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Tevfik Rüstü 8. 
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Hariciye Vekilimiz 
Bugün Sofyada 

Tevfik Rütşü B. Bufgaris
tanla Yunanistan ara
sında itil~if ten1inine 
muvaffak olnnıştur 
Venedik (A.A) - Türkiye 

Hariciye Vekili ve arkadaşları 

bu sabah buraya gelmişler ve 
akşam üzeri hareket eylemişlerdir. 

M. Muaoliniye teşekkür 
Roma, 1 (A.A) - Türkiye 

Hariciye Vekili Tevfik Rüştü B. 
M. Musoliniye aşağıdaki telgraf
nameyi çekmiştir: 

Büyllk dost memleket toprak
larını terkederken Romada gör
dü#üm samimi ve hararetli ka
bulden dolayı bir kere daha te
ıekkürlerimi takd!m ve minnet• 
tarlık hislerimi arzeder, ihtirama· 
bmm kabulünü rica eylerim. 

Gazi sabah • • • r mızı eref lendir diler 
Sofya 30 - Türkiye hariciye 

vekili Tevfik Rliıtii Beyin Sof
yaya vlsıl olması bekleniyor. 

~--------"------------------"""'"'···"'"'""~~----~~------------------
Büyük Reisimiz saat 12 de Dolmabahçe rıhtımına çıkmışlar ve bir 

Türkiye hariciye vekili burada 
kaldığı müddet zarfında Bulgar 
ricali ve bilhassa hariciye nazırı 
M. Burof ile temas edecek, ıe
refine ziyafetler verilecektir. vapurda kendilerini lstanbulun tazimlerinj arzetmiştir 

. f ~~'lnu~ğrnw~diklen..w ;icin Q'eri 

j Ege bu esnada Büyükdere 

~ Ha. aaraya gelmerlen · 
it ~Gtı Gazi Hz. nin sabah
~tiıı ,ebrimizi ıereflendirmit 
•~ -.caklanm, fakat teşrifleri ... ,.:_! 
~ ~n kat'ı 'fe muayyen olarak ;.•t edilemiyeceğini yazmııtık. 
hb ~b~~ka ~azi ~z. dUn sabah 
.._ li11ıızı teınf etmışlerdir. Ege 
ıotu.ıı otuz altı aaat silren ve 
~ lakin geçen bir yolculuk
t IOnra gece saat ikide Bo
b~n girmİf ve denizde kesif 
~ •aa bulunduğu için saat iki 
lll~tllltta BüyOkdere anOnde de-

enıiıtir. 

C • lıtlkbıl heyeti 
\, •ti Hz. ni istikbal etmek 

1 
~o~e Vali Muhittin B. , üçüncO 
~'ktdu kumandanı Şükrü Naili 
'-ki • lberkez kumandanı, ordu 

"'etr · 'b' 1fl Ali Sait paıa, Afyon 
~ Uau AH. Tekirdağı meb'usu 
Nı. lllil .. . t• • d . ... l'' --ınnıye ı umumıye mil U-
~ ~\'file Hadi, Istanbul meb'
~Yllk llaeyin B. ler otomobillerle 
~ ~ereye gitmişler ve ora-
'fti bındikleri motörle Boğaz
lif oa:: ç.ıkrnıılar, f,Jcat çok ke-

aıaten dolayı Ege vapu-

ünfinde demirlemiş bulunuyordu. 
istikbal heyetini hamil olan mo-
tör saat Uç buçukta Egeye ya
naşmıı ve heyeti çıkarmıştır. 

Heyet Gazi Hz. ne tehrin ta· 
zimlerini arzetmiştir. 

Ege vapuru sabaha kadar 
BllyUkdere önünde kalmıı ve 
sabahleyin sis hdiflediğinden 
8,50 de demir alarak hareket 
etmiş Ye dokuzu kırk geçe Dol-
mababçe önüne demirlemiıtir. 
Dolmabahçe önünde bulunan 
Peykişevket hafif kruvazörü bu 
sırada 21 tane top atarak Reisi-

Müsabakamız 

Bu kadın çehresi ne mana 
ifade ediyor? Anladığınız 
manayı aıağıdaki kupona 
yazınız ve bu kuponu ke
sip biriktiriniz. 

Müsabaka kuponu:2 

cUmhıır~ Hz~ ni ' rnlnmışbr • 
Gazi Dobbabahçecle 

Gazi Hz. nio teşriflerini ha· 
ber alan kesif bir halk kntlesi 
sabahın pek erken saatlerinden 
itibaren Dolmabahçe nbtuıunda 
b "rikmişti. 

Sevgili reiıimizin teşriflerine 
intiz:.ır ediyorlardı. Gazi Hz. ni 
karşılamak üzere Dolmababçe 
sarayına gelmiş ZeYatla• Nebi 
.zade Hamdi, Erzurum meb'usu 
Tahsin, DarUlffinun müderrisle
rinden Yusuf Ziya beylerle di-
ğer mebuslardan bir kısmı An· 
kara motörile saat onda Ege 
vapuruna gitmişler ve bUyUk 
reisimizi şehir namma selAmla
mak üzere giden heyete müliki 
olmuşlardır. 

Reisicümbur Hz. öğleye kadar 
vapurda kalarak istirahat etmiıler 
~e saat tam on ikiyi bet geçe 
beraberlerinde , seyahatlerinde 
kendilerine refakat eden Dahi· 
liye Yekili Şükrü Kaya, Sinop 
meb'usu Recep Zühtü, Kütahya 
meb'usu Recep, Kıhç Ali B. ler· 
le Aydın meb'uıu Reşit Galip, 
Afyon meb'uıu Ali, Tekirdağı 
meb 'usu Cemil, Tahran bilyilk 
elçimiz HüsreY B. ler olduğu hal
de Sakarya ınotörile Dolmabah
çe nhtımına çıkmıtlardır. 

Aziz misafirimizi aaray nhtı
mmda lcarıılayanlar araaında Is
tanbul meb'usu Şair Aptülhak 
Hamit, polis miidUrti Ali Rıza 
B. ler ve jandarma kumandanı 
ve diğer zevat bulunuyordu. 

Gazi Hz. nhbma çıkbktan 
sonra refakatlerindeki zevat ile 
birlikte saraydaki dairelerini teş
rif buyurmuşlardır. 

Gazi HL dün saraydan biç bir 
yere çıkmamıflar ve istirahat 
buyurmuşlardır. 

Vali Mubittni B. öğleden son
raya kadar sarayda kalmııtır. 

Dahiliye vekilimiz 
Dahiliye vekili Şükrü Kaya 

Mülakatlar esnasında umumi 
ıiyasete ait meseleler ve iki hü
kumet münasebatı görüşülecek
tir. 

Yunan .. Bulgar itila/ı 
Atina 30 - P~risten bildiril

diğine göre Türkiye hariciye ve
kili Tevfik RU9tU B. Cencvrede 
bulunduğu sırada Bulgar murah
hularile vuku bulan mülakatla
" esnasında muallak meseleler 
hakkında Bulgarist.al\1 ile Yuna
nistan araıında bir itilif temi· 
nine muvaffak ol~uştur. 

Tevfik RllttU B. Sofyadan ge
çerken bu mesele hakkında 
Bulgar baıvekilile görüşecektir. 

Köylüye kredi 
Gazi Hz. motorda1ar Ankara, ı (Telef on) - Ziraat kredi 

B. de yanında, Bolu meb'usu kooperatifleri on ayda 188 şubede 19,743 
(Alt tarafı altıncı sahifede) hissedar kaydetmiştir . 

Dünkü samimi toplantı 
~-a;:rr• 

Türk ve 
arada 

Yunan san"atkarlerı bir 
heyecanlı bir Qün yaıadılar 

'fürk ve "Yunan .::=.n'atklrlan bir-arada 
[Yazısı altıncı sahlftmizdedir] 

• ,,. r • "' 
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\Bize~ Yazını~ ! 
Vakıt, okuyucularının dert ortağıd!, i 

Tedrisat şekli hakkında Bir sene Feeke belediyesine seçilen iki aza 
~faarif Vekilin1iz arasında akrabalık mı var? 
beyanatta bulundu işler görmüştür Muhterem elendim, . . ,.mucibince bir mecliste içtimalan t:t'J 

Anklra, 30 - Maarif Vekili Esat . Adnaanın ~ek~ kazasında ye.nı .bele olamıyacağı .ı.rzedilmiş iken bu kail' 
Bey, fU beyanatta bulundular: Ankara, 1 (A. A.) - Ağaç koruma 36 neviden 1,451.934 ağaç dikildiği anla· dıy~ k~nunu uzerıne ~·.apıl~n . ıntıhap l nun hükmü kazamızda cari olma1""' 

Maarif i şleri hakkında Galatasaray cemiyetinin senelik kongresi bugün sa- şılmışhr. İklim itibarile müsavi olan netıcesınd~, fırkaca gosterılmış olan ki reis intihabı da yaptırılmış ve ba' 
lisesi dil - lisan mektebidir. Biz mümkün at 10 da himayei etfal salonunda top- birçok vilayetlerimizde fındığın teksiri namzetlerın altısının okura yaza~ 0~· ların bir mecliste bulunmalanna mU" 
olduğu kadar bu mektebi takviye ede· lanmıştır. içtimada 929 hesabı kat1ıJi için Ordu ve Giresundan fidan celbine mamala~~ndan azalıkları kabul edılnu- ade edilmiştir. 
cefiz ve etmek ceyiz. Böyle olduğu hal- ile 931 ve 932 seneleri bütçeleri kabul teşebbüs edilmiş n ayrıca Pazar şube- y~re~ ~ıger altısının buyrultuları ve- l\lerciinin nazarı dikkatlerini ct1' 
d F l 1 l k ld 1 k · · t' b' l'k ta · · 150 b' f d k f'd .. d ·ı · nlmıştır. .. e ran sı zca l ers er a ırı ara , yerıne ve cemıye ın ır sene ı raporu svıp sıne ın ın ı ı anı gon erı mesı B 

1 
. . . .. etmenizi hürmetlerime terdifen arz '' 

Til k d 1 "k k d'I · t' u ~ k ta f d t "l d ' l · t' y k" .. d uyru tu \erılen bu altı azadan ıkı-r çe ers er ı ·ame ecme tasavvur e ı mış ır. mumı mer ez ra m an I ne evessu e ı mış ır. er oyun e a· . . . d' ~ . . rica eylerim efendim. 
bile ed ilmem i ştir. teklif edilen nizamname tadilatı da ka l ğaç tohumları ekilerek eldeedilecek fi. ~ının :e.k, ıgerıne hala.'e tey.ze olduk F k Elb. . d 

Eczacı ve dişçi şubelerinin ayrı ayn bu olunarak cemiyetin eski ismi o- danların tevzii için bir fidanlık tesisi- lan gıbı aralrında sıhrıyetlerı mevcut e e ıstanıza e 
birer fakülte olması hakkında bize bir lan (Himayei e::-rar cemiyeti) (ağaç ko ne karar verilmiş ve Midayiç içftliğin- olduğundan kanunun 27 inci maddesi Şerif 
müracaat vaki olmamıştır. ruma cemiyetine) tahvil olunmuştur. den beş bin dönüm arazi alınmasına 

Bu bir Darülfünun rnes'elesidir. Da- Bilahare umumi idare heyeti intihaba- tevessül edilmiştir. Halen bu arazinin 
rülfünun dh·an ı tas~fp ederse, biz de tı yapılmıştır. nüzayedeye çıkarılmak üzere haritası 
muvafık görilrill'~ Akalliyet ve ecnebi Cemiyetin okunan mesai programı· yapılmaktadır. 

F ekede maliye dairesi oturduğu 
binanın kirasını vermiyormuı! 

mekteplerinin Türkçe hocalarının terfihi na nazaran ağaç mütehassısları davet Ağaç koruma cemiyetinin menafii 
düşünülüyor. edilerek bir program tanzim ve prog- umumiyeye hadim cemiyetler meyanı- Ev ııhlbinin çekti§ı telgrafııra cevap verilmemif, 

ı\1üderrls Hüsnü r !amit 8. mekcep ram üç bin nüsha tabedilerek şubelere na ithali için bir karar ittihazı zımnrn· etti5)i masrafler beta gitmitl 
muallimlerin in tekaütlükleri ve hayat si · ve sair icap eden yerlere dağıtılmıştır. da d~vlet şurasına müracaat edilmiş- Fekeden gazetemize yazılıyor: ne ait o lup 1613 numarala kaouO 
conaları hakkında yaptı ğı ceıkikaıın ne- Umumi merkez Ankarada tesis edildiği tir. Muhterem efendim; Feke ma- mucibince tasfieyi düyuna alı• 
ticesini henüz bize bildirmedi. ~lümkün zaman cemiyetin 9 vilayet ve 25 kaza Ankara, 1 (A. A.) - Yeni intihap e- liye dairesinin tahtı itgalinde bu- nan 156 liralık nakit havalen•· 
oldukça Ankara ve Cİ\'anndaki mektep- ve 24 nahiyede teşkilatı vardı. Bugün dilen ağaç koruma cemiyeti umomt he· lunan hanemı·n ı"kı" senelı"k bedelı' 

l k 1• • k ı mesi de gelmemi•tir. . )eri geziyorum. lk me ·ıeplerin ta ım ve 29 vilayet ve 80 kaza, 52 nahi .. ·ede şube yeti idaresi kongreyı mütea ıp top ana • J 7 

" ıcarı o an (240) liranın bili ha- M .. · d"kk tiıı 1 
terbiyesine çok ehemmiyet veri) orum. a~ılmı~tır. Bu teşkiHit peyderpey tevsi rak Izmi meb'usu Rahmi Beyi reisliğe ercımın nazarı ı a 
Bilhassa çocuklnrı mıza en küçUk yaşta edilmektedir. Birçok vilayetlerde yeti- Edime meb'usu Faik, Erzurum meb'u· valenamesi g6nderilmemiıtir. Bu celple havale namelerinin 160"' 
Cümhuriyet mefkOresini yerleşıirmeği şen ve diğer yerlerde de yetişmesi müm su Aziz Beyleri reis vekilliklerine inti- hususta bir çok eara aarfederek derilmeıine delllet buyurmaoıSI 
hedf-f ittihaz ettim. Şunu dn soyliyeyim kün olan iyi cins meyvaların tamimi i- hap etmiştir. verilen telgraflarımıza mlisbet ve rica ve bilvesile hürmetler eyle-
ki. muallimlerimizln çok uğraştı kları nı çin aşı kalemi celbedilmiştir. Bu kalem 

1
. A • menfi bir cevap ta verilmemek- rim efendim. 

gördüm. !erin miktarı 77 çeşitte 3300 dUr. Bu çe· Ş kanunu f ayıhası tedir. Bundan maada 927 senesi- Karilerinizden Elbüstani zade Şert~ 
i\1 e J.. tep ta le lıe!tl n in h il ri çte ki spor k ti . it] erden 180 kalem Keskin ve Turgut- ı · · ı · •ıtmtmnımı ıımı ı•ıft --ıtt1 11ttttttlll"'""'"""'' nııııııınmııoııımııımıııııııııııııınuunııııınımııuıııımııı111111H111uıı11ıııı••HIMllllWIHll1llUll-lllllff__.--

löpl erine gitmemeleri cemin edilm i ştir. luya ,.e 222 kalem Tarsus ve Sivas şu- meC ISC Veri IYOr ı· kfıs.saf mCC)J• aı• 1 Borçlar meselesi -1 
Halk mekteplerine hal kın büyük bir belerine 508 kalem Geyve ve Kalecik, Ankara, 30 - Iktısat VekAleti- ._. • _.,,. 

tehalük gösterdiğini haber almak tn\·ım Akhisar kazalarına, :.179 kalem Edirne nin hazırladıJı İf kanunu yakında s Q n çare 
Bu ay nihayetinde vi!Aycılerden halk fidanlığına gönderilmiş ve 1817 kalem B M M 1. . .

1 
ktt ,., İçtima bugüne tehir 

mek~cplerine ne kadar talebe devam de Ankarada meyva ağacı olanlara . • ec ısıne. verı ece r. DU edildi k"' 
ettit• haklnhda kafi rakamlar gelecektir ,, ' tevzi olunmuştur. Bundan ba8ka Gazi· kanunda arnelenın çalıtma saat- - Noktai nazarı mızın 

PO t N f . k" f 
1
. ayintaptan celbedilen fıstık a'ı:ulan Is- leri ( 8 ) saat olarak tesbit edil- Ankara, 1 (A. A.) - Bugün toplan- b ı ·· d · b tt• 

I a, a la Ve a e lOe tanbul, Aydın, Antalya, Bil~cik, Ce- miştir. ması mukarrer b:ılunan ali iktısat mec· U UD en l are ır . 
d d•( k • ? A l · k k d l' · · · f h · · b l ·kt t k'l' Ankara, 1 (Telefon) - Türk~d·iit evre 1 ece mı • belibereket viHlyetlerine, Geyve kay- me enuı açtan aça eYam ısı reısı a rısı u tınan ı ısa ve ı ı 

ı · .. d ı d :ıc.· )' ı · · )fu!'ltafa Qeref Beyı·n -hatsızlıg-ı dol" manlıg·ile m.·uuf (Dcba) gae Ankara, 1 _ Posta telgraf ve makam ıgına gon eri mi§ ve ayni za- e ece••• na ıye ame cıının gece · ~ Jl-a ..- " " " \"°... ··~--~ ~ •• -"' 
d k ... ) ] • d l • J."fcdle ıi :t•:_--.- ... ~-..-.-- A ""'hi..-: •tmlmfT. 1\11"" 

telefon kanun layihasının Maliye man a sa ız agaç arının aşı anması 1• gün Oz çalıfma saat erı, çocuklar, ı • • •.. • • ... sasının 1'ürkiyeye krediyi kesmesı tt"' 
vekaletince tetkiki yakında bite- çin teşvikatta bulunu1ması ve Gaziayin kadınlar emziklilerin çalııma sa-.. Ko-prÜ)er kında yazdığı beyanname burada 

k 8 d taptan aşı kalemleri getirilmesi için bu atleri ~e(en'n i"ten "•karılma- sür ve aksülamel uyandırdı. ı. 
ce tir. un an sonra layiha mec- ·1 • l d' d t bbil tta b ı ı a 1 -v T t ı-vı ayet er nez ın e eşe sa u u- 1 hh. • . • 'hf 1 l . ismet paşa hükümeti11in horçlJ ..ı 
liıe tevdi edilecektir. Posta, tel- nulmuştur. Izmir mıntakasında yetişen arı 11 1 ve ıçhmaı 1 ıyaç annın Şı'mdı"ye kadar {3Ç tane ..... er 

k lf l şinde noktai nazarında ısrar e..,.. 
graf Ye telefon idareainin Nafia fıstık çamının diğer vilayetlerimizde temini, çırakhk ve a a ıta mü- ) l ? nll' 

t ll'k h"k.. 1 amele ta vOn yapı Ol v.e Avrupa empe. ryaliz.m.i ne. mucar_ıı· Yeklletine raptı için bir cereyan teksiri için Bergamadan 30 kilo tohum ea ı u um er, a ;1rv-
ı d ki t · · k 1 b k Ankara, 1 (Telefon) - Nafia tara- sı bura mahafılinde ıyı tesir yap Yardır. getirilmiş ve Kocaeli, Anta1ya, Kırkla- san ı arı esısı aıa ar a -
reli, Afyon, Kütahya, Konya, Istanbul, kında yapılacak muameleler bu fından yaptm1an büyük köprülerde tadır. '' 

Turing Kulüp ve Bursa, Artvin, Erzincan, Erzurum, Si- kanun ile tayin edilmektedir. 6 tanesi bitmiştir. 8 buçuk milyona iha Son cevabımız kat't olduğu ~çiti bol 

hl R. K ta ç k ı · B d b k · · n.f tt• l · · . vin1erin serdettiğimiz tekliflerı ~ scyya ar vas, ıze, as monu, an ırı, zmır, un an at a ışçı mu c ış erı le edilen 48 köprü üç bu<"uk senede hı- - . .:...dit' 
Ç ıs a t D 'zl' e Ad na vı'Jt. bd L t k"t• ~ . .. etmelerinden baı:.ıka hal çaresı ,.,--Ankara, 1-Seyahat maksadiJe orum, P r a, enı 1 v 8 

1:1.- i asına ve aın• e eş 1 atına tecektir. Aynca 24 köprü de bıtmek u- kt d. -s 

otomobil ile ecnebi memleketlere retlerine, Tarsus kazasına, Devlet de- dair de maddeler vardır. meme e ır. 
miryolları Eskişehir fidanlığına, Anka b• veredir. S kt ) 

gidecek olan zevatın yedinde ra ziraat mektebine, Orman fidanhğJ- Adanada yeni ·~sıhhat eyyar me ep er ,ı1 
Tnrkiye Turing kulllbUnün vesi- na gönderilmiştir. Zer'iyattan hlsıl o- müessesesı Alaylı mimarlar Ankara, 1 (Telefon) - Köylerd•,,f 
kası bulunduğu taktirde vergi lacak neticeye göre gele.cek ~neler zar· Ankara, 1 (A. A.) _ Adanada tesisi yar kütüphaneler ve mektepler -ve tJ' 

alınmıyacak, memleket dahiline fı.~da daha fazla ge~inlmeeınew teşeb- hitam bulan 40 yatakh trahom hastane Divanı nıuhasebatırı tct- yar muallimler teşkilltı yapılt11-",t1 
rirecekler hakkındada ayni mu- bus olunacaktır .. ~rzınc~~da agaçlaştı ~nin kü t resmi bugünlerde yapıla- • • dır. Böylece köylünün okuma i.Jtd1' 
amele tatbik edilecektir. nlacak sahaya. dıkılmek uzere lstanbnl caktır. şa kı katından çıkan net ıce temin olunacaktır. --"' 

M"ll t 1· . d orman mektebınden Akasya, glldiç~~ incir ve üzüm Ankara, 1 (Telefon) -:-- Bazı veka· _"',_"'_,ııuııı __ ..,., •••• , ... -----;;.,ııı 
1 C ffiCC iSi~ .. e . Maklora, ıhl.amur, .çı~ar, enram, servısı . .. letlerde mühendislik ve mimarlık ka- layh mühendislerin kullanılırıa.18 rfl' 

