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~arnıf Haftasının son günü canlı tezahürlerle tes'it edildi 
litçe 
ekaleti 

• e veya Bütçe Veklletl 
•lbnda yeni bir vekilet 
edileceği, varidat ve ma-

itlerinin bntçe ve muraf 
en tamamile aynlaca· 

ldundaki tasavvurun, prk 
etlerinde ve cenup hududun-
'-n ve esaslı bır tetkik se
tinden d6nen Dahiliye vekili 

Kaya Beyin Baıvekil Pş. 
ile takdim ettiği rapordan 
llllltalia bir tedbir olduğu 

dı. 

111ütaJAayı Şnkrn Kaya Bey 
aalihiyet sabtbi bir zabn 
tine mllatenit g6rmek, biz-

hu bahsin ehemmiyetini teyit 
anisırdan biri sayılır. Uzun 
tttir memleket itlerini bii-
t içinde ve hlikdmetin ba

idare meı'uliyetini alan 
enin muhtelif sabalannda 

•e mlidekkik bir vazife 
bir. zatın bu miitalAası 

·nde tevekkuf etmeyi faydalı 
Vakıa bu tasavvurun, 

btıtçe itlerinin maliye ve
• den aynlarak yeni ve 

kil bir vekilin idaresine 
eti fikrinin ameli fayduı 

Yacağı fikrinde olanlar var-
• Devlet ·ve milletçe tasarruf 

bilmek için bapmızı taftan 
• vurduğumuz bir sırada 

bir takım fuzull .......tlara 
•çabilmesi ihtimali de ileri-

1Gr6lll)ektedir. 

'6pbe yok ki devlet idaresin· 
tasarruf bugüniin en hayaU 
lbeselesicHr. Tasarruf maksa-

ileriye süriUen endiıeleri 
dir etmek Jizımdır. Her ban· 
lıi, sabada olursa olsun, yeni 
teıebbüse giritileceği zaman 
~tşebbüsün yeni masrafları 
P olup olmıyacağı, her ıey
tvvel düşünülecek bir nok-

'tirat aynı zamanda mevzuu 
lan teıebbüsDn mucip ola· 
llıasrafJarı dUtünDrken bun

b elde edilebilecek faydaları 
~saba katmak lizım değil 

. t? Bahusus Bütçe vekileti 
ileriye silt'ülen bir teıebbüs 
~•ridata arttırmakla beraber 

ınasraflan bertaraf etmek 

.Atelılif et .A&UH 
Alt tarafı 4 üncü sayıfada 

Doktorlarımızla eczacıla
rımız ve tasarruf meselesi 
Mfilt sanayllmlzl teşhir eden seyyar sergi 

bOyDk bir halk kitlesi tarahndan derin 
bir memnuniyetle temaşa olundu 

DUn ••nar sergi ••hrln sokaklanndan ••çerke11 
Milli iktiaat ve tasarruf haf- cılarımızın vazifelerinden babac

ı r :;ımn son gthıDne ait program den bir konferans vermİf ve 
t: in tatbik edilmiıtir. kontenjana temas ederek demit

Sabah A&l onda Cağaloğlun- tir ki: 

<:;anarl blrllll umumi kiti 
cumhurlret abidesi 6nUdo 

nutuk Irat ediyor 
da halk evinde etibba odası 
reisi Dr. Tevfik Salim paıa bir 
konferans vermiştir. 

Konferans kürsüsünün etrafı 
yerli müstahzeratla ve fabrika
larımız tarafından gönderilen eş
yayla zarif bir şekilde süslenmiş
ti. 

Tevfik Salim Paıa milli ta
ıarruna hekimlerimizin ve ecza-

- Liste çıkbğı vakit bbbi 
eczanın tahdide tibi olduğu 

jriildO. Eczacılar fiatlan arttır
m adılar. Fakat biiyDk ecza ta
cirleri arz ve talep kaidesine 
tevfikan fiatları arttardılar. Bu 
vaziyet karı111nda etibba odUI 
likayt kalamazdı. HnkOmet 
nezdinde teşebbilalerde bulundu. 
Bu teşebbüsler mlismir ne
ticeler verdi. 

Tıbbi ecza kontenjan listesin
den çıkanldı. Iliçlarımızın hemen 
ekserisi dııardan gelmektedir. 
Bu yiizden de paramızın bir 
kısmı harice gitmektedir. 

Iliç, bir ihtiyaçhr. Hiç 
bir kimseye iktisat için illç 
kullanma, denilemez. Biz Tllrk 

, hekimleri fazlaca ilaç kullanı-
1 yoruz. Halk da buna alııllUfbr. 

Gelen hastaya bir reçete veril
meue, doktor bana Jyi bakma
dı, der ve bir daha gelmez. 
Bunun için hekimler bu iptilldan 
biraz vazgeçmeli, lüzumsuz illç 
yazmamahdırlar. 

Sonra yerli miistahzerabmızı 
tercih etmeliyiz. Pamuklanmız, 
maden sularımız, kuvvet iliçlan
mız vesair 1: u gibi mlistahzerab
mız Avrupa mUstabzPratına ihti
yaç bırakmayacak haldedir. Me
seli Laroşet pamuğile Adana 
pamuğu arasında ffatça mnbim 
bir fark olmakla beraber nefa
setçe biç bir fark yoktur. Bura
da sahlan ecnebi maden sulan 
ecnebilerin kullandıkları sofra 
sularıdır. Çünkii Avrupada bizde 
olduğu gibi nefis memba sulan 
yoktur. Halbuki bizim Kisarna, 
Karabisar gibi nefis memba su· 
!arımız vardır. Bu sularımız du
rurken ecnebi maden sulannı 
hastalara yazmak günahtır. 

.. ktor, sabahın bu alaca karanltlında sabah nama
~ gidiyorsun ? 
... , .... haatanede devam cetveli l111zalamıra L. 

Hekimler iliç yazarken biraz
da ucuz şekle milracaat etmeli
dir. HülAsa, lüzumsuz yere iliç 
yazmamalıyız. Ucuz ilaç yazma
lıyız. 

Tevfik Salim paşanın konfe
( Ah taralı i ilıci .a~[ad&) 

Rivas itiraz ediyor 
Muhtelit mObadele komisyonunda çalışma 

usultl değlştlrJllnce ••• 

iıler olduğu gibi kaldı mı ? 
Hllk6meti tarafından Şili' n · n 

Peru sefirliğine tayin edilen 
Muhtelit mübadele komisyonu 
bitaraf murahhaslanndan M. 
Rivas Vicuna'nın şehrimize gel
cliiini yazmıtbk. 

Ayni zamanda komisyon tek
nik bllrosunun reisi bulunan M, 
Rivu evvelki gün TUrk murab
ba heyeti reia muavini Esat 
Bey ve Yunan bat murabbası 
M. F okaa ile g&rOıtilkten sonra 
teknik bllroıunun içtimaına işti
rak etmiıtir. 

M. Rivu dnn kendiaile gartı
ıen bir mubarririmize şunlan 
s&ylemittin 

- Komiıyondan iki ay evvel 
mezuniyet almııbm. Mezuniyetim 
esnaaında Meksika ihtililinde 
zarar giren lspanyolların zarar-
larını tesbit için teşekklll eden 
komiıyonda bitaraf aza safatile 
çahfhm. 

Hllk6metim tarafından Peru-
ye sefir tayin edilditim için bir 
kaç gine kadar komisyondan 
resmen istifa ederek buradan 

Gaybubetim esnasında komil
yonun işleri ilerlememittir. 

Çünkü tetkikat neticesinde 
bulduğum ve komisyonda tatbi
kine başladığım mesai yanhı 
olduğu ve iyi neticeler vermediği 
iddiasile değiştirilmiştir. 

Ben buradan ayrılırken tetki• 
ki bıtirilmiı 1885 dosya mevcut• 
tu. iki ay ıonra tekrar geldiğim 
zaman her ıeyi ayni vaziyette 
buldum. iki ay içinde yeniden 
hiç bir dosya tetkik edilmemİf. 

Sistemim tamamile tatbik edil
diği takdirde sene sonuna ka
dar tamamlanacak iflerimiz bu 
vaziyet dahilinde haziran niha
yetinde bile bitirilemiyecektir. 
Bundan da ben mes'ul değilim. 

M. Holştad'ın tatbik edilen 
uaulOn değiştirilmesine itiraz et• 
tiğini buraya gelince iğrendim. 

Bu vaziyet karf181Dda komia
yon umumi heyetini pazartesi 
glinll bir içtimaa davet ettim. 
Bu mesele hakkında neye karar 
verileceğini ıimdiden tahmin 
edemem. ayrılacağım. 

-==-=-=----=-==ıı-=ım:;==ıı-=:=====-=====---..=----

Opera cemiyeti dün 
ilk konserini verdi 

Genç san'atkArlar takdire IAyık bir 
muvaffakıyet kazandılar 

DUnkD konMrde muvaffak olan genç san'atklrlar 
[ Ortadaki köse Mihal zade Mahmut Ragıp Bey] 

Opera cemiyeti, ilk konserini ğe tanıtmak için çalışbğıru, bu
diin Alayköıkllnde giizide bir nun için de bir müddet yalmz 
dinleyiciler kitlesi karıı•ında ver- ses konserlerile iktifa edeceğini 
di. Kadın ve erkek san'at mu- söyledi, gelecek sene tem
bibbi birçok zevat salonu ta- sillere baılanıtabileceği llmidinde 
mamen doldurmuılardı. Konsere olduğunu illve etti. 
batlanılmadan evvel cemiyetin Mahmut Ragıp beyin ifadeaine 
miiessisi ve musiki muharrir ve nazaran cemiyetin artistlerden 
muallimlerinden Kase Mibal za- ve aan'at muhipler inden mürek· 
de Mahmut Ragıp bey, Cemi- kep iki sınıf a:;.ası vardır. Cemi• 
yetin mesaisi ve yapmak istedi- yet maksadma taraftar olanlan 
ği ıeyler hakkında izahat verdi. aza yazılmıya davet ediyor. 
Mahmet Ragıp bey sahne musi· Mahmut Ragıp B. , bu teıeb
kisinin bizim memleketimizdeki büste kendisine yardımı olan 
kısa tarihini bir iki cümleyle san' at kir arkadl!ş!erına, aalonu
anlatbktan sonra cemiyetin bel- nu veren güzel san'atlar bir:ip 
li batlı opera caerleıiui ıasll- fLütfen sayfayı ~eviriniz} 
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Doktorlarımızla eczacıla-
nmız ve tasarruf meselesi 

l O.t wah 1 inci sayfada 1 

W2nclm 80Dla Halk evi kon
fıaram ıaloaunda vali muavini 
r..la, Halk fırkası lstanbul idare 
&e,eti reiıi CeYclet kerim, MiJli 
ilıtiat ve taurruf cemiyetinden 
O.ait, aanayi birliği umumi kl
tibi Nat:mi Nuri Beyler, Fabri
lıatlrlerimiz ve diğer bir çok 
zeyahn huıurıle bir kabul rumi 
yaplmıtltr Bundan aonra cemiyet 
1Ht 12,50 da Darülfünun mey• 
d- gelmittir. 
Meydanda bayrak ve çiçeklerle 

alalenmit ve her fabrikanın ken
di mamOlihnı tethir etmek için 
birer seyyar sergi haline geti· 
ritmif elliden fazla kamyon bek· 
liyordu. Kamyonetler meydanda 
bir geçit resmi yapbktan sonra 
Beyaattan huaket etınitler, Di· 
Yaa yolu, Şithane, Bomonb ve 
&tldAI caddesinden geçerek 
Takaim meydanına gelmişlerdir. 
Burada Abideye bir çelenk ko
nulmut ve Nazmi Nuri Bey ta· 

ne, orkestrasını yardıma amade 
tutan Kadkmıky şaröusiki ce· 
miyel'İlle, ve bOtDn lstanbul ga· 
zeteleri11e teşekkür ederek s6z
lerine nihayet verdi. 

Konserde Verdi, Puçini, Mas
kanyi fibi opera besteklrlannın 
aerleri ve Martini, Şubert, Rab. 
maniaof, Korzakofun opera ba
ricmdeki bazı tarkıları s<iylenil· 
dt. lltanbaHn üstat M. Merseni· 
yenin dart sesli Ankara marşı 
Koro tarafından slSyJenildi ve 
beie11ildi. 

Seaatklrlardan CeliJe Kenan 
hanımın ylkaek terbiye görmtıı 
seıi, muıikiyi anlayışı, Çakıryan 
Hanımın muais soprano - Leıgerio 
ı~ni, AYDi Beyin afin geçtikçe an 
layıfı artan parlak ve gösteriıli 
aesi, Serdoviç beyin hacim iti
barile çok dolgun ve zevkli ba
riton sadası, Çiços Beyin istidatlı 
ifatle tarzı, ve nihayet T~nor 
Saluzlıyan Beyin ileriai pek açık 
mulikiciliii bol bol alkıtlandı. 

PiJaao refakatinde teferrOt 
etlen Mediha hanımla, Macar 
san'atkin Prof. Ungbvari'nin Şo
pn Ye Dobnanyiden çaldığı 
pİfuo soloları fazlasile muvaffak 
oldular. Koro tefi KOrkçOyaa 
be,ia candan ve fahri hiameti 
takdirle karıılandı. Ancak koro
n• iatidatlı gençlerimizin iltiba
kile gellitJemesi temenni o!unar. 
Dhlı6 konserde Türkçe ter

cimelerinden sCSylenen parçalar 
dilimiıin operaya ıon derecede 
elverif li olduğunu açık bir tekil· 
cje .-Weriyordu. Opera cemiye· 
tiein mleuis ve ıeiıi Mahmut 
Rısıp B. don konserden sonra 
l#ir muharririmize ıunlan a6yle
miftir: 

- Cemiyet tevazudan ayrıl
mıyor. Bundan dolayıdır ki kntik 
kadroauna aığmayan her hanai 
bir istihfaf nOmayİfinden nefret 
etmekte haklıdır. Bu fibi fahri 
teıekkOllerden en umulmıyan 
resmi mllesseselerin doğdup, 

h...r himaye Ye ttiberrlllerle 
talmyesine çabtıldığı her yerde 
g&illaOıtDr. Cemiyetin ismi sa
dece iıükbale ait bir ideali 
temail ediyor. Ses san'atını ve 
opera hareketini milli eştirmek 
elzem bir ittir. Bu •• Milli eser,, 
ve " Milli musiki " meseleleri 
lceder llllhlmdir; ÇDnkil kOtle
nin y•aek maıiki terbiyesinin .......... 

rafından bir hitabe lrad edil
mittir. 

Gefit resmine it banlıaaı, aa
na yi birliiiyle Ballll'kiy yai 
KaramOrsel, Rady._ JMt-k, Ha-
san ecza, T•k •İllt şapka, 
Çavuıojlu, Btlylkada, Bursa 
ipekli mensucat, Halil Seaai 
karyola ve madeni eıya fabri
kalan iştirak etmiflerdir. 

Tasarruf haftHı mlnaaebetile 
Vali muaYini Fazh Bey bir mu-
harririmize tanlan s6ylemiftir: 

- MilJi ikhaat ve taaarruf 
haftasının en kuvvetli hareketle-
ri lstanbul mekteplerinde garal
mOıtür. Mektepler. baılannda 
muaUimleri ve mtırebbileri ol· 
duğu halde mini mini yaYralar 
milli mamullt ve manuatnııızı 
imal ve teıhir eden mlteaseaele
ri gezmek ve bunlardan canlı 
fikirler almak auretile tasarruf 
hafta11ndan beklenen fayda ve 
hizmetlerin en mllbiaôni ifa et· 
mitlerdir. 

lthalAhn tahdidi zamanına te
aadOf eden bu tezahOrat baftaıı 
zaten umumi arzuların çok belit 
ifadelerini yer yer g6stermittir. 

Buna da en bariz delil milli 
iktiaat ve tasarruf haftasının 
geçen seneye niıbetle daha ıa· 
yani memnuniyet neticeler ver
mit olmaııdar. 
ÜskUdar muhtelit mektebinde 

Dün Üsküdar muhtelit orta 
mektebi, ÜıkOdar Halk fırkaaı 
binasında taaarruf haftuı mllna· 
sebetıle bir mOsamere vermittir. 
Bu toplantıda mektep mOtfOrO 
ve muallimleri ÖskOdar balkma 
tasarruf hakkmda kenfel'lnrYera 
mitlerdir. Jale~ej~ de Jallht•Uf 
monoloğ ı6ylemİfler bir de piyes 
temsil etmitlerdir. 
Maarif vekilimizin 

nutku 
Dün tasarruf haftası milaaıe

betile Maarif vekili Eaat Bey 
tarafından radyoda bir konfe
ranı verilmiftir. 

VHAreUerde 
Kezalik dtln bu m8nuebetle 

ZonıuJdak, Trabzon, İzmir, A· 
danada da teıabllrat 7apalmlf, 
konferanslar Yerilm;•tir. 

Tütün fiyattarı 
lkb .. t weldltnln mecllate 
verdlll cenp nere latlnat 

wı.or? 
lktıMıt VeWldl lwaaı kalem mli-

diirliJl/buün fi' tnkerql al4ıi: 
Ttittin helrlmMa eonlu 8ul mt

naaebetile mehaılerinden abna.n ma-
16mattan Maaisaya ait olan ıe1cra1 .. 
aynen yazıyorum : 
"Manl«ı.1.1!.931- C. Tltln 41 lira 

130 kuruı araıntla •atılmi.rldatlır. 
Tlü:ear tarafından alınan tlltillllndm 
ukarta edUlp tekrar ziJrraıı tnketll
len tlellf1l a Ud 6 llra iırmında Mtılı -
yor. Bir denk vaaatı kırk beı okka .. 
dır. ldUmıl Mr ınllgon ldlotlar. Sc .. 
hf Ud yüz bin kilo raddalnde ve ., •• 
kiz yüz bin kilo •t.ok lllft1CUt olduğu 
maruzdur. Ticaret °""" reW, Hani,, 

BUytlk Millet Meelüdnde V ekti 
Beyefend.j tarafmdan verilen cevap 
bu maıt .. ta binaendir. Banda • 
karta töıfinlerin kaça satddtfnıa dair 
sarahat vardır. Alaşehir tiltihıleri -
ınin evsafı fee ınaltlmdur. Verilen ce
vap bu vesikaya fstmat etmektedir. 

