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Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Meclise Verildi 
Irak Başvekili Gazi Hazretleri Zührevi hastalıklarla mücadele 

Nuri Paşa geldi 
Gazi Hazretlerinin yakında ls

tanbulu teşrif edecekleri ihtimali 
etrafındaki haberler teeyyüt et
mektedir. 

Osman Şeref ettin Bey 
Irak da hududunda yapılan kaçak

çılıkla mücadele etmektedir 
Kudüs kongresi ile Irak htlktlmetfnln 

resmi bir alAkası yoktur 
Irak Başvekili 

Nuri Pş. dünkü 
l oros ekspresi le 
fthrimize gelmiş
tir. Nuri Pş. Hay
darpaşa istasyon
"nda Vali muavini 
t azlı Bey tarafın
dan karşılanmış, ' 
Polis müfrezesi 
tesrni sellmı ifa 
ttmiştir. Irak Baş
tekifine Irak ma• 
hye müdiri umu
l!ıisi lbrahim Ke
lnal Beyle maliye 
•ezaretinde tica
tet kısmı müdiri 
Corci Ef. refakat 
tt111ektedir. 1 

Nuri Pş. Hay- \ 
darpaşadan va
_,llrla lstanbula 
leçmiş, Tokatlı
)an oteline inmiş-
tir. Kendilerini Irak Başvekill Nuri Pş. Haydarpaşada 
latasyonda karşıhyan hir muharri· tur. Bu tedbirlerin faidelerioi 
t&aııze şu beyanatta bulunmuştur~ göfiiiiye 'başladık. 

"lstanbulda dört beş glln kal- Irak petrolleri 
dıktan sonra Ankaraya gidece- Türkiye ile Irak arasındaki 

Zfthrevt hastalıklar dil.oyanın her tarafında 
ismet Paşanın Rusya artıyor, memleketimizde şu tedbirleri 

.seyahatı almak lAzım, diyor ve anlatıyor 
~aşvekıl ismet Paşa Hazre!- Gizli fuhşun ve bunun netice-

len komşu ve dost Rusyayı zı- ai olarak zOhrevi hastalıkların 
yarete davet edilmiıti. son günlerde korkunç bir bal 

Yeni Gün refikımız bu seya- aldığını ahvale vak·l'. bir zata 
batin nisanın son günlerinde ya- atfen dün yazmııtak. Bu zabn 
pdacağını, Batvekilimizin mayısta ifadesine göre, zührevi bastalık
Moskovada yapılacak vefkalide ların tevessüü hakikaten korkunç 
tezahüratta hazır bulunacağım bir şekle girmiştir. Bunun en 
Paşa Hazretlerine hariciye vekili mühim sebebi de "fuhuşla mü- , 
Tevfik Rüştü, ikbsat vekili Mus- cadele" talimatnamesinin batalı 
tafa Şeref beylerin refakat ede- olmasıdır. 
ceklerini yazmaktadır. Dün de bu bahis etrafında 

Meclis Reisimiz 
Klzım Pa,a Hazretleri bugUn 

,ehrimlze geliyor 
Ankara, 20 (Vakıt) - Meclis 

reisimiz Kazım Paşa Hazretleri 
bu akıamki trenle Istanbula ha
reket etti. istasyonda ismet Pa
şa Hauetleri, vekiller ve meb'
uslar tarafından teşyi edildi. 

Kürtler 
Irak hududunda ha
diseler çıkarıyorlar 

Kahire, 20 (A.A) - Elehram 
gazetesinin Beruttan istihbarına 
nazaran Irak hududunda bir kürt 

alAkadar doktorlarımızın miUa
llalannı öğrenmiye devam ettik. 
Kendisile görilştüğümüz Osman 
Şer afettin bey, gizli fuhşun iler
lemesinin ve zilhrevi hastalıkla
rın korkunç bir şekilde artması
nın sebebini sadece fuhuşla mil
cadele talimatnamesinin sakath
ğında görmemektedir. Bu, daha 
ziyade bazı içtimai sebeplene 
alakadardır. Doktor B. diyor ki: 

«- Zilhrevi hastalıklar zaman 
zaman azalar ve çoğalır. Bu hu
susta fenni birçok tetkikat mev
cuttur. Zührevi hastalıklardan 
meseli frengi, muhtelif inbinalar 
gösterir bir şekilde devam edip 
durmaktadır. Burada içtimai se
beplerle beraber frengi mikro
bunun Virüsiyetini de nazarı dik
kate almıya mecburuz. Umumi 

Osman Şerefettln B. 
harp senelerinde frenginin bir
den bire ve pek ziyade arttığım 
gördük. Bu hal: muharebenin 
husule getirdiği büyük sarsınb• 
dan mütevellitti. Bunu müteakip 
frengi azaldı. Fakat son sene
lerde bu hastalığm tekrar art
makta olduğuna şahit oluyoruz. 
Bu, yalnız memleketimizde değil
dir. Almanyada Fransada da 
frengi şayam dikkat bir surette 
çoğalmışbr. Bu müthiş hastalığa 
kartı bizde mevcut tahaffuz va
sıtalarını ikmal etmek ve çoğalt
mak lazımdır. Fahişelerin kon

i Alttarafı 4 üncü sayfada 
===================================ı isyam çıkmııbr. Şeyh Ahmetin 

idaresi altındaki Kort aailerile 

İiıb. Türkiyeye olan bu ikinci pei.rol meselesini geçen sefer 
leyyahatim, eYvelki gelişimde halletmiştik. Bunlara ait yeni 

taaasları hazırlanmış olan baıı bir şey yoktur. Didenin garp Irak kuvvetleri arasında şiddetli Artvin tüccarları Lehinde 
ltilifname ve mukavelenamelerin tarafındaki petrol kuyularını iş- müsademeler olmaktadır. 
lbGzakere ve intacı ile alaka- letmek üzre Alman, ltalyan, Is- l=================I 
dardır. viçre, lngili, Fransız sermayedar· ben de bilmiyorum. Irakta da 
Bunların içinde yeni ticaret !arından mürekkep bir grup mü- buhrana karşı tedbirler alınmış

lbuahedesinden başka ikamet, racaat etti. Henüz müzakerelere tır. Ezcümle aşar rüsumunu 
atlınrük iadeimücrimin ve hu- başladık. azalttık. Memur maaılannı yüzde 
d11tlardaki retelerin müştereken 5 den yüzde 8 e kadar indir-t T KudUs kongresi 
tııkua· için haz1rlanan itilafname- dik.Dolayısile de bütremizin ye-le Kudüste bir islam kongresinin- • 
r vardır. Ankarada bu mua- den mah'.'ımahm yoktur ve buraya kunu da indi. 

~tde ve itilifnameler imza edi- d b Ankaradan •onre ~ Iraktan kimlerin gittiğini e il-
tektir. miyorum. Bağdatta bir beyan- Ankaradan sonra Cenevreye 

ırakta kaçakçıhk name neşredildi ve bunda, Ku- gideceğim. Orada Akvam Ce-
1_ Sizde olduğu gibi bizim mem· miyetinin hususi bir celsesine etle k k ı k d düs kongresine gideceklerin hü-
'· etimizde de aça çı 1 var ır. d ·ı ı"ştı'rak edeceg~ ı·m. Bu celıede 
Y b d · kumetle alakası olma ığı ı in 
c u kaçakçılar bize e sıze edildi. lrakın Cemiyeti Akvama kabulü 

t~dikleri yerlerden geliyorlar. DUnya buhranı ve lraka ait diğer bazı meseleler 
t~'t, hu hususta icap eden ted- C d 
Qlrleri aldık. Bilhassa gümrük Dünyadaki buhranın hakiki görüşülecektir. enevre en ıonra 
~trkezlerini çoğaltuk. Kaç~kçı- sebebini kimse bilmediği gibi lraka döneceğim.,, 

c:mr iti~ karşı aldığımız bu tedbir-
2 

• _,.,.,,,.._ 

~ tı hududumuz Türkiye hudut-
tıııa nazaran daha küçük olma· 
~ağmen çok masraflı o!muş-

ZenCİ Cef-
Yazan: Theodore Dreisır 

~ Z~nci Cef bir kabahattir iş-
llııtti. Amerikalılar onu linç 

ttllıck istiyordu. Zavallı Cef. 
"-Amerikanın en meşhur mu
~iri olan Tfoc7or Dreis11 
~~man daha bir muhbirdi. 
~etesi, onu bu meseleyi ta
~ e memur etmişti. Dr1:isır 

-~ci Cef'in linç edildiğini 
erile gördü ve yazdı. 

~tı buyük bir hikayedir. Çar
\.; ~a gününden itibaren ''fa,, 
~iyeyi tercümeye başl!ya- - 11acı, kal1venın de ithali menedilecekmlş. Ne yapacaksın? 

- Harbı umumide olduıu gibi nohuUa arparı kavurup 
kahve yapac:aaıml 

Bütçe encümeninin 
güzel bir kararı 

ı 

BUtçe encUmenl relaı 
Ha-n Fehmi 8. 

Vaktile Loıan muahedesine 
istinaden Tilrkiye ile Rusya ara
sında aktolunan ticaret muahe
desine merbut tenzilith tarifenin 
bOkmü bundan bir buçuk sene 
evvel nihayet bulduğu ve onun 
yerine yeni gümriik tarifesinin 
tatbikı lizım geldiği halde Türk 
Rus muahedesi müddetinin mun
kazi olduğunu nazarı dikkate al
mıyan (Artvin) nin {Muratlı) güm
rük memurları buradan geçen 
mallardan sekiz dokuz ay kadar 
hafif resim almakta devam et
miştir. Bu muameledeki yanlışhk 
bilibere rüsumat kontrol idaresi 
tarafından farkedilmesi üzerine 
keyfiyet mahalli rüsumat idare-

sine bildirilmiştir. Bunun llzerine 
(Muratlı) gümrük idaresi sekiz 
dokuz ay zarfında mal ithal et
mit olan Artvin tllccarlarına teb
liğat yaparak aradaki resim far
kının tahsiline kıyam eylemiştir. 

Halbuki (Artvin)tüccari yapılan 
muamelede bir kusur varsa 
bunun mes'uliyeti kendilerine ait 
olmadığını , tenzilatlı tarifeye 
tatbiken resim alınmış olan mal· 
ların aradan geçen sekiz dokuz 
ay zarfında tamamen satılmış 
bulunduğunu, bu suretle farkı 
resim taharri edilmesi esasen 
milşteriye ait olan gümrük res
minin tüccardan alınması netice
sine varacağını, bundan başka 

iktısadi vaziyPt dolayısile zaten 
sıkışık bir halde olan tüccarlar
dan ellerinden çıkmış mallara 
ait fazla resim taharri edilmesi 
kendilerinin muhakkak surette 
iflismı muc:p olucağmı ileriye 
sürerek şikayet etmişlerdir. 

Bu şikayetler mükerreren rü
sumat umum müdürlüğü nezdinde 
yapılmış, sonra maliye nezareti• 
ne müracaat olunmuş, fakat (Art· 
vin ) tüccarlarlarının maruz kal
dıkları muameledeki ağırlık ve 
masumiyetleri lastik edilmekle 
beraber şikayetlerini is'afa meY. 
cut kavanin ahkimmm müsait 

(Lütfen sayfagı 'evuiniz~ 
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Ti CARET 

VE İKTİSAT HAYATI 

Ilıracat eşyamız Çay flatı 
~ illt vapurlarımızla ecne~i Çaycılar glimrllktekl mahn 
limanlara gönderilecek girmesini istiyorlar 
ihracat maddelerimizin milli Son ilç aylık ithalat listesinde 

V.:\~-U·rlerımızla ecnebi ı;marılarına çay bulunmadığı için fiatların 
na.'.di meselesinin vapurcnlarımız- yükselmiye başladığı kaydedil-
ln ihrncatcılarım1:r. arasında uyan- mişti. Bu haber üzerine yaptı-
dırdığı alaka gün geçtikçe kuv· ğımız tahkikat neticesinde piya· 
,·etienmektedir. Bazı vapurcula- sada klfi miktarda stok çay ol-
rımızla lzmir ihracatçılarının bu duğunu ve fiatların yükselme-
lıu~ustaki temasları da haylı iler- sine hiç bir sebep olmadığını 
lemiştir. Haber aldığımıza göre yazmıştık. 
bu mesele hakkında vapurcula- Dün bu hususta tekrar piya
mr n:la görüşmek üzere lzmir ti- aada tahkikat yaptık. Paket çay
clre!: odasındanZiya Beyin bugün- Jarında kat'ıyyen bir fark yoktur. 
k'l'de telırimize gelmesi beklen- Çaycılar okkayla satılan çaylara 
mektedir. Ziya B. milli vapurcu- ynpılmış olan 50 kuruş zam-
larımızfa bu mesele hal;kında et- mm da mal azlığından ileri gel-
rafJı bir surette görüşerek bu- diğini söylemektedirler. Fakat 
nan kabil olup olamıyacağını tet- tabkikahmıza göre piyasadaki 
k\k edecek ve kabil olabileceği stok çay miktarı az değildir ve 
a.'lfo~:.ılırsa bazı esaslar hazırlana· fiyatların yükselmesine bir sebep 
caktır. de yoktur. 

ii:i.raat odasının kararlan Gümrülderdeki çayların itha-
Ziraat odası bugün onbeş gün- Jine müsaade edilmesi için çay-

lü'r: içtimamı yapmış, bu toplan cılar Ankaraya bir heyet gön-
tır:a şunlar kararlaştırılmıştır: dermiılerdir. Çaycılar gümrük-
HGkfımetin tnhdit iti:ıalat ka- !erdeki çayların bedelleri öden· 

rr:·n:ımeni mucib:ncıı rn~m!ekete miş olduğunu, bunların ithal edil-
g~tirifcçck nebatatın memlcl:et memesinde hiç bir fayda olma-
iç! J faydalı o'::ıcok c:nslerC.:en dığını bilakis ithal edilmelerine 
in~ihap ed:Jmesi ~e memlekette müsaade edildiği takdirde güm-
l• ,!unan cins'.erin ithal' ne mey- rük oktruya olarak hazineye yüz 
t:.:ı:ı birakı!mamnsı J;ususunun elli bin lira gireceğini ıöylemek-
k.~hı~ iç' n af fi ı, adarl<mnat"nviri tedirler. 
ve L.o:ıdra ve Paris şeh'r.erinde Londra borsası 
üç ser.edcnberi toplanan bey- Londra, 20 (AA) - Vaşing-
ccl!:ıilel meyvacılık kongresinin ton müme!;siller meclisinin ekse-
it:.~:.ız ve intihap ettiği meyva riyeti Hoover moratoryumunun 
n_v :eri hakkında malumat ve· tasdiki lehinde rey vermiş oldu-
r:ımesi. ğundnn bu karar, esham borsa-

2ulgaristan ve sair hariç mem· sanı daha nigbin yapmıfhr. 
I~ .etlerden celbedilen evsafı lngil.z lirasında salAb hasll ol· 
meçhul asmaların memleketimi- muş ve 86 1-2 frank ve 3,40 
zin t-opraklarında tecrilbeleri ya- dolar o1arak tesbit edilmiştir. In-
pı!madan ithal edilmemesi, yeni giliz devlet eshamı da bu tema-
b;:.~ yapacak olan kimselere te- yülü takip etmiş olup b~ hal, 
:ı·s:!a başlamadan evvel toprak- Cıtenin ecnebi menabiden gelen 
larım~ cinsini tayin ettirmeleri haberlere karşı hassas oldu:; u· 
ve tavsiye edilecek çubukların nun bir delili telakki olunmak-
dikilmesi hakkmda tenviratta bu- tadır. 
lunulması. Muamelelerin miktarı pek az-

Daim: :iraat sergisi dır. 
7.~• . .mt odası tarafından her Bozul; yumurta yok 1 

&ene açılması knrnr altına alınan Marsilyadan bozuk olduğundan 
ıiraat ve b3hçivenlık sergilerinin dolayı bir vapur yumurtanın ia-
B:-~ıali bahçesinde yapılması ve de edildiğine dair çıkan haber 
bahçenin de daimi surette sergi etrafında dün tahkikat yaphk. 
içiı"ı hazır bulundurulması karar- Temas ettiğimiz alakadar daire· 
lcişbrılmışhr. lerle tllccarlardan aldığımız ma-

YumrJtlalara damga lfımata göre bu husuıtaki habe-
~umurta tüccar.arı dün öğle- rin aslı yoktur. 

den sonr.:ı ihracat ofisinde top- Yunanlstanda toton resmi 
lanı:ırak ihraç edilecek olan yu· Yunanistan bllldimeti tütün is· 
murtaların damgalanması mese· tihıal resmini kilo baıına 2,92 
les'.•ıi görlişmüşlerdir. den 3 drahmiye çıkarmışhr. 
==-'.!.=:==========::;:======================================== 
ohr.aC:ığı bilcıirılmekte ıdi. lenin mevcut kavanin ahkimile te-

Nihayet ( Artvin) tüccarları lif edilemeyeceği, hak ve adale-
Büyük Miliet Melb"ne müracaat tin icabı da esasen masum olan 
m::bu: ·yetinde kn mışlardır. Bu· tüccarın mağduruyetini mucip ol-
nun !zerine mcs'ele istida encl1· mayacak bir karar verilmeıi Jl-
n.enind ~ tctfdk edilm:ş, burada zım geleceği neticesine varmıştır. 
l:ir lrn.·•r veri'emcdiği için ildısat Bütçe encDmeni bu suretle ka-
cııcil•.•eninin mütaleası sorulmuş, rarını vermiştir. Bu karar iıtida 
il:tıs~t encümçninin akalliyeti encümenine iade edilecek, ora-
( .'\rtvi.~ i tüccarının müracaatını dan heyeti umumiyenin tastiki-
ha!t'J görmekle beraber ekseri- ne arzolunacaktır. Görülüyor ki 
yeti bu fikre itlirak etmemiş, bütçe encilmeni tarafından veri-
Nihayet son defa olarak bu len bu karar ile hak ve adalet 
meı'cle i,tida encümeni tarafın- tecelli etmiştir. 
bütçe encümenine sevkolun-
muştu. 

