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Gazi Hz4 nin· Kıırklarelinde Mühim Bevanatla.ır ---- . 
Ecnebi müesseseler 

liariçte Türk tütünlerine 
nasıl rekabet ediyorlar ? 

-.2-

Memleketimizin en mühim ih· 
racat mahsulü tütündür. Bunun 
•ebebi • Türkiye ikliminin bu 
ıtıahsulü yetiştirmek hususunda 
bir takım tabii ve mümtaz evsa
fa malik olmasıdır. Türk tütün· 
lerinin emsaline faik olan kıymet 
~c hususiyeti her tarafta tanın· 
ınıı bulunmasıdır. Bununla be
raber dünkü makalemde yazdı
iun gibi, Avrupanın muhtelif 
Y~rlerinde yapılacak kısa ve ba
~it bir tetkik seyahati şunu kat'-
1Yetle ispat eder ki Türk tütün
lerinin hariçteki sartiyat kabili
Ycti bcgün henüz kemalini bul
nıuş değildir. Bilakis bu sarfiyat 
hugün çok iptidai bir derece
dedir. 

Dedikodular nihayet patlak veriyor 

eynel Besim B. 6000 lira 
istemiş, alamayınca ... 

Hizmet, Hürriyet, Anadolu gazeteleri, neşriyatlari · 
ile tazelenen Vasıf B. - Zeynel B. meselesine 
cok sayanı dikkat bir istikan1et vern1cktedirler 

z.Edirnede 
Yolda ve şehirde bütün halk tarafın

dan hürmetle, hararetle karşılandı 
Kırklareli, 21 (A.A.) - Reisicüm· hur Hazretleri, bugün C. H.F. vilaye 

hur Hz. refakatlerindeki zevat ile bu- merkezinde fırka azaları ve her ~ını 
ün saat 15 buçukta otomobillerle E- halkın mümessillerile hnsbihalde bu 

dirneye hareket buyurmuşlardır. }fa. lunmuşlardır. Kaza ve köylerden ı 
reketlerinden evel Türk Ocağına uğrı. len halk mümessilleri hazır bulunu 
yarak gençlerle konuşmuşlar, kıymet· yordu. Gazi Hazretleri çiftçi, ve ki)) 
li irşadatta bulunmuşlardır. tüye te,•cih buyurdukları suallerle a 

Edirne, 21 (A.A.) - Reisicümhur zu ,.e ihtiyaçlarını sormuşlar, çok sa 
Hz., yollarda. köylülerle konuşarak mimi cevaplarla halkın duyğu ve düşü 
saat 17,4:> te Edirne şehrini şereflen- celerini kendi ağzından dinlemişle 

dirmişlerdir. Şehir methalinden itibn· dir. 
ren sokaklann her iki tarafına sırafa. Ortada esaslı bir şikayet mevzu 
nan bütün Edirnelilerin candan alkış- yoktur. Zira, mahsulün fazlalığında 

ları ve muhabbetkar tezahüratile kar· dolayı fiatların düşme!'li ,.e ahcılari 
şılanmışlardır. Trakyanın diğer şehir azalması bazı ticaret erbabının sıkın 
]erinde olduğu gibi 1'~dirnede de halk tısını mucip olmuştur. Fakat, bizza 
kurtancısını karşı minnet ve şükranı· sıkıntıya uğnyanlar bunun memlek 
nı göstermek için bütün gün yolunu timize has bir hal olmadığını ve kom 
beklemiş, akşam geç \ıakitlere kadar şu memleketlerdeki meslektaşlarında 
kesif kütleler halinde caddelerden ay· daha iyi bir vaziyette bulunduklann 
nlmamıştır. Edirne, baştan başa bay- söylemişlerdir • 
raklarla donanmıştır. :Mera.c;im yapıl- Gazi Hazretleri, devlet teşkilatını 
maması arzusuna rağmen her tar.ıf güzel ve mükemmel işlemesinde halk 

Kanaatim odur ki Türk tll
tünlerinin , Türk cıgaralarının 
Avrupada ve Amerikadaki sar
fiyatını art.rmak maksadile usu
lü dairesinde yapılacak hiç bir 
cınek boşa gitmiyecektir. Ejer 
bilgi ile hareket edilirse devlet 
inbisarınm tütünden bugün al· 
makta olduğu yirmi milyonluk 
•cnevi varidatı iki, hatta üç miı
jj artırmak mümkün olacaktır. 
Bunun haricinde memleketin 
Uınumi kazancı daha fazla ar· 
lacaktır. 

Zeynel Besim B. Vasıf B. (hoş geldin ulu Gazi, büyük halaskar- teveccüh eden vazifelerden bahis bu 

İzmir, 21 (Yakıt) _ Bugünkü (Hiz- gazetesi de yarınki nüshası için hazır. m.~z) gibi yazıları havi taklarla süslü· yurmuşla~, al~JUmum memu.rla~ am 
:ı1et) te ~ıkan (Orhan Rahmi) imzalı ladığı bir yazıda Zeynel Besim Beyin dur. . . .. . . sında ~kı d~~~den kalma ~ryetle 
bir yazı ile Vasıf n. _ ze ... •nel Besiııl u"ç bı'n )'rayı az g" d"v" .. it b' 1._ Reısıcumhur Hz. mısafır kalacakla bulunabılecegını, bu kabfl kimselerde 

~ ı or ugunu, a ı ın ı b 1 d' . . 1 d' R f 1 1 b 1 B. hikayesi tazelenmektedir. ra daha istedigv ini . 1 d ğ . • rı e e ıyeye ımnış er ır. e akat e- hoşnutsuzluk arı varsa un an 'J'efak 
te a ama 1 1 ıçın · d k" t Ed" l'l t f d t" d k" ··r tt" 1 b"Id" l · Makale sahibi Orhan Rahmi B Zev hüc a ge~tiğini . kt d rın e ı zeva ırne ı er ara ın an ın e ı mu e ış ere ı ırme erı lft 

nel Besı' Il . d d d• E k·. h; Buum mu"nasebetJ Jaz,!"a fa Bır. 1 misafir edilmişlerdir. zumunu söylemişlerdir. 
m eyın ama ı ır , s ·ı ır e ası • şun arı . . ... 

muallimdir. Zeynel B. Ankarada oldu söylemektedir: Kırklarelı, 20 (A. A.) - Reısıcum- [A\t tıırafı 6 ıncı sayfıd 
,__ ______________________________ ......;,,;...-~,...;.;,..;..;.,ı.;,;,;;~---ı 

ğundan gazeteyi bu zat idare ediyor •'- Zeynel Besim B., intihapta fır 
Fakat bu yazıyı Zeynel Besim Beyin ka aleyhinde neşriyattan '"azgeçerse 
yazdığı tahmin ediliyor. satışı düşeceğinden bahsetti. Bunun 

Bunun için ne yapmalı? 
MuULçııc rut:ıuıeıı.t:uerae sarre-

dilen mamul tütünlerin cinsleri , 

Makalede Vasıf Deyin ismet Pasa üzerine kendisine ü~ bin lira vermek 
aleyhine neşriyatı deruhte ettiği ~- r..•m·afık görülmüştü. Bu paranın Zey 

ld kt ·n:ı t c:: d b • ncl Besim Beye rıuilmesi geçikincc-
zı ı an sonra .-, saa e ~" a:r ana a d' ki iki · 
yıracaklan serbest sütunda ilk maka- P~ra gel~nv:e haznıqrJnd~ta baltl•Dll§t tı. 
ı · · · . a ıgı yazı an op· 
esmı -~·azıp neşrıyata şıddetle devam ıattı. Lakin sonradan daha altı bin 
edecegı kaydolunmaktadır. lira istedi. Bu para verilmediği içirı 

Ilu makaleye mukabele eden (Hür· bugün damadı vasıtasile bu neşriyata 
riyet) gazetesi Zeynel Besim Beyin girişiyor. Mesele Jundan ibarettir. 

~~ ~i~ Jira al~~ak mesleğini değiştirdi· Zeynel Besim De.r!n akşam mur:yn 
gını ı_!şa ve hucum etmekte, Anadolu gelmesi muhtemeldir. 

nevileri, ve vazifeleri hakkında 
ciddt tetkikler yapılmalı. Her 
memlekette ecnebi firmaları ta
rafından satılan cıgaraların rağ
~ct görmeleri sebebi inceden 
1Dccıe araştırılmah. ilk zaman 
1•rda k~.z~o~ olmasa da buralarda Şaka, amma nasıl şaka ? 
'fnrk tutilnu satmanın çareleri G b 
~ulunmalı. Tür~ markalı cı~ara- enç ir mualJı•m fecı• bı•r 
arın taoınmadıgı Ye sarfedılme- · 
diği yerlerde Türk tütünleri üze- k k b 
tinde menfaat ~lika_Iarı uyandır· azaya ur an gitti 
~alı. Herhana-ı hır memleket 

ile ticaret muahedesi yaparken Bı" b b b · • k b . k h 
her şeyden evvel Türk tütünleri- r er er lT iŞ em ecıye a ra-
nirı o memleket gümrüklerinde manlık satıyord t b 
\>c piyasalarında hususi teshil.ita u, a anca pat-
ıllılllbar olması esbabı temin o- /adı derken 
Unmalı. ' ••• 

h 
Bir. tak.ım sun'i vesait ile her- man Şinasi B. Moizin dükkAnıo· 

a b da traş olduktan sonra gazete 
1' .. ngı ır ecnebi memlekette okumağa başlamışhr. 

Urk tiitünleri için mahreç bul- B llıak kabil midir? ·-. u sırada Moize çorba getir-
dıgı kaseyi almak için içeriye 

.. Bu suale cevap vermiş olmak giren işkembeci çırağı Haydara, 
:~•n vaktile Amerikada Tilrk berber Moiz "ne acele ediyor-
t-Utiin • ticareti yapmıı olan bir sun?" demif, münakaşa üzerine 
ı.:.rın · · d Moiz bir tabanca çıkararak ''işte 
b enı ış a amınıo sergüzeıtini bedeli. Bu, hesabı öder!,, tarzında 
liraya kaydetmek isterim. gdya şaka etmiş, Haydar, elin-
Babsettiğim zenıin Ermeni bu den tabancayı alarak boş zanoile 

~iln (Bükreş) te bulunmaktadır. oynamağa başlamış, tetiği çek-
ergüzeıtini kendisi ile bir sene mit ve bu suretle ateş alan ta-

c~, ı R bancadan çıkan kurşun muallim 
b· e omanyada görüşmüş olan Şinasi Beyin kalbine isabet cde-
ır dostum anlatmışhr. rek derhal ölümüne sebep ol-

l' Otuz, otuz beş sene eYvel muştur. Vak'ayı müteakip Hay-
Urkiyeden çıkan bu Ermeni iş dar doğru polis merkezine gide-

1\dllını Amerikada Türk tütünü Facianın kurbanı genç muamm rek teslim olmuştur. Moiz de kaç-
~lp k k k mış, fakat çok geçmeden yaka-

lba ve satma ararını ver· Evvelki aktam KasımpaJada lanmıştır. 
~İttir. Fak at ilk vardığı ve yer- feci bir kaza olmuş, bir muallim (Alt tarafı 6 ıncı aayfada) 
~tiği Amerika şehrinde yaptığı bu kazaya kurban gitmiştir. ,......._.._.HıauınıııııııııınmımullRHlll!mlllll'' 
••a bir tetkik burada Türk Vak'a nasıl oldu? 1 Müsabakamız 1 
~'i•rasımn tanınmadığını kendi- Bitpazarında berber Moizin 1 1 
~t.nc ög· retmı·ştı·r. Mu'" •terı· sıfatı"le Daktilo ile resim yapma 
Q ~ dükkioının üstündeki bir odada ij b k f ır tütüncü dUkkiioına girmic. - m sa a amızm ta silah 

s- oturmakta olan Beyoğlu Üçüncü i ikinci sayıfamızdadır_J 
( Alt tarafı 4üncü sayıfada ] ilk mektep muallimlerinden Os- & ___ _ 

~HlllBillDDllDnUllllllllDUIDllUUIUHlllllRIUIHlllmıllllll • 

Bugün 3ünc.. gün. hala 
er mi? • 

ıy 

Romen çalgıcılar vize cezası vererek 
kollarını sallıya sallıya ıehre çıkmıılar ! 

Kesemizden geçinen ve 5fülerile, harekctlerile, her şeyi ile Türk milletine 
hakaret etmekten geri kalmıyıın Puriç Efendinin Türkuvazı 

Turk çalgıcılarından Roman- Dün yaptığımız tahkikat iddi-
Y~Y~ gid.en bir heyetin. Ro~en amızda haklı olduğumuzu teyit• 
hukumetı tarafından gerı çevılme· t b k b" b ı l 
· k b ·ı b · R I en aş a ıze u ça gıcı arın 

shıne ~~ al 1 b ırl om] en ça gıcı pasaportlarını lstanbalda vize 
eyetmın san u a ge meye mu- . . • . • . 

vaffak olduğunu yazmıştık. Ve ettırdıklerını de ögretmıJ oldu. 
rdiğimiz tafsilat meyanında Ro- Bu suretle hayretimiz ekıilmemiı 
manya Konsolosumuzun pasa- bilakis artmış, bu çalgıcıların 
portlarını Yİze etmemesine rağ- bizimkilere yapılan tekilde bir 
man esrarengiz bir şekilde şehre muameleye tabi tutulmaları lft-
girmeye muvaffak olduklarını, zumu bir kere daha meydana 

hadiseden iki üç gün çıkmıştır. 
evvele yaptığımız neşriyata rağ· lstanbul vtlAyetinden T6rk 
men milli izzeti nefsimizi rencide 
edecek böyle bir hadisenin vu-
kuunu hayretle karşıladıiımızı 
aDlatıyorduk. 

cüm huriyetinin milli izzeti nefsi 
naniın bunu israrla ister ve hal

lun dilinde dolaıan dedikodul&ıe 
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ınani olmak için sürath davranıl müşlcülat göslerilince zevc~m va-
masmı tavsiye ederiz. sıtasile burada müracaatta bu-

Vili bey diyor ki fundum. Onlarda geldiler. 
Vah muavini Fazh B. diin bu - Nasıl geldiler? 

huı1ı11ta tunları söylemiştir: _ Bu size taalluk etmez. 

- Biz meseleyi tetkik ettiri- _ Peki niçin buradaki yerli 
yoruz. Mamafıb bunların hepsi 
Romen değildir. içlerinde lngiliz 
ve Italyanlarda vardır. Kendileri 
pasaportlarını ceza vererek bu
rada vi~e ettirmişlerdir. 

Puriç Ef.ye ge'Jnce 

çalgıcılara istemiyorsunuz? 
- Burada iyi çalgıcı yok da 

onun için geçeolarde bir cazbant 
teşkil etmiıtim. Çalmıya baılar 

baılamaz herkes kalkıp gidiyor
du. 

Konıis.yonıar tadili'ıt la- Dün ·Raş\'ekilimiz tara-
yihasını hazırladılar f 1ndan kabul edildi 

Ankara. 21 (Telefon) - Adliye Ve- Ankara. 21 (Telefon) - lbrahim 
!.aletinde icra \'e lfhls, ceza ve hukuk Tali B. BaŞ\·ekİlimizi ziyaret ederek 
muhakeme usullerile ceza kanunları mıntakası hakkında izahat verdi ve Ilı 
nı tetkik eden komisyonlar vazifeleıi- zım gelen talimatı aldı. Bugünlerde 
ni bitirdiler. Bilhassa icra ''e ifl!s ka· vazifesi başına dönecektir. 

· Dün, Tilrkuvaz sahibi M. Pu
!rçle, Furman cazbandı meselesi 
hakkında görüşen bir muharriri
mize M. Puriç ıu izahata vermit· 

nununda mühim tadilat yapılmıştır. Şarkta vaziyet şanayı memnuniy~ı. 
Bu sözlerden sonra M. Puriç Ceza kanununda tadilU pek az •~· tir. 

d h f l t f 'l.ıı.t · t• ferı-uata aittir. 
a a aza ası" vermemış ır. T d'I" 1• 'h Adi' ,. l'k" "·1 h E u 

tir: 

n 1 at llYI :lSJnl Jye e 1, I tet lY a 01Ut sat Uo r'l.11. •••\Jo.JnuAunvt..ı.U~ Çalgıcıların içlerinden Romanyalı kik etm .. 'rtedir. E k MÜDDETi BlTTJ 
~ Ankara, 21 (Tele fon) - s i 

olanlar evelce Romanyada bulunup· MEZARLIKLAR iÇiN Adliye vekili bura va ~elcU. Ankara, 21 - Bir mliddet evelf! 
- Furman cazbandmda iki 

romanyah vardır, bu kısmı Çek, 
bir kıamı da Avuıturyalıdır. 

d T k ld · · d lan posta pullan resmi milsaba.-: a ilr o uğu ıçan ora a ça· Ankara, 21 (Telefon) - Dahiliye .ı:dd dti b' ı t' ı::. • d ~ 
Tan gazetesi Ve Tu .. rk mü eti n ıtm ~ ır. ..,ım ıye ---" 

lışmasma müsaade edilmiyen Vekaleti, mezarlıklar hakkında bir ni- dar 15 ressam tarafından bir çok r-
zamname hazırfamaktadır. Bu nizam· gazete Jeri deller göaderilmittir. Birkaç ~ san'atkirlarımızdan Cemil beye, 

dlln haber göndermiıler ve de-
Yali Mu bittin bey de onların 

buraya gelmesi için telgraf çek
miı değildir. Yalnız, ben onları 
getirmek ilzere Romanyaya git· 
miftim, oradan vize vermek için 

miılerdir ki: · 

"Cemil beye ıellm s&yleyiniz, 
iıte biz böyle geliriz." 

-
Müsabakamız rağbet görüyor 

Bir çok karilerimiz iki üç reaim 
yoltiyarak iıtirak ediyorlar 

Londrada münteıir Deyli Ekspres gazeteıi tarafından son 
gliaferde bir müsabaka açılmattır. Bu müaabaka daktilo maki-
neaile reaim yapmak müsabakasıdır. ' 

Milıabakaya 1000 den fazla resim gönderilmif, en fazla be
ienileo nqredilmiıtir. Biz de ayni ıekılde bir müsabaka açıyor 
Ye kariluimize bir nümune ve misal olmak üzere Deyli Ekıpresin 
mOsabakuında kazana6 bir resmi daha dercediyoruz. 
Okuyucularımız yapacakları resim hususunda aerbeattirler. 

Yalnız ~esimlerin aiyab olm~ıı tartlar, makin~lerinde aiyah ıerit 
bulunmıyan mllsabıklar rumı yaparken bir ııyab karbon klgıda 
kullanarak bizim iıtediğimizi beyaz renkte bir ikinci klgıt üzerin
de elde etmif olurlar. Reaimler nihayet on glln zarfında pze· 
temize gBnderilmiı bulunmalıdır. 

Guetemiz, bejenilip nqredilen her ruim aahibine bir 
Ura Yerecektir. Aynca birlnciliji kazanana da kıymetli bir be
.U,. talrclim edeceiiz. 
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Y•m ı HUaeyia Rahmi 

name eaaslanna göre belediye cenaze baka · tı-1r r 
Tan aazetuinin latan bul mu· reuam da bu müsa ya lf ....., sahiplerinden ücret alacak, her mezar • ı dl' 

babl·n· Serbest COmburiyet fırka- miştir. Yeni pullarımızın havi o• hkta bir memur ve bir bekçi buJuna-
k 1 ta h sının infisahı dolayıaile TOrk reaimler şunlardır: ~ ca , mezar ar r edilerek bahçe hali· Ziraat temsili, harf inkalAbını """" 

ne retirilecek, mezarlara muntazanı matbuatının vaziyetinden bab- vlr eden bir resim, Gazi Hazretleri_. 
yollar yapılacak, ~enazeler yoJdar aetmekte ve TOrk matbuatınm portrelerini tasvir edecek bir ka~ fi' 
geçerken bütün veatti nakliye dura- b b k • ....,. 
caktır. ir tari çesini yaptı tan aonra sim. Bunlardan birinci modelin ~_;., 

1T1RAZLAR ıu a6zlerle mektubu bitir- miyeai 1000, ikincinin 1000, üçüac.....-. 
mektedir: 500 liradır. Modellerin ilk tef~.!: 

Ankara, 21 - Ali iktısat mecllalniv f 'r -ı • .;.ı JUll""'" 
11TOrk matbuatı halihazırda pddıktan eonra Maari - e hazırladıfl rapor Bqvekil tarafınd:.n tetkil edilecek jüri heyetine vertl~ 

tetkik edilmektedir. yeni bir devreye Jirmiıtir. Şim· • tir. 
lktıut Vekili lımet Pap11 ziyaret diye kadar yazifesi millete cilm- SAMSUNDA HALK FIRKASI 

ederek bu rapor hakkında izahat ver- buriyet ua1abnı nqretmekti. TEŞKlLATI 
mittir. Fakat bu rakipaiz tampiyon ro- Samsun, 21 - Samsun Halk tı'f'li* 

IZMIRDE iSTiF Al.AR lünü tekrar ede ede rejim ipti· heyeti yeniden intihap edilmiş, .. sı-J 
Ankara, 21 - lntihapJannda caJibı' d" k h t' cı. ki, Ete V damdaki kuv~etini oaybt:tmittir. 1 aza eye 1 ,..ev m, 

dikkat ve ıayri kanuni yolsuzluklar • Efendilerle Mustafa, Etem 
cereyan ettiği a11latılan lzmir ve ha· Bu gazeteler içlerinde baıılan· dan te§ekkUJ etmektedir. 
va ilsin de bazı belediye heyetleri istifa nın itirafı veçhile pek yeknesik Hasan, Hafız Mehmet, Cemal, .~ 
etmlf ve keyfiyet lzmlr vilAyetinden bir hal kesbettiklerinden ve fi· muı ve Arif Atalar yedek aza lnCIP" 
Dahiliye VekAletine blldirilmfttir.. Bu kirlerin, prensiplerin mqbalefeti edilmiılerdir. MllmeuiJlife Nuald fı 
yerlerde belediye takunununun 90 mcı denilen m6nebbibten iatifade Olman Beyler seçilmitlerdir. 
maddesi mucibince valf tarafından bir etmediklerinden tenkit biaaini AII KARAR HEYETİNE ITIRAI 
reis vekili nasbe,Hlıniş olduğu için ye- Ankara, 20 - heyeti mahsusa. 
ıfden itihap yapılcıya kadar, bu · rei~ kaybetmifler, daha doğruau fır- Ali karar heyeti kararlanna bir ~ 
vektııerl belediye umurunu tedvir ede- kalarım mftdafaa etmek Ye allkadarlar Başvektlete mUracatl• 
ceklerdir. taarruzda bulunmak ihtiyacını raz etmtıJerdfr. 