H•raerp• .. rengını d•Y•sı 
Ankara, 17· - Adliye Tekili 

Yuıuf Kemal, lktıaal vekili Mu-
tafa Şeref beylule Muammer 
Rqit beyin Haydarpqa İltu· 
yonu yangıaı ıigorta bedeli m6· 
aaıebetile yapbkları Yeklletten 
dolaJI alacaktan ilcreti hazineye 
teberrl ettiklerini, teberrthıame· 
nin nepi suretiJe efklrı umumi· 
yeye bddirecelderdir. 

Dahili 1 Ve 
1-1 erici Soa Te ••••••• 
Yunan hükumeti 
Bulgarların teklUlne 

ne cevap verdi? 
Atiaa, 19, (A.A.)- M. Muta· 

nofH cHin Bulgariatanıa Atioa 
aefiri tarafı11dan tevdi edilen tek
lif: ne, Yunan bOkimeti tarafından 
aıağıdaki cevap verilmiıtir. Yu
nan hOlcOmeti iki memleket ara· 
aındaki ibtilifların kök n 'en ~ a • 
ledilmeıini Mas itibarile kabul 
eder. Yunan mlteh ... ıılan Ati· 
nadan uzald8flDlyacaklanndan 
Y•nan hükumeti mizak~ratın 
Atinada cereyan etmesini tektif 
eder. Yuoaniatan tekmil mue
leler hakluada muayyen bir 
m6ddet zarfmda bir itilaf elde 
edil•etliti taktirde ibtillflann 
hakeme tevdü i~in iki hlkGme
tın timdiden mutabık kalmasını 
elzem addeder. 

Bu taktirde Bulgariıtan ni
hayet Yunaniıtana k&rfl borçlu 
olarak b&kmedilirse Bulgaristan 

tediyata amlde olmahdır.Eter bili· 
kis Y unaniltan Balgariatana borçlu 
olurıa borcu, Bulgaıiıtandan 

alacala olan tamirat parasından 
tenzil edilecektir. Yunan biikG
meti ketdisile ticaret muahede
namesi aktetmit olap memle
ketlere tatbik edilen gümrnk ta· 
rifesinin Bull'aristan etyaaına 
tatbik edilmemesi hakkındaki 
talebi kabul edememekle müte· 
euiftir. Zira Bulgaristan eşyası 
hakkında yapılacak bir iıtisna 
allkarJar diğer devletlerin haklı 
itirazabnı davet edecektir. 

Burada Yanan Bulgar ticaret 
muaheaenameslnin pek yakında 
imza edileceği &mit edilmekte· 
dir. 

------------------~ Ank•r• Hıdk evinin •t;llm••ı 
ha zırhlı 

Ankara, 18 (Vakıt ) - Bura 
Halk evi açılma meraaimi heyeti 
toplandL (Akın) ın temıili için 
fevkallde dekorlar hazırlanmak
ta Ye gelecek cumaya yetittiril· 
miye çabt1lmaktaktadır. 
Muaul petrollerl Akdeniz ... 

hlllerlne akıttırdacak 
Adana, 18 ( A.A ) - Muıul 

petrollerinin Dirzer tarikiJe T rab
luspm aahiline kadar temdit 
edilecek boru feqiyabna nezaret 
etmek llzre ecnebilerden mürek· 
kep bir mOhendis grubu Halebe 
gel mittir. 

Bir tekzip 
lzmir 18 (A.A.) - Son Posta 

gazetesi ilç ,On evvelki nüsha-
11nda lkbıat ve tasarruf cemi· 
yeti lzmir ıubesinin ihtilif dola· 
yısile 7500 lira ıarfettiğini yaz
mıfb. Bu neıriyat tamamile hi
llfı hakikat olup merkezin ıon 
derece ikhaat ve tasarrufa riayet 
ettiği ve efkirı umumiyeyi mu· 
galstaya dOtOrdüğti için gazete 
ile muhabiri hakkında milddei· 
umumiliğe müracaat edileceği 
iktısat ve tasarruf cem:yeti lzmir 
merkez heyetinin müracaatına 
atfen Yillyet makamından bildi
rilmekle bu haber tekzip o'unur. 

Surlri kırelhlı meselesi 
Pariı, (A.A)- Hariciye neza· 

reli sabık Hidiv Abbas Hilmi 
Patanın Suriye kıralbğına nam• 
zetllğini koymasına Fransız hli
kdmetiyle Suriye'deki Fransız 
fevkalAde komiseri M. Ponsot' 
nun muvaffakat ettiklerine ve 
Suriye'de pek yakında krallık 
eaasına mOstenit bir idare tesis 
edilecetine dair otan tayiaları 
kat'ı aurette tekzip etmittir. 

Mançurlde . 
Londra, 18 ( A.A) - Japon

lana 28 T etrinieani taribiade 
ku.-vetlerini Liao •ehriain prkı· 
na çektikleri gladenlteri Çinliler 
daha faal bir bal almıtlardır. 
Her bir 11nıftan mllrekkep Çin 
knvvetleriniıı miktara yOz bin kifİ 
kadar tahmin edilmektedir. 

Tokyo, 18 (A.A) - Liao neh· 
ri•in garbıaa doğru ilerilememe· 
leri i9tn Japon eakerlerine veri
len emir iptal edilmiıtir. 

Bununla beraber resmi maha
fil Charıg Hsuel Liang'un Cbin • 
Chov'daki muhafız askerlerini 
bOyUk seddin içerisine çekeceji
ni, eşkiya ile birlikte faaliyetten 
vaz geçeceğini ve bu ıuretle 
vukuu muhtemel bir çarpıımıya 
mahal vermiyeceğini flmit etmek
tedir. 

Pekin, 18 ( A.A) - Chanr 
Hsuol Liangın istifaıı Uzerine 
milli b6k6metın Çınin timalinde 
idari muhtariyeti haiz bır bOkO· 
met vücude getirmek için hazır· 
bklar yapmakta olduğu a6ylen
mektedir. 

M. Mussohnl'r• hedıre 
edilen nı,an 

Roma, 18 (A.A)- Bir hafta• 
daoberi ltalyada bu'unmakta 
olan Leh Lejyonerlerı, M. Musso
lini'ye Mareıal Pifsudski tarafın
dan hediye edilen "Leh Lejyo· 
nerler salibi,, ni tevdi etmitbr. 

Mareıal Pilıudski'nin ihdas 
ettiği bu niıan ilk defa olarak 
bir ecnebi dvelet adamına veril

Fransada aynı e' 
yapmııtır 

lthallh tahdff en ıa ....... _,, 
mUateana tedbirdir 

Paris 18, (A.A.) - f'n.-d~ 
federas~ onu CSnOnde nutuk _a..11 

eden bqvekil M. Laval, ,,,,_ 
itbalitın kontenjanlara tabi .., 
tulma11 ıiıteminin, ecnebi -::: 
sının Franıız piyasalanna 
hücumunu menetmiye ve bu ~ 
retle ipizliğin uzamasmı gid!:t 
ye yeglne mllaait çare oldas-- . 
aöylemittir. 

Mumaileyh baricin prot~ 
rlDI celbeden tedbirlerin fe _J. 

lide lüzumlu ve müsteana t..
birler olduğunu ıöylemittir• JJ 

Nubuoa deYam eden batf"t"'. 
bu tedbirlerin şimdiden mes'ut 
ticelerini göstermekte oldu~~ 
a6ylemiş ve ecnebi ithali ..... 
geçen eylül a"ına niabetle t~ 
nievvelde 217 milyon frank 
nezzül ettiiini, balbu ki bu • 
det zarfında harice yapalao 
racatıo 100 milyondan fasla 
ıayüt eyleniğini beyanla 
vazenei ticariyenin eylnl a 
nıspetle tefrinievvelde yOzde 
temmuz ayına nispetle yüzde j1 
ve hazirana nispetle yUzde 
derecesinde aalih keabet 
ifade etmiıtir. 

M. Laval, a6zleıine ıa ~ 
nihayet vermiıtir : 

ftte emniyet ve 
edecek yeni unsurlar. Fra 
llmitaizliğe liapdma11Da Dl 

yoktur.,. 

mektedir. Bu aalip, Lejyonerlerin Yeni lsp•nrol k•blneslne 
reiıi miralay Parasmonlaky ta· Maclrit, 18 (A.A) - Kort 
ratındao M. Mü'isôllliı'ye teslim mecliıi yeni kabinenin beyaD 
edılmittir. meaini 4 muhalif reye karfl 

Bu mllnuebetle yapılan me- reyle tasvip etmitlerdir. -n-• 
raıimde Lt:h aefiri de hazır bu· meb 'ular, rey vermekten 
JunmUflur. klf etmitlerdir. 

73000 
Tonluk vapur 
ln..-t pnda bırakıldı 8000 

amele açıkta k•ldı 
Cunard seyrisefain tirketi he

sabına Clyde tezgiblannda ya· 
pılDJakta olan 73 bin tonluk 
transatlantilcin iktisadi buhran
dan dolayı inıaab tatil edilmif, 
Oç bin amele açıkta kalmıflı. 

Amele namına bir murabbaı 
heyeti ticaret Nazareti erkinıy· 
la yapbğı mülikat neticeainde 
inıaabn durdurulmasına sebep 
olan mali zorluklar ortadan kal
dırılır kaldırılmaz inşa ameliya· 
bna tekrar batlanacağına ve o 
zamana kadar ip'zlere muave
net adileceğine dair kuvyetli 
vaitler. almııtır. Haber ahndığına 
göre ticaret Nazın hllk6metin 
ya ıirkete kefil olmasını Yeya 
tirkete bir istikraz temin edil
mesini kabineye teklif edecektir. 

Londrada hususi bir 
park halka açılıyor 

Londra - Berkley meydanın
da kAin bulunan Londranın en 
eski ve muhteıem hususi saray• 
larından Landsdovne Houıe 
ın muazzam parkı halka açılacak 
ve saray satıhncıya -.eya kiraya 
verilinciye kadar açık bulundu· 
rulacakbr. 

Yolları tamire muhtaç olan 
parkın içinden bir kaç asır mOd
detJe ancak en y6kıek asılzade· 
lerin yaldızlı arabaları geımiştir. 

Sarayda verileu 1İyafet1er ve 

Kan adada 
Müthiı 
Bir facia 
Harlottetovn - Buradaki fi 

convood hastanesi don b-" 
bata yanmıtbr. Yangını ıef'!.: 
denler feci manzaralara 
olmutlard11. Haıta1ardaa 
alevler içinde kallDlf batara 
ğıra 6lm0fllr. 

Diter bazı hastalar kea • 
Oçllnctl kattan aokata at111 
dır. Buoludan llçll &lmOf ye 

ğerleri ağır 1Urette yarald 
br. Haıtalann kıımı azamı 

lerinde ancak bir recelik -::. 
leği olduğu halde alt kat pe 
relerden dlf8rı fırlamıtlar~· _.k 

Burada İle soğuktan ~ 
tehlikesine maruz kal.......--~ 
ÇOnkD hastane cayar car-~ 
narken dqanda llfırclaD .~ 
30 derecelik bir aopk ........-~ 
silrOyordu. Bir çok t.mııtalll'.""":.ılll 
elleri ve oyaklan doad 
bu uzuyJan kesmek IAaDI 
cektir. Zanr Ye ziyaa 9ıl 
dolar tahmin edilmektedir• 

balolar adeta kral ura 
etlenceler kadar parlak 
Landıdonne HOUH de 
tarihi qk maceralan 
etmit Ye baun ela lncrlll'""~ 
mukadderabna teallak ~ 
him kararlar ittihaz e · 
Buglin adi bir arabaya 
için aJb Pens aarfedeblle~ 
yette bulunan berke. p~ 
tan bata gezebilecektir. 
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~çakçı 
~el'h d ... 

I'-__ o_ı_a_l~•~~•-•~b~e~r--::ı_e~r~ı~__.I ~:~~~ı~::k 
Hil6llahmer balosu Bugu·· nku·· hava Çeklerin tUtunlerimızı almıya• Amele Anlatıyor 

·ııa enı para Feshane fabrikasında 
~ ltiı-kaç sene evvel Suriye hududu- f Şf nf çf n bırakmışlar? 
~alıtn bir şehirdeydim. Orada öte- F eshane fabrikasının ipl'k k • 
ı.... lt1- almak 'cin gitti"Mm diikkfın- . ı ıs 
""- _ .. - mı amelesmden otuz kadarının 

ı-~ sozle.ni i itiyordum : · d · · 
l '~.. • çırak meıeleınn en fabrıka mü-
~~ kaçaktır. Size a ncak bu fiat- d"" ı·· w n 1 1 d L b" 

"Qfo- ur ug y e ara arın a çı11an ır 'it.. • .. m. 
<\lbrit a1......1- .. .. • "tti ihtilaf yüzünden, işlerini terket-
~ nı-aen ayım sozu tŞ1 m. . • • 
.__,. al rk ..... "t t' tıklerım yazmıştık. ~ ... uır :ı en ayını sozu ım. 

'r alırken ayillI sör,ü i "ttim. Bu ameleden bazıları dün ken· 
leoıo..:ra alrrken aynı sözü isittim. dil erile göriif en bir muharriri mi

\. .\~bı alrrken aynı sözü işit • zc işi bırakmalarının sebebini şu 
8o .. .. . . suretle anlatmıılard1r: 

\. Yun bnğ:ı alırken aynı sozu ışı t.. - Ustaların yanlarında esaaen 

* * * ~İıl- !f"n dedHer ki lmçakÇtlar ya
lttış.. 

._~~ başka gün bir dostum mellıl 
.. 

\ ' lluduttan içeri şeJ.er kaçırmış.. 
1 dedf. 

~ a:rkadnşımın teessüründen bir 
\ an-ıantadım. ÇünJ...ii kendi l\endi· 
'beılci bir adam h:nul içinde biraz 
\ r .kaçırnuştır. Ynhut olsa, olsa 
"t hır çuml şekerdir diyordum. Fa
\t 0 aJcş:ım sehir çaIJ.aJandr. Hu -
l\~ıt içen giren kaçak şeker, ne bir 

e ' ~ bir çuval. .. Tam (70) de'\·e rt Yilldii bir kcrvanmrş! 
~~nlerdc Siirt rncb'usu Ma.hmut 

!\ı.f~ndi bir makalelerinde :'.\Iaraşta 
l'lit kaytlarm<la şeker bulunma -

Yuzıyorlardı. 

"' * • 
ı.~Up hudutlarrnda kaçakcılıık me-. 
~ . 
~ Ynlnrz mulı:ıfaza mc elesi de • 
~·Onun köklü olma ı haşka, çok 

1 
sebeplere dayanmaktadır. 

~ - Cenubuşarki 'iJayctleıimiz 
~ siyasi faaHyetlere racrrnen l;:en
' l\i Halep mmbd mm hinterlan-

0lına:ktan kurtaramamı lardır. 
~ii lialep t enderun lim:ı.n r vn

Je daha kısa bir karn yoluna 
: · . Mer 'nden ve yahut Sam .. 
~arı Cenubu şarki v.ilfıyctleıinc gön 

leeek mail r daha pahaln"a mal l . 
~· Bilhassa tersin lim:ınırun &-

' hrnına sr bu m · ülatı biraz 
al't tadır. 

~ limanma çrirarılan eş:ra ls
tıı.11 J!manma çrknnl:ı. e yadan 

~ at ınasrafltdrr. 
~U11dan gelecel, eşyanın fiatı 
2 a tok pahalı oluyor. 

'...._ Hudut geniştir. Muhafazası 
il "dtw. 

, ... ._ tabii neticesi Türkiyenin 
~~ tıfınubt mmtalrnsmda Hal p pi-

~ hAkimiyetine sebep oluyor. 
~ d' ba hWıniyetin t:ı.bii bir neti-
ı!t' lialep ptyasasrna tabi olan yer 
~ ltattt para Y'trine (madeni) pa
~ hftltnnran olmasrdrr. Halep pi• 
\ -... klğrt para almadığı için şarkı 
\ ~iyetlerinin mübadele vası -
S..~deni panıdır. 
~, "8.lde kaçakçıhğın 'elindeki va· 
~ı... en mühimmi (madeni) pa-

~~tt. aecıubt dlayetleıimfade (ma
~,:ı.ıoa) illıUI tedanilü menedHecek t" ~çıbğa karşı en esaslı ted· 
~ '- bhi alınmış olacaktır. Çün
S. 8'ııretle §Q:rkı cenubi vUayetle -

Qş veri :istikametleri değıi-

~ - :f· .y. .y. 

\~an evvel kaca.k mübadele-. 
\~ı ortadan kaldırmak ıa • 

I', 

~~Ç.Yla, casusla, , .. tan hainle· 
4~an lruvvetleıile bozguncular 
~Ur gbi döı. Uşeceğiz. 
~ ~ için cephe müdafaasındaki 
~~ lrollaıunakta geri kalmıya. 

~~ta ve kaçakçıya yataklık eden 
~~lci kim olursa olsun hiya .. 