Bir İlaç gün evvel mesele bU
yük millet meclisi bütçe encil· 
menı tarafından tetkik edilmiş
tir. Bizzat maliye vekili Mustafa 
Abdülhalik bey l'ie rllsumat mu
ame~t n1üdü;;ü hazır olduğu halde 
icra ec:1,"len tetkıkat(Artvin)li!ccarı 
hakkıada tatbik edilen muame· 

Amerika ile yapden ikamet 
mukavelesı mecliste 

Ankara, 20 (Vakıt) - Ame
rika İle aktolunan ikamet muka
velesinin tasdiki layihası meclise 
geldi. Liyiha en zi!·ade maıhari 
müsaade memleket ve muamelei
mütekabile prensipleri üzerinde 
tanzim o unmuıtur. 

~1 --~----... ~~--------~ .......................................................................... . 
~~~i·~ı Son Tel grall ar l!;ıa.rı cı J 
ikramiye 
Kanunu 
Ankara, 10 ( Vakıt) - lr.hi

sarlara tabi kaçak maddelerin 
ihbar ikramiyelerinden bir kıs
mmıo peşin olarak verilebilmesi 
hakkındaki maliye vekaletince 
hazırlanan Jayihanın müzakeresi· 
ni bütçe encümeni tetkik ederek 
şu suretle kabul etmiştir: 

1 - Kaçak sigara kağıdı mü
saderelerinde muhbire ve müıa
dir' arine peşin olarak aşağıdaki 
nisbetler üzerinde ikramiye ve
rilecektir. Ve elli varak bir def
ter itibar edilecektir. 

A - Bir defterden bin def· 
tere kadar beher defter için 2 
kuruş. 

B - Bin defterden fazlası 
için beher defter başma bir ku
ruş. Ancak sigara kağıdının mik
tarı, ne olursa olsun her ihbar ve 
müsacere akabinde peşin olarak 
verilecek ikramiye üçyüz lirayı 
geçmi)'ecektir. 

2 - Müskirat maddelerile 
taktir vesaiti ihbarlarında; 

A - imalathaneler ve şarap· 
kanelerlc inhisar idaresinden 
mezuniyet almaksızın iptidai me
vad ithal eyliyenleri ve buralar· 
da iptidai mevad ıslatanları ve
ya tahammur ettirenleri haber 
verenler beş yüz. liraya kadar. 

B - Sirke ve şarap hakkın· 
kındaki müsaadeler baki kalmak 
şartile bağ, bahçe, dükkan, bu. 
susi meıkenler ve sair mahal
lerde iptidai mevad ıslatıp ta
hammur ettirenleri haber Yeren· 
lere 22 liradan 200 liraya kadar. 

3 - Kaçok inbik ve sair tak
tir aletleri, teb~rrütler müsadere 
edenlere verilir. 

1 - istiap hacmı 20 litreye 
kadar olan inbikler için beş lira, 
kırk litrelikler için on lira, kirk 
litrelikten fazlaları için A ve B 
fıkralatmdaki mikdarlara beher 
20 litre istiap hacmine beşer 

lira zam suretile ve inbik tefer
ruatından o.up inbiği tutulamıyan 
her afat için yalnız peşin olarak 
iki lira verilir. 
C - Ancak üçüncü fıkrada ya
zılı olan hallerde peşin olarnk 
verilecek ikramiyeler azami alt
mış lirayı geçmez. 

4 - inhisara t::ıbi olup da bi
rinci ve ikinci maddelerde zik· 
rolunan maddeleri ihbar ve rnüsa· 
dere edenlere 1510 numaralı 
kanunun 43 üncü maddesinde 
yazılı olan ikramiye hissesinden 
yüzde otuz mfisnaereyi müteakip 
ve peşin olarak verilir. Ancak 
bu ikramiye müsadere edilen 
maddenin kıymetinin yarısını 
geçemez. 

5-Bukanun mucibince muhbir· 
lere milsadirlere tevdii icap eden 
peşin ikramiyelerin üçte ikisi 
muhbirlere ve üçte birı milsadir· 
1 ere verilir. 

6 - inhisara tabi olup da 
müsadere edilen mcadin muha 
keme neticesinde mOsaderesine 
hükmedilmezse dahi muhbire, 
müsadirlerine peşin olarak veri· 
len ikramiye istirdat edilmez. 

Taşra okuyucularımızın ve 
en bUyUk mUlkiye memur· 
larımızın nazarı dikkatine! 

Şark vilayetlerinde dolaşan 

Sabri Beyin gazetemize abone 
yazması ve bahusus para ala· 
rak mtkbuz kesebilme!IJİ için 
hiç bir selahiyet ve mezuniyeti 
yoktur. 

Gazetemize abone olmak 
istiyen okuyucularımı11n para· 
farını doğrudan doğruya bize 

glSndermelerini ve halkımızın 

zararına, selahiyetleri olmadan 
makbuz kesenlerin mencdıl
mes'ni rica ederiz. 

Gümrükte askeri muha
faza teşkilatı yapılacak 

Ankara, 20 (Vakıt) - Gümrük umum müdürlüğü bütçesin~e~ 
yeni teşkil edilecek umum muhafaza kumandanlığı ve teşkıli 
için lüzum gösterilen iiç yüz bin liranın tabsisah fevkalade ola" 
rak verilmesi hakkındaki layiha meclise geldi. Bu teşkilat, d_o~" 
rudan doğruya Maliyeye merbut olacak ve gümrUk idaresınıll 
askeri tensike göre teşkil ettiği kıt'ada bu kumandanlık eınriP~ 
verilecektir. Yeni teşkilat için telefon tesisatı ve ayrıca renkli 
elektrik ziyasile muhabere işaretleri yapılacaktır. 

Kaçakçılık kanunu hazırlandı 
Ankara, 20 (V akıt) - Adliye vekaletinde kaçakçılık ha~" 

kında liyiha ihzarile meşgul bulunan komisyon bugün bu lf 
etrafında meşgul oldu. Hazırlanan proje altmış maddeliktir "e 
iki lnsır.:ıda hulasa edilmektedir: 

Kaçakçılığın umumi vasıfları: Münhasıran gümrüğe ait kaçak" 
çılığın nevileri yani inh:ıara ait maddelerle beraber alelfıınudl 
mevaddın gümrük kaçakçıları ve bunların cezaları. Cezalar ıun" 
lardır: 

1- Kaçakçılıkları s::bit olan ve tutulanlar on seneye kadat 
ağır hapse, ayrıca Uzerinde kaçak eşya zuhur edenler kanun da• 
iresinde para cezasına mahkum edilecekler, tekerrürü balind• 
muayyen yerlerde ikamete mecbur edilecekleri gibi icabıod~ 
sürgün cezasile mahkum olacaklardır. Üzerlerinde birkaç ade 
kaçak aigara kağıdı bulunanlar kaçakçı addile teşhir ve yaioıS 
üzerindeki eşyanın müsaderesile iktifa edilecektir. Kaçakçılık 
vak'alarını, memleketin iktısadi ehemmiyetini ihlal maksadile y•" 
panlar ve siyasi maksatlarla kaçakçılığı yapanlar hakkında ayrı
ca ağır cezalar vardır. 

2- Muhakeme usulleri: En çok kaçakçıhk olan cenup "~ 
şark hudutlarında ve belli başla gümriik ithal limanlarında yirıo1 

münferit hakimlik teşkil edilecek, davaların takibinde sürat W 
tilzam edilecektir. Ayrıca istiklal mahkemeleri müddciumuaıilerİ 
selahiyetini haiz müstakil müddeiumumi ve mustantıklar buluna" 
cak, mahkemelerin sabit yerleri olmıyacak icabında mıntakalaı1 
dahilinde her tarafa gideceklerdir. 

Gümrük muhafaza kumandan_ığınıfl 
teşkilat layihası mecliste . 

Ankara, 20 (Vakıt) - Adliye vekaleti kaçakçılık lıakkındak1 

tahs s::ıt layihasından başka gümrük umum Eıuhafaza kumandan" 
hğı teşki at layihasını da hazırlamış ve mccl se vermiştir. Bu l<B .. 
nıınun csashın; Maifyc vek~lettnc merbut ,.e fırk.. kumıon~sanhğt 
selahiyetini h:ıiz olmak üzre gtmrük umum muhafaza kumandan: 
lığı teşkil edilmiştir. Sahil ve hudutlarda devlet inhisarı altındaki 
mevad lcaçakçılığı muhnfaza işleri vezaıfı dahil olduğu halde 
muhafaza memurları vesaiti bu kumandanlık emrine verilecek ..-e 
1841 numaralı kanunda yazılı olan teş dlat ve kıt'alar buna ral"' 
tolu nacaktır. ·ı 

Milli müdaf fa vekaletince bu komandanlığo ve yeniden teık1 

olunacak kıt'alara tefrik ve izam o!unncak zabitlerin maaşlarl 
müdafaa bütçesinden verilecektir. Kaçakçılığın men'i takibine ,,e 
~mrük idareleri haricinde cereyan eden tahmil tahliye, aktaraı• 
ve transit gibi muamelatta Jizım olan murakabe ve teftiş vazife" 
lerile bu kumanhk mükellef olacak ve vazifesi yalnız gümrO" 
kaçakçılığ1na inhisar etmiyerek diğer inhisar kaçakçılığma d• 
meydan vcrmiyeccktir. 
.1683 numaralı kanunun 13 üncü maddesi hükmüne 

tevfikan alakaları kesilecek olanlar 
Ankara, 20 (Vakıt) - Giirnrük, manıfesto, muayene, ihbat• 

tetkik muhasebe memurlarının ve bunları doğrudan doğruya sev-1' 
ve idnre eden gümrilk müdürlerinin ve mülhak merkez meınu~ 
larile idare memurlarının inzibat komiayonları kararile 1683 No· 
kanunun 13 üncü maddesi hükmüne tevfikan alakaları kesilit• 
Vat.ife ve mesleklerinin devamında faıde olmadlğına v:cdanen kıt~ 
naat hasıl edilirse icra vekilleri bu gibi memurlar hakkında aY0

, 

muame:eyi takibe re'sen karar verecek ve bu kararlar kat'i olı 
caktır. 

Paramızı Koruma Kanunu Vekiller 
Heyetince Tastlk Edildi 

Ankara, 20 (Vakıt) - Neyetı 
vekile Tilrk parasının kıymetini 
koruma hakkındaki dördüncü ka-
rarnameyi tasdik etti. Kararna
me şudur: 

1 - Bir numaralı kararname-
nin yedinci maddesi aşağıda ya
zıldığı sekilde tadil edilmiştir : 

Mikyas olarak kabul edilmiş 

o!nn Döviz üzerinden borsa 
bulunan m:ıhallerde banka 
kişelerinde yapılacak ahm ve 
satım fiatları, o andaki borsa 
fiatına nazaran Türk lirası tuta· 
rının nihayet iiçte ikisini geçe
mez. 

2 - Bir numaralı kararname
nin 12 inci maddesine afağıda
ki fıkra ilave edilmiştir : 

BedeJinin tcdıyesi mukabilin
de teslimi meşrut olan lrnnşi
menloJar için tayin edilecek 

müadet zarfında gümrük ııı~!, 
buzunun ibrazı alakadarlar 'f' 
rafından taahhüt edilmt!k l.c9ı11' 
dile boı sa komiserliğince 1'11 ( 
biyo rnlibayaasma mezuniyet ~ 
rilebilir. ~· 

3 - Bir numaralı kararn8 ,r 
nin 23 üncU maddesinde sa~otd 
larm detektif ecnebi nu 1,
mubayaa edebileceğine dair 0 

son fıkrası mülgadır. 1 
Mecllsarzuaal encUrn~:' c~ 

Ankara, 20 (Vakıt) - "'e Oi' 
arzuhal encümeni reisliğine b't' 
resun meb'usu Münir, roaı ,.,, 
muharrirliğine Muğla llleb 
Nuri beyler intihap edildile~1,tt 
Balkan blniclllk mUsab•" ı.tı,-

Ankara, ~O (Vakıt) - 8' .,,~ 
binid:ik müsabakalarına . !ştıj~ 
edecek zabitan mesarıfı oss" 
dört bin beş yüz liranın 01 jil' 
ı~alesi hakkında.ki layiha ıne' 
geldi. 
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••••• Baberlerl 
fnbmbın mekteplisi 
l'lkılftbzn hocası 

w,, 'Afaarif vekili Esat bey mekteplere 
'- ~iın gönderdi. Bu tamim bllhas 
~ «ıaeler ve orta tahsil mektepleri 
....._~ dikkate layık bir noktaya 
~erin nazarı dikkatini celbe
~· Maarif vekili Esat bey, mek • 
\ 1...:'1ekıi talim işleri yanında, onıun
t....."':" başa yürümesi lan molan bir 
~ meselesinden ehemmiyetle 
~lyor. 
~~?kiye bir cemiyet olarak ilerli • 

Beledilede: 

Ani bir teftiş 
Muhittin B. dUn belediye 

dalrelerlnl gezdi 
Belediye reisi Muhittin B. ev

velki gün sabahleyin dokuzda 
ansızın belediyedeki biltnn şu· 
beleri teftiş etmiş ve bazı me
mur !arın vazifeleri başında bu .. 
lunmadıklarıoı görmüştür. Mu· 
bittin B. öğleden sonra gene 
aynı şubeleri dolaımış, İf sahip
lerine nasıl muamele edildiğini 

~ ~iyenin yeni nesilleri, hayat gi- tetkik etmiştir. Mesai saati es
' "'4Llhle hamle her gün bir par~a da- nasında vazifeleri başında bu-

lerplliyor. lunmıyanlara ihtar yapılmıı, me-
lei.'l'ilrkiyenin bizzat hayat olan hanı· murların sabahlan ia sabiplerile 

l'l ~inde mektep ne haldedir? .,. 
\ıııı~ektep ne yapıyor? Bina.sile, ho- temas etmeleri, öğleye kadar 
~ kitabile Türk inkılabına neler biriken itlere bakmalan emredil
·~r? mittir. iş sahiplerinin &ğleye ka-

ll11nu sormak, bunun cevabını ver- dar belediyeye girmemelerinin 
\ hesabm1 almak zamanı gelmiş- temini için dnnden itibaren be-

taıuıederim. Jediyenin kapısına bir polis me-
>tıe, 'rfirıdye mekteplerinde ders seli· muru ikame edilmiştir. 
>tt l§aiı mıdır? Buna şiddetle ha- Bir beca~ı, 
fttı~Yebiliriz. Çünkü Türkirenin Bel .. ediye iktısat müdürll Ke· 
\ oq; mekteplerine mukabil ecnebilc--
>tet idare ettiği mekteplerde ilim sevi- mal Omer beyle mezarlıklar mO-'bir çok maddi faikiyetlere ı·ağ. dürü Sfileymao bey becayif edil-

ıt§ağıdır. miş!erdir. Vazifelerini değiıen 
~ii.rk liselerinde okuıyan gençlerle müdürler bugünden itibaren va
' bi liselerinde okuyan gençler a - zifeleri başına geçeceklerdir. 
~da yapılacak bir maIUmat yokla- OtobUscilerin müracaatı 
~ bize bu neticeyi verecektir. Ec- Şehrin muhtelif yerlerinde o• 
' tnekteplerine çokça bel bağlıyan.. tobüa işletenler dün belediyeye 
tıtL."erilecek cevaba sadece (Tecri.ibe 
~~) sözü olacaktır. Bizim c.ocuk. gelerek bazı husus hakkında ti· 
~ daha fazla riyaziye okurlar, kayetlerde bulunmuılardır. Bun
~ fazla kimya bilirler, daha fazla dan başka otobüscüler, biletçiler 
~ görmüşlerdir. Coğrafya malü • için bir elbise modeli tayinini, 

tlan daha derindir. otobl\alerin sigorta edilmeleri için 
""~a.kat bu malômat yığınları içmde bir sigorta şirketi gösterilmesini 
~IQ\ devlet mektepleri Türk inkıla - istemiılerdir. 
~ fikriyatına uymak için neler Diger taraftan aldığımız ma
~ IQışlardır? Elbette mektepler bir lümata göre bir şirket Sirkeci • 
~ Şeyler yaptılar, hayat gibi sürat· Cerı;ahJ?aşa _ ~oca Mustafapaşa 
~}Ierliyen bir rejim i inde mekt~bin 
~"'mt1u1. nu-ı .1 ... ~ istemeli: nah.• ila-Si.Fkeci Rami arasında oto• 
ıdır. büs işletecektir. Sirkeciden Ko-

ller rejim, kendisine göre genç ye- ca Mustafapaşaya 12, Ramiye 15 
~ ek ister, lrcr rejim yan !~tıi • kuruşa gidilecektir. 

nesıııere kendi ölçüsüne göre şe- Belediyede haz1rlanacak 
terınek ister. istatistik 