iNTiHAP TETKiKLERi g8rmemiflvdi. ANKARA TRENiNDE FECi 
Ankara zı - ll.l!Ht. a14•iı•·- •• Oç aydanberi ••ziyet deflt-' BlR KAZA 

re Dahili:re Vekili laiafınaan Samsun · f Anluın1 . ?.1 - t ... t .. """' •··-' 
ı "> • mııtir. Ayol ounu.!c... ıcuıe 1~·1• cikten hareket edece"'i ...... ı..a Y belediye intnıabalinın ipla l muvanJ< 6 .... uo 

mıı, ayni ıekilde makalelerine ta oturan 92 .a-ell"tı.11 n....ı.- Ef görülmektedir. Samsun intihabatına ,_,.. u u uua .... 
ait evrakı tahkikiye bu&iinlerde Dahili· canlı itirazlar, m6nakatalar, vason Reetorana cfrerek bir kah .. 
ye Vekaletince ikmal edilerek Şurayı tiddetli tekzipler kaim oldu Ser- mek istemif, fakat ayalı kaydıjl 
Devlete gönderilecektir. beıt Cflmburiyet fırkaaının llğv dütmilft tekerleklerin altına sftmit 

Diğr taraftan Anada ve Antalya be- edilmeıine rağmen muhalefet tam bu esnada da katar hareket 
ledfye intihapJanna ait tahkikat dos- matbuab reıuız ve ilhamaı'I için biçarenin ild ayağı birden keeil 
al Dah·ı· d cı.uravi D 1 te ve tir. Bfleclk afır eeza reisi ite v :r an 1 ıye en "' "· ev e · kalmakla beraber eski faaliyetle etmJ•tf ... rilmittir. Şurayı Devlet bu intihapla· 7 • 

n tetkik etmektedir. makamı iktidara kartı açbğı UMUMi MOFEmŞLIKL~ 
Bakırköy belediye intihabatına :ıit mllcadelede devam ediyor. Ankara. 21- ihdas edilecek 0 1 .. --:: 

tahkikat evrakı heyeti teftifiyeden Da· Serbet fırka; bayatı pek kıaa muml müfettişlikler hakkında te~ 
biliye VekAletine vertlmlttfr. olmakla beraber TOrk matbua- bitmlftlr. Evelce blldirdijim slbi"~ 

Valiler arasında tanda her iki tarafın tfddetle dflik bet müfettJılik ihdaa edil~~I. 
1 Bunlann yerleri Ankara, letaa"'"' 

Ankara, 21 (Telefon) - Vali- fakat baıka baıka kanaate lzmir, Adana, Samsun veya Erzu111,.-
ler arasında yapılacak tebeddü- mlldafaa ettikleri demokrasi 

dur. -""' lita ait liste hazırlandı. Liste, prensiplerine muvafık bir yeni Umumi mOfettlfler yalnıı mal'P" 
Dahiliye vekilinin avdetinden tekAmOI hareketi vOcuda getir· 1 vaziyetinde olmıyacak ayni ~ 
aonra tatbik edilecektir. mittir.,. hdarf sallhiyetleri de haiı olaeakt:ll'rl 

- Oğlum, bqeri zaaflara kar- ni bir adam •••• ZeYceaile buluttu·· turdunuz. Bu sün her hansi bir ~ 
şı ben sana daima metanet telkinin iunuz anı bekleyip seni silahla kar lik müteauıbı ıiddetini ıa.teri1" 
den geri durmadım ... Bu çocukluk ~dıyacalı yerde pldi bana aük<i- sunuz. Her ne kadar büyük bir~ 
ne dir? netle ifadei haletti. Sayle bana leaof olunanız olunuz atkın .,.,.-,· 

- Çocukluk delil baba tabia- oi1um atk bir bqkaamın zeYciyet !erde tutu9turdutu.cehennem .,.utfi. 
tin bu kuVYeti karı111nda büyü)c kü hukukuna teca'riiz Alihiyetini ve· bım unutmuıaunuz. Bu meYıiınd" 
çük bütün beter, bütün mahlikat rir mi? Her aevilen kadma malik çok uzak bulunuyorsunuz ... ~il 
majluptur... Ben nuıl tabiatten olmak mümkün müdür?.. Oilur. hutalriına hiç yer bırakm11_..,. 

Fileaof har.et ima eder bir ba· husuata benim aana ne töyliyeceği- daha Jaın.etli olabilirim.... hukuk •e namua murlannda çok nuz. Hiç aöz aöyletmiyo~ 
kııla: mi de keıfedebiliyor musun? - Tabiatte qkım yenmit irade titia" müteauıp olmayı ben aana Hiç hak Yermiyonunuz •• Atk fal! 

- lıte bu ebetan ... Oilum St"rı - Hemen hemen... lıte bunu sahiplerinin 'riicutlerini inkir mı taYıiyeden ıeri durdum mu? Çele· bcı hilkat sımmn birinci Y~ 
l~lialerin entellijam ıerviıinaen keıfettiğim için bu alqam fazla ic edecekain? bi çok miiteeuirim ... Fakat aeni he d1T. Onun için tiddeti yaman,.,_ 
llUam? tim... . - Siz de atkım yenemiyerek nüz yan çocuk aayarak bu büyük mandır ... 

- Hayır •• Hqa .. Hangi me~e - K f' . .. fı ı'ntı'har etmitlerı'n felaketlerini İn· kabahatine kartı t ... Jli bulmıya uğ -0.ır.ı k h-'-- 1 ki .. ........ıl 
nl lra . bet d'I' d'l • eı ını soy e... 5 um af aauız ı ara ~ 

Yme naa e ı ıne e ı •un kl d b ·ı· · · · ., rq11orum Bu huauata benden ha ~ 
1 '--b 1 - Hayır ••• Siz aöyleyiniz ki ıor r e e 1 ır mı1tnız · • niyet verdirecek bir mazeret f/RP-/ 

CUU1 uiu .. u etmem.. Ak kı "dd t balık zaafı bekleme Ben ıana • _;.6. 
Y b .. l" h · · gu, ce•ap müspet surette cereyan - t ıa veya uzun mu e ••• lamaz... .Sevdiğin kadm baflCP· • 

- a u ıurat ı ta kıkin nere- • .. b' .. L-tt" M d d"k kocalı bir kadınla münaaebette bu 
d• eli or., etaın.. suren ır nooe ır. ura ma er ı • • . mnd1T. Senin olamaz ... 

1 1 ••. O kad d . ten yani aık denilen helvaya kana lunmak mezunıyebnı veremem. Bu r-1 b' L-- ...ı:ı...-ı. ....1 
BaL--i ff d . . - ın an vazgeçmem na· ~ e 1 .-,ıru .Juaav tıp ~ 

- .lffK;I ım e e ersınız. 'h d 1. k d dukt k . ıevdada deYamında yalmz maaun\ d'kl . k 
sı at e ece ım... ana oy an sonra ~ e ıerıya b" h kuk ı e§tirere : 

Tıtriyerek üzerine uyanık bu- k k b' 'b' 'ni b beli ır kocanın namuı, u ve aaa· . _ . .:JF 
L-.ı..... • I - Hayır baba bu mümkün de· atı mqu ırı ın n qma . . . • • .. - Niçin olamum? O ~ . ııuuuuium bır nokta Yardır. ıte .1 k .1. k I I Be . b" l h detını çıinemek deiıl aenı böyle 

le L---- __ 11.1!:.1_ d' gwı ... eıı ıp a ır ar... n aenı oy e a b' h cak ka ben alınm ••• uu.ı-aya tw ua e ınce yu· . ır meselede mu atap aaya ... 
bnlan q4irya bir telepati maki· Ufak bir sükiittan ıonra Çelebi vayi ıeylere mağlGp olmıyacalc bır dar yüze çıkaran bir babanm vic- - Bir kocaya karım bırak 
aeai keeilirim. Her ıeyi ıezerim, iki avucile yüzünü örterek hıçkınk terbiye ile büyütmü! olduium zan· danı üzerinden de yürüyüp geç· alacağım denemiyeceiini 
her teri ı3rürüm, her ,eyi i!itirim. lar, hüngürtüler içinde tekrar etti: mnda idim ... Her feyi bertaraf ede mek iıtiyoraun... aana tekrar etmeme lüzum ..r dl.. 

- Peki heni mel!41eyi açmak - Hayır baba bu mümkün de· lim efendim ıevdiAin kadın kocalı - Babacığım benimle her za· dır?. 
ldilfetinden kurtardın. Fakat bu ğil... dır .. Koca mwıaıf, terbiyeli, mede man dertleıen bir akran ıibi konu 



._ Ziraatçdar Asftılt 
1 Talebe araamcla 1 _____ __. ~'!~iyede 

Sehir meclisi 
baı., nisand~ tekrar toplan

mak üzere dağıldı 
~ ~bir meclisi dün Sadettin 

t1'it beyin riyasetinde toplan
lllattır. 

Celaenin kü§adını müteakip 
?•lip Hakkı, Kemal Salih bey
'rie Nakiye Ye Refika HulW 
~et hanımların Yerdikleri bir 
lr r okunmuıtur. Bunda Top
lpı fukarapener cemiyetine bet 
~ ~fttçede muavenet edilme-

hıç olmazsa 931 Hneai bGt
~nde yardım yapılman temen-
1111 •diliyordu. Bu temenninin na
"rı dikkate alınması kabul edil
llal.u .... ~r. 

SioemaJar için aJmacak bet 
~ memura Yerilecek tahsisat 
"'i1ll fuıldan f a11la nakil muame
ı... yapılmak üz~re DarUliceze 
~Orlllğüne mlisaade verilmiı, 

ll'Ollceze ve Karaağaç miies
leaatı btltçeleri hakkında bOtçe 
~clmeni mazbatuı okunmu~tur. 
L ilhak bGtçe ile idare edilen 
ua iki milessese için bundan 
bayle ayni ıekilcJe bütçe yapılıp 
AJ>alonyacağı meselesi uzun uza
~· mllzakere ediJmiı, neticede 
.... ,.. nihayetine kadar her iki 
~tleaae.enin hali aaliler-ile Ye 
lttçelerile faaliyetlerine devam 

'1111eaj Ye müstakbel Yaziyetleri 
~kında ayrıca esası. tetkikatı 
lillltealrip karar verilmesi kabul 
tı.anmuttur. 
L_ ~em tatbik edildiği takdirde 
~ediye fen memurlarının el
h.m aldıkları maaşların hemen 
hrı dereceye ineceği ve bu 
~dirde fen memuru bulunamı
)'eaj'ına dair fen heyeti mlidü-
~nn tezkeresi ve cıncümen-maz-

ta11 okunmuş, fen memurları 
~- iki ıene fİmdi aldıkları ma 
~ alacaklan için şimdiden bir 
qp•r ittihazına lüzum bulunma
~na karar verilmiş ve meclis 
do devresinin nizami müddetini 

ldu.,.duğu için Nisanda toplan
"'-ic Ozere dağılmııtır. 
\>eni taksi otomobilleri 

belediyenin tesbit ettiği esasa 
~e yapılan taksi otomobil nü-

Dhft '~·- ... fntfba 

Gürültülü bir 
içtima 

Fen fakültesi teleb"i dOn 

senelik l9timelarını yaptılar 
Fen faknltesi talebeleri dOn 

Türk ocaj'ında senelik içtimala
nnı yaptılar. Kongreye Ali Bey 

riyaset ediyordu. Celse açıhıi'Ca 
kimya şubesine mensup 43 tale
be kongreden bir hafta evvel 

haberdar edilmedUderini ye 
bundan dolayı içtimaın gayn 
kanuni olduğu11u söylediler. 

Uzun münakaşalar oldu. Neti
cede kimya zümresi talebeleri 
salonu terkettiler. Salonda 

kalanlar sayıldı. Ekseriyet Yar
dı. Kongrenin devamına karar 

verilerek idare heyeti intihabına 
geçildi. Reylerin tasnifi netice
sinde Aptülkadir, Macit, Nuri, 

Enver, Avni, Suphi Beylerle 
Ferhunde H. mın kazandıklan 
anlaşıldı. -

Fr:rlf Bey 

ı\tali ye veki .j olacağı 
doğru değil 

Londra sefiri Ferit Beyin Ma· 
liye vekili olacağı haberi tahak
kuk etmemektedir. Ferit Be
yin daha ziyade devlet bankası 
müdürlüğüne getirileceği söylen
mektedir. 

KUÇUK HABERLER 1 
~ "nele~nd~n. bi~ ~açı da~ .bele
~ daıreıının onune getırılmiş, 
~ ddin ve fen heyeti mlldilrll 
ı.:• beyler nünıuneleri görmüı-

Uşak fabrikası bu sene 800 vagon 
şeker istihsal etmiştir. 

' noksanları işaret etmişlerdir. 
"1c l3i, aya kadar piyasaya yeni 

1İ otomobilleri çıkarılacaktır. 

*Bazı gümrük komisyonculan cfiın 
rük işlerinden bahsile Gazi Hz. ne bir 
rapor vereceklerdir. 

• Polis dördüncü şube mtidürtl Sa
dettin Beyin hakkındaki tetkikat bi~ 
miş ve meni muhakeme karan nrilnüt 
tir. 
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Şose Y a.pılmasını istemiyorlar 
( Ziraatçiler diyorlar ki İ l Ticaret Aleminde : 

En güzel Vitrin 
Defterdarlıkta: 

Bir ihtilaf 
Fabrikao•lırlo def ter darhk 
kazen9 vergisinden bozu,tular 

latanbul fabrikacılarile defter
darbk arasında bir ibtillf çı)l
IDlf, fabrikacılar maliye Yekli e
tine müracaat ederek ıiklyette 
balUDIDQflardar. 

lhtillf tundan çıkmıtbr. Sanayii 
tepik kanana mucibince memle
ketimizde, faaliyette bulunan 

fabrikalann mamulatı kazanç 
vergisinden maafbr. Fabrikalarm 
eueriai tehre uzak yerlerde ba-

Ziraat kongresi lunduklarindan fabrikalar malla· 
nnı piyuaya arzetmek için birer 
yazıhane tutarak merkez itbnu 
etmektedirler. DOnkG son i9timade Ankaraya 

Son zamanlarda baza maliye gideoek murehhesfera talimat 

tahsil tubeleri bu yazıhanelerde verildi 
olan muamelltı da kazanç vergi- VllAyet nwıtaka ziraat kongresi 

sine tabi tutmUflar v~ haciz au- dün saat 14 te toplanllllf -.e Ankara •
retile vergiyi tahsil etmişlerdir. mum siraat kongreıd.ne gönderilmek 8-

Sanayi erbabı enelce bir ma- zıere he.sulanan büyük rapora mm.Jı:e 

euesenin ayna meaele için Dey- re etmiftir. 
let fUl'a&1na mOracaat ederek Ticaret mektebi mllderrl81erlndea 
maliyenin bu kabil mile11eıeler- VehbJ B. fn riyaset ettiği içtimada M" 

den kazanç vergisi almağa aall- vell ziraat ve ziraat fek.illeri Jaakınr.
biyeti olmadığına dair bir karar dakJ maddeler okunmq -.e t!IOllra zira
istihsal ettiğini saylemektedirler. at bankasının köylüye azami yanlım
Maliye ıubeleri bu karann yalnız larda bulunmadığı söylenerek lkruat 

o müesseseye ait olduğundaa bah~ tan alınan faiz -.e komisyon an ytzde 
aederek vergiyi talepte ierar 9 11 geçmemesi. bankanın eenelik kon
etmektedirler. grelerile meclisi Jdar~nde kiyltl •• 

Fabrika sahipleri Devlet fUl'a- ra.hhaslann bulanmam ziraat koopera
aının kat'i earahati kartısında tillerinln ~falmasr ~ Dk giren kly

Ulden defaten .20 lira almoıa111881 ka,. vergi almanın doğru olmıyacağın-
dan, husuıt bir kanunla affedil- bul edilmiştir. 

Muı•b•ka jürı ı ~yeti bugl1n 
toplanıyor 

Tasarruf haftası vitrin müsa

bakasında birinci ve ikinci gelen 
mağazalara teıbit etmek lizerc 

bu mOsabakanın jüri heyeti bu· 
gtln saat on beıte Ticaret oda
S1nda toplanacaktır. 

Rey varakalarını bu·i san Jı ldar 
da odaya getirilmiştir. Reylerin 
tasnifine bugilnden itibaren baş
lanacak, jllri heyetinin seçtigi 
birinci ve ikinci vitrin için rey 
Yetmİf olan halk arasında kur'a 
çekilecek Ye altı yüz ki~iye muh
telif kıymetli hediyeler verilecek-
tir . 

Hediye vermeği taahhüt etmiş 
olan matazalann kısmı izamı 
hediyelerini g6ndermiılerdir. 

Ticaret kamusu 
Hakin Nezihi Beyin yazdaj'ı 

ticaret kamumnun tabına bq
lanm11hr; Gçflncli f ormaaı netre
dilmektedir. 

Gemi ameleainln intihapları 
TOccar remileri amelesi .,. 

mDıtabdemini cemiyeti idare hey
eti intlhabah buıfin yapılacakbr. 

Ayakkabıcıların sergisi 
lstanbul aya!tkabıcılan cemi

yetinde tertip edilen serginin 
k&fat rami bugtln aaat oa birde 
yapılacakbr. 

Sergide cemiyet uu .. ın yap
blrlan ayakkabılar teıhir edil
mektedir. 

F1rkada 
Bundan sonra ntsb@tıriz oldufa anla F k k J • mİf olan bir Vergı

0

DİD bilYesife ır a ongre erı 
şılan arazi vergisinin eski şekline ireaJ, tekrar alınmasının ınevzuab ka· 

----
nuniyeye muhalif olduğundan ihracattan alınan muamele -.ergishıfn lstanbuldadündenitibaren 

kaldınlmuı n kuzuların sa)'JJll ftl'l'i-bahisle mOracaat etmişlerdir. b ) d 
sinden istisna maddeleri de obnarü aş a 1 

Müteferrik: 

Hava 
Kar yaimaaı ihtimali iki 

ıfln için yok 

Kandilli rasataneainin •erditi 
malam ata göre bugUn bava ka-

palı ve hafif serpintili olacak, 
mutavassıt ıiddette poyraz ese
cektir. DnnkO hararet azami 6 
aagari 4 derece idi. 

Rasatane kar yağıp yağmıya
cağı hakkındaki ıuale "uzak bir 

zaman ıçın bir ıey ı6ylenemez, 
yann ve GbOrgtln yağması 
muhtemel değildir,, cevabını 
•ermektedir. 

mantık glr01mftşt1lr. B. Pırkuı ocaklannda konıre n in 
Bunu müteakip azadan Lütfi B. zt- tihabata dinden itibaren başlanmak 

raat teşkilatımızın noksanlığından balı üzere emir Terilmiştir. Ocaklar tesbit 
. edecekleri zamanlarda kongrelerini 

setmiş ve zıraat memurJanmn maqla- -•·ı d 9-t"h b t k t ı ı ·n yapa\;&& ar ır. .w ı a a ı on ro çı 

nnm arttınlmasile mıntaka ziraat mii- Beyoila, Bqiktaş, Bakırköy, Fntih· 
fettişllkleri aşı, budak mektepleri açıl te çalışmak üzere birer müteşebbis he
m&B'lp zaruri olduğunu söylemit bu da yet seçilmiştir. 
rapora yazılmıştır. _...;;.. ________ _ 

lnhbarlarda: Raporda görülen şayanı dikkat mad --·~ 

delerden biri şehir haricinde Yapıla- Likör fabrikası 
cak yollann asfalt olmasına itiraz edil 
mesidir. 

Kongre heyeti asfalt yollarda hay-
vanlann kayacağını, asri nallan ol
madığından yürüyemiyeceklerini iddl-

' a ederek buna itiraz etmiştir. 
Bu maddelerden sonra diğer ba11 

kısımlar münakaşa edilmiş ve Uç ser.e 
sonra Istanbnlda bir beynelmilel ziA-

İn9eat bitti, tebrike iki ar 
sonra e9ılıyor 

~ Ekmek fiatı 
'"Denelin yirmi UçUncü sah 
~Önden itibaren ekmek ıekiz 
~~ otuz para ve f1rancala on 

Saraylar harap oluyor 
• Maarif mtidürll bulunan yerlerde y 

mezun veya hasta bulunan mOdtlre ıldıı gazinosunun bulunduğu 

at ve hayvanat sergisi açılarak kaza. 

na.nlara müktlfat verilmesi, Seürise
fain idaresi tarafından Yalovadan va-

Mtiskirat" inhisar idaresi tara• 
fından Mecidiye kaylinde yapb
nlmakta olan likör ve konyak 
fabrikasanın bina İnfaatı bitmiş, 
makinelerin montajına başlan

mıştır. Fabrika iki, iki buçuk ay 
ıonra faaliyete geçecektir. 

Muıkirıt lnhiıırı AvrLı peya 
talebe g6ndermiyecek 

~çuk kuruştur. 
memleketin en kıdemli orta mtktep mü bina gün geçtikçe harap olmak
dürü vekalet edecektir. tadır. BOyGk salonun taYanı dö

*Maarif VekAleti ilk tedrisat m8fet ktlılmektedir. Damlar klmilen 
CI tişlerfnin teftiş mmtakalarmdald mu- akmaktadır. Bu gGzeJ bina tamir s hlly~de . allimere JAobali olmamalannı emret- edilmeue bu klf tamamen ba-

purlara yüklenen hububnt için alınan 
10 kul"UŞ iskele resminin kaldırılması, 

Anupadan gelen çi~ek tohumlarından 

Cl te tahvilat mı? miştir • .__ ·d kr 
ili • Maarif mOdfirlerinln 811.Jütyetl rap 0

•Wf1 gı ece ır. timaa nihayet verilmiştir. 
ikofi iamınde biri yakalandı tevsi edilmiş ve badema maarif eminle I J Kongrenin bu mukarreratr üç mu-

alınan gümrük resminin arttınlmasr 

gibi hususlar da kabul edilerek son iç-

t.liJcoı· · · d b · d b k :rinin emrile orta mepteplerl de tettff- _ S p O R rahhas tarafından Ankara umumi zi-
1 ıamın e ır a am a - te bolunmalan takarrür etm~tfr. 

1.. ..Atina bankas "t 1k raat kongresine götürülecek orada mii-~ • " ına 81 
• tısat Vekili §irketler k&mleerJi- Kongrc.,ve gönderilecek "it "iJ&tı taklit ederek piyasaya ğile müdUrlüğU, şirketlerin 929 11e11411r1 zakereden sonra kat'i şeklini alacak 

)-.:dıtı nokraaından tahkikat zarfmdaki ka.zançlan ~fn bir ııapor mur z hhasla r tır. 
-. ..... -lllaktadır. Nikoli, yakalan- hazırlamışlardır. Bu rapora nuaran Jatanbul mıntaka.sı ri ·asetinden. -~-== .. =====~=====·-==. -
~· Adliye tahkikata Taziyet 'n tUrk anonim firketi 360,060 lira kir Aaıkarada % ktnunusanide l toplanacak ~ıl:n~~u akşamına kadar alınması rıc& 
-~tir. etmişlerdir. Ayni senede 10 tirle P olan TUrkiye İdman ~miyetleri kon- · . 

