takım kay- halde yeni bir takım tedbirler 
de, şarta tabidi. Ancak borç- alınnmalı, fakat hapis usulü tek· 
lunun hakikaten parası olmadı- I rar ihdas edilmemelidir. Beniıl' 
ğı kanaatini vererek hakkında . fikrim budur. ~ 
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VAKiT 
Okuyucularına 

soruyor: 

VaHlerin hangi salahi
yetleri tevsi edilmeli ? 

idare işlerinin daha iyi bir şekilde 
yapılmaı:;ı için vilayetlerde biJhassa 
valilerin haiz oldukları bazı salaM
yetlerin arttırılması mevzubahs ol
maktadır. İhtimal bu içtima devre
sinde hu mesele bir kanunla da tes· 
bit edilecektir. Kanunların neşrin
den evel doğrudan ; doğruya halkın 

mütaleasınr, arzusunu ve bilhassa 
bu i~l anlryan, tecrübe geçirmiş, hu
susi bir fikri olan vatandaş mUtalea
sını efkarı umumiyeye arzetmelfdir. 
Demokrasinin vatandaşları temsil 
salahiyeti bu şekilde daha derin 
leşmiş olur. Bu usul muhtelif Anu
pa memleketlerinde kanunların neş
rinden evel mevzubahs edilir, lehinde 
aleyhinde birçok fikirler serdolunur. 

(Vakıt) türk vatandaşlarının bu 
mühim mesele hakkında fikirlerini 
neşretmiye karar vermiştir. 
İdare makinesinin daha rnunt:t7 .. am 

i itmesi için, valilerin hangi l'alihi· 
yetleri te,•si edilmeli? 

MaJiyc vekili lstanbuhı 
geliyor 

Ankara, 16 (Telefon) - MaliY' 
vekilinin sıhb ::ıli g i"ınden gülle 
iyileşiyor. Y nkında lstanbula ,;· 
decektir. 

Raşıt i< ı nı B. 
Ankara, 16 (Telefon} - R•• 

ştt Rıza trupu buradaki temsil
lerini bitirmiş Ye Adan•1' 
git mittir. / 
-~~~~~~~~~~--_, 

:ı 
:! 
:: 

Kazanmak tçlı' 
ilk şart ilandır 

g l/Ansız kauıncı arlırm•"' 
ii $avaşmak, havad• fa" 
ii ı are~iz uçmıva çalıl' 
=i mttk gibidir 
2. 

?i Ticaretinizde, san'atmııd• 
!i ll muvaffak olmak iıtiyorsaaııs 
·· gazete ilanına ehemmiyet 91e r. i riniz : Gazete ilanı ilanları r 
•• en kolayı, en ucuzu, en te 
H . ı· .d. :: sır ısı ır. 

" işte ilin tarifemiz: 
!İ Sonuncu ıayıfada Satın Kuruı 12.5 
:: 5 lnd .. .. .. 25 
H .. •• .. • • ~o 
ii 2 .. .. • .. JOO 

1 

SUleymaniye - Anadolu saat 11 
Hakem : Nuri B. Fener Bahçe - \'em 

.. _____ , _______ q sat 13 Hakem : Ba~ri B. Galatasarny 

Ankara, 15 - Hariciye •eka
Jetinde milnhal memuriyetler için 
bir milsabaka imtihana yapılmıı
hr. Müsabakada birinciliği ls
tanbul Hukuk fakültesi mezun
lanndan Kemal B. kazanmıştır. 
Diğer muvaffak olanlar şunlar

dır: Hukuk mezunlarından Şadi, 
Mülkiyeden mezun lrf an, Faik 
Ali ticaret mektebinden Şadan 

Bu suale cevap nrmek istiyen oku· 
yucularımız bir mektupla gazetemize 
müracaat et. inler. Mutlaka ' 'azih, 
sarih adres bildirrneğe lüzum yok
tur. 

iı 1 " .. .. .. 200 
lı R~ımt tlAnlar, •onuncu ıayıfada 10 J(r 

ilandan istifade 
ediniz 

r:: ! 

"V AKIT ,,ın tef rikaaı: 36 

- Be.)kta~ ~aat 1 ı.ıö Hakem : Basri 
B. 

Birinci kiime ma~ları Taksim stltt-
yumunda ikinci küme maçları Kadıköy 

sa l- · - ·'tela icra edilecektir. Beyler. 

Namı mfü:ıtearla da iştirak edilebi
lir. 

' 
1
:: ilan memurumuz size fa'V" 

dala bir ilanın şekil ve üc-
• reli için hizmet etmeğe ha
l! zardır. 

-= :Snaacımmı::nını~~ 

yorsun.. Fehime Hanım -- Ne var? takdir edebil~dde müfteh;;iz. h' 
Fileıof - Evet gayet tabii bir Ayte - Sokak kap111 çalınıyor. te bu iman bu emniyetle mühi~~ 

şeyden bahıediyorum.. Kaynana - Koş .. Aç... bir mesele hakkında adilane k.r' 
F ehime Hanım - Demek ki Dıtarıya kotan Ayte üç dört da rmıza intizaren bugün ıi:ı:e ınUr•" 

bu felii(eti gayet tabii bularak kel kika ıonra odaya avdetle: at ediyoruz ... 