\~ .cezasını kcllesile öd1yecektir. 
Yı ı.._ _ k . . • } 't ~urma lÇl.ft yap~ragım1z ıer 

""eşrudur. 

SADRI ETE.M 

birer kalfa ile çırak vardı. Ve 
usta it hesabile yilsde elli b,ş, 
kalfa yüzde otuz, çırak yüzde 
onbeş alıyordu. Şimdi ise ilive 
edilmek istenilen ikinci çırak için 
de yüzde yediustadan ve yüzde 
sekiz kalfadan kesilmek isteni
yor. Halbu ki bu taktirde giin· 
de on iki saat çalışmak lazım 
gelecek ve g ece yevmiyesi de 
dahil olmak üzere ayda elimize 
geçen 40 - 50 lira 25 - 30 liraya 
düşecektir. Bu sebepten iıi 
bıraktık. iddia edildiği gibi biz 
ciğer işçileri teşvık etmit değiliz. 

Diğer taraftan haber aldığımıza 
göre fabrika idareaile amele mu
rahhas!arı bug6n temas edecek
lerdir. Amele murahhasl arını 
uyırmıştır. Bugünkü temasın, 
amelenin tekrar İfe baılamaaı 
neticesini vereceği ümit edilmek
tedir. Bununla beraber fabrika 
her ihtimale karıı iti daha fazla 
sekteye ubratmamak için hariç
ten am-ele temin etmiye de ca
hşmalctadır. 

Eczacılar kongresi 
DUn 6ncUmenlerl11e alt 

azayı seçti 
Eczacılar, farmakoloğlar ve 

tıbbi ecza depocuları cemiyetle
rinin birleşmeıile meydana r•l•n 
Türkiye eczacılar ve farmakoloi
lar birliği dOn Halk evinde ilk 
kongresini yaptı. 

Kongre reisliğine Hheyin 
Hüsnü (Eminönü), kitipliklere 
de SelAhattin ve Sırrı Enver 
beyler intihap edildiler. 

Riyaset divanı intihabaadan 
sonra, vefat eden azaların rvb
laranı taziz için iki dakika ı0k6t 
edildi. Ruznamede yeni tetek
külfi meydana getiren Uç cemi
yet mnmessillerinin verdikleri 
tevhit kararı, nizamnamenin tet
kiki ve hayıiyet divaaile eacft· 
menlere aza seçilmesi meseleleri 
vardı. 

Cemiyet mOmesailleriDin Yer
dikleri teYhit karan m6ttefikan 
kabul edildi. Nizamname de ufak 
tadilat ile kabul edildi. Nizam
namenin kabulünfi mftteakip en· 
cümenlere seçilecek azaların in
tihabı yapıldı. Eczahane sahip· ı 
leri encümenine Ziya Nuri, Hay
dar, Ali Kemal, Feyzi ve Niza
mettin beyler; JAboratuvar encü
menine ismet, Hulki, Niyazi, 
Münir Şahin ve Cemal beyler; 
depocular encümenine Hasan Ne
cip, Ali Rıza, Memduh, Cemal 
ve Adil beyler; Memurlar encü
menine Selabattin, Muıaffer Hay
dar, Tevfik, Cemal ve Yusuf 
beyler; Serbest çahıanlar encli
menine Seniha hanım, Hamdi, 
Hasan, Halit ve Afif beyler; 
haysiyet divanına da Niğde meb
usu Ahmet Vefik, kaymakam 
Salih, Hüseyin HOsnft (EmiafSnl) 
Hasan Rauf ve Mustafa Nenat 

c klar1na ihtima l vermiyor 
verildi Gene kar yağması Dün, hnkfımetimiıce gümrük· 

E-e11·i akıam, Turkuvazda, ı · · d 1 tahdı"dat ...... - muhtemel erımız e yapı an son 
Beyoğlu Hililiahmer balosu ve- üzerine, Çekoslovakya tütün re• 
riltli. Belo, mevsimin ilk balola- Albanya vapuru karaya aturdu jisinin mukabele bilmisil olmak 
rmdan olmak münasebetile kala- Birkaç gindenberi mütedil Uzere her sene memleketimizden 
balıkh. Fakat havanın .müsaade- giden haYalar evYelki akıamdan mübayaa ettiği 2 milyon kilo 
sizliii 11k balolarda glSrülmeıi beri soğumuı ve dlln sabah tütünü bundan ıonra almamıya 

adet olan sınıftan pek az kimıenin kalkanlar birçok yerleri karla karar verdiği lıakkmda çıkan 
bulunmasına sebep olmuıtu. Ba- örtOlü görm&,lerdir. EVTelki ge- bir şayiadan bahsetmiştik . 
Io baılangıcında elektriklerin ce yarı11na doiru karyaimıya Bu haber hakkında malflmat 
cereyan kesilmesi yüzünden yan- baılamıt. ve dün öğleye kadar almak üzere ıehrimizdeki Çekos
maması, ortaya bir soğukluk lapa lapa yağmıttır. On ikiye lovakya konsolosluğuna müracaat 
vermiıti. Maamafih gece yarısına doğru sulu kara çevirmit. akıa- ettik. Baş konsolos M. Antoine 
doiru, balo hararetlendi ve sa- ma kadar fasılala bir halde bu Papernik şunlara söyledi: 
baha kadar dansedildi. şekilde yagmıya devam etmiştir. _ Bahsettiğiniz haberi ben 

Saat 1 de baloda bir de piyan· Rüzglr karayele nazır ae-mtler- de gazetelerde okndum. Fakat 
go yapıldı. Fakat hediyeler. pek de eımiıtir. Civar dailara dü9en bize bu hususta ne Ankaradaki 
fakirdi. Bunun için, piyango sa· kar fazladır. Şehir içinde karın aefaretimizden, ne de Prağ hU
tan hanımların gayyetioe ve ze- yaimasile erimesi bir olmt1ıtur. k6metinden bir malumat verilmiş 
rafetlerine rağmen az bilet sa· Dün hararet azami yarım, asgari değildir . 
tıldı. Bu gibi piyangola11n daha sıfırdı. Bugün rtlzglr poyrazdan Şahsen, bi>yle bir şeye pek 
ziyade bir iane kabilinden alın- esecek, hava kapalı olacakbr. ihtimal de vermiyorum. Mamafi 
ması lbımgelmekle beraber, pi- Rasathanenin verditi malftmata bugOn Prağa bir telgraf çeke· 
yangoda çıkması ihtimali olan göre bu pn de kar yağması rek hBkümetimden malumat is
eşyaların da binz kıymetli ol- muhtemeldir. tedim. Bir kaç gün sonra cevap 
ması lazımdır. EYYelki akıam karla beraber geldiği vakit bu huıusta kat'i 

Balonun bir içki, bir de soğuk Karadeaizde fırtına tiddetlen- bir ~z söyliyebilirim. 
yemek btifesi vardı. Birinci bti- mit Ye din 6ğ&eye dotru biraz Türkiye ile ÇekoıloYakya 
feye pek rağbet eden bulunma- sDkOınet balmUJtur. Karadenizde arasında eYvelce aktedilen mu· 
maıı Hillliahmer baloıuna giden- kaza oldujıına dair limana bir vakkat ticaret mukaveleai muci
lerin çoiunuo Hililiahdar azasın- haber gelmemi9tir. Y almı lzmir bince ÇekoalaYakya her Hile 

dan olduğu hissiµi veriyordu. den H•anımıaa gelmekte olan Türkiyeden 2 milyon kilo tltlln 
Mamafih, baloda mazhar Osman { Serviçi Maritimi ) kompanyası- satın almayı taahhlit etmiftir. 
8 k Dın Albanya vannru Çaaakkale Fakat mukavelenamede teıblt : yo tu. r- il 

ı·ıe Gelfbolu arHtnda karaya edilen miktar 2 milyon k" o Gôrebildiğimiz simalar arasın-
da Şükrii Naili Pı., Kütabye oturmuıtur. Tahlisiye tirketinin olduğu halde hazan 5, 6 milyon 
meb 'usu Nuri B. , ecnebi kon- kurtarma vapurlarandan biri ge- kilo tütün mübayaa ettiifmiz de 

oluyor. iki hükumet arasında soloslar, izzet Melih B. ve aile- minin imdadına gitmiıtir. 
yapılan ve Büyük Millet Mecli· leri vardı. 

Od k • • • • since taıdik edilen l<at'i ticard 
Gançler mahfellnln mUsameresl Un' Q m U r mukavelesi de bugünlerde Çe-

Dlin Beyojlu Halk Fırkaaı ka- '-oslovakya meb 'usan meclisi 
k d en h latanllulda flatlar yUk-llrkeR & 

za mer ezin e qnı uriyet genç· Adana b61etHyeal Rarh koywyor tarafından tasdik edilecektir. 
ler mahfeli temata fUbeai tara- Geçen hafta Karadeniz ve ha- Prag, 18 (A.A)- Türkiye ile 
fıDdan birer perdelik iki piyes valisinden ıehrimize klllliyetli CekosloYakya arasmda aktedil
temıil edilmi,tir. Bu çok müte- miktarda odun ve kömür gel- mit olan ticaret mukavelesi par
ıebbis ve hakikaten büyOk bir mittir. Buııa rağmen odun ve lamentoda ekseriyetle tasdik 
imanla çalııan gençlerin temsil- k6mUr fiatlarında eıaalı bir de· edilmiıtir. 
leriae gittik, gördük Ye gayretle· ğiıildik olmamlf, billkia havaların 
riai betendik• Amat6r gençlerin sotumaıı fiatlan y6kseltmiıtir. 
herhangi bir teıebbüslerini blUiin Au ... cla 

samimiyetle allntlamamak elden Adaoa belediyeai, ibti~ira 
gelmez ve bunu bir borç biliriz. mini olmak için odun ve k6mlre 
Yalaız, "Bir faciai katil., iıimli narh koymuflor. Kealmemiı çam 
piyesin hakikaten bir facia olflu- kiit6ğlnftn okkHı bir kul'Uf on 
juou töylemek de bir vazifedir. para, keıilmemit kollama odu
Zira gençlerimizin ıalaıi kabili- nonun okkan bir kanıt on para, 
yetleri bu gibi piyeslerle ölçfil- kesilmemit çam odununun okkası 
mekten çok uıaktır. bir kuruı otuz bet para, kesil

mea:iı mqe odan•nun okkası Deftertlartı .. verit•n ikramiye· 
ıerhl ısttrdatlı iki kuruftan Ye k6mUrthı okkası 

Ankaradan gelen haberlere altı lntrut on paradan sahlacak
göre, Mecliı dahiliye encümeni, tır. Narhtan fazla satanlardan 
lıtanbul vHlyeti defterdarlığı ta- ceıa al.nacaktır. 
rafından memurlara dağıtılan ik
ramiyelerin geri alınması hak
kında evvelce devlet şurası tara
fından verilen karan tastik et
miıittir. 

Beruttan Ermenlstana 
Berttan 325 kitilik bir Er

meni k!lfilesi Ermenistana git· 
mek üzere Hidiv vapurile hare
ket etmişlerdir. Artin isminde 
birisi bir nutuk söylemiı, 1700 
Ermeninin Ermenistana hicret 
etmek tiıere ismini yazdırdığmı 
ilive etmiıtir. 

1 ' 

Matbuat balosu 
9 Şubatta 

beyler seçildiler. Yeni cemiyetin 
idare heyeti bu beı encümen 
azalarının iki gün sonra araların
da ayıracakları ikişer zattan te
tekkll edecektir. 

Tekaüt kanunu 
Divanı muhaaebatın bir kanuna 

dair olan karara 
Divanı muhasebat son günler

de ban mfibim kararlar Yermİf• 
tir. Bu kararlar ıunlardır: 

1 - Yeni tekait kanunu tat
bik edilirken, nüfus teskerele-

rinde ve bUYiyet cfizdanlarında 
arabi ve rumi ıene farkı olan 
13 güniln nazarı itibara alınması 
2 - Yeni tekafit kanunundan ev

yeJ 64 yaıını idrak ederek te· 
kafide aeYkolunanlar yeni kanun
dan iıtifade edemezler. 3 - Te
kaUtlOk talebinde bulunamıya
cağını 83yliyerek iıtifa eden 
zabitan bilahare deYletçe görfilen 
lüzum Ozerine tekaftde ıevkolu
nurlar"a haklarındaki tekaOtlök 
ahkamı kanuniyesinden istifade 
edemezler. 4 - Aıkert memur za
bitanın yq taıbihleri tekatıt 
m...ı..iacle mlıllir olmaz. 

Mualllm mektebi mez•nlerı 
Ankar da 

Iıtanbul muallim meHebi me-
2unları Ankaraya g""nderdilderi 
murahhas Anl'aradaki muallim 
mektebi mezanl rile temas et· 
miş, lstanbulda bulunan arkadat· 
larının verdikleri kararlan ken
dilerine bildirmiftir. Diğer ta
raftan murahhas, muallim mek· 
tebi mezunlarmın temenni karar· 
larını Maarif vekiletine arzetmİ§• 
tir. Bu temenniler şunlardır: 

1 - Umumi harpten, istildll 
mücadelesinden eyvel muallim 
mektebinden çıkan ve darülfü
nuna kabul edilen, sonra harp 
dolayıaile mektebe devam ede
miyenlerin kayıtlarımn tecdidi, 
2 - lstanbul darülfünunuda orta 
tedr.İlat muallimliği imtihanını 
kazananların darülffinuna kabulü, 
3 - lise bakaloryasını vererek 
darülfünuna girmeleri, 4 - Mu· 
allim mektepletinin lise derece
ıine çıkarılması. 

Trende kudurar k ölen adam 
Bir hafta eYvel Edirneden te

davi edilmek üzre Istanbula gön· 
derilen Mehmet B. isminde bir 
zat hastahğı ilerlediği için tren· 
de kudurmuş ve feci istıraplar 
içinde yolda ölmüıtfir. 

ARkara telefonu bozuldu 
Dön öğleden sonra lstanbul-

-Ankara telfon hattı bozulmuş ve 
tamirine imkan bulunamadığın

dan dün öğleden sonra ve ak· 
şam Ankarayla görüşmek kabil 
olamamııtır. 



lngilizlere yenildikten sonra ... 
• 

yo .. .. 
uy 

lspa'llyollarm milli takımı ln
giliz milli takımına karşı müthiş 
l:iir zevkle yenildikten sonra lr
landaya gitmiş ve Dublin şeh
rmde lrlanda milli takımıyle 
oynamıştır. Hava bulanık, fakat 
m'1sait olduğundan kırk bin se-
yırci maçı seyretmiştir. 

lspanyolların haftada otuz Ster
lin alan meşhur kalecisi Zamora, 
dizinden muztarip olduğu için 
oyuna iştirak edememiş, onun 
yerine Blasko oynamıştır. Ingil
terede fena bir mağlubiyete uğ
rıyan lspanyollar lrlandada ha
zanın lar ve bununla müteselli 
olmuşlardır. 

lspanyol oyuncuları, Irlanda 
oyuncularına her veçhile faikti-
ler. Jrlanda milli takımı dağınık 
ve teıanütsüz hareket ediyordu. 
Oyuncular, adeta birbirlerini bu
lamıyorlardı. Onların paslarım 
lspanyollar alıyor ve istifade 
ediyorl rdı. 

lspanyonlarsa çok iyi oynuyor 
ve topu hakimiyetleri altında 

Bulunduruyorlardı. 
Oyun başladıktan dört dakika 

sonra lspanyollar ilk sayılarım 
ırapb r. lrlandahlar bu sayı 
karşısında biraz canlanmışlar 
ve kendilerine güvenilir gibi 
görünmüşlerdi. Top lspanyollarm 
kalesine doğru ilerliyordu. Fakat 
kaleci bu güzel hücumu akamete 
u,ğratmıya muvaffak oldu. 

• 
a 

Oyunun başlamasından 34 da
kika sonra ikinci gol yapıldı. Bunu 
da lspanyollar yapmışlar ve bi
t inci haftayım lspanyolların yap
tıkları üçüncü golle bitmiştir. 

ikinci haftayımda ortalık ka· 
rarmış ve bir aralık oyuncuları 

seçr;nekte mümkün olmamışhr. 
Irlandalı mubacimler mühim bir 
şey yapamıyorlardı. Oyunun bit
mesine on iki daldka kala Is
panyollar dördüncü golü ycıp-

1 mışlar ve biraz sonra yaptıkları 
beşinci golle oyun bitmiştir. 
DUnkU güreş mUsabakalau 

Dün Beyoğlu H. Fırkası mer
kezinde gürEş müsabakaları ya
pılmış, bu müsabakaya şehrimi
zin muhtelif kulüpleri iştirak et
mişlerdir. 

Voleybol heyetinin tebliği 
lstanbul, 18 (A.A) - Voley

bol heyetinden tebliğ cdilmişi.ir: 
193-32 voleybol mmtalrn bi

rinciliklerinin Galatasaray kulü
bü lokalinde icrası takarrür et
miştir. 

Mczhiir birincilik müsabakala
rına bu sene iştirak edecek ku
lüplerin 22 kanunuevvel 1931 
hlı günü saat 17 de vukubula
cak heyetimiz içtimaına fikstür 
tanzimi için salihiyettar murah· 
haslannı göndermeleri tebliğ 

olunur. 

b Ü. i Ç E VE AL i 
IJ.ış moknlemlzden mabaat J 

gayesini istihdaf ederse yeni te
sis edilecek teşekküle sarfolu
nacak parayla bu teıekkülden 
elde edilecek faydaları çok esaslı 
bir surette muvazene elmek mas
lahat icabından değil midir? 