~be.Jet hakimiyetinin mabutlar na- Belediye istatistik şubesi, be-
4ııd Ye mabutıarm ilhamile idare e-. lediye memurlarının zati servet
~ ili zamanda mektep terbiyesi an- leri, ailevi vaziyetleri, tahsilleri, 

hısa.nıan ahret !için hazırlar, sağ- bu'unduğu vaziyetlerini mufas
de mabutlann gazabını celbetmi• salan gösterecek bir istatistik 

~ ınahIUklar olmasını isterdi. hazırlıyacaktır. Bunun için lazım 
~rı için T-eokrasinin t-erbiyesi ruh· olan cetveller istatistik umum 
ı11t;~~te hazırlanmasile nihayet müdiirlü~ünc!en istenmiftir. 

~ terbiyenin dayandığı devlet 'de. Tarife mUdUrıuau ta,ınmyor 
~ ttile, janda-rmalarile, bütün mad Gümrük tarife müdilrlUğlinün 

'9"\'etlerile mabutların g:ızabmı cel Ankaraya nakli kararı üzerine 
lt;i inek; mabll'du hoşnut edecek İ5- dün emrin geldiğini ve hazırlı
' rapnıakla vazifesini tarnamlarnı5 ğa başlandıg~ mı yazmııtık. 

ll"dr, 
il ı Dün de müdüriyet bürosunun a buki devletin hakimiyeti gök· 

~tere, ~abattan ha~ka .. geçincej bir kısmının ambalajı yapılm1Şbr. 
ttin vazıfeSi tamamıle muspetleş- Atlna teQeSonu 
lıinaenaleyh ·halk hakimiyetine Istanbul - Atina telefonunun 

an bir cemi} ett eTeol,;ratik bir yakında işlemi ye başhyacağını 
~ e Yaşıyamaz. Bu, müthiş bit· tea Atina gazeteleri yazmaktadır. Dnn 

r. Devlet hakimiyeti bö} le bir 
~Ute asla revaç vernıez. Her ha- bu hususta Posta telgraf baımll-
~~et bir fikir ve f elscf e tarzına düriyetinde yaptığımız tahkikata 
·.""llr göre böyle bir teıebbils olmak· 
't'°k~asi, metafiziğe, ilahiyita isti- la beraber henüi: kat'ı bır ıey 
tderse, demokrasi de fiziğe, müs- voktur. 

't da.yanarak yaşar. =sı=m=f=ta=n=g=ec=~m=ek=içm=. =b=Uy=U=e=ü=ye=ba=ş=vu-= 
~eokrasi terbiye de ilahiyattan il- ran hanım kızlann gerilik kabahati So llhr. Onun haki.kati metafiziktir. elbette ki daha olgua nesillerin genç 
~krasinin hakikati halktlr ve müs çağlardaki insanları terbiye vazifesi
~· ni üstUne alan insanların cUrU.mlerl. 
le ltıokrasin.in mekte~i~de müspe- . dir. Vakıa denecek ki şimdıiye kadar 

halkın ımanı verıhr. Kurunu terbiyenin bu tarafı sade sözlerle ge
\\" ltıektebinde mabut hayecam na• çildi. Fakat son sene iç.inde terbiye 
~itle verilirse. hayatında mühim inkılap yapan iki 

Sil lll inkılabımız halkın ve müs- eserle karşılaştık. Bu eserlerden biri 
~ inkılabıdır. Binaenaleyh mek • yeni neşredilen Yurt bilgisinin ta§l • 
"la liG genç nesillere vereceği sı - drğı hava, öteki tarih encümeninin 
lt l': neşrettiği tarih kitabmm hayat ve ka. 

S, 'lk sevgi.si, müspet aşkı olacak- inata baıkış itiıbarile çizdıjği istikamet
\~alk sevgisi ve müspet aşkı Türk tir. Bu iki eser mekteplerdeki terbi
~ -.;11tın esasıdır, ye havasını dalgalandıracak kadar 
~teplerin, gen~lerin Türk inkı· kuvvetlidir. 
~~ ayak uydurabUmeleri için İnkılapçı memlekette inkılipçı bir 
~ 

1
eevgisin·i.n ve müspet aşkının) mektep, inkılipçı talebe, inkılapçı 

~ilerinin yanında yer tutması hoca hava ve su gibi bir zarurettir. 
~.:~ lt, Bu itibarla Esat beyin tamimini, 
~'-t~ pantalonlu sinveterli. fa inkılap safJarmı dolduran mürebbfle
'1 kafası cin ve perj hiık!yeleri• re bir lıatnlat.ma addediyoruz. 

1t lençlerin, izcilik eden faakt SADRI ETE.ti 

Fikrete ihtifal Viliyette: 

P b Ü Ü aJ in Bahçevanlar 
erşem eg n ş r 
d ğd ğ Ü Ü ı Hariçten gelemiyecek çlçeklerl 

o u u g n n yı dahilde yetlştlrecekler 
dUnllmildilr Bir bahçevaıılık ve bağcılık ce-

Bu mUnasebetle Galatasaray· 
da bir ihtifal yapılacak 

Galatasaray lisesi talebesi , 
mektebin ihya ve inkitafında 
bllylik hizmeti geçen büyük şa-
irimiz Tevfik Fikretin hatırasını 
daima taziz ve yad için mekte
bin bahçesinde bir abide dik-
mitlerdir. Abidenin üzerinde 
Tevfik Fikretin btistü ve altında 
iımi ve eıerinden bazı parçalar 
bulunmaktadır. Büst Hadi bey 
iıminde bir beykeltraş tarafın-
dan yapılmıı ve heykeltraş Ne
jat beyin dökllmhaneıinde dö
kGlmOştür. Büst 900 liraya ma-
Jolmuştur. ÔnlimUzdeki perıem
be günü Fikretin doğduğu gü
niln yd dönümüdür. Bu münase-
betle Galatasaray lisesi salonun
da bir ihtifal yapılacak ve bu 
münasebetle heykel açılacaktır. 
Bu ihtifalde başta Halit Ziya B. 
olmak ilzre bir takım Odebamız 
söz söyliyeceklerdir. 

Maarifte: 

MaarU müsteşarının 
teftişleri 

Bir mtlddettenberi şehrimizde 
bulunan maarif nıüsteıarı Salih 
Zeki B. teftişlerine devam et
mektedir. Evvelisi gün kız mual
lim mektebini, dlin de bazı lise
leri teftiş etmiştir. 

Muallim mektebindeki 
konferans 

Diin akıam Erkek muallim 
mektebinde Mtihendis mektebi 
muaJlim(erinden Salih Murai: Bey 
tarafından tayyare nasıl işler, 

terakkiyab ve tarihçesi mevzuu 
altında bir konferanı verilmiştir. 

Mahzur yokmu, 
Istanbul 37 inci ilk mektepte

ki mum tecrübesi tahkikatı bit-
miştir. Öğrendiğimize göre ma
arif müdürlüğO, mektep müdil
rlinden linm gelen izahatı almış 
ve diğerlerile beraber bu tecrü· 
benin de yapılma11nda bir mab· 
zur olmadı~ı tesbit edilmiştir. 

Cemıyetlercıe 

Tahmil ve tahliyede intihap 
Dün öğleden sonra Tahmil 

tabliye cemiyetinin yeni idara 
heyeti intihabı yapılmıştır. Rey
lerin tasnifi neticesinde yeni ida
re heyetine Emin, Omer, Dawt, 
Cemal, Hasan Beşir, Karslı Ah
met, Ali MOrıel, Abdullah, Kü
çllk Ahmet, Cafer, Salih B. Ye 
Ef. lerin seçildiği anlaşılmııtır. 
ihtiyat azabklara da Refik, Mu· 
barrem, Laz Ismail , Hiiseyin 
Mehmet Rifat , Ismail Huu, 
Abdürrahim, lımail, Beıiktaıh 
Ahmet, Halil, Bekir, Ahmet 
Muhtar B. Ye Ef. )er intihap edil
mitlerdir. 

Berat kandili 
latanbul müftülilğünden: Ki

nunuevvelin yirmi dördüncü per
şembe günü şabanın on dör
düne müsadif olmakla yevmi 
mezkür akşamı cuma gecesi ley
leiberat o!c'uvu ilan o'unur. 

Hllzıssıhha mudUrU 
Bir müddet evvel Ankaradan 

Istanbula gelen Hıfzıssıhha mü
diiril Asım bey, henüz Istanbul
dadır. Seyahatinin herhangi bir 
tetkikle aJikadt.r olmayıp ta
mamile hususi mahiyette bulun
duiu söylenilmektedir. 
Asım beyin ne zaman Anka

raya döneceii belli dejildir. 

miyeti teşkili için vilayete bir 
müracaat vaki olmuıtur. Öğren
diğimize gere, ıehrimizde bulu
nan bahcevan ve bağcılar bir 
cemiyet haline gelerek yeni kon
tenjan listelerinde memlekete 
girmesi menolunan nebatı dahil
de yetiftirmiye çalııacaklardır. 
Bundan başka, cemiyet bahçevan 
ve bağcıları himaye edecek, bah· 
çe ve bai sahiplerinin ahı ve
rişte aldanmamalarını temin ede
cektir. Bunun için, Yenicamideki 
medresenin içinde bir satış ser
gisi açılacaktır. Burada bahçe· 
vanlar mahıilllerini daha iyi fiat
larla satacaklardır. Kontrol da 
kabil olabileceği için alıcılar al
danmıyacaklardır. 

Cemiyet, sergideki sabılardan 
yüzde hesabile bir miktar para 
ayırmayı ve bunu bankaya ver
meyi de dOtGnmektedir. Bu su· 
retle ilerde bahçevanlar maruz 
kalacakları her hangi bir ihtiyaç 
karşısında bankadan para alabi
leceklerdir. 

Adliyede: 

Baroda taplantı 
BugUn Hileden sonra yapllacak 

lstanbul Barosu, geçenlerde 
senelik toplantısını yapacaktı. 
Fakat, ekıeriyet olmadığından 
toplanb kalmıfb. 

Baro azası, bufibı toplanmıya 
daYet edilmiştir. Bu toplantıda 
senelik bütçe tetkik olunacaktır. 
Mamafi, awkatlara ait bqka 
bazı meselelerin de mOzakere 
edilmesi muhtemeldir. 
Hırsızhk ve yaralam•ktan 

mahkOm oldu 
lstanbul ağırceza mahkemesi 

dUn bir hırsızlık ve yaralamak 
davasına ait mahkemeyi bitirmiş-
tir. 

Maznun Azizin, Süleymanın 
evinden eşya çalmıya tqebbOı 
ettiği bu teşebbllatınG tekmilli
yemediğini ve bu mada Silley
manı yaraladığı sabit olmUf, hır
sızlığa teıebblisten bir aene altı 
ay beş gUn hapse mahk6m edil
miı, bazı kanuni cihetler dUtl· 
nülerek, ceza neticede bir sene 
alb ay, on bir gün olarak teı
bit olunmuıtur. 

Kara All çetealnln mu ... kemeal 
Gebze ve civarında ıekavet

ten maznun Kara Ali çetesinin 
mabkemeai, yann latanbul ağır· 
ceza mahkemeıinde devam ede· 
cektir. Yann mlldafaalar bitiri
lecektir. Karann verilmesi ihti
mal dahilindedir. 

Poliate: 
ŞUphell 61Um 

Dün gece Çemberlttaşta bir 
odada oturan seyyar satıcılar· 
dan Mehmet çavut İlminde biri 
yüzü gözll kan içinde odasında 
ölil olarak bulumuttur. Polis 
tahkikata başlamııtır. Ölüm şüp
heli görüldiigünden ceset mor
ga nakledilmiştir. 

Orken hayvanlar 
Fatihten gelen Mehmedin 

idaresindeki ylik anbasmın 
hayvanlan, Saraçbanebıtından 
~lmekte olan kamyondan ürk
miltler ve 65 yaılannda Murat 
efendinin mecrubiyetine sebebi
yet vcrmitlerdir. Mecruh tedavi 
edilmek ilzere Cerrabpaf8 has-

.hanesine katdırılmıf, poliı tahki
kata başlamıfbr. 

M. N. konseri 

A leyhinde ve lehinde iki ak
şam ga:z.etesi tarafından çu· 

vallar dolusu sözler sarfedllen 
san'atkir Münir Nurettinin ber
rak sesini evvelki gece Melek 
s;nemasında dinledik. 

Bu konserin musiki fenni ce
lili noktai nazarından ne büyük 
bir muvaffakıyet olduğunu yaz
mak bize düşmez; onu Peyamı 
Safa yazsın. 

Fakat, orada bulunmıyan Va
Nuya şunu haber vermek lizım 
gelir ki genç musiki san'atkin· 
mız biç bir vezin ve kafiye bata
sı yapmamıştır. Yalnız "mutrıp,, 
kelimesini "mıtrıp,. diye telaffuz 
etmiştir ki buna da ehemmiyet 
vurmemek lizımdır. Bunun bu 
kadanm Sadri Etem bile yapar. 

Söylediği eserlerden birinde 
tam 24 makam üzerinde dolaıan 
Münir beyin, en son okuduğu 
Allı yemeni şarkısını şiddetle al· 
kışhyan ve kendisini tekrara da
vet eden halk4 yaptığı muzipliğe 
bayıldım. Mısralannın sonu "Yü
r6,, redifile biten bir şarkı söy· 
ledi ve bllyük kalabalığa ahenk
tar bir yol gösterişi vardı ki 
ömfirdü. 

Zeki bir muganni elinde, ba
kın, musiki mizaha bile hizmet 
ediyor! 

Fransa şekeri tahdit etti 
Fransa hükümeti 6 kinunuev• 

velde neşrettiği bir kararname 
ile şekeri ağustos 1932 tarihine 
kadar kontenjana tabi tutmuı-
tur. 

F raosa hükumeti sekiz ay zar
fında memleketine ithal edile
cek şeker miktarını 32 tonilito 
olarak tesbit etmiştir. 

DUn ak,amkl tedanaan 
Erenköy kız lisesi mezunlan 

cemiyeti tarafından tertip edilen 
« Tedansan » dün alqam "To
katliyan • salonlarında verilmiştir. 

Bir çok mümtaz davetlilerin 
hazır bulunduğu müsamere, çok 
muntazam ve mükemmel olmuş, 
aaat on yediden yirmi bire kadar 
hot bir vakit geçirilmiftir. 

Vecihi beyin kokferanaı 
Tayyareci Vecihi bey d6n saat 

dört buçukta Galatasaray lise
sinde tayyarecilik hakkında bir 
konfrans vermiştir konfrans bir 
çok muallim ve talebeler tara
fından alaka ile din1 enilmiştir. 

Vecihi bey tayyareciliğin istik
baldeki ehemmiyetinden, bütiln 
memleketlerin ıaadet ve sela
metlerini tayyareciliğe iıtinat 

ettirdiklerinden, Türk tayyareciliği· 
nin mazisinden ve tayyarecileri
mizf! ait şerefli hatıralardan 
bahset mittir. __ ,... __ 
M•carlarla eşya mUbadeleal 

Ankaradan bildirildiğine göre, 
Macarlarla eşya mübadelesi esa
sı üzerinde cereyan eden müza• 
kereler tarafeyni memnun ede
cek bir anlaıma ile neticelen• 
miştir. Yakında bu hususta bir 
itilifname imzası için bir Macar 
heyeti gelecektir. Macarlar biz
den kömür, tütün, üzüm gibi 
bazı iptidai maddeler alacaklar, 
yerine ziraat makineleri, damız• 
lık hayvan ve tohum verecek
lerdir. 

iki tayin 
Ankaradan bildirildiğine göre, 

Gazi Terbiye Ens~itosü mOciüı 
muavlnliklerine Nuri ve Cemal 
Arif beyler tayin edilmişlerdir. 



Mançuriye gidecek heyet 1 s P o R 1 
''Ak · t· · ··f · . d F.B. - G. S. muh-vam cemıye ının nu uzunu ıa e t ı·ı· ı· 

t ı·d· d ·ı· e ı ı ga ıp e me 1 ır " eni ıyor Dün Taksim Sstadyumunda Fe-

Londra, 20 (A.A.) - Cemiyeti ak- da tekrar milli hükumet reisliğine in. 
\3mın müdahalesi üzerine Çin - Ja- tihap edilmesine intizar etmekte ol • 
11on meselesinde hadis olan vaziyet bu dukları haber verilmekteydi. 
hafta Economist mecmuasının bilhas-. Filhakika, diin Canton \'e Nankiu 
sa nazan dildrntin i celbctmektedir. hükumetleri rüesasının aktetmiş ol -

Economist. Cemiyeti ak\'am tara- dukları içtimada milli orduyu kontrol 
fıooan ittihaz olunan kararın ehem • edecek olan müdafaa komitesi reisli• 
miyet ve şümulünü \C Japonya ile Çin ğine 'J'chang - Kai - Chek'in inH
tarafından muktazi hir esas mevcut halH takarrür etmi9 tir. Bu içtimaın 
olduğunu beyan etmektedir. Hu e;>a- nihayetinde Canton murahhasları 

Jette iki tarafın iktısadi menfaatleri 1'chang - Kai - Chek'in büyük bir 