Ankara, 1 (A. A.) - Iluyuk Mı ilet tohumları ıstenmıştır. llkbaharda ka lzmır, 1 (A. A.) - Bugun 29 kuruş-
1 

h . 1 1 1 
lduguw nu divan aJakad• 

M 1. · b ·· . w 946 l .. .. nunundaki şart arı aız o mıyan arın ,·urnnsuz o 

] 

tt ısı ugun toplanmı~ fakat ruzna- vak ve söğüt gibi çabuk yetişen agaç- tar. 47 kuruşa kadar çuva uıum ve . . . . . 
mede mü7.akere edecek mevat bulunma lar dikilme~inin teşviki için her tarafa 7 kuruştan 22 kuruşa kadar 13j0 çuval kullanıldıkları dıvanı muhasebatın tet· ra hıldirmış~ır. ait "' Ilı 
dıfmdan per~embe bünü toplanmak üz tamimler gönderilmiş ve alınan malu· incir ve beş kuruş 10 paraya kadar 780 kikatından anlaşılmıştır. 1 Divanı muhasebat ~unlara ~l 
re içtimaa nihayet nrilmiştir. matta ilkbahar ağaç dikme mevsimindt ruval hurda satılmıştır. ' YekOnu mühim miktan bulan bu a- aşları vize etmemektedır. 
~~~~~~~~~~~~~-~-~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.d~.,.~ ~~ 

"V AKIT ,,ın tefrikası: 21 Artık sarığın, külih•n vakti geçti. beni Adem cinsini pıı solucana se beğenirsiniz •. ? Marizin 11 1 tııı' ~1 
bqma bir (hot form) geçirebi- benzetti... bir fİfeye biriktiriniz. Kaıu~• . .,if ~ 
leeck 30 liran var mı'! O zaman Filozof - Piı olan solucan de- da bir kutuya dolc!urup getiri ~, 
sen etraftan olacak hürmet ve iti- b~l ihnsa.ndıbr. Solucanın ki armnda demesin mi? tıo" ~ 
barı gör... ır azım oruıu vardır. fte o ka Bir ses -· Siz ne yaptınız "' 

itiraz ve tasvip ıeslerile karıtık dar. Fakat senin içinde ne karışı~ Ef d' 1 t • . • . en ı. .,.,,. 
bir gürültü koptu. uzuvlar, ne pııhkler, ne pıshkler.. H 8 . .. ... büyük ,... "-• 

d ... · · H S dk Elh d ı·ıı ·h oca - ız gumu. ı ..-ı" t... 
( - Gencin biri çay bar agınm ıçın . ~~ ~. ı . - am u ı ~ mmda apteali gezen adaJIJ aıefi' ,, 
=..- - ----= de ka!lıg~ ı çıkır çıkır sallayıp parle· benım ıçın mumın sabrıdu. Temız- p· l'kl t k ...,.10daıı d ... j l 

:ı- d" ıı ı e oynıyan a .... )(el•., 
Hoca Sadık kaba kaba "1 H S dk "ki rı k d mentoları taklit ederek: ır.. liz ... idrar şişesini, necaıel pa ' ')'ıe )'t 

gµ e- ocab' da 
1 1 ekı epey ~ye a - SükUt Efendiler ıükUt .. File- Filezof - Sadık Efendi helaya kim eline alıp ta götürece~? So ı' 1..' 

rek: yanıp ır avranma ta.vrı goıtere- f d' 1. 1. T .. 1 .. d l · · ~ · k' l b 1 ... b'I" I n b.ı .. ~ 
F·ı f f d' . b "" "k k· zo u ın ıye ım.. enasu un en ge gıttıgın va ıt ne er oş ltıgım ı ı- ıeylerle oynıyan doktor arı •~··"· ıt. - ı ozo e en ı ıenın uyu re . . ld _ . . . . h M.. . . k d d Lf 112 P- 11 

baba .. l d'k 1 A d I . . . ? S ... h ka mıt o ugumuz o mını mını ay- yorsun... umının arnm an a katlerine nasıl inanılır? .ne I ,e 1 
nı ıoy e ı ya. nan a o - tıttınız ya. arıga a ret h .. d. l I l b d K Af• . k d d iılil< e .. 

. • k w ~ d l k k tt" 5,,1_..,_ bald' B h 'f h d van angııı ır anıya ım... ge en u ur. a ırın arnm an a lar hep para tuzağı . Bu p 11,, 'r 
cınaın ancıgı .. (o,;Jen e sıpa ı va • e ı.. uaut ve ır. u erı e a F "I f h k d k . . H S dk C b h k · · 5a1'1 · ' 
tini geçirmİf yeti§gin bir merkep dini bildirmeliyiz.. 1 ez~ er ese uyurma ıçın . 0 .ca a ı .-. - . . en~ 1 a sızın çok bahalı baluyorların:•Ş· · teb•ı,et~ ~~ 
olmuttun... F ' l f o· . . .. l . haykırdı. ıerrınızden mumınlen korusun ... bir kere Lokmanın teını-ı " do cfı' ~t, 

F·ı f 00• l h k ti • h" d 
1 

ozho un I tyoıenvları toz erı1n- - ltitiniz ister kızınız ister ıe- Solucanın içinde neler bulunduğu- asır hekimlerinin ellerinde dı.ı,.cl-. il... 
ı ozo y e a are erı ıçe en ma zuz o an genç er omuz a- • • • H · · l d 1 . . ·11 1" .~ 

b. b .. .1 , . vınınız.. epımız ıo ucan an ge - nu anlamak ıçm solucanın karnı- l w · l'kl · kadar 1 ıı' iN. 
sayan ır le esaum ı e: rından baaıp hocayı yerme oturta- dik solucandan ilk babamız o- h d b' 1 b k Ali şe agam pıs ı erme .. ,ı "11 

, .. na ur e ın e a ıyorsunuz. a- B' H m haslıt•• -~ 
- Ben eıek ecdadımdan sıkıl- rak: dur... hın iıtine karışılır m(?. Bin d efa ır ıes - oca ~~ 

mam. Fakat böyle senin gibi adam - Baba Sadık ker.dine gel... Muarız, muvafık hep ağızlar- bak ne faide, bir solucan yarata- oldu?.. d"I ,,.1ı· L."' 
H E 1. mev'u 1 e ,"'ı larla ırk kardetliğinden utanırım .. Şimdi dil ile muharebe oluyor it dan kahkahalar koptu. Hoca Sa- bilir misin? Biı· "inek halkede bilir oca - · ce 1 \: 

Sarığın evinde rafta duruyor ... Ka- yumruğa binerse iki taraf oluruz ... dık gene yerinden depreşerek kı· misin be kafir adanı~ .. GeÇenlerde m eti rahmana erdi... . .. . 
0

j 1'' 
fan yemek tenceresi değil ki içini Kim kimi haklar bakalım. Sarığa sık k111k söylendi: ailemizde ağırca bir hastalık oldu. Bir ses - Hekimin dedıG•, . ıJe1 

kalaylayıp ta o kokmuş beyninin hürmetsizlik cürmile tecavüze uğ-ı - Gördünüz mü yediği nane- En meşhur bir cfoktora mliracaat paydmı7 Mara 't. teşlıiı ofunu · 
taaffününden kurtar&~... rıyan filezofu yalnn; bırakmayız ..• yi ... Hata sümme haıa mübarek ettik. Mmıyeneden sonra ne halt et ki hash.n L. kurtulurdu.. tJIJ 

(Bittnt 



• ......_ _ _. • .;.•;.;.ı.~•t_l.:, .. ...,-' ___ _,11 1 Pollate tebetldtllAt l 
Emniyeti umumive 
mGdflrli, tayiaları 

tekzip ediyor 

1 Yerli mab bafta•ı 1 

..... t vekAletl mtlatepn 
... latanbula ..... 

S.W..t yeklJeti mlatepn Hı-
"-ettia B.' d&a Gui Hz. 
::.. birlikte btanbala plmiftir. 
:.._.ettia B. , atleden eonra 
~bal 81hhat mld&rlOtane aj
~ ve m&dllr Ali lbza B. le 
llr&tmı,tur. 

liGaamettin B. in birkaç sin 
~mizde kalarak baza tetlri
qtta bulunmaaı ve bu arada 
~taneleri sıeımeai muhtemeldir. 

~ege:-

Başgardiyan 
G.aıp Bey·n rr.unıkeme••nde 
'9hkiket derınleftirillyor 
\7azlhyi sui istimalden maznun ola· 

~ hakkında uhkikat yapılın n işten 
\.. Çektirilen tevkifhane bıtgardiyını Ga· 
"' 8. in muhakemesine dün lstınbul 
~ ~ ceza mahkemesinde devam olun· 
~~. Evnkı müuleaya alan müddei· 

ile, ilk tahkikat evrakında iıimle
IJIHIW!~--ıdftf nlnn n bu:ı $ıhitlerin cıel· 

iiiff. muhakeme t>u lf .ıçın &111 
tlıtuevve&e kılmı~br. • 
Aretullıh ve ırkıd•tlırı 

"'--&.. sabah lstınbul Aıuceza mahkc· 
l~de Emni)·et sandıgtnı dolandırmak
aı...'-:znun Ayetullah \'e ırkadaşlannın 
~emesine dev.am edilecektir. Ru 
' iddianame serdolunacak, müda

Jlpdacaknr. -- -~rdarlıkta 
'8nu um11ml1• bin••• teıel

f Qm •dildi 
..... ~u umumiye binumın 
~arlıkça teaell&mll d&a ak
~ llcmaJ edilmit bina dllyunu 
t-.; iyeden alıDmlfbr. Bot ka· 
~ '- JUİD De.tet baaka•na 
' eclileeeği zannedilmekte-

• 
~ . 
~ 

• tıkıimatı llzırine bir 
'- . proje J•pıtdı 

'1 •1'1alye mldlrlerile, poU. erki· 
"1t_ "- alakadar baza zeyat din 
~· toplanarak nahiye tak
~- alman iki ayhk neti
".:::'" etmiflerdir. Aynca 
~ ta tehir meellaine YerilS.. .. .,. bir proje haarlan-

S... ıı.,_k_lıOı totınıror 
~I ka,...akambpua t.p. 

will,etteki hariciye ..... 
~ .... din bitirilmiftir. 

amhk iki gine kadar 
~ mk!1eclilecektir. 
~ ............ 
~ ltttırın mıhkemeıincte J. hernıt v••••••i devaıı 
~ ~!talyan mahkemeain· 

mit YereteaP•ia, 
..,,.,~Ye Blnpzide bala
~ Ye arazinin iadeli 

~ ;ra hlk6meti alejWne 
.. ,. balalacakbr. Per

llae cle Tnrk-Ymaa mU
aeldz claYaJ& itala-

Dün bir refikimiz. latanbul polis mil· 
dfJrfinGn dellfecclfnl, poliste hın tebed
dtdtt yaptlaca&ını yazmıfb. 

Emnfyed umumiye müdürü Tevfik 
Hadi Beyi ziyaret eden bir muharrlrlml· 
ze, mumaileyh bu hususta şunlan söyle· 
mff dr: 

- Bir memurun tebdili için bir le· 

bep olm• llzlmgelir. Hllbukl lstanbul 
polfı mfldtirö Ali Rıza Beyin değiştiril 
meslni madp hiç bir sebep yoktur. 

Polilte tebeddültt yapdacata da do&· 
ru dettJldr. Böyle bir tasavvur yoktur. 

Beled~'!• 

D•Ollo••• l9in inek ıatın 
ehnaoek 

Dar&llceze hinuının yamada 
yapılacak abmn yeri teabit edil· 
mittir. T ahaiaabn "abulOnO mil· 
teakip in ... ta bqlaaacakbr. 
lnpaba hitamında Darll&qze 
için iaek aatm almacak ve l>a 
ahar ineklere tablİa edilecektir. 
Sıla bir mua1e11ei aıhhiyeden 
ıonra ahnacak bu inekler mn
elH8•1• baU. ant temin etmif 
olacaklardır. 

BOt9• hızırlınıyor 
Daimi enclmen dan toplan

mıt •e belediye b&tçeainin ibıa
nna de•am etmittir. Encümen 
meaaiaini çoialtacak •e on bq 
,an zamnda bat~yi hazarbya
caktır. Bu ayın yinniaine doğru 
ıehir m~ai bGtçeyi tetkike 
bath1ecakttr. 

Tasarruf 
Meclis reısimizle lktı
ıat vekili birer hıtabe 

irat Pdecekler 
Kıdınler t ırl Q ı de konfe

ranı vereoek 
Yerli mallar haftasmda ya

pılacak Titrin müsabakasına sa· 
nayi birliği de ittirake karar 
vermittir. Bunun için yarın ak· 
pm biltOn fabrikatörlerin ittira
kile birlikte umumi bir içtima 
yapılacaktır. 

Diier taraftan tasarruf hafta· 
unda Kadın birliği de esaslı 
bir faaliyet g6aterecek ve Aza· 
dan bet hanım tehrin muhtelif 
yerlerinde tasarruf lehinde nutuk 
s6yliyecektir. 

Aynca o hafta lstanbul rad· 
yosunda kısa hitabeler söylene
cek, Ankara radyosunda da ilk 
akpm B.M. Meclisi reiai Klzım 
Pap Hazretleri ve ikinci akpm 
da lkbaat vekili Mustafa Şeref 
Bey birer hitabe irat edecek
lerdir. 

Pottada 

Tetkil6t ıalah ediliyor 
Istınbul posta teşkil&unın 111lahı için 

bir komsiyon teşkil edilmiştir. 
ilk mukarre11tı göre bir kiloya kı· 

dar olan paketler ıit olduktan ev veya 
müesseselere götürülecek ve orada me
mur tarafısdan gümrük ıesmi alınacaktır. 

Ticaret lleaünde 

4 tevkif Herı9ten gelen dokumelardan 

•il"•" reaim 
Pettemal ve dokuma fabrika

SilAh kaçakçıhğı tahki- törleri hariçten gelen dokuma· 
katı mühim bir saf haya lardan alınan 62,S kurut resmin 

dahili aanayii tehlikeye dütlir· 

. +v • .• ~İr~...__._ _____ "--+-1.~-~ ... !ln_..J: U A -~dd!a_ , e;e~ bun: 
ıiimrlkteki mllla kaçakç°ahtına iblltı ıçin lktı~ ~ıt.rewne 
ait Japalan tahkikat din milhim müracaat etmiıletdir. 
bir aafbav~ sirmiı •e garnlen Pul nizamnameaı 
16zam Ozerine d6rt kiti tevkif Şehrimiz tilcearl11n pul nizam-
edilmiıtir. nameainin çok kantık olduğunu 
-----------
---'fetkilit heyeti 

Halk farkaaa tqkillt heyeti 
meaaiaine de•am etmektedir. 
Cuma glnl Beykoz ve Sanyere 
g' decektir. 

Gh•I .......... Wrbi nele: ------- ~ 
NM11k Kemel gOnO tea'it 

•dtleoek 
Gazel aan'atlar birlij'i kıt fa

aliyetine baflamıtbr. Bu c&mle
den olarak ba ayın on "bqinden 
itibaren lel'beat, mec:c:at deelere 
ba .. anacaldlr. 

Rtllİm, Maaiki •• Edebiyattan 
ibaret ola bu denlerden U.e 

memnlan 1.tifade edebilecekler· 
dir. 

Birlik, bunclu .. ada Namık 

Kemal rlalDlcle t•'it etmeli dQ
ıonmekteclir. Bunan içia lnlm&z
de~i camart..ı ,anı yapılacak 

içtimada kati bir karar •erile· 
cektir. 

Sefaretlerde 

Yugoalevrehler dQn merıılm 
yıptaler 

S.rp, Hanat, sıo.~ kralhkla

nnm v..,.ı..,. knllıtı iami 
altuada toplanmalan11111, din yal· 
dinimi iclf. Ba ml1111aebetle Yu· 

IÜYJa Hfaretincle d&n bir 
kabul reami yapalautbr. Ayın 
17 DCİ pB de Ya,.ıa91a krah 
1 İllci Alekeuclnn yddlalmldllr. 
0 ... cle ....... yQllacakbr. 

ticaret adasına bildirmitler tadili 
için tetebbftaatta bulunulmasım 
odadan rica etu.itlerdir. Tüccar
lana iddiasına g6re iki mnesseae 
arasında teati edilen iki satırlık 
bir mektubun bile bet kuruıluk 
bir pula tabi tutulması bugOn 
memleketimizde ticari muhabe
reyi ihlll etmektedir. -

Küçük haberler 

Hukuk talebesi ve Atinaya 
seyahat - latanbul hukuk fıkUltesi 
k&nuntıui ayı içinde bir Yunsniıtan sev•· 
hati tertip eanlştir. Seyahat on gün kadar 
devam edecek ye Atlna darülfünunlan ile 
samimi temular yapılacaktır. Seyahate İt· 

tlrak edecek talebenin 50 kitilik kadar 
hır kafile olıcaQı tahmin edilmektir. 

Garaonlar cemiyetinde gene 
bir i~tillf - Gal'IOnlar cemiyeti he· 
yetı idaresinden bazıları ile azı arasında 
idare işlerinde ihtilAf çıkmıtbr. 

Yalova plljı tev•i edilecek -
Seyrlsefaın idaresi bu sene Yalovadı kıs
men muattal kalan banyolan. önümüzde
ki yaz mevsimi için asri bir şekilde in· 
şa cdecekdr. PIAjlardı yeniden b121 tesi 
sat yapılacaktır. 

Yeni bir klOp - Son aünlerde 
Seyrisefıinden verilen malOmata nazaran 
memurlann vücatlınnı inkitaf ettirmek 
ve adah kuvvetlerini artbrmak maksadile 
hususi bir spor teşekkülü vücude getiril
miştir. 

Seyyar kütüphaneler - Maarif 
veltAletf. memleketimizdeki bütün ilk ve 
orta mekttblerln okuma ihtiyıçlınnı, te· 
min için bir seyyar kütüphane tesisini 
dU.Unmüş ye tatbiltanna geçilmiştir. Her 
mınukadı bir seyyar kütüphane buluna-
cak ve bu mıntıkanın bütün mektep· 
lerlni sıraıile dolaşarak muayyen bir müd
det kalacaknr. Seyyar kütüphaneler, ule· 
be ve muallimlerin istif adelerini temin 
edecek bir surette ttnip olunmuştur. Bn 
usulün biF.de muvaffak olacat hakkındı 
nvvedi bir haaat var~ 
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Miifettiş raporunu bugün 1 

Ankara ya gönderiyor 
Defterdar Şefik B. ve arka

datlarının tedrisat vergisinden 
aldıklar1 21000 liralık ikramiye
nin tahkikatile metgul olan m&• 
fettit Nazım B. tetkikatını bitir· 
mit ve raporunu bazırlamııbr. 
Rapor bugDn Maliye veklletine 
gönderilecektir. Diğer taraftan 
Maliye mOstetarı Ali Rıza B. bu 
husuıta fU ıazleri •6yl~mittir : 

- Bu mesele tahkikatı icap 
eden bir ıey yoktur. Gazetelerin 
yazdıkları meıele ; mukaddema 
Dahiliye ve Maliye velclletJeri 
arasında bir noktai Dazar farkı 
Ozerinde cereyan eden mahabe
reden galat olsa ıerektir. 

Filhakika Maliye Veklleti, 
Maliye memurlarının Maarif ver
giainin tabail6t noktasından ik
ramiye alabilecekleaini iddia 
etmit, Dahiliye Veklleti İ•e ba
remin tatbikinden aonra memur· 
lar için Maarif vergisi kaldınldı
ğından ikramiye almamıyacaj'ı 
fikrinde bulunmuttu. 

Bu meaele heniz halledilmemiı 
değildir. 

İnhisarlar ela 

Muıkirıt inhııarı teftif h•J•ti 
reiıi geldi 

Bir müddettenberi Edime ve Trak· 
,., havalisinde teftiş ve tetkiklerde bulu
~an ispirtolu içkiler inhlsan heyed tef· 
tişiyc reisi Esat Bey dün şehrimize 
dönmüıtür. Esat Bey teftişten aldagt 
neticeleri bir raporla bildirecek aynca 
Tekirdatında büyük bir tarap mahzeni 
yaptlıcalctır. ------Mim•rhk IA1lha11 

Mimarlar tarafından hazırla- . 
nan mimarlık kenunu projeainin 
tetkiki bitirilmit ve proje Nafia 
veklletine gaaderilmiftir. 

5 f 

Kıdrf Raşit Pş. 

Kadri Raıit Pş. 
Hastaneler• Sıhhat vek~l

lct• bakmalıdır, diyor 
Dink& nU.hamızda Ankara-

dan alıDIDlf bir telgrafta bir mtl
derriain bp faklllteai hakkında 

beyanatı •ardı. Bu mtlderriain 
lap faktılteainin muazzam basta• 
nesinin murafile mndenia-

lere zam yapılabilecejini Darll
fGnun demek hutane demek 
olmadıj'lnı a6ylediji bildiriliyor• 
du. Bu mesele hakkında ne 
dlfOndljilnO fak&lte m&derrial-
erinden Kadri Rqıt Pı.ya aor
duk. Bize ıunlan a6yledi: 

•Bap maarif •eklletinin pa• 
ruile ıehir Jeki baatalara bakd
maktadar. 

Bu dotru detlldir Ye bu ft• 

ziyetin ıalalu ilamdır. Maarif 
Yeklletinln tahaiaab mOderrisle
re verilmeli ve haatalara da 
Sıbhlt veklleti bak•ahdaas.. 

ı• 4)> •• , 

Doğduğu güadenberi uy-
kusuz yaşıyan adam! 

lngiltere 
----·-- -----

doktorları bu muammayı 
halledemediler 

Son haftalar zamnda lngilterede 
çok garip bir adam keşfedildi. 
Y etmit aekiz yatında olan bu 
adam anaıının karnından dol
duğu gündenberi bir llhıa uyu
mamııl ismi Albert Herpin olan 
bu adam lngilterenin birçok 
doktorlan tarafından muayene 
edilmif, herkeı onun bu haline 
hayret etmiıtir. 

Gazeteciler bu adamı bularak 
ona nasıl uykusuz yqadıjuu 
aormuılar, Herpin onlara ıu ce· 
vabı vermİf: 

"Uyku uyumam. Fakat ben de 
herkea gibi yonalurum. Herkea 
yorulduktan sonra uyur. Fakat 
ben ömrümde yatağa girmem. 
Yatağa girmek adalelerimi yo
rar. Herkes uyuduğu zaman ben 
oturur ·~ dinlenirim. Oturmam 
sabaha kadar aiirer. Fakat g6z· 
lerimi bir lAhza yummam. Bazı 
doktorlar benim g6zleri açık 
uyuduğumu zannettiler. Halbuki 
bayle değildir. Çonkn zihni fa· 
aliyetim biç durmaz. Sonra ben 
bOtün gecemi okumakla geçir~ 
rim. Dinleniyorken sigara içerim. 
Fakat giind6z6n tek bir •igara 
içmem." 

Hadiseyi kaydeden Londra 
gazeteleri ıu ıtözleri s6yl8yor : 

M. Herpin, uzan boylu, dinç 
ve dimdik bir adamdır. Kendiai 
78 yatında olduğ'u halde aesinde 
zene kadar titrülik yoktur. 

Kendiai aailam kafah, •isi ma• 
Uimatlı bir adamdır. Hatta bu 
uyku uyumayan adamın bir ip 
mlhim ihtiraı aanayi llemini 
mOatefit etmiftir. 

Herpini muayene eden adam
lar onun uykuauzlu;unan aebe
bini keıfedememiılerdir. Fakat 
kendis: bunun bir sademe netice
•i oldupnu a6yl0yor. M. Herpi
nin anlatlflna pre kendiai dol
madan ev•el annesi 'İ' arabaya 
çarpmlf, neticede kendiai dot
dutu gtladen itibaren bir kere 
bile g6z0n6 yummamıttır. 

Bir hafta evvel Herpini maa• 
yene eden doktor PoUok ba 
adam hakkında şu sözleri 16y· 
lllyor: 

.. Bu adam bana geldiği zamaa 
ben onun bikiyeaine inanmadım. 
Onu yirmi d6rt aaat miifahede 
albna aldım. Bir defa bile g6-
z0n6 yummadı. Nabzı tabii idi. 
Tartıaından birıey kaybetmemİf
ti. Sinirlenmemitti." 

Herpin, hayabn1 uykusuz ge
çiren yegine adam olmadığı,,• 
da iddia etmektedir. Kendiai 
b6yle birkaç adam daha tanıyor • 
Yalnız bunların her biri ömlir• 
lerinin birkaç ıeneaını uyku 
içinde geçirmiflerdir. 

Londra doktorlan bu muam· 
mayı halletmek için utrqmlf)ar
sa da henOı buna muyaffak ol.
malDJflardar. 
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Esir servetler ! 
Zenginin parası, züğürdün çe

nesini yorar derler. Ben de elime 
kalemi alınca bu halk hUkmÜnü 
hatırlayıp gnlümsedim. Bu hü
kümde belki benim de hareke
timi anlatan bir bal var. Fakat 

Ormanda bir sabah 

I 

onu düşünmekte beni sustura-
madı. 

Bir lngiliz: gaz:etesi, Hindin 
akıl almaz: zenginliğinden bahse
dip mukayeseler yapıyor. Gaze. 
tenin vardığı neticeye göre eğer 
bu servet şunun bunun elinde 
uyumayıp ta iılefilae, dünya piya
salannı altüst edermiş. 

Orada öyle mihraceler varmış 
ki eğer zenginliklerini ölçecek 
kadar akıUan olsaymış, bugün 
altın rekorunu elinde tutan A
merika, fakir haline düşermiş. 
Bu yekuna Hint prenseslerinin 
inci ve pırlantaları da eklenirse 
ancak ruya hududuna aığabiJir 
harikalar meydana gelirmiş. Bü
tün bunları okudum ve acı bir 
kahkahayla güldüm. 

Işığa nisbetle yangın ne 
ise Hintteki zenginlik te odur. 

Dünyanın yaratılışında adı en 
evvel geçen bu toprak parçasını 
bir Ali baba hazinesi gibi tas
vir eden lngiliz kaleminin ga
liba gözleri kamaşmıı olacak ki 