~ !arımızı k~vuft~1:11~. oğl~~ın inti- .. - l~i ~rkek miıafir .. Efendiyi Fileıof - Adalet benim ~:~ 
~ harını beklıyecegız oyle mı· gormek ıstıyorlar.. hakirlerin kararına kaldıyıa 

Yazan : Hüseyin Rab~ I~ = -~ Filesof - !<orkmayınız bi~ şey Fileıof - Tanıdı~. ki~aeler ~i? hali~ize.. Adalet haksızlığı~. os;ı; 
olmaz. Çelebı kurnazlık edıyor. Ayıe - Onları gormu§ oldugu- kabıl zıttıdır. Dünyaya nıust• . 

- 1! ağacığım oğlanın gögnfü- ı kınıyon deyu sordum. Kuvvetli bir Fakat oğlum benden daha kurnaz 0 mu bilmiyorum... olanı ise t;u ikincisidir. Hakt111~ 
ne ateı diişmüş alaflanıyor. Onun dal arıyom dedi .. Ne yapacağın de- lamaz... . . Fileaof - Bana dini meıele so- ğı herkeı yapabilir. Ve h~ııt~ıl 
odası benim yattığım odanın üstün! dim?. Kendimi sallandıracağım Kayn~na - Ne demek w ıstıyo;- ra~ak. abtallardan olm~smlar da .. herkes hilkaten buna meyyald~r· ) 
de sabahacak onun ahından ofu .• - dedi... sun? Olume kurnazlık ııgar mı · Mısafır odasına al. Gelıyorum.. ejdere kartı adaleti yürütebı.-e 
dan uyuyamıyom Güzel bir kadına F"I f t h f b. kk"" I · ı Filesof - Korkmayınız diyo- Filesof, misafir odasında Bekir için kuvvet iıter. Bende bu )cd~e, 

· ı eso u a ır teYe u 1 e l' d d . ·ı·~o 
gönül yitirmiı. Tanrım bağa acı kadınl .. 1 • b k k· rum. Bu hal genç ık ıev a ramı- ve Senaver ıle karşılaıtr. Pek ıık tin mevcudunu tasavvur edebı '1 

arın yuz erıne a ara . "lkk k d d A 1 t .. .. .. 1 d b. "b" . h. d' b. b w k d "d .. k nın ı ome yası ır. na ayım. goruımuyor ana a ırı ırme ıç muaunuz? . 
ıye dır agırış opar 1 0 um o- .-. Y1erbdiği~ terbiyeye muhit\n Bu oğlan bir kadın ıeviyor. Gayet te yabancı değillerdi . lkiıi de file Bekir. Eefindi - Bahıed~aıJıı· 

payaz ı. tesıra ga e e edıyor Bazı gençle· ·· b · k b" k d o f · "b .. )" . . . · . munaıe etaız epaze ır a ın. • ıo un mezayaıım takdır edenler- miz mesele hakkında bir iıtı .
1 Hafıza Hanım - Onları ge<: re mustev ı tımdıkı haatalık.. lçkı, nunla evlenmek sevdasında Bu dendi 1.. I ""f k eti ı-1 

b h .:ı k. ·· d ·· w •• •• • • ı · k k · d · t• h · · ·• azım ge en nu uz ve uvv 
a çeue 1 gor ugunu soy e.. 0 aın, aev a , ın ı ar... izdivaca muvafakat edilmiyeceği Filesof - Bu memlekette be- siniz.. . 

U!u~. ~ne iki avucile bir müd· Fi!e~o~u? zevcesi Fehime Ha- ni bildiğinden intiharla bizi kor- nim hakikatimi tanıyanlar nadir Filesof _ Buyurunuz. l)irılb'0 
det yuzunu kapayıp açtıktan son· mm sınırlı Jestler yaparak: kutmak istiyor. değil enderdir. lıte siz o ender rum.. , 

ra: - Naııl babasın kuzum .. içki, Uğur Ay§e dıtarıya kulak ka· dostlarımdansınız. Lakin nadir Bekir Eefindi _ Baba olnı•11 '' 
- Oğulu bir gün bahçede agaç kokain, ıevda inhinnıf. Gayetle ta bartarak: görütüyoruz.. zevkleri üzüntüleri vardır. 

lara bakınırken gördüm. Neye ba· bii bir §eyden bahseder gibi söylü· - Susunuz. Durunuz. Bekir Efendi - Faziletlerinizi (Bitmedi) 
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Yangın rneselesi 
V AKlT 17 Kanunevel \ J30 ~!! 

16 Kanunu evvel 930 Polis Haberleri 

Borsalar Vahşet 

Darülfünun dedikodusu berdevam 

Hasan Fehmi Bey Kazım 
Nami B.e cevap veriyor 
''Sorulan sualleri latif eye hamlede

rek geçmeğe imkan olmadığı 

Beşiktaş yangını hakkında dün ter· 
kos müdürünün verdiği cevabı ynzmış· 
tık. Be:.lkta ta Sercncebey yokuşun :'l 

-------------_,,.-~~-111 33 numarada duran avukat lsmni1 Mii· 
Achçıl Ksı>andı 

Kambyo 

1 lngiltz IJruı Kr. 
.. T .L mukabili Dolar 

, .......... ..-..-1--....,..-·1 nir n. gönderdiği bir mektupta diyor 
ki: 

Üç yaşında bir yavrucuğun 
dayaktan öldüğü 

te&bit edildi 
'Perşembe ~iinü m?h~1Jemiz~en <'I· Evelki gece teda,•i için Ka~ımpaşa.-

kan yangına bıttesndlif ılk yetışenle::-- da dört kuyudaki eczahaneye götürü· " • Fraıılı 

Liret 
Belgı 
Drıhm 

den biri de ben idim. Yangın yüz elJI l"n u··ç '-"no:sında Ra"f · · d k" k ... ., ~ , ı e ısının e ·ı ·ız ço· 
metre uzaktn bulunma ına ı•nğmen tef•. cuğu eczanede ölmüştür. Yapılan mua· 

aıikardır ,, 
... . .. 
• • . . 