Bizim kenaatimizce vergileri 
toplamak ve devletin varidat 
menbalarmı idare etmekle muh· 
telif vekaletlerin ve devairin 
masraflarım tediye etmek işleri 
mahiyetce tamamile birbirinden 
başka ve müstakil işlerdir. Bu 
iki nevi müstakil işi, devletin va
ridat itleri basit usullerle idare 
edildiği zamanlarda bir ele tevdi 
etmek doğrn olabilirdi. Hususile 
memlekette bütçe olmadığı za
m::ınlarda bu iki tfirlü işin bir 
elden ve bir merkezden idare 
edilmesi zaruriydi. 

Fakat devletin bütün sarfiyatı 
bütçe kanunile tespit edilmek 
usulii kabul edildiğinden ve ik
hs.-ıdi r.ıahiyeti haiz bir çok te~ 
şebbüsleri devlet eline aldıktan 
sonra Maliye vekaletinde topla
mın iş!er biribirinden farklı ve 
bir elden idaresi güç hal almış-
tır. Ciimhuriyet maliyesinin ba
şında bulunan bir sıra vekil, ağ1r
hğı gittikçe artan vazifeler al
tında l:almışhr. Fazla olarak bu 
işlerin her biri ayrı ayrı ihtisas 
meselesi haline girmiştir. Bina
enaleyh bütçeyi tatbika memur 
olan bir Bütçe Vekaleti, yahut 
Hazine Vekaletiyle vergileri 
toplamak, kaçakçılıklara ve ket
miyata meydan vermemek, inhi. 
sarlar gibi varidat maksadile 
v'licude getirilmiş olan müesse
seleri idare etmek vazifeleri bi
ribirinden ayırmak zamanı gel
mi§lir. 

Kaldıki Cümhüriyet Halk 
Fırkasının siyasi proğramı dev
letçilik esasına müstenittir. Bu 
itibarla orman gibi devlet malı 
olan varidat menbalarını doğru
dan doğruya idare etmek bu 
proğramın icabahndandır. Nete
kim devletin ormanlar üzerinde 
ki vazifesi muhafazaya münha
sır kalmaması, bunların hakiki 
vandat menbaı haline getiril
mesi gerek meclis ve gerek fır

kaca alman son kararlar cümle 
sindendir. 

Alakadar mahafilde muhtelif 
inhisar idarelerini birleştirmek de 
tasarruf ve eyi idare noktasın

dan ileri sürülen tedbirlerden 
biridir; bu tedbirin kiymet ve 
isabeti de meydandadır. inhisar 
idarelerini bir merkezde topla
mak, ne kadar ehemmiyeti haiz 
ise, o merkezin inhisarlar haricinde 
kalan ve esasen maliye Vekale
tinde toplanan varidat işlerini de 
üzerine nldıktan sonra bir V c
kalete teveccüh etmesi pek ta
bii olan bütün manevi kuvvet
lerle de techiz etmesi okadar 
ehemmiyeti haiz ve okadar mu
vaff akiyyeti kolaylaştırıcı ola
caktır. 

Hal böyle olunca bütün ver
gileri toplamak, Vt!rgi tarhı ve 
cibayetindeki süiistimallerlc 
mücadele etmek, inhisarlar gibi 
muayyen mevzular üzerine kon
muş olan varıdat müsseselerini 
idare etmek vazifelerinin hak
kile icrasını bütçe kanununu 
tatbik etmekle mükellef oJan 
bir vekaletten beklemek fazla 
olmazını? 

ihdas edilecek yeni vekaletin 
mucip olabileceği sarfiyyata ge-

Ağrıdağı maznun
larının davası 

Adanadan bildirildiğine göre, 
Ağrıdağı maznunlarının muha
kemesi bir müddet daha uzıya

caktır. Bir kısmına ait evrak, 
henüz Van ve Ercişten gelme
miştir. Maznunlardan 91 i hafif 
cezalılar kısmına yerleş~irilmiş, 
diğerleri de boşaltılan ağır ceza
lılar kısmına konulmuşlardır. 
Maznunların sıhhi vaziyetlerinin 
iyi olması için lazım gelen ted
birler alınmaktadır. içlerinden 
yalnız birisi barsak iltihabından 
ölmüştür. 

Evlenme 
Edirne Valisi merhum Reşat 

Beyin Hafidesi ve Alpullu şeker 
fabrikası veznedarı Baha Beyin 
kerimesi Musaffa Hanımefendi 
ile Galatasaray lisesi müdir mu· 
avinlerinden Ali Feyzi Beyin 
nikahları dün Üsküdar Belediye 
dairesinde a'ttedilmiş, bu müna
sebetle aile dostlarına Kuzgun
cuk'taki köşklerinde bir çay zi 
yafeti verilmiştir. Genç evlilere 
sandet temenni ederiz. 

Alpullu şeker fabrikası 
mUdUrU 

Alpullu şeker fabrikası mü
dürü Hayri bey dün ekspresle 
Avrupaya hareket etmiştir. Hayri 
bey Avrupada faprika ile alaka• 
dar bazı tetkikatta bulunacakllr. 

Movkova sefirimiz gitti 
Bir müddettenberi şehrimizde 

bulunan Moskova sefirimiz Hü
seyin Ragıp bey dün ekspresle 
ve Berlin yolile memuriyet ma · 
halline hareket etmiştir. 

Ticaret ve sanayi bankasında 
Bir müddet evvel tediyatını 

tatil eden ticaret ve sanayi ban
kasının muamelatını tetkik et
melde olan müfettişler tetkikle
rini henüz neticelendirememiş

lerdir. Banka tahsilat yapfıkça 
küçük mevduatı tediye etmek· 
tedir. 

Banka kendini aciz haline dü • 
şüren sebeplerle, aciz haline 
düştükten sonra yaptığı işler 

hakkında izahat vermek üzere 
hissedarları Kanunusaninin ilk 
haftasında içtimaa davet etmiştir. 

Hudut haricine 
Bir müddet şehrimizde dolaş

tık tan sonra polisçe tevkif edilen 
Hüdai Saip ismindeki Hintli 
Dahiliye Vekaletinden gelen 
emir üzerine hudut haricine 
çıkarılmııtır. 

Fransız tiyatrosunda 

Raşit Rıza ve 
arkadaşları 

Bu akşam Bir donanma gecesi 
vodvil 3 perde. Nakleden: Reşat Nuri 
bey. Yarın :ıkş:ım Acemi Çaflaklar. 
Fiııtlar 40 75 ı 00-150 Localar 400-500 

lince, bu tabii bugllnkü veka
letler gibi milyonlara baliğ ola
cak değildir. Sadece bütçeye 
yeni bir vekil tahsisatiyle nihayet 
bir müsteşar maaşı ilave edile
cektir. Buna mukabil inhisarlar 
gibi halihazırda müstakil müdi
riumumililer tarafından idare e
dilen müesseseler bu vekalete 
raptedileceği için belki de bu 
vaziyetten bazı tasarruflar temi· 
ni mümkün olabilecektir. Olma
sa bile varidat işlerinin daha iyi 
idare edilmesi, vergilerin ciba
yetinde daha fazla muvaffaluyet 
temin olunması yüzünden hasıl 

olacak faydalar bütçaye ilave o
lunacak fazla bir vekil ve bir 
müsteşar maaşına nispet kabul 
etmiyecek derecede mühim ola
caktır. 

( Acuzenin 
MUellifi : Nizamettin Na:ıdf 

Definesi 
Ressamı : MUnlf fehllll 

Kızı kaçırıp tüyeceğiz 
Alıiş, kıyma şu kıza !. 

I • 
• 

-42-
ıne ,.,ı boylu boyunca yapışık bir çeş Iç oğlanının uzattığı peşkirde el-J 

]erini kurularken hatırına misafirleri 
geldi. Bu herifler de bala bula bu 
geceyi mi bulmuşlardı? Hadi Baki 
efendiyle Yahya efendi, şair adam• 
Jardr, gülüşürler, söyleşirlerdi. Fa
kat şu yeniçeri zorbalarına 'lte deme· 

.Ayna taşı adeta. merdh·en gibİ·· 
oradan ah~rm damına, ahırın d & 

dan da tezek yığınlannın üsttinef{ 
yacağım. Oradan ötesi kotar .. 

liydi? 
Selamlık daiı-e.sine geçip 

beraber kavesini ~çti. 

yı açıp arkadaşların bir 1usın0l1 

sokacağı1~.. Yükte hafif, paltad3 

ne varsa, kızı da beraber aştr:1' J 
onlarla yeceğiz.. Yahya efendi, kesenııt 

zmı açarsa ne aHi.... Açmaz...ı:;n ştı 
ğenmediğin Aliışu kencJbinc dıı 
göriir vesselftm ... 

Şimdi clışardan ezan sesleri geli· 
yordu. Şair Baki yan çizmek istedi 
ama, olmadı. Yahya efendi Jrnnağın 
mesçidinde öne geçip; 

- Allahuekber ! - eleyince millet• 
Je beraber çarnaçar namaza durmı) a 
mecbur kalmıştı. 1 

işte pnş.ı. bu fırsattan istifade ede
rek hemen sıYışıverdi. Sehlmlrk ka
pısında nöbet bekliyen bostnncıya: 

- Bana bak! - dedi - Teravihten 
kalktıkları zaman, beni saraydan ça
ğırdrklarını söylersin ... 

Ve sonra tıpla, iftardan dönen bir 
şehirli gibi, yayan olarak, sa.hna sa
lına cadde)i tuttu. 

YlRM1NC1 KISIM 
BiR CtlR'ET! 

- Bu iş tehlikelidir. 
- Olabilir .. 

- Yapma Allış .. 
- Yapacağım-. 

- Etme AIUş ... Kıyma şu t.1 7;;d 
- Beyhude konuşuyorsun ef 

Ben söyliyeceğimi söyledim; eğer 
ha fazlasını öğrenmek ;istiyorsan 11 

iste Knbnsakal burada. • d" 
• I\n basa kal söz sırasının k~ ~ 

geldiğini anlayınca hafif teröP i' 
dandı: ~ _J.lf 

- Evet. - dedi - Daha öğrtV 
ğin .,ey varsa bana dam~.. ,P 

Ve efendi klyafetli adamırı e4~ 
açmasına zamall ve meydan ,.erJll I' 

- Biz.. - di .. ·e homurdandı .,,,,. 4 " bil. 
başladık bile .... Adamlanmız 
at sonrn evi sarmış bulunacaklııit~ 

- Peki aam .. Ya Yahya efe.J1d 
- Bu işin encamı hayırh değildir. şınıza çıkarsa.. • t# 
- Olabilir.. •. - Ne olur? Onun da icabJıt11 

- Maazallah, adamı kazığa otur- veririz ... Olur hiter... • oı-' 

turlar. - Olur biter, olur biter.- •fit!' 
- Ne olar? Zülfikar mı kesildiniz be her\dıı' 
- OJuru işte bu.. Tutuldun mu, Yoks.1. Deı"\iş paşaya cellat .nıı 0 

kendini ölmti~ hil.. • nuz. rdll' 
- Yn tutulmazsan? AlQş şakmk bir kahkaha sa"1lef' 
- Tutulma.zsan m~ele yok. O za. - Sen de artık çok oluyorsull ~ 

man muradına erersin gibi gelir bana. di .. - dedi - Otur oturduğun f~ f 
l~akat tutulursan ... Bil ki AlUş bu Para kazanıyorsun .. Nene l{tzıill ~ 

işht sonu berbattır. ram bak keyfine- Ye üzümü 
Ilu sör.leri söyliyen adam, aklı ba· sorzoo !.. • ~,ff 

şında, terbiyeli ve temkinli bir efen h - Deminden beri ı;ene ~atntıı.lfl ~ı· 
diye benziyordu. Fakat hu terbiyeli dim için değil sizin için ... Fazlıı. d~ı 
ye temkinli efendinin burada ne işi rak Yahya efendi de şair ndtıJl1p, 
vardı ? Zengindir ama, doğrusunu ist 

İçi külle dolu bir ocak .. Bir meş'- niz Ben onun ölümünü ıisterne~il 
alc bu ocağın jçinden sarkan kısa. bir (~ 
zincirin halkalarına geçirilmiş kenar• __ D_a_r_ü-!b_e_d_..,._y_i_T_e_m-siUerİ t 
da brr tahta kerevet, Ye bir adam ki &4 

pek büyük olmı)an bir odanın top • Bugün akşam i~tünbut ect:digıs o 
rak zeminine yüzii koyun uzanmış.. eııııt 21,SO da Sehir1YyafroS 

Terbiyeli bir efen diye benziyeıı a- nu ı~r 1.,.hs~n 11111111111111 
dam, ayakta duruyor, ve tam karşı~ u u il u n 
sın da sırtını dm ara dayamış bir iiçün Yazan: 

11 

cü adam var .. Bu adam iri yarı kim Fodor LAszlo 
biliT dilsiz mi 'lte? Put gibi duruyor 
ve susuyor.. Tercüme eden: ııı 1 

Toprak 1..emin üstünde, ipek kaplı Ha~<ıemmavle N 111111111 1 
bir şiltede yatıyormuş gihi debelenen 1 

adam, hafifçe doğruldu: Tenzilatlı halk gecesı. 1 dıJI 
Yakında: Onlar ermiş MurB 0ır ''- Alüş öyle, Allı.ş böyle,, demekle 

olmaz .. - diye homurdandı - l.1ızım 
gel"r ki AIUş bir iş yapsın .. Yoksa hu 
şehirde dolaşmak artık manasız olur. 
Bana miisaade edersin .. Ben de gene 
dağa çrkar, baş~mın çaresine baka • 
nm ... 

- Peki ama behey kuzum. l\tiiftü· 
nün kızını kaçırmak ne demektir, sen 
bunu bilir misi ı? 

- Olsuuuun !. Ne demek olursa ol-1 

sun. Ben bir kere karanını vcrdim. 1 

Sen yalnız şunu söyle .. Yahya efendi! 
hazretlerinde para denilen şeyden 

1 çokça var mıdır? Ye hazret kızını se-. 
ver mi? 

Efendi kıyafetli adam bir saniye 
kadar düşündü. Sonra s.-ıkalını sı • 
vazlıyarak (Evet, çünkü çenesinde 
bir top sakal vardı.) 

- Alfış .. - dedi - Şayi olan bu· 
dur ki, Yahya efendi kızını çıldırası
ya sever... Hatta ben zannederim ki 
eğer bu gece sen kızı kaçırırsan, zaval

Altı yaşından aşağı olan çocıet• 
lar tiyatroya kabul edileı1leı 

Grth©ı~'W&gD~ 
Bu akşam 

B ... ··k G A L ft uyu ·ıı 
"Müttehem Kalkınız,, fiJoıi111 

unutulmaz mümessili 
GABY MOR LA1' 

VE ır:,. 

VICTOR FR ANC~ 

Sevgiden Sonr~ 
şık ve lüks filminde 

1 fi, 
Bu eser, « Koenigsmark,. J..~' 
mini sahneye vazeden 080 

ONCE PERRET tarafın 
vücuda getirilmiştir. s~ 

ilaveten: MICKEY MOV 
lıya inme de iner ..• 

- Senin de çok umurunda olur .... ~:m11:------~-..-~ 
Değil mi? 

- Miiteessir olurum doğru~u ... 
Alüş burnundan alaylı alaylı gülh 

dü: 
- Hıh I Büyük biraderimiz Sun'ul· 

Jah efendi hazretlerine gün doğar di· 
ye mi? 

