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kaçakçılık Meselesi Bugün Fırka Grupunda Görüşülecek 
Vecihi Beyin 
Teşebbüsleri 

Bu iş 
Allaha kaldı 

Ingllizler tahdidi tes
ıJJhatlçin Ayin yaptıla ~ 
1 

Anadoluda uzun bir tetkik se
'~hati yaptıktan sonra avatt 
t .. tıılı tayyareci Vecihi B. b!rkaç 
~ndenberi Türk gazetecibrine 
11•il t u· ~· l k t' · .... d ayyarec ıgın mem e e ımız-
p e inkişafını temin için yaptığı 
btojelerden b3hsediyor. Vecihi 
~Yin sözlerinden anladığımıza 

Rore rnaksadı ilk teşebbüs ola-
tır~ M d · d · ·1 o a cıvarm a sıvı tayyare 
~ektebi açmaktır. Bu mektepte 
Q lt "ayda ikmal edilebilecek su· 
tette tayyarecilik uçuşları öğ
tetnıektedir. 
. Mernleketimizin sivil tayyare· 

tılik noktasından ihtiyacı o de
~Cededir ki bunun için herhan
~1 b~r şekilde gösterilecek faa
~~Clın efkarı umumiyede derin 
~r .memnuniyet uyandırması pek 
bıidir. Bu itibarla Vecihin be-

tin teş~bbüsü şüphesiz taktir lngmz parlemantos 
tdilir. Yazın Moda ve Kalamı~ Londra 15 (A.A)- Şaint- uau\ 
'ah.illerine gelen halka amatör kilisesinde bu sabah gayet keşif 
~YYare uçuşları yaptırmak sırf bir halk külesi de hazır olduğu 
lr zevk, bir eğlence ve spor halde tahdidi teslihat lehinde bir 
~~hasına münhasır kalmış olsa i.yin yapılmıştır. Ayine riyaset 
lıle gene faydalı neticeler verir. eden Canterbury ba~ piskoposu 
Grkiyede henüz tayyareye kar- vazınde tahdidi teslih~t mesele-
~ biraz vahşi bir kuş gibi bakan sine de temas etmiş demiştir ki: 
ttısel-:r çoktur. Bunlar fennin ,,Yakında toplanacak tahdidi 

htı son nakliyat vasıtasına yavaş teslihat konf' eransınm neticesiz 
t'•aı alışır. Kalplerde bu alete kjlmaıuoı düşünmek bilf insanıu 
llrtı idaba tazla bir yakmhk ha- tüylerini ürpertici bir ihtimal ma

~.l olur. Halkın ruhunda Ye kal- hiyetini haszdir. 
•nde tayyareciliğe karşı hasıl Çünkü bu konferansın akim 

~:aıı bu yakınlık iıtikbale ait in- kalması Almanya'mn cemiyeti 
d lfaflar için çok feyizli bir isti- akvamdan çekilmesini ve hatta 
ilt zemini hazırlar. F teslibatını arttırmağa karar ver-

b" akat Vecihi beyin bu teşeb- mesini bile intaç edebilir." 
.!lelerini taktir etmekle beraber Bu ayinde M. Mac Donald ile 
~ t~y~arecilik sahasındaki ha- en mühim nazırlar da hazır 
d ıhtıyacımızın ne olduğnnu bulbnmuştur. 
,. unutmamak lizımdır. Evvel Londra, 15 (A.A) - Kabine 
~~irde Türkiye Asyanın değil saat 10,30 da başvekalet daire-
lrupanın bir parçası olması sinde ve M. Makdonaldın riya-

.Jt.el'ıHu.t Asım seti altında toplanmıştır. 
'===- IAit tarafı 6 ıncı sayfııda 1 r Alttararı 6 ıncı sayfada ' 

DUnya ile beraber amah erbaa kaidesi de deGlştl mi ? 

l~ - Kara tahta üzerinde isimleri bir yere topladı. Şişe
tle paketleri bir kap içine koyabilirse koca bir (Aferini) 

!ttıtrlerkes bilir. daha çocukken mek· 
~ıtı c ~ocalarımız hetıab dersinde " Oğ· 
~Ilı~ bır cinsten olmıyan şeyler ccme<li
~ Si'l. ., derlerdi Bu sozle hize mesela 
'itı b gart pakeciyle beş sigara paketinin 
~le eş şişeyle \ irmi şişenin ccmcdile· 
~ <:c~in~ fakat. iki paketle dört şişenin 

' l'CkQ "1~1 n içinde toplanamıyacağını an· 
ttba ş olurla.rdı. O zamanlarda amali 
~llsı:tda en mühim kaide buydu. Aynı 
~leben olınıyan şeyleri cemetmiyc kalkan 
ııbtıı tlere milmevvizler imt:handa sıfır 
!lcıı~ Verirdi. DUnyada beş on sene· 

herşcy değişti. Bunu biliyoruz. 

Fakat galiba bütün dünya ile beraber 
hesaptaki amali erbaa kaidesi de değiş

mis olacak ki cütün inhisarıyla müskirat 
inhisarı tevhit e<lilmiye teşebbüs ediliyor. 

l\laliye vekilimizin bu fikre çok mü!Ayim 
olduğu söyleni;-or.Şu resimde ayni cinsten 
olmıyan bu şeyleri kara tahta üstünde 

bir yere toplanmış görüyoruz. Fakat 
bakalım, tütün paketleriyle rakı ve şarap 

şişeleri bir kap içerisinde taşınabilecek 
mi f Eğer maliye vekilimiz Mustafa Ap

tülhalik B bunu yapabilirse kendisine ko· 
camın bir (Aferin!) diyeceğiz _ 

Türkiye 
Amerika 
Hayır teşekkülleri 
Arasında 
Müşterek çalışma 

Bir müddet evvel buradan ge
çerek Ankaraya giden Türk -
Amerikan dostluk cemiyeti ikin
ci reisi Mr. Jennigs Amerikaya 
dönmek üzre feh'l'imiıe gelmiştir. 

Merkezi Amerikada Nevyork 
ıehrinde bulunan Türk - Ameri
kan dostluk cemiyetinin mües
ıeslerinden olan Mr. Jennigs 
Ankarada " Hayır işlerine yar~ 
dım cemiyeti,, reisi Ali Riza B. 
ve cemiyet müesseslerinden di
ğer birkaç zatla görüşmUf, Ame
rikan Hayır cerniyetleri ve dost
luk cemiyetile Hilaliahmer, Hi
mayei etfal gibi hayır işlerile 
uğraşan teşekküllerimiz arasında 
müşterek bir çalışma temini et
rafmda temaslarda bulunmuş , 
~u hususla bazı esaslar tesbit 
edilmiıtir. 

Mr. Jennigs dün kendisile gö
rüfen bir muharririmize demiş
tir ki: 

- Ankaraya her sene gel
mekteyim. Bu seneki ziyaretim. 
dP her iki memleket hayır te
şekküllerinin müşterek mesaide 
bulunmalan için b:ızı temaslarda 
bulundum. Buı esaslar hazırla
dık. Fakat bir eser meydana ge
tirmeden söz söylemek itiyadın
da değilim. Bunun için bu hu
susta şimdi faz'a birşey söylemi
yeceğim. 

Bu seferki ziyaretimde Gazi 
Hz. tarafından kabul edilmek 
bahtiyarhğına nail oldum. Bu şe· 
ref benim için biç unu~amıyaca· 
ğım bir hatıra olacaktır. 

vl. 
Izmirde Çıkan Mesih ... 
Yarın bu heyecanlı yazıya başlıyoruz. 

Bu eserin, aynı isimle neşredilen di§er eserlerle 
alakası yoktur. 

Sabatay Se-
vi, bütün Ya
budilik ileminio 
beklenen halas
karı olarak or
taya çıkmış, bu 
sahte iddiayı 

bütün dünyaya 
kabul ettirmek 
için uğraımıı, 
bunun için bin 
bir maceraya 
giriıerek Anupa 
Asya, Afrika 
ya bu di le ri nin 
hepsini heyeca
na düşüren İf .. 
ler yapmış, bü
tün dünyayı 

kendiıile allka
dar ettirmiı, 
nihayet, gene 
bir yabudi ili
mi tarafından 

onun sahtekar
lığı meydana 
vurularak onun 

Sabatay Sevinin gençllAI 

bütün iddiaları altüst olmuştur. Eser en mevsuk membalardan a
lınmış ve Sabatayın şahsiyetini, harekitmı, iddialarını, muvaffaki· 
yetlerini, sahtekarhklarını bütün sebeplerile izah etmiştir. 

Eser tarafgirlik, veya aleyhtarlık gibi hislerden tamamile tecer
rüt edilerek sırf tarihi bir noktai nazarla yaıılmıştır. 

lzmirde çıkan (Mesih) i anlamak ve yakından tanımak istiyen 
karilerimiz bu eserde aradıklarını bulacaklardır. Bu eser bir tetkik 
mahsulüdür. Muharriri Omer Rıza Beydir. Bu itibarla, neşredilen 
ve neşrine başlanan diğer eserlerle alakası yoktur. Bu noktayı e· 
bemmiyetle tavzih ederiz. Bu heyecanlı eseri yarından itibareD' 
karilerimize takdim etmiye başlıyoruz. 

Hastahanelerde çallşına saatleri meselesi 

İdamları istenenler 
kimlerdir? 

Doktorlar iş üzerinden 
kontrol edilmelidir kara Ali çetesı hakkındaki 

karar gelecek sahya kaldı 
Gebze ve civarında şekavetten 

maznun Kara Ali çetesinin mu
bakemeıinde, müddeiumumilik, 
sekiz maznundan dörd i hakkında 
idam cezası istemiş, muhakeme, 
müdafaaya kalmıştı • 

. Jıstanbul ağırcez" mahlreme· 

ldamlan istenenlerden 
Kara All, Ahmet Halil 

ainde, dün aabab müdafaa yapı-

Operatör Mim Kemal B~yln sözleri 
Evvelce yazdığımız gibi lstan

bul hastanelerinde doktorlar için 
sıhhiye vekaleti, bir yevmi de
vam müddeti tayin etmiştir. Bu 
müddet sabahleyin saat sekizde 
başlar, öileden sonra üçte biter. 
Yani umumiyetle hastane dok
torları saat sekizde hastanede 

j 
bulunmaya, saat on beşe kadar 
da orada kalmaya mecburdur. 
Bu sene tatbik edilmiye başla
nan bu devam usulü Pendik, 
Adalar, Erenköy gibi uzakça 
semtlerde oturan doktorların sa
bahleyin altı, altı buçukta evle
rinden çıkmalarını icap ettiiryor. 
Bundan dolayı birçok hastane 
doktorları arasında bir memnu
niyetsizlik görülüyor. Bu hoşnut
suzluğu izah ederken bu dok
torlar diyorlarki: 

- Hastaneye saat sekizde 
yetişmek için bu kadar müşkülat 

lacaktı. Ancak, maznun vekilleri 
müdafaaya hazırlanamadıkların
dan, muhakeme gelecek salıya 
bırakılmıştır. 

/· 
/ 

\ 

Operatör Mim Kemal B. 
çekiyoruz. Bunun amell noktadan 
bir faydası olsa birşey demeyiz. 
Fakat hastanelerde hastalar saat 
dokuzda ancak yataktan kalkı· 
yorlar. Yıkanmak, tuvalet yap
mak için bir zaman geçiyor. 
Doktorlar nncc:;!{ saat onda has
talara vizita yapabiliyor. De~ek
ki doktorlar hastaneye geldikten 
sonra iki saat !.adar bir iş yap
maksızm bekliyor. Ondan sonra 
asıl mesai başlıyor. O halde 

(Lütfen sayfayı ,eviriniz~ 
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İsviçre arasında 
u a ebesi mi? 

Amerikada yeni en üç banka daha kapandı 
BerJin, 15 (A.A) - lsviçre ile 

Almanya arasındaki ticaret mu
ahedesinin lsviçre tarafından 
feshi büyük ve nnhoı bir hayret 
uyandırmıştır. 

Mali ve iktısadi mabafil bu 
buhranlı zamanlarda iki memle
ket arasında zuhur edecek bir 
gümrük harbinin pek büyük 
mahzurları olacağım gizlemPmek
tedir. 
Amorlkada kapanan bankalar 

Amerikadn son günlerde üç 
banka daha tediyatını kesmiştir. 

Bunlnrdan biri Massaçuzet hfi· 
kum eti dahilindeki Federal nas
yonal bankasıdır. Banka '°e şu· 
beleri dün açılmamışlardır. 

Bankanın neşrettiği bir beyan
nameye göre alacağı 32 milyon 
841 bin dolar, mevduatı 28 mil
yon 235 bin dolardır. Massacu
zet hükiimetinin bankada yatı
rılmış 723 bin doları bulunmak
t dır. 

T ediyatını kesen diğer mües· 
scseler Baneroft Trust Compny, 
Lovel Massaçuzet Midlelss ban· 
kalarıdır. 

Japon par ının dUşme i 
Almanyada endişe 

uyandırdı 

Japon parasının sukutu Alman
yada . büyük bir aiaka uyandır
mışıir. Gazeteler bu meseleye 
uzun makaleler tah is etmekte, 
Japonyanm İngilizlere imtisal et
mesini beklemektedirler. ihracat, 
sanayi ve ticaret mahfelJeri en· 
dişe içindedir. 

Samsunda ihracat 
Samsun mıntakasından son 

hafta zarfında 342,261 kilo tü
tün ve 1596 sandık yumurta 
ihraç edilmi~tir. 
Mıntakanm tütün stoku 583,395 

kilodur. Tütünler Nevyorka ve 
Çekoslavakyaya sevkedilmiştir. 
Yumurtalar ispanya ve Yunanis
tana gönderilmiştir. 

lstanbul piye asında 
Dün piyasaya 66 vagon buğ

day ve 35 vagon arpa gelmiştir. 
Arpa fiatları birkaç gündenberi 
4 kuruş 35 para etrafında istik
rar kesbetmiş gibidir. Cumartesi 
günündenberi piyasaya hergün 
kUlliyetli miktarda mal gelmesi 
bu piyasayı gevşek bir hale koy-

c!cktorların bukadar isticalle 
sabahleyin erkenden hastanelere 
gelmeleri sadece şahsları için 
zahmet çt:kmeklen başka bir 
netice vermiyor.,, Bir iki gün 
evvel bu mesele hakkında tetki
kat yapacağımızı yazmıştık. Dün 
bir muharririmiz kıymetli dok
torlarımızdan operatör Besim 
Kemal Beyin bu husustaki mü
taleasını sormuştur. Besim Kemal 
B. cevap vererek demiştirki: 

- Hukuki ve idaıi noktai naz:ırdan 
tabir sıhhiye ,•ekaletınin hakkı vardır. 