Is. Frant 
Leva 
Florin 
Kuron 
smaı 
Pez:etı 

Mark 
7.lotl 

ilkeyi ta):İn ederek itfaiye ve polise h~· yenede çocuğun dayaktan öldüğü anl:ı 
ber verdım. Bu yangında borular' a şı1mış ve poli e ma1ümat verilmişth· . 
bol bol su bulunan lerko sularından Polis !:Ocuğun ce edini morga gönder· 

50 
istifade edilir. ltfniye yetişerek yoku· miş ve dö\·enler hnkkrnda tahkikata K.lzım Nami B. efendinin .. Darül- "Cümhuriyet,. te neşrolunan maka· .. • 

11Uıununwz naad olmalın unvanlı Cüm leden müfrez kısımlardan ayn ayn çc • • 
lıurfyet gazetesinde yazdlklan maka- kan hUktimler, Klzrm NamiBeyin sı· • • 
lede darülfünun riyaziyat şubesi hak- raJadığı şekilde okunduğuna göre yine • • 
kında serdettikleri mGtalea ve tenkit· aynile varit olup fazla olarak liborn- N • 

lerıe rencide edilmif olan bir zümre tuvarlann iyi olmakla beraber buralar ' 0 Ley 
... ı Ttlrlc lfras 
"11lallinılerihfn mOdafaası 'Ve me.ıkılr da yetişenlerin ne yaptıkları ve ne . Çervoaeç 

Pen«Ö 
Kuruş 
ili o ar 
Kuruş 

şun tam vasatrndaki musluklara hor· ba!Olanmı tır. 
tum bağladıktan sonra dnhn miir tcfl ""naife Kasımpnşada Kücük Piyade· 
noktalarda bulunan evlerimizde su kc· de Tahta J<öprü ch·arında is numaralı 
ıildi. Bunun için komşularımızdan Şa· haneye oturan fıstıkçı Ali Rıza Efendi· 
kir Beyin bahçesindeki musluğa moför nin kızıdır. 

Nukut 
•Ubeye dair tetebüe müstenit olmıyan işe yaradrklan belli olmadığı iddiasını 
~ÜkUrnlerle taklit edilmiş olan efkft.n muhtevidir. Halbuki fen fakültesinin 
lırıtunu,enln tenYiri Te uluorta nrilt:n hayat ıahasında en semeredar mesai- ı btulia (fnıllfı• 
huı..~ h 1 ı Dolar (Amerlkn -.umlerle Darülfünun ıslahına kal· si laboratuvarların ma su üdür. Aa· 
kışmıyacağının beyanı maksadile ynz. keri sanayi fabrikalarında., Jıfimrükler 0 ~~t f ~:;;:ız 
<lıfııtt satırlan matbuat !lemindeki de, kimya tahlilhanelerinde çalcşan ve o Frank Belçika) 
teaınüle tevfikan Cümhuriyetc gön· liselerimizin ikinci devresinde kimya Drahmi [Yunan] 

konuldu bu da kafi gelmedi denizden 
DENİZDE 1\10 ADEME 

motörle su almağa lüzum görlildü. 
Mtişahedcmin ve indelhnce re men Dün Ynkup del in Meriç motörU Un 
. •. . h k'k t b "k kapanı civnnnda bir andala çarpar.ık 

tesbıti mumkün olan n ı n u ı en 
terk kest.ği hakkmdnlıi .:a. parçalamış, içindekiler denize d8kül· 

osun suyu ı :.- U 1 d' • m şer ır. 
yialnr iftira oldu~una kamim. Bura-
dan anladım ki bir yangında nyni zn. Denize düşenler kurtanlmışlardır. 
manda bütün musluklardan i tlfade et MASLAKTA BiR ADAM EZiLDi derrniştim. tedris eden genç kimyagerlerimiz bu Ee O Frank lfsvlçre/ 

"Cıimhuriuet,, gazetesinin ve ona bu merenin güzel şahitleridir. KAzım Nn- OLeva ' BulıarJ mek istiren itfaiyenin her mesluMa Maslak t:ıose:sinde feci bir otomobil 
ı Florin {Felemenk) :.-

\"ldJde yazı yazan Kazım Namı B. efen mi B. efendi laboratuvarların ne işe ıoKarou (Ç'tk:oslovak] ayni derecede kafi su bulamaması tabii knznsı olmuş ve Vahan isminde bir a· 
dinin hiç te bitaraf olmadıklarının \e yaradıklarını tetkik etselerdi böyle in- ş1ııng ; Avusturya) olacaktır. damın idare ettiği hu u t makalı bir o 
bıı bapta sui niyetle muallen bir mak- di hükümlerde bulunma~lardı. ı Pe&etı llspeya) 25 Şu halde diyebilirim ki itfaiye teşki tomobil İnebolulu Mehmet oğlu Ahm i. 