en ehemmiyetli noktayı görme
den neticelere doğru yürüyor. 

Hindin mihraceleri ser't'etleri
nin miktarını bilmezlermiı. Halk 
arasında da altın dağlarının sa
hipleri varmıı. Fakat bundan 
şimdiye kadar ne çıktı ? 

Paryaların alınlarını parlatan 
ter damlaları, mihracelerin hazi-

nelerinde elmas ol~ukça, haYa· 
sızlıktan ciğerleri patlamış dal
gıçların dişleri karılarak çıkarılan 
inciler mihracelerin taçlanoı süs
ledikçe öğünmek onlara bilmem 
nasıl hak olur. Hele murassa 
tahtırevanlı fillerden inmiyen o 
prenslerin taçlı başları bir müs
tevli eteğine iğildikçe onlardan 
fakir kimse olabilir mi? Esir baş
taki taç, hamal sırtındaki semer
den daha .şerefsiz değil midir? 

Birer para zindanından fark
sız olan hazineleri en kıymetli 
varlıklarını çiğnenmekten kurta
ramadıktan sonra neye yarar? 

Esir beldelerde hükümdar ile 
dilenci birbirinden ayrılır mı? 

O peralar eier vatan istiklali 
uğrunda harcansa idi o beldenin 
de bugün ferefli bir tarihi, kah
raman bir bayrağı olurdu. Altın 
külçeleri dağlar gibi yığılan mih
raceler güzel kıymetli pasta sa
hip mahluklardan baıka bir şey 
değildir. insanlığa kavuşacakları 
gün, o altın dağlarını eritip kılıç 
dövecekleri giindıır. 

Hıfzıssıhha nlüzesi için 
A:manyadan gönderilen 

şeyler 
Dresden'dekl Almanya hıfzıssıhha mü· 

zcsi tıırafından Sıhhiye Vekôletine hediye 

edılen k ıymettar bir kollcksİ)'On 63 san· 

dık içer isinde lstanbula gelmiştir. 

Sandıklar, bu hafta içinde Ankaraya 

p;onderilccek, hediye edilen şeyler orn· 

d:ıki Hıfzıssıhha müzesinde H·şhlr olu 
ı ııcaknr. 

Gönderilen şeyler arasında sıhhi va

lİ)'etleri gösteren tcmsiU re imler, ka· 

lıartmalar. p-afiklt'r ldtap:wt ve 11aümasili 
birçok eş) a 'ardır. 

lngilizceden 

Sabahın ilk ışıklarında küçük 
bir ormanda gezerken hoı bir 
yabancıya tesadüf etmek ve 
onunla biraz gevezelik etmek ve 
sonra bir daha buluımamak üze-
re ayrılmak baıınızdan hiç 
geçti mi ? •• 

"u1.uie,, işte bu hususta çok 
tecrllbeli bir kızdı .• 

Babasının biricik evladı olan 
f( Letuie• on dokuz yaşlarında 
penbe yanakları ve açık mavi 
renkteki büyük gözleri ile se
vimli bir kızdı. 

Bir mayıs sabahı erkenden 
"Ludding,,ormanında yalnızca ge
ziyordu .. Kuşların cıvılblan içinde 
on dokuz: yaşının tatlı rüyalarına 
daldı ve hemen hemen kendin
den geçti,. Son derece hayalpe
reıtti •• • Victoria " masallarının 
teıiri albnda büyildü. Hakiki ha-
yattan tamamile uzak esrarengiz 
bir hayal Aleminde yafadı .• O ; 
hayatı okuduğu masallardan öğ-
renmi§ti.ldeallerini yaratmak için 
lazım olan malzemeyi de yine 
o romanların esrarengiz derin-
liklerinden olmuştu .. 

Jf. .. 

Miralay •Hampon,, bu ormanın 
sahibi idi 't'e orada yapılacak bir 
av için bazı yerlerini telle çe
virmişti. 

" U4$fe ,, ormanın kuytu bir 
yerine doğru giderken dalgınlıkla 
tellere takıldı. KurtuJmağa çalış
tığı esnada arkasından tatlı bir 
seı işitti .• 

- Yardım edebilir miyim? .• 
Otuz yaılarında kadar tahmin 

olunan , ince, uzun boylu zarif 

ve set:imli, genç bir erkek ya
nına gelmişti .• "Lea~ie,, ye gü
lüyordu. Yaklaıtıkça ağaçlann 
arasından sızan güneşin tatlı ışık-
ları ve gölgeleri, üzerinde oynu
yordu .• Genç kız hayalindeki 
idealini önilnde duran hakiki er· 
kekle mukayese etti ve ondan 
hoşlandığım anladı. Neden sonra 
kendine gelebilmiş, yabancının 
sualine cevap verebilmiıti . 

- Çok teşekkür ederim .• 
- Elbiseniz yırtılmadı ya?. 
- Hayır, hayır •• 
- Burası çok fena. Temizle-

dikleri için bekçileri tecziye 
edeceğim .• 

- O 1. Siz miralay " Hamp
ton"u mu bekliyorsunuz ? •• 

- Hayır onun ismini hiç işit
medim.. Niçin sordunuz ?. 

-Sizin yabancı olduğunu tah
min ettim •e ihtimal ki .... 

- « Ludding » ormanını işit
mi4tim. Bu güzel sabahı burada 
geçirmek istedim. Bir saat evel 
trenden indim.. Zannediyorum ki 
siz dl! benim 'gibi yalnız dola
şıyorsunuz • Sizi yirmi dakika 
evel yolda görmüştüm • 

- Oturduğum ev buraya pek 
yakındır. 

- Çok talilisiniz !. 
- Evet .. Ben bu ormana ta· 

pıyorum desem yalan söylemiş 
olmam. Ne güzel bir sabah de
ğil mi ?. 

- E•et böyle güzel bir gün 
hiç görmemiıtim .• 

Cebinden bir tabaka çıkardı. 
- Sıgara içersiniz ?. 
- Her zaman değil .. Teşek-

kür ederim. 
Konuşmağa baıladılar. Genç 

adam onu biç terketmek niye
tinde değildi • 11Le1.1sie,, de hiç 
gitmeae yanaımıyordu .• Genç 
adam devam etti. 

- Acaba bir daha buluşabi-

Nakleden: Hasan Şükrü -
lecek, görUtebilecek miyiz?. Size 
tesadUf etmek saadetini duya
bilecek miyim ?. 

- Bana tesadüf etmek mi ? . 
"LeaJit:,, güldü • 
- Niçin ?. Beni evelce hiç 

görmemif, işitmemiı misiniz? 
- Görmüıtüm Fakat isminizi 

öğrenmek niyetinde bulunmadı
ğım gibi yUzünUzU de busabahki 
kadar iyi tetkik edememiştim .• 

Hiç ıüphe yok. Siz mayıs 
ıabahının ve bu ormanın gtıln
aünüz •• 

" LeaJie ,, utandı •• Genç 
adam bunu görerek tamire çalıştı. 

- Rica ederim. Mazur görü-
nüz: •. Kendirni pek fena tanıtı
yorum. Sizi garip ve yapmacık 
nezaket kaideleri ile sıkmak is
temiyorum. Size kartı açık ha
reket etmek istiyorum. Ben ten
ha ve kimsesiz yerleri pek seve
rim .. Hele böyle bir yerde se
vimli bir arkadaş ile beraber 
gezmek çok hoşuma gider.Hatta 
" Ömer Hayam ,, bile : "Şara
bından, tenhalığından, bisseyap 
ol ,, demiştir • 

" Leasie ,, nin hoşuna gitmiş
ti .. Gülerek eevap Yerdi. 

- Bu tenha yerde sizin önü
nüzde hiç te ötmek niyetinde 
değilim. Şayet ötsem bile yine 
cenneti görenıezsiniı:. Çünkü se
sim karga sesine pek benzer. 

Güldüler .• Beraber yilrlldiller: 
u L•asie " : 

- Cen esrarengiz adamlarla 
konuşmaktan çok hoşlanınm .. 

Genç a~qı birdenbire irkildi. 
- Beııı esrarengiz bir adam mı 

zannediyorsunuz 1 .. 
-Tabii uzak bir yerden trenle 

buraya gelip ormanda geziyor
sunuz .• 

Bu romanlarda pek çok geçen 
vak'alardan biridir .. 

- Buraya trenle reliıim be· 
nim kabahatim değil , talisizli
ğimdir.. Keşke ben de bu güzel 
ormana yakın bir yerde oturmuf 
olsaydım ... 

Yan yana ytlrfiyorlardı • Git
tikçe sıklaşan ağaçların arasın
dan gUçlUkle reçtiler • Genç 
adam dftşllnceli idi. 

Birbirimizi bir daha rörmek 
kabil olacak ını acaba ? •• 

- Ben hiç zannetmiyorum. 
Genç adamın yüz:ü hafifçe sa

rardı. Dudaklan bir ıeyler söyle
mek için hafifçe kımıldadı. Fa
kat iradi bir hareketle durdu. 
" Leasie ,, bu hali göremedi. 

- Siz pek meıhur bir adama 
benziyorsunuz !. 

- Henüz değil. Belki ileride. 
Acı acı güldü •. 
" Lea$İe ., fazla ıormayi gu

ruruna yediremedi. Tevile çalıştı. 
- isminizi bana söylemedi

ğiniz için aormuıtum .• 
" Faun ,, derler .• Çünkn or

manları ve kırları pek çok severim, 

* * Biraz ilerideki kllçilk yolda 
bir avcı durmuı onlara bakıyor
du .. "Leasie,, sordu : 

- Siz a•dan hoşlanır mısınız? 
- Hayır. Şimdiye kadar hiç 

ava gitmedim. Ben eğlence İ\in 
her hangi bir hayvanı öldürmek-
ten daima nefret ederim •• Bize 
ne zararları •ar? .. 

- Zaran olan bir kimseyi öl
dllrmez misiniz ? 

- ihtimal •• 
- Fakat iyi bir insan affe-

der değil mi ? .. 
- ilk defa öldürmek, sonra 

YAZAN : Ömer Rıza 

Çöllerde bir seyahat 
Mehmet ihtiyare baktı: 
- Dinlendiu mi teyze! 
- Dinlendim. Şimdi sana her 

ıeyi anlatacağım. Medineden 
Mekkeye nasıl gittiğimizden baş
hyacağım ... 

- Bunları bırak, teyze! Ben 
bunları Mekkede öğrendim .. Sen 
bana sizi ( Mekke ) den kimin 
alıp götürdüğünü ve nereye 
götürdüğünü anlat. 

- Peki oğlum. Leyla, hasta 
idi. Bununla beraber biran evvel 

n .. ıırmtmmnıuı u11mı11mıııuımnıım11mınnuırwıımunnıııuunB11rnnınmıınntrmtın 

affetmek daha iyidir .. 
- Ne korkunç adamsınız ? .. 

Sizinle beraber gezemiyeceğim 

" Mr. Farın,, • 
- Affedersiniz .. Ben ölUmU 

yaklaşan bir adamım . Bana bu 
ıaadeti çok g8rmeyin 1. 

- Ah •• 
"Le1.1sie ,, korkmuştu .. Genç 

adam devam etti. 
- Fakat ıiz hiç Uzlllmeyin. 

Biz yabancı iki insanız •• Bizi 
birbirimize yaklaıtıran şey güzel 
bir mayıs sabahında, yeşil bir 
ormanın kuytu kenarında saba
hın ilk ıııklarını beraber görmek, 
ilk bahann taze havasını bera
ber teneffiiı etmektir. 

- Fakat siz çok sıhhatli ve 
kuvvetli görünüyorsunuz. 

- "SteYeton,, un sözünü ha
tırlatırım. "Hepimiz: doğduğumuz 
zamandan itibaren mevcudiyeti
mizle beraber fanilik tohumla
rını beraber taıımaktayız. ,, lh
timalki ben bunu söylemek iste
dım.. tntımaıKı yaruuyorum •• 

"L••sle ,, bu korktınç mevzu 
üzerinde fazla konuşamıyacağını 
hissettiğinden sustu. Gerçi ar· 
kadaıını itimada şayan bir insan 
olarak telakki ettiği anlarda 
oluyordu. Fakat diğer taraftan 
kendiıini muhafaza için barikat
lar, dıvarlar yapmak IAzım gel
diğine kani olacak kadar da 
ondan ıüphe ediyordu • 

Birdenbire vaktin ilerlediğini 
hisıetti. Saati ıordu. Eve geç 
kalmıştı. 

- O halde uçmalıyım.. dedi 
6ile yemeğine yetiımem lbım. 

Elini genç adama uzattı •• 
- Allahaısmarladık •.• 
- Güle güle •. Çok teşekktır 

ederim.. Bana çok eylik ettiniz .. 
Bunu izahtan acizim. Fakat ihti
mal ki yakında öğreneceksiniı. 
"Leaıie,,acele acele koştu. Genç 
adamı yıkılmış ağaç kökllnün 
yanında dimdik bırakarak uzak
laştı.. biraz ileride arkasına dö
nlp baktığı zaman onun hala 
ayni vaziyetinde durduğunu ve 
kendisine baktığını gördü .. 

Ona bir daha tesadüf edemedi. 

* * • 
"Leasie,, kaybolduktan sonra. 

yabancı adam mukabil istikame
tini tuttu. Ormanın içinde dar 
bir yol buldu ve takip etti. iki 
dakika ıonra bir buğday tarla
ıına çıktı. biraz ileriden iki adam 
ona doğru yaklaşıyordu. Birisi 
yakalaştı •• 

- Zannederim "Mr. B1.1r• 
nabp,, ile konuıuyorum. 

- Eveti. 
- Niaanın yirmi sekizinci gü-

nü k'arınızı öldürmek cürmünden 
dolayı hakkınıı:da bir tevkif mn-
zekkeresini bamilim. Sizi tevkif 
edeceğim .. 

"Barnab;v,,, Hiç heyecana ka· 
pılmadan polis memurunun uıattıtı 
kelepçeye bileklerini takta. 

Medineye dönmek istiyord0
' 

Hazreti Ayşenin hareketio~et fı 
bir iki gün evel adamın biri b~ 
bir mektup getirdi. Okudo 
Mektup sendendi. Leyli bedi~ 
kalktı ve hemen Mediiıeye f 
delim, dedi. Ben gelen ad• . 
bakarak:Oilum develeri ge~ 
mi? .• Dedim. Hepsi hazır! ~. 

haricinde sizi bekliyoruz! D~ -., 
Ben bu adamdan şüphelend.~ 
Çünkü onu hiç görmeınif~ 
Teyzene sordum. oda bu ad~ 
tanımadığını söyledi. Ley it~ 1 
kulağına bunları fısıladım. f ~ ; 
LeylA, dinlemedi. Çünkn. b!' ot' 
evvel Medineye dönmek ısbY ~ 
du. Onunla birlikte kalk•" 
şehir haricine çıktık: 

Leyli için bir tahtırevan b' 
zırlanmıştı. Tahtırevanın etr~ 
da bir takım muhafızlar v•,.d• 
Bunlar birbirini tanımıyo jft( 
Leylayı tekrar ikaz etmek t 
dim. Fak at onun gözleri dOO~ 
yı görmUyordu. TabtıreYana b ~ 
dik ve hareket ettik. Buıı~ 
ayrıldığı yere vardıiımız ı• b~ 
sillhlı bir takım adamların . ~ı 
beklediklerini Kördük. lçleriJJ ~ 
çok kıymetli elbiseler giyeJI -ti' 
etrafındaki adamlara emirJ~ ' 
ren bir genç vardı. Kafil~ 
bunlara doğru ilerlemiş v~ 
lar etrafımızı aarmıfb. O ~ 
pusuya düıtüğllmüdi aola JI" 
Ortalık karanlıkb. Fakat k f 
oin Medine yolundan Ba9r• tf. 
una di>ndllC1tinil ıczdik. 'lıJJ 
man tahtıreYandan 1>a11mı 
rarak sordum: 

, 

- Bizi nereye götürilY;ı" 
nuz? 

Dedim. et' 
- lstediiimiz yere g5t8f 

jiz! dediler. Jr 
Bu cevabın sertliğinden ~ 

tum. Leylanın yüzüne a,. d~el 
Leyli, çok metindi. Bir lll,8. ı,i' 
daha ilerledikten sonra b•~tııt' 
ı;e yaklaımıf ~e. beni~ .t• 1'~ 
vandan inmemı ıatemış~· ~ 
kumdan itaat ettim. Indılll· ,el 
deveye bindirdiler. Büt~ I J>İ' 
bu şekilde geçti. SabableY'~ 
zi götüren adamlann yUı bİ~ 
dikkat ettim. Bunların dUttı"'' 
hemşirenizin evinde gör Jlh "° 
hatırladım. Sonra o yak2~1 

8 
oP1 

süslü gence baktım. 1-{er es-"' 
Emir Sait, diyordu. On°11

0
1'.,.et' 

ümerasından olduğuna b 

tim. . . ah•tl~ 
Sabahleyin biraz ısüt di"ıetl 

sonra bu Emir Sait de ~ 
h pt1J• •• , 

adam, Leylinın ta tıreve burotev 
laıtı. Ona son derece. i 10~: 
bitap etti ve sıbhatıo _ 01'J", 

'kr•- / Sonra ona yemekler 1 ,ıj1 
• L lin•P " I#' masını emretti. ey )ıarf 

son derece sükunetles 't vf 
d ••' o· dığını hissediyor um. . .

11 
ıcoo i1ı 

liyı memnun etmek ıÇJ tllfl 
şuyor, gidiyor, g~Jiyoraiı Jı'' 
türlü emirler verıy~rtlr•b•tt~ 
saat deYam eden 15 b._,,Jı ~· 
ıonra kafilemiz .. tekr•~diyord".., 
etti. Iraka dogru g ·yoıd11 ,.. 

.. bih:Pl rtj&JY 
Ben ne yapacagımı te l" ~ 
Fakat Leyli, mukaveme ıo " 
ve imkin görmedikten ıeyli"~ 

b·1· dim? · 11 ben ne yapa 1 ır · ba10'1 ff' 
bir silih veya her ~tt' 

oklU• ~ müdafaa vasıtaıı Y cJefl 
mızdaki adamlarsa tepe 

'd"let naö-a kadar sillhlı 1 ı · · .ııt 
.... [BUP_., ' 
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Amerika intıhahatının 
neticeleri 

iki sene evvel, 1\1, Huwer, demokrut 
fırkanın kat'i mağh\biyetile neticele· 
.... intihap ile Amerika cümhur rei~-
11fine gelmitti. O zaman demokrat fır· 
"-aın iler tutar yeri kalmamıştı. Bu va 

Şikago haydutları kıralı Amerika 
hükümetine bir muahede akt~ni 

teklif ediyor! 
' ~ karpsmda M. Huver ile arkadaş· h f ' T k J d 

'-11 etmhurfyetçner fırkasını yeniden Bu haydudun varidatı a tada 4 milyon ür irası ır. 
"-zirne karar vermitler ve Amerika e Amerikadan alınan son haber- Rot.tayin nammda bir adamın 
:.:::lerinln hepsine nüfuz etmeğe ça- buna mani oldugv unu anlamı•tı. ler arasında bir tanesi akıllılara Y 

tlardır. Ayni zamanda cümhuriyet Amerika cümhur reisi kadar nü· ~nın içki düşmanı, beynelmilelci hayret verecek bir ıekildedir: 
~ ıaJbçU olması da takarrür etmişti. Şikagonun haydutlar kralı tanılan fuz sahibi olan bu adamın kim 

• Ctiınhariyet fırkası bu eaaslar daire Al-kapon, Amerika hükômetile bir olduğu tahkik edilmiş, onun ka-
.._de çahp.rak istikbalini temine çalı· muahede aktini teklif etmit ve çakçılardan milteşekkil bir çete 
tr,or ve içki dilşmanlıfı, beynelmileli- muahedenin iki taraf için miisavi reisi olduğu anlaşılmıştı. 
~lifi sulh penrerliği inkisaf et· . 1 · t Al-Kapon bu şekilde içki ka-tltıiaekt~ ve bu suretle bütün A~erika şeraıt araıında yapı masını ıs e-
)l kazanmağa gayret ediyorken bütün miş! . çakçılığı inhisarını ele aldıktan 
ı.... T 'h ·ık d f 1 k bır sonra isılerinin sahasını genişlet-.,. llMDi m~s neticelu veriyordu. arı te ı e a o ara ... 

Bu esasların tatbikı zımnında yapı haydut, kendisini hakiki bir hü· mek istedi ve geniıletti. iş 0 

ltıa itler tunlardı. kllmdar yerine koyarak bir dev· dereceye vardı ki, Şikagoda o-
. 'Vqingtonda bahri konferans mesa Jetle muahede yapmağa teşebbüs na vergi vermiyen esnaf iş gö-
llliaae devam etmiş, fakat sabık cümhur remez oldu. Çamaşı!'haneler,bak-t'tiai -rraliç de•rı'nde Amerika bahri.Ye- ctmit bulunuyor. 

.n. .. A 'k hilkAmetı' b t kl'f' kallar, sebzeciler, lokantacılar "-iıa lngUtere bahriyesine nispetle ge. merı a u ' u e 1 ı 
l'i o)lllBAI kabul olunmadığı halde Hu- hay~utluğa karşı aldığı tedabir- ve diğer bUtnn esnaf, hep ona 
;er deYfinde vaziyet değişmiş, daha leri şiddetlendirmekle karşılaimıı- vergi Yerirler. Vergi verenler o-
'ıla inmliz p ....... ramı muvaffak ol- tar. Bununla beraber vaziyet nun himayesine girer, vergi ver-

11a... ... ·-• Haydutlar Kıralı Alkapon 
t;'Ulf ve Amerikahlann şiddetli P'>r· değitmemiştir, haydutlar ve terinin sahalarına adamlarmı mekte tereddOt edenlerin malla-

lolan ihmal olunmuştu. haydutluk Amerikayı baştan ba· 1 1 rı yakılır, siparişleri mahvedilir 
h.:.ı.. • - "dd t göndermiş, on arı birer birer ö • 

J ..... ._-er taraftan içki yasagının şı e t hd't d k'l'k k ve nihayet bunlarda başlarını e-
e tatbiki Amerikada kaçakç.hğın aza· ıa e 1 e en ze 1 ı ve yı ıcı dürmiye baılamııtı. 
~ •ü11'at ihraz etmesine saik olmuş, bir afet olarak yaıamakta de· Bu sayede Alkapon zehirli iç- ğe1~~Kapon bunu da yaptıktan 
~dutluk, çetecilik, kaçakçılık almış vam etmiıtir. kileri Adeta inbisar altına almııtı. · b' h d h b ld 

>tltt•""' irld aleyhindeki sıkı tekay- Amerikada haydutlug· un ne sonra yenı ır sa a a a u u. 
>ttı ...,, :s • Şikagonun cenup tarafındaki lfçi sındikaları iıçilerden aidet 
..... er dolayısile zarar gören ve ce~a- kadar tehlikeli bir hayret olduğunu saba, ecnebiler ve ltalyanlarla '& O d · ı d 
•• ~--- "- d 1 sı "ogal alıyorlardı. a ıtçi er en ai-.ı.. _ • .., ... va-n ILf ana ayı :s rakamla tesbit etmet için onun k d Al K b d 
~- ~nuştr. h 

12 000 
. k b mes ôn ur. - apon ura a dat almağa karar verdi. Aidatı-

8-d .. bqka iktrsadl nekhetler, e~ v .•~ne 1 
• ınaanı ur ~n yeı leımiğe karar vermiş, Ye içki nı vermiyen İfÇİ kendini bir ta-

-~r devriain tam bir refah devri o- ethgmı ve Amerıkahları 2 mı)- fabrikalarını kurmuştu. banca ka11ısmda görüyordu. 
~ hakkındaki kanaati sarsmış, ne- yar isterlinglik bir zarar verdiğini Al·Kaponun ikamet •• teıki- Al-Kapon, bütün bunları yap-
~ Amerikanın cUmhuriyetçi olarak ıöy!rwmek kifidir. IAtıoı kurduğu sahad•, belediye, tıktan sonra murahhaslarından 
~." eümhuriyet f~-~nın en e- Yalnız haydutlar kıralı Akapo- zabıta, aclliye hep onun eline birini Şikago hAkimine gönder. 
~~~!111~1::;!~0d::::s~:~:t1:~ nun haftalı iradı 400,000 lngili,z geçmiı ve kendisi bu sahanın di ve ona fU sözleri söyledi: 
~'ti1'ra rey Termııfferdfr. .ıweeeıa lir•&J fııtmakt.:adıx.. ı.~ı..:-.-.ı ..... .:;;:.ı•"fhır. Adliye, Al- " Devlet bira kaçakçılığı 'in-
- ea beri cUmhuriyetçi olan lllinois, Bir adamın bir hafta içinde koponu yakalayarak nıliteaddit • hisanm hltna 't'eYarse' ~Wgadah 
~n, Mauacuret, Ohyo gibi eya- bu kadar para kazanmasını bav- defalar onu muhakeme etmiş, çıkar ve FJoridada çalışırım. 
t.~~ hepsi, hem demokrat, hem içki aala almaz, fakat hakikat budur. fakat bu muhakemeler bir netice Hatta hemen tahliye edilmek ~tan olmqtur. Bilhaua, içki düş- . 
~lıtrnın en mühim ve en kuvvetli Aslen ltalyan olan Al-kapon, vermemiıti. Bunun milbim bir fartile teslim olmağa razı olur • ., 
~- olan, ve cUmhuriyetçi cümhur ise ufak tefek hırsızlıklarla baı- sebebi Amerikada hlkimlerin Şikago hikimi bu şartları red-
~rinin anuı sayılan Ohyonun de- lamış, ancak içki yasağının tat- siyasi fırkalar tarafından tayin detti. 
ı....-•tlara rey Yermesi cümhuriyet biki üzerine bilylik iıyapmak edilmektedirler. Al-kapon da Amerikada me
~ı •tithit bir sademeye uğrat- fırsatını elde etmiştir. Al-Kapon gibi adamlann cep- deniyet dOımanlığının timsali o-