Hastanelerdeki doktorlar da birer memur 
olmak itibarile diğer memur sınıf'3rından 
farksızdır.Umumiyetle memurlar iş başına 
sab:ıhleyin saat dokuzda geliyorlar, sruıt 

beşte çıkıyorlar. Doktorlar için husust 
vaziyetleri nazan dikkat:ı alınarak devam 
saatinin başlnngıcı saat sekiz, sonu saat 
on beş o!arnk kabul edilmiştir. 

Fakat şüphesiz sıhhiye vekAletinin 
bu suretle doktonar için devam saati 
tayin etmekten maksadı hastanelere gPJip 
oturmalan için değildir Hastanelerde 
hastalar üzerinde çnlı,mnlan içindi:-. 
üoktorlann ha.ruıbr uzerinde çalışmalan 

muştur. Buğday piyasası şu fiat
larda hülasa edilebilir. 

Ekstra beyazlar S kuruş 5 pa· 
ra ile 5 kuruş 1 O para arasında 
sekiz, on çavdarlı birinci beyaz
lar 4, 75 ve 5 kuruş arasında sa
tılmaktadır. 

Koliler 
iki numaralı kararnameyle ko· 

lilerin kontenjana tabi tutulduğu 
yazılmıştı. Dün kolilerle yeşil 
etiketli paketlerin kontenjana 
tabi oldukları posta idaresine de 
bildirilmiştir. 

Viyanada bir s rgl açılıyor 
Viyanada l 3 Marttan 20 Mar

ta kadar devam etmek iizre bey
nelmilel bir panayır açılacaktır. 
Panayır tertip heyeti ofise res· 
men mUracaat ederek Türk ta· 
cirlerioi davet etmiştir. iştirak 

edeceklere birçok teshilAt gö5· 
terilecektir. Ofis bu daveti all
kadarJara bildirmiştir. 

Buftday, arpa, çavdar ve Musır 
Awsturyn, Macaristan, Yugos· 

Javya ve Çekoslovakyanın hubu
bat istibsalatına ait istatistikle
rine göre bu dört memlekette 
·ı 931 senesi, buğday, arpa, çav· 
dar ve mısır islihsaJatı noktai 
nazanndan iyi geçmemiştir. 

l!uğday mahsulü 1930 senesi
ne nisbetle · yüzde 12, 8 çavdar 
mahsulü yüzde 23 ve arpa mah
sulü yüzde 19 noksandır. Y almz 
Yugoslavyada buğBay mahsulil 
iyi olmuştur. Macaristanda ise 
buğday iştihsalah kafi miktarda 
değildir. Bu hal Macaristanın ik
tısadi vaziyetinde tesirini göıter· 
miştir. Yulaf ve patates mahıu· 
lü bilhassa bu dört memlekette 
bu sene pek az olmuitur. Bu 
dört memleket yulaf ve patates 
ihtiyacahnı hariçten tedarik et
mek mecburiyetinde kalmışlar· 
dır. 

Giresunda bir kooperatif 
Alınan malumata göre Gire

suoda fmdık müstahsilieri tara• 
fından bir kooperatif teşkil edil
miştir. Bu kooperatif fındık ti-
caretile iştigal edecek ve doğru
dan doğruya Avrupa pazarlarına 
ihracat yapacaktır. Bundan baş
ka kooperatif hissedarlarına ih
tiyaç zamanlarında ehven şerait
le para da temin edecektir. 

için mesai mc\'zuu ise pek çoktur. O 
suretle ki sabahleyln ha~taneye erken 
gelen bir doktor gece yanlarına kadar 
hastanede kalmış olsa gene kendisine 
iş bulabilir. Uulmuı ,.e çalışması da 
lazım gelir. 

Acaba hastanelerde doktorları kontrol 
etmek için tayin edilen devam saatleri 
bu maksadı temin edebiliyor mu ? Tşıe 
aranacak nokta burasıdır. Benim kana· 
ııtlmce doktorlar filan saatte geleccksioi7,. 
filan saatte gldccelı.'.sinlz denilmekle ve 
bu saatlerde onların hastanelere gelip 
gitmeleri temin edilmekle mesai meselesi 
halledilmiş ol:ımaz. 

Farzediyorum ki bir doktor hastaneye 
muııyyen ukitıe geldi, koğuşlarda şöyle 
bir dolaşa, h:stalannı sathı bir surette 
gördü, sonra ayaklarını birbir üstüne 
atıp omrdu, busünkü usul buna mani 

olabilir mi ? Olamaz. Binaenaleyh bence 
doktorlan devam ~aatile konuol etmek· 
ten zi,Yade mesai üzerinde kontrol etmek 
daha doğrudur. 

Mesai üzerinde kontrol nasıl yapıla· 
bilir, diyeceksiniı:. EYet, vapılabllir. Pek 
kabildir. i\Ieseld sıhhiye vekdleti her 
doktordan ayda bir kere mesat çetvel· 
leri istivebitlr. Her bir doktor kaç has· 
taya bakmıi. Bunlar uzerinde ne gibi 

Fırka gurubunda 
Türkçenin bütün va
tandaşlar arasın 
tamlmt görilşilldü 
Ankara, 15 (Vakıt) - Cüm

huriyet Halk fırkası meclis gu· 
rupu bugün saat onbeşte Tekir
dağ meb'usu Cemil beyin riya· 
selinde toplanıldı. Bu toplantıda 
Türkçe konuşnuyan unsurlar ara
sında lisanımızın takrir ve temi· 
ni hakkında Muş meb'usu Kılıç 
oğlu Hakkı B. tarafından veril· 
miş olan takriri müzakere ede
rek icabı kararlaştırdmak üzere 
hükumete verilmesine karar ve
rildi. 

Meclis reisimizin seyahati 
Ankara, 15 (Vakıt) - Mecli

ıin tatilinde B. M. Meclisi reisi 
Kaıım Pş. Hz. Adana ve Mer· 
sin civarında bir tetkik seyahati 
yapacak tar. 

Düyunu • 
umumıye 

Tekrar müzakere 
başlıyor 

Ankara, 15 (Vokıt) - Yakın
da Ankara ve Pariste Duyunu 
umumiye müzakeratına tekrar 
başlanacaktır. Müzaker\! sureti 
halle iktiran etmezse hükumet 
tak~·tıeri tecil ettirPcektir. 

Ali lktısat meclisi 
toplandı 

Ankara, 15 ( Vakıt ) - Ali 
iktısat meclisi hugfin iktısat ve
kili Mustafa Şeref Beyin riya
setinde birinci toplanhsını yaptı. 
Mustafa Şeref B. bu münasebet
söylediği bir nutukta ikhsadi 
vaziyet ve alınan tedbirleri izah 
etti ve meclise muvaffakıyet te
menni eyledi. Müteakiben yapı-
lan intihapta birici reisliğe B. 
M. Meclisi reis vekili Hasan 8. 
(Trabzon), ikinci reisliğe Celal 
B. (izmir) seçilmiş ve rilznameye 
dahil maddeleri tetkik etmek 
için üç komisyona ayrılmıştır. 

Komisyonların intihabından so:ı
ra yarın (bugün) toplanmak üzre 
celseye nihavet veri miştir. 

Kestamonuda bir cinayet 
Kastamonu, 15 - Gül nahiye

sinin Artı köyünden Softa oğJu 
Yunus, baltayla ve feci bir şe
kilde öldürülmüştür. Ma~nunen 
üç kişi yakalanmıştır. Tahkikata 
ba~lanmıştır. 
Tayyare plyangosu"1un bUyUk 

ikramiyesi 
Muğla, 15 (A.A) - Tayyare 

piyangosunun büyük ikramiyesi 
tehrimiı orta mektep müdürü 
Hilmi beye isabet etmiştir. Bile
tin onda birine malik olan Hilmi 
B. beş bin lira alacaktır. 

ameliyeler yapmış ? Bunlar hususf ista· 
tistikler ve raporlarla tesb!t olunarak 
\'ekAlcte bildirilirse elbette doktorlann 
mesaisinden daha zi)·ade istifade edilmiş 
olur. Bu tarzdaki kontrol şilphe yok ki 
devam aaatilc yapılacak kontrolden daha 
çok müessirdir. 

Yalnız bir nokta var. Doktorların 

bütiln zamanlannı, biltün mesailerini bir 
hastahaneye vakfetmesi istenilirken onun 
da hayati ihtlynçlannı düşilnmekldzımdır. 
Bugünkü bayat ferııiti malumdur. Müıe
bassıs bir doktoru tamamlle bir mües· 
seseye bağlı}•abllmek için onun yaşa
masını temin edecek surette para vere 
bilmek kıp eder. Böyle olmadığı halde 
mütehassıs doktorlar hastahann işlle 

hariçte çalışmak imkAnını telif edemezse 
t3blt ikisinden birini tercih l'tmiye \'e 
çok defa resmi haatıneyi bırakmıya 

mecbur o!ur. Bu da o dokLOrlar için 
olduğu kadar hıstıhanelerimlz için de 
bir zarardır .• 

,,,,,,, ... 
aç 

~ 

pta 
Mile delen"n semere vermesi için iobfssl"' 

ların tev i ine lüzum görülmektedir .,. 
Ankara, 15 (Vakıt) - Kaçak

çılık hakkında alınacak tedbir
leri tetkik eden komisyon mesa
isini bitirmiş ve mesele Fırka 

grubuna intikal etmıştir. Fırka 
grnpu yarınki (bugiin <Ü) içtima
ında bu meseleyi tetkik edecek
tir. Kaçakçılık mese.elerinı tet
kik eden kom.syonda bazı aza 
tarafından mnli işler için bir ec· 
nebi mutabassıs getirilmesi hak
kında yapılan teklif taraftar ka-
zanmamışhr. 

Meclisin kaçakçılık kanununu 
çıkarmak için ay sonuna kadar 
mesaisine devam edeceği anla
şılmaktadır. 

Alakadar zevat bir bütçe ve· 
kileli ihdasının kat'iyen mevzuu· 
bahs olmadığım söy1emei<tedirler. 
Vekaletler ayrı ayrı kaçakçılık 

mücadelesi etrafında icap eden 
projeleri hazırlamaktadır. 

Gene kaçakçılık mücadelesinin 
semere vermesi için inhisar ida
relerinin birleştirilmeleri zaruri 
görülmektedir. 

Tevhitten sonr:. kadrolarda na 

tasarruf yapılacaktır. Bu 
1 

Maliye vekA!eti meşgul olın•Y' 
baş amıştır • bil

Haber verildiğine göre tef bit 
ten sonra bütün inhisarlar -
teş' ıJat dahilinde ve bir uın° lı. 
müdür tarafından idare oluoac• 
idare merkezi de Ankarada bO" 
lunacuktır. Yalnız kibrit inbi.,,. 
ecnebi bir grupun elinde bulu~ . bı,-

ması dolayısile mukavelenın lr 
mesine kadar müstakil kalaca 
br. 

tUizun paşanın beyan•tl ,.. 
Meclis reisi Kazım pata ~ .

0 1., çakçı'ıkla mücadele ve Mec 1 

faal' yeti hakkmda şu beyaoatl' 

bu unmuştur: -
"- Meclisin mesaisi de''· 

ediyor. Meclis, içtimaa ve ~ 
hususat hakkında lazım olaıı lı' 
nun ve lAyihaları günü günOo' 
çıkarmaktadır. k' 

Kaçakçılıkla mücadale h• d 

kandaki kanun layihaları da ~ 
devrede çıkarılacaktır. Mec'ifİ' 
gelecek hafta sonunda mesai•.io' 
nih~vet "'eri'mesi mu.,temeldit• 

o e ansının 
et· ce eri 

Atin111 15 (Hususi) - Cumhuriyet birliği fırkası reisi M. f'r 
pa Anastasyu dün kanunu esası encümeninde Istanbulda topl'; 

ftn B,.Jknn kouforon .. nd• Yunan b~r•l; _..,...nhl.. ...... a .,.,.;.; ._,f ptt' 

le konferansın müzakt:rat ve neticeleri hakkında mufassal iuıb•f 
vermiştiri M. Papa Anastasyudan sonra Yunan hariciye nazırı fd. 
Mihalakapulosla başvekil M. Veniıelos söz almışlar bu konfr 
ranslara iştirak eden Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan, Roman11 

Sırbistan ve Arnavutluk arasında bir ademi tecavuz ve bakeınlilı 
misakının akti hususunda salim bir hatve teıkil edeceğini söyle" 
mişler ve konferansın şimdiye kadar gösterdiği işleri tasvip ede" 
rek, bu konferanslarm aktı hususunda M. Papa AnastasyuYd 
vulmbu'an teşebbüs;;nden do1avı tel· rik ve ta~tir eylemişlerdir. 

932 çesı t'ransa ve Yunantstl' 
Tasarruftan ziyade varidat te· D8 mal D8Sll 
minlne ehemmiyet verilecek gönderilecek 'l t 

Ankara, 15 (Vakıt) - Hükfı· lstanbul, 15 (A.A) _ Ihracl 
met .bütçe ile yeni vergi layiha-
larını şubat içinde meclise vere- ofısinden tebliğ edilmiştir: . ıJ 
cektir. Yeni bütçede tasarruftan Fransaya kontenjanla ıl il' 
ziyade varidat teminine ehem- edilecek oşya için evvelden 111

• 
miyec ver°l"!cektir saade alınması icap etmektedif' 

·e1-
Ankarada ir intihar Eransaya ihracat yapan tı id 

Ziraat mektebi şarapçılık şefi 
Zafir B. kendini öldürdU 
Ankara, 15 (Yakıt) - Ziraat 

mektebi şarapçılık şefi Zafir B. 
kol damarlarını ve boğazını kes
mek suretile intibar etmiştir. 

Müntehir bıraktığı bir mektupta 
müptela olduğu asabi rabatsızlık 
dolayısile hayattan nefret ettiği
ni ve yaşayamıyacağım anladı
ğından intihara karar verdiğini 
yazmakta ve kalan eşyasının ba
basma teslim edilmesini vasiyet 
etmektedir. Müddeiumumilik tah· 
kikata devam etmektedir. 