'adı mahsusu takip ettiklerinin en ya- Fen fakültesine müdavim talebenin 1 RayşmarkfAlma.aya] ~ 1 !atımız derece inde mükemmel olmı· namında bir ~hsn çarparak afır s ı· 
liı delili olmak üzere bu satırların bilgileri nihayet lisedeki bilginin biraz ! ;~~ö!~~~=~~an yan ~bir su tesisatının mükemmel rette yaralamıştır. 
Ciiınhuriyet sutunlarında bir cayı kn· fevkindedir veya basma kalıptır hük- oLey {Romanya] 5o bfr hale ıetirilmezi J:izr mgelmektedır. Ahmet Efendi jnndarma tarafından 
bQl bulamamış olduğunu söylemek ka· mü ise çok insafsızcasına verilmiş bir iO Dinar YagoslovyaJ 
fidir. hükümdür. Liselerin ikinci devresinde 1 Çevoueç 'Se.yet ' Bu 'Vazifeyi kim düşünüyorsa bu na ose üzerinde bulunmuş 'fe hutaneyı> 

· çare bulunmadıkça her söylenen boş, knldınlmıştır. Vahan yakalanmış, a'I· 
KWırt N~rni B. efendinin "Vakıt, göserilen yüksek rıyaziyat mebadlsi 

•· ' 'I ·· d t d · 1 · · t Altın Boru her tnnı ve teanl haksızdır. Hakkı söy liyeye teslim ·~ilmiştir; "' intişar eden cevaplarından da sara· 1 e uç sene e ~ ns 0 unan rıy~zıya Mecidiye hancı Y 

ba. tla anlnı::lldığı üzere bu bapta hiç zümresi de~le~ı arasında basit bır ~u· ! Bankooot lemek mecburiyetinde hulunmaklığım· Hadisenin kazaen oldufu anlaşılnn' 
\. -:ıır k y sey b 1 mkA kt r Ri t ~-------------~ dan bu mektubu yazmakta mnhzur giir gibidir. 01r llimt delll ve tetebbüe mUstenit olmı 3 e e 1 e 1 un yo o • ıyazıya 
3'all mezkQr tenkit n hilkümlerle hak· zümresinde okunan derslerin kolay el· medlm.,. 
•ız olarak rencide edllml§ bir zUmrc de ed~lmemes! yilzün.~en _bu z~mreye 
"ıllallfmlerfnin müdafaasına ye bllha.s- az talıp çıktrgı ve mudavımlerm altr ·-~ 
lll bu hükümlerle Darülfünun riyazi· sömestre zarfında tahsillerini ikmai 
'at §Ubesi hakkında tesis edilecek yan edememekte bu!unduklan Ye yüksek 
lıı kanaatlerin tashihine bu hususta· mua111m mektebınln bu zümreye men
ltt suallerimizin neşre deı'alet etmek su· sup ~azı tal~bcsinfn muvaff~ _ola~, 
!'tile, imkAn hazrrlıyan muhterem rak •!~ t~d.rısat emrine venldıklerı n 
l'aJcıt a teşekkür eylemek! vazife nd· bu muşkulat karşısında hanımlann bu 

'1ferıerlın. şubeye hi~ rağbet etmedikten hakikati 
&azım Nami B. efendi benim Da· meydanda. iken bu zUmreye alt tedrisii 

l'il.f tfinunda mUderris veya muallim ol tii1 nlhttyet lisedeki bfJglnin fevkinde 
ltıa.41fımı ve riyazirat zümresile alaka· ve bunun d~ basma kalıp_ olduğu ld
lbı ıörmeatklerlni ve işe ocak gayreti· dla etmeğe ımkAn var mıdır? Makale· 
le lnOdahale etml~ olduğumu n bu ga~· nizde fen fakültesine müdavim talebe
~~n eebeblle mantıksızlığa dUştüğiltnü ı\Jn hepsi için serdolunan (bir ~eyler 
ırlde buyuruyorlar. Fakat Darülfiinu öğreniyorlar, fakat bu bilgi, nihayet 
1111 çok kat't hükümlerle tenkit eden bir lisedeki bilginin biraz fevkindedir ve 
'lll'U fikirleri dermiyan etmekte kendi- basma kabptrr) hükmünden riyaziyat 
•İlli aal!hiyet sahibi görmekte nbenim zümresini istisna eden bir kayde te&a
'St kendisile ayni mevkide olduğum düf edemediğim için bu suretle beyanı 

Donunın f n ~eri Yazı Makinesi ... 
lstanbuı Ali Ticaret Mektebinde vukubulan resmi dak

tiloarafl sürat milsabakasında ki neticede: 
Mediha Hqim Hanım Underwood Y Zl makinasında BIRlNCl 

Fatma HOaeyin Hanım Underwood ,, 
Mukaddes Hanım UnderWood " 
Olarak masabakayı kazanmıılardır. 
23 Senedenberi yapılan Beynelmilel Daktilografi slirat 

U NDB~WOOD yazı makinaaı BIRINCILIGI kazanmııtır. 