Ve birdenbire ayaağ kalkarak: 
- Bana bak I - dedi - Kıyamet 

kopsa hu iş ·olacaktır. Den liabasa -
kalla beraber evj tetkik ettim. Bahçe-

AS i sineınııdıl 
Bugün ve yarın . de 

Saat 16 1-2 matinelerıfl 
programa ilaveten 

Zengin 
Varyete ı 
NumaraJıtf 

duvarııu aşmak gayet kolay .. Duvara ~,_-.; _______ ..,..... 
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Irakta heyecanlı bir Bugünün genç erkek e ile 
cinayetmuhakemesi genç kadınları kimlerd.r? 
Başvekilin de şahadeti dinlenildi Fransız akademisi azasından M. Marcel Prevost'nun 

dik kate şayan bir konferansı ... Zengin allenln çocuıu, kUfUv olmadığı halde bu aileye 
111t1aap eden bir adamı öldürdU ve idama mahkOm oldu 
Ir Fransa akademiıi azaıından tün hazırlıklarını bitiren genç- Bu suretle kocasız kadınlarla 

"'f akın en mağrur ve en ma- numuz olan bir adama varmakla M. Marsel Prevo-.t " bugünün lerdir. valdinden evvel serbes kalmıt 
'il .•ilelerinden biri Sadiiniler ailemizin ıerefini lekeledi. Bizden genç erkeklerile genç kadınla· Bu gençler üzerinde göze kızlar arasında kalan bir gençlik 

~•dir. Bir iki ıene evvel İn· rı,, menuu hakkında şayanı dik- çarpan ilk b~riz vaııf, tahsille- nesli meydana geldi. işte bun-
dtı r tden Irak Baıvekili Ap- }('at bir konferans vermiıtir. Bil- rini kısaltmıı olmak meselesidir. dan dolayı genç erkeklerle ka-
lla lllnbsinüssadun da bu aileye yük Fransız edibinin konferansın· Bunların haiz olmaları llzım ge- dınlar ara,mdaki münasebatın 
~llanptu. da serdettiği mülahazalar ve len umumi malfımattaki noksan- şekli az çok her yerde değitti. 

t.aJı •duniler aileıine mensup Ap- müşahedeler umumi harbe dahil ları, hayat ve maişet müşkülatı Ve zaruri olarak içtimai bayatın 
•h F alib Sadun bey son za-

lbtaı olan her memleket için az çok ile uğraşırken ikmal etmelerine her safhasında az çok te!İrİnİ 
•rda heyecan ve alika u- farkla kabili tatbiktir. Onun için imkin yoktur. )lJıd b d k · · gösterdi. Arada Türk milletinin 

' ıran bir a iıe i a etmııtır. bu bahsi biraz tenvir etmek bi- Bu gençlerin ikinci barız va- ı · · 
=~nıı bey birgün evinden kalk- istihlasından sonra yapı an ıçtı-
.-t B .zim için de faydasız sayılmamalı· sıfları şudur: Bundan evvelki mai inkılabı hazmedemiyenler 
tlıı 1 ağdat Dahiliye Nezare· dır. nesillerin hiç görmedikleri bir oldu ve bundan dolayı yanht 

t girmiş ve orada müdiri Bazıları, gençlik denince harp- derecede serbes bir bayat. 
1lıııuaı·ı d b. • · d · hareketleri tabii görenler de bu-ter ı er en ırının ° asına gı- ten evvelki gençlik ve harpten Umumi harp talim ve tedris sa-
~k cebinden çıkardığı bir ta· sonraki gençlik tabirini kullanı- baıında olduğu gibi terbiye sa- lundu. Nihayet ilave etmek li-
ııuı.ca ile müdiri umumiyi öldür- yorlar. Bu tabirler doğru bir ma· basında da bir moratoryom ilin zımdır ki harpten sonra vukua 

..,tür. na ifade etmez. Zira harpten ev- etti. Reislerinden mahrum kalan gelen iktısadi ıstıraplar, işsizlik· 
11,Y•k'a derin bir heyecanla kar- velki gençlik bugün arbk her birçok aileler tabii intizamını ler, fakrüıefaletler de bu vazi· 
~IDlf ve cani derhal tevkif ıihada iş batındadır. Memleketi kaybettiler. Bu ailelerin hayatını yete inzimam etmiş oldu. 

narak mahkemeye verilmiıtir. idare eden onlardır. Ticaret ve tanzim eden şefler kalmadı. Binaenaleyh bugün memleket· 
"ı Aptullah bey, mahkeme hu- saoayı hayatında en mühim amil Binaenaleyh bu suretle yetifen te aile hayatı nisbeten gevşe· 

tnna iplikten bir aba ile çık- vuıyetinde olan gene onlardır. gençler vaktinden çok evvel ha- miştir, izdivaç ahval ve şeraiti 
1111ttır. U · l "A ı· d ld l k b t h "il d .. t mumıyet e teş hattı genç ı· yat a amı o u ar. Bu hal neti- az ço u a avvu er en mu e-
d Abdullah Sadun bey tarafın- liği,, dediğimiz artık tarihe ka- cesi olarak umumi bayatta mey· essir olmuştur. Aile hayatının ma-
~ ~ mahkemede verilen ifade- rıımış gibidir. Bugünün iençliği dan alan yetitmiş adam kıthğını ruz kaldığı zaf ile bu tabavvül-

ıı hülisaaı şudur: Meseleye lslmlerl karışan tabiri içerisine onları dahil et· izale etmek için mevzuubahis lerin tesirleri karşısında laka yit 
, iki kral : SaAda Faysal,. d d ld' s· ·1 1 

Biz Sadun hanedanına men- solda lbnlssuut mek doğru değildir. gençlere müracaat edildi. kalmak oğru eği ır. ır mı -
llıb..... Ir kt d" t ü d O b lde bangı' ) B · t k.ld k d letin kökü, ailelere istinat eder. h ~. a a or y z sene en- a yaş ar arasın- u vazıye aynı şe ı e a ın-

trj yerleşmiş bulunuyoruz. Bu • tarihi ıerefimizi berbat etti. daki iencliği bugünün gençliği hk Aleminde de ~ukua geldi. Aile hayatım kuvvetlendirmek, 
lbtrnlekette, bizden eski, bizden Onun vardığı adam, (Sana) aile- addetmeli? Umumi harpten sonra ailelerde kadın ve erkek arasında ahlaki :il bir aile yoktur. Ailemize sine mensuptur. Sana ailesi bize Bugünün gençliği, umumi harp genç kızlar vaktinden çok evvel ve içtimai rabıtaları arttırmak 
.a..en•up hiç bir kimıe bizim ma- göre bir hiçten ibarettir. Çünkü mütareke, milli mücadele genç· terbiyenin kontrolü altından çık- yalnız fertlerin hususi saadetleri 
,,.uaıurnuz olan birile evlenemez. bu aile, çok geri, çok fa 'tir bir liği siperlerde düşmanla çarpı- mış bulundular. Valdelerin mad- için lazım olan bir şart deA'ildir. 
Asırlardanberi bu idet ve an- ailedir. Belki bugün bu aile ef- şırken tahsillerini ikmal etmif di kuvvetlui onlar üzerinde çok Aynı zamanda milletin kuvveti 