Şa ilerin 
muhakemesi 
Adana, lS (Vakıt - Vandan 

getirilen 190 şakinin evrakları 

temyiz mahkemesinden gelmek 
üzeredir. Muhakemelerine önü
müzdeki hafta zarfında devam 
edileceiTi .-:anno'ur1uvor. 

rethanelerimiıin bu milsaade':;t 
ne suretle alınabileceğine d 
ihracat ofisine müracaatla nıalO
mat almaları tavıiye olunur. 

lstanbul, 15, (A.A.) - Jb~•; 
ca~ Ofisinden tebliğ edilınitt~, 

Yunan hükumeti Yunanista 
11 

ticaret muahedesi akdetıniye 
1 

bükü metlerden gelecek . ef~f 
gümrük resmini on misline ıbl " 
etmiştir. Yunanistanla ticaret ~0

11 
ahedesi olan memleketler e 1 
gidecek eşyadan muahede ;" 
esas tarife mucibince gnıı:ır sd 
resmi alınacaksa da bu eşy•:it 
Yunani lana hini ithalinde t"' 
men'şe şahadetnamesi irae e 
mesi Jizımdır. e~ 

Yunanistana mal g<Sndere'bit 
ihracatçılarımıza bu suretle ,J 
men 'şe şabadetnamesiyle :, 
göndermeleri ve aksi halde 1 dıf 
rük resminin on misline k• ist' 
olan meblağı gilmrük veınel 1 

Adanada kaçakçuuua mUcadele naklen depo etmeleri IAıılll »-
Adana, 1 S (Vakıt) - Polis leceği beyan olunur. ~ 

iki gündenberi kaçakçılıkla şid- mıııı111ınınıııııııı1ııııu1ıınnıııı111111ıııınnııııımuııılll~'i. 
detle mücadeleye başlamıştır. Bır '" P""' 
çok kimseler yalfalanarak adli· Telgraf haberlerlml• d•'' 

kısmı 6 ıncı sayfamızd• ıı 
yeye teslim edildi. uııııııııııın 111111 uııııııııııınıııııııııııııuuınuıııııııııııınıuıı 
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4/ıcı gözüyle 
Yerli malı alzrken 

~~ttlet vazifesini yaptı, müs
L.J· •kler bir heyecan dalgası 
t 111de yerli malların arkasından 
~fktuyor. Türkiye kurtuluşunun 
'ı "01ası, yerlı mahdır. Buna inan-
ıan kalmamıştır. 

ô,1.akat işleri, mücerret fikirler 
Ct 10de dütünmek kolaydır. Mü
~ t-ret fikirler, yüksek tepe
~·t·o t eıtünden bir tayyareye 
r'.~tek ufku seyretmek gibidir. 
•' •kika ufuk geniştir. Fakat 
.:~Uusuzc!ur. Çok defa mücerret 
d Uo:umi fikirJer~e hareket e· 
iç~ll.er çok defa bu vuzuhsuzluk 

111'1lde bunalırlar, olmayacak çık-
•1-ı. ara saoarJar. 

f ,.1k iş yerli malını mücerret 
~. 11 halinden çıkarmak, onu 
""'ll' d J>~n ırmak aumdır. 
r 1Yasada yerJ malını kuvvet· 
'lld' ırnıek demek, 

1 - Sağlam mal çıkarmak 
~ - Bol mal çıkarmak 
3 - Ucuz mal çıkarmak 

'-' 4 - Sağlam, bol, ucuz malı 
'G frateblikin arzusunu gıcıkhyarak 

'tnek demektir. 
~ l'Grk müstehliki, yerli malı pa
~latıoa adeta bir nevi kutsiyet 
~ lerile giriyor. Muhakkak ki bir 
'-lba~ için ikhsadi kıymetler 
tade ıktısadi olarak karşımızda 
t tlikrniyecek. Netekim bugün 
~li nıalına gösterilen tehacüm 
~ tıcvi sırri rabıtalarla memle· 

l ınubabbetini ifade etmektedir. 
-:. akat işi yalnız müstehlik cep· 

1tıden değil, müstahsillerin 
~besinden d,. tf iisünmPk la7ım-. 
4' PttnstQhsil ne devletin yardımı, 

hatiplerin nutukfan , ne de 
~barrirlerin makaleleri ile işi 
\ ttltebilir. Onun ;-aşmıyan ikti
~~ ''. .. •ideler!ne uyması, ucuzluğu, 
'-' hıgu, saglamhğı tanıması ve 
~GatehJiki teıgahına çekmeyi 