) ekcliğerine r.ıuarız olmayıp bilftki ekseriyetle tekrar riyasete intihabının 
birbil'Jerini it mam etmektedir. hemen hemen muhakkak olduğunu 

Economi t mecmuası, Cemi;>eti ak söylemişlerdir. 
varnı'n aksa.} ı şark buhranı esna.c::ınıla Mokden, 20 (A.A.) - Chnng - Kai 
kaybolmuş olan mane' i nüfuzunu:1 - Chek'in tekrar milli hükumet re -
yerine gelebilmesi için adilfrne ve ka~ iı:;liğine intihap edilmeği reddetmiş 
bule ~ayan hr tesvire suretj bulmak olduğu istihbar olunmuştur. 
hususunda Cemiyeti akl'amın l\h n - ı Çin, Tokyo'dakl sefirini çaıırdı 
çuriye göndereceği murahhaslara ait Tokyo, 20 (A.A.) - Rengo ajansı~ 
olduğu mütaleasındadır. na nazar:ın Ç4nin Tokyo sefiri l\f. 

Cemiyeti akvamın ne nüfuzunu ,·e 1'chang - Tchu - Pin geçen akşam 
ne de müessir amil mahiyetini kaybet. Çine müte\'eccihen Tokyodan müfa. -
mcmiş olduğunu söylemek doğrudul'. rakat etmiştir. .l\lumaileyh Nanki11 
Cemiyetin mekanizması henüz tecrü- hükumeti tarafından vuku bulan ani 
be halindedir. Mamafi, Cemi~ eti ali- bir davet üzerine hareket eylemiştir. 
vam, Japonyayı kendi azmi önünde Askeri hareketler 
8erfüru ettirmemişse de hiç olmazsa Tokyo, 20 (A.A.) - King - Tch(· 
Japonyanın Mançurideki siyasetine ou mıntakasındaki Çin kun•etleri: 
bütün cihanın nazarı dikkatini celbet~ tahrikatlarını arttırmak niyetinde g(;. 

rünmektedir. MezkQr kuvetlerin, ce-miştir. Bu da cemiyetin mutavassıt 
sT"fatile nüfuzdan mahrum olmadığmı 
gösterir. 

Şimdiki halde bu kı~nın hissesi 
şudur: Cemiyeti akvam nabehengfm1 
tiftil edecektir, diye ağJamamaJı., bil
Akis akb selim , .e hüsnü ıniyet km· 
vetleri onun nüfuzunu takviye etmek 
için seferber hale gelmelidir. 

leneral CJaudel, kabul etmiştir 
Paris, 20 (A.A) - Mançuriye gi. 

decek tahkik komisyonuna iştirak et
mesi için Fransa hükiımeti tarafından 
jeneral Claudel nezdinde yapılan tek
Jife mumaileyhin muvafakat cevabı 

\ ~rmiş olduğuna art1k muhakkak na
ı : ']P. hakılabiJir. 

( i· ng-Kal·Chek tekrar iktidar 
mevkiine gelecek mi ? 
Şanghn.\ !!O (A.A.) - Dün akşam 

tti maltima! almakta olan mahafil. 
Cang - Kai - Chekin merkezi icra 
komitesile Koo - Min - Tnagın mer• 
kezi komitesinin bir' kaç gün sonra 
aktedilecek heyeti umumiye içtimaın-

nubi l\lançurideki Japon mıntakası is
tikametinde bir ihata taarruzu icra 
etmek maksadile Japon dümdar kU\'
vetlerini çe\"İrmiye te~ebbüs suretile 
mezkur kuwetleri iz'aç etmek tasav· 
\'urunda bulundukları anlaşılıyor. 

Mukden, 20 (A.A.) - Japon km· · 
vetlerinin garbi l\lançuri denıiryolu 
mıntakasmdaki Çinli haydutlara kar
şı bir taarruz hazırlıkları söyleniyor. 
Tokyodan gelen haberlere güre Japon 
kumandanı pek yakında Çin askerle-. 
rinin Ching - Ghowdan büyük setin 
~çine çekilmesini istiyecektir. 
Ataşemillterler, jeneral Hon• 

Jo'nun nezdinde 
Mukden, 20 (A.A.) - Bir aydan -

beri Chirichow mıntakasında müşahit 
sıfatile hareket etmekte olan İngiliz. 
Fransız ye Amerikan ataşemiliterlcri 
buraya \"asıl olmuştur \'e jencral Hon• 
jo tarafından kabul edilmişlerdir. J c
neral kendilerine Mançuricleki asl,eri 
vaziyet hakkında izahat vermiştir. 
Ssaac 

Zührevi Hastalıklarla Mücadele 
Ust tarafı birinci sayfada J 

trolü bu vasıtaların en mühim· 
)erinden biridir. Bunların başı 

boş bırakılması, memleket aley
hine fena neticeler verecektir. 

Fuhuş, kaçınması kabil olmıyan 
bir fenalıktır. Bu sebepten fuh
şun varlığını daima nazarı 
dikkate almak mecburiyetinde
yiz. Bunun sebepleri muhteliftir: 
Fahişeler üzerinde yapılan tet
kikler bunlardan büyük bir kıs
n· ının ruhen malul olduklarını 

~östermektedir. Diğer bir kısmı 
<la y~şamak mecburiyetinden do
layı fuhşa süluk etmiitir. Şu iki 
no: ... tai nazardan fuhşun önüne 
g eçmek ıcabeder. Genç kızları 
münasip yerlerde terbiye etmek, 

ruhi tedavilerine çalışmak, bun
l:ıra iş bulmak lazımdır. Fakat 
z · manınuzm geçirdiği buhran 
dü~iinülcc ek olursa, bu mesele
n in z ::tnnedildiği kadar kolay ol
rn:ıdığı pek çabuk anlaşılır. Fa
hişelerin muayene ve kontrolü, 
hasta bulunanların tedavisi de 
ınalrnl bir tarzda yapılmalıdır. 

Şimd i artık eski kerhane sistem· 

Jeri gibi, fahişelerin bile olsa 
medeni haklarını tehdit edecek 
ve onları esarete sevkedecek bir 
taı zın tatbiki gayrı kabildir. Bu
na mukabil diğer medeni vasıta
larla bunların kontrolü müm
"ündür. 

Zührevi hastalıklar mücadelesi 
yalnız fuhuı mücadelesi değildir. 

Mesele, daha geniştir. Zührevi 
hastalıklardan korunmak çare
lerinin herkese ögretilmesi lazım
dır. Hastaların süratle teşhisi 
ve tedavileri temin olunmalıdır. 

Emrazı zübreviye hakkında 

malumat, çocuklara daha mek
tep sıralarından öğretilmiye baş
lanılmalıdır. Halk bu hastalıkla
rın ne oldujunu tamamile anla
malıdır. Halka bunları anlatmak 
için neşriyat, konferans illh ve
saite müracaat etmek lazımdır. 

Halkm duçar oldukları hasta· 
lıklann mahiyetini tayin edebil
meleri iç·n fenni vasıtalarla tec
hiz edilmiş mahaller olmalıdır. 

Aynı zamanda fukaranın süratle 
tedavisi de temin edilmelidir. 
Ancak bu şekilde zührevi has
talıklara karşı ciddi bir müca
dele yapılabilir.» 

Tekzip 

lstanbul belediyesi zührevi has-
talıklar la mücadele müdürlüğünden 
aldığımız bir tezkerede, teşkilata 
mensup hiç bir zat tarafından 
beyanatta bulunulmadığı ve za
ten teşkilat mensuplarının beya
natta bulunmak selabiyetini haiz 
olmadık 1arı bi'dirilme"tedir. 

Kıymeltar bir eser 

Uzunköprünün eski ailelerin
den hafız Seyit Ali merhumun 
kütiiphanesinde orta Asyada ya
zılmış manzum bir Oğuz destanı 
bulunmuştur. Eser maarif veka
letine gönderilmiftir. 

nerbabçe Galatasaray muhteliti 

son eksersiz maçını şehrimiz ltal
y an birinci takımile yapmıştır. 

Muhtelit takım gene bir kaç 
mühim oyuncusundan mahrum 
olarak sahaya çıkmıştı. 

Oyunun birinci haftaymı bazan 
Italyanların hücumu, bazan da 
muhtelitin hücurniyle geçmiş ve 

Italyanlar bu haftaymda bir gol 
atmışlardır. 

ikinci haftaymda muhtelit ta. 
kım hakimiyeti eline almış ve 

birbirini müteakip S gol atmış, 

bu suretle oyunu 5 • 1 olarak 

F. B. - G. S. muhteliti leyhine 
neticelenmiştir. 

Cano • Otomoblllerln sUr'at 
rekoru 

Londra, 20 (A.A) - logiliz
ler, harici motörlü Cano - Oto· 

mobiller sür'at rekorunu ltalyan
lardan almıtlardır. Sunu temin 

eden Mr. Harrison olup Sovos'de 

Me:lina nehrinde bir deniz mili 
me~afeyi saatte vasati 55,33 mil 
sür'atle katetmiye muvaffak ol-

muştur. Eski rekorun sahibi ltal
yan Dacco olup aynı mesafeyi 

54,16 mil sür'atle katetmişti. Ev
velki rekor Garde gölünde tesis 
olunmuştu. 

Alman kadın tayyareci 
neredeymi' ? 

Buşire, 20 (A.A) - Bir kaç 
gündenbcri kendisinden malumat 

alınamamış olan Alman kadm 
tayyarer.i Elli Beinhorn, Buşire 
gelmiştir. Mumaileyha, perşembe 

ganü Buşirin bir kaç kilometre 
şimalinde bulunan Benderiranda 

mecburi surette karaya inmiş ve 
yaya olarak Bujiye gelmek mec

buriyetinde kalmıştır. 

ırtlhal 

Hocapaşa m:ıliye tahsil memuru ve 
kıymetli maliye memurlanmızdan Hakkı 

bey epey müddettenberi müpte!A olduğu 
hastalıktan kurtulamıyarak dün tedavi edil
mekıe oldujtu Sihhat yurdunda irtihali 

dııriıbak:ı. eylemiştir. Cenazesi bugün 
Alemdar sihhat yurdundan kaldınlarak 

cenaze namazı Ayaspaşa camii şerifinde 

eda edildikıen sonra Fcriköyündeki ailesi 
kabristanına defnedilecektir Cenabı hak 
gani gani r:ıhmet eylesin. 

1 Gelenler, Gidenler 1 
Hlmlt Bey 

Belediye rei• muavinlerinden 

Hamit bey dün Ankaraya git

miştir. Belediyeye ait bazı işleri 
takip edecektir. 

Darülbedayi Temsilleri 
Bugün akşam . . 
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Dar bir merdivenden çıktılar, epey 1 biraz açıktan geçerek küçük ~cıa 

genişçe bir taşlığa geçtiler. Havada vuza ulaştı. Bir asma çar ısld1!• 
bir fışkı kokusu vardı. Rezeleri gıcır- "kırmızı bir fener sallanIYor, {~ 
dıyan bir kapıdan bahçeye çıktılar. den fışkıran suyun şırıltısı 
~ Hav~ k~r~hktı, ~uyun~n çıkın- geliyordu. ~ 
gına bagh ıkı at, sesız sessız duru • Subaşı bu vaziyetten tedehhiif )Jlrl• 
yord~. .. .. . Bu ne biçim evdi? Kapısı açık aJllll" 
Bağları çozduler,, hay,·anlan yedı- kılmış, köpeğin tasması bati 

yerek sokak kapısından geçtiler.. tı ama, görünürde kimse yokta·~ 
Alüş kapıyı kaparken, karanlıklar Bir havuza baktı, bir de çard 

~çinde şekli pek belli olmıyan binaya 
son bir nazar atfetti: 

- Hey gidi günler hey! - diye 
mırıldandı -

Bir kaç dakika sonra, Direkler a -
rasında nargile içE:n mahallel+ler Fa• 
tih semtinden gelen atlaııın rhann hır 
yürüyüşle önlerinden geçtiğini gördü
ler .. 

Ramazan gecelerinde sokaklarda o 
kadar atlı :ıda.m vardı ki, hiç kimse 
bu iki yolcuya ehemmiyet vernıemiı:ti. 

Fakat bu iki yolcuya elıemmiyet 

vermek lazımdı. Çünkü bu iki arka· 
daş, tam iki yıldır, koca şehri alt üst 
eden eli kanlı bir çetenin elebaşılarıyh 
dı. 

Y!Rl\11 BIRINCJ KISIM 

DERViŞ PAŞA - KERA 

Laleliden Kumkapı tar:ıflarma 

inen genişçe bir cadde vardı ki, o de
lirde reayanın zenginleri \'e bazı ınen
kuj \'Üzera bu caddenin kenarlannda 
sıralanan büyük konaklarda oturur -
lardı. 

Bu konakların hepsi, ağaçhklı gea 
niş bahçelerin içine gömül mü§ ve bah
çeler sur gibi yüksek \'e kalın duyar~ 
larla çevrilmişti. 

Derviş paşa, Şarki Rornadar arta 
kalan ,.e Istanbulun en eski caddesi 
olan Divanyoluna; bir takım çapraşık 
çapraşık \ ' P karan Irk yollıırdan dola
şarak çıkmıştı. Yolda tek tük insana 
rasgeliniyordu. 

:Pakat Çemberli taşı geçtikten son
ra yüz adım ilerde cadde birdenbire 
kalabalıklaşmıştı. Kendini belli et• 
memek için kavuğunu gözlerine kadar 
indirdi, kuşağından lormızı bir yaz
ma !;ıkardı, boynuna doladı. 

Şimdiki Parmakkapı civarı, üçün· 
cü 1\fehmet asrında, küçüklü büyüklü 
bir takr mkah\'ehaneler afyon Vf' 

esrar satılan attar dükkanlariyle do
luydu. 

Paşa, caddenin o krsmından geçme
yi muvafık bulmadı. Dar bir sokağa 
sapıp arkadan dolandı Cumbaları bir
birine değen e\'lerin arasından fener
siz mahallelerden geniş bir kavis res
metti, sonra Beyazıtm az altında tek
rar ana caddeye çıktı. Hiç kimse ta
rafmdan görülmediğine emin Laleli• 
ye kadar indi. 

Bir çeşme başında iki yeniçeri at
larına su veriyor; az ötede, ellerinde 
testileri üç dört !fehirli, ayakta ya • 
renlik ediyorlardı. Biraz açrktan gc-
çerek köşeyi dolandı, Kumkapıya men 
caddede hızlı hızh yürümiye başladı. 

Bu sokak da ıssızdı, fakat çok ay
dınlıJdr. Hemen her evin kap1S1nda, 
kaim mumlu asma fenerler yanıyor, 
\"e hazan bir kanunun bağrında öten 
bir taksim, hazan yanık bir gazel o • 
kuyan usta bir ses işitiliyordu. 

Derviş paşa yüksek ve uzun duvar
lar ve fenerli evler boyunca epey yü. 
rüdü Nihayet kapısı hafifçe aralrk, 
yeşil boyalı bir kapıdan içeriye kaldı. 

Madam Keranın oturduğu konak 
adeta küçük lıir saraydı. 

Mahir bahçevanlar elinden çıkmış 
tarhlar ve belki her biri bir asır ya
şamış koca koca yemiş ağaçları ve ~ı
narlariyle, öyle güzel ve muhteşem 

bir bahçesi vardı ki, hani Hint padi• 
şahı bile buraya gelmiş olsa imren· 
mekte.n kendini alamazdı. 

Çakıl döşeli dar bir yolun kenaria
rına, muntazam yetiştirilmiş taflan -
lar ekilmişti. Derviş paşa on beş yir
mi adını kadar ilerlemişti ki, bir fi• 
danın etrafındaki tahta parmaklığa 
bağlı, bir çoban köpeği zincirini şa

kudatarak havlamıya ba§ladı.. Paşa 

yanan fen ere.. • dı ,_ 
- Enfes! - diye mıııld•11 sı" 

Enfes ama, ortada kimse 01111•1118 

daki mana ne? .• ıtıd• 
Bina az daha ötedeydi. EliJlt rdJ: 

yaten hançerinin kapzasına sa~çl 
oraya te\"eccüh etti.. Ya.ki fi dl 
farketti ki, konağın kendi kapı 
ardına kadar açıktı.. • . 111"' 

Durdu. Bağırmak istedı. f ~ 
hayır, bağırmak burada 0111111;., ,.
Acaba evde kimse yok muyd~?. 

1
1 

, • 

canı sıkılır gibi oldu. KendiSlY 1 

lay mı etmişti Kera? tc1if6' 
Kendi kendine sunturlu bir t • 

sa,·urarak, kapıya çıkan çifte -:,.. 
mer merdivenin basamaklarına 0 

du. 

- Hah hah hah ha! ıııtiif 
Kalın bir ses, kahkahayla gil ~ 

tü. Subaşının aturmasiylc f\aUC 
bir oldu: 

Maaşa ilah! ~ 
- Hoş geldiniz paşam.. E 

safalar getirdiniz.. ~l 
Ifafasında, kenarları pırıl.;.;_ 

yanan bir siyah takke vardı. sı tJtf 
etekleri yerlerde sürünen ye~il :,sıı 
bir entari giymişti. Elinde bır fit' 

yelpaze \'e boynunda ipek bir ~al 