~d llıizi muhafaza ediyoruz. lçı'm"ız- radı arasında yüksek devlet me· olan va hayata girmek için bü- zayıfladı. ve selameti iktizasındandır • ..................................................................................................................................... 
k tQ hiç bir kimıe bu ananeyi muriyetlerıne geçen, itibar ve başka çare yoktu. Ben de bunu bahsolunduğunu söylemiş, ondan karar vermiştir. 
ltıaıya cesaret edemedi ve kır- h::ıysiyet kazananlar vardır. Ya· yaptım.,, sonra Hicaz ve Necit hükfım· Cani, verilen hükmü sükünet 
~~~.istemedi. Ailemizin bütün but onların içinde büyük servet Abdullah Sodu'nun bu ifade- darı kra! Faysal H7.. ne müra- ve metanetle dinlemiştir. Hüküm 
~hinde bize menıup bir kadı- temin edenler bulunmaktadır. Fa- sinden sonra Bağdat mahkemesi caat eclerek bu izdivac:ı mani tastik olunduktan sonra infaz 
~ bizimle boy ölçDşemiyccek, kat bunlar, esas itibarile bir kö- bir çok şahitlerı dinlemiştir. Şa- olmalarını rica ettiğini ilave et- olunacaktır. Hali hazırda katil 
~tıaı küfvümüz olamıyacak bir lenin çocuklarıydı ve bizim na- bitler arasında lrakın en nıute· m; ··r. Apdullahm bütün mukadderab 

ti~c evladına vardığı görülme- zarımızda liöle zade o!md hm ber ricali de vardı. Eugünkü Mahkeme, verilen ifadeleri ve Irak hükumdarının elindedir. Irak 
'-lı l' B Irak Başvekili Nuri Sait Paşada şahitlerin {Chadetini dinledikten h k 1 ır. ütün Irakta bizim ıevi- ileri gidemezler. Biz bunlara zer- hükümdarı isterse ü mü müeb· 
)tı:n·ı b' • 1 . . şahitler arasında idi. ıonra cinayetin, sırf aile . ve ha-
.ı~ z ve ııım aaa ebmıze mua- re kadar hörmet etmeyiz ve on- 1 d d 1 ld bet küreğe çevirebilir. '411 h· Londra gazete erinin verdiği ne an gururun an i eri ge iğini, 
hl ıç bir aile bulunmadığı için, ]arı tanımayız. malumata göre Irak Başvekili fakdt aile gururu ve kabile tef a· Bu hadise, Arap aileleri ara-
lt ?ıı·z aile arasında kız dınıp Bizim ailemize mensup bir Nuri paşa, bu izdivacın vukuu hürUnün, hiç bir vakit bir adamı sında kabile asabiyetinin hail 
~ rı ıyor ve hiç kimse de b:.-.. ., kadın haspbünespten mahrum böy- zamanında kendisine birçok şi· öldürmiye seb~p teşkil edemi- ne kadar kuvvetle yaşadığını 
tı almaya cesaret edemiyon~u. le bir adama varmakla bir kö- kayet ve itiraz telgrafları gön- yeceğini, aile gururunu muhafaza göstermektedir. Eski Araplar 
~ "Tarihimizin ve ailemizin bu lenin cariyesi olmuılur. Ailemizin derildiğini, bütün bu telgraflar- etmek gibi bir saikin esbabı mu- arasında da bu gibi hadiseler 
~ •dim ananesini kıran yegane tarihi şerefine sürülen bu lekeyi da Sadun ailesine mensup bir haffefeden aayılamıyacagını na- yüzünden senelerce süren muha· 
k•dın, müdiri umumiye varan silmek için, bizim akrabamızı kadının Sana ailesine mensup zarı dikkate almış ve neticede rebeler vuku bulur ve sel gibi 
~Bu kadın, bizim madu- alan adamın kanını dökmekten bir erkekle evlen~veceğinden ( Abdullah Sadun ) un idamına kanlar dökülürdü. 
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§ = 1 ı • d k M • E lunacak, yahut onu boşıyacaktr. hadilerin sayısı kaba:ıvyor, Kının • \ zmır e çı an es~ 

11
• =~ Sabatay, :ikinci şı:kln ka. bu.l ederek Sabatay, eskisi gibi münzi,iyane dan gelen satış teklifleri artıyor, \'e 

,. .& yaşıyor, ibadetıerile, riyazetlerile • 
iiııı11 :: ikans.ını boşadı ·re tekrar ını.n•aya çe- bin, iki bin y:ahudinin satılabılecetf. 
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'Jd" On .

1 
. ·le d ti . meşgul oluyordu. Onun bir hadl5e)i "' ı. un aı esı"' os an V""' • haber yeııili"'·ordu. - 3 - Yazan : Ömer Rıza '"' " ' &.UM. beklediği belliydi. .J yetten bir şey anlamadılar. Bunla'r Derken yahudilerin en feci şerait 

Sabatay iki kere ev .2ndi ! Saba.tayın, kar:Ginl beğenmediği için IR!~:r~:ao~::uy~~~: 1'"!1v;!~:::~ içinde hicret ettikleri ye Am.cı:t.erdam, 
onunla )aşarnnlc istemediğjne hükmet .;-yo.;- Jt,rankfort, Leghom sokaklarma pa.ıı 

karıları mahkeme11e mı·ı·racaat· ~ttz'ler.Onızn mişıer ,.e ona. dalın i)i ,.e daha güzel gin ve münevver yahudi muhitlerinde çavralar ıiçinde döküldükleri - haberi 
.J v bir zevce aramakla meşgul olmuşlar- hoşnutsuzluklar vardı. Oraya gidip geldi. Öldürulen yahudileıin sayı& 

kendilerine yak/aşnı;.~dlğlnl SÖ_,1/prj_j/er dır. Kudüsteki fakıir yahudiler için sada- belki yüz hinden, belki de iki yüz bin 
J Çok geçmeden ikinci zevce bulun- l<a tophyan yahudiler buna dair ha - <len fazlaydı. Rakam mütemadiyen 

&abatay cevap verdi : Ruhulkudüs bana bu kadmlara muş, tekrar düğün yapılmış, fakat her getiriyorlardı. kapanyor ve kısa fasılalarla artıyor-
yaklaşmamamı emretti ikinci zevce de birinci zevce gibj mah· Lehistandaki kazaklardan biııi bir du. 

- • ıkemcnin önüne çıkarak bakire kaldı.. yahudiyi öldürmüş, yahudinin çalış- Bu srrada yahudileıin büyük bir 
~~iki tefrikaların hulisası: p1smda bekliyoriardı. dı!;rını söylemiş, Saba tay tekrar da. tığı arazı sahibi de bu kazağı öldür • kısmı Lehistan da yerleşmişler, nim 

ıtıı ltnırfn ticaret merl.czi olarak ehem· Sabataym babası artık zengin bir vet olunmuş ,.e kansını boşamışt. müştü. Bu gibi haberler, yahudiler müstaldl, muntazam bir hayat sürmi-
ltrftt kazanması üzerine Izmir Yahudi· tacir olduktan başka bütün y:ıhudfü· Hadisenin iki defa tekerrür etmesi, arasında yayılıyor, bir müddet konu• ye, memleketin :iktJsaden inkişafma 
~ ıcngfnlemişlcr, ve bu kerameti din rin hJrmet Ye itibar ettiği, refah ve declfüodulara sebep verdi. Herkes, şuluyor. Sonra unutuluyordu. Bun· yardım etmiye başlanuşlardr. Leh 
S,bttıları arasında mühim bir mevki alan saadetlerini keramet ve kudsiyetine Sabatayın aleyhinde söz söylüyor ,.e lan unutmryan ve birer birer zapte- ikralltğı ile asllzadeleri yalıudilerden 
hPı•taydan bilmişlerdL Sabaıay, lehinde borçlu oldukları bir evl:idm babasıydı. bu sözler onun kulağına vanyordu. de.n yegane adam, Sab:ıtaydı. ıistifade ediyor. Ve çütl:i.klerinln ida,.. 
dıt lan propagandalarla bu mc\•kii k1z3n- Sabafaym babası fam bu sırada Nihayet Sabatay, bu hadiselerin Daha ~nra şu haber gelmiştıi. Kı- resini onlam Yeriyorlardı. Bu yüzden 
ba .. ~ ~onra daha mühim bir harekete oğlunu evlendirmeği düşündü. Ve O· sebebini izaha mecbur oldu. Onu bu nmda bulunan beş yüz yahudi, lstan- halk yabancı yalıudileri daima başla.o 

'-lflan k ü .. . w • "h . "• b ına · zere munze\·ıyane yaşarnıya na zenginlii;ri ve oglunun ıti aralc iki kadınla münasehette bulunmaktan buldaki yahudi cemaatine satılacak! nnda gördüklerinden, onlardan nef• 
~ lr PlAn hazırlamıya başladı. mütenasip bir kız aramıya. başladı. meneden ''ruhulkudus,, tu. Ruhul - Bu habere inanılmamış, daha son· ret etmekte ve düçar olduktan zulmu 

•badine devam ediniz: l\lordekay, istediği kızı bulmuş ve kudu.s, ona. gelmiş, bu iki kadının ra bu beş .}'ÜZ yahudirtln harp esın onlaı·dan bilmekteydi. 
•1~1tlln daha mühim bir işe h:ızrrlan· düğün muhteşem rncrasbnle tes'it e - ona zevce olamryacaklannı, çünkü bu olduklarına dair haberler gelmişti. 1637 de, daha sonra 1648 de TUku 

~ 'te bunu :inzivagahında düşün- dilmişti. Fakat birkaç hafta geçme~ kadr.nlann ona zevce olmalarınm eze--1 Fakat bu haberler de tuhaftı. Ya- bulan kıryamlarda yahudilerin imhası ie \-akit geçirdiği besbelliydi. den genç zevce dini mahkemeye müra0 de mukadder olmadığını söylemişti! hudilerin harp esiri olmalarma imkan istihdaf olunmuş ,yahu diler ölümden 
'llt}·abatay, inzivaya çekilmelde ya • caat ederek l<ocasınm kendisine ilti- Sabahıy, hayatını ibadetle, namaz Yar mıydı? Nihayet mesele anlaş-J- kurtulmak için öteye beriye kaçmış .. 
~ ~ teınaati arasındaki ehemmiyeti fat etmediğini \'e aralarında zevciyet ,.e niyazla ge~iren mütteki ve zahit mıştı. Leh ıköylülerindc::ı bir kısmı ile lar, fakat binlerce yahudi 1'."3.tliamla-

t kat )'Ükseltti. müna.Sebetleri bulunmadığını iddia bir adam olduğu için semavi se~ kazaklar birleşmişler yahudilerle, da- ra kurban gitmişti. 
'~lllı inziYaya çek.ilmcsile halkın etti. Sabafay, C\·lenmiş, fakat kan- leri duyabilirdi. Onun ıiçin yahudiler ha d<>ğrusu arazi sahipleri.le, yani Bütün yahudilik alemi dehşet için
~ ~eki mehabeti artıyor şahsını sından uzak kalmıştı. ona inandılar ve kudsiyetine daha asilzadelerle döğüşmiye başlamışlar. deydi. Yahudi muhaclzileri gar.bt Av· 1: ~udsiyet kat kat canlanıyordu. Böyle bir dava görmiyen haham - fazla ıitil\at ettiler. dı. Galebe çalan taraf yahudileri ele rupaya. ye Türkıiyeye akın almı geli • 
~ıı ınzivn adPti, Sabatayın mürit- lar dona knlnuşlar, ve Sa:batayı da· Fakat Sabatayın bu sözleri onun geçiriyor ve onlan köle gibi satıyordu. yor ye 8!ldaka tophyanlar, Kudüs· 
~~ ~e tnm·=."r:ıti eksiltmedi. Bil- Yet ederek ceyap ,-ermesini istemişler• inziva esnasında içinden ıneler geçmiy~ Çok geçmeden yahudilerln katlıiarn e- tedi fukaralara yardım değil, fakat e
\ıl' d onun bir :!failnü dinlemek, onun di. Saba tay, kar.r5ının iddfasım tas- başladığım da ifş.ı. ediyordu. Saba • dildikler.ine dair haberler geldi. Bu şe sir düşen yahudiler,ı kurtarmayı • • 
~ersinde bulunmak istiyenler mü.. dik etmi~. fakat bir mazeret göstere- tay artık nıhulkuddusle görüşüyor, kHde öldUrUlen yahudilerin binden tihdaf ediyorlardı. 

disen ço~alıyor n akın akın ka- memişti. Mahkeme 1-ararnu yerdi. ye onun crnrile hakeret edjyordut faz.la. oldukları söyleniyordu. Haber· {Bitmedi). 



DarilHünun Meaeleai 

Ben ne yaptım 
-1-

Darülfünuna baremin tatbiki mü
nase.betile meydana bir (Darülfünun 
mesel ') çıkmıştı. Muhtelif muhaı·
;riıter darülfünun hakkında yazı yaz· 
~r. Dariilfünun (tensik ve ıslah) mı, 

yoksa ('rolulmül) mü meyzuu bahsol
ması llizLm geldiği düşünüldü. Bizim 
darülfünunla A'\Tupa darülfünunlan 
mukayese edildi. Dfziım 'Hnt seviye. 
mizin ne olacağı ara:. tırıldı. Dariilfli
nunda memıleketin bir mües.-sesesi ol
mak 'tibaııile diğer devlet müe.sscselc
rile olan münasebeti tetkik edildi Yel
sahıl darülftiınun hakh"lllda hatıra ge
Jen her ıtürJü mülfıhazaJar ortaya kon. 
()u. 

se,iyesi ne kadar yüksek olursa gene 
o aynı me\'zulan ted.ria etmekle mü· 
kellef tir. Ke.aıdi ınokta.i nazanaw ya
hut (Görüş tarzı) m tedris edemez, n 
munyyen serçeve haricine çıkamaz. 

Demek ki Usede (Alim) yok (llim) 
vardır. (Hoca) yok (Ders) vardır. 

(Nazariye) yok, (Kitap) vardrr, ders
ler (Dinamik) değil (Statik) tir. Şu 
halde hocanın - sevlyesi 11e kııdar 
yüksek olursa olsun - muayyen kad· 
ro dahilfndeld mevzulan göstıerl'lckle 
mükelleftir. Ve eğer kendi m"81lfsi 
neticesinde mensup olduğu ilimde 
(Orijinal) bir etüt, yeni bir noktai na
zar bulmuş olursa o namriyesini Ji .. 

Bütün bunlar güzden geçirilirse şu senin haricinde tebliğ etmek, neşret• 

1 Gllniin Muhtırası 1 
Takvim-Cumartesi 19 Kanunuevvel 

12 inci ay 1931. 8 Şaban 1350 Senenin 
geçen günleri: 341 kalan günler- 19 

GUne' - Doğuşu: 7,18 Banşı. 16,41 
Namaz vakiti eri - Sabah: 5,48 

Oğle: 12.8: ikindi 14.29: Akşam: 16,51 
Yatsı : 18.20 im~ak:: 5,30 

Hava - Kanrf illi rasathanesinden 
verilen mıJQmıtı nazarın : dün azıml 
hararet yarım, asgari sıfır derece. Bugün 
rüzgAr poyrazdan esecek, hava kapalı 

olacak ve hafif kar yağacakur 

1 Radyo 1 --latanbul radyosu 
6 dan 7 ye l.adar gıamafon, 7,30 

dan 8 SO a kadar birinci kısım ıılaturka 

saz, 8,30 dan 9,50 a kadar cazbant 9 30 
dan J 0,30 a kadar ikinci kısım alaturka saz. 

neticeye '\ılnlır ki darülfünunun ma· me-k .mecburiyeti altındadır. -.,,,.----~------d-=--
nevi şahsiyeti efkan umumiye karşı- Darülfünuna gelince: Darülfiinun· Fırtınalar arasın a 
sında alması Uzım gelen mevkii he - da tedris olunan iliımlerse bilB.kis mu- Bir yelkenli 
nUz daha alarnmıştır. Ve efkarı umu• ayyen çerçeve dahilindeki (Klasik) 
mtye darülfünundan hesap sontyor mevzular değil, en son nazariyeleri Londra, 17 ( A.A. ) - Rio yel
demektir. 7.oten şimdiye kadar J<e:n· ilıtiva eden (Modern) mevzulardır. kenlisinin mürettebatım kurtar
disinin erun umumiyeye karşı kapalı Binaenaleyh muayyen kadrolar dahilin mış olan Aztec vapuru dün 
gibi kalmasından, kendisini tanıtımı- de ilmi mevzular tedris edümez. bel· Southamton'a gelmiştir. Vapur 
,-a lilziim görmemesinden, yalnız ki mütemadiyen değişe-n, yeni yeni mürettebah Rio'nun kurtarılma-
kmdi vazi.fesile meşgul olmasından nazariyelere göre mevzuları daima aanı fÖyle tasvir ediyorlar: 
dolayıdır ki arasını hakkında yazılar tahawüllere uğıııyan ilmi mevzular 
~amlmış oluyor. Binaenaleyh mesele tedris edLlfr. Ders sahibi olan hoca Kaptan Etsuvdla Rio yelken
l>u kadar aleni olarak meydana ko- (Yarntlcı bir düşünüş) le kendisin.in Hainin mfirettebah Terrnev'ün 
nuıtca, ve hesabı bu kadar aleni ola- bulduğu, yahut ilim alemiıai.n orta- Saint Jean şehrinde Atlas de
nk sorulunca artık bu hesabı ''erme- ya attığı en oon nazariyeler dahilinde nizine açılmışlardır. Vapurumuz 
IMk, darülfünundan i.steırllen nzi· (Yeni bir görüş) le denlİllıin mev:ı.uu- kendilerine tesadüf ettiği zaman 
t.min ifa edil P edllmedjğini göster • nu tayin eder, ve o çerçe,·e dahilin• kazazede milrettebaho yiyecek 
aeınek biraz da ınüt~hem mevkiinde de de~ti tedris eder. Bundan do • 
bbnmış gibi oluyor. Jay.ıdır ki darü:lftinunlann ilmi muh- olarak yalnız bir çuval aoğaola-

tariyetf vardır, yani darülfünun lıo- n vardı. ı Halbuki darülfünun, fakülteleriJe, 
profcsörlerile muazzam bir küldür, 
müterelddp bir caımia:drr. Ba küllü 
teşlBI eden cüzillerin, uzuvlann her 
biri kendi vazifesini yapmış olmak 
6Utttiıledir lci darlilfünun vazif · ıi 

cası ket'ldi dersinin ınevzuunu lrendis\ içme auyu için yağmur bek
tayJn eder, çUnkü Nı son naıariy- Jemiye mecburdular. Yelkenli 
yeleri - kendi :HıtÜSM'I dahHmde - fırtmadan harap bir halede su 
yalnız kendi gör:iir. k 1 

Şu halde dariilfünunda (İıfta) yok, almakta ve direkleri m mış 
(Atim) Yardır, (Der&) yok. (Hoca) olduğu halde rüzgirm sevkine 

ysı>mıt olur. Ve bu vazifenin y:ıpıhp k M b 
yapılmadığına efkarı umumiye hü _ va~dır, (Kitap) yok, (Nar.a.ri~) var- tabi bulunma taydı. ürette at 
Jclim verebilmek i~Jn meseleyi meyd~ dır (") derslerin mevzuu (Sta.ük) de. o civardan geçen gemilere işaret 
na koyacak, izah edecek ge:ne darül- ğil (Dinamik) tir. Bundan dolayı bir etmekte ve keadilerini glSstere
fıihnmun k01disidir. Çiinkü dariiFü- darülfünunutt bymeti hocalenJ\l!I\ bitmek için en lüzumlu çamaiır
muı bir (llim oeağı) olmak itibarillt- kıymeüle ölçiiıltir. Darülfünun hoea· lanndan yelkenler yapmak dere· 
akademik 00 mahiyeti haizdir. Ye sınm kıy,oıetiyse ilimddci (Yara!ıcı 

görüşü) ne göredir. Darülfimun ho- ceeinde fedrkürhklar göstermiş· bbuı.ena.leylt meselcrrln ancak ke.ndisi 
tnzafm.da.n mümkün olduğu kadar C'asr kendi ffıtisas.r dahifinde yıuııtbğl, ferdir. 
(İ:ı.ıah) edl1mesiledir ki efkfirı umumi• yahut intihap ettiği her hangj bir (Gö- Aıtec vapuru tahlisiye sandalı 
-re tenvir edilebilir. rüş tUZt) na sahip o'kln bir ~iyet- Rio yelkenlisinin mürettebatını 

Fakat )'Ukar:da arzettiğim gibi böy- tir. Ve bu ~tini fikirleri.le, ya- kurtardığı vakit bunlar adeta 
ı;;larile m9ydana koym.T. b ı d 

le ı:ııiitereiddp bir camianm bir :kül Darülfünun müderrislerinden yan ölll bir halde ulunuyor ar ı. 
ôlarak TBdfesini görüp görmediği - HaNt Hlmetllffah MBrettcbat vapurun Honduraat'ta 
p.++me tubeler.i pek müteneyvd oldu~ uğramış bulunduğu Tela limanın-111 içfıa - hakkında kimse bir şey (*)Yalmı cml<ıfılmamak için der-
~ Ancnk her fakülte, hatta lıal taarih ederim ki darlUfiinunda ki- da karaya çıkarılmış ve Rio yel-
'81ı;A14e de değil her profesör (Ne yap- tap yok demek, lwca her hangi bir lef. kenlisi de vapurların seyrü seferi 
..._) meyda.na koymakla da:riilfü •

1
tapla mukag~et deği~ dc~ek~ir .. Yoksa için bir tehlike teşkil ettiğiden 

IUUtM mcm'lekete .karşı ifa etmesi la· en modern bır nazanyerun kitabiie, ya- yalnlmııtır. 
:ıma ~len vazıifeyi görüp görmediği hut kendisinin yoni b!r na:zariycsini ===================! 
.... l'I um miye nazannda t.eeclli e• UıtWcı eden kitabtle her vakit alaka~ KırklareH satm alma koınis~onuna 
.... dartilır. mfuacaatlcri. (596) (40i6) 

- lft:e ben bu mülahazalara binam ;:=.:============;;ı;-- • * • 
ilendi ilıtis&Bı şubem dahilinde darül- , 3. K. O. Sa. Al. Ko. dan Bcrgamada bulunan kıtaat hay· 
lıia4llı hocası olmak itibarile memle- K. O. ve Tp. Tp. ihtiyacı için pazar• vanatımn ihtiyacı için 100.000 
lıMe karşı va7if mi ınasıl yaptığımı Irkla kuru ot alınacaktır. İhalesi 21 kilo arpa kapalı :z:arf usulile mü· 
eftrıin umumt-,-eye anetmek i tiyo- _ 12 _ 931 pazartesi günü saat 16 da nakasaya konmuştur. İhalesi 24 
ruım. komisyonumuzda yapılacaktır. •ra • - 12 - 931 tarih per§embe günü 

Uae ve dariilfUnun liplerin şartnamesini almak üzere her saat 16 da talipler şeraiti anla • 
i'akat şUJ)he&i ta.ınamile (Ta.n.m) glin ve pazarlığa iştirak etmek jsti - mak üzere İstanbul ve Bergama 
~ Olmak içbı evvehl d6'ritf11ijm11• yenlerin de y~vmi muayyeninde komis satın alma komisyonlarına her 
ı4emleıl m~n mahiyeti 1ne ol· yonumuza müracaatları. (649) (•1471) gün, münekasnya iştirak ., 1"cek· 
malı: lazım geldiğini tetkik etmek icap • • ,.. lerin de ihale tarihinden evvel te-
eder. Tophane f ırmında mevcut 1000 ki• minat ve teklif mektuplarile bir • 

Her hangi mevzu olur&ı. olsun ev- Jo ekmek kırpıntrsı pazarlıkla satıla· likte Bergama satın alma komis. 
vcla me"\'ZUU en açık bir surette, ve hu· caktır. İhalesi 19 - 12 - 931 cumnr· yonuna müracnatleri. (589) 
~-wdle meydana koyacak usul (Mukn· tesi gUnü saat 16 da komisyonumuz· (4024) 
7.ese u ul.ii) dür. Darülfünun mevzu. da yapılacaktır. Taliplerin yevmi mu * * ,.. 
unu tetkıik etmek için de onu kendisi- ayyeninde komisyonumuza nıünıcaatw 
ne en yakm bulunan bir mevzula mu- ları. (651) (447:l) 

• * • 

Çatalca r:ıüstahkcm mevkiin ihti-
yacı olan kuru üzüm nlenj münaka· 
sa ile satın alınacaktır. İhalesi 19 • 12 

!ltiayeee edersek dartilfünunun ne ola
mak ilAzrm geldiğini vukuile meydana 
lroymuş oluruz. 

64201 giyim beygir ve ester nalı 931 tarih cimartcsi günü saat 15 de 
kapalı zarfla münakasaya konmuş· 

-39- Morls L6bland•fl1 ~ 

Yanınızda kırmızılı bir piliç 