lalesi lazımdır • 
• • • 

~İt dostum şunları anlatiı : 
~~ - Yerli malı almak için bir 
, ijesseseye gittim. Birkaç forma 
~akkabı çıkarttım, ayağıma ol-
~dı. Bir başkasını h;tedim • 
"atıcı yüzüme baktı : 
~ - Dediğiniz ayaklrnplar yu
t6 dadır. Yarın indirelim gelin 
l~ tUn •• Dedi. Yukarı dediği yer, 
).)tihtan üç metre yüksek bir 
~~~· 

~) l' ~bii ertesi güne kadar bek
ellıezd' 1\ ım. 

~- Yak kabımı bir başka dük
~~an aldım. 
11

1'° başkası anlattı: 
titt·Bir boyun atkısı almak için 
'tıı 'tt>, atkmm yerli malı olma
~i 1 İsliyordum. Dükkancı bir 
~/•ne boyun atkısı çıkardı. 
~;1" yokmu, dedim, suratırıı 

•• ~Şturdu: 
~~ U kadar.. Beğenirseniz ah
Stlld dedi ve derhal tezgahın ba
~ an ayrıldı. 

'1 Ol İsal çoğaltılabilir: 

r • • • 
t, ·=ıtret= reklam= alakayı cel-
ı\~ 1ek t::: kalabalıktır. Ticaret-
~ . 

~'il 11tıde sade kalabalığı top-,;k için müesseselerin baş 
~ l.!kları çare en basit haki-
ti.. tr .. . . ti AJ 't .. rasma gırmış r. ış ve-
ıı.. ~tın. .. ·ı . b'l ~ •Yen mu§terı en ı e mem-
)'b tt01eyi şiar edinen nice nice 
~~ne, mllesseseler vardır. 

~~ kr•bancı müessese tanıyo
\llt 1 bu müessesede bir me· 

~•tdır, bu memur haklı ve 

1 Glala Haberleri 1 
Belediyede: 

Et meselesi 
Narlı kararı ne vakit 

tatbik edilecek? 
Şehir meclıs'.nin seçtiği komis

yon esas itibarile ete narh ko
nulmasına Ye şayet bu şekilde 

faydalı olmazsa başka tedbirler 
alınmasına karar vererek dağıl
mıştı. Ondan sonra vali B. kendi 
riyasetinde kaza kaymakamlarile 
belediye, reislerinden mürekkep 
bir komisyon tophyarak narha 
karar veren birinci komisyonun 
kararının ne suretle tatbik olu-
nacağını tetkik ettirmişti, bu 
ikinci komisyon, yalnız sığır ve 
.karamana narh konulmasına, di-
ğerlerinin serbest bırakılmasına 
karar verdi. Mahaza bu komis· 
yon son kararını vermiş değildir. 
ikinci komisyon bu hafta içinde 
bir giin daha toplanacak ve bu 
işi bitirecektir. Halbuki narhın 

hangi fekilde olursa olsun tat
bik olunabilmesi için ,daimi en. 
cümen azaları etin bütün nev'i 
ve cinsleri Cizerine narh konul
masma taraftar olduğu ve bu 
noktai nazar da ikinci icra ko· 
misyonunun kararile tezat teş

kil ettiği cihetle müzakere 
ve bir karar ittihazı epice 
uz.un ve hararetli mOnakaşalar
dan sonra kabil olabilecektir. 
Meselenin bir de daimi encü
mence tetkik ve bir karara bağ
lanması kanun iktizasındandır. 
Bu itibarla işin daha bir müddet 
uzayacağı tahmin edilmektedir. 
Diğer taraftan daimi encümen aza· 
}arından ekserisinin yalnız sığır 
ve karamana narh konulması 
hak1<1nda ikinci komisyonun ver
diği karara aleytar bulunmalan 
da dikkate değer görülüyor. 
Beylerbeyi meydanı vergiye 

tabi tutulacak mı? 
Beylerbeyi meydanı için def

terdarlık vergi istemiş, belediye
de vergiden istisna eylemişti. 

Belediye bu meydanın umumi bir 
yer ve umumun menf aatine ha
dım olması dolayasile buranın ver
giden muaf kıhnması icap ede
ceği deftedarlıkta meydanın ver
giye tabi olacağı fikrinde musır
d1rlar. Bu itibarla meselenin halli 
devlet şurasına bırakılmıştır. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ·==== 
bakksız müşteriler şikayet ettiği 
raman derhal mUdüriln huzuruna 
çıkar müdür ona çıkışır, hiddet
lenir, müşteriye tarziye verir. Me
mur nıildürfin hakaretine taham
mül eder. Hatta müşteri çok hid
detlenmişse, yahut bu milşteri 
pek sinirli bir adamsa onun hu
zurunda memura sözde yol ve· 
rilir .. 

Bu memurun vazifesidir. Miiş
terileri memnun etmek ve tica
rethane müşterilerinin izzeti nef
s"ni korumak için bütçeye bir 
maaş konmuştur. 

Uzak denizlerin sahi ilerinde 
milli bayraklarının altında tica
ret e•leri açanlar, sade filoları
na, sade ordularının süngülerine 
dayanan insanlar değil, bir din 
misyoneri gibi müşterileıin ha
yatına hakim olan insanlardır. 

Türkiye halkına Türk malını 
satın almak borçtur. Fakat Tür
kiye satıcılarına da eski zaman 
sadrazamı gibi g'urur, kibir de
ğil satış ilmini kavramak gerek
tir. 

Müşteriye satılan mal, nezaket, 
sempati ve reklamla ambarltjla
na bilir. 

Sadrı Etem 

Kudüs 
Kongresi •. 

Abbas Hilmi paşa 
ne diyor? 

Dünkü "Son Posta,, gazetesi 
sabık Hidiv Abbas Hilmi paşa
nın Kudüs kongresine bir tel
graf göndererek muvaffakıyet 
temenni ettikten sonra tam bir 
ittihatta ve büyük Britanyanın 
menafiini gözeterek kendi hak
larını kazanmalarını tavsiye ve 
işleri o!duğu için mazeretinin 
kabulünü rica ettiğini yazıyordu. 

Bu haber üzerine diln şehri· 
miz.de bulunan Abbas Hilmi pa
ta ile ıörüşmek istedik. Abbas 
Hilmi paşa bir muharririmize, 
kendisile birlikte seyahat eden 
Arif pa,anm cJ .. •~ · • ''ilvasıta 

şubayanatta bu nmuştur ı 
Kudüs kongr ... r'lanma· 

sından evvel diğer bir çok zevat 
arasında ben de davet edilmiş
tim. Fakat o zaınan davet vaki 
olduğu sıralarda bir mektupla 
itizar beyan etnıiştim. Bundan 
başka kongre ile hiç muhabere 
etmedim. Telgraf gönderdiğim 
doğru değildir. 

Zaten bildiğime nozaran kon
gte dün akşaa: nihayet bulacakb. 
Bu hususta hiçbir haber almıt 
olmamakla beraber kongrenin 
artık dağılmış olduğunu zanne
diyorum. Kongre ile hiçbir mü
nasebetim olmadığını tasrih et-
mek isterim. Filhakika birkaç 
güne kadar buradan şarki Er· 
den'e bir seyahat yapmak fik
rindeyim. Fakat bu seyahatimin 
esasen kongre dıığılmış bulunı1-
cağı için kongre ile hiçbir ala
kası yoktur. 

Taymls'ln bir haberi 
Taymis'in Kudüs muhabiri ta

rafmdan verilen malümata göre 
Kudüs kongresi topl~nm.akta ~e
vam ediyor. Kongrenm rıyaıetıne 
Kudüs müftUsU intihap olunmuş 
ve kongreyi şunlar tebrik etmiş· 
lerdir : Maverayi ıeria Emiri, Be
hubal nüvabı, Sabık Hicaz kıralı 
Ali ve sabık Mısır hidivi ile Mı
sır prenslerinden Tosun ve Veft 
prensi Nü has pasa. 

Haliç şirketine 
yardım lAzım 

Haliç şirketinin vaziyetini tet· 
kik eden komisyon işini bitir-
miştir. Komisyonun raporu şehir 
meclisinde müzakere edilerek 
kat'i bir karara raptolunacaktır. 
Tereşşüh eden haberlere göre, 
komisyon bu şirketin faaliyetine 
muntazaman deqam edebilmesi 
için takviyesi icap ettiği netice
sine varmıştır. Komisyon şirke· 
tin faaliyetini tatil eylemesini 
şehir namma zararlı gördüğünQ 
bildirmet<tedir. 

Maarifte: 
Yarınki konferans 

Maarif müdürlüğü tarafından 
tertip edilen konferanslar seri
sine yarın başlanılacaktır. ilk 
konferans baş müfettiş Ahmet 1 

Hilmi B. tarafından Darülfünun 
şonferans salonunda verilecektir. 
Bütün muallimlerin iştirakleri 
temin edilmiştir. Konferans saat 

r 2,5 ta başlıyacaklır 

1 
Techlzat bedelleri verlllyor 

Istanbul kız ve erkek muallim 
r mektebi mezunlarından olup is
i tanbula tayin edilen mualimlere 

techizat bedellerinin verilmesi 
için beklenen tmir gelmiş, dün· 
den itibaren tevziata başlaomıı-
tır. 

Denizde 

Siklon! 
Karaya oturan vapur
ların adedi 6 ya çıktı 

Karadenizde birkaç günden· 
beri devam eden fırtına dün 
sakinleşmittir. Fakat Akdcnizde 
ki fırtına bütün şiddetile devam 
etmektedir. 

Fırtına bilhassa Akdcnizin 
Afrika sahilleri üzerinde çok 
tiddetlidir. iki gün mütemadiyen 
esen tiddetli bir ıiklon bu sa· 
hiflerde büyük baaarat yapmııtır. 
MUnakalit kesildiği için haaara
tın miktan tahmin edilmemek
tedir. Macerab ırmağı taıtığı 

için halk evlerin damlanna ilti
caya mecbur kalmıılardır. Bir 
çok 6lü sayılmaktadır. EhJi hay
vanlar sllrüler halinde firar et· 
mi11lerdir. 

Diln gelen haberlerden çok 
ıiddetli bir fırtınanın Sardunya
nın f İmal aahilinde hOkQm silr· 
mekte olduğu anlatılmaktadır. 
Fırtınadan bilhassa Porto Torres 
şehri fazla hasara uğramıştır. 

Sahlllerlmlzde 
Fırtınadan sahillerimizde de 

bazı kazalar olmuştur. Son üç 
gün içinde sahillerimizde karaya 
oturan vapurların adedi altıyı 
bulmuştur. Son kHa Karaburun 
Sahipadası açıklarında olmuı, 
Sovyet bandıralı lllıç vapuru ka
raya oturmuttur. 

Vapurun vaziyeti tehlikeli gö· 
rüldUğilnden mllrettebahnı al
mak için Pera vapuru diln ıeb
rimiıden kaza mahalline hareket 
etmiştir. 
Ayancıkta karaya oturan Be

bek ismindeki Tnrk vapuru he
ntız kurtarılamamıştır. Çanakka· 
lede Morto limanında karaya 
oturan Sellmet vapuru kurtarıl
mıştır. Gene Çanakkalede otu• 
ran Yunan bandıralı Jorjenyos 
vapurunun vaziyeti tehlikeli gö
rtılme.ktadir. Barıilay acentesine 
ait Sebat vapurunun Karadeniz
de karaya oturduğu hakkındaki 
haberlerin doğru olmadığı anla
şılmaktadır. Sebat Zonguldak
Istanbul seferine devam etmek
tedir. 

Trenler l•llyor 
Yağan yağmurlardan şark 

şimendifer hattının bozulması 
üzerine birkaç gündenberi Avru
pa yolcularının aktarma ile şeh
rimize geldikleri malümdur. Hat
bn bozulan kısımlarında icap 
eden tamirat yapılmıt olduğun
dan dün giimrllk konvanıiyonel 
ve gerek ekspres aktarma yap
madan dofnı ıehrimize gelmiı
lerdir .. 

Edlmede son vaziyet 
Edirnenin bir kısım mabaU .. 

rini su altında bırakan nehirler 
tamamen yataklanna çekilmiş· 
lerdir. 

Alınan haberlere ıöre feyezan 
esnasında insanca zayiat olma
dığı fak at ban mıntakalarda az 
bir miktar hay-Yanın telef olduğu 
bildirilmektedir. Bazı depolarda 
zahire su altında kalmıştır. Uzun 
köprü yolu üzerinde Sazlıdere 
köprüsü yıkılmış olduğundlln mü
nakalat Kırklareli yolu Uzerinde 
yapılmaktadır. Tren yolcuları 
aktarma suretile şehrimize ge
lebilmektedirler. Mamafi Maraş 
köprüıa Uzerinden muvakkat ola
rak yapılan tamirlerden sonra 
trenin geçmesi temin edılmiş

tir. 
Huduttaki kalelerde kalan as-

G. -~· t · .i · ş· ·ı .. -. - · 
. ·- ........ · O Uz· EL ___.._.,..--_ ·. --'. :.' . 

Giistav Lebon 
Dört, beş satırlık bir ajans 
. telgrafı haber verdi: Meş

hur alim ve muharri Dr. Güstav 
Lebon, 91 y:ışında olduğu halde 
ölmüştür. 

Bütün Fransız alim ve muhar· 
rirlerine: 

- Başmız sağ olsun! 
Demek bu sütuna ve bende· 

nize düşmez. Ben olsa olıa iki 
kişi!·i, Celal Nuri ve AbduJlah 
Cevdet (Djevdet) beyleri taziye 
edebilirim. 

Filhakika Dr. Abdullah Cev
det (Ojevdet) bey, Şekspirin bir 
kaç eserini benzettikten sonra 
müteveffanın eserlerilni ele almış, 
içtihat mecmuasını onun maka
lelerile doldurmuş, penbe renkli 
kabını onun boy boy resimlerile 
süslemiştir. 

Bu itibarla hiç şüphesi%, iç
tihat Evinin temellerinde, müte-
veffanın alın teri bulundu~ ve 
Dr. A. Dj. Beyin çorbasında 
onun tuzu, biberi olduğu mu
hakkaktır. 

A. Dj. Bey, merakını edebi-
yattan hayatiyata çevirmeden ev
vel, Dr. G. Lebonu, fikri ve ilmi 

varlıfımızın kuvvetlenmesi için bir 
damızlık ıibi kullanmıı, onu e
linden geldiği kadar exploiter 
etmişti. Onun için içtihadın çı
karacağı muhakkak olan büyük 
matem nüshasının intişarından 
evvel Dr. A. Dj. Beye başın sağ 
olsun demek Jazım olsa gerek. 

Celil Nuri beye gelince, o da 
mllteveffaya gönül vermiş, ona şi
mei muhabbet başlamış güzide
lerdendir. Klitüphanei içtihatta 
oldujıı kadar külliyah Celil Nu· 
ride de Güstav Lebonun emeği 
vardır. Miiteveffo doktorun ca:ıi· 
besi teıirile yazdığı bir yaııda 
Celll Nuri bey, bir aralık, hersabab 
kalkınca ve her gece }atmadan 
evvel GGstav Lebondan mutlaka 
bir kaç aayıfa okumadan e.deme
diğini anlatmıştı. Şimdi mütenf-
fanm hayat sayfalarını dürüp 
bükmesi karşısmda Tekirdağ 
Meb'usunu taziye ve tesliye ederiz. 

'J oo/u. j_qHe 

Inhisarlarda 

Tütün alımı bitti 
B6hç6t Beyin bugUn şehrimize 

dönmesi bekleniyor 
Bir mfiddetten beri Aaıkarada 

bulunan tütün inhisarı umum mü
dürü Behçet Beyin bugün şehri
mize dönmesi beklenmektedir. 

inhisar idaresi şarkta, Adana 
ve Malatya bavnlisinde tnuın a
lımına devam etmektedir. Söy
lendiğine göre lzmirin alım işi 
kısmen bitmiştir . 

Diğer taraftan stok tütün · alı
mının ilk kısmı da bitmek üze-
redir. MalQm olduğu üzere lkh
sat Vekaleti evvelce Samsun, 
lstanbul ve lzmirdeki stok tütün
lerin miktarı hakkında inhisar 
idareıine bir liste göndermişti. 
Bu liıte de gösterilen tütünlerin 
hemen hepsi inhisar idaresi 
tarafandan kıymet takdir edilerek 
satın alınmıştır. Yakında lktısat 
Vekaletinden ikinci liste de gön
derilecek, idare bu liste Uzerin-
den alıma devam edecektir. 
kerter kurtarılmışlardır. 

Alakadarlara göre feyezan bir 
iki defa daha tekerrür ederse 
şehrin mecrasını değiştirmesi 
muhtemeldir. 

Oç kişi dondu 
Trabzon, 14 - Zığana dağına 

f aıla kar yağdığından yol ka· 
panmıştır. Polathanenin Maçka 
ya)lasında soğuktan üç kişi don
muştur. Cesetler iki gün sonra 
bulunmuştur. Trabzonda hava 
mutedildir. 

mııı11111ıınıııııııııı111uıııırııııııııı1111ıııııııııııııııııııııtııııuuu11ıııııın 
Şehir haberlerimizin bir 

kısmı 4 Uncu sayf amızdadsr. 
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ı GtiDID Haberleri 1 
1 San'at Aleminde 1 

Opera Cemiyeti 
Cuma günü ilk kon

serini veriyor 

Acuzenin Definesi ~ 
Adliyede: 

iki şoför serbes 
bırakıldılar 

f:?41ş vekil ismet paşa hazret

leri Istanbu!da iken Fındıklıda 

bir otumubille, içinde bulunduk

ları olumobilin çarpışması neti
cesinde hafifce yaralanmış, her 

iki otumubilin ş oförleri tevkif 
cdi lm:şti. isme t paşa hazretleri
nin, bu hafta zarfında tamamile 

cyileşdiğinc dair, A nkara adliye 
do!.turu Fahir bey tarafından 
verilen ı ~por, İst anbul müddei 

w.num i! iğ;ne gelmiş, bunun üze
rme, müddeiumumilik mevkuf 

şoför Mitat ve Cemal efendileri 
dün serbes bırakmı~tır. 

irak bas veki i 
f 

• 
geıyor 

Irak baş vekili Fevzi paşanın 
bu gün!erdc Ankaraya geleceği 
haber verilmektedir. Ziyaret 
gayrı resrnı mahiyette oldugu 
için merasim yapılmıyaca ktır. Fevzi 
paşa ile birlikte iki hükumet 
arasında yapılacak ticaret müa

hedesi müzakeratını idare edecek 
murahhasların da gelmesi muh
temel görii•me!\ t ec'ir. 

MUzemizdeki kıymetli eserler 