k ~~y.~llid"~~ 8-naı hayret olan bir nokta, cüm- Al-Kapon içki yasağının tat- helerinde bir ço fırka ricali bu- B k b d 
d b k ugOn Ameri a aıın a pfis-tL. et fırkuınıa muvaffak olmak i· bikinden sonra hemşehrilerinden lun uğundan unlar ha imler 

""" t..L• killin bir beli olan bu adamdan -... .... ~P ettifi prOlfram yüzünden bir çete teşkil ederek bira kaçır- Ozerinde istenilen tesiri yapabili· 
~P olmuıdrr. makla meıgul olmuş, çok geç- yorlar. kurtulmak için çare arıyor. 0-

lJ nun, dOıman bir kuvvet sayıla-
• • • 

' . 

. . ~ İtaretler 
. '. . . . -
Harp nıalulü ve çocuk 
Kimi bir kolunu Çanakkalede veren 

kimi bir bacağını Sinada kaybeden ki· 
mi geçen yıllardan yegane hatıra ola 
rak bir kurşun taşıyn, kimi Sakaryada 
gözlerini akıtan, kimi Afyonda seslere 
veda eden insanlar dün toplandılar, 
kolunu, bacağını, kafatasını, bu 
toprağa destek yaparak memle· 
ketin yükseldiği ve hız aldığını giren 
insanlar büyük iş yapanlar cfbi dar· 
gundu. 

• • • 
Fakat kollarında san bantlarla, ve 

hazan bir başkasının ellerile 7e
dilerek sürüklenen bu insanlar bti· 
tUn facialarile devam eden bir harp 
tarihi halinde aramızda YB§IYorlar. 

Bir farkla harbi gördük geçirdik. 
Onlar hala harbin faciası içinde pr· 
prnıyorlar. 

• • • 
Dün onlardan birine rasgeldim. Ba 

na sükQnetle şunları anlattı: 
"- Babam Çanakkalede, ağabe1im 

Bağdat muharebelerinde öldü. 328 •e 
küçük zabit mektebinden çıktım. Bal· 
kan, Kafkas, LAzistan muharebelerin· 
de bulundum, 335 de terhis edilelim. A· 
naodluya kaçtım, lstiklil harbine ifti· 
rak ettim 22 mart 339 da cepheden 11&· 

ğır döndüm. Kanm hasta, çocuklar 
hasta, ben hastanede tedavideyim, has 
taneden izin ahp çocuklara bakmak f. 
çni çıktım !.M Ah kulaklanm bir iyi ol· 
sa.. Ben bu kadar muharebelerde ka
zandıktan sonra hiç boş durur mu· 
yum? .. 

• • • 
Bir başkası anlattı: 
"- Bu gözleri barut yaktı ... Ef mdt 

ben böyle olur muydum hiç!_ gönni· 
yen gözleri ıslandı ve dedi ki: 

"- Sen gaetecisin bana bir iş bal .. 
Çalışıp ekmek parası çıkarayım!

* • • 
Harp maHUleri bizim için, büyük d

dallerin, bUyilk f eragatlerin heykelleri
dir .. Yannki nesillere feragati, yanaki 
nesillere memleket için döğüşmeğt it· 
rctmek istediğimiz zaman fikir lffn, 
memleket için, feragat için döğti,en bu 
adamları göstereceğiz diyoruz, fakat 
dün benim seyrettiğim canlı bir filmi 
gören çocuk, yannıdakine: 

"- Tevekkeli amcam babama ilti
mas edip askerlikten kurt&rDUf ya o 
da askere gideydi.. bizim halimiz n• o
lurd u? 

Harp malfllU karşısında bugtiala 
çocuğu bunu düşünüyor. 

Kabahat bizim! 
• • • 

Moıkova davası 
. R. meden bir çok rakiplerle karıı· Nevyorkun polis mildOrlerin- rak Amerika ile tenkil ediJme-

latmııtır. Al-Kapon bu rakiplere den biri bir kere polis idaresi- si dlltllnOJmektedir. Vaşingtonlu fsa 
~ r&nlerde Ptf oskoYada cere 

~den taklibi bükümet daYuı, 
la._ yalmz bu aenenin batta 
~ ...,n en mühim Ye en dik
) • eelbeden daYalan arasında 
~tt tutmak iıtidad1nı gösterdi. 
~~lamı bUyilk alimler ve diğer 
~'d~ mGbendis olan maznunların 
·~erindeki kat'iyyet davanm 
~-.az matbuatı ve hük6metine 
bJ. • edilditi Yeçbile sırf mu· 
~~ •e efklrı umumiyeyi bir 
~Ya celbetmek gibi siyasi 
~ J~e istinat etmediğini açık-

harp ilAnına karar vermiş, rakip- ni temizlemek istemİf, fakat ö. Rıza Mister Huver bugiinlerde Vqiqton 

L~eriyor. 
~ ~ka Ruaya dabüküm sür
S iddia edilen Anti komünist 
tt~a kartı balkı harici bir 
'\ b-. endifesile mahll etmek 
~ •aretle dahilde galeyanı 
>~•le 8İyaaeti Fransız zihni
~ ttPek mDAit a-~lecek bir 'e, ır. 'u b.~ "Sivton" un intihar 
~ dıiirr devirde beyecam umu-
l'--.:~lcin için ortaya Ptfiralay 
S.~i isyanı! rivayetini çı
~ llltibabab lehine neticeS 11 liyaıilerini blkim ol
'-\ h llleıntekette bu gibi badi-
~ ~t tabii giirOIOr. 
~~ • MoekoYa mahkemesi 
~ili dalaveresini andırmıyor 
'-~ lllalıkeme c!;;nan 8 kim· 

llllne•Yer. hem de "~~ 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• l u bir lsa halini aldı. Hep hayırdan, 
de öllimden kurtulmıyacaklanm da hiç te hilsnii niyet beslemedi- faziletten filan bahsediyor. O kadar 
bilen kimselerdir. Binaenaleyh ği vakayile milspettir. Bundan t D~~bedayi Tem9 llleri ki Amerika gümrüklerini bazı devletle 
cürümleriai ikrar etmeleri bu başka Puankare ve Briyanın ayni a ı~r ;~• I I I rin mallanna karp kaparken bu Va-
cUrmün filhakika işlenmiş olması siyasweti takip ~t.ti~leri mubak~ak :::.~z muallim STAHBUL BELED YfS şingtonlu Isanın dudaklan kıpırdıyer. 
kanaatini veriyor. oldugundan ıkısmıo de komilnizm ve talebeye ~~ t~ ~~ Yüzünün hatları ıstırapla geriliyor, tli-

Mese)e dig· er noktadan muha· aleyhindeki tepilita ayni tevec· 8 ı· r K 111 ~ 1 yor ki; "- kfirek mahkflmlanmn zorla, 
üh- ö t · 1 J • t'b t vücuda getirdikleri eşyaya Amerika keme edilse gene milspet bir ne- c . u g s ermıf oma an il ı a 
d ı 

O 1 
hudutJannın açamayız. t' k H b' 'd e ı em ez. 19 rı· d ,. ıce çı ıyor. ar ıumumı en mu- M fih J .dd' 1 r; U 1 1 Vah tsa vah! .. 

kaddem gerek Balk n k t lı'nde aama maznun arın 1 ıa a· insan bu sözleri i•itince Amerika ha 
a 

1 
a !aranda meseleyi bir az i'zam 3 perde2 tablo 1111 ~ 

gerek Avrupa meselelerinde M. etmiı olmaları muhtemeldir. tarihi plvea varilerin memleketi mi diyecetf pli· 

Puankarenin tuttuğu siyaset biz- Eg· er Pariste ·merkezi bulunan Muharriri : 11111111 yor? 
zat kendi hatıratmda izah edıl- Muaahlp zade Fakat bu söze kim aldanır? 

Rus teşvik sanayi komiteıi Fran- Altı ay evvel Amerikadan ~k 
miştir. sız ricalinden takdirkar bir kaç Celll Bey Türkiyede yerleşmek istiyen bir kafile 

Bu siyasetin ne kadar dolam- söz ititmit ve mali bazı muave- siyah adam gelmi•ti. Bu adamlann ilk 
Üakudar HAie ainema•ında ~ baclı olduğunu biliyoruz. M. Pu- netler vadedilmişse komite bunu sözleri şu idi: 

k k • · F d Heyecan ve ser.....nz-t Filmi " ı ibi ak ı~-an are omümzmın ransa a nazarında büyOlterek Fransanın 5 .. -y - nsan g yaşam ... ...,.onm.,, 
(Vilyamın intikamı) gelecek prog- Çünkü A rik d v · ı •-• inkişafına en bOyUk muarizdir. himayesine mazhar oldugu· kana- me a a, aşmgton u uaııft· 
ram (Bir F ahiıenin hatıratı.) rın memleketı' de · ahla ' fa-.. bir Ayni zamanda buna mani oı•a· atini bealemiftir. n 81Y r u ıt:aa 

kuş kadar kayde tabi değildir. Kuş n-nın en aOzel raresi komilnizmi Moskova mahkemesinden bi- Şehzade batında ferıh 
• • hyanlar hiç olmazsa bir vesika •· 

meYkiinde wrmak olduğu kana- zim alalcoyacağımız netice tudar: sineme tiyatroıunda hrlar zenci avı kut avından kolaydır. 
atini besler. Vrangel meselesin- Fransız siyaseti hali on dokuzun- 3 KAnunuevvel çarşamba günü akşa- Daha birkaç sene evvel zencilerin 
de Beyaz Ruslara vardım eden cu asırdan kalma dolambaçlı es- ma ilk dera olarak Mulenruj saz here- nesillerini ortadan kaldırmak için Jaa. 

tinin büyük konseri, Hikmet Rıza, Sa-rical arasında M. Puankare de rarh, iki yllzlll bir siyasettir. Bu yatiyat IAboratuvarlan çareler anyor-
bihı Seyyan, Mahmure hanımlann işti· 

mevcut idi. Şu halde eski siya· siyuet yirminci asırdaki içtimai rakile, alafranga ve alaturka parçalar, du. 
b ı k S O Bundan sekiz sene evvel Rusya aç. set kurdunun Rusyayı wrucak ta avvü it ile ıymetini kaybet- ahir pereti tarafından Fahri beyin iş· 
· · F tirıkile. (Kadın bahtı Cl- lığa çare bulmak için karamuklu bai-bir teıkilatı himaye etmese bile DUŞtır. ranaamn her cephede day gönderip bütün bir vfllJet hallı.,. 

h l d • · · b b d k b han değer) Sinemada reklam Of nazara a-örmesi tabii ir. muanz gurmesının ıe e i e ö • nın çıldırmasına sebep olan J1ae ba A-
edilen (Bir mllletln rnhu) Ptf. Briyanıo ayni entrıkalarda neleşmiş siyasetten ayrılmama- mcnkah lsalardı. 
Aynca varyete numaralan. Tafsi!At el 

zimedbal olmaaı meselesine ge- aıdır. M. Gavur UAnlırındadır Brezilyada, Arjantinde, Mebikada 
lince bu da istib'at edilemez. Her vatandaşı, vatandaşa kırdıran, ve lltin 

ne kadar Franaa hariciye nazırı KAN s 1 z L 1 K Nöraıte11. , Amerikayı bir esirler ülkesi haline ko-
on senedenberi sulh ve müıalem c zoıflyet ~ van yine bu İsadır. 

ehi lsa Niyorklu butday tticeannm JI· 
havarisi olarak tanınmış bir ıah· oroat ündeki bin bir mukeden biridir. 
siyet İl• rl~ ~ bayrak hakkın ıcııiıııizlilı: ic:iıı yc&AD• den kaDl ihya eclcu SJROP DESCHIENS, P' A nıc 

1 
Sadri Bt-. ı:. maatahip dbba tanfmdaa tertip ede.._. Alu.;J 
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'~~-~-~T_a~J_e_b_e~a~r~a~~~n~d~a~----~' Gazi fü. / Dfinkfi samimi / ~~~d ~h~~ 
Hukuk talebesi kongresi nizami Dün sabah şehirimizi toplanma Izmirde 