O · keti de 258,099 lira rarar etmitlerdi.r. . Bu haftakı maçlar: Kurtuluş - A· 

~ ,. gazete İÇİD En fazla~ glrftt tfrlrdler fnpat ~1 kltilpltefhartnin tmı~~erecefi mu- nadolu sat 11 de, Hilfıl - Beykoz saat ~ ~ k , • cuoaaa an D p e .:a tlzere her 3 h k Ad T '"I I "f ~·r etleridir. tttteffk klü ten bl 11,. O, a cm nan B. (\ efa) 
"8.a.ıll~ •rı 1 ~J~k davMe~ı'ı· eçıldt *M.ahrukat~Jar cemiyeti konrrefe- ~ salAhl:ret!ımestlere~::,~~;9; &\cdktaş - Vefa snat 12 hRkem; 

\t.. -· \IGeı umuma ı çe « ı ıyet», rini ~mba gtptl yapacaktır Aziz B {Fener Bahçe) 1 
L.~ P Ak • ,_ · ah &'htl Dat 18 de mrntaka merkezi. · · · ~ oeta,., « ıam• gazete- L~ ve orta mekteplerde yoklama f tefrlfleri ri ı y· "'l · d 1 
' .&eyhine askeri sırlan ifta imtihanlan bu halt abqlıyacaJrtrr. ı ... n C"a 

0 unur. ıne nıag l ii u ar 
... açılmlfhr. tihanlardan 80nra bfr hafta tatil :rapı- • • • Leningrad, 20 (A.A.) - 1'ürk bok· 

~~aya sebep bir mnddet lacaktır. · lstanbal Voleybol heyetinden: bu sörlerile Leningrad boksörleri arasuı-
L~._. A~daa. d ki h kit • TahsD ~ A'irmlt oldufa haJ. Mllekl 'f'Oleybol f8mpiyoaa maçları .2ô da yapılan beş müsabakadan dördün
"'' •• • ••

0 8 
ar~ .~n de mektebe gönderilmiyen flk taludl k!nunuevel 930 cuma gtinü saat 11 de de türk boksörleri mağlQp olmuşlar

' lafhaaının haılıyacagı gu- talebesinin velileri ceza;yı aakdl vere- Galatasaray lokalinde icra edileceğin- dır. Müsabakanın birinde berabere 
tar,1 .. olma">ljdır.. cekleırdU. dtpt kUlpleırill JHenlarUWl aiha,yM •· kal1DJ§lardu. 

Bazı gazetelerde müskirat in· 
hisan idaresinin mütehassıs ye• 
tiştirmek üzre Avrupaya talebe 
göndereceği yazılmaktadır. 
Yaptığımız tahkikata nazaran 

bu haber doğru değildir. ln\ıisar 
idaresi mubtelif ispirtolu içkiler 
i~in evvelce Avrupadan cclbedi
len ecnebi mütebassıslara ber a
ber çahımak üzre Avrupada 
tahsil görmüı gençlerle mem!e
ketimiz ziraat ve kimya şubele
rinden mezun fen memurları t er
fik etmit, bu gençlerin meszis:n
den müsait neticeler alındığın
dan Avrupaya talebe gönderil
mek taaaYYUrundan sarfı nazar 
edil mittir. 

Behçet B. in yaraları 
TOttın inhisarı umum müdilrD 

Uebçet B. in dün yaralan açı!mış 
ve pansuman yapılmıştır. Yara
lar iyitetmiı olduğundan Behçet 
B. in yakı_!ıda hastaneden çıka
caia limit ~~edir. 
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Ecnebi müesseseler 
[Üst tarafı birinci s:ıyıfamıdıı 

Kendisinin yaptığı ve satmak i 
tediği cıgara kutu!uou bo§ ola~ 
rak göstermiş Ye "Bundan bana 
bir paket veriniz., demiş. Yok 
ikinci bir dükkana girmiş. Tabii 

1ene yok. Hasıb hiç bundan yok. 

Dükkancılar "başka bir cigara 
ıerelim., dedikleri zaman «Q: 

layır, ben başka nevi cıgara 
'emem» diye cevap verirmiş. 

Ermeni her giln böyle şehirde 
e kadar tütüncü dükkanı varsa 
epsım birer birer dolaşarak 
~endis1nin yapbğı cıgarayı sor
'ukça dükkiincılardan bazıları 
nerak etmiş. Müşterinin bu cı
,arayı nereden aldığını sor
.ıuf. O da depo ve sabş yerini 
aber vermif. Tecrübe için ba-
ıları üçer beıer paket almışlar. 
:rmeni hususi surette tayin etti
:i adamlar vasıtasile kendi de-

'osundan satılan paketleri gene 
:endi parasile o dükkanlardan 
atın aldırmıf. işte bu suretle 
>rQpagandasma devam ede ede 
ıulunduğu şehirde kendi cıga
·alarının tanınmasını ve sntılma
sım temin etmiş. Ondan sonra 
tabii diğer şehirlere geçmiş Ni
hayet sırf kendi gayreti saye.sin
de Amerikanın muhtelif şehir
lerinde yer tutan Türk tlitünü 
yüzünden büyük servetler kazan
'lltŞ. 

Şu küçük, fakat manalı misal 
gösterir ki beynelmilel ticaret 
hayatında ka:r.anmak için, yalnız 
müşterilerin rağbetini celbedecek 
mal yetiştirmek kafi değildir. 
Bu malı muhtelif memleketler
deki mllşterilerin ayaklanna ka
dar götürmek, oralarda tanıtmak, 

bahusus perakende olarak onu sa-
tacak dükkancıların, tüccarların~ 
'comisyoncuların menfaat damar-
arını harekete getirmek de la
zımdır. Demek istiyorum ki isti
fade edilen vaııtalardan biri pro
paganda ve rekJAm kuvvetidir. 
Diğeri satışa tavassut edecek 
olanlardan mürekkep manalı bir 

şebeke vlicude getirebilmektir. 
Avrupada Tnrk mamulatına re

kabet eden ecnebi cıgaralarımn 

en büyük muvaffakiyetleri bil
hassa bu noldalardadır. 

Mehmei Asım ------- -------
1 Polis Haberleri __ _. 

Soramaz mıyız? 

YAZAN : Umer Rıza - 94 -

n l ıır? "Biz bütün kavmimizi kurtaracağıZn 
. Bu kadarcık yıl zarfında yeni din min ettik. Bu yeminimize devam edect 

Çok sıcak bir gündü. Şaşkoloz kndm bir kadeh daha bita ne kadar intişar etti? farkında mısı- ğiz .. 
Oğle güneşi, alevden raylar üstünde yu':rladıkt~n sonra, daha hızlı: nız? Sebe oğlu ötekilere baktı. ceroı°' 

bir lokomotif gibi yuvarlanıp gidiyor- - Terbıyesizler... burasını ne sa- - Farkındayız, Sebe o~lu. oğlu cevap verdi: 
du. Bu öğle güneşi altında insanlar nıyorlar? _ Bizim kaç bin yıilık dinimiz bu - Ben de ayni fikirdeyim. Se1' '' 
raylann altındaki traversler gibi yas- Biraz daha hızlı: yeni dine mukavemet edecek bir halde dersen ben onu yapanın. ,,ı 
sılaşıyorlardı. "- Ne günlere kaldık ne günlereN mf? Kerrus oğlu da ayni sözleri tele 

Sokaklar birer alev nehriydi, cadde- Boylarınız devrilsin inşallah. Hayır, Sebe oğlu- etti. 
ler de erimiş bakır sanki- · "E •. hanım artık yeter.. - Bize mensup bir çok cemaatle · ye Bunlann hepsi de kendilerini, ~~ 

Böyle bir günde siz ne yaparsınız "- Vay efendim sen bana nasıl sı.- · dine girmeğe mecbur olmadı mı? diye kadar tanıdıklnnndan daha. b dt 
bilmem? Fakat benim halim haraptı. taşa bilirmi,si~: .. ~~i'?.' allah sizleri - Evet mecbur oldu. yük ~ör~~ğ~. ~~şln~ışlardı: Hep:~ıe~ 
Çünkü o sıcnktn Doktor Yakobinin me- knrakollardn çuruturum. . O hulde tehlikeyi hAIA. anlamı) or kendılerını butun hır kavının fed 
tafizik imtihanına girmek için derse çn Kadının önünde bira kadehleri gidip r.msunuz? Bu iş böyle giderse kısa bir sayıyorlardı. 1ı' 
hşacaktım. 10 saat sonra imtihan baş· geldil·çe kadın küfürlerini yüksclttı"kçe müddet sonra yer yüzünde bizden bir Sebe oğlu meclisine hfıkim oları fl!I" 
lıyacnk; aşağısı malQm .• Ne yı.pıp ya· yükseltti.. kimse kalacak mı? Bizim birkaç bin se· havayı bozmak istemedi. Biraz dOŞ f# 
pıp çalışmalı. Esniye, esniye darülfü- " -ltlerN sokak itleri. nelik varlığımız ortadan kalkmıyac:ık dü ve Meymun oğluna baktı, ona t 
nun matbaasının taş basma notlanm Ve nihayet önündeki bira kade.hini mı? Bundan daha büyük tehlike var retti: 
aldım pencerenin öniine kuruldum şa· kaldırdı bizim masaya attı. r:u ~ır?- - Git bana E:ı: teri bul! ~ 
kaklanmdan şıpır .. şıpır terlerin dam- "- Namussuz..lar, diyerek kal' .tı, Hepsi onu tasdik ettiler. tçJerin~en ~feymun oğlu kalkı~ gi~ti. B~ ~ 
lndığını, başımın ustfinden buram bu· bu da kafi gelmem~ gibi: Meymun oğlu biraz itiraz eder gibi ol· dnkıka sonra Eşterle dondu. Sebe de' 
ram duman tüttüğünü hissediyordum. "Tu tnJUP arlanmazlar diye bi· du: lu, öteki arkadaşlarını daha eV''el 

. k -'·ta d tt" uuu, u Maamafıh o umul{ evam e ım sa- d ğ b" de tükrük savurdu. Bu a- _ Sebe oğlu r dedi. Biz bundan altJ snvmıştı. ... 
··1d" ··1d" d · d" "" ze 0 ru ır St.,. ~fa~nn gu ur. gu ur evır un.. J ~- ralrl baktık 'ki güzel kadın korkarak buçuk asır evvel de buna ben7.er bir Eşter içeri girdikten sonra arf 

nı bır bahse geçıyordum; pencerenin ?" savuşmuş, biraz sonra şaşkoloz da çık- tehlike ite karşılaşmış, yeni bir dinin oğlu onu son derece muhabbetle ~ ; 
nünden sudan bıyıklı, kıpkırmızı bır ıı' n··ı·~ ıaJerlmizi bozan bu kadma zuhurile tehlikeye uğramıştık. Fa'•at ]adı. Onu en parlak sözlerle taltif ·c 'b" 1 bası ti Kı ·- u un '"'11 zahı e gı ı su ama ara gf!Ç • sa Uth"s l"in doyuyorduk. Arkasından bu tehlikeyi atlatmadık mı7 O tehlike ti. Ona: 
h• · · t f · 1 'b" ld m 1

"" ~ _ ...... !' ır zaman ıçın e ra serın er gt 1 0 u. biz de fırladık, kadın bizi görUnte ge ye rağmen hAla yaşamıyor muyuz? _ Eşter, dedi, hen ömrümde ıı---.c 
Derince bir nefes aldım. Talıta bu- ne dudaklanru büze, büze bize ba1itı: - Doğru söyledin Meymun of'!ıu ! gibi bir kahraman görmedim. Şeh~ dC 

dağı haline giren gözlerime hır canlı- .. ,.., 0 .,. lnr diye söylendi Sen bizim o tehlikeyi nasıl atlattrğıı.u- meydanında kılıç sallryan erler içııı t . . . . n d - .ı. ... amuss .... ' . ğu JJ 
lık, bır çevıklik geldı. Dıraz ı er e so- h lı h 1 ...ttnıcg~e '"'"'ladı halA ba- zı o kurtuluşu inme medyun oldu -nu· senin nnzirine güç tesadüf edilir. ı• 

- .. i d .. ı . .. 1 ve iZ , iZ 1 !;• ~ b"I . ., ~ p 

kağ_ın b~r ko~ n en guze mı, guze ğınyordu: zu ı mıyor musun. tün cemaatimiz, senin lol~cı.n _sa,_-rt' 
nefıs mı nefıs; endamlı ~ı, endamlı.. .._ Hadi hadili züppeler .. kki de i- - Bilmiyorum Sebe oğlu l de kurtulacak. Nasıl verdığımız ı.s 1' 
Alnı mor kreple çatkılı bır esmer geç- 1 1 . d ~....n.· Ne - Siz, o hala~, benim gibi bir ncfa· iizcrinde sebat ediyor musun? Soll . d . 1 d" lik çer er cep enn e para varmış 51uı. 1 tı. Bu ka ının genış omuz a.n, ım< ,_, ma medyunsunuz... 7.1yet hakkında malumat aldı nl1l1 
·· "sü incecik belinden sonra bit den bi- kurum da ne nurum. . 

gog ' ı~·dd ti dik ve kadma saldırdık.. - Nasıl Sebe oğlu? .. Ilunu bize an _ Hayır, vazıyet muııl?. ~ re kalınlaşan ve sonra tekrar darlaşan -ıı e en .. . . kfil'I" 

kal lan vardı Bir gözüm notlnrda Bağırdık, çağırdık, ihtiyar şaşkolo7d. lat. - Talha ve Zubcyr ıle Ah 
6
,,. 

b" ça. •• •• k d. da birka,. sayıfa dnhn önümüzde büzüldü: Sebc oğlu anlatm~~a haşladı: . . l:arşıya gelerek görüşmüşler, sulh t' 
ır gozum a m :r • - fsa zuhur ettıgı zaman, hızım · d k . ·misler her tarafa 

çe,irdlm. Derken efendim bizim l\ffinir "- Bir şeydır oldu .. ne yapa.rsamz k • • . b"r tehlilte geçirmlsti rın e 81 ~.r veı k h ~ i S\11ııte' 
Müeyyet sökün etti. Onun da elinde des yapınız ırzımdan baslqı, her şey sizin ol 1a.v~ı~

17" ~;"e kl~n onun sözlerin; m'mler .gondered~~ .. e.~ es _n. tetl't' 
f ı f ti d çımız en rço · ba=ılca bır şey uşunmemesını ,r 

te deste e se e no an var ı. sun. kanmak istidadını göstermişler: Ihsa 1~1- et~işler, şimdi onlar rahat ve Jıııı..., 
Gel, dedim ~raber çalı!ınz.. . • •-.Öyle mi1 dükten sonra onun ha~arilerı ertie- içindedirler. Fakat biz fena gilnlef ~ 
"- Ben d~ı sınıftan don~e': bıle •--öyJe- arkadaş~ar en .• k~~ktuğu si onun yoluna çağrrmaga başlamışlar çiriyoruz. Yarın öbür gün birer ))l 

göze aldım. Bınız evvel geçenı gordtt:ı şeyden cezasını verdıler. Çunk~ .etraf dı. Bunlar gizliden gizliye telkinatfa. yak:> lar.~cak ve birer birer asılat~ 
mü ne ~ker şey .. Ben onu arayıp bu- tenha idi, kadın evveUl. ağlar gıbı yal- bulunuyorlardı. Bu gizli teklnat aşikar Sen buna karşı bir şey düşünrıt~ 
laca rım. Dulamazsam o zaman çnhşı- vaı dı: davetten daha tehUkell ldL Fakat bu sı mi? henüz harekete geçmek Jfizorıt 
rım. Aman avı kaçımuya1ım. istersen _ Ben ihtiyarım dedi.. sonra ırlil · ralarda içimizden çıkan bir aClam kav hissetmiyor musun? ~ 
sen de gel.,, meğe başladı, ve bize döndti: mimiz.i büyük tehlikeden kurtar"•· Eştcr u sözlere e-hP.mmi~·"t ~~ 

1Ierdeki ktr gazinosunda daha iyi "- Aptal delikanlılar sizi ne g~.ze] Çünkü 1sanm dinine türlü tür.ıu mil· yormuş gibi göründü. Sebe oğlu 1-
çalışabilirim diye ben de nrkadnşıma aldattım. Sizi hiddetlendirerek f.;ı·mi letler girmiye başlamıştT. Bız de o nü bitirdikten sonra Eşter başını r' 
uydum. Hikmeti de ornda büyük ç11.a- becerdim. lnsan nasıl kandınlırmı:; be milletlerin içine karışacak ve. kaybol~· dırdı: t1-• 
nn altında pineklerken yakaladık. nden öğrenin. caktdc. Tam bu sıra~:ı içimızden. b~r _ Sebe oğlu! dedi. ölümden kO 

Münirin takip ettiği kadın benim de Sadri Eum dahi. yetişti. lsantn dınine ~e~ yenı bır yorsan bu işlere neden karıştın? d' 
gidip oturmak istediğim serin kır gazi- mahıyet verdL Onu yahudıhkle rek.ı· _ Eşter, yemin ederimki ölU~ı' 
nosunn daldı. Bir masnyn çekildi. Ve bet ed~e _k~alden çıkardı. Ona putpe- korkmuyorum. Fakat hiz neden . ~ 
kitap okumıya· başladı. Hepimiz pür restlerın. ~tıkatın.rı~r aşıladı.. Ond~n körüne ölüm-:! gidelim. BaştmrzdaJCI iY" 

I dikkat "Kadifelerin ale~,,. ni okuyan ~nra bızım hırıstıya~lıfa gır~~~ıze lerce adamı, neden ölüme sUrüJd 
kadını alakalandırmak ıstıyoruz. J~ . ımkan kalmadı. Bu dın, yahudıhkten 1. Yazık defi.il mi? 

4 ' • • b 1m. o 1" 
kat ben size itiraf edeyim ki kadını ·p doğma yenı d~n ol~akta~ çıktı .. Ve. u _ Fakat Sebe oğlu, bir tali 111~" 
la meşgul edemedik. Ben sa~ımla b.ır B" •rzop suretle hırlstıyanh.ga gırm_e.mıze ım: sı'dlr. Ya. biz ya onlar muvaffak olfl M 

ır ZI ••• 1 dı B d h d lilct d g ~h• r num biribirine ekl~necek olursa bo.>,tnt· kan ka ıua. • u ın, ya u 1 en ° tır. Tali onların yüzüne güldü • .P.., 

dan uzun geleceği için hiçbir fikir s~y- Geçen gUn lstanbula taklaban ma yeni dın olm8:!"tan çıktı. Ve bu su- elimizden geleni yapacağız. 
lemek istemedim. bir Hint oğlanı geldi, hu- retle bimn varhgımız kurtuldu. Bu 

8 
1' den geleni yaparsa" t' 

Den ne 1.enginim, ne güzelim ne de susi katibi ile beraber oturduğu büyük adam, hıristiyanlnnn aziz ta- - en e ın 
rneshur bir adamım. Bunun için sJs- I d k d" • • ıı nıdıklan Pavlostur. Pavlos hıristfyan pimiz kurtuluruz. S be oğldı 

• Tokathyan ote in e en ısını gu- 1ı.ıc.. VTkmak i .. in bütün kuvveti1e çalış- - o .. "a. söz v:.:·ememr! eFakat ~ tum, Hikmet iri bir kadın için hiç rek · 6' J· 'Y"' ~ t E~te 
ren aazetecilerle bir film aktö- mıı:ı fakat onu harici hamlelerle yık.-ı- - ...,o~ ıs em .. em. :. Hi.m yapmadan sevimli olabilecek bir • :." ıı- le! 

halde idi. rUnden daha mebzul jestler ya- mıyacağmı anlayınca ona içinden yı:t. ne yap gınr soy 
1 

dıtıJ' 

Madem ki bukadar sevişiyor- Diyor ki: parak konu~tu. Sonra buradan 

kalktı, galiba Romanyaya gitti. 

mağa teşebbüs etmiş ve yahodiliği kur - Ben birkaç yüz a~am hazır:'
tarmak hususunda monffak olmuştu. Birkaç saat soııra (Alı) nin cep (J.Jfl 
Fakat bizim dahasonra, beşaltı asır- yakın bir yerde mevki alacağız. •fi 
dan sonra islamiyetin hamlesile uğr~·.- ile tarafta.dan biz! geride kalan jfJ 
dığımn sademe daha müthişti. Onun daşlanndan bir gru'I) sanacnklf\r~fl,t 
bir.i kökümüzden izmihlale uğratacağı de herkes uyucluktan ve tambir 1-1". 
aşikardı. Bizim ona makavemet için net hUki.imferma olduktan sonfll ıs'
tap ve takatimiz yoktu. Çünkü kavmi- tarafına hücum edeceğiz: Hiicuıo 'I 
miz dağılmış bulunuyor. Dağılmamış .nukavemctle karşılanncağındtı~ 
olsak bile yine İslamiyete mukavemet ynva.' ynvaş rlcat e~erck ~yşe ~ 
etmemize imkfın yoktu. Çünkü isllmı- nın tam Ali ordugahına ılerl;e ~ 
yet akaidinin vuzuhu ve akıl ile kalbe çalışacıığız. O~dan . sonra m~ difll. 
nüfuzu sayesinde her Jahze fütuha~ı tur. tki tnrd ıstedikleıi kadaı 
tevsiha namzetti. Onun için bizim yapa siinler. 

dunuz neden kavga ettiniz? "- nu kadın bizimle alnkadarrlır. 
. Kendimizi naza çekelim, kendisine az 

Evelkı akşam Davutpaş2da ba!mlım, az ehemmiyet verelim-
garip bir intihara teşebbüs vak- Miinir diyordu ki: 

ası olmuştur. "- J{adın hnrlkulUdenin eserirlir. 
Davutpaşada medrese soka- Herkesin yapmadığını yap hatta n ı l 

ğında oturan Mehmet efendi, olsada ılnlma. EvveH'ı, niirden, aşktan, 
edebiyattan bahsedeı'ı-i n. sonra der· 

zevcesi Ayşe hanımla kavga et· hal belden aşağı ı:ı rtar ve hareketler 
mişlerdir. başlar, işte bu kadar. 

Bundan müteessir olan Meh- Döndük; mağrur, mağrur otur<!u' •· 
met efendi tabancasını zevcesin- Görenler bu naz bu istiğnadan clolc:ıyı 

den istemiş ve kendisini öldii
receğini söylemiştir. Ayşe ha-

mm da "sen öleceğine ben öle
yim,, diyerek eline geçirdiği sllb· 
limeyi içmiştir. 

Mohmet efendi tarafından ha
berdar edilen polisler Ayte ha
nımı hastaneye kaldırmışlardır. 

bizi peri padişahının oğlu zannederdi, 
döndük şiir okuduk. Danteden (so-ıet

to) lar söyledik. döndiik belden w .. a~"l 
keskin lfıflar söyledilt. Bize aldrı·an 

olmadı. Derken biraz ilerideki masaln
nn birinde şaşkoJoz, kamburumsu, şiş 
manmı şişman bir kadın peyda oldu. 
Kah gözlerini süze süze bize bakıyor, 

kah kınhyor, kfıh giilümser gibi haller 
alıoyrdu. 