Müzemizde yapılan tetkik ve 

tasnif netices'nde, bir çok mü
him eserlere tesadüf edilmekte
c!ir. 

Bu arada eski Mısıra ait mi

zahi bazı münderecah bulunan 
bir eserle dokuz ciltlik Latince 

bir coğrafya külliyatının tercümesi 
voırdır. 

Bu eserler, fevkalade kıymeti 
haiz görülmektedir. Tetkikat ne-

t'icesinde, bunlar gibi kıymetli 
bazı eserlerin daha tesbiti müm-

kün o'acağı tahmin ediliyor. 

·,·,yatro komisyonunda 

Darülbedayiin vaziyetini tetkik 

ederek ıslahı çarelerini aramak 
üzere teşkil kılınan komisyon 

dün de toplanmış ve evvelce 
hazırlanan proje üzerinde komis· 

yon azaları fikirlerini söylemiş
lerdir. Toplanma gelecek salıya 

bırakılmıştır. 

1 Gelenler, Gidenler 1 
Yeni Varşova sefirimiz Cavat 

B. dün akşamki ekspiresle me
muriyet yerine haraket etmiş, is· 
tgsyonda dostları tarafından teşyi 
edilmi~tir. 

1 Şehirlerimizde 1 
Sivasta - ~i\·asın bir tol .. ,m iş 

erbabı beledi) esile müzağcreye ~irmlşler
dir. Bunlar Sı\·asa ya!. ın çağhyandan 

elektrik çıkarmak, Sivası aydınlatmak için 
Jmk yıllık bir imtiyaz isti) orlar. 

Konyada - Jçinde bir mektep 
dart:~inin focoğra f karanlık odası bulunan 
Şsyh -ndrcttin binasında yangın çıkmış· 

tlr: 

Tarsuste - Ağırccza hakimliği 
Ağvt:dil mışıır 

Adana DarUUicezesl - Ada
nada bir Darülı\ceze var. Borada 25 

yaşınd:ı bir ~mi taze ile bir amıi erkek 
e vlenmiştir. Şimdi DarülAeezedcki oda

lannda bir salıncak kuruldu. Bir yaşında 
ma\"İ göılü bir çocuklan vardır. 

" Moretoryom " - f zmirdc çı· 
kan '* llalkınsesi,, gazetesi bo ı çların bir 
müddet nmumr cccili için makaleler 
y ıamık tadır. 

Muhtelit mübadelede: 
-------~-Yeni bir bitaraf mu
rahhas ~ağırılacak 

iki aydanberi mezun bulunan 
Muhtelit mübadele lrnmisyonu 
bitaraf murahhasla rından M. Ri· 
vas dünkü Semplon ekspresile 
şehrimize gelmiştir. 

M. Rivas memleketi olan ŞiJi
nb Peru sefir'i~ine tayin edil
diği için burada bir hafta ka
dar kalarak işlerini tasfiye et
tikten sonra komisyondaki 
vazifesinden istifa edecek ve 
Cenubi Amerikaya hareket ede
cektir. 

M. Rivas komisyondan ayrıl
dıktan sonra yerine yeni bir bi
taraf miirahhas tayin edilip edil
memesi hakkında Türk Ye Yunan 
hariciye nezaretleri aralarında 

karar vereceklerdir. iki hükume
tin, komisyon iş 1erinin yakında 

bitiri leceğini nazarı itibara ala
rak yeni bir bitaraf mürahhas 
çağmlmamasıoa karar vermeleri 
kuvvetle muhtemel srörülmektedir. 

Poıhıte: 

Ölümle biten 
bir kavga 

Dün saat 13 de Sirkecide 
ehemmiyetsiz bir mes'eleden 
çıkan bir kavga bir arabacının 

ölümü ile neticelenmiştir: 

Geçen ~ene teşekkül eden 
Opera cemiyeti , hedefine 
erişmek ıçm evveli uzunca bir 
hazırlık mesaisinde bulunmak 
üzre işe başlamıştı. Bu cümleden 
olarak bu vadide çalışan muh
telif san' atk.irlar bir araya top
lanılmış ve gerek yalnız, gerek 
birlikte taganni hususunda mü
temadi provalar yapılmıştır. O
pera cemiyeti, opera unsurlarını 
hazırlamalda meşguldür. Bu cüm
leden olarak bir Koro ve bir de 
Orkestra heyetleri teşkiline çah
şı lma k tadır. Aym zamanda bazı 
tamnmış ltalyan operalarının mü
him parçaları aslından dilimize 
tercüme olunmuştur. Opera ce-
miy~ti, bu hazırlık mesaisinin 
ilk semeresi olmak üzre önümüz· 
deki cuma günü saat on üç bu-
çukta Gülhane parkı metbalin
deki alay köşkünde davetliJerine 
mahsus bir konser verecektir. 

Münir Nurettin 
konseri 

Maruf taganni san'atkarı Mü
nir Nurrttin bey, 19 kanunuevel 
cumartesi günü akşamı saat 
21,30 da Melek sineması salo
nunda Mesut Cemil, Ruşen Ferit 
beylerin ve Artaki efendinin iş
tirakile bir konse:r verecektir. 

Fırka kongreleri 
Halk fırkası nahiye kongreleri 

bugün tamamiJe bitecektir. 
Gelecek salı gününden itiba

ren kaza kona-relerine başlanı
lacak ve üç gün zarfında bitiri
lecektir. 

;.;;.....;;;;;..;;.;;.;;:;::.;:~Iİİİ!I'~ 
Ressamı : MUnlf fehlrt' MUelllfl : Nlzamettln Na~lf 

O kadar sevinmisti, ki az kalsın ' . 

Dervişiıı boynuna sarılacaktı 
-39-

ü '"şüY°'' Sultan dalgan dalgın; 
- Bunu eyvelce de söylemiş

tiniz .. - dedi - Ama nerede? Ga
liba Keranın evinde .. 

- Beli sultanım.. iyi keşfetti
nız .. 

- O halde? Ne olacak şimdi? 
Hazineyi haydutlara mı bırakaca
ğız? 

- Ne münasebet sult anım. 
Bilakis bir taşla iki kuş vuraca
ğız. Bendeniz tertibatımı aldım .. 
Elbette Behayı bu halde bıraka
mayız .. Evvela ısyam söndürmi
ye mecburum.. Saniyen hazineyi 
ele geçirmemiz lazım. Binaena
leyh, derhal bir ordu sevkede
ceğim .. Halepten gelen Hüse} in 
paşa evvelce de arzetmiştim ki o 
havalide uzun zaman vazife gör
müş .. 

- Evet .• 
- Onu ordunun başına geçi

receğim.. Üç aya varmaı mese
le biter .• 

- Güzel... 
Valide sultan o kadar sevın

mişti ki, az kalsın Dervişin boy
nuna sarılacak ve sakalından 
" Maaaç! Muuuç!,, öpüverecekti. 
Bereket versin itidalini muhafa
za edebildi. Ve sarayma döndü
ğü zaman sevincinden öyle bir 
rehavet hissetti ki, lam üç gün 
üç gece yatağandan çıkmadı. Bu 
müddet zarfında genç ve son 
derece güzel bir taze carıye 

ı mı, fmnların başına şu JıJ• 
susam kokan sıcak fodJaları 1' 
sır zembillere doldurup Y~ 
düzülüyorlar, bir Jnsmıysa a~ rt• 
ları çıktığı kadar bağıran ç.ıgı ,_ 
kanların tesirine kapıhp paf.~ e 
dan pazara sergiden sergıY 
mekik dokuyorlardı. 

ıııL· 
-Teke sakalı gibi puras~ ! 

Püskülünden tart, öyle al aga~ 
- Haniya müderris ka\'U te 

gibi! Yok mu alan .. ? Seç seÇ 
tadma bak ağam!.. .. ıe 

Kavun o devirde, işte b0Y 
sahhyordu. 

Beri yanda bir bakkal, koıtı~ 
su kasapla kavga ediyor_; ;~. 
kokmuş bahkla dolu bir ışP . 
tayı müşterisinin kafasına geçr 
ren bir balıkçı: 

- Ramazan mübarek akf8:ı 
Bu kadar pazarhk olur mu be ; 
Diye haykmyor ve satıcılıı'ıe 
hepsi de ona bak veren gözlet • 
bakarak, bir ağızdan haykıtl 
yorlardı: 

- Haniya yok mu alan? •• 

·bl 
Balıkpazarından bir sel gıd• 

akan insan dalgaları arasıll 
bir adam yavaş yavaş ilerliY0

[. 

du. Bu, elinde baltası, boyııu0 • 

Keşkülü dül,kandan dükkill 
giren ve sergilerden sadaka tof 
lıyan bir dervişti. 

Kılığı kıyafeti temizdi. Başıır' 

Arabacı katibi Arif ve ibrahim 
isminde iki kişi arabacı Mehme
di sol bögründen agır surette 
yaralamışlar, bunlardan İbrahim 

yakalanmış Arif kaçmışlar. Cer
rahpaşa hastanesine kaldırılan 
Mehmedin hayatı tehlikededir. 

Fevzi Hatit pap - ı . olan Gülfem yatağının •:r•i• .ı .. . ·ı k ... 1r11ı• ., u•··---- yoy• 4!11rı ez~·. 

bir sivri külah vardı. 1 ~· Sabıkalı bir hırsız ~akalandı 
Eyüp polis merkezi, uzun 

Dektor Fefvzi Raşit paşa Avru- ucunda onunla beraber uyumuş, 
padan avdet ederek hastalarını Ca- onunla beraber uyanmıştı .• 

müddettenberi Eyübün muhtelif 
semtlerinde bir çok sirkatler 
yapan arap Cemal isminde bir 
sabıkalıyı meşhut cürüm halinde 
yakalamışbr. Cemal evvelki ak· 
şam Eyüp askerlik dairesinin alt 
katındaki efrat kuvuşuna girerek 
öte beri çalarken yakalanmış, 
yapılan tahkikat neticesinde 
daha evvelki bir çok sirkatlerio 
da bu adam tarafından yapıldıgı 
tes'bit edilmiş, evrakile berader 
mahkemeye verilmiştir. 

l_S_P_O_R_f 
Mağltlp olan bir 

bok sor 

ğaloğlunda Halk fırkası karşısında 
Şamh apartmanındaki muayene 
hanesinde kabule baslamıştır. 

,..- Meleksinemasında -
Münir Nurettin 

KONSERi 
19 Kanunuevvel Cumartesi 

akşamı. Pazar gününden 

itibaren biletler sinema 
gişesinde satılır. 

~ GlOIYA'DA~ 
Önümüzdeki Cumarte~i Akşamı 
MUttehem... Kalkınız •• 

filminin mümessilcsi 
Londra, 15 (A.A) - Fransız G A B Y M O R LA Y 

hafif siklet şampiyonu Marius y ı C T 0 R vEF R A N c E N 
Bandry Londrada yapılan ve 15 
ravunt devam etmesi icap eden Sevgiden Sonra 
bir maçı lngiliz Kidbergin kar- Lüks ve zarafet fılminde. \'azii sahne: 
şısında beşinci ravuntta terkey- (Koenigsmark) eserini vücuı:fa getiren 
lemesi hasebile mağlup olmuştur. \.- LEONCE PERRET 

, Bu akşam----------• .. 

ELHAMRA sinemasında 

Gel Boşanalım 
~D 1 L P iN m N IE~ 

Fransızca sözlü ve şarkılı muazzam vodvil 

Clara Tambour, 
v ıE 

Henrg 
Alice Cocea 

Garat 
tarafından 

Clara Tambour "inci Kolye,, 
Fransızça Sözlü 2 Kahkahalı Komedi, 

Paramount filmidir. 

Hüseyin paşa işte bu ~uha
vereden bir hafta sonra yola 
çıkılmıştı. 

• • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • 

Gene bu hadiselerin cereyanı 
esasındaydı ki Filibe civarmda 
açik ordugahta yeni bir yürüyüşe 
hazırlanmakla meşgul olan sad· 
razam (1] lbrabim paşanın bir 
sabah çadırı açılmış ve atından 
kan· ter içinde yere inen bir sai 
bir yıldırım sür'atile çadırdan 

içeriye girerek paşayı eteklemiş 
ve göğsünden çıkardığı madeni 
bir kutuyu oturduğu şiltenin ke
narına birakıvermişti. 

lbrahim paşa kutuyu görünce 
bir an dona kalmış; sonra, ma
iyetine beş yüz atlı alarak Jstan
bula revan olmuştu. 

Bu ani hareketin sebebini hiç 
kimse anlıyamamıştı. Yalnız E
dirne'de konakladıkları zaman 
kapısında bekliyen sadık hiz
metkarı, onun bir ak~am kendi 
kendine, föyle söylediğini duy
muştu. 

- Ey Halil! Alacağın olsun 
benden .• Demek makamıma göz 
koyan sensin hal... 

Ve bunu kimseye söylememiş
ti. Zaten o gece, sabaha karşı 
lntanbuldan gelen iki bostancı 

paşayı haklayıp fermanını kale 
kapısına dört yanından mıhlı

yarak asmışlardı. 
Aceba Istanbul, eski sadraza

mın yola çıktığını nasal haber al-
mıştı? • 

- 18 INCl KISIM -
Esrarengiz adamın dUşmesi 
Akşam oluyordu, 
İşlerinden çıkanlar evlerine 

dönüyorlardı. Bunlardan bir kıs-

Müşterisile kavga eden b8 ',, 

çanın bulunduğu yere varıll O' 

hemen yere eğildi, çamurlu s f' 
kağa yayılan balıklan toplaııı• 
ba~adL d~ 

Başına toplanan kalabalık ·tit 
ğılmıştı, şimdi balıkçı kilJlbJ r 
günün kaçmcı kavgasına baıt r 
!anıyor, çözülen sarığım sarıY0 

du. Ve muttasıl küfrediyordu'.,e 
D . . .. .. b" dePbl 

ervışı gorunce ır 

tuhaflaşıvermişti; Hemen, 
- Zahmet etme baba! 
Diye homurdandı. ·şti 
Fakat derviş işini bitir1Jl

1 

bile; doğrulurken. di-
- Ne zahmeti evlat! • d~ 

rdır·· insan insana yardJm etme ı ~· 
- Ve gfıya okuyup üfliyec;ııe 

miş gibi ağzını balıkçının yiiı.;ıe 
yaklaşhrdı gayet hafif bir 5 

kulagv ma fısıldadı : .. , . 
rı~· 

- Bu gece.. Gece Y~lıJ10f 
Gene gelmezsen kendini 0 

bil.. oıı' 
[1 J Evet. Çünkü ordugabtıı 

hô.la bu sıfatla hitabeuiyor!ardı . 
- ti 

Darülbedayi Temsille 
Bugün akşam saat ist~nbul erı~diu~ld 

2 ı ,30 da ~ehirTıyatros 

K a I V.~.0~ es ı 111111111111111 

A. BiSSON 11111111 
Tercüme eden: lllJıJıJıfll ll·~·~-l\1ükcrrem ı\l:lattin •"' 

Zabitan gecesi. 
'f "L , 

Yarın akşam K A 1 çt1' 
Altı yaşından aşağı otan ıJe'' 

cuklar tiyatroya kabul edilme 
AYDA ELLi LIR.f\f ı; otsıı 

• vnf a e' Serbest bale derslerınde mu o pet 
genç hanımlar Elli lira aylıkla 
l Ieyetine iştirak edebileceklerdir. geııÇ 

Vücutları dansa el virl~li ol~ejı5ı;r• 
kızlar 3 ten 3 buçuğa J,;ndıır 
mürııcaatlıın. 





1 a'berlerl 1 
Vecihi Beyin 
Teşebbüsleri 

hindistanda bomba Servet ve refah 
l Baş makalemlzden mabaat l 

itibarile nakliye vesaiti noktasın
dan geri olan bir memlekettir. 
Türklerin tayyare vasıtasına her 
memleketten ziyade ihtiyacı 
vardır. Bununla beraber he
nüz bu ihtiyacı tatmin için fili 
o1arak hiç bir §ey yapılmış de
ğildir. Binaenaleyh en ziya<le 
ihtiyaç hissedılen mmtakalar için 
en basit bir şekilde olsun tay
yare postalara tesisi hedefimiz 
olmalıdır. 

Ingiliz nazırları 
Gandiye m·· hene 
mi etmişler? 

Patan, "Hindistand ... 11 15 (A. 
A.) - Blagalpur mıntakası ha
kim!nin ikametgahına bir bomba 
atılmıştır. Bomba, hiç kimseye 
:r.arar vermemiştir. Aynı evin 
c.varında diğer bir bomba daha 
ke<:fedilmiştir. 

Londra, 15 ( A.t;...) - lngiliz 
gazeteleri, dün Hindistanda vu· 
vua gelmiş o an suilrnst dolnyı
s;!e bilbc:~sa müteheyyiç bulun
ma'.itadır. Birçok gazeteler ve 
n::::ıim c Daily 1 elegraph, Nevs 
C ıron'cle ve Morning Post ga
zeteleri, hüHımete nüfuz ve sat
vetini göstermek suretile l:u gi
bi hac'iselerin tekerrüriine mani 
olmasını tavsiye el mektedir. 

B~ogale hükiimetinin kendisi
ne tevdi ed:lmiş o~an fevlrnlade 
sa:ahiyctieri lrnl!anması ve sar
&ı:-uıaz bir c.ddiyet ve ş:ddet 
göstermesı zaruridir. 

Mnrning Post, di) or ki: lngiliz 
idaresi, adaletin nufusunu ve 
Bengalc sakinlerınin emniyetini 
temine muvaffak olabilecek mi
dir.. Bunun cevabı, lngilterenin 
takip edeceği ısiyasete bağlıdır. 

Reisler, dıledikleri gıbi hareket 
etmekte serbest bırakılacak o!ur-
sa hatta idare ve halk tarafından 
kendilerine karşı mücameleka
rane hareket edilecek olduktan 
sonra madunların tecriye edıl
meıoi boş şeydir. Gan'.:linin ltaJ
yada sarfetmiş olduğu sözleri 
nazarı dikkate almalı ve bu tah
rikatçıya karşı Ingiliz nazırlarının 
rnüdahenekarhk eylemiş olduk-
Jarmı uruhn;urplıdır. 

Çorçi , zatülcenbe 
tutuldu 

Nevyork, 15 ( A. A. ) - M. 
Çotçil, şimdi zatülcenpten muz
tariptir Fakat doktorlar hiçbir 
ihtil3t ıyacağmı söylüyorlar. 
Dün a_şam neşredilen bülten 
müsait terakkiler kaydetmektedir. 
Zatülcenp hastalığı gögüs üze
rine vaki olan darbeden tevelliit 
etmiştir. Yapılan rontken mua
yenes< esnasında dahili hiçbir 
cer ha görülmemiştir. Mnmafi, 
M. ÇorçiJ, Kanunıısnniye kadar 
foalivet sı-öc:tnn :,,,.r,.l r ... 

Ankara 
fakf ltesi 

ukuk 

Ankara, 15 (Vakıt) - Ankara 
Hukuk mckteb n'n fakülte olma
sı Vekiıfer heyetince tasdik c
dild=. 

Aero ı.uıupte 
"Aero bulüp,. unvanını alan si

vil tayyareciler kulübü Beyoğ
hındn müsait bil bina l'irala
mışhr. Şehrimize gelecek ecne
bi tayyarecileri müsafir etmek 
için ayrı daire bu!unmaktadır. 
Klübün birde dershanesi vardır. 
Burada ameli tayyarecilik ders
leri verilecektir. isteyen gençler 
ve hatta hanımlar dershaneye 