,, 

" 

iKiNCi 
UCÜNCU 

müsa
0

bakalannda 

Umumi Acentaıı. Ga'ata Mahmudiye caddeıt No. 11-13 
KAA TÇILIK VE MATBAACILIK. Anonim Şirketi Tel. 8.1761 

• 

~.alde bu işe kanşmakhğım ocak gayre fikir etmek ııtıranndayım. Makale·lı'~~~~~~~~~~~ 
~ı. yapılmış manhktsız bir iş olarak n&:den müfrez kısımdan bu neticeler ve ~~adın b .. talıkları ~ 
1'llkJd etmektedir. ~.akmıyor mu? mOtehanı•ı Bilumum erbabı ticarete ilan 
l Sorulan suallerin latifeye hamledi Hele bu zü.mr~de~. >'.~tişen mua_I!im Doktor d 
tl"ek geçilmesine imkan olmadığını ÜS· Jer hakkındakı hUkmunuze serdettıglm Hüseyin Naşit ı lstanbul rricaret ve Sanayi odasın an: 
~il\ teslim etmeleri bir zururet mah· itira:ıi mevzudan büsbütün ayn telakki 
~tıltıdür. Çünkü suallerimizin cevap· etmen!ze ~ana veremedim. Yetişen Türbe, eski Hilaliahmer binası r Odalar nizamnamesinin mevaddı mahsusası mucibince oda 
lll"ı tetkik olunduğu zaman riyaziyat muallımlenn pek nakıs olduklarını açık No. 10 Tel. lıtefon : 2622 ücuratı kaydiyeıinin peşin olarak tesviyesi meşrut oldujıından 
~Gttıresııe bunun mezun ve münteslple ça ifade ederek riyaziyat zümresinin -- -- .loktor -~- 1931 senesi iptidasından itibaren odaya vaki olacak mllracaatlar-
tt hakkı11da beyanı fikir etmek için ıslaha muhtaç olauğunu öylemek iste· Haiız Cemal da alakadar zat veya müessesenin Ucreti kaydiyesini vermiı ol-
'l-' uıt1umiyet sa.hasından görmt· diğiniz aşikardır. Bu baptaki itirazı. • k t .. ,,. ması aranacak ve gerek yeni sene gerek eski sene ücretı ay-
t Çahşmaklığın k!fi olmadığı pek ba- mız, sizin bu hükmünüze sai kolan tet- Cumadan maada hergün ağ- k 
~olarak meydana çıkacaktır. Mese- kikntmızı anlamak için idi. Lütft:n leden sonra saat 04_16) de la- diyeaini vcrmemiı olanların işlerine bakılmıyaca tır. 
t. ınilletin ilmi varhğrnın timsali ola sert buyurduğunuz ittihama rağmen tanbulda Divan yolunda t18 nu- Heyeti idare kararile ilin olunur. 

l'ıı.k Darülfünunun yükselmesi mesele- söylemek isterim ki sizi jurnal etmek maralı huıuıi kabinesinde baa- ku125ruşa Yu·· zu·· ı· ıe kuş tu·· yu·· yastık 
:dır. Mtlnakaşanrn zemini Beyazıt aklımdan geçmemiştir. talannı kabul eder. 
~danına havuz inşa..~ı ve yahut köp- Zatı alinizden istinat ettiğiniz esas- lstanbul: Tel .2398 fstanbul'da Çnkmnkçılar'da kuştüyü fabrikasında yüzile şilte 12 liraya ytizil• 
~a~ tamir tel+iıii mt!llelesi değildir ki lan tasrih ve verdiğiniz hükümlerde '~000~~••' yorgan 15 liraya yağlı boyn ynsuk S liraya k'uşıüyOnün kilosu 125 kuruştan bqlar. 
l öııane gel~ umumi olarak mUtal<: ~l!a.n~ığtnr_z. ölçüleri tnvzih etmekti· 9 ~~KUTU 9 Kuş tüyüne mahsus kumaşlar çok ücuz satılır. Tel: lsL 3027 
1 Cle11neyan etsın. Bu mesele tnmnmı· gınızı ıstemış olmakhğıma izhar buyur i ~~ A ffi~ı jffi ı il ] ıır: il j 1 1 ]j ımı \1 fı~~llffiffi~ 
)'. "1tesi BUkreşteki darülfünunun ri· bulan neşriyatınızda böyle bir sorgu)"n • • y 1 1 ~~ ihtiaas işidir. DarUlfünun riyazirat duğunuz hayret; şimdiye kadar vuku ' ' x ~ ın~ ~~ 1 1 il m ~lliillllill!W 

;ıı1at şubesi derecesinde değildir de· muhatap oımağa alışmamış olmanız· Pek artı atık ı -~ Büyük Tayyare Pivangosu 
t)~lltının bütün tedris derecesini tetkik rahat iz etmiş olduğum için affcmı te· p k k d 

1 
k k h ~ Hiç beklenilmediği bır zamanda bırdenbıre zengin olmak 

lteJc .için her iki mile ede riyaziyat dan ileri gelmiştir. Sizi bu sorgularla i 0 J a C a k t t r ~ . . ~ 

~t ettıek ve çrkarılacak hükmU bn tetki· m~nni ederim. e ya ın a açı aca ve a " ~ --~ ancak tayyare piyango bileti almakla kabildir. 
istinat ettirmek )Azım gelmez mf? Darlilfünunun yükselmesine gelince: kaba, nete menbaı olacaktır. 6 -~ . . 