Şnşkoloz kadın bizimle, biz güzel eg 

merle meşguldük. 

Bu zirzop, meşhur lnıiliz ma

ceraperestlerinden bir kadının 

beslemesidir ve birkaç seneden· 
beri "peygamber" ismini taıır. 

Bir takım parası bol, aklı kıt 

Amerikalılarla, canı eğlence is-

tiyen Avrupalılar bu &enç mec

zubu şımarttıkça şımartblar. O 

kadar ki, bu seyabati, bUtUn ci
hanı irşat için yapbğını s6ylilyor. 

Neyse, zirzop oğlan, gene zeki 

imiş ki bizim memlekette bu çe
şit dalaverelerin sökmiyeceğini 

anladı da çabucak çekip gitti. 

Bu serseri Hintlidir; Ajanı tel

grafları Hindistanda doksan do

kuz türlü mücadeleden babsedi-
Acaba kim yakalamış? 
Sabık Musul meb'usu Nuri 

Beyi öldüren Kasap Hacı Emi
nin yakalandığını dün bir refi
kimiz yazmıştı. 

Diz esmer icadına bakarken dudakla yor. Bu esnada o, elileml irşada 
rını büktü, bir bize bnktr bir de kndı- çıkmış... Evindekiler bulgura 

na: mlihtaç iken başkalarına pirinç 
•- Can sıkıcı adamlar .. diye ses~en-

di. Bu sesi hepimiz işittik ve l>u SJZC dağıtm~k istiyor. Kim bilir ki-
cevap: 

cağımız iş, onu içinden fethetmektir. - Aferin Eşter! Jel fi 
Yani m\lslümanlan blribirlerile meş· - Daha bir §ey yapamadılll 
gul ederek onlan islıimiyeti neşretmek be oğlu .• 
ten alıkoymaktrr. Biz bunu yapmağa - Yapmadın ama yapacaiJP 
çalıştık. Fakat bu gUn görüyorsunuz gözümün önüne geliyor. . 
ki, bütün teşebbüslerimiz akamete oğ- - Artık ben gidiyorum. ~iP 
ramak tehlikesini geçiriyor. Görüyor· - Biz de seni yavaş ya''B.' oJJ' 
sunuz ya, his yalnız Yemende kalruı der, patırtı başlamadan biz de 
dindaşlarımız namına değil, bütün ya. nşınz. ' ., 
kudilik namına, bütün İsrail oğulla- Eşter, Sebe oğlunun yanın~tdl 
nnın hayatı namına hareket ediyoruz. mış ve adamlarının yanına 1 
Gerilemek, yahut herhangi tehlikeden Sebeoğlu da derhal adamlarıll• dJI 
l<orkmak bizim için mevzuubahis ol- ler vermiş, ye Eşterin barek' 1 
mamalıdır. Artık söz sizindir. bir kaç saat sonra yola çıkıG9 

Uç San'alı bu beyanatı son dererl· söylemişti; kendisi de beraber 
clik!mtle dinlemişlerdL cekti. * • • , 

Sebe oğlu sözlerini bitirdikten son- Eşter, seçtii;rf adamların yııı.ıı;,.ı Bu hususta polis müdüriyetin
de tahkikat yaptık, polisin ma
lümab olmadı,2'ı anla~ıldL •--Uhhhö .. öhhhhö .. oldu. 

min parasile ... ra Meymun oğlu onu teyit etti: tikten sonra onlara bir nutuk I) 

~plu 14'u - Sebe oğlu, biz sana itaat için ye- (Bıtnıed 



Küçük bir dikkatsizlik yapmasa idi 

Gaf ve gaflet 
1' 8ah&k ilder iki şeyde mahir, şimdi· 

kadar birini biliyorduk! 
Gat. 

Bu genç kız şimdi bütün lngiltere 
imperatorluğuna sahip olacaktı 

dfinntlııyadaki bütün gafçılar ölse, ve lngiltere dahilindeki bü.tiin 
Yaııın gaflan kaybolsa lider sağ 

OldQkÇa dünya onu icatta güçlük çek- bu sinemaların ilanlarını 
llltı... Hangi birini saymalı?- Denizler 

=~~kk~p, ağaçlar kalem olsa Pariste aleyhinde bir 
·-nıır öğrenen liderin gaflannı Geçen hafta Londrada derin bir hay 
~ §Öyle, böyle yazmak birkaç gafü- ret ile karşılanan bir hareket vuku 
·~ llltiyesser olur belki. 

iL bulmuştur. 
vuun nefes alışı gaf, oturuşu gaf, 

~ll§Uşu gaf_ Allah onu gaf ve gaf- Mis l\filli Orfen namında genç bir 
~ ~n:ıunından halketıniş. Onun. için kız, pazar günleri çalı§&n bütün sine

Stktaıı yaradılanlara benzemıyor. ma1ar ile bu sinemaların ilA.nmı ko-

~elim ikinci marifetine: yan gazeteler aleyhinde dava açarak 
"- ·- Söğüntü!- Derya mubarek..Sey. yüz milyonlarca istedin tazminat iste· 
"44.ll coştu. Birkaç adam boyu yüksel- . . 
dJ.. b kü .. 1 d "Ik rnıştır. u ··rnr deryaSI son gun er e ı 

dtta Necmettin Sadığa çarptı .. Lider Bunun sebebi §udu: 
tlindcki katran kovalarım bo~alttı. lngilterede, 1780 senesinde, paz:.tr °' Parmağında on kara. Bulanacak tatili hakkmda bir kanun çıkmıştır. 
aıı.~t arıyor. Ben bu satırlan hocamı Bu kanuna göre pazar günleri para 
lllqdaf . . .. kil bo ~ ıçı~ yazıyon_ım~ çun onun ile, yahut bilet satarak yer işletm.:!~ 

.Yle bır müdafaaya ıhtıyacı yoktur. Jd ğ ·b· b ı n· 1·ıa· n ""'t-memnu o u u gı ı u yere ~ 

..,. Lider ona çattı. Hıncım alamadı. ek t du 
<l\~r·· h 1. . d" H""k~ m c memnu r. .. ur denizi met a ıne gır ı. u •ı· 

sinema sahipleri ile 
neşreden gazeteler 
dava 

m•bkemelere mtlracaat ederler, HAki 
mln hfikmettiği nakdi cezayı mahkQm 
muhbire verir. 

Genç ingiliz Jazr kanunda bu mad
deleri gördükten sonra Londranın bd-
tüıı sinema1an ile sinemaJarm ilanları· 
nı koyan bütün gazeteler aleyhinde da
va açmış ve bunlarm hepsinden iki yüz 
kırk dokuz milyon İngiliz lirası nakdi 
ceza ve tazminat istemiştir. 

Bütün gazeteler genç Jazm bu da

vasuu istihfaf ile karşılamaış, ve onn 
bin sekiz yüz yetmiş beş senesinde ~ı
kan diler bir kanunun bu gibi cezaları 

ilga ettiğini hatırlatmışlardır • 

!ilet ta.rafta h · 1 1 d Bu memnuiyet hflAtina hareket eden-n mu arnr ere yas an ı. 

l.ider para ile satılmış adamlardan leri haber verenler. müddei sıfatile Mis Milli Orpen yeceğini hesaplamışlardır. 

~::: ::t.:~'.lerini körletmiş insan· ""(;;kt;;•·h~&ı;;t"""""";::::::::;·;:::;::"'""";~~·~"~~~~;:;·~~:;;~~~· 

Bazı meraklılar 1875 te çıkan bu L:1• 
nun olmasa, genç laza bütiin ingilteı t; 
imparatorluğunun serveti kafi gelmı-

Muhalefetin dans gibi, cazbant gi· . .. B k 
b~ l 11· k .b. d ld w Bağdattan verılen malQmata goer u a ıam ISTIHBUL er• rnlYESI ng ızce şar ı gl ı, mo a o ugu . saat 21,30 da lıJoLll 
lt\ldolf Vnlantinonun Moris Sövalyenin bu sene tam on hır heyet lrakın her ta- ~ t~ ~~ 
§Ohretfne benziycn şöhretler~ getirdiği rafında hafriyata başlamıştır. Bu hey ~ 

1 
t Ü 

faJı vasıtası olduğu bir yerde fikrin ve etlerin beşi Amerikalıdır. Biri ingiliz- U l( 
l>rensipin kalesine kendini zincirle bağ· lerden ve Amerikalılardan müteşekkil 1 
~~rak 930 senesinin Promctesi vaziyc dir. Biri İngiliz, ikisi Alman, biri Fran Kardeş er 1 1 

Ilı alan ve bu vaziyetlerinden dolayı sızdır. Bu heyetler trakın muhtelif komedi 3 perde 1111 :oda çılgınlannın. ~nünd~ bir kabudal .ı.. vilayetlerinde çalışıyorlar. Musul. Nakleden : 
1 r aptal, menfaatım bllmıyen, zam:r . 

llt &öıetmiyen biraya] diye anılan a· Kerküt, Bağdat, Diyale, Hılle, Diva· L Galip Bey \\1\\\\\ 
d1t-ı F th" B f t.ab"rll ·· 1. niye, Mentefik vilayetlerinde çalışan bu ISalı..,,inü aktaını ... ar e ı ey n ı e soy ıye- D-

liııı, birer dalkavuktur. Fakat bu dalhn heyetler birçok tarihi eserleri keşfet- yalnaz muallim ve talebeye 

"ııklar Fethi Beye nazaran acı bir pat· mektedir. Yakınd~ bunl~nn mühim Bir kavuk devrildi 

T. A. T. 
Şebıadebaşt ( Hila.1 } tiyatrosunda 

( Salı ) günü akşamı saat 21 de 
( Umuma) perşembe günü gündüz 
saat J 5 te umuma n (Talebeye) 
( Kan, Koca, Arkadaş ) piyes 3 perde 
ve ( Bravo rejisör 1 ) Grotesk 1 perde. 
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ŞABAN 

1349 
Bu geoek Ay 

150 
400 
150 

1400 

Hariçte ' 

-
600 
1450 
2700 

Ganqm aotu1u : 7,23 - batı1t • 16.4 
Ayın d0Ru1u : 9.46 - bab~ : 19.58 

Namaz vakitleri 
Sabah Ötle ikindi Alqam Y ahi t-k 

5.52 1:?,11 14,31 18,43 19,22 S.34 

Radvo: 
Bu akıam lstanbulda 

Sant çckizden ona kadar alaturka 
fasıl. 

Sinem11l1Jr : 

Alkazar - Dünyadan uzak 
Alemdar - Aşk resmi geçidi 
Artiıtik - Hay tang 
Aari - Gece batakhanesi 
Etuval - Brodvay kuklası 
Elhamra - Bcltılar mübareki 
Ekler - Yunan tiyatro tropo 

Franıız - Kulda tiyntr<>su 
Glorya-Roman 'o\•aro ElyedaMadrl 

1 

Hale - ( Uıküdar ) Volfston 
canbaıhancs i 

Kemal 8.- Kanlı denizler 
Majik - Çünkü seni seviyorum 
Melek - Paramont şeref geçidi 
Opera - Bir zevcenin sukum 

Sirena Kadıköy - Ebedi muamma 

Sık - Karanlık mazi 

DAVET 

' Gilzel san'atlar birliği resim 
ıubeıindcn: Geçen içtimada da 
ekseriyet olmadığından idare 
heyeti intihabı 23 klnunuenel 
930 salı günü saat 15 te yapa

lıcandan farlı:lı olmıyan fikir ve pre- şeyler keşfetmelerı beklenıyor. illl•••••llli••••••••I 
~~d~~~n~~ B~~W~l~mm~uiJı••····~~~~~-~·ı1••••--=-----··-•--•••-••ı•••-•~--·-~-~-d~~---~~-~~~~ 
l 1'ıav.::e b11ını da J?ecelim. T.idPr hu11 .......... ,_ a.:-.-. • .a ... ı • .ı ... ~ .._, MOt;SSJF BiR iRTiHAL Bu akşam 
llta da sövdükten sonra sinirlerini bas ta b~ k h tl - ı kt& hafi'fyat Elh S d 

lacaktır. Azanın teşrifleri. 

lıtamdaı. Derya yükseliyor. yükseli.· n ırso eye erın ra . . Kibar ailesinden Kibar Ziya amra İnemasın a 
:tor.. ile meşgul olması ve mühım sarfıyat- Beyin oğlu ve Kibar Sarım. Beyin FeYkallde bir ne~'e ve kahkaha haftaıı 

Deniz şimdi cümhuriyet kalesin·ı~ ta bulunması lrakı son derece müstefit damadı ailesinin gençliğinin me- baflıyor. 
~teklerinde .. o bağırıyor: etmektedir. dan iftiharı Osman Rıza meı'um 

bir kaza neticesinde Samsunda HAROLD LLOYD'un 
"- Tek fırkalı cümhuriyet .bir U· irtihal ve cenazesi lstanbula nak-

'11bed" Ç J Yegane sözlü filmi ır. arpışan Vapur ar ledilmiştir. Cenaze bugiln saat " •• 1 
Bunu söyliyen adnm kendi kendire 10,30 da Şiılide Halbklr Gazi . • BELALAR MUBAREK 

fırkasını fesheden muh?Jefetin Jlizurr.- Evelki aksanı Haydarpaşa caddesinde 295 No. Ju Kibar Sa- •. 11 ,,. r_,,_· - Bütlln mükllemelerTürkçc ve Franmzca 
.. tluğunu beyaımanıesıle anlatan • ' nm Beyin haneıinden kaldmlarak L~~AftOLD olarak film üzerinde görülecektir. (jan:ıdır. açıklarında v~kubulan aile kabriıtanında nıakberi mah-

b L L O~D lliYeten: FOX sesli ve. söz_ln balibam 
idi. 

• .naydi tek fırkalı cümhuriyet ucuor müsademe ausuna defnedilecektir. 
dünya hat"adıslerı. 

:F th. Be f d. ı·b 1 . Evvelki akıam Haydarpafa mil .. tilr. ................-..,, ... ...,JllllMlıl!ıt:J11ınnuımummııuınııımmnıııılt!l:nlllliııtııınııınııınıımıııı-..--.--l e ı ye en ı ga ı a nr zaman· 
7 

ar tek fırkalı ucubenin meb'usu idı". açıklarında bir vapur milsade- M d ·dd Uaa eme ıı etli olmuş, in· 
. Tek fırkalı ucubenin dahiliye vekili mesi olmuıtur. M 1 L T O N'u 
ldi giliz 'Hpurunun iskele tarafında 

Tek f;rkah ucubenin başvekili id=. Hareket etmek üzere manev- 7 metroluk bir rahne açılmıştır. TANIYOR MUSUNUZ? 
~ı:ıııııuınıı111111ııııı..--.111111 .... 

.k Tek fırkalı ucubenin Paris sefiri ra yapan lngiliz bandıralı «Roya» Vapur batmak tehlikesinden 
tbiri ! Yapuru 200 metre ilerisinde bu- kurtulmak için Harem ve Sala-

BlttOn Paria, Berlin ve Londra ehalisi ıarkılannı dudaklannclan 

ekaik etmiyorlar. MILTON'un "J'ai ma combine" ıarkılanu 

llakikaten bir doktora ihtiyaç nr. lunan «Holanb namındaki Ame- cık iskeleleri aruanda karaya 

rikan vapurunun üzerine dDt· baş vurarak sahile oturmuıtur. Sadri Etem 
L Pariı, Londra ve Berlin'de öğrenmiyen kalmamıştır. 

.... ·----· 
Tefrika numarası: 13 

\> a2a.n : "Garp cephesinde •• ,, müellifi 
Erik Marta Remargue 

kada~ımızdan ayrılmıyor. Tren kı dı. Şurada içeride köşeler, kenarlar, ko-,mıldatıyor ve başımı çeviriyorum. Ada - Gördün mü işi... Şimdi de fırtı· 
mıldamıya başlayınca birdenbire yanı.1 kular, hararet, mesafe ve hudut var .. lelerim geriliyor. Dizlerimden belime na haşladı. 
sağ yaparak iriadımlarla uzakla~ıı- Zamanın yaktığı esmer yüzlerde göz· doğru bir titreme arız oluyor. Kenıik- Fakat birdenbire bağırdı: 
yor. Arkasından bağırdım: ler beyaz delikler teşkil ediyor. Du izdi terimde bir ~Y tıkırdıyor. Bu fıkırda· - Ç.abuk olun! ... iste. .. işte. 

-Yakında gelip ziyaret edeceğiz. ham toprak, ter, kan ev elbise koku· yış ciyulerime, dudaklarıma, gözleri· Etrafına toplandık. Şimteklerln 
Tarlalar arasından gidişini seyre ıi- yor. Fakat dışarda kararsız bir alrm me intikal ediyor. Bulunduğumuz ~Öl· hüzmesi içinde ufuktn : şehrin lntt 

yoruı.. Uzun müddet elini bize sallı- olanca süratile geriye doğru ka~ıyor. me sanki dalgalanıyor. Bütün meHu- kuleleri göriilüyordu. Gürüldü,Yor 
yor. Arn sıra lokomotifin dumanı ar- Trenin ihtizazlan arasında uzakla§"n diyetim sarsılıyor .. Fırtınaya tutulmuş gece üstlerine sık sıt düşüyor. Fakat 
kasında kayboluyor. Uzal<ta ufuk üze· bu alem, siperlerin, obüsler tarafından bir telgraf direği gibiyim .. Binlerce tel her şim ek onl, rı ynklaştmyordu. 
rinde birkaç kırmızımtrak ışık pınl~ı- açılan deliklerin, zulmetin ve dehşe- zangırdıyor .. Binlerce yol açılıyor .. E- Gözlerimiz heyecanın yanıyordu. 
yor.. tin alemidir. Bu alem camların önün- timi yavaşça Ludvigin elinin üstüne ko- Czerimize. içimize birdenbire muazzaJn 

Tren bir uzun kavsi takip edi,)or. de ka),p giden ve artık üzerimizde te- :ru:•c.:-u .:ı. Mutlaka ateş cil>i yanac.lk .. bir ağaç gibi aye salan bir tesir biz. 
Adolf küçüldü; bir minimini adam bir sir göstermh·en bir kasırgadan başka Fakat solgun \'e yorgun gözlerini ba.ı lmplamıstı: lntiznr-. 
nokta haline geldi. Bu nokta, fırtına bir şey değildir. na çevirdiği zaman, yalnız mütereddit Jfo ole eşyasını topladı. Gerinere~ 
bulutlan ile yüklü gecenin derin sima- Dirimiz şarkı söylüyor. Diğerleri 0 • ,.e düşünceli bir sual ağzından çık1yor: dedi ki: 
sının hakim olduğu vadide, yapa yalnı- na iştirak ediyorlar. Az sonra bütün - Bir sigaran var mı I.udvig?.. _ ı-;y e\l:Hlar! ... Uir sene sonra ae-
zdır. trendekiler şarkıya haşJıyor gittikçe Bana bir Sİciara verdi. Trenin horul· rede otur~cağız?. 

Neden bilmem; Adolfun aynln-ası yüksek sesle şarkı söylüyoruz. Alm- tmm arasında şarkımıza dernm ed:vo- Jüp aıoabiyctlc cevap verdi: 
tesirini unutuyorum. Fakat manzara lar kızarıyor, şah damarlan şişi~"r· ruz Fakat yavaş yavaş trenin oğultu· _ Butlanmızın \istünde. 
beni son derece heyecanlandırıyor. Şu Bütün askerlik şarkılarım tekrar ediyo sundan dahn ku\'vetli bir gürültü ses- Fnlrnt artı! kim e gülmüyorcla-
adnmın tarlalann namütenahiliği için ruz. Ayağa kalkıyoruz, biribirimize ı·a· !erimize lmnşıyor. Az sonra iki ş ırkı Şehir bizim icimizj ı,aplamı-.. hcp"mi ı 
de muazzam sema altında yapayalnız kıyoruz, gözlerimiz parıldıyor. Trenin parçası nraınnda uzun bir gümbürtü- ltenclisine doğru cchi) ordu. Şurad~ 
gitmesi .. • tekerlekleri tempo .tutuyor. Boğazımız nün ovn:la akisler yaptığını duyuro- şimşek scvl,leri ir.indc idi. O bize yak· 

'1 -;- O kadar telaşa lüzum yok Lud· S.onra ağaçlar siy~h kütleler hali~· kurumuş, sesimiz sıkışmı~ olduğu h:1I· ruz. n~~utlar toplandıJ~r. _Fırtına pa~· Iaşıyor, biz. onn c1oğrn J.o.uyordu&.:. 
t... de )anaşıyorlar ve nıhayet orman H de cephe şarkılarını tekrar ederken ya Iıy--. ':}lrnşekler mermi ınfılUk edcnnı~,Ademdcn dönenlerle dolu olan şu )'Ü&\· 

~,11lı~nl:n söylemesi~e rağmen evi~~~ ~manm seri bir hareketinden bn~ka şadığımızı tamamile hissediyoruz. gib: parlıyor. lü nsher treni artık hedefini hul~ror· 
"1 dısinı ne kadar şıddetle cezbett:gı bır şey kalmıyor.. Ludvig ile Kosole arasına sıkışn ı~ Kosolc vaq"on kapısında durmuş b:-.-

1
du ... Şehre doğru· sah}orduk şehnn du 

l\ISsôlunuyor. Fakat Adolf esl;i nz.ni-ı • • • bulunuyorum. Vücutlarının harareti şını sallıyor ,.e bal\mak iı;in eğilerek 
1 
varbn tıize salı) ordu. Az ronra çnrpı-

tösteriyor. Tren hn.ı1\Jr.d t:dinct"yc Kompartımanlar canlanmafa başla ceketimden içerigeçiyor. Ell~rimi lü· mırıldanıyor: ı .aca~ız. ~im8Ckler kırk hatlar \Ücutta 
( /1i tnıetll) 
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a.Ilnm~~~iitt g 8. 
Beledıye muavini 

meb'us oluyor 

Gazi Hz. 
[ Ust tarafı birinci snyıfamızda ) 

[

_R_o_m_a ..... m_m_s_ı_h_a_k_ik_a_t-, -1 {!ifil 
hakikatimsi roman: 21 A 

Reisicümhur Hazretleri, halk ile \:o· 
nuşmalannda mevzuu bahsilan büti:r. 
maddeler üzerinde fikirlerini etraflı· 
ca tavzih etmişler ve tezahür eden 
görü)j yanlışlarını ve bilgi noksanla.·ı· 

nı büyük bir samimiyetle sahiplerim• 

5 Qün uyuduktdn sonra sıhhatim 
yerine gelmi•ti. Asmalımesçide 

döndügüm zaman ••• i '.alml ve teıslim ettirmislerdir. 
Cümhurivet Halk fırkasmnı faalı-

Kapıyı açan 
görUr gömez: 

- Ne oldun, 
hal? 