dı. rd" 
Başını geriye ÇC\irip de; otu ti 

yerden ayağa kalkınca KeraY' ,-; 
işte bu Javafette görmüştü. 

- Maşallah: 
Yahudi kansı güldü: ~ı,lf 
- Demek ki beni pek beft 

öyle mi paşam? 
- Allah nazardan saklasın.. ,~ 
Sörpük etli gerdanı ve boyaıı; o~ 

tiyle Kera, hiç şüphesiz şu sJI ~ o~ 
duğu kadar hiç bir zaman iğreti 
mamıştı. ._ıt~ 

Derviş paşanın midesi bulsJI 
Hiddetle homurdandı: . u110• 

- Maşallah dediğimiz biiS~ 
ze, letaf etinize değil, ın~~ '' 
karşılamıya tenezzül etmeyi~-' 
Acap bu ne mana harekettir. 
bizi istiskal olmasa gerek? ~ıf 

Kera sesini tathlaştırml'Ya 
rak: .,1 

- Ne yanlış düşündünüz paf' -1 
retleri .. - dedi - Biz böyle dilfiil' 
miştik. 

- Ya nice düşünmüştün~? 0~ 
- Derviş paşa hazretıerı. b ,.,ı~ 

misafirliğe değil, kendi evine 
gibi geliyor zannetmiştik. . ~ 

Subaşı bu şeytanca verilJOİf 
ba söz yetiştiremedi ... 

- Hadi öyle olsun... İ 
Ve merdivenleri çıktı. Bin&Y' 

di. 

Koruılı.laki depdebe hayrete~ 
derecelerin pek f evkindeyd~~ıdd' 
ler, o sedirler .. Her şey f evi',... ··'* 
vesselam.. • °') 

Hele paşayı, !ikinci katta bit eP.r 
soktu Kera.. Billah böyle ıniit') ;/ 
mefruş bir daire (Darayı asrı:;,~, 
ayyelesinde bile güç canlana.b Jllllf P 

Duvarlar baştan başa Jla 1 

mus, ipeklileriyle paldanmıŞ~~ ~ 
Yere kıymettar acem ~a~~te'_J 

rilmişti. öteye beriye serpıştl ff'/. 
postları, sedirleri süslire.~;tl 
Büluç halıları ve şilteler. ı Jll,t' 
züne bir rahatlık, içine bır şı .,J 
veriyordu. ,.--, 

Perdeler sıkı sıkıya k_• ı,ıt J ı' 
Tavandan beş yüz mumluk ~ti' 
sarkıyor. Kim bilir nerde t1'.t4' 
saz takımı, odanın ortasında Jf'f';J' 
fıslayenin şırıltısiyle kuc~, ':'"' 
Velhasıl Keranın evi, ev 
dadın cenneti gibi bir§'~ 



Şikago şehri Amerika
nın kasap dükkinıdır 

1'lezbahanm bir ucundan canlı giren hay
vanlar öteden konserve kutusu 

halinde çıkarlar 

Şlkago mezbahalarından birisinin soluk hava depoau 
Amerika baştan başa bir sa- fından öldürülmüştür ; derhal 

'-fi memleketiyse Şikago fehri, ayaklarından çengele asılar. Bu 
0nun ıüphesiz mezbahası ve ka- çengel, d~kovil arabaları gibi "P dükkanıdır. hiç durmadan ve garip, ziyaret-
Şikago, dünyanın en büyük çil~re ve yabanc:ıl~ra haşrct ~er.en 

lbtzbahalanm bir araya topla- bırv gıcırtıyla ?şhy~n bır zıncıre 
llııı ve adeta havası bile kan baglıdır. Bu zıncırın aJtmda ya-
~okan bir ıehirdir. Bütün Ame- lak varvdır. Zincir hareket eder, 
tikanm her tarafından oraya her- ve ayagından asılı duran lıayva-
liin sürülerle hayvan gelir. Sade- m götürür. 
t, bu hayvanları muhafaza e- Zincir hattının boyunda, mu-
dtc:ek ahırlar için, üç Şikago avyen ve evvelce düşünülerek 
lthri bile kafi gelmez. Fakat ölçülmüş mesafelerde, zenci ka
her şeyi makineleftirmiş olan A- saplar dururlar. Kasnplarm hep· 
llıtrikalılar, zebhiyah da maki- sinin muayyen bir işi vardır. 0-
~tleıtirmişlerdir ve o~ada mez- da, önlerinden zinciri.n geç rdiği 
•haya sevkedilen bır hayvan hayvanın muayyen bır parçasını 
lbtzbahanın öbür ucundan kon- kesmek, veya, derinin muayyen 
ltrve kutusu halinde çıkar. Ve bir tarafını yüzmek gibi.. Bu 
~temlere atfedilen meşhur mü- adamlar, hergün, aynı hareketi, 
k •lağaifıkrası Şikagoda bir haki- aym muayyen yeri kestiklerj ve-
ll olmuştur. ya yüzdükleri için akıllara hay-
Şıkagoda bir mezbahada na- ret veren bir meharet elde et-

(( çalışddığmı ve hayvanların mişlerdir. Bir makine gibi ça-
~~ıl zephedilip, yüzüldüklerini, hşırlar. Bu suretle, zincir, hay-
....,.ç.alandıklarmı anlatalım! vanı sürükliye sürükliye götürür-
~epbedilecek hayvan getirilir ken, onun derisi yüzülmüş, ba-

~tlırilmez, ilk önce haham \ara- gırsakları çıl< arılmış , ayakları 
~dan testereyJe boynunun damarı kesilmiştir ve nihayet ne iş için 
~•ilir. Evet Amerika mczbahva- tahs:s ed~lmiş~e~ ona . göre ya 
. ı~da da tıpkı burada oldugu öyle oldugu gıbı şebrın kasap 

tibı Haham mevcuttur ve ora- dükkanlarına sevkedılmiş veya, 
:•ıı demirbaş eşyasından sayılır. rnczbaham? alt kı~mı~?ak_i ~on-
~ testere vurulduğu esnada, hay- serve fabrıkasına ındırılmııtır. 
~makla ve bir zenci tara- Kons~e fab_.!.ikEsında da. hay· 
~. - - - -
~ tııııı ııı11ıııı1ıı ııı1 111111ııı ı ıı111 ııııııııu ıııııı ıııuuı ı ııtıııuıı ı ııııııııuııı•ınıııu 11ııııııı111uıııııı11 . ıııı1111111111ııııı111111: ıııı.,ıı 11 ııııııııı111 ııtt: l Izmirde çıkan Mesih .. İ 
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- 5 - Yazan : Ömer Rıza 

Sabatay Sevi gece ve 
gündüz mel'un olsun! 

~tnirde t~tunamıy~ Mesih bir gün 
Otaya hükümdar olarak döneceğini 

söyliyerek yola çıktı 
'tt Ce.ınaat bir Hihza düşündü. Sonra Sih;ra çok geçmeden Sabataya iki ar• 
'il. hir şey olmamış, hiç bir kelime kadaş daha getirdi. Bunlar Musa 
Gtl'lenıncmiş gibi tekrar dua ,.e iba • Kalmari ile Musa Pinheiro idiler. 
~~le başladı. Sabatayın müritlerin - Bu üç ıkişi, Sabatayın etrafında bir 
~~ ikisi, onu teyit için kollarını uza. nüve teşkil ettiler. Hedef, bu ddreyi 
ltrıilk bağırma.k istcmiş!er, fak.at se~- mütemadiye-n genişletmek ve ancak 

kısılmış hır şey dıyememışlerdı. mutemet ve imanlı adamlar toplamak 
l.a li'aıcat ce-maatin içinden bir diğeri. tı. Onun için bunlar, daha fazla fakirce 
'; !( SilviÇL namında biri, ayağa kalk olan adamlara ehemmiyet ,·eriyor, ve 

l"e ancak: Yahudi muhacirleıile mütemadiyen 

~ ~esih ! Diye fısıldanuştı. 
\ ~batay, bu tek adamın dudakları
~ clikJcnt dmiş ve cemaat içinde bi• 
~ tı olsun maksadına aşina ~ıktrğını 
~ ... lllltıştı, Belki bu adam gibi başka
~ '"ardı da kodrn yüzünden seslerl-
~karamıyorlardı. 

~batay vaziyeti gördükten sonra 
'lh..~e• indi ve cemaate kendini ta
~~ için başka bir hattnı hareketi 

~lale karar verdi. 
~il mesihliğlııe ilk inanan !sak 

düşüp kalkıyorlardı. Bunlann arasın
da bir sürü müritler bulunmuştu. 

Sabatay, b~c:unda bir kalabalık top· 
)andığını görür görmez sinagoglara 
karşı bir hücum hareketi hazırladıı '\'e 
bu suretle bütün cemaatin kendisini 
(Mesih) tanımasını istedi. I•'akat bu 
hücumlar bir takım arbedelerc sebe
biyet vermiş, neticede Yahudi cemaa· 
tinin huzuru muhtel olmuş, ihtıildflar, 
gerginlikler, döğüşnıeler tekerrür et• 
miye başlamıştı. 
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Pola Negri 
ölmedi, yaşıyor 
Evleniyor 
Bugün bütün sinema okuyu

cularımızı sevindirecek bir haberi 

Ceneral Kutiyepofun 
cesedi nerede imiş ? 

teyit ediyoruz. Pola Negri ölme
miştir, yaşıyor. 

Bundan bir müddet evvel, Va· 
kit, Pariste çıkan "Şikago Tri-

Paris istintak hakimi bir ihbar 
üzerine tahkikata başladı 

bün,, gazetesinden naklen Pola 
Negrinin bir apandisit ameliyesi 
neticesinde öldüğünü bildiriyor
du. 

Filhakika, Pola Negriye bir 
ameliyat yapılmıştı, yalnız hali
nin vahim olması yüzünden dok
torlar kendisinin kurtulmak ihti-
mali olmadığını ileri sürmüş!erdi. 
Gazetenin muhabiri de işi bi-
raz daha şiı:rerek "öldü,, diye 
telgraf çekmifti. Halbu ki, Pola 
Negri kurtulmuştur ve hatta bir 
de film çevirmittir. 

Pola Negrinin kurtulduğunu ve 
ölmediğini, gene batka bir hava
diıteo anlıyoruz. Oda, geçenlet
de artistin gene hastalanması ve 
hastaneye nakledilmesidir: Bu 
sefer de verilen haberler Polanın 
çok ağır basta olduğunu bildiri· 
yor. 

Bir başka havadise nazaran da 
güzel artist dördüncü defa ola
mak üzere evlenmek niyetindedir 
ve bu seferki bahtiyar, Lader 

Polanesrl ve yeni kocası 
isminde bir lngiliz bahriyelisi
dir. 

Pola Ncgrinin son kocası gür
cü prens Medivaniydi. 

vanm muayyen yerleri parçala· 
nır ve soğuk bir tazyik makine
sine konularak tazyik edilir, ku
tulara yerleştirilir ve arabalara 
konularak sevkedi}ir. 

Bu suretle, Şikago mezbaha
ları, akim alamıyacağı kadar sü-
rüleri, muazzam bir dev gibi 
ö~ütür. 

Paris istintak hakimlerinden 
M. Delale geçen cumartesi günü 
Endr-E-Luan'dan, bir baytarın 

gönderdiği bir mektup almıştır. 
Bu mektupta, baytar, Fransadaki 
beyaz Rusların reisi olup garip 
şerait altında kaybolmuş olan ve 
kendisinin Sovyetler tarafından 
kaçırıldığı iddia edilen ceneral 
Kutyepot'un katledildiği ve cese· 
dinin, Fontenblo'da, yeşil pancor· 
lu bir evin mahzeninde bulundu
ğunu bildiriliyordu. Mektup, bun
dan başka evin sahibinin ismini 
de bildiriyordu. Evin sahibi bir 
kadınmıı ve ismi Madam Ballu
imif. Bundan başka Madam Bal
lu'nun damadı olan dişçi Jorj Rua 
nın da ismi zikrediliyordu. 

Pariste çıkan "Le Jurnal,, ga
zetesinin bir muhabiri gidip Ma-
dam Balluyll görmüş Ye kendi
sinden şu izahatı almııbr. 

- Mektubun muhteviyahndan 
tamamile bihaberim. Bununla 
beraber, bahsedilen evin sahibi 
benim. Bu evi harpten sonra sa
bo aldım. Sonra da yamndaki 
köşkü de aldım. Her iki evin 
altında mahzenler var ve bunlar 
oldukça geniş ve derindir. Bu ha
valide, eski kıralların bahçeleri 
olduğu için ev inşasında garip 
bir mimari tarzı kullanılırmış. 
Ben, iki evin or asında mevcut 
olan kuyunun, evlerin mahzen
lerini birleştiren duvarın ortasın
dan açıldığını Ye kuyudan mah
zenlere birer kapı olduğunu da 
tesadüfen öğrendim. 

Bu evde kiracı olarak yedi 
sene oturan M. Muller isminde 
birisi vardı. Bu zat evi, 1930 Ni-
sanmın bidayetinde terketti. 

- Fak at bu tarih ceneral 
Kutyepofun kaybolduğu tarih 
değil mi? 

- Ne demek istediğinizi an
anlıyorum amma, kiracım evi is· 
tiyerek terketmedi. 9ilakis, ben 
kendisini cebren çıkarttım. Zira 
bana 7000 frank kadar kira bor · 
cu olmuftu, vermiyordu. 

Şimdi, polis müfettişleri, Fon
tenblo' daki eve gidip mahzenleri 
tetkik edeceklerdir. Bu Kutye· 
pof meselesi, son senelerin en 
hararetli bir meselesi olduğu 
için bütün Avrupa efkarı umu· 

lzrnir hahamları, Sabatayın hoca-- miyecek, bir kimse onun yazdığını c
sı Ekabayr ona göndererek, onu hu kumıyacaktır.,, 
işte.n Yazgcçirmck istediler. Hocayla Bu telkinname, Sabatayı zerre ka
talebcsi karşı karşıya gelmişler, ho- dar müteessir etmedi. Fakat onun 
ca yahudilerin zat~n iyi bir halde ol- Izmirde ikametine imkan kalmamıştı. 
madıklannı, Lchistanda!ki dindaş ve Sabatay lzmiri terketmiye karar ver
ırktaşlarınm yeniden katliam edildjk. di ve bu şehirden çıkarken bir gün Jz. 
lerini anlatarak onun yeni teşevvüsle- mirin kendisini bir hükümdar olarak 
re sebep olmamasını istemiş, i'aakt karşılryacağınıı söyledi. Belki seneler 
Sabatay ''azgemem~ n el altmdan geçecekti fakat kendisi muhakkak lz. 
çalışmakt adevam etmişti. mire aYdet edecekti. Onun için Saha-

lzmir yahudileri onun bu halini tay, Ha;>im Dov'Ja Şal om lsraile kendi 
gördükten sonra onun mesaisine niha· sini lzmirde beklemeleri ve gayl.ıubi
yet vermek i~.fn bir çare düşündüler. yeti esnasında onu temsil etmelerini 
Saba tayı tel'in edilecek olursa kolu emretti. Ve yola çıktı: Bab:ısı ,.e kar· 
kanadı kesilmiş olurdu. Bunun neti- deşleri, ona kfıfi derecede para tl'min 
cesi olarak onun aleyhinde bu tel ki - etmişlerdi. 
nat çıkanldı: 

"Sultanların emri, kudsiyetpehaın 
hükmile, Allahın muvafakati bütün 
cemaatin tasdiki ve Tevratla onun 
muhteYi olduğu 316 hüküm mucibince 
Sabatay Seviyi tart, tebit tel'in 
ve mahkum ediyoruz.,, Sabatay 8evi, 
Elişanın lanetine n şeriatin bütün 
lanetlerile melu'n olsun, Sabatay Se
,.i geceleyin ve gündüzün mel'un ol• 
sun, yattıkça, uyandık~a mel'un ol
sun, gittikçe, geldikçe mel'un olsun! 
Allah onu affetmiyecek, çünkü Alla
hm hiddet ve gazabı ona karşı alevle· 
necek, ve onun başma şeriatte yazılı 
olan bütün lanetleri getirecektir. 

Onun ismi semadan silıinecek ve 
hatırası Beni lsrail arasından zail o· 
Jacaktır. Artık bir kimse onunla bir 
muamelede bulunmryacak, hiç bir 
ldmse onunla konuşmıyacak, onunla 
muhabere etmiyecek, hiç bir kimse 
onu eve almıyacak ve onu.ıı evine ıit-
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Sabatay Izmirden ayrıldığı zaman 

bir plan hazırlamıştı. Onun :için ileri 
geri gidiyor, rasgeldiği yahudilerle 
temas ediyor ve davasına taraftar an• 
yordu. Sabatayın anası, babası, kar
deşleri ona itimat ettiklerinden niha .. 
yet ailesin.in geldiği yer olan (!\fora) 
ya gitmiye karar verdi. 

(Sabatay) yolda giderken mühim 
bir nokta keşfetti. Yahudiler arasın
da ona dair türlü türlü şayialar çal
kalanıyor, hatta bazı yerlerde bu şa• 
yialar esatiri bir mahiyet alıyordu. 