~ lctıım Nami B. efendi bir taraftan Senelerdenberi içtimaiyatçı ve ter· •~•O~•+ıiı ~==~ Onun ıçın: 
11\Db~lan tenkit için huausJyet sahası· biyeci olıırak tanıdığım zatı Aliniz na· tetebbülerin kıymetli mahsulleri olan ~ -~ 
~'t ti:tıneğe lüzum olmadığını iddia C· sıl garp mütefekkirlerinin ilmi mesaisi asar bile henüz gençlerimizin enzarı Tayyare plya 

a l ı n 
o 

1 z 
biletini 

6. ıncı keşide 11-ktinunusnni·931 dedir. 
Büyük ikran1iye (200,0JO) liradır. 

Ayrıca: 

--~en bir taraftan da (tenkit timi t'· ni nakilden başka bir şey yapmamış, tetkikine arzedilmemiştir. :Memleketi
~Ul llta istinat etmek ...e en sağlam öJ- bilhassa bu Yadidc bir prensip vazede- mlzde bu nevi mesainin para ettiğini 
~l>~l"i. kııllanmak şartfle yapılmalıdır) memiş veya bir meslek kuramamış ise- görmedik. ilim yolu ile maddi refaha 
ile' ,.aku bulan itirazımıza (tenkitler nlz bugün darUlfünun hocalarından da ermek imkanı henüz ihzar edilmiş de· 
~IJ hen bu vaziyette bulunduğuma ka· ayni irfanın naklinden başka iş bekle· ğildir. Lise hocalan arasında en yüı• 
~ttıltt.· İndfyat benim sevmediğim YC mek imkanı yoktur. Eğer garbın me· sek maaş alanların idarecilik yolu ile 
>'ıt <lıırıe layik görmediğim şeydir) bu· zunat irfanını bize doğru ve tamnak· terfi etmiş zevattan mürekkep olduk1n 
~ltt'tıYorıar. O halde ilmi ölçülerini bi1 lediyorlarsa vazifelerini ahkkile ifa e· n meydandadır. Çok gariptir ki bun· 
~ıı.;1~ olt'!alardı riyaziyat şubesile o· diyorlar demektir. Fenne türk zekası· larrn bir çoğu da idare işlerinde mu· 
"trd·'-ezun ve müntesipleri hakkında nm iştirakini temin için bir mazii irfa vnffak olamıyarnk muallimliğe sevke· "50.000,, ''40.'l00,, "25.000,, "10.000,, 
r,llderi hUküm isabetini tetkik etmel-ı na ihtiyaç vardır. Her şeyden eve) dilmişlerdir. Liselerimizin ikinci de\ • liralık ikran1;ye ve "ı 00.0L)O,, liralık 
~ lııır bahşetmiş olacaklardı. l\lanlc bu maziyi yaratmak esbabı hazırlamak resinde ilim yolu He yükselme imkanı· _ • _ • 
itli tiatadın bu baptaki mütnlea ve fikir trr. Henüz garbin mahalJedat irfanı· nın bahşedlmesi arzu ettiğimiz gayret ı-=-·-: hır lllllkaf at vardır. 

t-cı ~ttıumiyet sahası perdesi altında nr limanımıza nnkletmi de~ıliz. D:ı.· 11 ve feyf7.1i sesi yaratacak, bu mesai· · · 
tııı, edilmiş bir takım hıdiyattan kur·ı rülfünıın mesabfne temel teşkil eden de yarının irfan mazisini teşkil edecek ~~lı!:;'.~l[~tmnımllllll!milljj ı 'I 

lbaıaııstu. adi riyaziyat sahasındaki bötün ilmi tir. UıiiıJUlllilı.'1Jliffi!uJlıu1J~J~~1d,!lıi'J: Ha.an Felultl ................ ._.. ................ ;wu _ _...............,......_,.._.cm..~, .............. 



Gaaeterc gö.ıde ril ecek meıı:tupların Lzerioe idare içinse ( idare 1 yuı yaJ 
alt IK f Yazı J ı,arcti konulmalıdır 

g,_'D t '9D ~a.n.n Ul.clti.iadea. ılrfJWlletf mu.kadder••U mektu plara llODM m.a, ~Janr 

lıa,.belmaamd•n ft dlnl&na mlindvec•tınclan ıdaıe 11\eo'ul delildir 

--- 1 1 1 Sri _. 

. ·.""'·~..:·.·· -; .. - . .. . ... .. · 
' '! , ~ 

Böbrek, karaciğer, mide 
rahatsızlığına ve 
hazımsızlığa karşı r 
tanınmış bir sudur. . _. 

•1 ~ ... •.• • .. . .. • . -·-' '": ... .;.. .,, ··,,.:. ' 

Kara hisar . 
verı : 

mactcn suyu I-I ilal ia h ın er 
perakende satış 

)
1 e ni l)ostane karş ı sındaki sol{ak içinde 

toptan 

No. 20 

ve 
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2 

istan~uı Darülfünun nıo~ayaat ~onıisynnun~nı: 
Darülfünun binası ittihaz kıhnmıt olan Bayazıtta klin mulg• 

Harbiye nezareti binasında muktezi tamirahn olbaptaki evrakı 
keıfiye ve fenniyesi mucebince kapalı zarf usulile tamirleri 1110· 
nakasaya vazedilmiıtir. 