devam edebileceklerdir. 

Kulüp 20 l<iinunusanidc açı-
lacaktır. ........................................................... 
güzel ecnebi kadınıdır. 

Profesörün bu sözlerini diğer 
hakemler de tastik etmişler, ve 
neticede birincilik mükafata ona 
verilmiştir. 

Viyananın güzelleri de Mis 
Betti nin faikiyetini kabul etmiş
lerdir • ., 

Iktısat vekili radyoda 
kıymetli bir nutuk 

söyledi 
Ankara, 15, (A.A.) - lktısat 

vekili Mustafa Şeref 8. dün ak-
şam rad) oda tasarruf haftası 
ınüna5ebetile bir nutuk ıöyle
miıtir, Osmanlı imparatorluğun
da m.lli bir ıktısat olmadığını 
söylemiş, yeni TOrkiyenin Anka
rada teşekkülünden sonraki ik
tısadi vaziyetimizi izah etmiş ve 
tasarruf lüzumuna işaret ederek 
demiştir ki : 
-Hepimizin biJnıem=z lazımdır ki, 
bir mem!elcetin iktısadi selameti 
yalnız hükümct tedbirlerile 
olup biter bir keyfiyet değildir. 
lktısadt manada devlet, birlikte 
ve beraberce çalışan aynı millete 
mensup fertlerden müteşekldl bir 
top~ulu .tur. Bir nıi11et fertlerinin 
ve bütün dev.et teşkilitmın bir
lik le ve beraberce aym hedefe 
doğru candan ve ele.e yürüme
sini icnp ettiren sebepler ta-
rihte bugünkü l<a<lar ehemmiyet 
ve az ımct e hıç bır zaman bir 
araya gelmemiş ve hiçbir %aman 
bu kadar bakım olmaınııtır. Bu 
gün büyük, küçiiK, kadıo, erkek 
her Türk tek bir nokta etarahn
da toplanacaklardır. O nokta, 
mili iktısadı korumaktır. Bizim 
milli ıktısadı koı umak dediğimiz 
işte, aynı zamanda kur-
mak da vardır. Çünkü Türk 
milleti efradı devletle elele ola
rak milli ve umumi bir haıektle 
yürürse!< milli ikhsadımızı hem 
kurnrız hem de koruruz. Milli 
ikhsadı lrnrmak ve korumak 
için her Türkün yapması "'lazım 
ota.ı:ı ilk İf yerli mala kullanmaktır. 

Oyle bir vatandayız ki bir 
dakikalık bile ihmal ve müsama
haya tahammül yoktur. Buiün 
bütün milletler yerli mahıulU is· 
tilıJik etmek yerli malı kullan
mak yolunda sarsılmaz tereddü
de düşmez bir imanla taımaz su· 
rette yürümektedirler. Memleket 
içinde yerli mahsulü ve yerli 
malı olarak tedarik etmemiı: ka-
bil ve mümkün o!an birçok eşya 
için yabancı memleketlere mil-
yonlarca kıymetlerimiz gönder
mel<teyiz. Dikkat ve şaşmaz bir 
iman bu paraların hepsini mem· 
leketimizde bıra <abiıir. 

Mustafa Şeref bey yerli malı 
kulJanan mcm!e <etin servet ve 
refah art acağl, pcıra kıymetinin 
yükseleceğini sö Jedikten sonra 
sözlerine ~u suret!e devam et· 
m;ştir: 

-Vatandaşlar yerli malı kull.ın
mayı imnn haline getirmekle be
raber tasarruf etmek ve tutu'n'u 
olmak ta ş.arımız oımalıdır. "Eu
gün buldum, bugün yerim, hak 
kerimdir yarma,, darbımeseli ip
tidai kavirnlcr ve. enerjisi sön-
müş millet:cr ıçindir. 

Türk gibi enerji deposu olan 
bir millet ancak yarın, öbüıgün 
veya daha öbürgün ve daha 
ilerisi için çalı~ır. 

Mustafa Şeref bey nutkunun 
sonlarına doğru demiştir ki: 
-Tasarruf yapabilmek İçin de 
say ve amelin vermelerini de 
hesapla surette sarf eder olmak 
lazımdır. Her masrafımızda sü
rekli bir dikkat hakim olmalı
dır. ihtiyaçlarımızı normal haya
tımıza göre intihap etmeliyiz. 

Esasen memleketimizde tay
yarecilik için bu şekilde bir fa
aliyet zemini teessüs etmezse tay-
yareciliğin terakkisine imkan yok
tur. Çünkü tayyarecilik sırf eğ
lence ve spor vasıtası oldukça 
istidatlı gençler bu sahada ken
dilerini gösteremez. Haiz olduk
ları iıtidatlara inkişaf hamlesi 
veremez. Bunun için sivil tayya
reciliğin bir muayyen meslek ha
line girmesi, tayyareciliğe intisap 
bir gencin bu meslekle çalış ığı 
halde hayat ve istilcbalini temin 
edebileceğine itimat etmesi ıcap 
eder. işte memleketimizde tay
yare postalarıma tesisine bundan 
dolayı da lüzum ve zaruret vardır. 

Demek iıtiyoı uz ki Vecihi be
yin Moda ve Kalamış civarında 
bir ıivil tayyarecilik mektebi aç
ması iyi bir teşebbüstür. Fakat 
bu leşe bbüsten asıl maksat hu· 
ıüle ge!ebilmek için bilahare 
onu besliyecek, kuvvet Ye gıda 
verecek müteşebbislerin de takip 
etmesi lizımdır. Aksi taktirde 
siYil tayyarecilik mektebi açmak 
amatör tayyareciler yetiştirmek 
teşebbüsü bir saksı içinde susuz. 
kalmış çiçek gibi kuruyup gitmi
ye mabküm olur. 

.Afe~H1et ASUH 

Bu iş 
Allaha kaldı 

l Ust tarah 1 inci sayfada ) 
Celse, M. Makdonalt ile diğer 

bazı nazırların bu sabah tahdidi 
teslihat davası için Saint - Paul 
kilisesinde yapılacak ayine gide
bilmeleri için Aaat 11,30 da tatil 
edilmiştir. Bu hal, bir dev.et 
adamına latife tarzında celsenin 
kiliıede devam etmekte olduğu· 
nu söylettiraıiştir. 

Musuren devam etmekte olan 
şayialara inanmak lazım gelirse 
htil<ümetin bu suretle inkitaa 
uğramış olan mlizakereleri ıktı
sadi inhitat, tam'rat, harp borç
ları nukut meseleleri, Almanya
nın vcıziyeti, Hoover moratoryo
mu ve tahdidi teslihat hahkında 
cereyan etmiştir. 

Canterbury ser piskoposunun 
Sain· Paul kilisesinde irat etmiş 
olduğu mev'ıze bu son mesele 
hakr<ındadır. ................ ·--········· ............. -.............. . ..................................... -....................... . 
iif";~~ll 

ll~ADMll 
ij Karadeniz postası ~~ 

il Vatan li 
ıı npuru 17 p e n e nı ~ e li 
1 
~n:•::şamı Sirkeciden hare· il 
ketle ( Zon~uldak, Inebolu, i~ 

Samıun, Ordu, Giresun, Trab- il 
Kazancımızı maksada hizmet 
eder surette kullanmalıyız. Sar
fe~lenle bunun mukabilinde alı
nanı mukayese etmek normal 
hayat seviyesini geçen ihtiyaç
lar için masraf yapmamak, mas
rafla varidata daima !10t ede
rek bir birile mütevazin tutmak 
ahlaki' enerjimizin, baıiretimızin 
ölçüsüdür, 

I zon, Sürmene ve Rize ) ye iİ 
• gidecektir. H 
Is Fazla tafıillt ıçm Sirkeci, ii 
H Yelkenci hanındaki acenteli· i! 
U jine müracaat. Tel. 21515 H 
!! ii :::=:.-.::u:::=-.::::----·--...... :-===:a 

- 36 - Moris Löblandan: ~ 

Anahtar sesi ... Madam Destol, 
''odur!,, dıye yerinden fırladı 

- Y anamıza polisleri de al
saydık daha iyi ederdik. 

Dedi. 
- Sanki polis bizden fazla 

bir şey mi bu aca1dı? Bu alçak, 
zavallı yavrumu kimailir nereye 
götürdü. Ah Valne, Ncllirozla 
niçin daha evvel evlenmediniz? 
Bu feci hadise olmazdı.. Daha 
henüz ümitsiz değilim • Bir şey 
olmamıştır inışallah .. durunuz. bir 
düşünelim. On ikiden ikiye ka
dar, bu adam Nelliroz'un oda
smda~dı. Herhalde orada mü
him bir iey o1mamıştır.. Sonra 
buraya, baloya gelclileı.. Burzsı 
da kalabalıktı. Burada da bır 

şey o\mamıştır.. Herhalde Nel
Jiroz'u döniişte evde bu'ursak, 
kurtulmuş oluruz Vatne ... 

- Evet, fakat ya eve dön
memişse .. ? Gecenin mühim bir 
kısmını, bu adamla.. Ötle bir 
adamla ki söylediklerine nazaran 
vücut vUcuda iki kumru gibi 
sıkışara1' ? .. !.. 

Valne daha faıla söyliyemi
yordu.Nelliroza olan a~kına rağ
men bu kadarını fazla buluyor
du. Madam Destol onun bu 
haline acımalda beraber başka 
şeyler düşünüyordu. 

- Valne, dedi, eve dönüp 
onu bu:unca kendisine hiç bir 
şey soylemiyelim. Nasıl olsa öğ
renecek, an aşıldı mı! 

- Anlaşıldı .. 
Eve gelince hemen koşup bak

tılar. Nelliroz gelmemişti. Oda 
bomboştu. Bu yeni vaziyet kar
şmnda Madam Destol artık da
yanamadı. 

Hıçkırarak: 

- Aman yarabbim, dedi, ne 
fecaat.. Ne fecaat!. 

Valne bir aks.i seda gibi tek
rarlıyordu: 

- Ne fecaat f ••• 
Sonra, suıtular ve uzun müd

det· birbirlerinin yüzlerine bak
madan oturdular. Saat beşi, son
ra altıyı çaldı. Artık her ikisi 
de, vaziyetin vehametini anla
mışlardı, mamafi birbirlerine bir 
şey söylemiyorlardı. 

Saat yediye doğru, kapıda bir 
anahtar sesi işitildi. Madam 
Destol: 

- O dur, 
Diye yerinden fmldadı. 

Filhakika, bu gelen Nelliroz· 
du. Rengi bembeyaz, uçuk, b'r 
makine adam gibi h::ırcketlerle 
yürüyerek ilerliyordu. Gitti, oda
sına girdi. 

Madam Destol, kızının araka
smdan atılmıştı. Valneye, c•na 
yete dair bir kelime bile söy
lememesini tenbih etliği hn!de 
kızman bu bitkin hali karşısında 
dayanamadı ve : 

- Bir katil, bir katille be
raberdin ... 

Dedi. Nelliroz bir şey anlı)•a· 
mamısh. 

- Kim? ne katili? 
- O, seninle beraber geceyi 

geçiren Jerar, Baratof'u, para 
sına çalmak için öldüren katıl.. 

- Nasıl olur, mademki Ba
ratof kendisidir. 

- Hayır, yalan, Baratof o 
değil, asıl Bnratof'u öldürmüş 
Ye ismini de çalmış dcmek .. Ben 

Baratof'un cesedini gördüm.f~ 
Jerar'ı arıyor, nerdeyse yak•~ 

Nelliıoz donmuş kalmıştı· rt· 
tek kelime !iÖyliyemiyordu. . ~ 
reye, titreye ilerledi. annesı ;,. 
tarnk yavaş hareketlerle oda ,. 
çıkardı, Velneyi de çıkardı. k lr 
pısmı kapadı, geldi aynay~ .b• &' 
h, orada kendi ölü hayalını ~ t 
rerek titredi, sonra birdenb1

;, 

kendini divanın i'slüne atta I. 
hıçkıra hıçkıra ağiamıya bsŞ' 
d1. l rd 
DÖRDUNCÜ KIS 

Polls hafiyesi Nanta• •• 
Müstantik Lisney saat 8 e dol 

ru yeni Palas otele ge!mişti. 
Katibine döndü: 
- Bana emniyeti umunıife' 

l .. bd 
den ver.len ma ümata gore 
Baratof şiipheli bir adaııı11Sıt 
Servetınin nereden geldiği JtJe~ 
hul. Mütemadiyen seyahat ed 

1 
bu adam, Po!onyada, AvusturY 
da daimi nezaret altında buluır' 
c!uruluyornrnı. Bu cinayetin I': 
rip neticeleri olacak. Lab~t•~ 
varlar müesse:;esin.e verdiğ~ b ,J 
milyonun elbet bır sebebı '·~ 
Katil, eski şeriklerinden bir1 

olsa gerek. ., 
Belki de intikam alan bl 

rısı. 

IRifmndiJ 

T as.arrut hattas! 
Tasarruf haftası programı fj1, ~ 

vaffakıyetle tatbik edllmekted ~ 
Dün c!e konferanıfara deflıl' 
edilmiş ve propagandala• yaP 
mışhr. Mekteplerde yapılma~t' 
olan yazı müsabakalarına da JI' 
vam edilmektedir. Müsabaka 1•' 
pılan mekteplerde seçilen t.ı:: 
belerin evrakı maarif müdiirl 

1 ğüne ıönderilmektedir. Haft, 
sonunda ilk mekteplere ait e 
rak ilk tedrisat müfettişleri, 0~ 
ta mektep ve Jiselere ait efr~ 
ta v~kilet teftiş heyeti tarafı J 
dan tetkik edilecektir. Tasa~ 
haftası ve yerli malına k ~· 
her sınıf halk büyük bir ali,.. 

k. t• göstermektedir. Bu sene ı d 

ıarruf haftası geçen senedt t 
daha canlıdır. Birçok dükkA~ ~ 
yerli malını halka tanıtmak ıÇ ııt 
tertibat almışlar ve yerli rn11lı f 
maliyet fiatına satmaya başlaot' 
lardır. • 

1
t 

Cuma gün eri sabahleyıo '~it 
on:'a Halk ev:nde bilyük ·)I' 
kabul resmi yapılacak ve bı r 
lıare büyük bir alayla geçit re 

mi yapılacak!ır. . de' 
T caret odası raporlörlerıo O 

Hakkı Nezihi B. de cuma ~~~ 
saat 1 l de Cümhuriyet P~JI' 
fırkası I<adıhöy kaza merkef.I j( 
de m 1 i tasnrı uf ve ıbtısat lı• ... 

(<ti•' 
k111da bir konfer: nı verece 

Katul rcnmine davet. d'!f 
T:ı,arru lrn rc:ısı l\orrı's\Onu riyn(eu~rı -
Tas rı uf ve yer i malı ha 

mün sebetif e ldkuruevvelin 
sc!>iıinci rnmn gi:.nü saat 0 f 
Coğalo'unda J :a k (v'nde Y'1~, 
laca < resmi ka ~ u 'e JstarıbU ol' 
bu u 1~n meL'usan Eskcri ve '°,i~ 
ki erkan, z~titan ve me(!J" fı 
ile matl;uat \C resmi ve g'll; 
resmi lqcl 1 iıl'er ve biJ{ııf 
vatand nş!a r d<1 vetlidir. ,et 

A d · · ı· e b• yrıca :\vctıye ırsa ın r•' 
kalmadan cümlesinin bu '°:.at· 
sime iştirak etmeleri rica ofu 
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1 1 
Ketlf bedeli 1044 lira 78 bl'Uf olan Edirnekapı haricinde 

telıitlikteki abide etrafına konulacak BordGr pazarlıkla yapbnla· 
cakbr. Pazarlık 19-12-931 cumarteai günildilr. Pazarhğa girmek 

için 156 lira teiDIDat IAzamclar. Teminat nakden kabul edilmez. 

Ya belediyeden iiaauye almarak bankaya yahnlıp abnacak mak

buz Ye,ahut b8k6metçe muteber tanınmıı bankalardan getirilecek 
teminat maktubu ile olur. Bu pkilde teminat makbuz veya mek
tuba ile yeYmi mezk6rda ıaat on beşe kadar Levazım MGdtırlD

jtlae m&racaat edilmelidir. (4442) 

Ala.et Sacitle Fatma Sacit i:. Mı kan koca idiler. Fatma 
~~urla arkadaılarma an· 

._ Biz anlattık. MOtekabilen 
~lltlı. Ne ben kocamı, ne de 

beni kontrol ederiz. Bu 
... llJler bizim için adi tedbir
~· Biz hlrllz ve iyi Reçinme
~ IDTI da işte bu mütekabil 
~ettir. 
ilııL ltakikatte bu h6rriyetten ye· r- istifade eden F atmaydı. 
tbne, gilzel bir kadındı; Eğlen
~poru aever, aık sık çıkar, 

nm az tamdığı Yeya hiç 
~dığı kimselere, çaylara gi
ı..._• ettenirdi. Ahmet onunla he
~ hemen hiçbir yere gitmezdi. 
~t sakin bir adamdı. Meş
L..ıt. ~lr ankattı. Zengindi, mes· 
t::.~k sever, gece glind6z 

Ahmedia kan1ma bOyilk bir 
~eti Yardı. Onun için, karı
..... eflenmuine kantmıyor ve t;:- aralarmcla olan mukave-

de riayet etmek mecburi· 
htiade olduğundan, itile rahat --t •etıul oluyordu. 
~ S.. minval llzre Ahmet ile 
lllDa bet aene rahat rahat ya

"dalar. Fakat bir son bahar 
~I, meslektaılanndan birisile 
..._·.~la caddeainden geçerken 
-.-Ue çağırıldığım duydu, dlndll 
~ lrendiaine doğru genç bir 

danın ilerledijini g6rd0. 
11...."-7. Tanımadın.. Tanımadınız 
,_.mi? 

8a aea, bu aima, hiçte değiı
~llifti. Bet aene, bu genç ve 
llt kadmm tierinde hiç bir te-

JapmalDlfb. Nasal tanımaJDlf"' 
~ Ba SelmaydL DarnffOnunda 
~ber okumuşlar ve •.• arkadaı· 
L.. etmiflerdi. Selma ıOpheaiz 
:-1le pek... ciddi bir kadm de
~ Fakat alcıi de değildi. Bir 
,-.:, tam bir aene beraber ya
~lar ve biç kavga etmemi.-

... -::_ Vay Selmacığım, aeni g6r· 
~me ne memnunum bilsen? 

Japıyonun bakalım ? 
- Evliyim. Bir de çoçuğum 

~: Kocam sık sık Ankaraya 
.-...Jor. Ya Hn Ahmet ? Ben 
~adım... Biliyor musun. Çok 

feçinmiftik. 

muhakemem vardı. geçen günleri: 338 kalan günler 22 
- Ey, sonra? GUn .. -Doğuşu: 7,18 Batışı 16,41 
- Sonrası bu kadar. Namaz vaklUerl - Sabah: 5,48 
- Ya .•• Demek Degiistaayon Üğle: 12.8: ikindi 14,29: Akşam : 16,51. 

da bir kadınla randeYUn yoktu Yatsı: 18.20: imsak: 5.30 

ha? 1 
Ahmet, bundan hiç bahset- Radyo 1 

memişti, Çonkü hadiseye ehem• ıatanbul ,.drosu 
miyet bile vermemişti. 6 dan 7 ye kadar gramafon, 7 $.) 