' varmış .. 
- Vesaat 12 den ikiye kadar·· 

Milmem .. Gece yansına doğru .. y~ Bir sükut. , 
rüye yürüye gl1tim... Sakinleşmek Nantas kalktı. Jerara yald~r 
için. muzuna elini koyarak eğildi ve 1 

.Müstantik Nantas'a dödU: rinin içine bakarak: _s.1ıı1 Jt 
- Bu hususta malftmat aldınız - Hadi canrm, dedi, ya yelet-

mı? cebinden aldığın nüsha, cüS ,,a 
Dedi. Nantas kalktı, telefona aldığın banknotlar, baYuldald .411' 

gitti. cevherler? .. Bunları nereye sakl ~ 
- Müsaade ederseniz, dedJ, telefon nı söy1emiyecek muu? öyle ya, J dt' 

edeceğim. Jarı odana götürecek kadar apta d' 
Biraz dinledi ve görüşmiye başla· ğilsin, işte bu iki saat zarfntci' 

dı: bunları snklad-:n değil mi? .,_. 
- Ruz pansiyonu mu? ... Allo ... P<> Omuzuna konulan bu ele, settli ; 

lis müfettişlerinden Mösyö Yiktor c• li, tıpkı adi bir hırsıza hitap eder...,. 
rada mı? Çağırınız lutfen. bi bir lisanla sorulan suallere,.~ 

Bir dakika sonra tekrar görüşmiye nü tokatlar gib~ sorulan. ?u. ~ 
başladı: J erar isyan ettı. Kendısuw, Ç6 il' 

- Sen mis!n Viktor? Mösyö Jernr maksadHe adam öldüren bir cani lf' 
ı;ıaat kaçta pansiyona gelmiş.. Diln lft.kki eden polis hafiyesme Jera~ 
akşam? le müthiş ve keskin bir bakıfla ;.MJ, 

Nnntas bir iki dakika kadar dinle- ki Nnntas, istemiyerek geri ~ 
di, sonra telefonu kapatarak: Jerar ku"Vetli bir t;eS]e m\istall~ 

- Mösyö Jerar, dedi, pansiyona - Müstantik bey, dedi, rka ed fi 
saat ikiye doğru gelmiş, bir baılo vaı- bu adamın bana dokun:ımLınftı8&1'1Jlllf, 
mış, ve beraooııinde de beyazlı kırmı.. bana Rmli benli hitap e~ 
zılr bir piliç Yarmış.. Hatta bir ı;ift nediıdz. 
kumru gibi koklaşıyorlarmış... Nantaa doğnlm~: ""'-

Müstantik Jerar'a sordu: _O, dedi, ben IUiın melli .. "' 
- KırmrLI ve beyaz giyinmiş olan ıiçin söylüyorum. Zira, itiraf;~;· 

bu kadın kim? 'tirnflar. heyeti hikİmftl.m 
Jerar azim1"1r bir se8le: kAr olm38111t intaç eder de.. ?IJI'..' 

- Söylfyemem, dcdıi tsttn~ı;k bir hayti dnn~· 1.-' 
Nantas alay ederek söze karıştı: yö Usney yorulmuş ve a~ım,U. 
- OyJe ya.. .• Her zaman böyledir, tı: .-Hl' 

ismi söylenmek ıistenHmi)·en bir ka - _ Ben, dedi, gi<lip yemek Y~ 
drn .. D()ğrusu I~rat ız an'anesine pek ceğim. Sant iki buçukta h!ıkl'ar ~ 
riayet ediyoıısunuz. ceğ'im ve size bir kaç sual d:ıt~-" 

Müstantik tekrar sordu: co.ğ rn. O zamana kadar da dtlf""-
- Buradan çıkt.ığın:ız saatten, yani sünüz. ıt' 

11 buçuktan pansiyona gittiiintıı saa~ Je.rar susuyordu. Nantas g 
te, yani ik~ye kadar ne yaptınız? dosta.n-e bir taYurla: 1' 

Jcrar ayı111 azimle cevap verdi: - mz de beraber ve aftba.,ça 
- Söyliyemem. mek yeriz, dedi. 1 
- Mü fantik bir müddet sustu. Sonra kapıya giderek "V•tor)ı,I, 

Nihayet: ye seel•ndi. Ru.s pansiyo•uıula ~..Mı 
- Demek, dedi, kat'i bir ceYap mrş olnn polis hafiyesi içeri I""" 

vermiyorsunuz. Size şunu söylemek Nantas: ~ 
m€!cbudyeti11deyim ki, siz, garsonlr.· - Üç kişilik yemek söyle, 
rın şehadetine göre, Baratof'u en son biraz dn içki unutma emi? ffl' 
gören iz.siniz. Garson. bulundu • Jernr, uzun bir polis hayatmnı ~· 
ğu yerden apartman kapısını göriiyor~ mfş olduğu mesleki itiyatla. kell tJI 
du. Sizden son re. kimı5e gkrnemi . ne d:na:> etini dtıira.f ettirJneJc iıı;iıl dfl. 
Sizse orada · ddet!i bir münakasaya bir hile kullanan, kah da.t, ki.il ~ııi 
giriştiğiniz Baratof'u bırakarak çık. man kesile-n Nan tasla beraber yeo-
nuşt,.'Ilız. bu yemeği asla umıtnuyacaldr. ti'• 

Jera.1· bir saniye durdu. Sonra s.,. Nantas onu srkıştanmyor, al ~ 
kin bir sele: dan bir 18f almak dstiyor, son,. ı' 

- Binaenaleyh, dedi, anlıyorum müddet havaiyattan bahlet1ikt~ 
müst'll.lltik bey, buradan aynlmndan ra Jeraııı boş bulunuyor zannile ptıf' 
evvel Baratof'u öldürdüm. Fikrini'ı bir sual soruyordu. Fakat ne ";e" • 
hu merkezde değ.il mi? sa, .Terar~an ~i: Ş?Y ala~~dı', şıf' 

Müstantik de gayet sakin cevap tas yemeğ~ni bitirdı ve ~lmı bi.r 
\'erdi: sürmemiş olan Jerara done.rek· of' 

- Demek, dedi, iştihanız yo1c· ~· 
- Hiç bir fikrim yok. Ben haki .. leya, vicdan azabı duyuyorsunuı, 

kati anyorum. Ye ayrılmazdan en•el 
Baratofln nrasınızda kavga olduğunu sıl yiyehilirs:.'1iz. il\d"' 

.Jerar omuzlarını silkmekle 
görüyorum. Bundan başka Baratof• 
un odasına sizden sonra kimsenin gir
meditini görüyorum, ve birkaç saat 

sonra da Baratof'uu katledildiği mey
dana çıkıyor. Aynı zamand~ bura • 
dan çıktığımz s:ıatla pansiyona dön .. 

düğilnUz saat arasında ne yaptığınızı 
söylemekten i tir.kat ettiğfoizi de gcw 
rüyorum. Halbuki buradan Otöy'e 

ancak on beş dakika sürer. Bu müd· 
det esnasında ne yaptmız, söylemek 
istemiyorsunuz? 

- Söylemek istemiyorum. 

etti. Nantns: .,; 
- Mademki yemek .. yerniy?rs~,rl' 

dedi. konuşal::m. Dogrusu si'f.e ~ 
hir muhabbet duyuyorum. ()'nU~,_.ı 
size bit· tavsiyede buluırncağınt• flllf 
olsa meydnna ~akacak bir Jıad 

1
11 

böyle boşuna saklamanıza Jii~U~ Jf' 
Beni dinleyiniz. Sonra ismhtiıil11 ol' 
rnr olmadığı de belli. Bunu .~111 1 

sa öğreneceğiz. Her hnlde sm ~ 
yan bulunacak Falmt bu i'dn:ı d~ 
de bir ŞC). Asıl öğrenmek 1:8t~ct.,.. 
şey narat-Ofu niçin öldürdüğün Darülfünun bir ·um müessesesi ol· 

mak 'tibarile kendisine en yakın bulu· 
nan bir Him m~ 'le tetkik et· 
mek iizım gelir. tlim müesseseleri 
içi.nde de..rulfünunn en yakın olan mü· 
~yse (Usc) dfr. Lfs-ede tedris o
June.n mUmler aym ka.<lrolar dahilin -
de müfredatı evvelce ~izilm' , ve 
o çergewı dahilinde talebeye tedris e
<ınnrcsi yii!tsek bir idare, mesela orta 
tedrlsaıt umum müdüriyeti tarafından 
ders olarak gösterihniş bazı (K1asik 
~ rdır. Ve o mevzulan o ders 
sen i dahil:inde tamaınile tedris et • 
mek ımeeburiyeti ''aroır. Hoca o kad· 
ra dah indeki müfredat progrnmmın 
haricine çıka:nınz. Talebenin görece.. 
it iJNIWer o ders çerçevesi dahilinde-

1 tı ffınt mevzulardır. Hocanın ılmf 

tur. ihalesi 21 - 12 - 931 tarihine 
mUsadif pazartesi günü :mat 15 te ya
pılacaktır. Taliplerin şartname ,.e 
nümunesinf gönnek üzere her gUn 
Ankara merkez satın alma komisyo. 
nuna mUracaatıeri ve ıninakasa:ra 
iştirak edeceklerin o s;;ün saatinden 
evvel teklif ve temin:ıt mektupları• 

nın makbuz mukabilinde mezkQr ko
misyon riyasetine tevdi eylemeleri. 

komisyonumuzda yapılacaktır. Talip. 
lerin şartnameyi görmek üzere her 

giin ve münnkasayn iştirak edece1<1e-!======================== J era r kısaca: ,,;I 
- Ben öldürmedim, dedi. "'' .,; 

(539) (3776) 

• * * 
BabaesJddeki kıtaat hayvnnatımn 

ihtiyacı için kapalı zarf usulile 
399,000 kilo arpa münakasaya kon • 
muştur. lhalesi tarihi 22 - 1~ - 931 
so.lı gilnü saat 15te taliplerin şeraiti 
anlamak f ~ir1 her gUn m9ınakM2lya iş· 
tlrak edeceklerin de ihale tarJMnde 

rin de vakti muayyende komisyonu· 
muza müracaatlarr. (612) (.U63) 

• * • 
K. O. yiyecek ambarında istih • 

dam edilmek üzere iki hammala ihti-

yaç ,.·ardır. Taliplerin 19 - 12 - 931 
tarih cumartesi günü sa.at l:i te K. 
O. yoklama l:omisyonıına müracaat· 
Jarı. (639) (4404) 

• • • 
Selimiye kışlasında mevcut gilbre

Jer pazarlıkla satılacaktır. ihalesi 
21 - 12 - 931 tarih pazartesi günü sa 
at 15 te komisyonumuzda yapılacak· 
tır. Taliplerin yevmi muayyende ko-

misyonumuza müracaatlan. (648) 
(4455) 

* * • 
Maa teferruat bir adet ünh·crsal 

muıan·emeti ecsam tecrübe makinesi 
mübayaa...c;ı kapalı zarfla münakasa • 
ya konnıuştur. İhalesi 10 - 2. Kt1n -
931 tarihine mtis3dif par.ar günü sant 
on beşte yapılacaktır. 

Taliplerin şartnamesi-n4 görmek i:• 
zere her gün Ankarada merkez satın 
alma komil'Jyonuna müracaatları ve 
münakasaya i~tirak edeceklerin o giio 
ve saatinden evvel temmat ve teklif 
mcktuplan'll'.:!l makbuz mukab!-l'nde 
mezkftr kotnisyon riyasetine tevdi ey. 
lemeleri. (526) (37321 

d' re• ' kat'l zannetmekle hata e •Y~ .,f 
Bu mfüldet zarf1nda asıl kaül 

bili r. ifi"""' 
Fakat polis hafiyesi bunu 

miş gilıi: Ü.-' 
lnsanlık bu., diye devarn et._'ıll'.. 

gınlık esnasında bir kaza 0 t.;;tJ' 
Hem b:Jhnssa ortada da beyazlt 
zıh bir kndm olursa... r 

Jcrar cevap vermedi, N~~l'I"..-" 
- Doğru hareket etm•Yo~ 

bakınız size iyj muamele ediY 
Muavin V:iktor ilave etti:.__., 
- Yoba, hizilnle fAka _.-

adamı 8Ö)ietınesini de biirllo .~ 
f ,,,,.,,.J 
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Gaziantep, nasıl bir yerdir ? 
~sayış gayet mUkemmeldlr - Hastalaran tedavisi için 
86aterllen faaliyet - Başhca ihracat arasında fıabk, 

Pekmez, kuru UzUm, incir, sabun vardır - lkbsadf 
buhran, bu sanayi memleketinde nlsbeten azd1r 

Merkez; acentası: Galata köprü başı B. 2362 
Şube A. Sirkeci Mlihllrdar zade ban 2. 2740 

Köprü - Kadıköy - Haydar 

pafa iskeleleri dahilindeki 
büfe ile Köprü - Adalar iske

lesindeki kulnbe birer sene 

beşer ay müddetle ayrı ayrı 

kiraya verilecektir. 

ihale 21112/931 saat 17. 
Teminat % 10 dur. [4231) 

l LAN 
Harbiye mektebi matbaasına (Breh

mer) marka bir l<ağıt kıırma makinesi 
alınacağından taliplerJn matbaa he -
yet idaresine müracaatları. 

hendislik dairesi faaliyetle çalrşrror. 

Sergi 
Burada ikinci yerli mallar sergb; 

Gaziantep sergisinden b"lr gurup Gazi Mustafa I\'.emal mektebi salo -
fi nunda açtldı, s<ırgiy;i gezdim. Türk llau.si mulıabirimizden: tile mukavele aktetmiş ve faaliyete 
G işçi~inin Avrupa mallarına faik olabi-

~k ~Zl Antebl okuyuculanma tanıt.. geçmiştir. Mukavele mucibince şu• lecek bir derecede çıkarıp te..~hir etti-
~ •çin Nezipten Fazıl ağa isminde bata, marta doğru tenvirat başlıya.. ği bu yerli mallanm görüp de fftihar 
u.. tatln posta otomobiJile ahreket et.. caktır. Elektrik tesisatının bütün . k. 
'111. duymamak ıım ansrzdır. bu sergi on 
'lise Öyle bir yoldan gidioyrduk ki masarifi şirkete aittir. Şehrin tenvıi- binlerce halk tarafından ziyaret edft .. 
~:_ de~l, kö"· "'Olu bundan rok i)i- rl için belediye şirkete senevi on beş . 8 'd H R 
'il o J J 3: mıştir. ergı e oca zade agıp ve 

1ürk 

ta. Yolun iki tarafında kırılmış taş hin Jira \·erecek şirket şehirde bunun Ahmet beylerin bakır ve sabun fahri· "'t; fakat üstünde biten otlara ba- için yüz bin kiloYat sarfdecektir. kalan mamulütı cidden görülecek 
«it 1tsa liç sene eVlel kırılarak istif e- Sular şehr.in garbından ve yirm.l şeylerdir. Merak ederek bu rabfika
tı ~iş olduğu anl:ışrlır. Bu yolun ba kilometre mesafeden gelmektedir. yı gezdim. Resimlerini aldrm. Ve ~ok 
\ıı-~rlerıi tamir edllmiye başlanmış- Miksayı ma' derecesi 11-12 olan bu neztketlc karşılandnn. Bu fabrika
tıa' lıu yeni .kazma kürek görmiye su memhamdan şehre kadar kapalı o- da Avrupadan getirtilen bakır Jevha
QıJ:an bozuk yoldan hinbir türlü larak geldiği halde memleket dahi • lar Türkiyede kullanılabilecek bit' 
ttı . Ülatla !iki saatte Gazi Antcbe linde evden eve geçiyor ve girleniyor. tarzda her nevi ve gayet zarif yemel• 
tc dını. DiHere destan olan bu kah• Evlerdeki ha,·uzlarrn üzerlerfoi ka· takımlan, sefer taslan, çam<l§ır ıe-

lerintn en 

büyük vazifesi 

nedir 

lt~anlar memleketini bu şirin ve gü- pattrrmah-dır. ğenleri, envaı imal edilmektedir. 
d Şehri görüp de burada bir müd • Zabıta ve adllye ı,ıeri Bu zatlann aynı mahallin bir kıs-
.~ oturmamak müml~ün olamaz, his- Kırk bin nlifuslu olan bu şehrin mmda.ld sabun fabrikasında da çama· 
~elim. Gazi Anteb:n nazik ve se- bir çok yerlerinde tiyatro, incesaz. şrr, ve kokulu tuvalet sabunlarının 
% li valisi Nazmi beyle göriiştüm ve meyhane, çalgılı kahveler olduğu hal• em·aı imal olunuyor. Hasılı bu fabri
~l ~aal buldum. Memleketin bütün 1 de inzıbat gayet ıiyidir. Polis müdU- kanın gerek bakır '\'e gerekse sabunla-

Çocuklarını Tutumlu 
VE 

erııe yakından nlfık:ıdar olmuı::, bil•\ h 
Muktesit 

:.- , rü Şerif Nimet bey faaliyetle çah;t rıT ürkiyenin er tarafında pek bü • 
b.. asa~ işe ehemmiyet \ermiş, ,;ıa-ı wb t 
''ti ınış şehirde faili meçhul cürilm buak- yük bir rag e e mazhar olmuştur. 
hıı ıtı hıç bir ta.raf nda t~k bir cşh"i~ mamıştır. Buranın bekçi teşkilatı ga- Bu çalışkan türk sermayedaranmın 
~ e kalmamıştır. Asay ... gayet mu- yet mükemmeldir. Seksen dört mahal el tezgflhlannda da zarjf karyola ÖI'll O halde derhal 

Yetiştirmek. 
Leltt.ıtıeldir. \'ali Nazmi bey rnemJe- ·ı · ak ı h 1 1 tak ~~ leye •JS bekçi bakıyor. Ilulunduğum fü en c ·ar ı av u ar, dokuma ya · 

ll sıhhat icılcrilc de uğraşarak müddd zarfında hiç blır vak'a tesbit örtüleri, köylülerin giyebilecekleri a • 
'tt!ıtıleket hasmncsinJn kifayet.sizliği.. -etmedim. Jacaılar ve perdeiklerin envaı !İmal ve 
~ llazan .dikkate alrnıfi, yirmi beş Türkfyenin her tarar'ına sevkedıilme'k-
i~t:\ktan elli yata o;a ibHiğ ve en mü • Gazi Antep adliyesini çok munta• 
~ zam buldum. Müstesna şahsiyetler tedir. Sergide en ziyade göze çarpan· 
~ olan eczahane ''e hastaların gü • vardır. Bilhassa reis Rasim, müddei· Iardan beri de yüzbaşr zade Ömer Se·! 
~ banyosu m:ıhallerini :J aptırmış ye umumi Sami beyler umumun hoşnut- fik birad~rlerin mensucat fabrikası• 

Ziraat 
Bankasından 

.?lların mühim bir kısmı ikmal edil- ı · 1 
luğunu kazanmışlardr.r. Halk kendi- nm imal ettiği cakar 1 ıpek kumaş, 

t tir. Vali bey~ beraber hasta.nc)i }erinden sitayişle bahsediyor. İşle.. yataklık damaskolar, renkli keten -
fd~irn. Dört sene en·cl belediyeden rin sür:ıtle görülmesinden dolayı ad· ler, baş fantlelerıi müteferrik şekil· 
ı.ar~i hususi)eye dcvredUen bu has·ı dee mtı'a, J·apon taklidi ketenler be-°'lle N d h · Iiye heyeti mahalH zabıtasından çoli 
lıt sertabip operatör • uri \'C a ı- memnundur. hap cne)i nıüddciumu- yaz sun'i ve renkli ipekliler, kravat, 
~ : rnütaha ısı F.krem beylerin ida• mi Sami beyin delaletUe gezdim. Ha- ltal .... an taklidi bel kıışaklarıydı. Bil
~ındedir. Hnstane temiz ve noksan- pisanc eslii ve büyük bir binadan iba- aha~e bu mensucat fnb11"kasın1 da gez• 
~l'~ır. Bazı noksanları da doktor rettir. Bazı noksanların fümali için dlm. Gördüğün intizamdan memnun 

BiR 

~ erin himmetile yakında. tamamla- Yekfılettcn tahsisat ist~nilmiştfr. Ye· oldum. 
~~lttır. Hastalar meccnnen kabul gelince derlıal işe başlanacaktır. Yerli mallar meyanında birçok mensu VAKiT -
~ 'liYor. Arzu edenler, hususi ocla - cat,kundura, ipekli el işleri, kuyumcu .. ~ 10~ 
~tda Parayla da tcda'i olunahiliyo.... Meıarlf lşlerl ların ince ve zarif her nevi altr.n mil- K •• •• k ·ı" ı 
lı '"· Bundan baı;ku burada on yatak· Ilurada sekiz ilk, bir orta mektep zeyyenatı, fillisin m.ensu .. cat .n sab. un• UÇU 1 an af} ' 
l"t('l'tahom), yirmi yat.aklı(Ameri~mn) vardır. Çok faal olarak gördüğüm 1 11 k 

ha21 hususi hastaneler de vardır. ilk tedrisat miifettişi Avni beyin de. lan sergiye aynca >~r guze 1 veny?~ IOdefası yüz kuruştur ~ 
\>· l b laletile bütün mcliteplerl gezdim. Çok d~rü· .

1
Has .. 111 bu ye.ıb·ı~rı mmaahllaalrdı· sergısı Otomobil ve piyano ahvo tal liıdc sel\sen 'l'rnhomlu o an u · 

~ atda ciddi müradelc yapılmakta muntazam buldum. İrfan yolundaki go mıye şayan · ruz - Az kullanılmamış olmalı 9·12 
h- d l ·· sa·yu·· gayret cnyanı şükrandır. Bu Cktrsadf vaziyet arasında fstınbul dördGncü Yakıf han ftt~raf taraf Trahom m_üca e .. e mu .. - r-
•ı~ı G mekteplerden dördü Tarhomlu rocuk· Gazı Antebi."t başlıca ihracatı fıstık umıkat 29 numarayı muracaat. tn...,.. erj göndcrilmcl\tedır. :rOZ mu- :; 

nunıı 

A. Al. komlsynu 
lllnlar1 -----· 

Kuleli lisesi ihtiyacı için üst üste 
geçme (50) çift karyola aleni müna -
kasa suretile satın alınacaktır. ]ha-
lesi 2:1 - Birinci kanun - 931 pazar 
günü saat 16 ya kadar Harbiye mek
tebindeki mahalli mahsusunda icra 
edilecektir. Taliplerin prtname Ye 

.."'la ı-t L""tf' b · "daresin la"a a.vrılrnıştır. Fakat mekteplerin ve içi, pekmez, kuru üzüm, incir, Ha- Para kazandırıvoruz-l~tanbul· ~t umer u ı ey;ın ı • & ü k , ~ nümuncsini görmek için komisyona 
~ 01:::.n Trahom mücadele hastane• 'l'rahom muayenesi iihmat edHiyor - san keyif tütünü, y n, ıl ve ma• dan başka ''ilAyetlerde, kazalarda Memur müracaatları n iştirak için de vakti 
·~ ı:.u·· d d"" t .. z ki iden fazla :mü mu~ Hntta çocuklann gözleıine ilar mulatı, Anten sabunu, mesucat, de- h k k · 1 . . • ~ " n e or yu :. • · ~ :r 1 h l 8 ut er e ışç ıstıyoruz, ışinize, vazife· muayyeninde komis)ondn hazır' bu • 

taat \1 l\i olmaktaynuş. sıhhiye memuru tarafından damlatı- ri ve mamulat, can 1 ayvnnat bil • nizc halci gclmiyecektir. Istınbul Postı-
Belediye işleri Jıyormuş. diye işiUim. Bu mühim iş hassa koyun, muhtelif yerli mallan- nesinde 400 numarayı meytupla sorunuz lunmalan. (4267) 

h böyle ihmale gelmez. Esasen sıhhiye drr. Ilunlardnn Türkiyeye 3329, bari- · 6 k ı k ı ---------------
., ueı ... d· · ··...-eı bir"binası vardır d"l ek•~ çıne uruş u pu kQyunuz. Mektep mecmuası ,.~ c ıycnın gu... • rnemurlannm böyle işlerde kullanrlM ce 1967 ton ihraç e ı m ~ymiş ,.e 
~I at hükumet dairedne u7..aktır. maları memnudur. bundan dolayı memlekete 3623000 lira Para - DilkkAncı esnaf haftalık tak· Mesleki, edebi, irtimai (Mektep) 
~iy~ bütçesinin kabili tahsil olan y 

11 
gelmiştir. Bun akarşı G:ız.i Antebe ithal sitle ödeyebilirlerse kefaletle 50 Jirava adlı haftalık yeni bir mecmua intişar 

t~. altmış lıin liradır. Caddeler . 0 ar . edilen mal hariçten 2961 dahilden 4804 kadar para alabilirler saat 9· 12 arasında etmiştir. l\Iecmunyı okuduk, münde-
ltıı:ılş Ve tcm!ztlir. Jç &okaklar dar ve Gnzı Antep - l\faraş Gazı Antep ton olup bunlar Jçin verilen para lstanbul Bahçckıpı dördüncü vakıfhan ricatı itibarile çok kı) m tli bulduk. Dil-
~~~ değ-ildir. Llığım te~ dlfıtı olma- - Fevzi paşa ve Kilis, Halep hududu 3568000 liradan ibaretıt:ir. Su hesaba asmakıt 29 numaraya müracaat. (2156) hassa mektep \'e meli:tepl'ler başlığı al-
~l'a tçin bütün e\Jerden sulnr sokak- yolları muntaza.~ şosedir. Bunlar• nazaran ihracat daha çok oİduğu içfo tındaki ~azıtan çok fay dalı gördük. 
~t nı ınakta ,.e pis bir manzara ar- dan Maraş - Kıhs yoUannın muhta· memlekete elli beş b!n lira fazla kalı· Ta,ra için - Türkçe bilen hanım llim ve ahlftk düsturlarma tamamile 
lıilıektedir. cı tamir olan bazı aksamında son ba- yor demctkir. bir Daktilograf llzımdır. Mürıcaat:r Ana· istinat eden bu )aztl n mektep1ileri • 