Münakasası 31 Kanunuevvel 1930 tarihine mllsadif Çar~amb• 
gUnü saat 15 te yapılacakbr. Taliplerin evrak •e ıartnametioİ 
görmek üzere her gün öğleden sonra Darnlfünuo mllbayaat ko
misyon kitabetine müracaatlan ve teminat akçeleri münakasa 
gUnünden evvel Darülfünun muhasebe vezneaine tevdi etmeleri 
ilan olunur. 

Laboratuvar masa, dolap ve ca• 
mekanları vesaire münakasası, 
lktısat vekaleti Tahlilatı Ticariye 
Laboratuvarı müdürliiğiinden: 

Adet 
1: Orta maıaaı Meşe 
1: Kitapbaoe 
5: Ecza dolabı keıtaoe 
2. Yazı maaa11 
1: Sabit paravana 
3: Demir çinili maaa 
1: Demir çinili camekln 

TablilAb Ticariye Llboratuvanna IOmmu olan yulcanda yısdı 
marangozluk ve demirciliğe müteallik malzeme aleni mlinl~ 
suretile imal ettirilicektir. lbaleıi 18 klounueYVel 930 da ,..t 
14 te yapılacakbr. Talip olanlann ıeraiti anlamak için her~ 
Ali l"icaret mektebinde Llboratuvar mlldllrlOpne mOnAka,.1' 
iıtirak için de muYakkat temioabm Defterdarbk bina11nda iktıtadl 
mlleaseıeler mubaaebeciliii veznesine yatırdıktan sonra mezkOt 
tarih •e saatte Sultaoahmette Ali Ticaret mektebi mllbayaa .,, 
mOnakasa komisyonuna müracaatlan illn olunur. 

·~----------. ~ 
1 Dovıet demlryolları llAnıarı 

2 

Portakal nakliyatına mahsut' 
Devlet demiryolları umumi idaresinden: 
Adana - Nusaybin hatboda klin Payu iıtasiyonundaıı yapı' 

lacak portakal nakliyatına da 28 - 328 No portakal tarifetioi' 
tatbiki tekarrOr etmiıtir • 

rw.-M. \f. • atın et ım• heyetı -v A K 1 T ı n .-al 1 fjiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil 
1..... i lAnlerı IK S • f • 

ltbu iatasiyoodan nakliyatta bulunacaklar, ton bqına maktU_. 
ve Dörtyol ücretlerine iliveten ( 33 ) kuruı tediye edeceklerclit; 

Fazla tafıillt almak •e tarifeden edinmek isteyenlerin lıt.,,. 
yon ve ambarlarımıza mOracaatlarL 

.. .. . -------.u. ücük ilanları eyrıse aın 
Askeri dikim e\' i için 200,000 çı ft " 

fermejüp (200,000) a det panta lon tCJ- .__ ... t!er .ıın n~trolunur ... • 

)l(a.,.--9 i7-12-930 çarşamba günü saat ıı ••• • ••eıTarlfe . .. sı•oe • • 
• • buçukta Pmdıkhda heyetimizde pazar· • 1 Def alık turoJ JO " . -

hkla nhnacaktar. Taliplerin ~rtnaıne : 2 • • 50 ! 
\'e nümunesini görmek üzere he r g ün ! 3 • • 65 : 

• • 
.,,.e ihale saatinden evci teminatla rilc : 4 • • 'I5 : 
hazır bulu nmaları. : ihtivaç kalmavın- : 

* * * : cava kadar ( azamı 
100 

! 
Kapalı zarfla teklif edilf'n fia t1 er : TO defa J ilan edil- 1 

: mek üzere mahlu : 
ha ddi itidalde görülmediğinden dola
yı 65·80 bin kilo bez kı rpmtı~ı 20-J :!.9:;0 

cu martesi günii saat 14 te Jlaza rhkla 

mfü~ayedeyc konmuştu r. Taliplerin 

• 
: Abone!erimlıi n her üç aylığı için ~ 
: bir defaaı meccanen: : 
• • • ' !atırı geçen iltıoların fazla •atırı • 
• için :ıs er turu' ıaoımolanur : 

~ ............... ·········-· 
Taksitle 4 ay veresiye 
Znbitann, memıırlarn ve aileleıinc 

Merkez ıcentesi: G alata Köprü başında 
fleyoğlu 2362. ~ube acentesi Sirkecide 

Mühürdar zade hanı altın da Tet.fst27 

I ra~zon itinci postası 
( REŞITPAŞA) vapuru 18 

kinuncnel Perşembe akıamı 
Galata rıhtımından lnebolu 

' Samsun, Ünye Fatsa, Ordu, 
Giresun, Trabzon, Rize,Hopaya 
kalkacak ve dönüşte Pazar 
Rize, Of, Trabzon, Polathane, 
Giresun, Ordu, Fatsa, Sam
sun, lneboluya uğrıyarak ge
lecektir. 