şekilde yapılmadı ffi)? şereffendirdifer Dün Gardenbar, samimiyet ve san'at 
- ~~~~~---~~~---~~ 

Kongrede yalnız 
edildi, 

üçüncü sınıf tem~il 
deniyor 

(Usta tarafı birinci sahifede) itibariJe güzel bir hadiseye şahit oldu. 
Halk fırkası teşkilAt heyeti. 

Halk Fırkasının lzmir te~kilAt heY'" 
fuliyetine dev,am etmektedir. . lit• Falih Rıfkı ve kelemi mabsuı Türk ve Yunan sahne artistleri Güzel 

müdürü Ekrem B. ler olduğu san'atler ve şehir mümessillerinin işti· 
halde saat dörtte saraydan çık- rak ettikleri bir toplanmada tanıştılar, 

11 1 k dnü orada bulunanlar bu kadar mühim u <U fakültesi talebesi cemiyeti- nna bizlerin de sözlerimizin dinlenme- mış ve akşam listü avdet -etmiş-

lzmir mebusu Vasıf, Celtl, Müıt ki 
Halit B. lerden mürekkep heyet e-vvel 
gün doktor, eczacı ve dişçilerin iştirsld1' 
Türk ocağında blr içtima ıktetmitdr· 

ni geçen cuma günü knogresini bitir- sine dair ikazım üzerine beni müzake- lerdir. bir san'at tezahüründe hazır oluşlan-
diği, kongrede bulunanların nizamna- rede bulunmaktan menettiler, muara- nı unutmıyacaklardır. 

Heyet bundan sonra Ödemişe git· 
miştir. 

· tad'l Darülfünunun tazimatı Istanbulda bulunan iki Yunan trupu ı meyı ı ettikleri, fakat birinci ve i· zam kendilerine karşı idi. Bu vaziyette Darülfünun Be ıkeair-de · 
kinci sınıfa mensup bir kısım talebenin hakem hey'eti umumiye olacaktı, ınii- emini Muammer artistleri ile Darülbedayi artistleri ara Balıkesir heyeti de mesaisini llerlt<" 
içtimaı terkettikleri yazılmış ve talebe zakereyi takip ettirip ett.innenı.ek hey' Raşit, Maarif emmı Muzaffer sında bir bağ yapan bu toplantıda, Yu· miş muhtar ve umuml meclis intihabı~· 

B 1 t ·· b k O 1 nan sahne artistlerinin en eskisi olan · dl' arasında cemiyet meselesi yüzündn çı- eti umumiyeye aitti. Biz her sahada • er saa uç uçu ta o ma- da namzrt göstermemeıte karar venrı•t 
, .h . f b h l M. First ayağa kalktı ve Aşilin lisanı p d f nan ı tılflf işaret olunmuştur. Dün a- hak ve hüriyetine kavuşmuş ona kar- a çe sarayına ge mişler ve bil- oste e te tit . 

ile şu sözleri söyledi: f ıf \ ültenin ikinci sınıfından Yusuf Ziya şı çok kıskanç gençleriz, aabeylerimiz vasita Gazi Hz. ne arzı tazimat Jzmir posta idares;nde sıkı bir ıe t 
"Türk · Yunan san'atinın bugünkü 6-

nzası ile şu mektubu aldık: kendilerini intihapla yükselttiğimiz etmişlerdir. başlamış heyeti teftifiyc reisi Şevki tecelli eden kardeşliği ebedi olacaktır. 
''Cuma günü Muallimler birliğinde kürsüden bizi istihfaf etmemelidir. Aziz ve sevgili Reisimiz seya· Bu suretle iki millet arasındaki ihtilaf Ankaradan lzmire gitmiştir. 

:ı.hiren Hukuk talebesinin hakikatte ü Hulasa: Bu kongre gayri kanuni hatları hususi mahiyette oldu- lar da bittikten sonra, hars noktai na. Bir oyunun feci neticesi 
~üncü sımf talebesinden bir kısmının gayri nizamidir. Otuz efendinin umu- d k l hi zarrndan da tecelli eden kardeşlik, Jzmirde Burnovanın Camcı köyünde 
t()planmaslnda rrençlik namına teess·· mun yapacagwr ı·şlerı· yanmac'ra kalkı<:.. ğun an ve endi eri · ç bir sekı"z ... ·aşında ı'kı· ku··çu·· ' çocuk arasıııdı · "' ure .. " 'Jf Türk - Yunan annelerini birleştirecek.. J ~ 
şayan gördüılüm bir iki hususu toplan· ması doğru değildir. Bizim de dilekle- merasim yapılmasmı arzu buyur· En büyük iftiharı Türk artistlerini, masum bir neş'e ile başlıyan bir oyıı 
mada bulunamıyan daha doğrusu bu- rimiz var. Bizi temsil iddiasında bulu· madıklarıodan ayrıca bir istikbal Türk harsını, Yunanistan sahnelerinde büyük bir facia ile neticelenmiştir. d 4 

lunmaktan kaçınmayı tercih eden ar- nan üç beş arkadaşın arkaı;ından gide- programı tesbit edilmiş degıv "ldir. alkışladıgrw mız gün duyacag~ız._ Ali ve Haı;an ismindeki iki arkart~ 
k ·· b · u k d ı t 1 · ,, babal:ınnın silahlarını alarak kıra y· 

kadaşlarn açma uzere mute er gazete meyız. mum ar a aş ar op anıı> ıcap Gazimizin lstanbulu kaç gün M. First, Yunanistan şeyhülmümes- mışfar iki düşman neferi imiş gibi bar·' 
nizin tavsit ediyorum. eden hususları karara almamız lazım- şereflendirecekleri kat'i surette silini sıfatile bütün Yunan artistlerinin oyununa başlamıtlard•r. t 

1-Kongre saat onu otuzda açıldı. lşti dır. malum olmamakla beraber şeb- teheyyüç ve tahassüslerini Türk artist Bu esnada Alinin tabancasından ç 
rak eden otuz kadar efendiden hemen Dün Dr. Fahrettin Kerim beyden terine iblağ etti. kan kurşun zavallı Hasıını öldürıniiŞ. 

· · d şu tavzih m kt b 1r1 ı.. rimizde dört beş gün kadar d ıı kısmı külhsı son sınıftandı. Diğer sı- e e u unu a · 1 : Küçük Kemal Bey tarafından Türk küçük katil yaşının müsaadesi1liğin e 
nıflann iştirak etmemeleri daha evvel «Bugünkü gazetenizde tlp talebesi kalacakları zannolunmaktadır. çeye çevrilen bu kısa fakat özlü sözle- serbest bırakılmışttr. 
ki toplanmada kendilerinin kongrede arasında cemiyet ikiliği yüzür.den çı· Gaziuin bugün Darülfünunu re Darülbedayi murakabe heyetinden Şehir ve tavuk 
mevcut bazı üçüncü sınıf ağabeylerince ka_? ihtilafı~ ~w~ll~ için tavassutuma !ereflendirmeleri muhtemeldir Avni Bey heyecanlı bir surette mukabc İzmir belediyesi şehır dahilinde c•· 
adeta (evet veya hayır) cı telakki edil muracaat edıldıgını ve temaslara baş- Reisicümhur Hz. nin ıeh- le etti: vuklann dolaşmasını menetmiştir. 
meleridir. hyarak bir içtimaa davet edeceğimi ih- B • t d d. h 8ı·r Ylhf et rimizde kaldıkları müddet zar· - u san a ın, e ı, me ti olan Yu-
2-Bu aı·kadaşlarca '; ilk iş sanki daha tiv~ eden _bir hav_adis okud~m. Bu ha-1 nanlılann memleketimizi şereflendir- Manisaya tabi Kulaıia bir kadın ga~ 

iyi semere alabileceklermiş gibi eski ni b~nn benı hus~sı ~lax:a~ _zıyaret e~en fında bazı daireleri ve bugün mesi, Türk - Yunan san'at muhadeneti- meşru surette kazandığı çocuğunu dıı• 
zamnamenin ihtiyaca kifayet edememe bır, taleb~ w ~e~ıyetı~ reıs~ olmaklıg~ Darülfünun ile Halk Fırkasını nin temelini teşkil edecektir. diri toprağa gömmüş bu vahşi anne ıo· 
:-;i görüldü. Eski nizamnamenin pek az n~ş et ettıgını ~ahn.un e~~yorum. ~slu teşrif etmelerine kuvvetle ibti- Huzurunuzla duyduğumuz meserret tulmuştur. 
bir kısmı hiç değil bu kadar sıkıntı çe- hır tal~be cemıyetı ~eı.sı ?lmaklı~ım mal verilmektedir. gittikçe artacak ve iki memleket arasın ~ 
kilen forma meselesi halledilse pek zj ~ola~sıle tıp talebelermm bı~ _cemıyet Gazi Hz. nin iehrimizden da nezih san'at ve ruhi inceliklere ma: Diılere dikkat J 
yade minnettar kalmacakken nizamna· ıçersmde çalışmaları temenmsınde 01· tuf münasebetlerin inkişafına şahit ola 
meyi tadile ilavelendirmeğe kalkışmak doğumu o arkad~~lara ~öyl_emiş~m. sonra nereye teırif buyuracakları cağız. · Kreozot tehlikesi 
lüzumsuzdur. Onlarda memnunıyetle telakkı ettıler. kat'i olarak belli olmamakla be- Ziyaretinizden mütevelit bahtiyarlı· Dişi ağrıyan bazı hastalarm ~ 
'>Akt d·ı k d b"lh ·· Binaenaleyh tavassut haberinin bu has raber Trakyaya aitmeleri ve dö- g·ımızı derin bir hissi minnetle tekrar için (Kreozot) koyduklannı la.et 1;1 .,._ e ı en ongre e ı assa soz a· bih ld .b t ld w f"J b · ı ı • O" 

lan beylerin ağzında (eski cemiyet, biz a ~n; a~ _ 0 u;: ıile? . 0
. ış erde nüşte Gelibolu ve Çanakkaleye eyliyoruz.,, man görüyoruz. Halbuki, bir def• ,1İ 

den evvelki cemiyet) şöyle yapmrş böy ~eşg~ od~a ıgımın . vz unı nca e e uğrayarak buralardaki şehitlik- Her iki nutuk, her iki tarafr heyecan ağrısı yalnız bir sebepten neşet et:ı~· 
le yapmış diye bu toplanmanın yeni ol- rım e en ım.» leri ziyaret etmeleri ve Bandır- landırmıştı. yani diş ağnsı muhtelif diş bas Jıl1 
doğunu imaları diğer bir kısmının es- B I k . 1.1 1 . . .1 Avni Beyin nutkundan sonra Ode- tarından ileri gelir ve bu ağnlarııt 1,. 
ki cemiyetin senelik adi kongresi de- Gülhüne müsan1erelerİ mb 8 ' a ~l esır yo ı e zmıdrı teşrı onda oyruyan yunan trupu aktörlerin- birisi de ayn ayrı ilaçlarla durdut' il' 
meleri üzerine ne suretle hareket edil- Gülhane müsamerelerinin üçüncüsü uyurma arı muhmtemel ir. den M. Gavrilidis heyecanlı bir hitabe· bi1ir. lşte bunun içindir ki bazı Jt~ 
diği anlaşılmanuştrr. Bu otuz efendi· teşrinisaninin otuzuncu pazar günü lzn1ird h!uır.lıklar ::n~~=~r~~ S::~:~1: :a_ehı~r~\~;ıl~i ~aurg~1KeRQl&l!1İ!Yr~bl}Tt4lJ~*"'-
nin ne sa lühiyctlc namla hareket eyle- muallim Zeki Faik Beyin riyaseti a1tın Bu hususta Izmirden alınan eJe vermek beraber çalrşmak. temennisi yet ede~ler. "' • eli"' 
eliği sorulduğu zaman bitaraf olması da toplanmıştır. haberlere göre Gazi Hz. ferinin ni izhar ediyor. Bu suretle şarkta tiyat Haddı zatinde (kreozot) tehlk ,,t 
l:lzımgelcn ı·cis bey bu suali dinlemedi, Dr. <:leref Bey tarafından mı'de kan d h b'" "k h tv ı 1 ·ı dış· ı· son derece harap eden bir JljÇ ... 

'oJ önümüzdeki hafta perşeôbe gil- ro sanatı a a uyu a e ere ı er- tı" 
hir ı..,sım talebe eski ve bir kısmı yeni seri, Dr. Fevzi Bey tarafından bir tifo 1 · 1 ktı d d" dugu~ irin bugün di .... nikte benıeıt -

nü lzmire Yasıl olacakları hak- emış 0 oca r, e 1• ~ ~ f• cemiyet kongresinde imiş gibi tuhaf bir vak'asında iri tefellüsat ve basilin olacaktır, dedi. men hiç kullanılmamakta ve onuıt; I· 
yaziyette kaldı. Bu hususta kanunu·me müddeti devamı, Dr. Hayri Be ytarafın kmda b:mir Halk fırkasına ma- M. Gavrilidisin büyük bir heyecanın rine ondan çok kuvvetli ve zara~ tı'f 
deninin cemiyetlerin bihakkın infisahı· dan Hakevi afatta otohemoterapi, Dr. lüınat gelmiş, istikbal içinde ha- dolu hitabesinden sonra yunan artist- laçlar kullanılmaktadır. Bundaıt dİf 
na dair (70) inci madesinin ikinci fık· lrfan Bey tarafından kolonun gayri znlanılmışbr. Civar kaza ve ~il- !erinden bir zat türkçe bir nutuk söyle ka dediğimiz gibi (diş ağnsı) bir: ııJ< 
rasında (idare heyetinin nizamnameye tabft vaziyeti, Dr. lhcıan Arif Bey tara- yellerden de heyetler gelecektir. di. hastalıklarından hasıl olabile ııı' 
teYiikan teşkiline imkan kalmazsa ken ından Uroselectan ile dahili veridpi· Bundan sonra Ertuğrul Muhsin B. ağrı olduğu için (kreozot) ağ~fl ,or 
diliğinden münfesih olur) hükmü bize yelografi, Muallim Abdülkadir Bey ta- • ve rumca olarak küçük Kemal B. hita- zaman durdurmaz. Bu, bir ihtisS' ~ 
bu kongrenin yeni bir cemiyet kongre- raından Rie sürresi tümörü hisaini ve 1 Gelenler gıde~er J belerde bulunarak teşekkürlerini ve ih· selesidir. Yani, bir diş ağnsı ıııu\'11 il'~ 
si olduğunu gösterir, ~ünkü orada eski ren lifi tüberkiiloz ve bromşektazi. Dr. Emlak ve Eytam bankası umumi tisaslarını söylediler. sinde bunu hangi ilaçla du~dur bi~' 
beyeti idareden bir efendiden başka lazım Bey tarafından Azigos fussu müdürü Hakkkı B, dünkü ekspresle Türk • Yunan san'atlarıru kardeş]en- mümkün olacağını ancak bir dış ~ ti' 
ldmse yolitur. ;: hakkında t -:!JJ \n-atta bulunulmuş ve mü Viyanadan şehrimize gelmiştir. diren bu buluşmada muharrir Mebrure veya bir dişçi bilir. Yani aleh111111ııı ~~· 

Niçin bu hususu unutuyorlar. lakaşata muallim Süreyya Hidayet Ab Hakkı Bey kendisile görüşen bir mu Hurşit, Nermin Muvaffak Hanımlar, babette olduğu gibi, evvela teşhlSuıaıı: 
4 - Reis beye nedense dinlenmeyen dülkadir Refik Münir Mim Kemal LOt harririmize seyahatinin hususi ınahiyet Hüseyin Rahmi, Manyasizade Feridun, ra tedavi lfı.zımdır. (Kreoz?t). ~ırç"~ 
bir~ok suallerimden sonra bir takrir fi Burhanettin Beylerle operatör Bur- te olduğunu söylemiştir. Şehir meclisinden Avni, Aptülkadir den beyhude yere tahrip edil11?'ış bii16~ 
verdim. Du takririmi (Arnp harfJerile hanettin Dr. Kflzım, Kemal SüJeyman Beyler ve daha birçok tanınmış zevat dişlere şahit olmuşuzdur. Bu ıse ,,,.~~ 
yazılmıştır okuyamam.) diye reddetti- Beyler iştirak etmişlerdir. z· t b nkSSI müdürü vardL bir günahtır. Binaenaleyh halı:' J/' 

ıraa a b ·1• ·1tif t t eyı·p böyle bit r 
ler. Ihtarlarma teşekkür ederim. Fa· A vahk•a _ u ı n.ca 1 ~ e m uracıUlt . 
kat benden evvel verilen iki takririn Devlet Bankası Ziraat banka!ı umumi müdürü Şiik- H~ır Adarn ~diri~de mütehassısı: ~ i1'tı~~ 
de arap harflerile yazılı olması reis B Tütün Inhisannın bulunduğu bina- . . . . · Esbak Izmıt meb'usu Mehmet Fuat dıp dişı kazanması me aa 
tarafından okunması katiplere zabıt- nm Devlet Bankası şubesi ittihaz edi- rü Bey Ayvalığa gıtmıştir~ Bankanın Bey tarafından neşrolunan yevmi Hür dandır. . .b· 
larmın eski harflerle' tutturulması mu- leceği, inhisarın da başka bir yere nak Ayvalrk şubesi Ayvalrk yagcılarına ya Adam gazetesi dnüden itibaren inti- Dtşta~:~ail 
vafık mı idi? .. Reis B. bitaraf olmala· !edileceği söylenmektedir. nm milyon lira ikraz edecektir. şara başlamıştır. Suat 
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incitti. Bir müddet kımıldıyama
dı. Şimdi iyileşmiıtir. Parker Is
teplere gitti. Rivayete göre ka
rısının taliini deneyecekmiş. 

- Bir kaç. gün beraber yaşa
dıktan ıonra karısını yalnız bı
raktı öyle mi ? Karısı genç de-
'il mi? 

- Ben görmedim. Görenler 
genç ve güzel olduğunu söylü
yorlar. Fakat yalmz kalmasında 
bir tehlike yok. Malum yal Bu 
altın arayıcılar memleketinde 
kaclm mukaddestir. Bir çok ada
mık talip olmuş bulunduğu zev· 
cemi yalnız, evirnin kapısını açık 
bırakabilirim. Bütün mevcut er
kekler onu himaye ~derler. Bu
rada bil" kadına taarruz etmek 

Y zanı Peter Bolt 
için deli olmalı. Şu halde kapı· 
sını kilitlemeğe ne lüzum var. 

Biran durarak Parker'in eYİne 
doğru baktılar. Sanki metruk 
idi. 

Şu aaç binada uzaktan gelme 
bir kadın yaşıyordu. 

Büyük caddeye avdet ettiler. 
Sakin duruyorlardı. Her ikisi 
diltllncesine dalmıştı. Etrafların
da olup biteni aala fark etmi-

yorlardı. Binaenaleyh bir mUd
dettenb.eri uzaktan duyulan ba
ğmılan ve ıarkılrn fark edeme
diler. Birdenbire sokakta koşu
fUP tepinen bir sürti halk ara
sında kaldılar. Bunlann önünde 
iri bir delikanlı yllrliyordu. Onu 
götllrüyorlu mı idi? Yoksa omu 

bu halkın önline düımüştü. bu
rası meçhuldü. Kalabalık birden 
bire durdu. Baıta ytirUyenler iri 
yarı delikanlı ile Amiral Nelson 
meyhanesine daldılar. Halktan 
bDtün girebilenler bunları takip 
etti. "Bar,, ın sahibi bakiye ka· 

)anlar üzerine kapıyı kapayarak 
kilitledi. Aşton ve Kravley ka
labalığın ön safına isabet ettik-

lerinden istiyerek içeri girmiş
lerdi. Birer kadeh Seoç ısmar
ladıktan sonra ne olacağmı 
beklemeie baıladılar. 

Dehıetli bir gUrültU oluyor
du. Her lisan ve Lehçeden ko· 
nuşan adamlar vardı. Fakat ha
disenin ne olduğu bir türlü an
latılamıyordu. Şüpheıiz ki kaY
ga olmamııtı. Girenler sarboıta 
değil idiler. Bundan sonra içe
ceklerdi. Herkesin kahkaha ile 
güldUğüne göre eğlenceli birşey 
yapılacaktı. 
Aıton merak ediyordu. . 

Arkadaşına ne olduğunu sordu. -Go hid ! _ .. .,d~ 
Beriki omuz silkerek beklemesi- iki adam delikanlının uıtLl ~c\J 
ni söyledi. çar§afı çektiler ve bıçaklarla tl'l~ 

dunu kazımağa başladılar· ,.ı,ti 
O vakit Aşton meseleyi ken- d k • ıı&J' bunu ıeyre er en ıevınç 

dinden halletmek istedi. Ve ni· atıyordu. dıJ •' 
hayet şu neticeye vardı. Siirü- Delika~ınm nihayet yiicU tıeıı' 
nlin başındaki giirbüz delikanlı cımağa başlamıttı. ltalya.D: .,e~ 
şüphesiz iri bir altın parçası kaba kaba küfrediyor .h~lll .,.ı;l•, 
bulmuş olacaktı. dikleri viski kadehlerını yu di•'"' 
Aşton buraya harikulade bir yordu. Birdenbire acı keD di~ 

delirtti. Masadan ııç~adı •:us~ e 
hadise g6rmek için gelmiıti. Ma- leri kaçarken yerlerınd~ ii•tiJ~, 
amafih böyle bir hadiseye şa- duran Aşton ile Kravleyırı ~l f 
bit olduktan ıonra sonuna ka- atıldı Kravleyi boğazındafai'"t ~i 
dar beklemek efdaldi dı. Muhakkak boğacak~· )ıeJ'~ 

Filhakik'l vak'a her vakit gQ.- ton bir an ta§ırdıktan 50:riıtde 
rültiilü vak'alardan değildi. ni topbyarak muann.1 fı~' 

Barın sahibi bardakları dol· çarşafı kaptı. d ett" I' 
Saldıran herifin vücu .

1
u ııoll-'ı· 

durarak gelip giderken iri yan sarark diğer bir kaç kişi ı İdıs· f~t' 
delikanlı alkışların ve aayhala- nı bağlamağ muvaffak ? de "~1" 
rın arasında yanında diğer iki yanı bağladılar. Kravleyt d-"" l' 
adam olduğu halde bir masaya blar. ltalyan yerde d~~=- fii~ 
çıktı. yordu. Her taraftan bır ,';) 

Kirli bir çarşafa sarılmıştı, elinde di: •. t • • 
0 

nuı d,. f 
bir kadeh viski tutuyor ve aptal ap - Kafı • gıdıp 1 yu ') 
tal gülüyordu. Seyirciler bağırıyor· yımz ! (Si~' 
lardı: 

o, 

.. 

b 
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_R_o_m_a-nı_m_s_ı_h_a_k..,.ik_a_t-, -] &7J Q(l 
Rusya da ihtilill yoktur 

M. Stalin ile harbiye konseri '' oroşilof bir Ame
rikan gazetesine mühim be~~uatta bulundular 

hakikatimsi roman: 2 {{. ~ 

Affedersiniz madam, bir türlü meı-
. divenin kapısını bulan1ıyorum! Son gelen Anupa matbuab 

ltu.ya hakkında Riga ve Vilnadan 
lluınuı birçok aaılıız haberlerle 
doludur. Bu haberlere nazaran 
So'Jet komllnist umumi kAtibi 
Stalin öldOrOlmOş, harbiye ko
llaiseri Voroıilof diktat6rlnk ilin 
etaaİf kızıl ordu ihtiW içindedir 
,.. Jeneral Bleber teYkif edil-
1tt• .ı; lTur. 

Bu havadislerin son gOnlerde 
ltasyada ihtilil çıkarmak isti· 
Yetı Alim ve mOhendislerin muha· 
kemeleri esnasında ortaya ablmış 
ol111aı1 bazı kimselerce dikkati 

ttlbetmif fakat bubaberlerin doğru 
ol111adıiJ azzaman içinde anlqıl 
ltllfbr. 

Bu pyialar Ozerinde bir Ame
tikaL gazetecinin 6ld0rüldllğn 
~Jlenen Stalin ile bi.Dat yap
btı mOIAkat ~ok pyam dik
lcattir. Bu mülAkabn m6him kı
ll111alanm naklediyoruz : 

«United Press» muhiri Staline 
loruyor: 

-:ôldürtıldfiğiinüz hakkındaki 
h.berleri tekzip etmekliğime 
laıani olur muaunuz? 

Stalin ceYap Yeriyor: 
- Hayır, yalnız bir nokta Yar. 

Cier tekzip etmenize müsaade 
tdenem, öldüğiimü haber veren 
~igalı gazetecilerin ekmeklerine 
~ani oJacağım ve onlann işsiz 
~laıalan endif eleri beni düşlln· 
dGrnyor. 

\ı Bu millAkat esnasında içeri 
~Qroıilof giriyor ve o da ,şu 

'illeri söylüyor: 
" - Kızıl orduda ihtilal olma· 

~iı gibi, jeneral Bleherin teY
ıfj de doğru delildir.,, 
Sonra Stalin ilave ediyor: 
- Beo biraz muhalefet gö

tGrıem derhal çekilirim. 
h· • Diktatörlüğe geline.~, esasen 

1lilll rejimin prensipleri buna 
~anidir. Binaenaleyh bu da ya-
""r', •. 
d "U.1ited Preas11 muhabirinin 
Gııya inkılabı, dumping ve aile 

lllt•eleleri suallerine de Stalin 
Myıe cevap Yeriyor: 

-.. Dünya inkılabı için "Pers
~tive,, iyi veihtimal komünizm 
) ' kapitalizm sistemleri yanyana 
'ttt"-!• bilir. Buna da delil ko-

llnıat inkılibından sonra ve 12 
'ttıtdenberi ya9amasıdır. 
) ~aıping denilen bir hadise de 
~tur. Biz ucuz mal satıyoruz 
ı_ kn memleketimizde spekn
) 'Yon Ye komisyoncularımız 
~?lttur. Aile işine gelince, benim 
ll~ refikam ve Uç çocuğum var. 
~ 22, öteki 10 ve lnz olan 
l'>, kOçüğfi de 7 yaşındadır. 

~. ve muhakeme hakkında 
tafsil At 

~~deaa l kinunuevel - Hiya
lb«ıt vataniye ve rüşvet almakla 
tit tebem olan mukabil ihtilal-

ttin d b' . ti ltı muazzam avasının ırın-

)tt •rnının llçilncü safhası niha
' buldu. Birinci safhada itti
~ 11•nıe münavebe ile iki kl-
lt;,. tarafından okunmuı ve bu 
~e •a~ dört ıaat sürmüştür. Mah
--~~ı . mahsusa reisi Viçinski, 
~...._ eıunıumi Krilenkonun ra-
' hatasız okuoma~ma ve 
' •ınıo tamamen anlaşılmasına 
)G~ tet ediyordu. Bu safha bü
~heyecanı mucip oldu. ikinci 
~l da reisin çağırmasile maz
~~ •r birer birer sıralarını ter
~ etek cürfimlerini lastik etti

'• bey.aq"tta bsıJuııınak :vv•· 

fizerine isticYap fasıllara ayrıldı. 
ye birinci faslı dün nihayet bul
du. Bu fasıl mücrimlerden her 
birinin teıkildta zamanı iştiraki 
ve her ~irinin umumi tahribat 
faaliyetinde oynadığı rolü teçrih 
ediyordu. Krilenkonun ısrarı ve 
Vfşniıkinin sual sormaktaki ma
hareti sayesinde ilk ifade ile 
timdikiler karıılqtınlarak ve 

•• -

.,. mOttehimler muvacehe edilerek 
siyasi manada olan gizlilik inki
şaf bulmuştur ••• 

j Hususi bir locada oturan aekiz 
1 profealSr YC mfihendis bir gün 

1 enel henüz muhafaza ettikleri 
siyasi şahsiyeti kaybettiler. Şim
di ıiyaset dalaYerecileri ve ca
sus hıraızlar halinde göriilüyor-

M. Vor~lof 

sunu izhar ettiler. 
Davanın ikinci safhası Oç gUn 

deYam etti. Sovyet muhalif fırka 
liderleri aylarca mahpusiyetten 
sonra sırasile mahkeme huzuru