Demek ki yahudilik alemi onun da· 
vasından haberdardı. Küçük köyler 
ve kasabalar onun admı duyduktan 
sonra büyük merkezler her halde onu 
daha fazla tanıyor ve ondan bahsedi
yord~. Bütün yahudi merkezleri için· 
de onu en çok cezbeden (Kudüs) onun 
gayesiydL Fakat oraya ancak kat'i 
bir i§ yapmak Ye büyük bir plılnla 

Kutiyepof 

miyeıını alakadar eder. 
Mamafi, bu mektubun uydur

ma ve sadece intikam almak için 
tasni edilmiş bir mektup olması 
da hatıra ~eimektedir. 

Hitler 
Bir de tayyare grubu 

teşkil ediyor 
Berlinden bildirildiğine göre Hit • 

lerin Milli - Sosyalist partisinin 
şimdiye kadar bir (hücum şubesi) bir 
(himaye şubesi) bir (otomobil grupu) 
'\-ardı ve bunlar tamamile askeri bir 
intizamla idare ediliyordu. Bundan 
sonra, Hitler, bir de (tayyarecilik gru 
bu) yapmak istemektedir. 

Hitler, parti re.isi sıfatile imzala
dığı bir beyannamede, (Hava silfı.hı) 
hususunda malfimatı olan azaların • 
dan bir gurup teşkilini istemiştir. 

Görülüyor ki, Hitlerln maksadı sa. 
dece tayyarecilik ve havacılık değil, 
bir (ha,·a silahı) grubu teşkil etmek• 
tir. Bu kelimenin maksadını izah e
den gazete neşriyatına, milli - sos
yalist partisinin naşiri efkan gazete
ler, gurubun sadece (tayyace sporu) 
ne alakadar olacağını bildirmektedir
ler. 

Mamafi Bitler, tayyare satın ala• 
bilmek için teşebbüsata girişmiştir. 
Zanmmıza kalırsa, Hitler, mevkii ik• 
tidara geçmek için, İspanyada tay;ya
recilerin yaptıklarının aynini yapmak 
istemektedir. 

hareket et~ek üzere gitmek kap e -
derdi. 

Sabatay Mora kasa.basını ve köy• 
lerini dolaştıktan sonra Atinaya geld.ı 
Atina hahamları oou mütebahhir bir 
alim olarak karşılamışlar, fakat onun 
tel'in edildiğini anlar anlamaz onunla 
her münasebeti kesmişler, o da şehir 
den çıkmıya mecbur olmuş ve Selani· 
ğe gitmişti. 

Selanikte binlerce yahudi ve otuz 
sinagog vardı. Selanik hahamlar~ 
Sabatayın lzmirde (İsmi fızam) ı te
lflffuz etmesinin sebebini kendisinden 
anlamayı merak ediyorlardı. Sabatay 
bu fırsatı kaçırmadı n bu hareketin 
sırrını ifşa edeceğini söyledi. 

Bir gün Sabatay büyük bir ziya • 
f et hazırladı ve Selanik hahamlarını 
davet etti. Hahamlar yiyor, içiyor n 
bir takım ilmi meseleleri münakaşa e· 
diyorlardı. Tam bu sırada Sabatay 
ayağa kalkm1ş, Ye bir perdenin arka• 
sından Tevratı almıştL 

Bütün gözler onun üzerine saplan
mıştı. Sabatay, mesafirlerinin önüne 
geçmiş Tevratı bir kadm kucaklar gi .. 
bi srmsıkı kucakla.m1ştı. Sonra haham 
lara rica etmi~ti: 

- Siz den rica ediyorum. Tevratla 
nikahımı kıy:ınız. Çünkü Çünkü ben 
TeYratla evleniyorum! 

Onun sözlerinden hiç kimse bir 
şey anlamamıştı. Sabatay etrafına 
bakındı ve bütün cemaatin ayağa kal
karak onunmesihliğini tasdik etmesini 
bekledi. Fakat böyle bir şey olmadı. 
Bilfı.kis misafirlerden biri kalmış: 

- Bu adam deli! Diye bağınnıtı 
(Bitmedi) 
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Terkos satın alınırken 
Belediye nasıl hazırlanmah ? 

1 Giloiln Muhtırası 1 CECE 
YARl}INDAN )QN~A 

Su tesisatı nasıl bllylltülmell, Istanbula 
ne kadar su lazım, ni~ln ? 

Takvim - Pazartesi 21 KAnunucvvel 
12 inci ay 1931. 10 Şaban 1350 Senenin 
ı;cçen ~ünleri· 343 knlnn ırünler J 8 
GUnoş - Doıtusu: 7,18 Banşı 16.41 
Namaz vakitleri - Sabah 5.48 - 41 - Morls Löblandan: 1"' 

Üğle: 12.8 : ikindi 14.29: Akşam . 1651 H b d • . J 
Gaz.eteler nihnyet kat'iyyetle haber 

ftl'diler: Terkos şirketi 1932 sene. i 
sonunda satın almacak. Bu haber he· 
men herkesi se'findirmiş olsa gf'rek - ' 
tir. 

Yam : 18.20 imsak: 5,30 ayır, U Q am Clnayet lS eme,. 
Hava - Dün nzamr hararet 4, asgari ' 

yasr, son 1927 istatistiklerine göre bir buçuk derece kaydedilmiştir. Bugün B k ' • ' 
umum nUfUSU :172.600 kişiyi bulan bir rüzgar po\·raıdan müteva~Slt t'SCCek ve miştır • una at ıy ven emınıt11• 
mmtakaya su vermektedir. Bu bil· hııva kapalı ve yn~ışlı olacaı.tır. 1 

ük - üt•• delAf -y · lükte bir halk kitlesinin günlük su Nelliroz bir mlıddet tereddüt etti,, _. EYet matmazel. B un 1ştt 
ihtiyacı nüfus başına en azdan yiiz Radyo sonra devam etti: - Dilmiyorum. bilmiyoruın.-

Gazetelerin yazdığı gibi Terkos be· litre itibarile 57.26-0 metre mikabı tu· - Işte, dedi, bundan birl\aç haf. bunun için buraya geldim" 
lediyeye devredildiği takdirde tesi a.. tar. Buna yangın için ]azım olan on lstanbul radyosu ta evvel, JaboratuYar müessesesi he)- Bir sani'\'e düşündü: .... 
t ·ı .rt' 'l b b 1 6 dan 7 ye hadır gıam:ıfon, 7,30 • dl ben bO• .. 
m asr.ı e:ı~ın mesi es a ını be edtye beş bin metre rnikabını ilave edersek dan S:30 a kadar Artaki Ef. nin iştira· eti idarf'Si toplanmrştı. Katibi bulun· - l\Iü tn11tik bey, de , .. ııı 

fen heyeti her halde düşünerel..-tir. şirketin her gün Istanbula 72.500 met- kile s:ız. 8,30 dan 9 1 kadar DarCılbedayi duğum idare heyetinde bit piyanı~o ya, kendimi tutamadan geJdint· l\IÇ di 
Ancak bu arada bu hususta akla ge ~ re mikabı su akıtacak büyüklükte su artistleri tarafından temsil 9 d:ın ıo a tertibini teklif ettim. ve hana. bunun geldiğimi bilmiyorum. Fakat şi~a· 
Jen müllhazaları ortaya koymak d:ı tesisatının me\'cut olması icap eder. kadar Zeki beyin işılrakile sa7,. 10 dan için ~ verebileceğimi sordular. Belki söyJiyebilirim. Ben, buraya, ~.u,t ıui· 
faydasız olmasa gerektir. Bu tesisat bugün meYcut mudur'.' •• !g;~E .. ~ .. ~.~~.~~ .. ~~~-~.~? .. ~~~-~ .. t;.~?! ...... ·-··- biraz gülünç bir heyecan iç!ntte "ne is- mın Baratofu öldürmediğini So) e 

,,",, Zannetmiyorum. Belediyenin önünde sati olarak 25 senelik bir atideki ih· terse:Nz verebmrim,, dedim, bu sözleri ye geldim. • 
Elektrik, gaz, sa, tramvay ilı1h. şimdi bir senelik çalışma ve haZTrlan- tiyaca göre hesap edilmek lazım gelir. min neticesini düşünememiştim. HaJbu Bu sözler bUyük bir hayret UY_. 

gibi (umumi hizmet) müesseselerinin ma denesi var. Bu müddet içinde Unutmıyalım ki bu rakamlar ki, Polonyalı bir kız arkadaşım, mesele dırmıştı. Nan tas bile: 
en birinci nzifesi, (Servisin inkıta- yapılacak ehemmiyetli işler vardır. tamamile farazt ve nazaridir, ve bi·1 Yi ciddiye alarak, muharriri bulundn•I Anhyamıyorum, dedi. ft· 
BJZ devamı - Gontinuite deservice) İlk iş olarak halJi istenen meseleyi zim ihtiyacımız için Türkiyenin iktı- ğu (Fransa - Polonya) mecmuası- _ Evet. Baratofu öldürmemiş~'' 
ni temin etmek-tir. Yani bu müesse- keskin çizgilerle çerçeveliyelim: sadi şeraiti tetkik edilerek hakiki ra.. nm kapağına, üç resmimle beraber, Buna eminim. Zira, bir insan ne ci" 
eelerin hizmet ettiği içtimai kitleye "Miktarı şehrin bugünkü lhtiuacı· kamlann bulunması lbımdır. Bu (Bir Fransız kızının güzel bir hare- dar kaşerlenmi!7 olursa olsun, bir tl• 
mensup her hangi bir fert, her gece na /..Yıfi gelmiyen /stanbul suyunu ço. rakamlardan çıkacak neticeler bize keti) diye bu hadiseyi yazm1ş ve buna nayetten sonra, bu kadar mehare tf" 
n gündüzün her hangi bir saatinde ğalmak ve içUe bilir bir hale getir - yeni su tesisatmm kaç sene ilerisinin beş milyon diye de bir rakam ilave et• bir aşk entirikasını idare edemez,!' r 
odasında elektrik cereya.nr, sokakta mek.,, ihtiyacı için yapılması icap ettiğini miş. se bile yapamaz. Nasıl olabilir kı. • 1 
ll8kil vasıtası ve musluğunda su bula· Meselin hakkile tahlil edilebilmesi göstermelidir. Bundan sonra da :=t.1-· Yani ben, kendimi beş milyon mu· tesi sabah da bu cinayetin ıne1d•11 , 
bilmelidir. Bu şartm yerine getiril- için evvelemirde (ihtiyaç) m ne oldu- rın nüfusunun böylece tayin edilen kabilinde satıyor vaziyetinde göste• çıkacağına emindir. Halbuki bU 

8
11 

mest mecburiyeti, bir umumt hiz • ğunu anlamak lazımdır. müddet zarfındaki çoğalma miktarı rilmi.şim. Bunu ben sonradan anla· dam, bütün gece gay~t .soğu.k . l\a;e
met şirketinin mukavelenamesinde is- Modem bir şehirde su; içme, hay- muhtelif riyazi usullerle hesap edilir dnn. Sonra, Polonyadan, Baratof~ davrandı. An<:ak kendıS\llj hır ıld r 
ier tasrih edilmiş, ister edilmemiş ol· van sulamak, yemek pişirmek, yıku· ve yukarda geçen (Kaç adam?) hUa• tan bir mektup aldım. Kendisini, ge- fa dalgın gördüm. Belki de bu ef~ 
nn, zrmnen temin edilmiş sayılır; e- mak, çamaşır yıkamak, halaları te • linin cevabı verilmiş olur. ce yarısından saat yediye kadar, ya • da asıl Baratofia olan ka,·gasıııı dsl 
l&Sen mantrk da bunu icap ettiriyor. mizJemek, sokak ve bahçe sulamak, ikinci (adam başına ne kadar:') tak odamda kabul etmemi istiyor , .e tırlıyordu. l<'akat bu~lar. da .o ~a bi• 

lstanbulun elektiriği, kumpanya • yangın söndürmek, buhar kazanları• sualinin cevabıysa emniyetle verilebi· beş milyonluk bir çek gönderiyordu. hafif dalgınhklardı kı, hıç bır ili dtt 
JUll\ işlerini fennin icabına göre dü. nr doldurmak ilah .. gibi bir çok itler· lir. Terkos şirketinin senelerdenb.:d Kabul etmediğim takdirde çeki yırt• rakmadan geçiyordu. Tasavvur. e d~ 
:meltmesile, inkrtasız bir servis temin de kullanılır. Her kullanıldıiı işe tutmakta olması lazım gelen istatis- mamı yazıyordu. Halbuki, anlaşam~- mezsiniz kendisine ne kadar hfikııt' -
e(ec:ek şekle girmiştir. Her musluk göre suyun sarfiyat miktarı değişti· tiklerin bu hususta çok kıymetli yar- maılık yüzünden, müessese, müsa"' Bi..:ıtün gayreti beni, kendisine be' 
açışımızda su yerine bir sürü horultu ği gibi, bünyeleri birbirinden farklı drmı olacaktır. Fili rakamlardan h · r adem olmadan bu çeki almış. Diin, detmiye matuftu. 
maçarak bizimle alay eden Terk(\ssa, olan şehirlerde bile nisbt sarfiyat ba~ sene abone başma vasati olarak ne ka· Baratofun geldiğini haber ald:ım. Ken _Ve siz, buraya, sizi bu va.ziY'~ 
mnumf harpteki ekmek tevziatrnı an- ka başka o~ur. Bu tibarla her tip dar su sarf edildiği bulunur ve bu ra• disine bu meseleyi anlatmak üzere te· sokan adamı müdafaaya geliyors• 
duan seferberlik halinden ~ıkanlarak şehre tatbiki kabil olacak bir sarfiyat kamdan da bir aboneye dört, beş ve· lefon ettim. Bu sabah gelip ziyar.'.!t nuz? 
medeni bir şehre yakışır hnle konması ölrüsü bulmak aklen imkan haricin• ya altı fert hesabile o senenln adam eedcegwiml bildirdim. Onun yeriiıe b. w ka11'•' :ı Nelliroz birden ıre ayaga 
da ancak fennin dediklerini tatbikle dedir. Ancak, her ıünkU bilinmiyen başına olan vasati günlük su sarfiy&.- dostlarından birisi cevap verdi. Kcn· 
kabil olacaktır. meselede olduğu gibi su sarfiyatını tı meydana çıkanhr. Bu l'&kanılar disi daha gelmemişti. Akşam saat 9 

Su isalesinde inkıtasız servis na.. tahminde de mühendisin ya anıprik sene sırasiJe bir miJfmetre taksimatlı da, Baratoftan, vadimi tutmamı bil 
aıl temin edilir? usullerle , ·eya riyaziye kanunlarına kağıdın üzerine geçirilerek sarfiyat diren bir mektup aldım. Kendisini 

Modern mühendislik bu rnese1eyi yahut her ikisinin de mezcine ihtiyacı iğrisi çizilir. Sonra, bu iğrinin umu- dolandırmış gibi bir vaziyette göriln • 
§U mmıcrin yardrmile halletmektedir: vardır. Böylece Model'n mühendis mi seyrine göre hatlar çekilerek me· mek istcmecliğimden, annemin ısrar-

ı _ Hidroloji, bir çok meselelerin halli için :rasyonele sela bundnn 2,j sene sonraki yaziyctc larına .rağmen J;enclisini kabule ve va-
2 _ Statistik. en yakın tcllkki ettifi (Adam başına) göre o zaman adam başına gürılüh sıı ziyeti ozaman anlatmTya karar ver • 
3 _ Jeoloji ölçüsünü burada da tatbike me·~hnt sarfiyatının ne o)ac:ağı bulunur. 1'n- miştim. 
4 - Topografj kalmıştır. bii mesele bu anlattığım esasa istiıı:ıt Neliirozun beyanatını. oradakiler, 

• - Hidrolik Su sarfiyatı (Adam başına) ile öl- etmekle beraber göründüğü kadar bn· hüyiik bir dikkatle dinliyorlardı. Gen~ 
6 - Malzemenin mukavem<•ti ,.e çülünt!e, İstanbul şehri için Hlzrm <• • sit değildir. \·e işini bilen eller tara· krz, biraz nefes aldr, ve devam etti 

makine )an su miktarını . araştırırken or • fmdan idare edilmedikçe yanlış neti- - Dün de, dedi, hayatıma bir a-
7 - lktısat. taya (Kaç adam?) n (Adam bn§ına celer vel'mesi pek muhtemelcijr. dam daha karı~tı. (başıyla Jerarı gÖS· 
Bütün bu ilimler elele yer.erek, ne kadar?) sualleri kendiliğinden çr· Böylece (Kaç adam?) ve (Adam tererek) kendisinin mevcudiyetinden 