Diye şaş1rdı. 

kardeşim beni 

ağabey, bu ne 

- Hastayım, babam burada 
mı? 

Diyebildim. 
Babam evde idi. Yanına çık

tım. Gözlüklerinin üzerinden ba· 
karak: 

- Maşallah, dedi, hasta olun
ca mı bizi hatırlarsın ? 

itiraf edeyim ki ben, gazete
ciliğin hümmalı ve geç vakitlere 
kadar sÜren işlerinden kurtulup 
eve sık sık gidemem. Esasen, 
bir gazetecinin, ev denilen hadi· 
se ile alikadar oluşunu, ben, 
kendi aleyhime addedenlerdenim. 
Ev insana rahatlık verir. Evlilik 
hareket serbestisine mani olur. 
Halbuki bir gazeteci daima ra
hatsız, titiz sinirli olmalıdır. iyi 
bir gazeteci muhakkak ki fena 
bir koca ve rahatsız bir insandır. 

O, efkArı umumiyenin asabi· 
yetini bir paratoner gibi kendin
de toplar ve bilmediği, görme
diği karilerine verir. 

Böyle sinirli, ve ekseriyetle 
gördüklerini, bildiklerini istediği 
gibi yazamıyan bir kimsenin, ne 
kadar huysuz olacağını tahmin 
etmek güç değildir. 

dımı. Kardeşimden utana utana 
gene yemek istedim. Gülerek 
getirdi. Yemeği daha bitirme
miştim ki gözlerim uykusuzluk- 1 

tan gene kapanmağa başladım. 
Bu gayri tabii hali tahlile vakit 
bulmadan uyumuşum. 

Uyandığım zaman artık tabii 
halime avdet etmiştim. Güneşli 
bir gündü. Saate baktım: 11 
Eve akşam saat 18dc geldiğime 
nazaran rahat bir gece geçir· 
miştim. 

Kalktım, hizmetçiden gazete· 
leri istedim. Getirdi. Gazeteyi 
açar açmaz hayretten dona kal
dım. Çünkü ilk sahifede, o haf
ta cuma günü yapılması mukar
rer Galata saray • Fener bahçe 
maçmın tafsilatı vardı. Bu nasıl 
olabilirdi? Eu eve sah günü ak
şamı gelmiş, bir gece uyumuş, 
ertesi gün saat 11 de, yani biraz 
evvel uyanmııtım. 

Kardeşimi çağ1rdım, sordum: 
Ben eve ne zaman geldim. 

llamıt B. 

Son günlerde inhilal 
meb'usluklardan birine 
diye muavinlerinden 
B. in namzet gösterileceği 
kmda bir rivayet vardır. 

eden 
Bele-

Hamit 
hak-

Jorjete ait hiç bir şey kalma-
mışh. 

A~ağı indim. Ev sahibesi uyu
yordu. Uyandırdım ve sordum: 

- Jorjet ne oldu? 

Kadıncağız uyku sersemliği ile 
birdenbire cevap veremedi. 

Tekrar ettim? 
- Nerede Jorjet? Salı günü. 

Bugün ne? Anlattı ve o anlatırken ben 
Cumartesi.. agladım, aczimden, zaval.ılığım-

- Ben hep uyudum mu? dan ağlad,m. 

• yetine ve takip ettiği ana hatlara inti
kal eden bahi~ Gazi Hazretlerinin halk 
çıJık, devlet~ilik, lflildik mevzuu üze
rinde güzel bir konferans halini aldı. 
Cümhuriyet Halk fırka~ının bu mille· 

'tin hny:. ~ ve rnukadtleratını .r::ıptıı.,ı, 

kurtarıcı ve inkılfıp~ı rolü deruhte et· 
tiği, tarihi vazife ,.e mes'.uliyetleri \"e 

üzerinde yürüdiiğü dei;rişmez esaslan 
izah buyurarak "muayyen olan yol.ı· 

muzda kat'iyetle yürüyeceğiz., decliJcr. 
Bu güne kadar gelmiş ,.e geçmiş muhtt· 
Jif teşekküllerin tuUuldarı sal~im isti· 
ı .. ametlere ve bu faaliyetlerin memk-
kete getirdiği ve getireuileceği zara1·
lnra işaret ve serbest fll"kanın infisa!.ı 
bahsinde tevakkuf ederek bufırkanın 
daha teşekküliinde teati edilen mek· 
tuplarla mallı.m olması lazımgelen nok 
tai nazarın bilahare yeni hir ~eymiş 

gibi telakki:sindeld yanlı~h~h tav7.!h 
buyurdular. Bu meyanda, tarihi rabıta 
tarla bağlı bulundukları C. il. Fırka· 
sının başındaki mevkilerini tekrar ve· 
teyit ettiler. 

Reisicümhur Hazretleri, fırka pren
siplerinin herkese lıiyıkile anlatılma-.ı 
ve izah edilmesi lüzumundan bahs('t· 
mişler Ye bu zeminde etraflı te::;rihat 
ile Krrklarelinin çift~i. liöyJii, tüccar 
,.e hanımlarına kıymetli Ye~ayada bu
lunmuşlardır. 

Gazi Hazretleri, fırkanın hatıra def 
terine şu satırları yazmı~ıardır. 

Kardeıim güldü: Ben eve gittikten sonra Jorjet Kırklareli dlayet fırka merkezi· 

- Hem nasıl uyku ilk yattı· iki gün beni beklemiş. Sonra mizde her sınıf halktan olan mümessil 
ğın zaman iki gün uyudun, aramıya başlaınış. Evimi kimse lerle karşı kcırşıya gc<;irdiğim zanıcm 
uyandın, fil gibi yemek yedin hatta Şeyh Memduh bile bilme- benim için çok kıymetli olmuştur. Sa· 

gene uyudun, belki 18 saat, diği için bulamamış. Sonra gaze· mimi ve açık konuşmamız bende unuta 
uyandm, yedin.. Uyudun. te aramıı. Or~dıı da bulamamıf nııyacağım intibalar bıraktı. Cümlıuri· 

içeriye babam girdi. nihayet birisi benim Yunanistana yet halk fırkası mensuplarının /ıalkc;ı-

Şaka, amma na 
sıl şaka! 

Ust tarafı l inci !'nyıfada 

Hadise mahaJlindc bulun 
silahm kurşunile ölüp ölmedi 
tesbit edilmek üz.ere Şinasi B. 
cesedi, morga gönderilmiştir. 

S. . B 1 . d. ? 
~ ı nası . < 1 nı ı r . 

Muallim Şinasi B. Boyabattıdı 
Kastamonu erkek muallim ıne 
lehinin 926 senesi mezunları 
dandır. ilk tayin edıldiği Y 
Çangırı Merkez Nürr.une mekt 
bidir. Çangmda üç sene kalını 

Istanbuldaki Ba geçen sene 
mumcu yah mektebine, bu s 
ne de Beyoğlu Üçüncü ilk me 
tebe nakledilmişlir. 

Osman Şinasi B. mesleği 
sevmiş ve onda muvaffak olrnU 
kıymetli bir muallimdi. Bunu 
için ölümünden arkadaşları ço 
müteessir olmuşlardır. Bugün c 
nazesi ihtifalat ile kaldırılacaktı 

Müddei umumili 
gin tahkikatı 

Evvelki gece geç zaman 
kadar vak'a yerinde t:ıh 
kikat yapan müddei umumi Is 
mail Hakkı B. vaziyeti etrafl 
surette tesbit etmiş, Haydari 
Mo!zi sulh mahkemesine gönder 
mif, sulh hakimi Haydar hakkın 
da tevkif kararı vermiş, Mo·zjrı 
hakkındaki tahkikat kendisi ıne" 
kuf olmıyarak yapılmak üzer 
salı vermiştir. 

Tahkikatm tamiki için evrak 
beşinci müslantikliğe verilmişti'· 
Müddei umumilikçe Haydar hak" 
kında hataen katilden Moiz, hak" 
kında vak'aya sebebiyet vermek'' 
ten dava açılmışbr. 

Ben, kendimi, tarif ettiğim 
vaziyete yükselmiş görmemekle 
beraber, anlayışımın beni bu 
yola ıevkettiğini hissettiğim için 
acılarımı, zehrimi kimseye dök
memek maksadı ile yalnıılığı ter
cih ederdim. 

lık, devletçilik meflıumunu c;ok güzd 1 
- Nasılsın küçük Bey? gitmiş olmama ihtimalini ileri AIA,~ddı'n B. v•fat ettı· a11lcnıı~ olilu!:larmı <'n i•ıi izah eden e:tn '-
Aptalla9rnı§bm, hakikaten ap- sürmüf. Hakikaten o günlerde, soılcr ıw:1tu ne ç11 ıc;tıcHn agzıttc.rırı ışı-

talfaşmıştım. Hehsi bana baka- ben, bir komisyona l<atip olarak LUiıım·. f;qrdükfrrimılen ve 'i!}ittiNerinı 
rak gülüyorlardı. Yunanistana gitmekliğim mevzu· den pek ziyade memnunum.,, 

Demek ben, 2 saat zannetti- bahis olduğu için Şeylı Memduh Fırkadan ayrılırken lıir genç kısa 
Bunun için eve, evime ve ba~- ~ birnutukla Gazi Hazretlerini selaml:ı-

kalarının evi.ne gı'tmegw 1• se•mem. gw im uyku ... Olur şey degıw 'ldi. ile Bandi de bunu teyit edince . .. mış, Tral\yalıl:ırın kurtarıcısına mm-
E.,. denilen hadiseye, ancak za· Kendimi bir yokladım. iyi Jorjet, esasen mukavelesini bi· net ve şükranına tercüman olarak bil· 
rarsız bir hale geldiğim zaman idim. Gidip giyindim. Gömleğin tirmediği Selaniğe, beni orada tün gençliğin daima kendisini samimi 
giderim. I~te bunun için eve git- yakası dar gelmiye başlamışh. bulacağma emin olarak, daha bir heyecanla takip edeceğini, azmiu-
miştim.Babam doktordu.Kendisine Aceleden ellerim titriyordu? bir gün ev'f'el gitmiş. den ve sözünden ayrılmıyacağmı te-
olanı biteni anlatmağı, bir baba· Derhal Asmalımesçit, 74 e gidip Bu haberin, yalmz başma me· min etmiştir. 

J · t' b 1 k · · K d' · d Heisicümhur Hazretleri ceYaben: dan ziyade bir doktora söylemek or1e 1 uma ıçın. en ısın en raretini tatmak üzere odama 
f ki · d b fürklareli halkı ,.e bilhassa gençlik na 

lizım diye telakki ettim. ne ret etme iğım icap e en u çıktım, düc:ündüm. Biran içinde 
T mına söylenen sözlerden çok mütehas-

Babam: kadını şiddetle arıyordum. kararımı verdim. Ne yapıp ya- sis oldum. Bundan dolayı teşekkür e· 
- iyi haltlar etmişsin, git yat, O, artık benim kemiğime ka- pıp ben de Yunanistana gidecek· derim. lzhar edilen heyecanın bir ayni 

dedi. dar işlemişti. tim. Param yoktu. Fakat muhak· de benim vicdanımda hi~ıl olmuştur. 
Yattım. Derhal uyumuşum. iki Hemen bir otomobile atlıya- knk bulacaktım. Yahut bana Bunu, Hiyıkile ifade edebilmek benim 

Elemle haber aldığımıza göreı 
bir müddettenberi rahatsız bll' 
lunan Anadolu Ajansı uınu111 
müdüri Alaaddin B. dün gece 
saat. onda vefat etmiıtir. 

Merhum nezaket ve faaliyetilt 
kendisin\ her kese sevdirınif1 

hürmet kazanmıştı. 

Cenazesi bugün saat ikide 
Şişlide Tarlaryan aparhmanı iti
aalinde Ferit beyin evinden kal
dmlacak, namazı Bayzit camiİO" 
de kılınacak ve Merkezefendiye 
defnedilecektir. 

Ailesine ve dostlarına taziyet 

beyan ederiz. 
k d h I · · b' v k b l d için mfü;;küldür. Allaha ı~marladık ar· 

saat a arta m n ettığım ırzaman· rak Beyogluna çıktım. Asmah- teklif edilen vaziyeti a u e ip k d 1 " d . 1 c ~kun alkıslar- !!m------------~ 
d d K k 

. .. a aş ar emış er, ve o~ :. 

1 
an sonra uyan ım. arnım acı - mesçıt, 7~ un. ka~ıs~nı heyecanla gidecektim. Bu ikinci şıkkı, muz- arasında otomobile binerek trene .av- "V AKIT e a bo-

mııtı. Yemek yedim. Bir yarım çaldım, ıçerı gırdım. Odama, tar kaldığım takdirde kabul det etmişlerdir. Geceyi trende geçıre- " 
saat ıonrat eskisinden daha müt· odamıza çıktım. edecektim. cekler, yarın Edirneye hareket huyu- ll e 0 l U 0 UZ 
hiı bir surette acıkarak uyan- Kimseyok~u Çekmeler boştu (Bitmedi) racaklardır. • ı 

. . --------------------------------------------------------------------------.. "Vakıf,, ın Tefrlcan: 39 Nihayet madene vardılar. Ay bat-•gün elemek ve bu kayaları ayıklamak· mıya gıttı. 

· · iectifiDsıZ J.Menilek~t<:..:.~ 
mıştr. Yorgunluktan bitaptılar. Ya- la uğraştılar. '!' * ~ ·kU'·I\ 
tacak münasip bir yer aramıya lüzum Hayır, asıl mesele yarısını meydana Gece olunca Cı~1mı derhal U) 1~" 

... ' . ·- . . . ' . , 

görmeden hemen oracağa çöküverdi· çıkardıkları büyü!\ kayayı parçalamak· yatmışt. Halbukı Par~er Y01l6~n tıııl 
!er. Gecenin serinliğini duymuyorlar- ta idi. Hazine mutlak onun içinde bu· tan ayakta duracak ha!ı kalmadıgı '°'1 
dr. Ne çadırlarını Jmrmnyı akıl etti· lunuyordu. Ifayanın üstünde üç delik de hla çalışıyordu. latma~an etti· 

Yzan: ~eter ötlo Ier, ne de birer battaniye örtünmi:ıe açtılar. Ileraberlerinde getirdikleri ağzı ağzına dolan torbayı ehl.e tar ut 
Cimmi sanki bir rüyadan uyanıyor- manzarası değişti. Kumlar arasında lüzum gördüler. taşçı milleri çekiçler, demir borular Artık mühim bir servete malık olnt 

muş gibi gözlerini araladı. Albanideki çakıl taşları göriinmiye başlamıştı. Altın damarlarının uyuduğu çakıl onların bu işini hayli kolaylaştırdı. lardı. 
büyük otel satılığa çrkanlmıştı. Eğe;- * * * ta~lan üstünde onlar da uyudular. .Akşama doğru deliklerin adedi bei'l' * • • 11 
altınla yüklü olarak geri dönecek o- lki yolcu kurumuş bir nehrin yatn- * * * varmıştı. Parker bu deliklere harat Hiç ilk baharda kırlarda dolaştııt ı 
]ursa o oteli satın alacaktı. işle l>en· ğına geldikleri vakit ay epey yükselmiş Ertesi sabah şafakla beraber çalış- doldurdu. Fitil koydu ve fitilleri ate:j· da menekşe veya papatye toplad~',. 
disi uğraşacak, kansı da mutfağı ve ti. Parker sevincinden hophyordu. Cim mağa başladılar. Hep kireçli taşlara ledi. Koşa koşa elli adım kadar uzak mı? Aralannda gerc;i mesafe ,·ar .. te· 
çamaşırhaneyi idare edecekti. mi de bu sevincin sebebini bilmemekle tesadüf ediyorlardı. Bunlan ayılı:la- !aştılar. Ilir tanesi orada, bir tanesi biraz ~. 11• 

- Saat on bire kadar yürüyebil!- beraber dostuna hoş görünmek lüzu- mak için akşama kadar uğraştılar. Yul Müthiş bir infilak oldu. Netice ta- dedir. Fakat bu iş sizi yorm~z. Ç~Ji· 
riz!. Cevnbmı verdi. munu takdir ettiği için o da zıplayor- nız bir parça ekmekle domuz yağı ye- savvurun fevkinde idi. Kayada o ka· kü nihayet onlara koparmak ı~ln 

Saat on biri çeyrek geçe her ikisi de, du. rnek, birkaç yudum vişki ile su içmek dar c;ok altın vardı ki Parker böyle bir nizi uzatmanız kafi gelmektedır.. ıi· 
hatta deve bile derin hir uykuya dal· Parker nihayet işi anlattı. işte bu için mola verdiler. manzara ile karşılaşacağını rüyasında İşte Parker ile Cimmi de aynı. '~çe
mışlardı. Şimdi çöl sessiz değildi. Çün- nehir yatağının boyunca şimale doğrn Yine gece oldu. Ay ışığı altınlı ku bile görmemişti. Artık sevinç delisi ol yette idiler. ll~:>:atın en ~ı~metlı ç 3111 

kü her üçü de horlıyorlardı. biraz giderlerse altın madenlerine va- mu ayırmak için kMi gelmediğinden muştular. Yerlerinde duramıyorlar, ğini topfamak ıçın e11erım uza~ttl -:ıt· 
* * * sıl olacaklardır. Parker paydos emrini ''erdi. lşi tatil eğilip eğilip yerden lrnya parsaları ala rı kafi geliyordu'. Bi.r ?rada.:: .. ~:rrdıl· 

Bundan sonra tam iki gün daha hiç Şimdi daha sür'atli yürüyoı·lardı. ettiler. Çadır lmrdular, örtündüler. rak öpüyorlardı. rada... Senetlerı gıttıkçe bu:>u)O iıte' 
dinlenmeden yürüdüler. Hedefe yak· Deve bile adımlarını sıklaştırmıştı. bu sefer öyle yattılar. • En evel Parl;.er ltendine geldi: Torbalar dolmuştu. Şimdi ceple;eriı1 
laştlkça içlerindeki altın humması şid· Yalnız de,·e adımlarını sıklaştırmah Parker üç dört saat ya uyuyor. yr. - Yeter artık Cimmi dedi. lşe baş· şapkalnrına dolduruyorlar~1• •• üst bıJ1'" 
detleniyardu. Bir ayın izini kovahyun istemiyordu. Cimminin ona her vur.ı· uyumıoyrdu. O sabah ta Cimmiyi l.en· lamahyız. Haydi git tol{maldarı ge· de yer tutacak ne ,·arsa. tutun 5~ ııtı· 
köpekler gibi oraya doğru ]coşuyorlar- şunda hayvan bir kere dönüp bakıyor, cJisi kaldırdı. J{umu muayene ettiler. tir! ları, kalemler, cüzdanlar hepsırı• ~1· 
dı. lkisi de hemen hiç .konuşmuyorlar- bununla sanki (Bu kadar hızlı gitmcl. Altın boldu. Yalnız kumda değil, yer· tşc başladılar. Altın par~aları ka· yorlar, yerine altın koyuyorlardı. jıtl 
da. neye i:>_·i? Mezar kenarına daha sabuk den çıkardıkları kaya parçalarında da yadan bir bir fırlıyorlar, küme sür'at- bette akıllılık ediyorlardı. Yerl~; 

ÜçftncQ g(lnü akşama doğru ~ölün varmak için mi?) demek istiyordu. altın damarları görülüyordu. Tam ü~ le yükseJiyordu. Cimmi bir torba ara· .(Bitınedı 
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BAHiSLER 1 l\1üessif bir ırtihal 
Esbak Tahran sefiri 

Hasip B. vefat etti işsiz kalan milyonerleri 
Kocaeli mcb"usu Reşit Saffet Beyin 

a .
1 
Cur~~t Histong mecmuasının bu pam ihtiyat iş~i bulundurur. Yani a- da) ısı esbak Tahran Biıyük elcisi Hasip 

PJ ık ~.ushasında Oksfort darülfünunu melenin Yaktinden enl ihtiyarlayıp Bey dün snbah irtihali \iarıbaka eylemiştir 

Avrupanın 
MEMLEKE1'TE VAK l T 

Hükumet çiftçiye yardım ediyor 
Akhisarda tasarruf - Y.imsesi% ve himayesiz 

çocuklara yardım. 

1 

~:fesorierin~en C. . Delisle. . B~rn.su.., işe yaramıyacak hale gelmesine mani 1\lerhum lst:mbulda 
tt .§a.Yanı dıkkat hır tetkiki ınt.şar olur. Bu suretle istihsal faaliyeti can Fransızcayi tedris 
de~ıştır. Sağlam istatistiklere istinat e- landığı zaman elde hazır ve ihti- eden ilk Türkti.1r. Akhis&r muhabirim z yazıyor: cnk Gazi mektebi ve Misakı millt mck-

tezin ana hatlarını naklediyor.ız. yat kuvvetler bulunur. Nitekim GJas Operatör Ccmil,Be- Hükümeti cümhuriye zürraa knrBı hır tehi namında ilk fahsili gösteren iki 
Son!"rupa meml~k~tleri umumi h ı~p ~~v şehrindel870senesinde vasati erkek sim Ömer pnşalar himaye veşefkat asarı olarak traktOr mektebi mrdır. Ana mektebinde n <'r· 
illet nda de~lete ıhtıyaç zamanın.~a hız ıçın 30, kadın i~in 3:? sene olan ömrü be kendisinin talebesin- kullananlara mazbata usulü ucuz gaz ta mektebinden mahrum olduğu için ge 
.. edenlerm aç bırakılmaması Juz .mu ser 1920 de erkekler kin vasati 48 41 dendirler. Mckıebı· vermekte idi bu usul ~hzuruna m .ı,. rek ilk mektebe girmek çağında olmı· 
.. il r. • ~ ". ' l dıırı .az.an _dikkate almış "·e işsizlere yar kadınlar için 52.:?2 seneye çıkmıştır. Tlbbiyede ondan c- ni kaldırhmış ise de hükumetin ren~· yan çocuk arla orta tahsili taşrada 

19 
et111ege başlamışlardır. Fakat 1914 Sonra hayatın uzunluğu yalnız artmış \'el Fransızca hoca· herler taahhüdü olmı:makla beraber orta mekteplere giderek tahsil edemi-

.., 18 senelerinde medeniyet o kadar değil, ayni zamanda daha sıhhatli ve zürraı zarardan vi~aye için ellerinde yenler nieti maariften mahrum kalarak 
-rs ı lığı Ermenilerle ec- b ı k k t ı d .... ı ~ıştır ki a .• rada_n 1:? sene geçme~i- kuvvetli ... ·a~mak ihtimali bulunmuşt- u unan traktörlerin bedellerini verme so n or a ann a sefil kalmaktatlır • 
.... ._ - ol :r6 nebiler tarafından v k ,.. 1 ı t 
§ô '"4gmen tabu vazıyet avdet etmek ur. Bunun en mühim sebeplerinden ge arar vermi~ti. Kazamız:ıd bulunan mem ete rençber memleketi olmn:sı-
ltı Yle dursun, işsizlik mesele.sinde veha birisi de şüphe:siz muaveneti ictimaiye· yapılmakta idi. 33 traktörün yüzde on yıpranma payı· h:ısebile nna mekteplerine şiddetle ih-

et felaketi gittikçe artmıştır. dir. • Merhum hariciye tenzil olunduktan sonra kırk bin l\ii· tiyaç \.·ardır. 