na çıkarak sukutlarını tastik edi
yorlardı. Uzunca ıöylemek lüzu
munu hisıediyorlardı. Cinayetle-

rini tanımak için on on beş da
kikalık bir ifade kafi gelirken 
uzun ve ihzar edilmiş nutuklar 
irat ediyorlardır. Adeta Dosto
pedskinin kahramanları gibi söy
liyorlardı. Bu tarzı ifade Rus 

zihniyetine mahsus bir beyan 
şeklidir. İfadeleri sabık Rusyanın 
lmperyalistlerile BorjuYa siyaset
cilerden ve Fransuı: erkanı har
biyeıinden belki de başka mil-

letlerin erkanı harbiyesinden şi
kayetten ibaretti. DaYanm ikinci 
safhaaı pek durgun geçmiştir. 

Müttehimler ittibamnamedeki 
ittihamları tekrar ediyorlardı. 

Gazeteciler ve halk bu tekrar
lardan sıkılıyorlardı. Onlar Kari
lenkonun mahpuslarla mücadele
sine şahit olacaklarım zannet
miflerdi. Halbuki Sanayi fırkası 
merkez komitesi reisi Ramzinin 
altı saatlik nutkundan sonra mu-

hayyel Ramzin kabinesinde ne
zaretler.ien birini işgal edecek 
olan mühendis Lariçef üç saatlik 
bir nutuk söyledi. Sanayi fırka
sının diğer liderleri de ikişer 
saat nutuk irat ettiler. O vakıt 
hiç beklenmeyen bir sırada Kro
lenko söz aldı. Ve dedi ki: 

lardı. Muktedir profesör, kıymet
li mllhendis velhasıl cesim ve 
zengin bir memleketin mukad· Aamalıme•çitte 
derabnı eline almak istiyen bu Yabancı kadmm girdiği evin pence- da çıktıktan sonra m-:ı.divenler bitti. 
adamlann en adi tabakadan releri kamilen örtülü idi. lçerde olan Sofada durup etrafıma bakındım. Ka

bitenden, müphem de olsa, dışarıya pılan camlı dört oda vardı, Uçü karnn
kiınaeler olduklan ve meıell hiçbir Şey sızmıyordu. hk, bir tanesi aydınlıktı. Aydınlık oda 
Pedotof gibi Sovyet sipariılerin· Saat 8 e yaklaşmıştı. Ben bekliyor- dan, gelip gelmediğini tahmin edemedi 
den 3000 Ruble rüşvet alacak dum. Müthiş surette uykum gelmişti. ğim sesler duyuyordum. 
derecede seviyesiz mablüklar Uyumamak için kalktım evin önündeki Nihayet gidip aydınlık kapıyı vur
olduklan anlaııldı. Milyarlarca etrafı yeşil parmaklıkla ~evrili, bir tek dum. lçerden manasını anlıyamadı
Rublelik tesiıatı saraan bu adam· mezar taşının üzerindeki yazıyı oku- ğım, yabancı bir lisanla söylenen bir 
Setmin gibi birkaç bin Rubleye dum. ses duyuldu, kapıyı açtım. 

' t k' . 1 d' 920 "Haza kabri Mehmet Dede,. diye~- Odada ı:;ezlonga uzanmış kimonulu 
vaz ıyet en çe ınmemış er ır. de bir cümle, altında da "sene 99,, tari- bir kadın ;ardı. Bu kadın 'sabahlevin 
denberi ŞoYyet idaresi altında hi vardı. Evin kapısını gözümden ka- kapı aralığında öpü ürken ~ö;düğtim 
profeaörlük eden Ramzin gibi çırmadan bir az daha ilerledim, sonra kadındı. :. 
bir adam huıusi imtiyazlardan geriye döndüm, tam evin önünden ge- •. • . 
• f d ttiv. h ld d'V l ·ı k k ld J>etrograda t Şaşaladım. Onu bu evde goreceğımı ısti a e e gı a e ıger erı e çer en apı açı ı ve o o- k .. . d. d .. 

k. . d k b. b'll 1 'k' k d aral kta .. va ıa umıt e ıyor um. Hatta goremez· teıri ı meıaı e ere ecne ı mo ı e ge en ı ı a ın, ı n go-
deTletlerin erkaoı harbına men- ründüler. se:t arı\~c~k, s:~a;aı~. muha~kak bula 
ıup adi memurlar derecesi- Birisi ev halile öteki giyinikti. Kapı ca ım. a nız oy e ırdenbıre karşı-
ne dilşmüştür. nın eşiğinde sarıldılar, ve iki kadın ara m.a çık~şı, ~o~ra da yattığ~ şezlongt.~n 

B"tll ütt h. J memleket sında tabii telakki edilmiyecek kadar hıç \'aı.ıyetını bozmadan, bıraz da mus--
u n m e ım er . t h . b k .. k. t' . h f d bili. d · ti Ak b 1 uzun derin ve hararetli bir surette ö- e zı a ışı, su ·une ımı mu a azn;>n ne 

, dakla D eh ıa. natg üd hulul!amd a· pU,.tUler: Giyinik ohm bir ay~ını dJR..'l· yalan söyliyeyim, mfıni oluyordu. 
ı nm arıce m a e esan en :s • • .. ,.-

il •t b l d ki 'k d' n attı, ötekinin eJini sıktı, sonra tek· - Bandi? 
mı var u un u arını ı rar e ı- . . . k b' · 'd dah h 
1 B if d .1 . h rar ıçerı gırere , ırıncı en a ara- Diye sordum. Tavanı göstererek a-

yor ar. u a at samı erı eyecana tli b' tt .. "şt··ıer · 
t. d. h Ik b d l 1 re ır sure e gene opu u · cemı bir frnnsızca ile cenıp ,·erdi: ge ır ı a u a am arın a ey· . . 

h. .. . 1 d B Kapının önünde, nazarı dıkatı celbe· - Daha yukarı hatta. 
ıne numayış er yapıyor u. un· - .. 

ların daYalarınm ehemmiyet si- tı:nede~ daha .fa~la d~r~~ıyacagım ıçın Teşekkür ederek kapıyı lrnpadım. 
· · d a dev tfk _ 'bıraz ılerlemıştım. Gıymık olan kadın Tekrar sofada idim. :Fakat etrafımda 

raııyesı av d 
3.~ e 

1
. çe ro cıktı, Tepebaşına doğru yürüyerek bir yukan çıkacak merdivene dair bir 

MarUıdn harlzu~ul n 'na u_gız.enmdı! üo an ~tomobile bindi gitti. şey yoktu. Çıktığım merdh•enin basın-
a a ecı erı z:erme uş yor. , . eh · • '" 

manen seciyesiz olan Sitmin Bu vak aya daha fazla_ hır e~dmı· da bir kapı \'ardı. Belki yukan çıknn 
. . . . yet vermek ve uykusuzlugum ve gı en d'. . , b' .. . . 

kaptaltst sıyasehnı takıp eden . ek . • b' k b 1 mer nenın a) n ır kapısı vardı umıdı 
kadını takıp etm ıçın ırço se ep er 

bir Sovyet idaresi istiyordu. vardı. Daha sonra hadise kahramanla- le o kapıyı açtım. Değildi. Burası tua-
Salondakiler güldüler ve bu nndan birisinin adresinin malQm oluşu Jetti. Karşımdaki kapıyı nçmnk istedim. 
beyanatı ciddi talakkı etmediler. beni evime götürüp yatırmağn kafi se- Kilitli idi. - Ne biçim evdi bu? - {). 
Bugün müttehimlerin istiçYabını'! beplerdi. teki camekanlı kapılan açmağa cesaret 
ikinci faslı başlayacaktır. Bu fa- * * • edemedim. 
ıılda fikir faaliyetleri Saoayı fır· Ayni günün akşamı, macar gazeteci Ne yapayım diye düşünürken aklı-
kasının proğramı, Ye Parıste ki arkada.,ıarımdan Bandi, gazeteye gel- ma bir şey geldi. 'l'ekrnr kadının kapı
Rus muhacirlerin teıkilihnın rolü miş, isim günü olduğunu söyliyerek be- sınr vurdum, seslendi, açtım, "e: 
menubahs olacaktır. Bu istiç- ni evine davet etmişti. - Af edersiniz madam, dedim, bir 

d . . Geç vakit gelebileceğimi söyliyerek ı·· 1.. d' · k l.ı 1 vap avasının sıyası manasının . . uru mer ıvenın npısınr u amıyo-
tavzilti meslesinde hususi bir adresını sordum. rum, hizmetçi de ... 

Cevap verdi: 
ehemmiyeti haiz olacaktır. A 1 •t 7~ Şezlongtan doğrularak sözümü kes 

1 - sma ımesçı , -.. t• 
Suri9 Yo daf geldi Kendimi tutamıyarak yerimden kalk ı: 

Sovyet hükumeti Türkiye se- tım. Bandi: - Ben de zaten yukarıya çıkacağım 
firi Suriç Yoldaş dün Ankara- - Ne var, diye sordu. dedi, geliniz beraber çıkalım. 
dan şehrimize gelmiştir. - Hiç dedim, derhal bir yere git- (Sonu var) 

Suriç Y oldat matbuata bir mekliğim lazım, bir mülakat yapaca· 
çay vererek son gUnlerde Ruı- ğım, bana müsaade-
yada cereyan eden hadiseler Dandinin, önünde iki ~aat bekledi· 
hakkında malömat verecektir. ğim me~hul evde oturuşu birdenbire 

B. R ı · beni şaşırtmıştı. 
ır us vepuru ımanımıze Bandi, kendisine her şey söylent>bi-

geldi lecek kadar samimi ve dürüst bir aı-ka-
Dün aktam geç vakit limanı- daştı. l\laamafih derhal kendisini mese

mıza Abhaza isimli bir Sovyet leden haberdar etme.k istemmiştim, bu-
vapuru gelmitlir. nu akşama bırakmı~tım. 

Bu vapur kııa bir müddette Saat 22 ye doğru eve gittim, elbise 
değiştirerek elimi yüzümü yıkadım, ken 

yapılmış en yeni Sovyet Yapuru- dime biraz çeki düıen verdim. Çünkü 
dur. Japonla, Rusyanın en ıyı Bandi isim sofrasında kadınlar da bu· 
ve usta 300 amelesi seyahat et- Junacağını söylemişti. Ilir saat sonra 
mektedirler. Vapur, Leningrattan Asmahmesçit, 74 numaranın kapısını, 
kalkıp Hamburgda 3, Napolide itiraf edeyim ki biraz heyecanla, çalı· 
3 gün kalmış, bir Avrupa sefe· yordum. 

Tütün inhisarında 
yeni nizamname 

Tütün inhiaarı umum müdürü 
Behçet beyin bugün Ankaradan 
dönmeıi beklenmektedir. Behçet 
B. memurlar için yapı 'mnkta o
lan yeni nizamname hakkında 
şu malumatı vermiştir. 

- idare memurları için bu
günkü ihtiyaca kafi yeni bir 
nizamname esası hazırlanacaktır. 

Bunun için la:nm gelen hazırlık· 
lar yapılmaktadır. 

ri yapmıştır. Limanımızda da 3 Kapıyı Macar olduğunu tahmin etti· 
"Her ne kadar müttehimler gün kalacak olan Abbaza, O- ğim bir hizmetçi kadın açtı. Bandiyi 

m-ucrı'm'ıyetlerı'nı' sam'ımane tanı sordum. (en vuknrda) diye tarif etti, 

Yeni nizamniimede taıfiyeye 
tabi tutulan, yahut ihracı lazım 
gelen memurlara mOddeti hiz
metlerine göre bir aydan altı 
aya kadar ikramiye verilecek
tir. 

- deaaya gidecek ve ıeyahatini ve l'ekı'Jı'p gı'tt~ı .. 
makta ve kanunu ceza mucibin- b' · · 1 kt ~ ıhrmıı 0 aca ır. Merdiven başında yalnız kalmıştım. 
ce ifadelerini dinlemek k fi gel- S h 1 k 'd b 1 eyya o ara gemı e u u- Hizmetçinin eve yeni gelmiş bir yaban-
mekte ise de lüzumu miktarı nan 300 amele Rusya fabrika- crya karşı bu kadar laubali hem de em Samsunda tüccardan mübaya-

teoevvür etmemiş olduğumuzu zan- Jarmda yapılan bir müsabakada niyetle muamele edişi beni hayretler .j ata başlanmıştır. idare memle
nediyorum. Binaenaleyh şuhudun ehliyetlerini ispat etmiı olanlar- ~fode bıraktı. l\laamnfih merdivenleri kette nazım vazifesini görecek• 
d~ istinıa.a kap eder . ._ Buo•m d.u-, çıkmağa ba§laclıw. Dirin"i. .U.inci katı tir. 
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!Sıhhat kooperatifleri 1 • 1 l __ P_oli_• _hab_erıe_ri -
. Modada 

insan hastalanmasın, yoksa .. 
birkere hastahk baş gösterdimi 
sıyrılıp gitmesi çok zordur. O
nun içindir ki « iğne deliğinden 
girebilen bir ha1tahk han kapı
sandan çıkamaz » dirler. Hasta
Jıkların bünyede, ömürde, siyde, 
senette açtığı ıredikler okadar 
bQyüktür. 

Herkesin ve her kiıenin ko
lay kolay tahammiU edemiyece
ği bu rahneleri kapatmak için 
huıuıi şirketler ve sigortalar te
esllı etmiştir. Memleketimizde de 
bunların nümunelerine - diğer . 
ticaret Ye iktısat işlerinde oldu
ğu gibi - Museviler arasında te
aadUf edilmektedir. Y aıayışları 
yaradıılarında eskilikleri itibari
le her ırktan fazla hayat meza-

bimine, sıhhat yıpranmalarına ma
ruz ve müstait bulunan Musevi 
Yatandaşlarımızın, bahusus orta 
ve fakir tabakalarının hastalık 
rahnelerinr....,kolayca ve ucuzca 
kapatabilmeleri hep bu sigorta
lar ve kooperatifler sayesinde 
mümkün oluyor. lzbe ve müzde
him yerlerin, süfli ve suubetli di
dinmelerin lazımı gayri mufarikı 
bulunan «Verem» bile onlarda 
- niıbetcn - daha azdır; "firen
sıi,, de azdır, diyorlar. 

Bahsetmek istediğimiz sıhhat 
sigortaları, sıhhat kooperatifleri 
ıçın ne derin bir bilgiye, ne de 
yüksek bir sermayeye ihtiyaç 
yoktur. Hask~ydeki koope
retiflerden birinin mildirinin sey
yar bir manav, bir diğerinin bir 
kötede bat bakkalı olduğunu, 
bu günkü para ile haftada yedi 
buçuk kuruş verebilenin sıhha
tini siıorta ettirebildiğini It;lİHl 

olarak arzedersek - bütün ma
nasile - sudan ucuz bir iş hudu
dunda olduğumuz anlaşılır. 

Likin herteyden evvel şuna 
inanmak ve bağlanmak lazımdır
ki Hekimlik hastalıkları tedavi
den ziyade hastalıkları getirme
mekte daha kuvvetli, daha te
sirli bir san'attır. 

Medeni memleketlerde bir çok 
kimseler senenin muuayycn zaman
larında hiç bir ağrır ve sızlar ta
rafları olmadıiı halde mütahas-

ııılara kendilerini muayene ettirir
ler, kanlarına, idrarlarına V.S. ye 
bakdmrlar, sıhhatlerini ölçtilrür
ler, lüzumuna göre kendileri için 
bir yafayış programı çizdirirler. 
Bn tarz da, sıhhat sigortalarının 
en basit bir şekilidir. 

Bazı aileler de hususi bir aile-
ta bibi tayin ederle,muayyen günler
de kendilerini ziyaret edecek 
olan bu hekim aile efradını te
ker teker ve inceden inceye mu
ayene eder, herkesin bünyesine, 
ihtiyacına ve mevsimin icabma 
göre rejimler tertip eder. Bu 
hekimler ailenin en samimi, en 

candan dostudırlar: Eğlencelerine 
kederlerirıe iştirak ederler, hat
ta bedii ve valofane duyğuları 
ve tavsiyelerile evin tertibi, el
bise intihabı gibi en hurda hu
suılarda bile reylerini bildirirler. 

Bu şekil de, sıhhat ıigortala

rının başka bir tarzıdır. Lakin 
evelkiıi de, bu da oldukça mas
raf ister, bele ikinci şekle pek 
çok ailenin bütçesi mlisait de
ğildir. Bunun ucur: tarzı föyle
dir: 

Ayni civarda beş, on ey hal
kı bir doktor intihap ederler, 
kendisine her ay bir maaş ve
rirle~; doktor ah.ali adiyede ay
da bir defa bütün evleri ziyaret 
eder, hasta zuhurunda her gtin 
Yizitasını yapar. Kan tahammül-

leri, idrar ve balgam muayene
leri gibi ufak, tefek masarite 
hekime ait isede ameliyata veya 
bir mlitehassıs celbine lilziım 
hissedilen vak'alarda ihtiyar o
lunacak masarif bittabi hastaya 
aittir. 

Şehrimizde elli efrattan mü
rekkep on aile nüfus başına ay
da yarımşar lira verirlerse bir 
"pratisiyen" hekim tayini dai· 
ma mUmkündür. · 

işte bu şeklin bir mahalleye 

teıhilinden « Sıhhat koop•ra
tifleri» doğmuştur. Mahallenin 
nüfusuna, servetine göre ayda 
elli kuruş, yirmi kurut Teren 

herkes bu kooperatife ya
zıhr; şirketin ayhkb doktorları 
vardır, azadan her biri dilediği 
vakit bu doktorlara müracaatla 

.kendisini muayene ettirebilir; 

yahut ta ondan fenni ve sıhhi 
bir mütalea alabilir, evinden çı
kamayacak ·derecede hastala
nanlara doktor gider; reçeteler 
kooperatifin intihap ettiği ec
zanhanede yaptırılır, hastanın 

süt Ye yoğurdunu da kooperatif 
temin eder, ve bittabi bunlar 

hep meccanidir. Hastahaneye 
yatırı1mast veya ameliyat yaptı· 

rılması ikhza edenler • ~rket 
daha evye}ce müesseseler Ve mfi• 
tehassıslarla anlaşmış bulunaca
ğından - azami teshilat ve ten
zilata mazahar olurlar, hatta 
mümkünse bu işlerinde mecca
nen teminine uğraşılır. 

Ölüm hepimiz için, uzak veya 
yakın, en tabii bir akıbet oldu
ğundan cenazelerin kaldmJması
m da gene bu kooperatif de
ruhte etmiştir. 

Hasköy, Hahcoğlu, Balat, Or
taköy gibi semtlerde bu kabil 

şirketlerin adedi elliye yakındır, 
hissei iştirak de bet kuruştan 
başlıyor. 

Bu işleri başaranlar doktorlar 
değil, bizzat halktır: Sermayeyi 
temin edeg dilediği doktoru is
tihdam edebilir. 

Sıhhi kooperatiflerin sırf 
doğuma, çocuk bakımına inhisar 

eden şekilleri de vardır. Bunlar 
gebelerin muayenesi, mütehassıs 
marifetile doğurtulmaları, Johusa· 
ların iatesi, çocukların ilbas ve 
tagdiyf'si gibi huıusab teahhüt 
ve ifa ederler. 

Hani, JU, fakirlerimizin hep 
iane ve merhamet hislerinden 

bekledikJeri itleri görenler işte 
bu kooperatiflerdir. 

itiraf edilmelidir ki iane çok 
zaman sni tesir icra eder. Bir 
hak olarak talep edilen, alın teri 
mukabilinde beklenilen yardım· 
lara ise hem bir zevki vicdani 

vardır, hem ineti nefis korunulmuş 

olur; el•erir ki arade tesant hissi· 
cari, miiteka bil emniyet ve iti-• 
mat mevcut bulumıunf. 

D. 

~n~~; 

ıalaahat i9in eaaılı faaliyet 
batl•dı 

lstanbul limanının ıslahı için 

esaslı bir faaliyet batlamıtbr. 
Liman idaresine gelen malumata 
göre Yunanlılar Midillide Sivri 
limanmda yeniden bazı huıusi 
tertibat yapmıılar Ye au alan 
ecnebi gemilerini rDıumdan mu
af tutmuılardır. 

Ticaret odası bunun Zongul· 
dak ve lstanbulda da tatbik için 
ayrı bir rapor hazırlamaktadır. 

Genç bir kadın cesedi 
bulundu 

Dün Kadıköy - Moda iskeleleri 
arasındaki sahilde bir kadm ce- , 
sedi bulunmuştur. 

18 yaşlarında tahmin edilen 
kısa boylu, şişmanca, esmer si
malı, arkasında deve tüyü ren
ğinde bir manto ayağında kah
ve renği çorap bulunan bu ka- • 
dımn hüviyeti tesbit edilememiş· 
tir. Zabıta tahkikata devam et
mektedir. 

Odasına uOramayınoa 

Bakırköyde Sakıza ga cınd a 
Franıovanın aparhmanında otur
makta olan mütekait tapu me
murlarından Atıf bey, bir kaç 
gündenberi pansiyona uğrama

mıştır. 

Zabıtaya vaki olan ihbar üze
rine Abf beyin odası açdmıı, 
şüpheyi davet edecek bir şey 
görülmemiştir. 
Zabıta tahkikata devam ediyor. 
Dün sandalcı Mehmet, ,. Se

miramıs ,, vapuruna kömür ver
mekte olan liman tirketinin 189 
numaralı mavunasmdan 20 metre 
uzunluğunda bir halatı çalmışbr. 
Fakat kaçarken görUlünce halatı 
denize atmış, tahkikata başlan

mıştır. 

Oteldeki. hadise 
Geçen günkü nühainızda Sir· 

kecide «Adana» otelinde Siiley· 
man namında birisinin otel mUı
terilerinden Karamürselli Abdul· 
lab Efendinin 100 lirasmını zorla 
aldığını yazmıştık. Aldığımız mii
temmim malumata nazaran, Sü
leyman Efendi bu otelin idare 
memurudur. 

Abdullah efendi ile Süleyman 
efendi hadise gecesi geç .-akta 
kadar «Gülbabçe» de beraberce 
içki alemi yapmıılar, gene be
raberce otomobile binerek otele 
dönmüşlerdir. Otele döntükten 
sonra AbduJlah efendi odasına 
çıkıp yatmışbr. 

Sfileyman efendi, bir müddet 
sonra Abdullah efeninin odası 
önüne gelerek içerideki batani
yesini almak için kapı}'ı açması 
için Abdullah efendiye seslen-

, miş. Abdullah efendi kapıyı aça
mıyacağı cevabım vermiş. Bu 
cevap üzerine Süleyman efendi 
kapıyı zorla açmak istemif, bu 
ısrardan üzerindeki 100 liranm 
alınmak istenildiğine zahip olan 
Abdullah efendi, pencerenin ca
rnmı kırarak dışarıya üç el silah 
atmıı, silah sesine gelen devriye 
her ikisini de karakola zabita, 
tahkikat evrakile birlikte Süley
man efendiyi adliyeye vermiştir. 
Hakiki vaziyetin tesbiti için tah
kikat devam ed~or. 

Abdullah efendi, 100 lirasının 
noksan olduğunu iddia etmek
tedir. 

Yangın 

Göksuda bahçıvan Omer ağa
nın evinden yangın çıkmış Ye ev 
kamilen yanmıştır. 

Bir iQbirar neticesi 
Dökmecilerden geçen Ibrahim 

çavuş kendisine muğber olduğu 
Fahriye hanım namında bir ka
dını tatla batından yaralamıştır. 

Kavga ederken ... 
Darü11afaka mektebi talebe· 

ıinden lbrabim efendi ile Besim 
efendi kavga etmişler, bu esna
da lbrahim efendinin elindeki 
bicak Besim efendiye isabetle 
yaralanmasma sebep olmuştur. 

Rekibl oerh 
Heybeliadada oturan sandalcı 

Ferhat, eski dostu Maıika ile 

Eskiıehir mebusu Utvi 
B. vefat etti. 

Eskitehirden gelen bir habere 
göre, kulaklarmdan muztarip 

olan ve kendi- r'7~~~!t'.E3m 
sine ameliyat ya 
pıJan Eskişehir 

meb'usu Ali Ul
vi B. vefat et
miı ve cenazesi 
bllyük bir kala
balığın huzurile 
kaldırılouşhr. 

Ulvi B. müta
reke senelerinde 
Eskiş~hirde mü-
dafaai hukuk Ali Uıvi 8. 
cemiyeti reisliğinde bulun-
muı vatanmı seven kıymetli 
bir zattı. Ailesi efradına tetes
silrlerimi:a:i beyan ederiz. 

Kış geliyor mu? 
Amerikada soğuktan 

ölenler var! 
Dtin sabah ta limanı, Boğaziçi 

ve Marmaraya kadar imtidat 
eden kesif bir siı tabakası kap
lamışb. Bu yüzden saat dokuza 
kadar civar sahiller arasındaki 
vapur seferleri gayrı muntazam 
olmuıtur. Saat dokuzdan sonra 
yllkselen güneş sis tabakasını 
yavaı yavaş datıtmıı ve liman
daki seyrüsefer intizamını bul
muştur. 

Orta Anadoluya kar yağdı 
Anadoludan gelen haberlere 

göre Anadoluda kıt mevsimi 
batlamııbr. Orta Anadolu ve 
Kayseri mmtakalarma kar yağ
mııtır. Hava farki Anadolunun 
timal mmtakalarında ekseriyetle 
bulutlu ve karlı, diğer mintaka-
larda açıkbr. ' 
Soğuk dalgalan başladı! 
Amerikadan gelen bir telgraf 

haberine göre orada hüküm sür-
mekte olan bir· ao~!« "dalg.itı • 
pıerk~zt A.m~rik~nm_ .. gv.b.indJ=.., 
şimdiye kadar ''100,. kitinin ölU- , 
müne sebep olmuıtur. 

Mamafih Kandilli rasatanesine 
göre ıehrimizde şimdilik fiddetli 
soğukların başlaması ihtimali 
yoktur. Havalar ,bir kaç gün da
ha iyi gidecektir. 

Gene Kandilli rasatanesinin 
verdiği malO.mata göre dünkü 
hararet azami 14, asgari 7 de
rece idi. Bugün rüzgar hafif 
lodos esecek, hava açık olacak
tır. 
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beraber q-ezerken gördüğü ber· 
her Zekiyi biçakla yaralamıttır. 

Bir otomobil kızeaı 
Dün Üaküdarda Nuhkuyusun-· 

dan silratl~ geçmekte olan Şo
för Salibin idaresindeki 3340 nu· 
maralı otoblis, komisyon~u Mihal 
efendiye çarpmış ve derhal öl-
dürmüştür. Şoför yakalanmıştır. 

619ek oyunu 
Langada oturan Sahak, Kir

kor ve Karabet yolda kavga 
ehnitler, Karabet, Kirkor ve Sa
hakı biçakla ağar surette yara
layıp kaçmııtır. 
Bir Sefaret kAtlbinin evinde 

hırsızlık 
Beyoğunda Timtım sokağında 

24 numaralı apartmanda oturan 
Amerika sefareti katiplelinden 
matmazel Kolp evde bulun-
madığı bir sırada apartmana 
meçhul bir şahıs gelerek kendi
sini sor111Uftur. Bu meçhul mil 
safiri karşılayan matmazelin an
nesi onu içeriye almıttır. Bu 
adam daha ziyade bakleyemiye
ceğini ve Ankaradaki Sefaret 
müsteşarından getirdiği' mektubu 
bizzat matmazele vermek mec
buriyetinde olduğundan yine ge