mühendislik mesleğinin temel taşı o- kar. başına ıne kadar?) suallerine ce,·ap o· haberdar olmadığım halde, beni, ld.-
lan (para ve vakit ve enerjide tasar-' E-n·elA. birinci suali münakaşa .edem Jarak bulunan rakamlar birbirile dar• boratuvarlar müessesesinin knpLll'da 
ruf) nazariyesine göre bir şebin hn· ceğim: Burada (Zaman) mefhumu '°~ bedilerek günlük su sarfiyatı tesbiı beklemişti. Şoförle aramızda ~eçen 
kiki ihtiyacı büyüklüğünde kaptaj, unsurunu göz~ tutmadan iş görnıek edilmiş olur. hadiseye müdahale etti, beni garajıw 
isale ve tevzi tcsisatmm meydana ge- bilgisizliğe delildir. Bagiinkü Jst:ın- Fakat i!; burada birakılacak olur• ma kadar takip etmekle de kalmadı, 
tirilmesinde mühendise yardnm eder- bul nüfusunun ihtiyacını başlı başı• sa noksan ,kahr, çunkii bir çok hi11a- annemin '~rmiş. olduğu hi.r çay e ~a
Jer. Meselenin ilmi mahiyeti çok r. iı• ııa ka .. ıhyacak büyiikJükte tesisat ya.. lan ahşap olan lstnnbul şehrinde yan· smda ~vir.nzc gırerek benı dansn <ıa· 
bimdir. Ve yukarda saydıklarımızdan pılacak ,.e borular döşenecek olursa, gmdan korunmn meselesi de udi ıhti· nt ettı ,.e akşam ... 
her hangi birinin ihmali bütün isin bundan mesela beş sene sonra şehrin ynçlar için su temini kadar mühimdır. - Akşam?.. .. .. .. 
fennen eksik \'e kusurlu olmasını in· nüfusu bir miktar arttığı zaman henil7. Dola),"ile kendi başına ayrıca etüt~ ~ ~i•şam. ustu, . ~l~yo ~arntofa 
ta~ eder. çürüğe çıkarılmıyacak dere<:ede sağ· dilmesi lflzım gelen bu baltiste, bina• vadettıgim içın kendısını bcklıyord.u~. 

Acaba lstanbulun terkos tesısatı lam bulunan boruları sırf o mkitki ları hemen kıimilen kitrgir olan Av - Tam gece yarısı kapı çalındı, gıdıp 
fennin icabına muvafık mıdır? Du kifayetafzliğinden dolayı söküp yer'• rupa şehirlerinin yangrn için teshit açtım ve karşımda gene aynı şahsı 
sualin abesliği her İstanbulluya ap- ne daha büyüklerini koymak lazım ge· ettikleri su miktarı lstanbuJun ihti .. görerek hayret ettim. Bana kendisi• 

... .. .. .. d Jı'r kı' bu da bı·raz du··şu··nce·"'ı'"', ,.e nıu·· ... _ . 1. ı>ı· t ft nin Baratof olduğunu, fakat buuun arım. gorunurse e ı'ce hı·r de bit"'rnf ., •· .,.. '"acına göre az ge ır. ger ara an. 
~ / :ı ·• " asıl ismi olmadığını, isminin Jernr 

mühendis göıile bakmak ''Ukankı' id· n'fçe bı'r hareket olabtlir ahsap ev cihetinden lstanbul kadar " · ~ olduğunu söyledi. Bir saniye olsun. 
diayı teyit edecektir. Mühendislikte düşüncesizlik , ~ talisiz olan Amerikan şehirler.iııın 

Tcrkos suyu bund"'n ellı' sene e,·.. müsriflik tasayvur edilmiyeceğine gO.. yangında kullanılacak su miktarı için şüphe bile etmedim .. Fo~graflarnnı ... mecmuanın üstünde gôrmtiı;ı, çayırn:za 
vel Beyoğlunda tatlı su !renklerinin re, daha başlangıçta ihtiyacı büyük- ne düşündüklerini bilmek bizim için gelmiş ve beni daha en·el tanımak i•-
oturdukları apartmanları sulamak lUğüne mantıki ve iktısadi bir şekilde faydalı olacaktır. Amerikalılar ; tem isti. Bunları söylerken f e,·kalade 
!için getirilmişti. Ondan sonra da. im• tesbit etmek gerektir. Böylece nıese• bir şehrin 24 saatlik yangın SU) u ih· büyilk hir meharetle hareket ediyol'
tiyazların bol keseden irsal edildiği le, borularm ,.e tesisatın yüzde her tiyacını tayin için, şehirdeki nilfus a• ctu. Bu saatte yatak odamda bulun· 
bir sırada bir de şirket meydana gelf- hangi bir mil.."iar büyük yapılm~jle dedini 1000 ile taksim edip ikinci kuv- rnasının benim için bir aıap olduğunu 
''ermiş, ,.e ilaç dnmlalığile bo. tan hasıl olan fazla masrafın muayym vetten cezrini alır ,.e bunu l,000.UOO anhyarak dışarı çıkmayı teklif etti. 
sulama kabilinden Istanbul halkına bir müddet zarfında işliyecek olan la darbederek neticeyi (galon) la ifa· Ben de bunu büyük bir memnuniyet· 
su dağıtıp para kazanmayı kendine faizini, a) nı muayyen müddet zar .. de ederler. En fena ş~rait altmcia le kabul ettim. Kapının önUndc bir 
karlı bir iş edinml~tir. Seneler geçip fında su ihtiyacının nüfusla bil'liktc şehrin yangın suyu ihtiyacını, ancak otomobil bekliyordu, bindik ve ot~iy 
de ~ehirde su isti:rcn musluklar ço • artmasile tesisatın bu ilıtiyacı tatmlr. 4 saat süren bir yangın için hesap et-

- B. b k d de bir Rus balosuna gittik. ğaldıkça acaba şirket tesisatını ihtl• için malik olması lazım gelen umumi meyi kafi buluyorlar. ız unu ·en ı 
)• It t - Demek, balodaki kadın sizdiniz'! 

yaca göre büyültmüs rni.idür? Buna takatile teYzi:lne ~alışmaktan ibaret ihtiyacımız için mese a a ı e:aa e çr • 
- b. A ·k - Evet.. Bendim. Orada. hac:ımı 

hayır demek mecburiyetindeyiz; zira kalır. Bu aradn birkaç rakam dok • karalrm. Böylece, ır merı an ıa· 
en basit delil olarak şu hakikat nıey- meık faydalı olur sanıyorum. Bir boru.. Jonu vm·arlali hesap 4 litre hesabilc döndürdüğiinü bildiği i~in llana saJıl• 
dandadır ki eğer böyle bir şey yapıl• nun kutru yüzde 1 .miktarında büyii· Jstanbut \'eya lstnnbul tipinde her panya içirdi. Dans etti ''e mahir hrı- 1 
mış olsaydı, müteveffa Zihni paşa tuldüğü zaman, su boşaltma tal~nti hangi bir Türkiye şehıi için 6 saatıik reketlerle istediği nziye.te so!du. Ye l 
işini, gücünü hirakıp bütün hayatını yüzde 2. 63 ve maliyet fiatı da borun- hir yangına kafi su ihtiyacının l'a~ sonr:ı, artık benim kendime maJik 

01" 

nun Cl·ns "e çapına g·o·re '"U"zde 1 - J'ıtre olacacn:nı ..... ı.rin nüfusunu l OUI) madığnnı görünce, bir kavgadan da ciltlerle itfaiye romanr yazmıya has- • " o • , -s<J• • ld 
retmez ve lstanbul da yer yer yangın• yüzde 1.5 artar. Böylece mesela bu· le taksim \'e ikinci kun·etten cezrini istifade ederek, beni kucagına a ı. 

t kil ]Ü d dah bil ··k hl alarak 1,000,000 Jn darbetmekle bul • ve odasına çılmrdı. Jarla harabeye dönmezdi. htiyacı gün· zumun an a yu r Nelliroz durdu. Jerar gö7Jl'I ini , 
arttık~n şirketin yaptıj;rı işi, tıpkl çapta bir boruyu kullanmak için bu· mak lhım gelir. l\Ieselfı, terl<osun su 
bugün de yaptığı gibi ba gece benim gün 100 lira fazla harcamak, borunun verdiği :i72.600 nüfus için 6 saatlik yere dikmiş gecenin hatırasını clüşü· I 
musluğu.mu kapayıp suyu size saln·er su taşıma takatine, muayyen bir ati - bir yangına kafi su ihtiyacı, nüyor<lu. Nelliroz sakindi. l\füc;tan· ı 

k 1 akl k 1 t Eğ 1 de konacak olan yeni bir boru siste • ~72,600 - 1000 x 1.000.000 = 23.900.000 tik kaşlarını ~ntarak 1 me o m · a a mış ır. er teı rns u _ Ve bu Jrnmedyayı,, dedi, hiraz 
~ıi<etinin te>Siı;atı, fenni hesaplara mine sarfed4lecek 263 lira kadar daha litre yahut 23,900 metre mik~'lbı olur. 
istinat etmiş olsa) dı, tesisatın ynpıl· kıymet ilave etmekle müsavidir. lla~- Tekrar ediyorum, bütün bu rakam- evvel bir cinayet işlemiş hir adam o:ı · , 
d ~-..ı il h · ih b k 100 1' d U d ;; hl bile ]ar ve formüller farazi ve tecrUbi • nuyordu. ı 16 .nuan e i sene sonra şe nn su - u f ıra sene e Y :ı e • sa Nelliroz cinayet sözüne titredi: 
tiyacmın ne raddede olacağı daha o mürekkep faize konursa bu 263 lirayn dir, ve hakiki rakamların, evvelce de _ Cinayet mi?- Diye mırıldandı. 
zamandan beş aşajı beş yukarı bilin- 20 senede ve yüzde 4 hesabiJe 25 sene-. söylediğim gibi, ancak letanbul ~era
miş ve hazırlıklnr da ona göre yapıl· de baliğ olur. Bu da gösteriyor J;i itimn bu J~lerl bi1t'n n anlıyan sonra elde edilebilmesi kabildir. 
mıı olurdu. Bugün terkos kumpan. boruların ve tesisatın büyüklüğü va· kimseler taiafından iyice tetkikinden Mühendia: B. Kenan 

rak: 
- Onu bu hareketinden kat'i~ 

affetmiyorum, dedi, evet, beni atd , 
mak için Baratofun kendisi oldui11~, 
söyledi. Beni arncu içine almak iÇ , 
zaflarrmdan istifade etti. önce Jt•,. 
yecaıı, korku, sonra itimat telki11 " 
derek, beni, istediği tarafa ser1';.. 
ti ve ben de o, ne isterse yapdmı. 'f b' 
rar ediyorum efendiler, bir katJJ,JJit 
kadar sükunetle hunu yapamaz~t. ,,!' 
katil, bir genç kızı baştan çıkarJll f>Şlt• 
d üşiinemez. Cinayetinin mevzuu dllt 
solduğu bir anda, bir :ıdam bu ktı .. ,,. 

"}dil• 
soğu!. kanlı olamaz. Bir canı, o d,-
dükten sonra gelip, öldürdiiğil 8 ~ 
ının ismini Yererek "Ben Baratof,, ~ 
diyemez. Bir cani, beni, kalkl~ d' 
baloya götüremezdi. Hayır, kabıl 
ğil_ Bu adam, öldül'memiştir. .6, 

- ~aka~ Bnratofla arala~~~a ~l' 
detli hır münakaşa, hatta dogiiŞ 
olmuş. rf: 

Nelliroz durdu. Düşündü, 90Jldtr 
- Müstantik bey, dedi, zanne ofı 

sem bu rniinakaşa benim için 01111 

h~ ' 
- Buna nereden hükmediyoi'S

11 

nuz? .; 
- Sadece bir his. .. Kat'I bit~

bilmiyorum, fnlmt öyle znnnede~, 
ki, Baratofun gelip beni bulıt18~1 .. 
mani olmak için bu hareketi )'1ll' 

tır. .. . sal' 
- lllüstaniik Jerara doncr~k 

du: 
- Do"'ru mu? 
Jerar boğu!. bir sc le: 
- Evet. dedi. 
Mösyö Lisncy: ,; 

- Bu. dedi, cinayeti işlemedi dt 
değildir. 

Nelliroz itiraz etti i4" 
- Hayır. Eğer öldürmüş ol!' bif 
. b b 1 d n·u·şu··nu··nuı gelıp eni u rnaz ı. 

kere.. . . .-JI · oı 
- Size tam gece yarısı geldi 

mi. matmazel? ıt_ 

- EH t, Tn:n gece ) arı ı. 13nıtıı ~ 
yet eminim. Zira i.iyle hcyec:ı.11tıı 
Jirordum ki... . ,-r 

Nellirozun özlcr!nden kııt1st ~ 
he edemezdi. Mö ~ ö LisneY ıoıı~fııl',. 
du. Nantann doıtru bir haktı: 0&1'' 
polis hafiyesi köc:-esine çekillt11

._ 

ruyortlu. ti ,r 
- Pel.i sabahleyin saat kllf 

rıldımz? f' 
ıdııll .. 

- Ondan snnt 6,3-ta arrı 
kat. .. 

- Fakat7 .• 
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b 
cinayet Andre Birabeau'dan: : fa. 

l·na ar a rt Araba, herhalde yeni zütlenmiş tirmşlcrdi. Fakat hayatta otomobll• 
P~ır lr lzmirde Torbalıda feci bir ci- bir yoldan geçmiş olacaktı. Zira, yo- den yazgeçmek lcabil mi? Ne yapsm, 

~ nayet olmuş, bir kadın ıekiz ye• lun üstünden tekerleklerin izleri gö • bindi. Ve gözlerini knpadı. Kulni:'lna 
enı yapılan. Gazi mektebinin de sıvalan rinden biçakla yaralanarak öldü- rünüyordu. Hatta bu izler birkaç gün hir bes, onun "O kadar hızlı gitme ca• 

dl!kfil ki dl Ş hi d ki t h ) sonra da kalmıştı: Büyük bir (S) nım,, diyen sesi geliyordu. 
u me e r. e r e ra om u rülmüıtür harfi çizdikten sonra kabukları kı· * * • 
çocuklar ayrı ektepte okuyorlar Hadise hakkında lzmir gaze- nlmrş bir çam ağacmın önünde, UÇU· o gündenberi Sedat, ne zaman 

Adanada Gazi 

Ahana, 16 (Vakıt> - Adana 
~arifi son yıllarda büyük 
~ inkişafa mazhar olmuştur. 
lltaı nun sebeplerini, memleketin 
• t karşı gösterdiği İftiyakta 
~ alAkadar makamların bu arzu
tlııı themmiyetli bir surette idrak 

laelerinde aramak icap eder. 
~ tnail Habip beyin maarif e
~ , liği zamanında bura mektep
h.tı kemmiyet ve keyfıyet itibarile 
n fanı dikkat mazharıyetlere na
led01.nıuştur. Eilhassa talim ve 
~titıı unsurunun güzidelerden 
~i bap edilişi, verilen ebemmi-
~ete en kuvvetli bir delildir. 

~ U mektubumu Adananın ilk 
~ar~f hayatına tahsis ediyorum. 
~ arıf müdürii Enver Hulusi 
~ ~Y, Darülfünunun yetiştirdiği 
~ltıetli gençlerdendir. Enver 
~Y, bu sene ders seneoi başm
~ her dusin mutabassıs 
~~allimlerinden mürekkep ko-
\~Yonlar teşkil etti . Bun-
~e ' müfettiş Mustafa Asım 
\'I çok yakından a lakadar ol
~~ içtimalara muntaıaman de· 
a etti.. .. 

ı, ll komısyonlar, mufredat proğ-
~ ~ının tavsiye ettiği tarzda ta
~(> olunacak esasları tespit et
~~ \'e birer rapor hazırladılar. 
~~t~ heyeti umumiye halinde 
~I anarak takarrür ettirilen mad
\:r iizerinde müzakeratta bu
~ .ular. Çok candan bir alaka 
~~ktılaç olunan kararlar, Adana 
\ teplerinin hepsinin aym tarz-

l)YÜrümelerini temin ediyor. 
~ittralerde birlik, muvazi gidiş, 
~ı~: derslerle irtibat, şüphesiz 
\~ Cak neticelerin müsbet ol
\~~ tırıı temin eder. Bu noktai 
ı. •tda "f d . . . .. 
'tt.ı n maarı aıresınm gos-\{J ... 

~tı:ıf' .~u isabetli karar ve mu-
~G~ erın ibraz eyledikleri te-
~ çok yerinde olmuştur. 
~:t~alde müsbete doğru yü
\. ~1 şiar olarak kabul eden
~~-~aksat ve gayelerine vasıl 
&

11 
ta gecikmiyeceklerdir. 

~~anın mektep'eri sıhhi şera
~:ıt değildir. Gezdiğim bi
.ı. b~ok eskiden tesis edıl

İt· ır \lilayet merkezinin tali-
'~.'tıi göstermektedir. Hususi 
~t'ebcnin ehemmiyetli bir 
bttt dikkat ve alakasını 
. yrtlek yerinde bir temenni 

'\~ alnız, Tepebağında yapılan 
~ lllektebi mektep binası ola

ll l'ilpılmış, bunun da eksik 
~~~ti yok deği!dir. Mesela 
\,~~~l~ll sıvaları dökülmekte, 
'-~~dan yağmur suları 11z-