192
lngiltere 1911 deki yardım usulünii Buna mukabil u:sulün fena cihetlerine memurluklarinda ~ sur liraya baliğ olan bedelleri ziraat Yedi yaşına gelmemiş !:Ocuklar 'k 

'il 1 de 11,000,000 kişiye kadar teşrr:ıl gelince; evveHi işsizlerin ihtiyacatı za Atina baı~ehbende, f>ire ve Bitllş bıışşeh· bankasından ödenmek üzere emir "·e- mekteplere alınmamasından ve ek.cı'!J'İ· 
d e~b~riyetinde kalmıştı. 1921 sene:.in· ruriyesine sarfedilen milyarlarla on- penderliUerlnde bulunmuş, 10 sene şu- ritmi~ ve muamelesi hitam bulan on ye !'linin reçhcr çocuğu olmasından hami
" e 1§Sızlik lngiltereye takriben 10 ntil- ]ara iş temin edileceği iddia edilmekte ra devlet azalığı yapmış, Şirketi Hayri- di traktörün on sekiz bin küsur lira siz ve himayesiz kalmaktadır. Her i-
.ıon 70.1 000 - .1. yeye reis olmuş, bilahare diplomasi mes· h 1 · · t b k "ıd· O'.t, ıngı ız lirasına çıkmıştır. dir. Halbuki vergileri agvırlaştıran mu 1 . k ava esı zıraa an asına gelmiş ve ki mektepte ondan fazla birinci !'lınıf ı. 1-1 eğıne dönere Tahrıın sefiri kcbirlij!;ine 
~ albuki bu miktar 1928 de 42 mil aveneti içtimaiye masrafları işlerin dur tayin edilmiş, isıifo!'ına kadar orada kal- a~habına verilmeğe başlanmıştır. nenç ~ubesi olmakla beraber daha da ;ı;ınıf 
Son 78-:J,~~O ingili~ lirasına çıkmışt ·. gunluğunu arttırmaktır. lşsizliğe çare mı~tır. her hükilmetin bu ~fkat ,.e atrfetin- teşkiline ihtiyaç '\'ardır. Heriki mekt~p 

1.
11 llleblagın takrıben 12,000,000 İngiliz işsizlere öJmiyccek kadar para vermek Merhum Servetinin bü\ük bir kısmını den çok memnun kalmıştır. senede elli altmış talebe çıkarmnkta-

~tası Yergi mükelleflerinden, takd- değil, işsizliği ortadan kaldıracak 511• HilAliaha:cr ve Darüş~afııkaya bırakmıştır. Milli ikbsat cemiyeti dır. Çıkan talebenin pek azı orta tah-
do~ 30,650,000 ingiliz lirası ise doğrudar. rette istihsal sistemini, sanayii ıslah et _asil, tem~~· malOmaılı, ahlakı seciyeıi Ticaret oda.cıı azalarından bu l:ere sili için taşra mekteplerine gidebiJi-

gruva a 1 d 1 d meıın ve ~uksek bir zattı. Allah rah-ta . J me e ve sermaye ar ar an mektir. met eylesin. bir milli iktısat n tasarruf cemiyeti yor. Pek çoğu gidemiyerek netice itiba-

J hsı1 edilmiştir. Mesele yalnız bunun- Fakat muavenet sisteminden en bü· C te,;;:kil olundu. Heyeti idaresine eczMı rile bu çocuklar tahsiline devam cde-a da k ı t ,. h enazesl bugün !'abahlcyin ,.. 
t a mamış ır. ı•la alli idareler t:ı· yük fenalığı milyonlarca kimseyi İŞSİZ· d ı. Esat Bey manifaturacı Halit Bev tiic:- memekle beraber bir san'at sahibi de o· 
afınd tb"k d"l o.::uz .b~çukıa Şişlide Bulgar J k an ta 1 e ı en fıkaraya yardım Iiğe alıştırmasıdır. Atalet her l.e~ Çarsısındakı, ıkametg~hından kaldırılarak cardan Çavuşzade Hacı Hüseyin Uey- lamıyorlar. ı~aidesiz bir adam olarak 

aanunu da ayrıca hesaba katılmalıdır. için tereddiyi mucip olur. Dünyada Beşiktaş iskelesinden Şirketi Hani ve ler seçildi gayesi lsmet Paşa Hazret- kalı) orlar. Bunun isin her halde Ak
ı· unun için 1911 de 15,000,000 İngiliz 10.000.000 kişinin işsiz olduğunu düşü· idaresinin tahsis ettiği bir npura on bu· lerinin milli ta~arruf hakkındaki mı· hisarda bir orta mektep te~isini pek 
~ası sar~edi!i!'l\e.n 192 de bumiktar nürsek bhunun ehemmiyetini anlarız. çukta lrkdp edilerek 13oğaziçinde Sarıyerde tukları tarihi mebde olmak Ü2.ere bir kıymetli maarif '\'ekilimiz beyfendi 

•OOo,ooo, ıngılız lıra~ına çıkmıştır. Ma- Fakat bütün hunlara rağmen yardım- öğle namazı kılınacak yine oradan va- hafta müddetle ticaret odası salonun· Hazretlerinden kazamıza bir yadigı\r· 
lalll.afih. bu sonmeblı\ğdan istifade eden dan vaz!!e~meg·i kimse aklından rreçı·ı·· purla An~dolu ka,•nıtına g·ı<lı"lerek mer· d b·ı • ı· 11 1 b · ı 1 k ·· b ki e v - ,., " ı; a ı umum yer ı ma ar a ezenmı~ arı o ma UZC're e eriz. Misakı milli 
k rın ıçinde bir kısmı işsizlerdir. Diğer memektedir. Çünkü bunun ihtilal do· hum aile kal>risto.nına defnolunacaktır. bir me~her açarak iktısat ve tasarru· mektebinde tefrik olunan elli fakir 
ı 'Sntı başka sebeplerden fakre dü~en- ğuracağı muhal(kaktrr. Ekmeğini kat- Ayni vapur cena2ede hazır buluna- fun faidesi nyerli malı kullanılm .sı çocuğa muallim beylerin delaletile as· 
erdir. iyen bulamıvan 1·ı·r kı·mse ı'lk yapacag·ı cak zevatı lsto.nbul ı·rccektı·r M ol u a ge 1 

• hakkında tergipko\r filimler göster· babı mürün-et ve hamiyetten her giin 

d .uavenet için sarfedilen para bun- onu başkasının elinden almaktır. Nite · an b 1 D" l ı mek suretıle halkı ve gençliği harekete sıcak yemek temin edilmektedir. Bu 
1 ı aret te değildir. Avnca ihti~-ar- kim Almanyadaki tecrübeler de bunu ıı ere dikkat t• k 1 kt M""t bb" ı · 
•k sigortası için hepsi v~rgiden tesvfre . t t . t• ge ırme . o aca ı~. . u eşe ıs erınt- şefkatli muallimleri \."e hamiyetli hal-
ed·ı • ıspa e mış ır. y .. n d . ? muvaffakıyetler dılerız 
. ı ınek şartile 1911 de 7,000,000 ingiliz Demek şimdiki halde bu usule de- .!JZ e en ŞJŞer • · kımızı tebcil ederken Gazi mektebinin 
!~ra~na mukabil 192 • de 33,750,000 ingi· vamdan başka çare yoktur. Fakat bil- Bu sutunl~rda ~ğız ve ~işlere temiı ~ocaklara yardı~ . de ~u emri hayre iştirakini temenni e-
ıı h~a~ı arfedilmiştir. Hastalık sigor. tünAvrupa harbin geçici bir tesiri zan· bakman_ın _faıdelermd~n hır kaç de~a Akhı.sar :senede ~ş altı mılyon \'a~ı- derız •• 
~ı ı~ın de nlıilmdarların te!o'\.·iye et· nettiği işsizlik afetinin daimi bir yük 0 ba~settık ~e bunun agızda mevcut dış d~t g~tıren "·~.altı b_ın ~aned~ o~ sekız AKHiSAR 

Asım tlklerı primlere füweten hükumet • t· larnk sırtında kaldığını görmektedir. l~rın m.uhafazas~ .v~ o derecede fazla hın nufusu rnutecayız hır şehırdır. An-
afından 192 de takriben 7,000.000 in A . k d . d" hızmet ıfa etme.sı ıçın ve zaman zaman * ,.. • 

ıiJiz lirası sarfcdilmistir. . merı a a ıktısa 1 herbirerlerine birhnstahk arız olarak 

Almanyaya geline:: 1918 . 1928 se· buhran kaybedilmeleri için lüzum olduğunu Sırtındaki heybe ile köyden kôye 
ilesine ait resmi Deutsche Sozialpolitil\ lktısadi buhran beynelmilel bir me- bilvesile anlatmağa ~alı~tık. Bugün 
e nazaran 1927 enesi zarfında teşrini- sele olnra!< tetkik edilmez, ve yalnız! de a~ız ve dişlerini temiz tutmıyanlar- dolaşan adam •• 
8ani ve kanunuevvel aylarında işsiL ·:k memleketimiz nazarı dikkate alınırsa d~ dış çıkardıktan sonra vukua gele- .. 
taııninatı devlete 7,000,000 n 82,006,000 )nnlış neticelere varılır. Bu makalemiz bılecek ~rı~a Ye rahatsızlıklardan bah· Adapazarı, 2 kanunuevvel (Yakıt) tüler bu kitapları okurlar. 
~,lıa mal olurken ertesi senenin uv- de en şayanı itimat olan ecnebi gazete. sctmek ıstıyoruz • ..Hıfzıssıhha kavai<ii- K t h b" . : T ı·t M"" ,,. · . as amonu mu a ınmız a a um Vav canına be .• Demek kö.vlü kara· 
"ı aylarında ma raf 76 000 000 den ll:J lerindcn iktilmsen son aylar zarfındn ne rıayet edilerek temiz bulunan bir - ol 

lt'ıilyona çıkmıştır. Esı:ide~ beri df'va Amcril.anın yaziyetini hulasa edeceği1.. ağızdan diı: ~ıkarmakla ömründe hic: fazın kulakları çınlasın; Düueden lş- baslı tec' it He mızraklı ilmühal ve da 
«!den ha talık, tifüs ve saireye mahsm; Cemahiri müttehidei Amerikada ik- itina görmemi~ bir ağızdan diş ~ıl\:ır- tanbula döniiyorum. Gazeteci arkadn· ha bilmem neler okuyor ha. .• 
ltıasarifi ise 1913 tc bil milyar iken 1 l;?S tısadi vaziyet gün ge~tikçe f enalaı..o· mak arasında netice itibarile ~ok farl1. şım Kastamonunun gece hayatır.dan Gen~ softacık benim bu kitapht"ıl 
de 4 milyara çıkmıştır. Ger~i Alnıaıt- maktadır. Memleketin en me~hur \."C vardır. bahsederken, benim Düzceden gönder- yağlı müşteri olamıyacağımı anla••ı. 
l>ada şerait gayri tabiidir. Fakat ~yni sa.ğlam müesseselerinin hisse senetle- Ve bi~ diş tabibi \'c~·a diş~i temiz ol diğim mektuplardan bahsediyor H be· Giderek masanın üstünden kitaplarını 
~ereffüü lsveçte de göı·üyoruz. Bu mem ri en aşağı yüzde eJliye kadar tenezzül mıyan hır ağızdan dışçıkarmak için nim bu mektuplarda ne ufak tef ek nl' t 1 d . . . d . 
ekette içtimai muavenet bütçesi . n.ı göstermektedir. Meselü beynelmilel çok düşünür. Zira, böyle lıir ağrzcla h d . 

1 
k ld ' op a 

1
' yı.ne aynı ) arı ua. ) arı : · 

lt takriben 20,000,000 kravndan 192'.l ı"? telefon ve telgraf kumpanyasının da· külliyetli miktarda bulunacak mikrop· -~r. a şeylen m~v~u ~ ara. n, ığınıı zel a,·aze ıle başka masalara te,·ecciil 
takriben 100,000,000 kravna ~ıkmıştır. ha on dört ay evvel H9 dolara satılan lar, ~ıkarılan dişin çukurundan gir<. soyhyerek hayretını gızlemıyor ··· Hal etti. 
~aamafih bu masrafnı ancak bir kıs· hisseleri son zamanda 2:> dolara inmiş rek envai türlü hastalıklar yapabilir. buki ben bukanıır.tte değilim. Ana<io·u, Bu genç kurunu 'usta adamı, kö. Hı 
llıı tekikimizi alakadar eder. tir. Radyo kooperatifi hisseleri bir ~e· Sonra. hasta mütehassısa müracaat c- bir muharrir gazeteci i~in henüz İ!'ıl<'n· için muzır bir mahluktur; bu köhne. 

de A.~·~~ hadiseyi _di~er me?'leketlerd<' ~e enel lU dolara satılırken b~.g~~n der (efendim, g~s~~ g~n .di~~mi çıak~· memiş bir servettir. Orada tetkik cdı- hu eski. bu berbat kitaplar köylliyii 11• 

goruyoruz. lşsızlık tazmınnt il olan- -O dolanı s.-ıtılmaktadır. Bu tenezzulun dınız. Bakınız yuzum şıştı; uc gecedır lecek .. ·azılacak daha ne güzel sevler t D k 1 b"lh k da d . b. d k ~ • J • :. • yuş uruyor. ann a ırsa. ı assa o ·. 
. a 1919 da 1 mılyar 800 milyon flo- mecmuu akla hayret "·erecek ır dere- e uy u uyuyamıyorum) bunun kaba. var. . . 

l'ınden 19"7 de 6 milyar flor· k ., cededir. Yalnız Nevyork borsasınd ı hati kendisinin olduğunu ağzını temiz . . . . lerde bu eskı harflerle taş basması kı-
t - ıne çı .ıı ı· . • · • . . ' Bir ~ehrı, hır kasabayı anlatmak ıcın . 
ır. Danimarkada muaveneti ictim3 frp müseccel hısse senetlerindeki tenezzül bakmadığı ıçın bu hale uğradığını sö' " . ' tapların satışını menetmelı .. Fakat A· 

İ"i . ~ · t 1 "b n 000 OOO 000 d 1 d l - d 0 . . d. . . •. sade onun yollarından, evlerınden, c-.ar· f d d 1 b :r n 192 de 82,904,000 florın merkC'ıi a crı en o, , , o ar ır. er, ınan ıramazsınız. , sızın ışı t.} ı · nadolunun her tara ın a o aşan u 
b~tçeden 93,000,000, florinde mahalli Ayni tedenniyi eşya fiatlerinde de çekmediğinize ve yahut ilacınızın kötü şılarındnn, ur.nun~. . ma~zara~ından kitapçı softaeıkları da boş bırakn: . 
hutcelerden sarfedilmiştir. Belçnkada görüyoruz. Geçen sene 1.40 dolara satı olmasına hamleder. Halbuki hiç hakkı bahsetmek k{ıfı degıldır. Bır de :t!';ıl 1 d 11 • b" ı k p · t k. H 
a • . . k . 1 kt . . .. d t• ma ı ır. anı ır ara ı arıs e ı A· 
Yni mak at için 569,000,000 frank s.ı ~. lan buğdayın fıatı teşrıni.cıaninin son yo tur. Çünkü temız ağız ve dişlerde kasabanın mra erını vucu e ge ırcıı .. .. . d 

fed·ı . . . .. h ft d ,., . ., t · · ı· p k d. k"ld'kt b"" 1 • • . .. şet kutuphane ıne Ana olunun her tll· ı mıştır. Hatta Avrupanın yenı ıııı· a asm a ,_ sen e ınmış ır. amu ış ~e ·1 ı en sonra oy e şeyler ol· ona me\.·cut renklerını ve şekıllerını .. .. . . 
ltGrnetleri de ayni şekilde harC'ketc rrec lS sentten 10 sente bakır 18 sentten 9 maz. . . . . veren yerli halk \."ardır ki, bu halkı da r~fın~~ kutuphane .a~mak ımtıyazı ~~:· 
bur kalmışlardır. l\IC'seliı I.ehistaıı 'a buçuk sente, ipek :; dolardan 2 dolara Onun ıçındır kı bu noktai nazardan 'h 

1 
t k 1_. d . h 1 b"lh rılecegınden hahsedılıyordu. Haşet mu· h d"" ·· • 'h d d. 1 . . b 1 ı ma e meme azım ır, e e ı ac;sa 

<lstalara yardım için 1921 te 63,000,000 uşmuştür. Bu liste ilanı aye uzatıfa. a ış erı temız u undurmak lazım· . . e scsesi Anadolunun ku~ uçup kenan 
~el ı· · · · ... bT o t ı ı · h k"k t h .· · d d kasabanın tıpık adamlarını .. o ı s.ırfedılmışken bu mıktar 13,92 ı ı ır. r ac a u a ı ·a er nevı ış a a ır. .. göçmiycn yerlerine varıncıya kadar 'e· 
de 161,000,000 e çıkmıştır. mı ve serma~·~?~rların _müh~m ~ikta~ Not: Karücdnı~~in .. di':c_ ait sor~~ak· lş~~ he~.~u me~tu~umda, Duzrnde ni ldt:w vcgazete teni edecekti .. Hayır. 

Muhtelif memleketlerden aldığımız da zarar ettıgıdır. Bu ıse tıcarı faalı- lan Fuallerc l'C muşkullerıne bu sutun tesaduf ettıgım ganp bır adamdan ah . . . .. .. b · d • . l d v - • bu ısı Hnşete vermemelı çunku haşP rı.-
U rakamlar gerçi biribirlerile kabili yetı urdurmuş. ıtımadı &ı.rsmış, ve te ar a ceı:ap ııcrmcge ralışacagız. sedeceğim; bir ~eyyar kitapçıdan ... llu ,. . . . . . . . 

ltı"k •· · · bb .. ··· h •. r. • 1 t D. t b"b. maz. lvısı mı ısı nne bu sevyar kıtap· .. ayese degıldırler. Fakat bunlar J:ı. ;;-e ... u:m ~a Sı.>e ma~ı o muş ur. ış a. ı ı adam genç bir softacıktr, sırtında biı · . :ı: • • • •• 
~e asri deYletlerde gittikçe artan bir Eldekı son aya aıt en son istatistik- Suat lsmml . d 1 çılara ha,ale etmeh.. Allah bılır )l'l, 
ltt b t ··ı·· t kk . . •ww--'"'" - ... - ..... ••ıınnnumıumı kocnman heJbe ıle carşı pazar o sı- . 

e lağın i:. izliğe \.'e içtimai muavene ler cnezzu un eva uf etmek ıstıda- zaran i e '-'Üzde 41 tenezzül g""ste 1. • bu adamların kıtap satmak için Anndo 
~ d .. t d".. . f k t r· J o rmf>' yordu Elinde \'e lrnltuğunun altıı da 
. arfcdildiğini gösterir. Artık fa jrJı mı gos er ıgını, a a ıatların he- tedir. . · . . . .. · ludıı ayak ba madık toprak bırakma 

tın sahsi bir kusur neticesi oldug· na nüz tereffü etmek şöyle dursun nispe- Ot b.l . t f 1. t• d k" hır haylı kıtaplar \'ardı. Ilır gun mernk d ki h 1 k 1 ' i ~ • • omo ı ve ınşaa aa ıye ın f' ı . . ı arı mu a t n dır: •• 
tıanılmamaktadır ten yavaş olmakla beraber inmekte de- d 1 k t b". d . . t•l 1. d edıp bu seyynr kıtapçıyı kahvede ,·.ı-• . . . .. . orgun u a ıı emır ıs ı ıs.-ı ıne e te· Gök /( aıı 

t llu muavenet usulüniin iyi tarafla. v~m ~ttıklerı~ı .gosterm:ktedır. Teşri· sir etmiştir. Eylülün son haftasından nıma çagırdım, gazel gibi sesine tuııar 
•nı şu noktalarda toplıyabiliriz: nısanıde teşrınıevele nıspetle gıda te~rinie\'elin son haf tasma !.:adar Jıı hir makam 'erip kitaplarının isiml<'rİ· 
~H·ela muannet için sarfedilen ım- ~iatl~rı y~zcle 2.S, ~ensu~at. fiatlan m;ndiferlerin naldettikler~ eşya mikt~ ni sayarak geldi, offf." müthiş hacıya. 

~ ısti.~·a ~.u~·,·~tinin ar!masına sebep •· -·7 nıspet.ınde tedennı etmıştır. rı da mevsim nazarı dikkate alınm:a ğı koku) ordu. Burnumu tıkayıp şöyle 
d:r. _çu~.k~ ıhtıyarlı~ sıgortası dolalı~_n Sanayıe ba~.'~r~nk .. 0.~~d~ da buh.r~- teşrinisaninin son haftasında çok aza]. lıir ~ırpıda kitaplarına göz gezdird ·m 
ta.'~ buyuka~nel~rıne b.a~makt~~ ınus nın devam cttıgını go_ru:oıu~. T~~rır.ı: nuştır. . . . Yahu ne eki kitaplardı 1Jun1nr: rn~ 
. l;nı kalan bır aıle mu.nenet ıcın H?· evel zarfında otomohıl ımal.1tı hır n~ Ruhranın ışsızlık ve yevmyieler iizP· 1 r k H ı s h ı ·ıı . 

tııe bir.· ı d . lb" 1 1 . . . k. 9 kb"l 141493 . . . _ . . ı:ısması .ışı vmer er, ..,, a ~maı Pı, 
.,. n me ,ıg a gı a le e ıse a a ıılır. e\el ı 203,-41 e mua ı , - e ın· nndekı tesınne gelınce· Bu senenin .:.- h ı eo r·ı 1"1 h.k. 1 · 
<:.ğ ı · . . - · · .,..a mera ar, .-.t'y ı mem u <, ı ay.: en, 
d er hu olmasa ngıltere ve Almanya mıştır. Agustosun son haftasında hu teşrinisanisinde işsizlik gecen senenin .. . . . • 

1_~ki hamyici zaruriye piyas.-ısı şiu: tı. miktar 7,95-1 e, teşrinisanide ise 5,304 e avni anna nispetle yüzde ~19.7 faıla. Gulıl~ ~ıtm~kar, Arzu ıl~ _ıumher, 
l\llld d 1 d N t k" · ı·· ·· t·· T ı.·· t t d · h"tat · • . .. · l\1evhıdu şerıf, Amme Hayrı Karaba .ıı 
t .• en . urgun ? ~r. u .. v e e !m g .. yrı c uşmuş u~. auıı ~ ış a a ın ı .... var- yevmiyeler ı.;e yuzde 27.7 daha azdı. .· . . . . . ' . 