leceğini söyliyerek oradan ayrıl
mıştır. Biraz sonra herbiri 300 lira 
kıymetinde iki saatin yerinde 
olmadığı görülmüştür. 

Mektup hikayesini uyduran bu 
meçhul adaman sabıkalılardan 
biri olduju tahmin olunmakta
dar. 

f Harici Haberler 1 

Muhakeme 
Rus ıanayi fırkaii 
~ muhakemesi devam 

ediyor 
Moıkova, 1 ( A.A.) - J)Oo 

mahkeme s.nayi fırkasının muh•"' 
kemesine devam ederek yehi bit 
mamunu isticvap etmittir. Bu 
maznun, merke2i icra komitetİ 
azasından ve sabık ikbsat pllr 
ları komiıyonu reisi vekili Osa• 
ci' dir. Oıaci, ifadesinde · sanayi 
fırkasına 1930 senesi Marbnda 
girdiğini fakat, 1929 seoesindell 
itibaren mezkur fırkanın müda· 
hale hususundaki amaline yakıf 
bulunduğunu söylemiş, mtidah~e 
hakkında ve fırkanın F ranıı:I 
ajanları R. ve K. ile olan nıU"' 
nasebah ve dolayısile FranıaS 
erkim harbiyesinin faaliyeti hak· 
hında diğer maznunların ifade
lerini teyit etmiş, F enlandiyanıll 
bazı hudut meseleleri ibdaa ede"' 
rek mlldahaleye sebebiyet ver• 
mesinin tekarrür etmiş olduğunll 
ilive ederek demiştir ki: 

- l 930 da Berlinde toplan•11 

cihan elektrik konferansına RaOl" 
zine ile beraber iştirak ettik. 

Bu seyahatten bilistifade ti• 
caret ve sanayi komi! esi ile te111ıt' 
gelmeği tekarriir ettirdik. Raid"' 
zine fırkanın b n zı müstacel İl"' 
lerile metgul olmak üzere be· 
men Berline döndü. 

10 temmuzda ticaret ve si"' 
l·ıe nayi komitesi rei~ i Denisef 

görUştüm. Denisef, sanayi fırk•"' 
sının milyonlarca para aJdıJI 
halde henüz bir huırhkta bıl. 
lunmamış olduğundan acı .~ 
tikŞ'~ etti. Kendisine" JırkaO~ 
1931 senesı için müdabale1· 
kat'iyen ihzcır edeceğini te111iat 
ettim. 

Denisef, bu geçecek ıell1 

zarfında vaziyeti değiştirecek": 
müdaheleyi güçleştirecek birçdo .• 
vakayiin hadis olabileceği en 1 

ıesini izhar ·etti. Ve bu mev•O' 
da Sovyetlerin Amerika ~r•' 
fından tanınması, Almanyad• 
mevkii iktidara ba,ka bir grır 
pun gelmesi ve nihayet So1'11~ 
Rusyanın mali ve diğer hu•"' 
larda İngiltere ile anlaşması ib: 
timallerinden bahsetti. Müdde• 
umumi Osaci hakkında takibat; 
ta bulunulmasını talep etaıit. "t 
mahkeme bu baptaki tahkı1'• 
evrakının maznunun aza bulu~
duğu merkezi icra komitesi ~I" 

• taf· 
Yanına tevdiine karar verınıf 

Ru~ya hariciye komi•erl 
f'1oıkoveya döndü ·"e Moskova, 1 (A.A.) - Haricı,. 

komiseri M. Litvinoff, Cenet/I'' 
den avdet etmiştir. . 

Rus UIOm akademisinin bır 
kararı .... 

UliJ ... Moskova, 1 ( A.A. ) - cJ• 
akademisi T eırinisani içtirnall> bir 
sınai fırka davası hakkmd• u· 
karar sureti ittihaz ederek 111 l"' 
dahalecileri şiddetle takbih 'e .. 
miş ve 5 senelik planın 4 se• et 
de husule getir il erek Sot/Y 

111 
Rusyanın esbabı müdafaası~,. 
tezyidi için tedabir ittibaıııı• 
lep eylemiştir. _ 

Amerikada. bütçe a<i1fu' 
Nevyork, 30 (A.A) - l\1. MelloJ1dol,.r 

seneki bütçe açığının 180 mi1Y011 

olduğunu tahmin etmektedir. , 

TayyareciUkte bzr 
· sürat rekorıı: v(P' 

Paris, ı (A.A) - Tıyyırccı ek I' 
saatt" vasati 290 kilometre katct~,1ıUitl 

rctile TOOO kilometre bir mesafe 
de dünya sürat rekorunu KıroııııJI'· 

( 
J 
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SPOR l B k b ı ? - - ir tirene ne va ıt ini ir. V AKIT 
~ıntaka Katar yürürken mi, dururken mi? 

kongresi Fransada bir kadın, yürürken tirene aUadı, kendisini 
Q-, .umatoplana- mahkemeye verdiler fakat neticede ... 

tak heyetleri Buodao bir mllddet ev.el 
Fıranaada Pootuvaz sulh mah-

seçecek kemeainde eauında pek buit 
Gazetemizin cül1.'huriyetiıı te- fakat neticesi itibarile çok garip 

~bbustı ve mfidllrümllz Hakin bir muhakeme ceryan etmittir. 
"1k Beyin gayretile bir araya Mamun olarak mahkeme hu-
Neıı 1.tanbul klüplerl bu cuma Z'fruna çağınlan kimıe Madam 
~il konll'elerini akdederek, Remon Br&yen iıminde bir ka
"lt buçuk aydanberi tek cepheli dındı. 
ı-!•ınalarla pek çok ıeyler kay· 
ı._· en lstanbul sporu yeniden 
"tt'ekete geçiyor. 

l'iirk ocağında ki toplanmada 
~ lstanbul mıntakuı iıtifa et
~ Ye yeni mıntaka merkez 'f'e 
~ik heyetlerinin nizamname 
~cibince on bet gtın ıonra top
....._cak kongrede intihap edil
~leri karar altına alınmııtı. Cu
~ rtinl aaat onda Beyoğlunda-

liaJk fırkaıı 1alonunda, klüp 
~ahbaslan toplanarak bu Ya-
~ ifa edeceklerdir. 

'Ork ocağındaki itilaf toplan-
"' lllda yeni merkez heyetinin 
-. teknik heyetlerin kimlerden 
ti.'1rekkep olacağı tesbit edilmit· 
~Verilen karar mucibince bu 
"9 ~ İf başına timdi ye kadar 
~kılitta belli batlı vazife al-
~ ~lf genç getiriliyor. Bu esas
tı._ •tilaf edilmişti. Binaenaleyh 
ı;;:.a giinkü toplanmada bu isim
) . nizamen icabeden şekilde 
~•den yakıninden batka yapa· 
\ iti yoktur. Ve ıwl yuifenin 
~ faaliyetin ağır yOkn futbol 

)etindedir. 
'"1ahlm oldup üzere arada çı· 
~ anlqemamazlığın Ye darğın
~ uıl ziyamm futbol çekmifti. 
~ 111zden her sene bu aylarda 
~lretle takip ettiğimiz lik maç· 
' Yapılamamııtı, Şimdi bu hu
\ ta sür'atle harekete geçmek 
\ geçen zamaoı telifi edecek 
~ gayret göstermek lAzım. Y •
~ futbol heyetinin intihabı edi
\ tdılmez ilk yapacağı iş bu· 
~: Fiküıtürü tanzim etmek ve ilan yapmak .. 
~ '1 itte ne kadar geçikildiği-
~llşlin6lnrae, sabahleyin ya-
\; le: Ye nihayet bir saat ka-
W devam edecek olan kongre
~ lllGteakip fikiıtnril tanzim ve 
~itlen alikadarlara teblii ede
~ &i'leden sonra maçlara bat· 
~l aaı pekili kabildir. Ve 
~diğimiz gibi geçen bot za-
~ - bir haftalık bile oJaa - an'lt bu suretle telifi etmek 
y Undür. 

Sı:rıi futbol heyetinin bu işe 
~· rlcen geçen Hneki heyetin 
~·ın mesaisinden istifade ede
y tlipbesizdir. 

~it 'Pılan fikistür ye lik maçla
~ beraber 9ilt müsabakaları
~ da oynanması faideli netice
~ •ermit ve takımlar geçen 
ı,\ fazla maç yapmaya muvaf
~~ 0lrrıu9lardı. Yalnız muhtelit 
~ ~Ilı. maçları beklenen istifade
ltj~'1rıiıti. Bu noktalan nazarı 
~e alarak önümlbdeki mesai 
~·,1 •ınını ona göre hazırlamak 
~~ hazırlamak peklll mOm-

')'"•. Polis takımı , ... rimiz• 
't . geleoek 
~ ttilen malumata nazaran Vi-
~l Polialerinin tctkil ettikleri 

1 • ~takımı ıebrimize gelecek
'~ takım şehrimizdeki polia 
~ile bir maç yapacaktır. 

~' 1111 Atina aeyahati 
l"> Relen haberlere g6re lzmir 
~ 'J>or kJObllntln Atina seya
\:' \therrOr etmi9fa:. KUip sene 
~ Atinaya gidecektir. 

Bu kadın ıimendifer nızam~ 
name.ine muhalefet ederek azi
met itareti verilip tren hareket 
ettikten sonra bir 'f'ağonun ka
puaunu açarak içeri girdiğinden 
takibata uğrayordu.,. 

.. Hakkında tutulan zabıtta bu· 
fiil 11 tetrinisani 1917 kararna
mesinin 78 nci maddesinin 5 nci 
fikreainde işaret edilmit cera
imdendir.,, Denilmekte idi. 

Madam Bröyen, Paris baro
auna mensup avukat Gonen tara
fından müdafaa ediliyordu. A YU· 

kat meıelenin esasına bak•hrsa 
mOekkiHnin kararnamenin met
nine harfi harfine riayet etti
ğini iddia etti. 

Filhakika şimendiferler nizam-
nameıının meviubaha 5 inci 

. fıkrası fU suretle kalemealınmış 
bulunuyordu: 

da şöyle deniliyordu: 

« Madam Brözen hali hareket-
teki bir trene atlarken 78 inci 

maddenin 5 inci fıkrasına muha

lif bir harekette bulunmamııtır. 

Bilakis fıkranın metnine göre : 

Tamamen tevekkuf etmiş olan 
bir trene yolcuların binmesi 
memnudur. Metnin tanziminde 
hata edildiği 'f'e ne denilmek 
iatendiğini anlamak için tefsire 

hacet olduğu; fakat aynı zaman
da kanunun ahkamı kayıt ve 
teshil edilmiş olduklan surette 

.. Hareket iıaret YeriJdikten 
aonra 'f'ağon kapulannı açma", 
vağunlara girmek veya yan ta
rafında açılmıt kapulardan bat· 
ka cihetten vaj'ondan çık· 
mak; iataıyonlardan inmeğe 
mahsus olan tevekkuf mahalle
rinden bafka mahalde yani tren 
tamamen tevekkuf ettiji zaman tatbik edilmek mecburiyeti aıev-
vağonlara binipinmek mem- cut olduğu ve verilecek cezala-
nudar.,, nn ancak kanun metnine muanz 

AYUkatın hllcime kolayca is- harekat için verilebileceği cihetle 
bat eıtiği veçbile "tren tama- maznune hakkındaki takibatın 
men tevekkuf ettiği zaman,, durdurulmasına ve beraatine ka
Yağona binmeği menetmek de- rar verildi.» 
mek, tren hareket ettikten ıonra Şümendüferler idaresi ve Pon
ınıp binmeği hali tevekkufta tuaz adliyesi bu karardan hay-
iken bu harakitta bulunmamağı rete düştüler. Hakimin kararına 
emretmek demektir. tiddetle itiraz edildi ve karar 

Sulh hlkimi Renyi kararname istinafa gitti. Aynı zamanda Na
metnini dikkatle okuduktan son- fia nezareti meselenin aldıiı şekle 

• 18 tctrinisani 1917 tarihli 
şümendüfer nizamnamesinin 78 
inci madde S inci fıkrası ıu su
retle tashih edilmelidir: 

" Hareket işareti verildiken 
sonra vagon kapılanm açmak, 
vagonlara girmek veya yan ta
rafta açılmış kapılardan başka 
cihetten vagondan çıkmak; istas-

yonlardan veya iomeğe mahsus 
olan te'f'ekkuf mahallerinden baş· 

ka mahalde yani tren tamamen 

tevekkuf etmediği zaman vagon

lara binip inmek memnudur.,, 
• vaziyet bu halde iken za'f'allı 

madam Brözen bu sefer gene 
muhakeme edilmek üzere Pon-

tuaz ceza mahkemesine sevk 

edildi. Fakat anıkatı Metr Go-

nen kedmcağızı tekrar kurtar
mağa muvaffak oldu. Kanunun 
mukaddema yanlış tanzim edil-

miş olması, resmi gazetenin aynı 
ifadeyi tashih etmesile sabit olu
yordu. Kanunu harfiyen tatbik 
etmek cezayı müstelnm olamaz-
dı. Mahkeme vazih mndafaa 

ra . metnin medl6line g9re karar bakarak remi gazetenin 28 teş-
vermeğe mecbur oldu. Ve madam rinisani 1928 tarih ve 12,455 karıtsında bir şey diyeroedi. 
Brazen hakkında takıbat icra sayıfa numarasında şöyle bir Madam Brözen bir defa daha 

edilmemesine karar verdi. Karar- tashih neıretmittir: beraat etti. 
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Fransada sular 
kabarıyor 

Pariı, 30 (A.A)-Mame nehrinin ka
barması Seine nehrinin sularının da ye
niden kabarmasına sebep olmuştur. Pariı 
bavalisindeki ve Mame sahilindeki bir 
çok yerler bu vaziyetten bilhas5a müte
essir olmuttur. 

Müessif bir irtihal 
Aakeri mekteplerimizde uzun 

mOddet Fıransızca muallimliği 
eden Ye bir çok talebe yetitti
ren mDtekait binbaıı Aziz B., 
kısa ıüren bir rahatsızlığı mü-
taakip geçen cuma gOntı irtihal 
etmi9ti. Cenazesi, ayni gün 
GtımOpuyundaki evinden kaldı
nlarak Karacaabmede g6tUrnl
mfittO. 

Merhum, kiymetli, gayretli 
bir muallim, eyi kalpli, tatlı 

16zlll bir insandı. Ôlümn kendi

sini tanıyan Ye sevenler ara11n· 
da derin teeasOr uyandırmıtbr. 

Merhuma mağferet temenni, 
aileıi efradına taziyet beyan 
ederiz. 

Doktor 

Hafız Ccnıal 
Cumadan maada hergün og

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

maralı hususi kabinesinde hu
talanırı kabul eder. 

Istanbul: Tel. 2398 

•••••••••••••••••••••••••••••• 
:cülhane seririyatı sabık ba9muavini: 
: ve : 
: Ankara merkez hastanesi cilt : 
: ve zührev1 hastalıkla,. mütehaHm : 

! Dr. Ahmet Hamit B. ! 
: Hastalarını her gün öğleden : 
: sonra : Ankarada Adliye ıa- : 
: rayı karıısmda Seyit efendi ~ 
: aparbmanmda ~ 
• . r 

: Kabul ve tedavi eder : ......... ·····················-= 
Muhtelif erzak gaz ve benzin 

münakasası 
Istanbul Ziraat rn ektebi miidir

liğinden: 
931 Mayıs gayesine kadar mektebe muktazi 22 kalem muh

telif erzak gaz: ve benzin ve saire 3 Kanunuevvel 930 tarihine 
müsadif Çarşamba günü saat 14 te ihaleleri icra kılmmak üzre 

kapalı zarf usulile ayrı, ayn mUnakasay konulmuştur. Taliplerin 

şeraiti münakasayı anlamak için her gün ve münakasaya iştirak 

için dahi yevmi ihalede o .. fterdarlık binasında miıe11eaatı iktı

ıadiye mübayaat komisyonuna mUracaatları. 

kanunevel Siılı !J30 

1 }ahilde l lariçte ~ 
ı ayhQı K urut 

3 .. .. 
6 .. • 
12 .. 
RECEP 

1349 
Bu g•o•k Ay 

150 
400 801 

750 •45U 

l400 l700 

I Gane,?ın aofuı?u : 7,0ô - ba~,. 16,4 ~ 
Ayın dotuı?u · /3,41 - ba1ı21 ô 20 

Namaz valcttleri 
"a ba h Öfltı lı.ıod 4.k, am y,. •• , lm•a'lr 
5 .40 12 .04 t4 .ıt uı 4? ı ı 20 s .22 

RtJdvo: 

Bu akşam lstanbulda 
S:ınt çeklzden ona kadar alaturka 

ra~ıı 

SinemaltJr : 
Alkazar - Napolyonun em ri 
Alemdar - Nuhun gemi<i 
Asri - Figaro 
Ekler - Yunan tiyatro trupu 
Glorya - iki dünya 
Elhamra - Serseri k ı ra! 

Opera - Asri baba 
Hili.l - Taçlı canavar 

Etuval - Sokak kızı 
Fransız - Ganj mabude~l 
Kemal 8 . - Gulen adam 
Mejik - lzabel 
Melek - Tehllkell oyun 

Sık - Şark 
1 Sireyya Kadıköy - Tartiyc Elten 
1 Hale -l Üsküdar) vilynmın intikamı 
..-rr.•M!!ll ..... v·. ·.·.·t·,·n·a·ı·ım_a_h·e·y·e·t-i 
1- il6nlar• 

Pirinç 4-12-930 Saat 15 
Bulrtu 8-12-930 ,. 15 
Merkezdeki kıtaat ve m üessesatm 

ihtiyacı olan pirinç ve bulgur ka pa h 
zarfla ayn ayn şartnamelerle münaka 
saya konmu~tur. Baladaki ihale tarih 
ve saatlarda Ankara merkez satın a lma 
komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin 
şartname almak ve tekliflerini vermek 
üzere teminatlarile mezkur komisyona 
müracaatları • 

Hava gedikli küçük zabit makini~ 
mektebi için pnz:ırlıkla alınacak 65 ta· 
kım iş clbise5i ile ı 40 adet nevresim ve 
59 takım maa serpuş harici elbise ile 
30 adet kaputa verilen fiatlar haddi iti
dalde görülmediğinden yeniden pazar
lıkla alınacaktır ihalesi 6· l 2-930 cumar
ttsl günü saat 13,SO- 14 te ve ayn ayn 
şartnamelerle Fındıklıda heyetimizde ya· 
pılacaktır. T aliplerin şartname ve nUmu· 
nelerini heyetimizde görmeleri ve ihale 
~aııtinden evel teminatlarile heyetimizde 
hazır bulunmaları 

i LAN 
Merkezi Yeni postahane civa

rında Aksaraylılar hanında 18 
numaralı yazıhanede bulunan 
Ticari ve Sınai Türk Anonim 
şirketinin 30-teşrinisani-930 ta
rihinde fevka lade olarak in'ikat 
eden heyeti umumiye içlimaında 
maksadı fİrketin husulii imka
nının zevaline mebni şirketin 

infisahına ve hazine avukatların
dan Ömer lütfi , O sman Nuri, 
İdare meclisi reisi Sezai ve Ali 
Buçuk zade Mehmet Beylerin 
münferiden harekete m~zun ol
mak üzere tasfiye memuru tayin 
ve intihaplarına karar veri lmi ş 

olduğu ilin olunur:~~~-

Matbaamıza gelen eserler: 

Çocuk se~ i 
Çocukların ·egftne mecmuacı olan 

Çocuk :esı'nin ~O inci ca\l';ı hu~un iki 
renkli bir kapak içinde inıişnr etmiştir. 
Bütün memleket çocu ki arına ta\ ,.,j~ e e
deriz. Tanesi 5 kuru~. 

.. --·- --•-r - - ----
Cemal Sehir 

'ahneye çıkışının eınuncıı senesi tesit 
ediliyor. 8 kanum1e''' el pazartcci Ferah 
sinemasında (Ramona) 3 perde, en )CDİ 

eser. 
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kisi ile 
::. 

- --- l!Spirto ve ispirtolu içki er inhisarı 
mülakat •• C> müdürlüğün 'en: A 

umumı 

Kızıl adaların halkı 
- 55 -

Millil et devrindeyiz. Herkes tül'k· vapurlarında, bilh. . . :.öprüc!en k:ıl
t ür. Zaten şimdiki halde milliyet bü- kan saat 18 ekspresinde Yahudi fran 
tün küreiarz üzerinde bodadır. Bu· sızcası Adada milJi ve nıüstcvJ; dildir. 

1-Tekirdağında en son tekemmülatı haiz şarap iın~: 
latanesile kavı ve teferrüatı inşası kapalı zarf usulile ın\I' 
nakasaya konulmuştur. 

ıunla berat>er her kaidenin bir istisna- - Kafecis. 
,ı var. - Simitçis. 

Ada vapurundayım. Girgin bir gö- Lemonatacis. 
Le malik Kftmil Efendiye tesadüf ettim. · Kurabyecis. 

2 - Zarflar 931 senesi kanunusaninin 5 inci pazarte
si günü saat tam on ikiye kadar kabui edilecektir. 

Hüyükadada memurmuş. Orası hakkın Bu Rum türkçesi de Yahudilerin 
da kıymetli malUmat verdi. Naklede- frenkçesi arasmd:ı başkı:. bir nerndır. 
yim de istifdae ediniz: Yuı ~irketi Hayriye ve Seyrh;efain 

- Beyefendi, kısacık bir coğrafya müdürlerine ki bu satıcılann uğızları
dersi vereceğim. Zahmet buyurunuz da na bir avuç kırmızı biber dökmüyor. 
dinleyiniz. Kızıl adalar aralı ( aral: Türk Ocakları bunu görmüyor mu? 

3 - Münakasaya ait evrak takım halinde idarei met" 
keziye muhasebesinden 25 liraya mukabil taliplere 
verilecektir. • 

türkçe cezairi mü~temia) dördü mes· Şirket ve idareye: 
kiiıı. dördü ıssız sekiz parçadan iba- ·- Vatandaş, türkçe konu~! 

4 - izahat almak istiyenler müdüriyeti umumiye 
rettir. Sultan Hamit devrinde: - Ey Kamil Efendi, /.dada ticaret 

Kınalı: Errnenistan; kimde? fen heyeti reisliğine müracaat edebilir. 
Durgaz: Yunanistan; - Rumda. Yahudi sarfeder, rum 
Heybeli; Türkistan; kazanır. Adada birçok garabetl",.P ras-
Büyükada: Firengistan gelirsiniz: Bir Müşür otel açmıştır, ve 
diye tavsif olunuyormuş ... halkının en şık otel ve kulübü bir baytar idare 

ekseriyetine göre! Lakin şimdi Büyük- eder ... Fakat bu gidişle ne müşüre ek 
adada firenk ya var, ya yok. Adedi ya- mek kalacak, ne b:ıytara. 
rım düzineyi bulmaz. Pek kadim devir- - Neden? 
de, Roma, Bizan~ zamanlannda orala· - Yahudi teh~ zümii büyük. Eski· 
ra tahttan ym·arlanmış imparatorları, de\1 bunlar pek o derece Adayı benim
suçlu prensleri sürerler, ve sürmeden sememişlerdi. Şimdi ise sağda yahudi, 
evvel gözlerine mil çekerlermiş. Bun- solda yahudi .Her rasgel liğiniz ~·ahu. 

dan ötürü kftfir higatlerinde bu adala- C:i.Ummadığınız kimseler yahudi. lsim
ra •·Pı·ens adalan,, derler: Iles des leri Avn:paJı, kendileri yahudi. Yahut 
Princes. l<'akat zaman değii'ti. isimleri müslüma:1 kendileri yahudi. 

Düyükada, kader bu ya? :Yahudis- Ehli dil biri kulağıma fısıldadı: 
tan oldu. Türkçenizi unutmak isterse· - Büyükada gitgide "turfa,, olu· 
niz bir mevsim için adaya teşrif huyu- yo .. 
ru~z. Kamil Ef. konferansına devamla: 

F.ransızcanrzı kötüleştirmek, tela!- - Ah! Adaya bir Belediye reisi ta-

! 
~v;ıu~:,-; / '1a.f .. 

,. (J. :JZ. 

18 •.l.Z 1.7•.I& ll·J" 

fuzunuzu bozmak niyetindeyseniz ge- yin edilsem, velev :nuvakkaten .. 
ne adaya teşrif buyurunuz. Şöyle böy- - Ne yaparsın? Ne yapardın? 
le, Pilistin'e merbut bir ada. İskele ci- - Pek çok varidat bulur, çamları 
varında dil fransızcadır. Yahudi is- harap olmaktan :mrtarırım, yolları dü

Ankara Belediyesinden: 
Tahtakale yangın su hası dahilinde ve Anafartalar caddesi üzerinde olup krokisirıcM 

gösterildiği üzere 8 parça arsa kapalı zarf usulile ve bir ay müddetle müzayedeye tf 
karılmıştır. Talip olanların teklif edecekleri mebaliğin yüzde yedi buçuk nisbeıiO 
teminatları ile birlikte 6-12-930 cumartesi günü saat- 1 lde enelimene müracaatlar 

panyolcası olduğu gibi bir de Yahudi zeltirim. 
fransızcası... - Varidat nereden? 

- Behor, Levi, Mişon, Jak, Jozef, - 1. - Yahudi şivesi ile fransızc:ı 
b.ak, Haim, Menahem .•. Bunlan takip söyliyenden; 2. - Tabii manzaraları 

*denler: / bırakıp iskele başında izdihama sebep 

1 ..m ru-a, Ester, RaşeJ, v. s., Kedni olandan; 3. - Hali, vakti yerinde olup 
başlarına bir alem teşkil ediyorlar. ta çorapsız iskarpin giyen madam ve 
Eski köşkler hep pansiyon olmuştur. matmazellerden alınacak para ceza. 
Vaktilc birçok yahudi ailelerinin hep lan ... 
birden oturdukları eski konaklara "Ya- Biz böyle görü~ürken uslu, akıllı 
huthnne,, derlerdi. Yeni dilde bunlar:l bir zat i ·.ea karrşmal. istedi: 
pansiyon deniyor. - Zengin yerlerde • beynelmilel 

Biri lafa karıştı: kaplıcalarda, sahil şehirlerind(', ten ez· 
- Kamil Efendi! Uunlaı· aienen züh vapurlarında, şu kırk elli senedf>n· 

bağu-a bağıra bu kötü fransı:.:cayı söy- beri; dünyada, en çok tesadüf ettiği

lstanbul Mahkemei Asliye 6 ıncı Hu
kuk dairesinden: 

Dudubahar hanım tarafmdan 
Hasköyde Aynalıkavakta eski 
polis karakolu kartıııodaki ha
nede mukim Yusuf Bahar efen
di aleyhine ikame olunan boşan
ma davasında Yuıuf Bahar eten-

lemeliten utanmıyorlar mı? Edep, ter- niz mahlUk Yaudidir, Y::hudinin tam dinin ikametgahının meçhuliyeti 
biye yok mu? ve 1.ıizzat kendisidir. , 

hasebiyle istid anamenin tebliğ - Asla? Şuna dikkat ettim. Bir kr- - Niçir- ~ 
sım halk var - ki çoğu beni - İsrail- - Çünkü yahudi zengin oldu. edilemediği möbatirinin tahşiye-
dencJir, ne bu kötü lehçeyi kullanmak- - Vaa, es: · len zengin değil miydi? ıinden ve mahallesi muhtarının 
tan haya ediyor, ne züppeliklerini teş.- - Bir kat daha zengin oldu. Ye, hisdikından anlaşılmakla tarihi 
hir etmekten. iskele başı çok züppe. parayı yemek hünerini de güzelce ve ilandan itibaren ongttn zarfında 
Hele çıplak bacak moda~ı... Ne sakil yeni öğrendi. Türkiyede bir avuç ya- ceYap vermediği ve tahkikat 
şey! Efendim, etek kısa, bacak uzun ve hudi kaldı, efendim. Bununla beraber günü 12-1-931 tarihine müsadif 