- Evet, ded~ bir tesadOf.. dan 8 30 ı kadar Bedayi musiki heyeti 
Sana dylemeyi unutmuıtum , 8,30 dan 9 a kadar Gramafon pltk:lan 
çllnkll ebemmiyetıiz. vasıtasile opera 9 dan ı O a kadar Belkls 

- Ebemmiyetıia mi, tesadOf· hanımın iştirakile alaturka saz 10 dan 

mO? Ne tuhaf, demek sormasam 
I0,30 a kadarCubınt 

alylemiyecektin. Biz, Ane ile , __ 
geçiyorduk. Seni glrdilk. 

BORSA 
Ahmet, içinden kamının ken· ıs K.evvel 931 AçJclı Kapaadı 

diıine çalntmuıaa hayret edi· 
yordu, Fatma devam etti: 

- Metrealerinle kahYelerde 
oturmuan daha iyi dedi, eYll 
adamlara yakıfmaz. 

- Fakat o benim metreıim 
filan değil.. Tesadüfen kartıma 
çıkb. Kendisini bef senedir gör
medim. Dariilfilounda tanııbğım 
bir genç kadın .. 

- Evet •• Bir genç kadın •• 
- ihtiyar kadın diyecek deği-

limyal.. Otuz yaıında var, yok! 
- Ben de onun için metre

ıin diyorum. AJtmıt yaıında ol-
1aydı tabii demezdim. 

Ahmet, akin tabiabna raf
men kızıyordu : 

- Sana, dedi, tekrar ederim 
ki metresim defil, ve bu suretle 
itbam etmene mO.aade ••• 

Kambiyo 
Fransız Frangı 
ı lngilf z lirası Kr. 
"T ı.. mokablll nota 
• • Liret 

ffelıa 

Drahmi 
la. Frank 

Leva 
Florin 

• lt11ro11 
• • S1J111g 
• • Pueta 
• • Mut 
• • Zloti 
• • PeuJO 
.. • Ley 
1 Ttırt llruı Dinar 

ÇerYoueç Kuruş 

Nukut 

10 Frank [Fraıısıı 
ı l1terll11 Clnılllı 
ı Dolar (Amerika 

• IO Unt [lralya 

Ayupqada Fatma &atan mahalleainde aaray arkası Ebe A· 
yaapqa tekke aokaldannm am 9 metroya ibliğ edilmek &zere 
haritası tanzim Ye iatikameti tesbit edilip bermucibi kanun tariki 

muk6r tarafeyniDcle bulunan emllk aahiplerine ihtarname ile teb

lifat icra eclilmif İH de Ayupqa aokafında 58 - 45 1-12 16-1 
No. lı Ebe aokajancla 22 No. h emllk 1abiplerinin bulUDamama• 

sından dola11 tebliiab kanuniye icra edilmediğinden tebliğ ma
kamına kaim olmak llzere illa olunur. (4443) 

Jandarma Sabn Alma Komisyonundan 
MeYcat berden 9000 yatak Ye 12000 yaabk kılıfımn imaliyeai 

pazarlıta çıkanlmqbr. Taliplerin 19 • 12 • 931 Cumarteıi gllnl 
1Ut 16ya kadar Gedikpata'daki komiayon11muza müracaatları (4447.' 

' a. K. O. SA. AL Ko. dan 1 
Çorlu Ye Teldrdatın lataab ilatiyacı için cinıi ve miktan mll

nakua tekli qajıda yuala iki kalem kara faıulya mllnakuaya 
koamuftur. Daalai 2'·1·932 tarih camarteli gllnll saat 15 te ta
liplerin ıeraiti Ye e'flah ulamak için her glln mllnakuaya iftirak 
için de ihale tarihinde Çorlu Saba alma komisyonuna mOraca• 
atlan. ( 617) ( 4178) 

Kilo Ciaal Talim mahalli 
30,000 Fua.lya Çorluda Aleni mDnak•• 
45,000 Fual,a Teklrdağında Kapalı zarf uaulil• 

• • • 
milyonlarma her gGn mOnakuay• 
lttirak edeceklerin de teminab 

- Ben de &yle kahvelerde 
kadınlarla buluımana mOaaade 

BORSA 

IC. O. Topca talmw otu 
kapab zarfla mlnakuaya kon-

HARiCI mllfhu'. lbaleai 6-1-932 tarih muvakkatelerile birlikte ihale ta· 
rihlnde Berpma ıahn alma ko
misyonuna mllracaatlan. (643) etmem. 

- A, bu fazla. Sen Hamdi 
ile Fuluryaya, Suatle Mabime, 
Hamdile bilmem kimin baloıu• 
na gidip te sabalia kartı geldi· 
iia ......... _ 

- Onun bunlarla allkua yok .. 
Benim gizli kapakh randevula· 
nm filin yok ve kendimden emi· 
nim. Sana hiyanet etmediğimi 
biliyorum. Sadece eğleniyorum. 

- Ôyleya ıenin istedijin kim• 
ıeyle gezmiye, eğlenmiye hakkın 
Yar. Halbu ki ben, birisine ıöyle 
bir teaadilf etmekle.. Kabahatli 
oluyorum. 

- Beni aptal yerine mi koy· 
mak iatiyormn, bir erkek bir 
kadınla buluf111'1& kabahatliz mi 
olur? 

- Peki sen hiç bir dOltwıla 
buluımuyor mUIUD? 

- Beni tahkir etme bir de 
tıstelik... Bunun benimle ne ali· 

Alan 1 :~en 1 :4~1 prpmlta - -t 14-JO da 
~~=' ..,4(f" 6 ".~ komia1oaaaaazcla ppdacakbr. 

ı•~-~~------...ıııı Talipleria .... mılilli alm•k 
latanbul 4 dl icra memurlu· lbere her sGn ve mtnakaumaa 

pndan : ittirak etmek iıtiyenlerin ele te-
Temamına 12l s()(A lira IOymet takdir miaat Ye teklifnamelerile vakti 

edllen Beyoglunda bUseylnata mahalle- muaneade ko~-- mi-
sinin Saksı ve Pire Mehmet eoklldanna ncaatlan. (647} (4439) 
nazır cedit 14.16 num•ralırla murakkım • • • 
iki bap klglr hanenin tamamı ıçak artır· 
mada on sekiz bin beş yüz lira bedelle 
taUp çıkmışur. 

Ve yine amamın• (21952) Ura kıy
met t1lcdir edilen Gılıta'da yeni cami 
mahallesfnln Perşenbe pazan soklğmda 
cedit 53,55,57 No. la tahtında mapzalan 
fevkindeki kadarda odalan ve sair mUş
temilttı bulunan müceddet Marikyan 
hanının tamımı açtk artn'mada on sekiz 
btn liraya talip çıkoııştır. 

MezkQr ıayn merıkul!t teknr açık 
ll'Dl'mlJ& vuedilmit olup 19 t. EVEL 
931 tarihinde şartnameleri divanhaneye 
talik edilerek 7-1-932 Tarihine mifsıdlf 
Pertembt gllntt sut J4ten 16ya tadar 
lıtanbul 4 üncü tcra dalrcsınde açık ar
orma nredle saatacakhr. 

K. O. Ye 1. inci Fırbam bul· 
pr ihtiyacı 8çe aynlmalc Ye ay
n ayn tutnamelerde olmak ke
re aleni mllnakua ile Aba ah
aacakbr. lbaleai 6-ILKbW..932 
tarih çarwamba ,enı uat ıs te 
komiayoaammcl• ,.p11aca1mr. 
Taliplerin· fartnameleriai almak 
llzere her gtm ve mOnakuasma 
iftirak edeceklerin de vakti mu
ayyeninde komiayonumuza mn-
ncaatlua. (645) (4437) 

• • • 
K.O. Ye 1 bici Farka lataab 

(4435) 
• • • 

lstanbulda bulunan krtaatın" 

müessesatın ekmek ve erzaklarııua 

aeneHk naklf7atmm pazarlığı tekrar 
. 23 -12 - 931 tarih çarşamba gilnl 
uat 15 te koınlayonu11111zda yapılacak
trr. Taliplerin prtnameslni alma 
üzere her gün ve pazarlıia i'tirak • 
deceklerln de yeTini muayyen de ko • 
mt.yomımuza müracaatlan. (642) 

• (4407) 

* • * 
K. O. yiyecek ambamıda fstlll • 

dam edilmek üzere iki ha.nunala ihti
yaç vardrr. Taliplerin 19 - 12 - 931 
tarih cumartesi günü saat 15 te K. 
O. yoklama komisyonuna müracaat-
Jan. (639) (4404) 

• .y. "' 

latanbul levazım eşya ve techizat 

Lı._ ..._. EYet, ıel ıuraya girelim, kası var. Dojrusu bu yaphğın 
ayıpbr. 

Anırma ikincidir. Birinci ve·ikincl 
ipotek miktarlannı tecavüz ettikten .sonra 
en ziyade amranın üzerinde bırakılıcak
ar. Anırmaları iştirak için yüzde yedi 

için taalahldlbal i& eclemi)'8D 
mlteahhit .. m he1abma aolmt 
puarhkla Aba ahaacakbr. O..· 
lai 21-12-931 pazartelİ srlDI 
1aat 15 te komia1onumazda ya• 
pdacakbr. Taliplerin ıartname
aiai almak &ıere her gtın Ye pa· 
zarbtına ittirak edeceklerin de 
vakti maayyeniade komiıyonu· 
maza mtıracaatları. (646) (4438) 

uabulnnl tamiratı puarlıfa konmaı 
tar. 1Jaa1eli 16 - 12 - 931 tarih çar-
1&mba &'lnti saat 15 te komiqonumu1t 
da yapılacaktır. Taliplerin keşif na· 
ae ve prtnameslllt almak lzere her 
sin ve pazarlığa iştirak edeeeklerin 
de ftkti maayyende koasyonumuza 
mUraeaatlan. (640) (4405) 

~ kODUfUIUZ. 

~eıtlataayon'a girdiler. Yanm 
kadar oturdular. Aynlırken: 

...... GarOıelim, dedi . Ben ıık 
~ız kalıyorum. Telefon et. 
t.aı_:-m komisyoncu · olduğu için 
~muz Yar. Numarası 9876 
~azsm defil mi? 

._;:: Unutmam, merak etme, 
....._ umarladık canım. 
~~ Ahmet, biç te ona telefon 
~ niyeti olmadıği halde bir 
~bile bindi ve eve döndü • 
~ karısının bu aaatte evde 

iun ht ç tahmin etmiyordu. 
... Ot; evde g3r0nce hayret etti 
' ta. hayreti, karııının yOzünde 

dellfiklik de gı5rünce arttı: 
' Ne Yar, dedi huta mııın? 

' Y oook •. Ne m6naaebet. Bu 
ae yapbn bakalım •. 

t .. " Hiç, bizim arkadaılardan 
~i beyle görOıtüm. 
~et, kanıının kendiaini sor
~ ~ktijinin biç farkında de· 
\ 1f _Halbuki bunu hiç yapmaz· 
~ı tekrar: 

l\t 8a kadar mı? 
~e aordu: 

Hayır.. Adliyeye gittim, iki 

- Fakat ae yaptım? 
- Sana artık inanmıyorum. 
- Ya ben de sana inanmaz-

aam. 
- Apdalbk edenin, Halbuki 

ben apclal olmadığım için ..... 
inanmıyorum. 

Bu garip manbk kal'flllllCla 
hakikaten aptallaıan Ahmet ne 
cevap vereceğini btlmiyordu. 
Fatma birdenbire hmçkırarak 
ağlamıya beşladı : 

- Bana ihanet ba?.. Hem de 
darOlfUnunda tanıdığın birisile. •• 
Ben ki sana emniyet ediyor, teni 
hor bırakıyordum.. Aman ne 
feci!.. 

Fatma koıa koıa odasına git
ti. Ahmet, it odasına çekilmiıti. 
Şimdi vaziyeti kavramııtı. Hllr· 
riyet mukaveleleri udece F at· 
manın lehineydi. Ocun için em· 
niyet etmek bir vazife haline 
gelmiıti. Karısı için de ıDpbe 
bir vazife oluyordu. 
Omuzlannı silkti, ve intikam 

almıya karar verdi. Kabahab 
olmadan itham edilmişti desil
mi, peki mademki na1ıl oJaa 
ittiham vardı, biç olmaza o ka· 
babati yapacaktı. KaU bir &.· 

teminat akçesi alınır. Milterakim vergi. 
bcledlye. qlııf icarelert milfteriye aittir. 
Haklan tapu ıiclllerile sabit olmlyın 
ipotekli alacaklılar Ue dlğ'er alakadaranın 
ye irtifak hakkı sahiplerinin bu batlmnı 
n hususile faiz ve masarife dair olan 
Jddiılannı il!n wihlnden itibaren yirmi 
ıün içinde evrakı müsbitelerile bildirme
feri lAzımdır. Aksi halde haklan tapu 
slclllerile sabit olmlyanlar ııatış bedelinin 
paylasmasından hariç kalırlar, AIAtadar· 
lann icra ve lflls kanonunun 119 uncu 
maddesi hükmüne göre tevfikl hareket 
etmeleri ve daha fazla malQmat almak 
lstlyenlerin 931-205 Dosya numırasile 
memuriyetimlzc müracaatlın illa ola· 
nur. (2193) 

l•--•Dr. lbsanSam •--.. ı 
IS T AFILOKOK AŞISI 

ıtafilokoklardan m6tevellit (er
genlik, kan çıbanı, koltuk alb çı
banı,arpaeak) ve bütün cilt baıta· 
laklarına karp pek tesiali bir atı· 

• dır.Divanyolu No. 189 4 ---···---·---·····-....................... .-
raketle elini telefona uzatb •• 6ey· 
oğlu 980000 fakat ilst tarafını 
tamamlayamadı. Çünkll Fatma· 
nın hınçırıklan ona kıskanç bir 
•ıkın mevcudiyetini hatarlanmııh, 
kalkb yapmadıgı bir kabahatten 
dolayı kendini af ettirmiye 
ıitti. 

• • • 
T aahbDdllall ifa edemiyen mli-

teabbit nam Ye heubıaa iki y6z 
bia metre zeytal renkte elbiae
lik bez kapab zarfla m8naka1a· 
1a koamuttur. ihalesi 1 O Klnu· 
nuuni 932 pazar gllnll uat 15 
tir. Taltplerin ıartnameaini ve 
nOmuneaini ı&-mek İÇİ• her ,nn 
mllnakuaya ittlrak edeceklerin 
de ihale tarihinde teklif ve te
minab muYakkate makbmlarile 
birlikte Ankara merke& aabn al· 
ma kom layonana mllracaatlan. 

(644) ,4436) 
• • • 

Berrama'da bulunan kıtaat bay· 
Yanabnm ihtiyaa için 150,000 
kilo aaman aleni mOnakıuya ko· 
nulmuştur. ihale tarihi 10-1 -932 
puar srllnll uat 15 tir. Taliplerin 
ıutoameyi ıarmek Ozere latan· 
bul Ye Berıama ıatm alma ko· 

1 
ı .. Mk. SA. Al. komlsynu ı 

~" ________ ı_ıa_n_••-"--------~-
Atıkert mektep ve hastaneler ihti-

yacı için 3000 kilo çekirdekli kunı U. 
z6m aleni mflnakasa suretJle satm a· 
lmacaktır. thalesi 19 - kinu11uevvet 
- 931 cumartesi günü saat 16 ya ka

dar Harbiye mektebindad mahallıl 
mahsusunda icra edileeektir. Tatip 
Jerin .-rına.-m sörmek ~in ko • 
•yona aıtiracaatlan ve i§tirak için 

de vakti muayyeninde hazır bulunma· 
larr. (144) (4081) 

• • * 
A*eril mekteplerle hastaaeler ha,. 

vanatı için 293 ton arpa ve '26 ton 
ot ve süvari mektebi hayvanatı iÇlft 
180600 kilo yulaf par.arlıkla satın alı· 
nacaktır. Pazarlığı 19 - Klnunuev
vel - 931 cumaıtesi ıünU aat 16 18 
kadar Harbiye mektebindeki mahalll 
mahsusunda icra edilecektir. Talipl• 
rln p.rtnamelerini görmek için komt.. 
yona müracaatları \'e iştirak içiın de 
vakti muayyeniııde bazır bulunmaI. 
n. (157) ("231 



Tasarruf Haftası Sizin için Bir Başlangıç Olsun 

Siz De Bir Kumbara Alınız! .. 
Bllyilk kıymetU bir Dereke halısı Sandal bedesteninde 

teşhir olunuyor 

Sivas Belediyesiden = 
Bedeli muhammeni 

Lira 

8900 

Miktan 
Metre 
3250 

SrYas Belediyesine ait kepenek suyuna muktazi 3250 metre 
demir boru ve teferruatı kapah zarf usulü ile ve yirmi gün müd
detle münskasaya vazediJmiıtir. Boruların kutru dahilisi on iki 
buçuk santiru dahili ve harici ziftli ve şakuli dökülmüş kurıunla 
yekdiğerine raptedilecek parçalardan ibaret font boru olmak 
şarttır. Boruların ihalesi 30 Kanunuevvel 931 tarihine müsadif 
çarşamba günü saat on beşte Sivas Belediyeıi Encümeni muva
cehesinde icra edilecektir. Teminatı muvakkatesi 667 liradır. 
Buna ait şeraitin bir sureti Istanbul Belediye riyasetine gönde
rilmiştir. Talip olanların ve şeraiti anlamak istiyenlerin Sıvas Be
lediyesi encümenine Ye Jstanbul Belediye riyasetine miiracnat 
eylemeleri ve ihale günü teminata muvakkatelerile teklifnamelerini 
mevcut bulundurmaları ilan olunur. (4397) .......................... 

Tayyare YILBAŞI 
Piyangosu 

Büyük ikramiye 

1.000.000 Liradır. 
Keşide Yılbaşı Gecesi Yapılacaktır. 

Biletler azalmaktadır. 
ACELE EDiNiZ. 

Eczane ve Ecza depolarile koyun 
sahiplerine 

Koyun ve keçilerin 
kelebek hastalığı için 
hükumet tarafmdan 
imal ettirilen Disto
fa jin hayvan sahiple
rine, ecza depolarma 
ve eczahanelere ucuz 
olarak satılmaktadır. 
On koyun için beher 
kutusu 75 kuruştur. 
Hastalık mevsimi do-

layısiJe seri surette tedarik için doğrudan doğruya Selimiyede 

Yliksek Baytar mektebinde Distofajin imalathanesine müracaat 
edilmesi. 3996 

Devlet Demlryolları ilanlara 

Devlet, lzmir ve Şark hatlarında bulunan 79 hurda makioa 
ve 78 hurda vagondan kırdırılmak suretile çıkarılacak demirlerle 
Derince ve Eskişehirde bulunan takriben 1300 - 1600 ton hurda 
demirin kapalı zarfla müzayedesi 16 ikinci Kanun 1932 Cumar
tesi günü saat 15 te Ankara'da idare Merkezinde yapılacak
tır. Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde ikişer liraya 
tablan şartnamelerde yazılıdır. (4418) 

10000 M. 3 oksijen münakaaası 5·1·932 tarihinde saat 15 
te Ankara'da umumi müdürlük merkezinde icra edilecektir. 
Fazla malumat Haydarpaşa ve Ankara'da umumi müdürlük 

veznelerinde ikiter liraya aahlmakta olan şartnamelerde yazılı
dır. t4408) 

iKRAMiYELi 

Emniyet Çayını 
Arayınız .................. -.................................. __ 