şartnamesini görn\ck üzere her ıdın H 

pazarlığa girmek üzere iha le ~antindcn 

eevl temlnatlari lc Fındıklıda heyet imi
ze m üracaatleri. her nevi eşya \"Cresiyedir. \'eresi~e Mersin postası 

muamelc- 15 gürı devam edecektir. lı 
(INEBOLU) vapuru 19 lia-

Yeşilköy llava Gedikli küçük zabit tnnbul dördüncü Vakıf han içinde 
mektebi için pazarlığa konulan iş elbi- (2) Union Koltesıiat nunevvel cuma 1 Oda Galata rıb-
sesl, nt\·resim elbise ve kaputlara ta- lımından Çanakkale, lzmir, 
lip çıkmadığından 18· 12-930 perşembe: Tahtadan - Bir fotuğraf sehpıı!-ı Küllük, Bodrum, Rados, Fetbi-
günü snat 13,30 \'e 14 te ihale edilmek .-rcnlyor. Galata posta kucusu 34 Ben ye, Finike, Antalya, Alaiye ve 
uzere ayn ayrı pozaılıkla ihale olun .. - . . . . ' . M · k k ğı d t r 1 . . ı . .. 1 ubı adresıne fıı t zıkrederek yazılabılir. ersıne alkaca ve dönüşte 
:si~i nngö;~~kcr~z!~;tn~;r~~· ; ·c "~::'a~; l llil~m!ll mlllmfü00JIJ~fü0011 ~lllillll~ll~~I llll!1llll Taşucu, Anamur, Kuşadasma, 
saatinden c\'vcl taminatlarile Fındıklıda İLAN uğrıyacaktır. 
heyetimize müracaatları, l stanbulda llüyük Y eni handa ı•c • Andifli, Kalkan, Fethiyede 

Muhtelif yerli mensucat kapalı zarfla mDnakauya konmufbll:• 
Mnoakaaa 29- 12-930 pazartesi gOon 1aat 16,30 da Ankaraci' 

Devlet Demiryollan idaresinde yapılacaktır. 
Mnnakaaaya iıtirak edeceklerin teklif mektuplannı ve mu~lr" 

kat teminatlannı aynı giinde saat 16 ya kadar mllnakaaa kooıif .. 
yonu kltipliğine vermeleri lAzımdır. 

Talipler mlloakasa şartnamelerini iki lira mukabilinde A!lkr 
rada ve Haydarpaıada idare veznelerinden tedarik edebilirler • 

• • • 
Yerli don yağı, zift, arap ıabunutaırpon gres&r ıarni tDr)erİ 

kapalı zarfla mOnakasaya konmuştur. 
MUnakasa. 29-12-~30 pazartesi ~giloO aaat 17 de Ankarad• 

Devlet Demıryollan ıdaresinde yapılacaktır. 
Münakasaya i§tirak edecekJerin teklif mektuplannı •e mu.,_ı

kat teminatlannı ayni gOnde uat 16,30 za kadar mOnalC.,, 
komisyonu katipliğine vermeleri IAzımdır. 

Talipler miloakasa prtnamelerini iki lira mukabilinde Aok•· 
rada ve Haydarpaıadaki •emelerden tedarik edebilirler. ___./ 

Erzak 
Ve levazımı saire münakasası 

Yüksek Orman Mektebi l\ektörlüğüıuJen : 

-- numaralı Agop T amburaciyan nazdin- aktarmadır. 

İLAN d e ikin elyevnı ikamctgiihı meçhul bu-' .. -------------.ııll 

Büyiikder<· Ralıçeköyünde kain Yüksek Orman 111e~' 
• cbil~ Ormau .\meliyat mekıehinin mayıs 93t gayesirt~ 

kadar hakıye~ı erzak ve levazımı s·ıire i lıtiyacatı knP91 

zarf usulile müuakasaya konmuştur . 
Talipleriu ~artnamelerinı görmek üzere her güu -tl Osmanlı bankasından: lunan Agavni tarafına: lebı" tar'h ı' d "tib d" .. • ı n en ı aren ye ı gun :r.ar 

Osmnnh bankasının GaJatn Y en: Karamanak oglu Harop ino Haııı · r d b'ld" . b .. -d . ' . t 287 ı · 36 ın a ı ırmenız, orç o enmediği H~ 
cami ve Beyoğlu deva iri, Miladi Isa ma maa mnsra ı ra kuruş bor- • . . . • . . . 

1 
_ • ~ • cun ve masrafların 15 gün 7,arfında ıtıraz edılmedıgı takdırde ıcraya devanı 

ve yı başı munasebctıle kanunue,·elın .. . d ' I • · b ı x · . . ' odenmesı \'e borcun umu muna veya oir e 1 eccgı eyan o unur. vdeme emrı 
25 ıncı ''e kt · · 1 · · anunu anının ınc ı perşem- kısmına \'e yahut a l acaklının takiha1 makamına kaim ol mak üzeı-e ila n olu-
be r.ırünleri kapalı l>U}n.Q..ft!:aktı ı. icrası hakkına dair itirazınız \'arsa ıa- nur. 

111ürıak :.l şaya iştirak icin <le yevmi ı hale oları 7 kantJll' 
sani 931 tarihine nıüsadif çarşanıb 1 günii s ı at 14 de def' 
t:ırdarhk binası da h ı linde ıı ücss~s ı tı ı ktısa<liye mübaY3"

1 

kouıisyoıwna gelmeleri iJan olunur. ~ 
Mee'ul müdür Refik Afi..., 