sırpı gibi. Çorap merhum ayağa bir en yukarı safta (Ermeniden ziyade, 
şekil veriyordu. O da yok. Çirkin, çir- rumdan ziyade, firenkten ziyade, hele pazartesi günü saat 10,30da tah
kin bacaklar. Tur yapıyor. terliyorlar. hele müslümandan pek ziyade) yahu- kikat hakimi huzurunda haZlr 
Sonra adanın kızıl toprakları bu ıslak diye rasgelinir. Para sarf eden ferah bulunmadığı ve yahut musaddak 
bacaklara vuruyor... Pisliği sormayı- yaşıyan birine rasgeldiğinizde şüph~ bir vekil göndermediği takdirde 
nız! Zlippelik, taklit. .. Duymuşlar ki ediniz: Onda dokuz o adam, o kadın hukuk usulü muhakemeleri ka
Avrupa plajlarında asri madam ,.e Musa aleyhisselamın ümmetindendir nununun maddei mahsusasma 
matmazellcr böyle yapıyorlarmış; Es- Tii:hiyedc bile y:ıhudi kadınları açıl -
terler, Saralar da burada çıplanıyor· dı, Avrupalılaştı. Eski yahudi kansı ti- tevfikan hakkında gıyaben mu
lar.Duymuşlar, görmüşler veya çapkın pi nerede? Bilmem amma Balat'rn e" hakeme icra edileceği ilin olu
gazetelerinde okumuşlar ki plajlar da koyu ve en karan11· . bir kör, .:;inde, aca- nur. 
çok "flört., oluyormuş. Haydi! demiş- ba, saçı yeşil !orba içinde böyle, bir, 
!er, toptan fındık ticaretine girişmiş- iki, üç kocalmrıya tesadUf edebili ı· mi- Jst. asliye mahkemesi üçüncü hukuk 
ler. gürültü etmeden tamamen garplılaştr. da iresinden; 

Mirim, azizim, efendim, Büyükada- Biri:- Eskiden yahu diler korkard Mm. Lokyanın Kurtuluşta Si-
nm en gü~cl ~·erleri nereleridir? El· Cevap: - O korku da yavaş yavaş nem köyünde Korenti sokağm-
bette sahıllerı, ormanları, tepeleri ... siniz? Musanın ümmeti Türkiyede hi..-: 
Diinyada aya Yorgi'den latif temaşa zail oluyor. ' ' · da 24 numaralı hanede mukim 
kürsüsü, II ristos'tan zarif bir rasat- Diri: _ Eskiden yahu diler kansız- Yordan Ef. aleyhine ikame ey· 
hane, Dil'den, Yorguli'den şık kör!ez- dı ve kadınlan soğuktu, yani çirkindi ledfği boşanma davası üzerine 
ler, koylar, Aşıklar - Yolundan şaıra- demek istiyorum. ilanen vaki tebligata v 

ne güzergah olur mu? Züppeler bura- Cevap: _ 0 çamlar bardak oldu. ragmen 
lan biisbütün ihmal edip isk~l~ başına Refah, geniş hayat ve bol bol para ya . gelmediğinden bittalep gıyaben 
sıkışırlar.Adadan maksat ne ıdı? Man- hudilerin benizlerine kan verdi. Kadın- tahkikat icrası karargir olarak 
zara, hava. Falmt o güzel ~amlarda lar da güzelleşti. Nerede · !';imdiki Es devamı tahkikat 28-12-930 pa
gösteriş mümkün değil. Onun için ahır ter'ler, nerede onların an;eleri, nine-

.. · t·· d" · · · · zar saat 14 de bırakılmış oldu-zaman zuppe:.>•; .. ~r.~ ı zengının_ yenısı leri ... Bakınız, Adada dolaşan şu yap-
ne korularda gorunur, ne de sahıllerde. leri yahudi kızlarıdır. En viiksck ter- ğundan yevmi mezkiirda gelme-

Pnrayı kazanan ~oluğu Adada alı- ma Avrupalılar içinde en ·mütenaıı:ip- diği veya vekil göndermediği 
yor. Adanın şimdiki sakinlerinden an· ziler yahudi karılarının sayesinde ge- takdirde gıyabında tahkikata 
lryorum ki para kazananların çoğu çiniyor. Yahudi kadınlarını kaldırınız, devam olunacagv 1 ilan ol 
hazret" M .. t• d d" n ~l k d"kkA 1 d b. unur. 1 Usanın Umme 10 en ır. e3~og UnUD ŞI U an ann an ll*CO· ıuııuoııu111ıuıııuııııuıuu11nn11111111m111nnııtı111umıuıınıtııııumnıııııtıt11111M111111t1n•u 

MiJliyet devrinde miyiz? Evet, Jıl. ğu kapanır. kot edecek olularsa? Oteller, dükkan-
kin gün milletsevenlerin olsaydı, Ni- Adada otelcilik eden biri pek öte. lar ve mağazalar, köşkler vergiden 
zam'da, Maden'de sabahlara değin Ya- den söze kanştı: kurtulmak için yıkılmak 1 :.zım gelir! 
hudi fransızcnsmı duymazdınız. Ada - Ya yahudiler Büyükadayı boy- Celôl Nuri 

34-10,000 Reklam varakası 
tabedilecektir. 

Tütün inhisarı umumi müdit" 
liğinden: · 

Her ıahifesi lS X 22 aantim eb'adında ve alb aahifelik ~ 
mak üzere nfimuneıi idaremizde mevcut, reklam varakasıll~ 
on bin adet renkli guşe kAğıdana bastırılacaktır. Talip olanı.;: 
nümuneyi görmek ve icap eden tafailab alıp son fiyatları.Dl 
dirmek üzere 11 kinunuevvel 930 perşenbe günü akıamma k•dl' 
yüzde 7 /5 teminat akçeleriyle beraber Galatada mübayaat ki' 
misyonuna müracaatları. _,A 

25000 Kilo kırmızı Sellüloz kA-' 
ğıdı münakasasının taliki 

Tütün inhisarı umumi müdirliğindef 
24-11.930 Tarihinde icra edilen 25,000 kilo kırmızı SellOI 

kağıdı mOnakasasında tüccarm verdikleri fiyat haddi lAyık ~ 
rü.~memiştir. Bu sebeple kapalı zarfla yapılacak olan, aıeı':.,. 
mu?aka~a 6 Kanunuevvel 930 Cumartesi glinüne tilik olu~Jll fi 
Talıplerın o gün 1aat 11 de, en son fiyatlarını havi tekhf 
itibar mektuplariyle Galatada milbayaat komisyonuna aıOr• 
atları. ··-----------------------
Emvali ınetruke rnüdirliğinden:, 

Satılık iki hane hissesi 
Ortaköyde portakal ıokağında kiin dörder kat üzerine 6 o"; 

bodrum, mutfak, tatlık ve bir mıkdar bahçeyi havi eıki 45 111 ,il 
kerrer yeni 59 numaralı hanenin 48 hisse itibarile Hazineye 
9 hissesinin bedeli muhammeni 800 lira. ~ 
Kadıköyünde Zühtü paşa mahallesinde Fener caddesi ~ ·~ 

niye sokağında eski 17 yeni 21 numaralı hanenin üç bide ıtJ 
ri!e Hazineye ait iki hissesinin bedeli muhammeni 1375 lir••1ı.ıt' 

~~lada evs.~fı yazılı emlakin hi~s~leri, bed~lleri dörder ta ;,t 
te odenmek uzere 21-12-930 tarıhıne müsadıf Pazar günli. ; 
14 de pazarlık suretile bilmüzayede satılacaktır. TaliplF~ll .... 
7,50 teminat makbuzlarile Istanbul milli emlak müdüriyeti " 
komisyoouna müracaat eylemeleri. 



iktisat Vekaletinden: 
Ziraatin muhteı·ı şu elerinde esbi ih

tisas etmek üzere vekalet hesabına me
maliki ecnebiyeye bilinüsabaka 21 efend" 
izam edilecektir. Bu efendilerin kesbi ih i
sas edecekleri şubeleirn tayini vekalete 
aittir. 

1-Taliplerin müsabakaya ·dahil olabilmesi için aşağıdaki 
şartları haiz bulunmaları lôzımdır. 
a=Türkiye cumhuriyeti tebaszndan olmak, 
b=Yaşı 30 dan fazla olmamak, 
c=Ziraat mektebi alisinden mezun olmak, 
d =Vekil le tin vereceği nümune veçhile Noterlikten musaddak bir 
kefaletname vermek, 
e=Müteehhil olmamak, 
f = V ekiıletçe yaptirzlacak muayenei sıhhiyede tamüssıhha olduğu 
tebeyyün etmek, 
g =Tahsil müddetince askerliğinin tecil edildiğine dair mensup ol
duğu askerlik şubesinin vesikasznz haiz olmak, 
h=Memuriyetten azledilmiş olmamak, 

2-Yukardaki şartları haiz olan ta ipler müsabakaya Qir
mek üzere istida ile Vekölcte müracaat edecekler ve 
Vekölet talipler arasında müsabakaya iştirak edecek 
namizetleri tefrik :v.e ·ntihap .eder.ek kendilerine tebı· e· 
edecektir. 

3-Müsabaka Ankarada Vekaletçe intihap edilen heyeti 
mümeyyize huzurunda atideki guruplardan yapılacaktır. 

I.=Z iraatı ıımumiye ve hususiye ve ilmi turap gurubu, 
Il.=Z irai hikmet ve kimya gurubu, . 
III.=Hayvanat, nebatat ve mevaşi gurubu, 
lV.= Bahçzvanlzk (Bağcılık, meyvaczlzk, sebzecilik) gurubu, 

V.=1ktisadz milel ve zirai gurubu, 
4-Lisan imtihanı Fransızca, İngilizce, Almanca ve İtal

yancedır ve bu lisanlardan birin;n intihabında talip ser 
besttir. Yukardaki umumi ders guruplarından müsaba
kada muvaffak' olanlardan müsavi şeraitte bulunanlardan 
lisanı kuvvetli olanlar tercih edilir. 

5-Müsabakada ihrazı ehliyet edenlerin uhdelerinde 
memuriyet mev.cut ise Avrupaya hini izamlarırda me
muriyetlerini terkedeceklredir. 

6-irva ve iska şubesinde kesbi ihtisas için gönde
rilecek bir efendinin yüksek Mühendis mektebinden ve 
alatı ziraiye şubesinde kesbi ihtisas için gönderilecek 
bir efndinin de ( Technische Hochschule) den mezun 
olmsaı şarttır. Bu şubelerin tarpleri yalnız yüksek ri
yazi yattan müsabakaya tabi tutulacaklardır. 

7-Müsabaka imt hanı 22-kanunevel-930 da icra kı
hnacağından bu şeraiti haiz taliplerin nihayet teşrini
sani gayesine kadar baistida Vekalete müracaat et
meleri ilan olunur. 

• ••• ••••Tarife••••••••. • • : 1 Def alık tnM 30 : 
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: ihtivaç kalmayın· : 
: cava kadar ( azamr 100 : 
: 1 O defa > ilan edil- • 
: mek üzere maklu : 
• • ! Abonelerimizin her Oç ayh~ için : 
: bir dclaıı meccanen. : 
! ı satırı geçen llAnların fa7.lı ~•tın : 
• için 5 er kuruş :ıammoltıntır. • • • . ........................ .. 
ZABITANA YE MEMURLARA. -

Taksitle satış. Hanımlar, Beyler için 
ht t nevi yünl ü, ipekli kumaşlar - Ha
zır, isma rlama elbiseler, mantolar, mu
şambalar, ayakkaplar, lastikler, soşon-
Jar ,.e saire. . 

lstanbul, Dördüncü l'akıl han içinde 
Unyon Koltesriat. 

(3) 

PARA J{AZANMAK iSTER MlSI
NIZ? - Hanımlara, Beylere kolay bir 
iş. işiniz olmadığı zamanlardan istifa
de edeceksiniz. 2 - 4 arnsında müra
caat: 

lstanbul, Dördüncü Vakii han içindf' 
Unyon Koltesriat. 

HALİS KANLI. - Beyaz Legorn, 
Kırmızı Rod, Siyah Bres, San Orping
ton piliç ve horozlar. 
Kızıltoprakta Papazbahçesinde M. 

Nurettin tavukhanesinde cumaları re
Jmbet kabul etmez fiatlerle satılmakta
dır. 

(4) 

Kiralık hane - Çemberlltıış 
Taşdirek sokağı 60 No. lı a]u oda e
lektrik, terkos ve bahçeyi havi hane ki· 
ra]ı k tır. Deruunndakilerc müracaat. (t) 
-------~-
HANIMLARA. - Mağazamızda is

t ihdam edilmek üzere makasdar ve sa

tış memuru hanımlara ihtiyaç var. Kü

tahyada Osmanlı Bankası civannda 
Hanımlar Pazarı. 

• 
T AKS iTLE ISMARLAMA -

35 Liradan hazır 12 liradan iti
baren elbiseler, paltolar, mu
şambalar. HergUn aaat 9·2 ara
sıoda Sultanhamamında banka
lar sırasında Dikranyan hanında 
bir numaraya müracaat. ( 5) 

Sablık - Bir manto libcret kür· 
künden, bir palantin sincap kürkünden 
ve Şam m:ımulAtı fildişli ve sedefli tıt 
Gnlııtn Minerv:ı Han 35 numarnya 12-2 
ye kadar müracaat. ------

Para kazanmak ister misiniz? 
- Herkes için kolay bir iş var işiniz 

olmndığı zıımanlardnn istifade edeceksi
niz 2·4 nrasındn mürncıı at: 

Jstanhul dördüncü Vakır han içinde 
Union Kolt esrint (10) 

rn. ıı ıı ~ıı ımı ı~ ııı , ııım~ ııı oo ııı ~nı . ~ı 
Kazanımakiçin 

~~ ilk şart ilandır 1 
H llansız kazancı arıırmava H 
!E savaşmak, havada ta· H 
i~ • aresz uçmıva çalı1- n 
ii mak gibidir .iı 
it Ticaretinizde, san'abnızda 1 
il muvaffak olmak istiyorsanız 
is gazete ilanına ehemmiyet ve ı 

H riniz : Gazete ilanı ilinlan n r· 
ij en kolayı, en ucuzu, en te 
h sirlisidir. 
ğ işte ilan tarif em iz: 
~ 1 SE Sonuncu aayılada Sabn Kuruı 12,5 
iı s inCl IO • M 25 
!i 4 " • .. • 40 
al= ı • • • • 100 
i 1 • .. .. • 200 
j: Ream1 ilAnlar, ıonuncu aayıfada 10 Kı 
: ilan memurumuz size fay-
• dalı bir ilanın şekil ve üc
U reti için hizmet etmeğe ha· 

Uu.:::1•~~!!'.:.l"l:U""l"uoouuoun•n•nn••n•nft .!!..._... !!! ...... .__..:!. • ...... !~·· .. . ... , .. .:.0 -



Guete,e ,,,.:ıdertlecek meıauplana üzerlııe idare içinse f idare ) yuıya 
alt ise r Yuı J ı,aretl konulmAlıdır 

D•rmın•Yaı> meırtuplann ıadeliadeD, kQ'Dleti mabddereaiıt mektupla .... konulmut pUSlarm 

k.,.bolmawı.dan ..e 111.nların mllndencabod&a ıdue mu'al deilldlr 

r 

l 
L 

= SAVISI HE~ YERDE 6 KURU~ --
MATBAA VE DAREHANE 

lSTANBUL Babıali, Anlı:an caddesinde •vAKJT YURDO. 

1 Devlet demlryolla.rı llAnları 1 ı•-----------·ı~···· .. ················ .. ··• .... ·······•l•············ .. ·•••· .. ············•l•·.e•l•·ı Seyrisef ain : Müteahhitler ve gazete muhabirleri her halde ' 

Devlet demiryolları ve limanları 
umumi idaresi Samsun -Sivas 

demiryolu işletme müfettişliğinden; 
yapılacağı ilan edilen samsun depo binasına ait münakasa 

bazı tadilat hasebile iptal edilmiştir. 
Yeni münakasa yakmda ilin edilecektir. 

Jf • ,.. 

Eşkal, eb'at •e evsafı olbaptaki şartnamesinde yazılı 75000 
adet ahıap kayın traversi kapalı zarfla miinakasaya konmuttur. 

Münakasa 22-12-930 pazartesi günü saat 15 te Ankarada 
Devlet Demiryollan idaresinde yapılacaktır. 

Milnakasaya · iştirak edeceklerin teklif mektuplarım ve muvakkat 
teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar münakasa komisyonu 
katipliğine •ermeleri llzımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini 25 lira mukabilinde Anka
rada ve Haydarpaşa idare Yeznelerinden tedarik edebilirler. 

,.. . .. 
Gupilya, çelik bilya, menteıe, kilit, mandal, raptiye, musluk 

ve sairenin kapalı zarfla münakasası 29 birinci kanun 930 pazar
tesi günü saat J 5,30 da Ankara Devlet Demiryollan idaresind
yapılacaktır . 

Münakasaya i7tirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 
teminatlarını aynı günde saat lSe kadar komiıyon kitipliğine ver· 
meleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini beş lira mukabilinde Anka 
rada ve Haydarpaşada idare vemelerinden tedarik edebilirler. . . .. 

Adi zencir, çinko levha, antimuvan, muhtelif teller ve kaynak 
ma!zemesinin kapalı zarfla milnakasası 29 birinci kinun 930 pazar
tesi günü saat 16 da Ankarada Devlet Demiryolları idaresinde 
yapdacakbr. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 
teminatlarını aynı gtinde saat 15,30 a kadar komisyon katipliğine 
vermeler; lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini beş lra mukabilinde Anka
rada ve Haydarpaşada ldare venelerinden tedarik edebilirler. 

"" • * 
Hatlarımızda kullanılacak olan 100,000 kayın, 40,000 meıe ve 

yine 9945 tane meşe makas traverslerinin kapalı zarfla ayrı ayrı 
münakasalan 10 I Birinci kanun/ 930 Ç&ffamba gilnü saat 15 ten 
itibaren Ankarada DeYlet Demiryolları idaresinde yapllacaktır. 

Mllnakasalara iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak
kat teminatlarını aynı günde saat 14,30 a kadar komisyon katipli
ğine vermeleri lazımdır. 

Talipler bu üç münakasaya ait ıartnamelerden her bir müna
kasaya ait o)am heıer lira mukabilinde Ankarada ve Haydarpa .. 
şadaidare v eznelerinden tedarik edebilirler. 

* * * 
Devlet demiryolları u-
mumi müdürlüğünden: 

Eskişehir fabrika•ında istihdam olunmak şartile elektrik kaynak 
itlerinde mütabassıs bir işçi daimi olarak yevmiye azami 460 
kuruşla tavzif edilecektir.Talip olanların imtihanları icra edilmek 
üzere Ankarada Cer riyasetine ve Haydarpaşada işletme müfettiş
liğine müracaatları. 

lstanbul Maarif Mi.idürlüğünden: ( Zayller 1 
Bestekar Avedis GüJbenkyan ·-------------'· 

efendinin - Metruk yaşayan, Gel lstanbul ithallt gümrüğünden 
bu gece, Bir çılim gibi, Duman 1557 numarab ve 27-6-930 ta· 
bürümüş, Bakamam gözlerine, rihli beyannamenin 13226 numa
Geldin gittin, Bak bahar olmuş, ralı makbuz senedini zayi etmiş 
Köroğlu, Uykudan uyanmış, olduğumdan yeni çıkaracağım
Cevrin güzelim, Sabah o1maz, dan eskisinin hilkmn yoktur. 
Sen de gözden, Gözlerin güzel, Galata Hasanpaşa hanında 

D. Sotiropolos 
Aldırma, Ben bir çiçekçi kızı- ---------
yım, Çap km kız, Ah güzel gil- 1 hin 
vercinim, Oldüm harap oldum, Ticari ve sınai Türk anonim 
Sevdiğim inci dişli, Gördün mü ıirketinin 30 teşrinisani 1930 
güzel fatmayi - ve Arsen Boğda- tarihinde fevkalide heyeti umu
nof efendinin - Ah o çinganeler - miye içtimaında maksadı şirke
nam musikiye mütedair eserler tin husulü imkanının zevalinden 
lstanbuldu Hamidiye caddesinde dolayı infisah ve tasfiyesine ka-
28 No da. N. Şor ve A. Gesar· rar verilmiş olduğundan Ticaret 
yan şirketine satıldığı Beyoğlu kanununun 445 inci maddesine 
ikinci ve Istanbul altıncı Noter- tevfkian şirket alacaklılarımn 
liklerince tanzim kıJınan musad~ 3 Uncü ilan tarihinden itibaren 
dak mukavelelerden an1aşılmış bir sene zarfında Aksaraylılar 
olduğundan idaredeki resmi ka· hanmda 18 numaraya müracaat 
yıtlarınm mezkur şirket namına ederok haklarını isbat etmeleri 
tescil edildi2'i ilan olunur. ilin olunur. 

Merkez acentesi: Galata Köprü başındı 
Beyoğlu 2362. Şube acentesi Sirkecide 

MühUrdar zade hanı altında T el.lst27 

Jra~zon ~irinci Postası 
(MAHMUTŞEVKETPAŞA) 

vapuru 2 kanunevel Salı akıa· 
mı Galata rıbbmından kalkarak 

Zonguldak, lnebolu, Sinop, Sam· 
sun, Giresun. Trabzon, Rizeye 
gidecek ve dönüşte Silrmene, 
Trabzon, Tirebolu, Giresun, 
Ordu, Unye, Samsun, Sinop, 
lnebolu, Zonguldağa uğnya· 

rak gelecektir. 

~J'8l1k sürat postası 
( M E R S 1 N) vapuru 2 

kinunuevel Salı 17 de Sirkeci 
den Gelibolu, Çanakkale, Kti-
çükkuyu, Edremit, Burhaniye, 
Ayva1ığa kalkacak •e dönüı
te Altınoluğa da uğraya

caktır. 

Aıimette Gelibolu için yük 
alınmaz. 

Mersin postası 
(KONYA) vapuru 5 ki· 

nunevvel cumalOda Galata rıh
tımından kalkarak Çanakkale, 
lzmir, Küllük, Bodrum, Rados, 
Fethiye, Finike, Antalya, 
Alaiye'ye uğrıyarak Mersine 
gidecek ve dönüşte ayni iske 
lelerle beraber Taşucu, Ana
mur Kuşadaıma uğrıyacaktır. 

Andifli, Kalkan yolcu ve 
yükU gidiı ve gelişte Fethiye
de aktarma suretile alınıp 
Yerilecektir. 

J ra~zon itinci ~osınsı 
ı.REŞITPAŞA) vapuru 4 

kinunevYel Perşembe akşamı 
Galata rıhtımından kalkarak 
lnebolu , Samsun, Ünye 
Fatsa, Ordu, Giresun 
Trabzon, Rize, Hopaya gide
cek ve dönüşte Pazar iskelesilc 
Rize, Of, Trabzon, Polathane, 
Giresun, Ordu, Fatsa, Sam
sun, lneboluya uğrıyarak ge
)ecektir. ·--..... -: __ _ 

Bayron Marsilya ekspresi 
Marsilya, Pire ve SelAnikten bek· 

lenmekte olan Lüks posta vapuru: 
ANDROS, her sınıf yolcu ve ticca.rt 
emtia kabul ederek 4 kArıuouevel 

perşembe tam saat 1 O da, doğrııcı 
Pire ve Marsilyaya gidecektir. 

Üçüncü sınıf rolcuları için yataklı 
hususi kompartirnanlır. Pire ve Mar
silyaya müstakbel postalar: 18-25 k4· 
nunuevel tam 1 O da. 

Ccnubt Amerika limanlarına., aktar
ma, bilet verilir. D. Anagnostopulos 
ve [{ Siskidis, Galata Çinili Rıhtım 

han. 

Pjyango müdürlüğünden: 

29-11·930 Cumartesi günO 
müoakasası icra edilecek olan 
50,000 adet üçüncü sınıf evlen
me cüzdanlarının görülen lüzum 
üzerine 3-12-930 çarıamba gü 
nüne talik edilmiş olduğu ilin 
olunur. 

Doğum ve ~~adın hastaJlıkları 
mütehassısı 
Doktor 

Hüseyin Naşit 
Türbe, eski Hilaliahmer binası 

No. 10 Tel. lstefon : 2622 

t RfMinüıon ı 
I P~RIBllf Jozı Matinelerini t 
! ıntihap etmelidirler. En sert iklimlerde t 
j İ bile Remington portatif makinesi dai- l 
' : ma yazmağa mliheyyadır. f 
&·•lllttllİ .. 9 Baıhca Ticarethanelerde Sabhr. G-«lltuCll•·f 
----· ----- . . · -~ 

ı~!!!!:iU!~!!!!UQ Muhtıralı Giiii!Ui 11111111, 

~ Takvinıi 1 
i Ragıp 1 
i - 931 1 
~ ~ = Senesi tab"ı rıkmıtfır. ~ ~ y ~ 

·- r:; :: En aabib takvim ve heyet maliimatını bu eserde bulacaksınıt ~ 

:S Bu eser ayni zamanda mllkemmel bir mal6mat haıineaidir. ~ ·- ~ i~ Mahmut Ragıp ~ = ~ ::: Beyin eaeri olan "Takvimi Ragıp,, ın taklidi çıkmıştır. ''Ragıp ~ 
:•: Takvimi,, uovanile piyasaya çıkan bu takvim tamamen yan- ~ . . '~ 
: : lıf •e sahtedir. :~ 
: ! Binaenaleyh senelerdenberi tanınmış olan "Tak•imi Ragıp,, ~ 
:.: ın başındaki mukaddimede Mahmut Ragıp imzasım aramaların• ~ 
:: muhterem karilerimiıc tavsiye ederiz. ~ ... ~ 

5! Ecza fiatı 25, Mücelledi 35 kuruştur. ı 
iHHHH Naşiri Kanaat Kütuphanesi 11111111 

isten bul Belediyesi IIAnları 

lstanbul beJedıyesinden . Bır ·aç gündenberı ztl" 
lıur eden sis miinaseheıile köprüler vakti muayyeniı>: 
de açılamamakıadır. Kanunuevvelin ikinci Sah giifl11 

sabahı dahi höyle bir arıza vukuu ile köpriiler açı" 

lamazsa Kanutıuevvelin üçüncü Çarşamba gecesi köP" 
riiJerin saat 23 len saat 24 de kadar açık bulun<ltl" 
rulacaAı alakadaranca malum olmak üzre ilan olunul'· 

lıtanbul belediyesinden: Temizlik itleri mlldUrlUğilne ait ilıİ 
at Kanunuenelin üçüocil Çartamba gllnü saat dokuz buçukt• 
Fatih At pazarında sablacağı ilin olunur. 

Şirketi Hayriyeden: 
• 

Boğaziçi vapurlarzna mahsus kzş tarifeSl 
Kanunuevvelin 4 üncü Perşembe sabahınd•., 

itibaren tatbik edilecektir. Tarifeler giıelerde 
satılmaktadır. _../ 

Şirketi Hayriyeden: 
Kabataf iskelesinde Şirketi hayriyeye ait aşçı diikkinı 25 lir' 

. ,a•t 
aylıkla talibi uhtesindedir. Kinunuevvelin altıncı Cumartesı . 

jdatel 
12 de ihaJei kat'iyesi icra edileceğinden talip olanların 

mezkiirede heyeti teftişiye riyasetine mllracaalan. 

ij~~~~ll ~ili ~ı~ıııııııııı~~·~~~~·· 
Tayyare Piyangosıı 

Hiç beklenilmediği bir zamanda birdenbire zengin olıo~k 
.-ncak tayyare piyango bileti almakla kabildir. Onun içıJJ 

TAYYARE PiYANGOSU BILETiN1 

ALiNiZ: 
• 5 inci keıide 11 Kinunevel 1930 dadır • 

Büyük ikramiye 50,000 iradır 

• ·--$~ 
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