~~~\I~;~d 
Otomobil ve piyano ahyo 

ruz - Az kullanılmamış olmalı 9- ı 2 
arasında Jstanbul dördüncü Vakıf han 
asmakat 29 numaraya muracaat. 

Para kazandırıyoruz-Tstanbul 
dan başka \'llAyctlcrdc. kazalarda Memur 
yahut erkek i~çi istiyoruz, işinize, vazife· 
nize halel gelmlyecektir. lstanbul Posta
nesinde 400 numaraya meynıpla sorunuz 
çine 6 kuruşluk pul koyunuz. 

Para - DükkAncı esnaf haftalık tak
sitle ödeyebilirlerse kefaletle 50 liraya 
kadar para alabilirler saat 9-12 arasında 
Istanbul Babrekapı dördüncü vakıflıan 

asmakat 29 numaraya müracaat. (2156) 

Ta,ra için - Türkçe bilen hanım 
bir Daktilograf llzımdır. Müracaat: Ana
dolu han No. 16-12- 1 ve 4-5 Kat: 3, 
Beyoglu lstilAl caddesi 

~ııoo~ıı ıı~~mım1111111m~nı 
UskUdar Hile sinemasında 

( Cephede bir Casusluk ) mümessili: 
Mc l\Jaripot. -

SEYRISEF AIN 
Merkez acentası: Galata köprü başı B. 2362 ı 
Şube A. Sirkeci Mühürdar zade haa 2. !740 

TRABZON POSTASI 

(ANKARA) 17 Kanunu
evvel Perıembe 17 de. 

MERSiN POSTA&I 

(ÇANAKKALE) 18 Klnu

nuevvel Cuma 1 O da Galata 
rıhtımından kalkarlar. 4322 
lstanbul Yedinci icrasmdan: 
Paraya çevrilmesi tahtı karara ılınan 

ve müteveffa Şadan bey veresesine ıit 

bulunan on parça mücevherat 21-12-931 
Pazartesi saat on ileten itibaren sandal 
bedestınında satılacağından talip olanların 
tarih ve saatı mezkOrda satış mahallinde 
hazır bulunmalan ilAn olunur. (2195) 

r_..YAKIT 
Adres: lstanbul Ankara caddesi 

Vakıt yurdu. 

Telefon: Yazı işleri 2.4379 ve 
2.3872 idare 2.4370. 

ostaP kutusu: 46. 

Telgraf: lstanbul Vakıt 

Abone •artlar.: 

I 3 6 12 Aylık 
Dahilde 150 400 750 1400 Kuru~ 
Hariçte - SOO 1450 2700 ,, 

!!!,n $8rllar1mız: 

Satın 
San ti mı 

Hcsml 
10 Kş. 
20 ft 

Hususi 
12,50 Kş. 
25 

KDçUk llln •artlarımız : 

1 2 3 4 1-10 Defalık 
30 50 65 75 ıoo Kuruş 

A - Abonelerimizin her üç aylı · 
ğı için bir defa meccanendir 

B - 4 satın geçen ilAnlımn fazla 
satın için 5 kuruş zammolunur 

V AKIT Matbaası 
Sahibi: Mehmet Asım. umumi 
neşriyat müdürü: Refik Ahmet 

1ürk 

Zerinin en 

büyük vazil esi 

nedir 

Çocuklarını 

O halde derhal 

VE Tutumlu 

Muktesit 

Yetiştirmek. 

Ziraat 
Bankasından 

BU BllUll 
, ______________ , 
Sinop Vilayetinden: 

Cinıi Adet 
Aynalı baskül 4 
Hesap çubuğu 2000 
Mihsap küçük model 67 
Pusula küçük 60 
Tıbbi termometre 67 
Asgari izamt termometre 20 
Dinamometre 3 
Toriçelli borusu 4 
Villyet ilkmekteplerine muktazi olup cinı ve miktarı yukard• 

yazılı bulunan levazımı dersiye 26-12-931 cumartesi günü iha~e 
edilmek üzere :ll gün müddetle münakasaya çıkarılmıştır. TahP 
olanların fiat ve resimlerini havi tekliflerinin encümen riyasetioe 
göndermeleri ilAn olunur. (4434) .....----' 

Emniyet işleri Umurtl 
Müdürlüğünden: . 

Zabıta memurlarının elbiseleri kapalı zarf usulile münaka~>' 
1 

konmuş ise de talip zuhur etmediğinden ve 22 K. evvel 931 tarib~:e 
müsadif salı günü saat 14 te pazarlık suretile imal ve ihal.e5•d., 
karar verildiğinden yevmi me2 kürda taliplerin müdiriyeti uınuaıı~~9) 
mfiteşekkil komisyonu mahsusta hazır bulunmaları ilan olunu~ 

Jandarma Satın Alma Komisyontl 
Riyasetinden: 

Jandarma için mevcut kumaştan (15800) ila (16200 tak•~ 
yaı:lık elbise ve olmiktar serpuş ve tozluğun imaliyesi kaP~ i 
zarfla münakasaya çıkarılmıştır. Taliplerin şartname nümuneJer•"e 
görmek üzere her gün ve münakasaya istirak için teminat "

0 
teklif mektuplarile beraber 26-12-931 cumartesi günü saat 15~') 
16 ya kadar Gedikpaıa'daki komisyonumuza müracaatları. (42 