1 
abu mıktardakı ışsızlıge ragmen ı~- dır. Amerıl\a dahılınde 1929 eylulunde Yani takriben geçen sene iş güç sahihi ~cc.-Ht, mızıaklı ılmıhal 'e saıre ,.e sa-

11ktnn ölenlerin miktan lngilter .!cif' kayit ve te. cil edilen 30.1,442 yeni oto· olanlnrın be~ te hiri bu l'ene j-sizdir. ıre ... 
~29 da 1913 e nazaran azalmıştır. '· ..ıı3 mobile mukabil bu sene eylülde Demek en müreffeh mC'mleketlerden 0 • Seyyar kitapçıya: 
1 •hhatte kalacak kadar '-"arİdata t!- 180,750 otomobil tescil edilmiştir. ln- lan Amerikada hile nüfusun mühim Iıiı ~ - Bu kitapları ikm alıyor, kim o!,u
b~ h'lalik olmıyan 4,000,000, kişiye rnuı\·ı şaat faaliyeti de hu senenin teşrinsa· kısmı gelen kışı işsiz \'e parasız knr- yor, diye sordum. 
ıı 192.~ te 2.000,000 kişi .':1rdı. . nisind.~ gecen senenin a,~n~ ay~n~ naza şılıyor. - Çok. dedi, köyleri dolaşırım, nnh. 
~ann•eu muaYenet ıc:ın sarfedılen ran ;) uzde 17.2, 1928 teşrmısanısıne na- Fazıl Hakin bu heybe her gidişimde boşalır! .. köy-

B~şil< ta!\ '~ngını 

Depo sehıbının tehhye edılrr eıi 
şüpheler uy er.dırdı 

Tütün tüccarı ve yangm çıkan 
Uitün deposunun sahibi Salim 
Nuri Bey tevkif edilmişti. Fakat 
bir mUddct sonra serbest bıra

kılan Salim beyin bu subcst bı· 
rakılışı ayrı bir mesele olarak 

tahkikatın yenilenmesine ihti
yaç göslcrmittir. Tekrar başlı· 
yan bu tahkikat Salim beyin tah
Jiye edilmesi noktası etrafında 
tamik olunacaktır. 
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okuyucularının dert ortağıcl , 
lngilterede amele 

ücreti ıneselesi 

Jzmıt !rdektubu 

etrafında 
Londra, 20 (A.A.) - Lanca~yr ve 

Cheshire maden işçileri federnsyonla· 
Anasız, babasız, çok zeki bir çocuk.. rının murahhasıan j saatleri ve ücıet 

Y a•rn 'm neşriyatı 
[znıitliler : "Bizim ka 1m•~1 hiç kimse 
açıp girmedi, iftiracıların ceza!ın• 

bekHyoruz ! ,, diyorlar 

_ ___ _ __ _ ___ meselesi hakkında milli sanayi büro~;u 
Buncn. bu ene Darüşşafaka, yata mektebi gibi tarafından h:ızırlnnnn lı1yfünyr 168 mıı 

bir yere yerleştirilme i rica olunuyor halif reye karşı. 820 rey ile kabul P.t· 
. mişlcrdir. Bu kabul keyfiyetinin grl!\' 

Radanumudan yazılıyor: ! Darüleytam gibi müesseselerden birisi tehdidini ortadan kaldırdığı zannedili 
Dubası za_fe_r -~ar~.i ş~hitlerinde~ O·ı .. ine ... İne almalıdır. nu hususta tarns· yor. 

- - - --
Arif B. gazetesinde mevhum bir Izmit haıkından 

hpıhc: '"-~~lir lan ve an!'esını uç gunluk lohusa ıb.cn sutta bulunmanızı rica ediyorum. B:ı 
kaybeden. bir yanu, üç ay son_ra ~ü):ük,lh~susta ta~·assutta bu?unrnanızı rica . . Amerikada işsizlik 
h:ıbasr, hır sene sonra da nınesınuen dıyorum. Ne gibi evrakı resmiye lazım \\' h" t ,,

0 
(AA ) H"'' · 

hed . 1 B .. as ıngg on, - . . - u"u· 
c ıyyen :ıyn mıştı. u zavallı dum.1 dn· 1 abul şeraiti nelerdir öğrenmek t. · ı· 1 . .., b' b ı k .. 

lzmit, 15 ( Hususi muha· 
bi~imizden) - Kademe, kademe 
yükselen ve yeııl bir buketi an· 
dıran iımitteyim. Üç sene sonra 
bir haftadanberi m"s1fıri bu'un
duğiım viiayet'n umranmdnn, ik
tısadi Yaziyetinden bu me l-tu· 
bumda bahsetmiyeceğim. Yar n 

gazetesiuin lıtanbu:da Ankara 
caddesindeki idarehanelerinde 
oturup Izmit halkının ihtisasatmı 
ve dava hakkındaki mütalea ve 

halkının heyecanından bahsede' 
Ynrın sahibi şunu b i!sin k: 

d h . . . · 1 • ' • mc ış ız ıtie rr çare u ma uzcı'<' 
a iÇ kımsesı olmadığından meydnll· ~OCUYU müesseseye kadargetfrmek \'C 19..,1 . · f d f" • 1 • ,.VO 

d k ı t S . d" · • d seuesı zar ın a na ıa ı.,, erıne , a ·a mıs ı ... ım ı sekız vnşınan oldu· R\ da be<; on ı.uru para göndermek gi- ·ı d 
1 

r t k t 
1 • - . . •. . : • . :.: , mı yon o ar t>:ıı· c me · as~n" urun< a guna nazaran kendısı yedı senedcnbrrı bı vazffclerıme devam etmek isterim dır. 

yanımda barındırmış oluyorum. '\ avru H<'r halde çok rica ederim, bu müstait . . • . .. 
da kuvvetli birhafızn ve muhm vele 'zuvnJlın i t'kb 1 .• 1 .,,. • d lşsızlırre hır çare hulmak uzcre na· . . m s ı a mı •Orurna0 a sız e f' . 

1 
• • . 

116 
.
1 mc\·cuttur; Kırk talebemin :ırasında bı :J nrdım ediniz. ıa ı erı ı~m mı ~on ve kuraklık· 

rinci sınıfta birinciclir. Gelecek sene b:ı· f(CUJtanıonu maarif müdürllijj i. ~ıı 7~rar gören çiftçilere yardım ~çin 
zı zarurctlerimc mebni ) anımda barın vasıtasile Alpauoz köyü mcl.:ıc- 4i> mı iyon dolar sarfına mezunıyrt 
dırrnak müml.ün oJamıyacaktır. Artık bi muallimi ve karüerinizdcn verilmeı::i hakkındaki 2 kanun Jiiyiha· 
bu zavallı yavruyu DarUşsafaka ve iJJ. Sadık GJ bugün kongre tarnfından kabul e· 

C ümhurivet hakimlerinin kr 
rarma ' •ad;r hakiki lzmit balld 
bugün de, yarın da ondan nefret 
edecektir. Çünkü o karar hao; 
vatandaşrı' kapısının çalınıp, çl' 
lınmadıjmı ispat etmi~ olacılv 
tır . ., 

Anadol hisarı Tütün b viliği 
dilmiş ,.e biraz sonra reisicümhur ta
rafından imza olunmuştur. 

Sivriılnekten rr.uz1eriptfr, Bir adamın t:luıden sebep Ba.nkayz soyan 
~ücedelo isti~or 1 yok iken nasıl a ınır ? hırsızlar 

Son bırkn2 senedenberı ve hele ge· Trabzonda, l{unduracılar cadesind.? • 
A d 1 h . d J\'e,·york. 20 (A. A.) - Sevard N:ı-

görüşleri hayalhane!erindenni can· 
Jandıran ve önlerinde birbuçuk 
sütunluk yazıyı bit• re~ilmek için 
mavi sigara dumanları arasından 

Gençlerin fikirleri hep ,yıd 
nokta üzerinde idi, onlann yanıll"' 
dan ayrıldıktan ıonra halkın 11• 

düşündüğünü anlamak iıtedi,.. 
Onları da ıinirle.1diren "lzmittt 
çalınmadık kapı bırakmadı .• dif' 
Arif B. in yazdığı yazıdır. Biref• 

çen sene. nn o u ısarın a "İvrisinek· manifatura ticaretile uğraşıyorum t' 
1 

n k T t"' b · b" k 
ı · d ı · ı· H' . ıona .unn · rus un şu ~sıne ır :ıç er zıya e eşmış ır. ısarın sahası vn· Mağazamın yanında tütün bayii olma- . 

lzmiti gören ve idealist 

Arif Oruç beye karşı halkın he
yecanını haykıran Yarının r.eş
riyatınrn ve Arif Ornç B. hakkın-

birer fikirlerint söyleyeli" 
si olmadığından heyeti nliyenizcc mas· ;; . .. .. . .•. haydut gırerck h:ı.nkıı memurlarını re 
ruf buyrulacak ufal bir himmet bura·' dıu'lndan ) anı zamanda tutun bayıhg-ı voh-erle tehdit etnıiı;ler ve 15,000 dolar 
da büyük faideler temin edecektir. de yapıyordum. GC'çen ramazan hayra ~almışlardır. H:-ıydutlar, külliyetli pa· 

Jer arasında gazete bayiliği ., 
kitapçılık eden bir z:ıt dedi ki;' 
"Uzun lafın kısası .. ÇahnmayıO 
kapılarırmzm çalındığına yaı.O 
yazıcının çok şükür kapııım adr 

Sivrisinek mücadelt"'İnin AnadC'IU· mı ailemi görmek için dükk:'l.mmr kn· ra \'C taln•ilfıt bulunduğunu bildikleri 
hisarındn da tatbikmı heyeti muhtrre- pıyarnk memleketim olan Rizeye git· mahzenlere inmek istedikleri sırada 
meclen rica ederiz efendim. rniş ve bayram ertesi dönerek };ne i~im hir kız çocuğu keskin feryatlar kopar· 

Anadolulıisarında mukim le uğra~mayn ba~ladım. Bu sırada in· mağa başlnmı:>, haydutların tehditleri 
karilerinizdcn hisar idaresine mensup bir rnem•'l" Ae· ni hiçe sayarak bağırmakta devam et 

Ali Riza Mehmet Ziya llult:si 1 1 tık t'"tU · 'h t h ı k ~ ere\ ar · u n satamıyacağımı söy- mış \•e nı aye :rsız an ·açnıaga mcc 

l(ayseri n1uallin1leri ledi 'c l'Uhsntiyerni elimden tehen·ur- bur bırakmıştır. 
le aldı. Benim geçinmekliğim az çok Bu suretle banka da büyük zaraıJa 

Maa ları rrıunıezem, yüzlerı bu ba~;liğe brı.ğh idi. Birinin bir bay. ra uğramaktan kurtulmuştur. 
gülüyor mm günü nilcslni görmek ~in meleke· eo 

Kayseri vilayetinde hususi i(larele· tine gitmesi \'e birkaç gün dükanınır. Darülfünun bütçesi 
rin teşkilinden bu ana kıdar bu rnuha.lkapah durması bayilik hakkını kay.p Darülfünun emini Muammer 
sebeden muntazam tcdfy:ıt görfilnı·..lmı ettirir? AUikadar makamların naza· 

Raşit B. dün Ankaraya gitmiıtir. mişti. Kıymetli valimiz Funt Beyfendt· rı dik~.utini.cclbetmenizi rica ederim. 
nin gösterdiği ah\ka ''e himmet ile he.., Trabzonda JJ.Jurlaza:adc Muammer Raşit B. Hukuk YC 

:ıydanbcri munfazam tediyat basl~m1o.:. Tıp fakülteleri re:s!erile dhran 
" !r1 ulı ittin 

tır. Artık bütün ilkmcktep munllirıle· az.ahırından, müderrislerden bir 
rinin yüzleri gülmekt<'dir. Kavseri ilk· 
mektep muallimleri icin çok hayati , c 
mühim olan bu hususun muteber g !Ze· 
tenizce dercini Kayseri ilkmelctep ru
nllfmleri namına rica ederim. 

Kayseri Gazipaşa Muallimi 
Memduha -

Telefonda sür'at 

Telefondan istediğim nu
mara yerine kahkaha 

ses!eri geldi 
Tanıdığımız bir zat yazıyor: 

f f r 1'elefon şirketi r.ıemurları cuma gün 
. t nsa • •• )eri \e al, arn muayyen bfr saatten SOn• 

Dün maı:,aamıza ma!Cıl bir müt-.ı.a. ra telefon muhnlnl"Clerine peh Uıkay 
it gelmiştir. J\:endisi üç ayda bir yirmi lmlmaktadırhır. 
yedi lira gibi cüz'i birtnhsis:ı.t nhm bu Bu cuma günü saat 18.45 te Yann \'l 
rntandn:.tmız bir muharririmizc nıah· Cümhuriyet gazetelerine telefon etme] 
cubane müracaat ederek maaı:;ları oc- istemiştim. Fakat telefonda numara\ ı 
cikmcsinden dolayı ekmek par;sız l:;J. istedikten sonra, cevap yerine kahkaht 
dığmı anlntm:ş ve mu~l\cnct talebin- scslcrile kar~.ılnştım. Uzatmıyalım biı 
de bulunmuştu r. hayli bel\ledikten sonra telefonla gö 

Mütekaidin \"e eytamı nramfün elle- rü,cmeclim. 
rine geçen ilç hu«;uk lrnruşla üç al Hulbuld telefon şirketlerinin ilfın 
mai~et temin etmeleri csa en pek miiş· lnrında "Acele isiniz mi var? Telefor. 
kül il.en bu paranın da daire muanı · cdi iz .. diye de t~vsiyeler \'ar. Garip d . 
latı uğruna ~cikti:-ilmesi gayet c1 ım ·il mi! 
Ye feci l:ir \'aziyct tevlit ediyor. Bu· 
nun her halde önii?te gc~iimesi icap f'· 
der. 

Vakıt gnzefosi müdiriyetine 
Efendim, 
9 ':ln:·nr~. , ·~:J tarihli nüsh:ınız. 

ı\1a Iuller na n11na 

Herlcesin ıane topl~nıa5ına 
mflsilcıde etmeviniz 

da bir Garbi Trahy:ı mektubu nesredil· Harp ma!Ulleri cemiyetinden J azr 
mek+ .. dir. Bu melitubun nıuht;\'i;atı lr;or: 
belld ha~ilmt ise de ornda (Genç Hü· Türkiye harp malüllerini temsil hah 
~ıyin) ismi geçmc.ktedir: Benim ismim ve sıfatını haiz cemiyetimiz, efkarı . 
ı(sGe Gcn1~? m~n) ~glu. lbiiıs~yi?dir. •.;ğe ı mumiyeyc ben·cçhi zir hususatı bilhas 

enç "XUScyın ısmı cnı ısaret edi-
yorsa bir yanlışlık olduğun~ arzPder sa anetmeJi lüzumlu görmüştür. Tür· 
Gümülcüneli İsmail Hakkı ile müna . kiye harp malüllcri cemiyeti ahar ht> .. 
betim olmadığını ilu\'c t>yler 1.ürmct. hangi bir firma \'eya tcşekküIJe hiçbir 
lerimi takdim ederim efendim. !şekil ve surette rabıta ve aJ:ikam yok· 

15 kanunu.evvel 930 tur. Ye halen tek bir teşebbüse de sa-
1/üseyin 1 • d "''ld" n· 

·------- up CJı ır. ınnenaJcyh malUI gaziler 

çoğu tarafmdan Haydarpaşa is
tasyor.unda teşyi olunmuştur. 

Emin, Darülfünun bütçesinide 
beraber;nde götürmüştür. 

M. Raşit B. bütçeyi vekalete 
takdim edecek ve bu hususta 
tema&ta bulunacaktır. 

VAKiT 
Ot uyucııı.Eal!°11 

cıruy r: 
a 

V l Jer ı n hangi saf ahi· 
}rctferi evsi edilmeli ? 

ldnre i'lerinin daha iyi bir şekilue 
yapılması için \'ilayctlerde bilhassa 
valilerin haiz oldukları bazı sala.hl. 
yetlerin arttm!mnsı mevzubahs ol· 
maktndır. İhtimal bu içtima devre
sinde bu mesele hir kanuı1la da tcs· 
bit edilecektir. I~anunhmn neşrin· 

den ev~I doğrudan; doğruya halkın 
mütaleasını, arzusunu ve bilhassa. 
bu iı;i nnhyan, tecrübe geçirmiş, hu· 
susi bir fikri olan vatandaş mütalca· 
sını cfl:ün umumiyeyc arzetmelidir. 
Demokrasinin vatandaşları temsil 
r.alahiycti bu şekilde daha derin 
leşmiş olur. Bu usul muhtelif Avru· 
pa memlel·etlcrinde kam:nların neş
rinden ovel mcvzubahs edilir, lehinde 
aleyhinde hirçok fikirler serdolunur. 

(Valat) türk \'atandaşlarının bu 
mühim mesele hakk:nda fikirlerini 
ucşretmiyc karar vermiştir. 

Is arryorurn nnmına salname n~ mecmua neşri ,.c ldarc makinesinin daha muntazam 
Orta mekteplerden birinin son bunlara abone ka) eli \'e ilan derci w işlemesi için, valilerin hangi saliihi· 

sınıfına kadnr tahs;J gördüm. tal~\im füruhtu \c muhtelif suret ve be yetleri tevsi edilmeli? 
Anonim şirketlerden birisinde ifayı haneleı·le demir ,.c nıücs. cssntı resmi· Bu suale cevnp vermek intiyen oku· 

h · .. ) ucularımız bir mektupla gazetem 'zc vazife ettim. Bon serv·s·ım var- J e ,.c u<ıusıye) c muracaatln atış icrn 
müracaat etsinler. Mutl&lm vazih. 

dır. Her hangi bir müessesede veya iane derci ,.e saire gibi §İrketlcı sarih adres bildirmeğc lüzum yok· 
bir vazife arıyorum. Taşra yada veyn c~hns tarafından yapılmış ve la· tur. 

giderim. pılmnktn olan te ebbüsnttın cemiyet. Namı müstearla da iştirak edilehi· 
B:ıkırkoy Sakıza(:acı taşhan caddesi mizle kat'iyycn alakası yoktur e!en· lir. 

~u. l I l\Ichm diıu. 

da lzmit münevverlerinin, genç
liğin ve halkın içlerinden topla
Jaaığım ihtisasları bu mektubum
la bildirmeği faideli gördüm. 

Vilayetin tanınmış bir avukatı 
bana şunları söyledi: 

•Yarının neşriyatından ben 
kendi hesabıma müteessirim. Da
vası hakkında birşey söyliyemem 
yalnız efkarı umumiyeyi Arif 
Oruç beyin temsile yeJtenmes'ni 
ço)< feci buluyorum. Yazıları iz
mitte bir tesir bıraktığına inan· 
mak gülünç birşey olur. Bir hu
knkçu sıfatiJe ben Arif Oıuç 
beyın muhakemesinin ~urada gö· 
rülmesini isti} orum. Cümhuriyet 
mahkemelerine hiçbir zaman te
sir giremez. Muhakemenin lzmitte 
o'masını arzu ve temenni et
mekliğimdeki sebep şudur: El
hamdülillah benim kapJmı kimse 
çalmadı ve çalamaz Yalnız biz. 
Türk hakim:eri huzurunda ne 

olursa, o!sun vali beyin hangi 
kaplyı çaldırdığını anlamak iste
riz de ondan ... ,, . 

Hukukçu ile bir hayli dc:ıha ]!lf 

atarken bizi çok güldürmekle 
beraber hayretler içinde bırakan 
ve guya Arif Orucun Izmitte bir 
dostuna söylediii şu sözleri de 
entrcsalığına binaen yazıyorum. 
Giiya Arif Oruç B. gazetesinin 

bidayeti neşrindenberi yazdığı 
ateşli makalelerinden mes'ul 
müdürü Süleyman Tevfik B. ih
tiyar olduğu ve kanunen kendi
sine bir ceza vtrilerniyeceği için 

mahkemelerden yakar;rnı sıyıra
cnğını zannediyormuş. Hukukçu
dan sonra dar muhitleri iç'nde 

Jet çaldı. Ortada söylenecek bit 
şey yoktur., bitirdi. Bende dahi 
çok bu mevzu üzerinde durm•i1 

lüzu nsuz görüyorum. lzaı.tt• 
umumi bir şekilde halkı ıioit: 
lendiren kapı çalma meaeld' 
olmuştur. 

işe vazıyet eden mllstaotik 
bey tah~ikalını bitirerek effıld 
son tahkikatın açılmasa için cOlll" 
huriyet mUdde:umumisine ver 
miştir. Muhakemelerine bd 
hafta içinde başlanması mulr 
teıreJdir. Büyük bir aUkailf 
takip edileceği muhakkaktır. 

Tu !Jrııl 

Yugoslavya ve Yunanist•11 

Tan gazetesi Yugoslavya ve y..,,
nistan arasında cereyan eden mil, 
rattan bahseden bir batımakalesfll111 

Yunıın siyasetinin Türkiye YunaıJ" 
tan Uzlaşnıasrndnn sonra aldığı 

nazaran Mösyö Marinkoviçln " 
yahatinin calibi diltkat olduğuna it" 
ret etmekte ve Mö.:ırö Y cnizelosun Si' 
mave Bclgrat ile n .. :r.i muhadenet )11• 
siyatını muhafazaya taraftar oıdd •' 
nu beyan ettikten sonra şu suretle ili' 
netice mtüalcası yürütmektedir. 

''ltnlya · Yunanirtan muhadenetfll' 
rağmen \'e hatta bu muhadenetten d' 
layı Mösyö l\lnrinkoviçin Atinada JIİI' 
nü knhul görmesi \'e mü:r.al\erat oetfo 
ccsindc iki devlet arasındaki mild,,.. 

bir çok vi:ayet gençlerine karşı 
büyük varlıklar gösteren gençler 
arasına sokularak onların 

fikirlerini kaydediyorum. Gençler 
diyorlar ki: 

<' Arif Oruç beyin sesi 

lı:ıtı (Balkan mesaili no!•t.ai nasa~ 
dan gayet samimi bulmuş olması -" 
tıkidir. Filhakihn matbuat Mösyö ,,,.. 
rinkoviçin (Yunnniatan ve Sırbistd" 
vaziyeti co.ı;ı·nfileı i başka başka oJdf' 
ğundan Bnlkan hnıicindeki mesaili t1" 
ni suretle tcla!rl.i eclemlyeceklerfll' 
dermeyan ettiğini bildiriyor. Yun...., 
tanın harici siyasetindeki nazik n.,.., 
budur. Şu r.anıanm beynelmilel 111V. 
~iilatı ar~Eında bu iki veçheli si~ 
ıdare ,.e ıdnme ed~bilmek irin Möl,-
Vcnizclosun olanca meharc;i idlP I' 
der. 

bütün gayretine r<tğmen 
lzmit ufuklarında bir yaz bulutu 
kadar ömürsüz bir tesir bırak
maktan başka birfey yapmadı ,, 
Bir diğeri: "Yarının yalanı yarın
ki m hkemedc meydana çıka
caktır. Çünkii bu esassız neııi· 
yata Türk hiikimleri vazıyet etti. 