~ ı.l!lediye i terinde inzıbat tlrniri Hak har inşaatı dolayısile çalışılmaktadır. H d ld x.u gib' b d d dolu han No. 16· 12· I ve 4-5 Kat: 3, mize samimiyetle tas he ederiz. 
"'! er yer e o Uı:; 1 ura a a Beyoglu lsti!Al caddesi 

~liıı Yi çok faal buldum. Geceli gün• Gaz.i Antep - Akçakoyunlu yolunu11 iktısadi buhran mahsus bir derecede n 
)~ li çalışıyordu. Fenni mezbaha 18 Ye :Kilis - Fevzi paşa yolunun ye- hükmünü icra etmektedir. Falmt her M~~~ lllmlll oı, Tabibj 

Zefd 1lnci ~llr. &tlcr muayeneye tabi ise de di 'kilometrelik yerleri şose haline g?"" yere nispeten bu sanayi meınleketin . çahşkanlığile nispeti tahsiliye)i yüz .. 
~tıp dükkanları gayri Sihhi ve k:ırı- tirilmiş n diğer aksammın da tcsvı• de daha azdır. Yalnız Suriye hüku- de seksen beşe çıkarmış ve takdire. 
\ı t, Mesela tüccar, lıaklrnl gibi yci türabiycsi ikmal edilmek üzere metince gümrük resminin fazlalaştı- dilmiştir. Posta ve telgraf işleri de Hastalarını her gün saat S,30--12 
~ll il.fların dükkanlannın bir kısmı da son bahar inşaatında çalrşılmaktadır. rılmasr, bilhassa l{alehe gidecek olan muntaza.ındır. Telgraf miidürU Bay. n 13-20 kadar kabul ve her salı 
Sl!t~ tahsi edilmiştir. Belediye on Teşrinisani sonuna kadar tesviyei deri ve mamulatı, üzüm, koyun sev· ram bey, memleket halkmın diğer saat on üçten itibaren meccanen diş 
)~ bbin lira sarmc şehıin şimalinde turabiyeleri bitecektir. Bozuk olan kiyatma büyük bir darbe vurmuştur. ğehir gazetelerinıi erkeoce elde etmesini çeker ve tedavi eder. 
~ l!hahbane semtinde fenni bir rncz- Gazi A'Iltep - Nezip - Bil~ik - Ci- Burada Iş bankası üç ay evnl bir şu• tmin ediyor. Nüfus işr1inde ciddi ça- Muayenehane: Kadıköy Mısırlı 
~~la Yapnııya teşebbüs etmiş Ye üç rablus yollannm tesviyei türabiyeleri be açmıştır. Bu şube, bura iktısa - lrşan nUfus müdürü Nuri bey hemen oğlu Yal-uz Türk sokak No. 8. 
"~e kadar yükselmiştir. Bu husus- bitmek üzeredir. Onuncu kilometre- diyatı üzerinde faydalı olmuştur. hemen nüfusu mektume bırakmamış- ı~~~~~~~R~~~~~~~~i) 

"il 1 lJoğum ve adın hastalıkları ~h lial' müdürü ('emil be)in çok ye kadar köprü ve menfezleri yapılmış Bu suretle pek çok tüccarlara yardım tır. Haya.ta içtimaiye yüksektir. Her- mütehassısı 
~ h:t ve faaliyeti görülmiiştür. Giin- hu kısmın şose haline ifrağma çalışıl- edilmi!'rtir. Burada her esnafın bir kes gece sabahlara kadar ıeğlence mn- Doktor 
\ı~'t kaç defa mezbahayı yokluyor. maktadır. En bozuk olan Behhmi yolu cemiy;ti Yardır. f~snaf arasındaki U· hallerind~dirler. Burada ayda sekiz H N 
~ld%·e.nin itfaiye te:.kilatı mükem• nun 130 kilometresine kadar teg,·iyei fak tefek ihtilatlar, bu cemiyetlerce bin liralık rakı sarf olunuyormuş. Doğ ÜSeyİD aŞİİ 
~ !t. Şehirde tenvirat yoldur. E • turabiyesi bitmiş ,.e yazın dört teker• hal ve fasledilmektedir. Çok ~alış. rusu bu ~oktur, biraz az içmelidir. Bu Türbe, eski Hilaliahmer binası 
\ ~k tesisatı için belediye kırk se· Jekli antha ye otobomil işliyecek bir kan halkı vardır. Mali vaziyet sok hem vücuda ve hem de keaeye ziyan \ 1 No. 10 Tel. lstailhul: 2622 

~ll'tfctıe lt. 1) an (Marelli) ~irke- vaziyete getirilmi§tir. Hasılı bura mü i;rid.i.r. Defterdar Halil bey faaliyetle dır. 

. . 
- .. . -" - - ..... _ 



Alyonkarablsar lladea 
Her yerde arayınız. Deposu Yeni postane karşısında Eski Zaptiye caddesi 
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Bllytik yme ı bir Hereke hahsı Sandal bedesteninde 

• n Tütün 
müd.ürlüğ.. en: 
1. - (900) kilo (No. 10) Galvanizli demir saç: pazarlıkla (tS"" 

12 - 931) salı saat (10,5) ~ 
2. - (30-11 -931) tarihinde.kapalı zarfla mübayaaıı e. ,o· 

ilin olunan {1000 M.3) kereste için tüccarın verdiği fiat muNdil ıS 
rülmemittir. Mezkur kerestelerin kapah zarfla mübayaası (21 ..,;.-
931) pazartesi günü {14) de talik olunmu,tur. (4300) __.......: 

--• Gayri Mtibadll Bonolorı 
Alınır ve sabhr. Yeni postahane karşısında Büyük Kmacıy•ll 

han No. 24. müracaat edilebilir. 
Telefon 227!6, Telgraf adresi: lstanbul • 

Istanbul Evkaf Mü-
diriyedetinden: 

Kıymeti muhammenesi 
Lira Kuruş 
91 22 

Tamamı altı arşın seksen yedi santim terbiinde Çat111ı k•~ 
de kaHazJar sokaimda atik ve cedit 49 No. ile nn:ara..._ dO 
kiom tamamı berveçhi muharrer 91 lira 22 kuruş bedelle ~ 
mak Ur.ere dört hafta müddetle mUzayedeye vazedihni,tir. ti 
•,,e<lffi kinuauevveliıı yirmi altıncı cumartesi g~ saat 15 ~ 
clr. Talip olmak istiyenler kıymen muhcmmenenın y~e Y t' 
buf'IP nisbetinde pey akçelerile beraber yevm ve aeah :~ 
ra &.dar Çemberlitaıta lstanbul Evkaf müdüriyeti bin ~) 
veridat mil i1.eti mahlfılit kısmına mliracaatlan ilin olUIMll'~ 

Sivas Belediyesiden: 
Bedelf..Rammeni Mllrtan 

.. Lira '4etre 
8j8() 3250 

Sıvaa Belediyeıine ait kepenek SUJUna muklazi 32'° ~ 
demir boru ,,.e tefernNtı kapalı zad usulft ile ve yirmi ıün ..-;; 
deüe müeskasaya vazedilm· tir. Boruların kutru dalıiliıi on~ 
buç.ak ıantinı dahili ve harici ziftli ve şatmlt döllftlnıüt ku~ 
yelrdiiefine raptedilecek parçalardan ibaret font boru ollll 4J 
şartbr. Boruların ihalesi 30 Kanunuevvel 931 tarihine m~ # 
ç.411amba günü saat on beşte Sivas Belediyeıi Encümeni IJJtl 

oebesin~e icr~. edi~ecektir: Teminatı mu~akka.tesi 6!'7 l~~ 
Bu.a ait şeraıtin bır 8uretı Istanbul Beledıye rıyaaetıue r---se' 
rilmiıtir. Talip ola~ların ve şeraiti anlam~k ist!yenle~in Srvas ; 
led~esi encUmenme ve lstanbul Beledıye rıyasetine mllr~~ 
eyieaıeleri ve ihale gllnü teminatı muvakkatelerile teklifnameft""""' 
mevcut bulundurmaları ilan olunur. (4397) ~ 

ıstanbul Belediyesi llAnları J 
teşhir olunuy919 !.-----------------

-~~!!l!l.l!!!!J!!!!!!!!!!!l!!!!!l!!!!!!!!!!!l!!!!l.,.•1111!~~~~~- . YOL İNŞASI . . ~· 
1 

Zevllff bir "'rlcaret ~eşif bedeli 7569 lira 90 kuruş olan Maltepe mektebı Ra111ı ,ti_ 
Devlet Demir.yolları ilanlara IA.Ie lia:.onuli Fulya Sünbül ve en- ıı yolunun O + 000 - 1 + 845 kilometreleri arasındaki kıırnııı ~,. 

idaremiz ~n imal ettirilecek 2 adet ıandaltn pazarhğı 21-12- vai Çiçek soğanları Çiçekleri gliröle- rah 21 _ Kinumıevvel - 931 pazartesi günü ihale edilmek " 
931 tari1'1Dt: "f paıtart si g!inü saat 11, 30 da icra kılına- rek mevsimi 4.e, Gül Ç&m n Çii kapa·lı zarfla mtinakasaya konmu,tur. Teminat akçesi 568 liradıt• 
cajnıdan teliplerin şera· i g:ör ek Uzere her gün saat dokuztlan ,.e Meyva fl.ttanJa.rı şim~en büyiik :t- .v. ~~ I' 

d . 1 ...... d .,, ~ ..JI.,.. •• tI .1 rn~da ucuz f.i1rtfa s&tırlıtmr. G-· I 8 .. ..1 d B ti hı t_.,,..ıl 
on fC ıye Ha ar na;ruBrpafa mu~zasma muracaa an ı an gel k ·~e Havuzbtışmda ~l Keıif bedeli 9967 lira 9 klırui c na uyu. t :r~. -:- en ~r yo iil""J 
o'lıitnur. (4457) Mücahit efendiye mirncaat. (2289) ratı 21 - Kanunuevvel - 931 pazartesı ~nu ıhale .edıl~ 50 )'I" 

10000 M. 3 oksijen münaka1ası 5-1-932 tar:ihKıde saat 15 -------------1kapalı zarfla .münakasaya konmu~tur. Tenunat akçesı 747 Iıra 
t, Ankua'da um mi mi rk mcrke»inde icra edileceltttr. ,~ _ _,, Y A K 11 .__.. nJ!hrr· . şlife •' 
Fada malimat Haydarpaşa ve Ankara'da umumi müdGrlük Adres: lstnnbul Anknrn caddesi Teminat akçesi nakden kabul edilmez. Ya belediyeden ırs .,ti 

vezneler.inde ikiıer liraya satılmakta olan şartnamelerde ya:ıdı- Vnkıt yurdu. Iınarak harikaya yatırılıp alınacak makbuz veya hükiimetçe JJJ;aJ f 
dfr. (440B) Telefon: Yaza işleri 2.4879 Ye tanınmış bankalardan getirilecek teminat mektubu ile olur: iİ~ 

Haydarpaşa Limanı eşya tahmil ve tahliyesinin kapalı zarfla 2.3872 idare 2.4370. kilde teminat makbuz veya.mektubunu. şartnameni~ p~l!u bı~~ 
miaak-asası 4 ikinci kanun ~2 Pazartesi günü saat 15 te idare ostaP kuttısu : 46. ınu Fen ve Ticaret odası veaıkasmı tekhf mektubu ıçerısıne 1"". 
aiVkezinde yapılacakhr. Tafsilat Ankara ve Haydarpaşada idare Telgraf: l sıanbul Vııkıt p eder. Yukarıda yazılı İ§ler hakkında §artname almak ,,eeil- 1 

Yemelerinde ikişer liraya satılmakta olan şartnamlerde evrakım gör.mek için her gün Levazım müdürlügüne müraca.at n~ 
1 d (4409) Abone tartları: 1 v 

yao 1 ır. melidir. İhale günü ise saat on be şc kadar teklif mektuplarııı 
Devlet, İzmir ve Şark hatlarında bulunan 79 hurda makina I 3 6 12 Aşlık encümene vermelidir. (4186) 

Dahilde 150 400 750 1400 K\iruş Ye 78 hurda vagondan kırdırılmak suretile çıkarılacak demirlerle ··od' 
Dtrface 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 Merke:ıinde yapılacak
br. Tafsilat Ankara ve Hayclarpaşa veznelerinde ikişer liraya 
sablan şartnamelerde yazılıdır. (4418) 

Jandarma Satın Alma Komisyonu 
Riyasetinden: 

Jandarma i9in 3800 - 3900 takım kışlık elbise ile o miktar 
~ka ve tozluk imaiiyesi kapalı zarfla miinakasaya çıkarılmıttır. 
Möbakaıa 24 Birinci Kanun 931 Perıembe günUdiir. Taliplerin 
ıarlnameyi ve nümunelerini görmek üzere her gün ve münakasa
ya iftirak i9in teminat ve teklif mektuplarile yevmi mezkiirda 
HM: on b~n on ıalhya ka.du Gedikpaıadaki Komisyonumuza 
..-•eaatlan. (4~)) 

Hnriçte - 800 I 450 2700 

!!!,n şartlarımız: 

S:ıtın 
S:ıntim ı 

Rcsmr 
10 Kş. 
20" 

fjususr 
12.i50 Kş. 
25 

KUçl!k ilan ~arUarımız : 

2 8 4 1·10 Defalı k 
30 50 65 75 100 Kuruş 

A - Abonclerimızin her üç aylı· 
ğı için bir defa mecc:ınendir 

B - 4 satırı geı;en ilAnlıınn fazla 
saurı için 5 kuruş znmmolunur 

V AKIT Matbaası 
Sahibi: Mehmet Asım. umumi 

ne,Şri)at müdürü: Refik Ahmeı 
~ . -

Keşfi bedeli 1044 lira 78 kuruş olan Edirneıkap barıt 11• 
şehitlikteki abide etrafına konulacak Bordür pazarlıkla yap.tı:~ 
caktır. Pazarlık 19-12-931 cumartesi günüdür. Pazariığa gt' e1' 

için 156 lira teminat lazımdır· Teminat nakden kabul ·~~~ 
Ya belediyeden irsaliye alınarak bankaya yatırılıp alınacak ,e~ 

tifile buz veyahut hükumetçe muteber tanınmış bankalardan ge ,!( 

teminat maktubu ile olur. Bu şekilde teminat makbuz veya ;,fi' 
tubu ile yevmi mezkfırda saat on beşe kadar Le~azım M6 
ğüne müracaat edilmelidir. (4442) ................................... ._ ............ ...... 

1 KRAMiYELI 

Emniyet Çayını 