Ben lu vilayetin az çok, okumu~ 1 
ve dilşüncbilen bir genci slfatile 

Arif beyin neşr:yatından :stmıp 
duyduğumu söyliyeceğim. Gün· / 
Jük yazılarında mevhum bir lzmit 

.. 

Rontgen 
ile muayene ve tedavi 

T. lf~mil 

Kadıköy ünde 
Bahar:ye cac!desi Süreyya 
s neması Gırssında No. 31° 

Cumadan başka hergün ! de11

9 sonra. Te!efon Kadıköy 14 



Uçüncü il:in 
Ticari Sınai Türk anonim şir

ketinin 30 Teşrinisani 930 tari

hinde fevkalide heyeti umumi

ye içtimamda maksadı şirketin 

husulü imkAnımn zevalinden do

lay.ı infisah ve tasfiyesine karar 

Verilmiş olduğundan ticaret kanu

nu.un 445 inci maddesine tevfi

kan şirket alacaklılarının 3 üncü 

I ZAYiLER 1 - v AK T J n .mı t Devlet d-:~.;;;;·~ı~;;';f,};nE. ·ı 
Tatl::.ik mühürümü zayi ettim. 1 K ücük il A nlarıl. Pendık istasyon büfesı b.r s ene müddetle ve aJenı müzayeae 

Bu mühürle. _ki.mseye b~rcum a,, :. a Al ile icara verılecektir. lsticara talip olanların 27-12-930 cumartesi 
yoktur Yemsınt hakkettırece· - ... Her ırıJn ""••olunur • - .. .. t 5 t H d · 1 t "f tt• ı·- · d h b ı 
w. • •• •• gunu saa e ay ar paşa ış e me mu e ış ıgm e azar u.un• 
gımden hukmu yoktur. •••••••••Tarife••••••••• 

Kadıköyünde l\lühürdar cadde~indc : 1 Delalık ı.:uru~ 30 : 
(41) No. da AHe Necmiye : ;ı 50 ; 

§Birinci fırka dördüncü alayın : J • .. 
65 

: 
birinci tabur ve üçüncü bölüğün- : • .. 

75 
: 

den 1-11- 930 da almış olduğum : 
4 

• • : 
63 numaralı bili müddet mezu- : ihtiVlJÇ kalml.lvın- : 

·ı niyet vesikamı zayi ettim. Yeni-
1 i• tarihinden itibaren bir sene d k k 

sini alacağım an es isinin hü -
larfında Akaaraylılar hanında mü yoktur. 

18 numaraya müracaat ederek zağfranbollulu 3~21i Mehmet oğlu Osman 

haklarını ispat etmeleri meclisi - lsfunb~l ikinci ticaret mahkemesin· 

idare kararile ilin olunur. den: 
•••• •••• lstanbula Sultanhamamında Haço· • ...................... J h d •') d .. d 

• cava kadar< azamr 100 : 
: 10 defa) il.fn edil- • 
: mek ·/fzere maklu : 
• • 
• Abonelerimızin her üç aylı~ için • • • : bir def ası meccanen: : 
: < !atırı geçen il~olarıo fula ~atırı : 
• lçlı1 s er lı:uru~ ummolunur. • 

: ......... ················· 
PARA KAZANMAK İSTER •Cüthane ıeririyab sabık başmuavini: pu o anın a 3- numara a tuccar an 

: ve : Bedros Barsamyan Efendi tarafın· MlSlNlZ? 
: Ankara '- b t . ·ıı •. dan İstanbul icra dairesinde eshabı Taksitle her nevi eşya satmak sure· • merKCZ aı aneıı cı . 
• v• zühr vt h t"'' •-[ -ı h .• matluba karşı teklıf \'e esbabı matluı> tile ayda 90 liradan fazla kazanabilir· • .... e ::a culK ar mu e uıısı . • D Ah t HA •t B : tarafından kabul edılen konkordato· siniz. 9 • 12 arasında müracaat: 
: r • me .. a~~ • : nun vaki müracaat üzerine 15-12-930 tıı İstanbul Dördüncü Vakıf han için· 
: Hastalarını her gun ogleden • rihinde ikinci ticaret mahkemesinde d u · K ıt · t 

A k d Adı. • e nıon o esrıa . 
: sonra: n ara a ıye sa- • tasdik edilmiı:ı olduğundan alfıkadara· 
: rayı karıısmda Seyit efendi : na mahlm ol,:;ak üzere ilan olunur. 
: apartımanında : 

(8) 

: Kabul ve teda,;i eder i 
••••••••••••••••o••••••••••••• 

Kazanmak için 
1 ·ık t ·ı" d == H ı şar ı an ır if 
~ d 
ıı :ıı •• 
ı: 1.l&nsız kazancı ar,ırmava Si 
~ .. 
~ savaşmalc, havada fa- ii 
U J aresiz uçmıva çalış- ij 
1 mtJk gibzdir IJ 
p Ticaretinizde , san'atınızda H 
ti muvaffak olmak istiyorsanız n 
H gazete ilinına ehemmiyet ve if 1 riniz : Gazete ilanı ilanları rı n 
n en ko'ayı, en ucuzu, en te ii 

lstanbul ikinci icra memurluğundan: 
Bir borçtan mahcuz ve furuh

tu mukarrer 100 adet sandalye 
30-12-930 tarihine mUsadif Sah 
günü saat 12 den 13,30 a kadar 
Galata Balıkpaıarı deniz kena
rında Habibin gazinosunda bil
milzayede satılacağından talip 
olanlar yevm ve saatı mezkôrda 
mahallinde hazır bulunacak me
muruna 93<l-940 dosya numara· 
sile müracaat etmeleri ilan olu-
nur. 

Kadıköv 2 inci s ılh hukuk hakim· 
liginden: · 

SATILIK UCUZ EMLAK 

Tophaneli oğlunda merhum Bahri 
Pş. hanelerinin 19 kanunusani 931 pa 
zartesi saat l:> ten 16,.30 a kadar Üskü· 
dar sulh hukuk mahkemesint"e kat'iyen 
satılacaktır. Fırsatı kaçırmayınız. 

(IO) 

Taksitle 4 ay veresiye 

Za !cana. memr:rlara ve aileleıine 

her nevi <Ş}'a veresıyedir. Veresiye 
muamele 15 giln devam edecektir. I•· 

canbul dördüncü \'akıf han içinde 
l9) Union Koltesıiat 

ınıWıı.ıım 
. satın Elnr.a t.eyetı 

ilAnlerı ........................... Ü sirlisidir. :: 

1
: işte ilan tarifemiz: i~· .. 

Sonuncu ıayılada Satırı Kuruı 12 5 ii 
5 . 2J- ·: ıncı • ,, i: 
4 40 .. 

Kadıköyünde Ihlamur cadde
sinde 60 No. la hanede sakinken 
akıl hastalığile m~lul olup bi
marhanede tahlJ tedavide bulu
nan Ahmet Sabih Ef. nin hacrile 
şahsına tekayyüt ve umuru hu· 
susatında kendisini temsil etmek 
üzre mezl-rür hanede mukim 
valdesi Hüsniye H. nın veliyeti 

Hastaneler i~in 1616;) metre y~rli 
malı patiska kapalı zarfla münakasay.ı 
konulmuştur. İhalesi 5·1·931 pazartesi 
günü saat 14 te Fındıkhda heyetimizde 
yapılacaktır. Taliplerin yirmi kuruş· 

luk pul mukabilinde şartnamesini alma 
lan nümunesini görmelerl ve ihale sa· 
atinden eve) teminatıarile teklifnam(:;· 
!erini heyetimize vermeleri. 

.. . . . :: z • • • • ıou :: 
' " " ., . 200 :: 

ReımJ ılınlar, l()nuncu aayıfadı 10 Kr !I 
ilin memurumuz size fav- n 

d l b• ·ı.e. L• .. U a ı ır ı unın şeı..ıl ve uc- :: 
reti için hizmet etmeğe ha- i! 
zırdır. :1 

altına konulmasına karar veril
miş olmağla tarihi iJıindan iti- • * • 

11.-ı:::::::::::::::ı: :: : ::: : :: ::: : ::: : ::: ::::: :: :::: :::: :: 

baren on gün içinde her alaka. 
daranın kararı mezküre itiraz 
edebileceği ilan o?unur. 

İzmit ve civanndaki kıtaatın ihti· 
yacı olan yulaf kapalı zarfla münaka· 
saya konmuştur. İhalesi 24/12!930 rar
şamba günü saat 16 da lzmit a"::"-eri 
satın alma komisyonunda yapılacak· 

tır. Taliplerin şartname}i görm~k üze· 
re Fındıklıda heyetimize ve şar+.ıı.ın t 

almak ve tekliflerini ,·ermek fötre te· 
minatlarile mezkOr komisyona mürn· 

-
Adliye vekaletinden: 

Koltuk 
Sandal ya 
Büyük masa 
Küçük masa 
Dolap 
Tahta kanepe 

30 
104 
14 
27 
17 
20 

212 

6 Kalem 

Parça 

caatleri. 

• • • 
İzmit ve civarındaki kıtaatın ihtiya-

Ballda cins ve nevilerile miktarları muha:-rer altı kalem 212 
parça yerli malı muhtelif mefruşat aleni ınünakasa suretile mü
bayaa edilecektir. Mahalli teslim lstanbuldur. Talip olanların şart
name ve krokilerini görmek ve fazla izahat almak üzere lstanbulda 
Adliye Levazım Mümeyizliğine ve Ankarada Adliye Vekileti 
levazım müdür lUğüne müracaat eylemeleri ilin olnnur. 

cı olan arpa kapalı zarfla münakas••· 
ya konmuştur. İhalesi 2if12/930 ~ar
şamba günü saat 15 te lzmit askeri 
satın alma komisyonunda yapılat"ak· 

tır. Taliplerin şartnameyi görme:, Ü· 

zere Fındıklıda heyetimize ve 'in:-tna· 
me almak ve tekliflerini vermek üzere 
teminatlarile mezkOr komisyon:ı müra
caatleri. 

Emvali metruke müdirligv inden Fırka 61 Ç~r;ud:ki :ı~aat _hayvanatı 
için 100.000 kılo \'e Tekırdagı kıtaatı 

Semti Mahallesi sokağı No. sı Nev'i icarı şebriİi hayvanatı i~in 9:3.000 kilo arpa aleni mü 
Lr. Kr. nakasa ile satın alınacaktır. ihalesi 1:": 

~ eşilköy Şevketi ye istasyon caddesi 11 maa oda dükkAn ve 25 42 ikinci kanun 931 pazartesi saat 14 dt.·· 
bahçe dir. Şartnameyi görmek ve pa1.arlığa .. ,, 

" " 7 maa bahçe dükkan 21 iştirak etmek istiyenler Fırka 61 satın 

" " " " 
9 dükkln 8 alma komisyonuna müracaatleri. 

., ,, ,, ,, 7 /l dört kit' a tarla 9 • :ı. • 

" " 
Hatboyu 

" 
14 maa bahçe köşk 51 50 Afyon, Eskişehir, Konya ve Erzu· 

" " 
,, " 

6 dükkan 7 rumda istihdam edilmek üzere dört 

.. " 
Bulvar " 

19 maa bahçe köşk 60 25 mimara ihtiyaç vardrr. Erzurum n 

" ,, As'an 10 maa bahçe köJk 50 25 Diyarıbekir için mimar ücreti ayda 200 
6 hane 20 \'e diğer mahaller için 150 liradır. 11~ 

" " " 8 maa bahçe hane 60 50 No. 1ı ordu emirnamesinde ücretle is-
" " " 113 hane 40 tihdam edilecek mimarlar hakkmdnki 
" Köyiçi Dibek 

6 3 25 
talimatta yazılı kayt ,.e kabul şartlan 

,. Ümraniye Üçüncü " nr haiz bulunan mimar ,·e mühendisler 
,. ,, " 14 " 8 den Ankarada bulunanların Vekalet 
,. ., ,, 16 " 5 emaldn "e inşaat şubesi mUdürlüğiine 
" ,, Güierçin 13 ,, 5 25 ve diğer mahallerde bulunanların da 
Baiaıia evsafı muharrer emlikin 10-1-931 tarihine mUsadif en yakm kolordu merkezlerine mür:ı-

C.""U nart~'"i giirı~ saat 14 de bilmüzayede icara raptı mukarrerdir. caatle imtihanları icra edilerek ehliY<'· 
taliptertn ~ 7,50 ~e.nbat makbU2larile lstanbul Emval Metruke ti tebeyyün edenlerin inhalannda mi· 
ica:- !..omiı.yu:.:ıuııa r.ıütaCd3.t ~yl'!mc!c:: i. marlıklara tayin edileceği ilan olum11 · I 

maları lazımdır. 

Bu hususa ait şartnameler işletme kalemindPn alına bilir. 

Taliplerin mi!zayedeye iştiraki için 200 lıra teminat tevdi 
etmesi meıruttur. 

lspi rt o ve Is pi rt olu içki lcr l n lı İsa rı 
U r ı ı tı 111 I l\ 1 ii d i i ı · 1 i iğ· ii ı ı f 1 e r ı : 

1 - Tt>kirtlağııula eıı son l f' k c ' 11111ii1:i11 haiz Ş3rap 

iıııahlth:ınt>s le ka\'1 ve telcı ı üatı ıuşa ... 1 kapalı ı~nf us\1-
lile m ii tıii kasa va k o rı u l 11111 ~tur. . . 

2 - Zarflar 931 s<'ııPsi l\:\ııuınısaııinin heş: nci pazar-
tesi günii saat ta•u oıı ıkiy«' kadar· kahul Pdıleceldir. 

3 - Miirı~k3saya aıt e'-rak takını lıaliııue i<liırei ıı:f'r

keziye mulıa~chesiu<len 25 liraya ıırnk:ıl>il tnlipler c 'e· 
rilecektir. 

4 - izahat almak isti~eııler miidiiriyeti . rruunıiye 

fen heyeti reishğine rniira<'aal edehilir. 
·-- - -----------

Bedeli ketfi üç yüz dokuz lira doksan dokuz kuruştan ibaret 

Sultanahmette Baytar müdüriyeti aygır deposu ahırları tamiratı 

bermucibi şartname yaptırılmak üzre 27 Ka. evvel 930 pazar 

günü saat on beşte pazarlıkla ihale edilecektir taliplerin heyeti 

fenniyeden ehliyeti fenniyelerine dair alacakları vesaikle lstanbul 

belediye merkezindcld dairei mahsusada encümeni daimiye mU

r acaatları. 

En temiz 
En güzel E n ş ı k 

En süratli, En nefis 
• • Tabı ışı yapan 
Yer 

- - - -..., 
T 

-
1 K v A 

MATBAASI 

DIR 
Tabı işlerinizi bntnn titizl', n 

rette hazırlar. 

tatmin edecek su-

Rotatif tabı makinesi i'azete 'fe kitap formalarınızı 

üç dört renkli klişelerle ayarlı bir surette ve sürat

le hazırlar. 

Mec1J1ua ve kitaplarınızı istediğinizden üstün tabeder. 

Matbaacıhğa ait her hangi bir işi deruhte eder • 

Yapılacak tabı işlerini bir yere vermezden evvel ev

veli V A K T E uğrayınız. 

Her şeyden haberdar o!mak istiyorsanız V A K T E 

abone olunuz. 

V A K 1 T Haftada bir okuyucularına 16 sayıfahk 
bir mecmua veren yegane gazetedir. 



- C.zetem!.sdf' cduo ••aı •e rıH~=ılerio bütOrı h•k•lrt mahfaz.du• 

:ıu:c::,e ı:ö.ıderllcce t mcl.tuplarıo L zeri o~ ldııre tçınsc 1 idare \"az:ı 'a 1 
alt tse r \'ım 1 lıaretl kooıılmalıdn 

09ro9'211,-au mektaplıno ladcaJDdırn., lurmdJ muJtaddere.al~ m•ILtu.plua lloou mııı1, 1>4lNLal'tc 

ka1'>olmaaında.n •• U&nlano mllndetteatuıdan idare mH'ul defi!dlr 

= SAYISI 111..iR YEROrı o KURU5 = 
,\1.\ l'BA.\ VF, Dt\Rr:I l.\~E. 

' L"JT , ,l.ROU. l~TA:'\Tll"L Babı:ıll Aolı:ara caddes ode •\An. 

.__ • Cf 
, ..... ı 'lı/ A.Kt • Poı1t• autwıf _,,, 

~~~rş::w&:> Muhtır~ ı ~~~ 'a.------.~ 

~ T AKVIM! ~ I 
ünyanı f n ~eri Yazı ~o~ines; ... 

1 AG ~ı 
1931-8 inci sene 

Is anbud Ali Ticaret Mektebinde vukubulan ıresmi dak
.. o~ırafi s ·· r t müsabakasında lii neticede: 

Mediha Haşim Hanım Underwood 
Fatma Hüseyin Hanım Un de rwood 
Mukaddes Hanım UnderWood 

Yazı makinasmda BiRiNCi 

" " 
iKiNCi 

UCÜNCU 

Adedi 
93 

121 
18 
35 
22 
30 
~19 

Nevi 
Koltuk 
Sandalye 
Büyük masa 6 kalem 
Küçük masa 
Dolap 
Tahta kanepe 
parça 

BalAda cins ve nevile miktarları muharrer Altı kalem 319 
parça yerli muhtelıf mefruşat aleni münakasa ıuretile mübayaa 
edilecektir mahalli teslim Ankaradır: Talip olanların şartname ve 
krokileri görmek ve fazla izahat almak üzere lstanbulda Adliye 
Levazım mümeyyizliğine ve Ankarada Adliye vekaleti Levazım 
müdürlüğüne müsacaat eylemeleri lüzumu ilan olunur. 

---- --·---
Ça. 91\0. Jaııdarrna 

111 iid lirlliğ·i.i nelen: 
Ekmek ilanı 

efrat mek:tel)İ 

1 - Çanakkale 9 uncu Jandarma mektebi talebe efradının iaşesi 
için yüz altmış beş bin kilo ekmek 1 - 9 - 930 dan 931 senesi 
ağustos gayesine kadar 16-12-930 tarih=:ıden itibara yirmi dört 
giin müddetle kapalı zarfla münakaıaya vazedilmi~tir. 

2 - Ekmeğin ihalesi 8-1-931 perşembe günü zavali saat on 
beşte vilayette icra kılınacağından ihaleden evvel mektep idare
sine müracaat eden taliplere derhal şartnameler mektep müdü
riyetinden verilir. 

3 - Münakasaya iştirak edecek taliplerin verecekleri teklif
nameler şartnamadeki şerait dahilinde verilecek fiat yazı veya 
rakkamle okunabilmesi için açık yazılacaktır. 
4 - Bedeli muhammenenin % 7,5 teminatı muvakkatesi sandık 
makbuzu veya hükümetçe maruf banka makbuzları kıymeti mu
harreresi üzerinden istikrazı dahili tahvilatile borsa fiatmdan 
% 10 noksanile sair milli esham ve tahvilatın teklifname ile bir
likte il İnci bir zarfa koyarak komisyon riyasetine birer makbuz 
muk bilinde verilecektir. 

.... .aayyarc 

~ıı11ır~ıı"~ıı~1~ 
Pıyangosu ~ 

plyane 
alınız 

b"leti • 

G. ıncı l<eşide 1 !-kanunusani ·931 dedir. 
Büyük ikranıiye (200,0 JO) liradır. 

Ayrıca: 

"50.000,, ''40.000,, "25.000,, "10.000,, 

liralık ikram~ye ve "100.000,, liralık 

hir mük:lf at vardır. 

" " Olarak müsabakayı kazanmışlardır. 
23 Senedenberi yapılan Beynelmilel Daktilografi sürat müsabakalarında daima 

UNDE~WOOD yazı makinası BıRlNCILIGI kazanmıştır. 

r ro~zon ~irinci Postosı 
( C0MHURlYET ) vapuru 

23 luinunevel Sah akşamı 
Galata rıhtımından kalkarak 

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

t~valı'.< sürat posta31 
( M ER S 1 N) vapuru 23 

kanunuevvel Salı 17 de Sirkeci 
den Gelibolu, Çanakkale, Kü
çükkuyu, Edremit, Burhaniye, 
Ayvalığa kalkacak ve dönüş
te Altınoluğa da uğraya
caktır. 

Bayron Marsilya ekspresi 

. Andros, liiks posta vapuru 25· l 2 pcr· 
şcmbc tam sa:ıt 1 O da her sınıf yolcu 
ve eşyayı Tücc:ıriyc kabul ederek doğ· 
ruca Pire \'e ~Jarsily:ıya gidecektir. Bil· 
hassa muhnfaznlı üçüncü sınıf kompar· 
timanlar için tenzil:'lıh fintlar. lngiliz • 
Nelson (_,ine kumpanyasının Cenubi A· 
mcriknyn işliyen lüks transatlanı'kleri için 
bilet verilir. Anagnosıopulos \'C Siskidis, 
Cıılaıa Çinli rıhtım h:ın Tel. O. O. 2612 

Jı Uoğum ~e .~adın hastahkları 

i
l müteb assısı ' 

1 
Doktor 

1 Hüseyin Naşit 
1 Türbe, eski Hilaliahmer binası 

No. 10 Tel. ı:tanbul: 2622_11 

Doktor 

Ha ız Cenıal 
Cumadan maada hergün og

leden sonra saat (14-16) de Is
tanbulda Divan yolunda 118 nu

maralı hususi lrnbinesinde haJ

ta!arım kabul eder. 

Jstanbul: Tel .2398 

Umumi Acentaıı : Ga ata Mahmudiye caddesi No. 11-13 
KAAlÇIL'K VE MATBAAC LI< Anonim Şlrketı Tel B 1761 

'lf'' ~,.~":\· • .. '·"" ...... '• '. - . .. .... :_. lr., ~ .. _ .. · .... ·'- . .,..., ,... . i'V\"'f!>··s- • .._ ıı.. •• ., '· ... • · 

Devlet Matbaası Müdürlü
ğünden: 

DEVLET MATBAASI 

Macit 

Yeni Neşriyatı 
Umumi Coğrafya 
t Tabii, Beşeri ) 

ve lbrahim Hakkı Beyler 
Fiah 130 kuruş 

Fizik Manipüliisyonu 
Defteri 

Kemal Zaim Bey 
Fiah 65 kuruş 

Terbiye Mecmuası 
Numara 28 

Fiatı 25 Senelık Aboneıi 250 

Beyaz Zambaklar 
Memleketinde 

Miilerc"mi: Ali Haydar Bey 
Fiah 55 kuruş 

SATIŞ YERt 
Cağaloğlu Maarif Emaneti Altın 

IAlll ............. ıuutmlttfUllltUUUiHUiUıtı&l..........,...AUIRtll .. l•MIUIAIHIHUlllHMl't'IRltmıumıımııı111N11111 llltliıtttu lrtt'tmtuıı .... ım-w:: ..... _, uımn•--~ 
lUes'ul Müdür Refik Ahmet 