• 

ilk mektebi 

Üç dört sene gibi uzun bir za
manda yapılan ve müteaddit mü
teahhitler tarafmdan inşaatı de· 
ruhte olunan bir binada ne gibi 
kusurların bulunabileceğini tah· 
min eylemek hiç te mHtki11 de· 
ğildir. 

Bahçesi, muslukları, elektrik 
tesisatı henüz yapılmamııtır. Ders 
vesaiti de ikmal ediJmemiıtir. 
Şuda muhakkaktır ki Adananm 
büyük ihtiyaçlarından birisine te· 
kabül etmektedir. 

120 bin liraya yapılan ve 12 
dersanc ve 13 muallimi bulunan 
bu irfan müessesesinin daha mü
kemmel bir hale getirileceğini n
mit etmek kadar tabii bir şey 
tasavvur olunamaz. 

Şehir dahilinde trahomlu ço• 
cuklar için üç mektep tahsis o
Junmuıtur. Bu mekteplerin mu· 
alJimlerinin ekserisi trabomludur. 
Tedavi edilenler, sirayet devre
sini ikmal eyliyenler diğerlerine 
kabul olunmaktad11Jar. 

Yirmi ilk mektebi olan Ada· 
nanın fenni, ııbhi şeraiti haiz bi
nalara kavuşabilmesi uzun bir 
zamana ınütevakıftır. 

Burası için ve batta blltiln Tür. 
kiye için en mü.ait mektep bi· 
naıı tarzı tek katlı pavyon şek
lidir. Hem ucuza mal oluyor, 
hem de idari, inzibati işler da· 

ha makul esaslar dahilinde ya· 
pıhyor. 

Mekteplerin ders vuıtalan, yok 
denecek derecede azdır. Bunun 
ikmali de bütçenin müsaadesine 

vabestedir. Bunu nazarı dikkate 
alan maarif dairesi bir iki mek
tP.pte tedris vasıtalarını teksif 
etmiştir. Mesela merkezi bir va-

ziyeti olan (Namık Kemal) mek
tebi, diğer mekteplerin buraya 
gelerek atölyelerinden i•tıfade 
eylemelerini temin etmektedir. 

Ömer Cezmi 

Gemlik gençlerinin 
faaliyeti 

Gemlik muhabirimiz yazıyor : 

Gemliğin çalışkan ve araların· 
da fikir birliği olan gençleri, 
11Gemlik Spor,, namı altmda bir 
spor kulübü tesis ettiler. Bir çok 
gençlerin aza yazıldıkları bu ku
lüp şimdilik spor, tiyatro şube

lerini ihtiva etmektedir. T1yatro 
şubesi, derhal bir k2ş mesai pro
gramı haz11Jadı ve ilk olarak 
geçen perşembe akşamı merkez 
mektebinde bir müsamere verdi. 

Cuma l{ecesiyse kulüp azaları 

teleri ıu malumatı vermektedir: rumun kenarında birdenbire bitiveri · otomobile binse, daima bu sesi fşitJr-
Torbalıda bakkallık ve hayvan yordu. di. Kendisi artık otomobil kullanmı· 

tüccarlığı yapan Ismail Ef. gece Sedadı, civardaki köşklerden biri· yordu. Fakat bir gün buna mecbuı 
zevcesi Fatma H. la birlikte ahır· sine götürmüşlerdi. Gözlerini açar olmuştu. Gene aynı sesi duymak kor• 

h k k açmaz, üzerine eğilmiş bir ba§ ken • kosile direksyona geçti :f nkat bu se• 
da bulunan ayvanlara ba ma disine bakan go .. zler. bı'r ş"yler mırıl· • ... fer duymadı. Şimdi, sadece, otomo. 
üzre avluya çıkmışlar, bu sırada dıyan bir ağız gördü. İlk sözü: biliyle meşguldü, ,.e bir kaza olmasın· 
daha evvel eve girerek avluya - Meliha? dan koııkuyordu. Safi dikkat kesil • 
saklanan iki kişinin taarruzuna Oldu. Ağız cevap verdi: "O da.. ımişti. 
uğramışlardır • Mutaarnzlardan yaralı,. dedi. Fakat gözler, ağı;m söy- Sedat, düz ufukta kaybolna blr 
biri Fatma H. m lamba tutan Jiyemediğini tamamlıyordu. Sedat yolda gidiyordu. Etrnfmda hiç bir 

tekrar yatağına düştü, tekrar bayıl-
elini bir biçak darbesile yarala· mak istedi. Fa.kat bu insanm elinde şey yoktu. Yalnrz;, yolun dibinde g~ 

l~ b d k bu gösteren kırmızı bir çizgi yardr. 
mıf, am a yere üşere parça· değildi. Yoksa pek rahat olurdu. Se- Far.lnna Yarmadan, Sednt, otomobf• 
lanmııhr. Bundan sonra iki bay• dat, bütün hakikatin acıhğmı duya• Uni hrz;lattınyordu bir aralık gozu 
dutla lsmail Ef. ve zevcesi ara· bilmek için bayılamamıştı. saate mşmişti. 7:-, Jdlomctrc gösteri· 
sında şiddetli bir boğuşma baı· Yeni evlenmişlerdi ve eski zanıan- yordu. Biraz daha gaza bastı 00076, 
lamıştır. larda (Bal ayı seyahati) dedikleri, fa- 00077, 00078, 00080. O anda kulağına 

Neticede ev aahipleri hudut- kat bu asri çocukların sadece (Şöyle onun ~i geldi (0 ikadar hızlı gitme 
bir ge'ıinti) diye telakki ettikleri bir canını) 

ların silahlarını almıya muvaffak seyahate çiıkmışlardı, kelimelerin ma-
l l b k d Sedat, birdenbire her şe:>i anla • o muş ar, u vazıyet arşısın a nalan yoktu değil mi? lşte bu ço. 

d l k mrştı. Evet, onu o öldürmemişti. Zl-
hay ut ar açmışlardır. cuklar da hayata yeni başlıyorlardı. ra bir kuvvet, elinde olmııyan bit' 

Fakat Fatma hamm muh· Birbirlerini seviyorlardı. Kumru gibi kuvvet, nynğınr gazn bastırmıştı. Ve 
telif yerlerinden aldıgı" yaralann birbirlerine sokuluyorlar, dudak du• şimdi saat 90 kilometre}i gösteriyor

dağa uzun uzun... koklaşıyorlar ve 
tesirile biraz sonra ölmüştür. (İkimiz biriz) diyorlardr. Fakat bir du. 

Tahkikat neticesinin hudutta· saniye, bütün bu hesapları alt üst Demek- Muayyen bir sürate gelina 
nn Numan, mahacir Ahmet is- etmiş bir olan bu ikiden birisini ayı- ce, tsürat, hakimiyet iktisap ediyor-

du. Ve !idare kayboluyordu. 
minde ikı kişi olduğu anlaşılmış rarak, geri kalanı tek bırakmıştL 

B kad b k d k f E 1 1. Sedat bunu anladı ve .. Eli titredi, her ikisi de yakalanmııhr. u ar ça u eme ... v ene ı 
bir hafta olmuştu, ve bir saatten be- ayağı titredi.. Sonra .. Acaba lastik mt 

Bergaın.ada ri de kansı ölmüştü. Halbuki onu se· patlamıştı? .. Ne olmuştu? Ootomobil 
Bir mahkOm asıhrken : Ceza viyordu. yolun ü.c;tünde bü}iik bir (S) çizdi, bir 
dolrudur yaptığımı çekece· Ve derhal feci hakikat gözünüu ö.. ağa~a yüklendi, tersine döndü, yu • 

§im, dedi nüne geldi: varlandı, yuvarlandr.. •• 
Bergamada manifaturacı Meh- - Onu ben öldürdüm ... Ben... Yerde hareketsiz bir ndam yatıyor· 

b Hayır... O öldürmemişti. Sadece du. 
met efendi ile ir arkadaşını öl· kader böyle istemişti. Filvaki ikaza --------------
dürdüğü için ağırceza mahkeme- olduğu zaman, otomobili 0 idare edi- As. Mk. SA. Al. komlsynu ı 
since idama mahküm edilerek yordu. Bundan evvel yüz binlerce il&nları ____ _ 
idamı Büyük Millet Meclisinde kilometre yol !katetmişti, his bir şey Askeri mektepler ihtiyacr için dört 
taıdik edilen S{llibler klSyünden olmamışh. Yalnız, işte kaza denilen ~rtnamede 20,000 kilo beya~ peynir 

R f k bir facia vardır ki insan, bunan önü- pa:ıarhkla satın alınacaktır. Pazarlı· 
Ahmet e i çarşamba gUnü ne geçemez, bi1emez, tedbir alamaz. ğı 21 - Kanunuevel - 9Jl pa?..artesl 
Bergamada aıılmıştu. Ne aptalca bir şeydir bu kaza! .. Kaza, günü saat 16 da Hıırhiye mektebindc-

Milhalli gazetelerin yazdığına otomobile binen herkesin kabul etmek ki mahalli mahsusunda icra edilecek· 
göre idam mahkümu asılma:zdan ısbrannda olan bir şeydir. Kaza, oto- tir. Taliplerin şartnamesini görmek 
evvel bir diyeceği olup olmadı- mobilin bir parsası demektir. için komisyona nıürac:k-ıtlan ve lşti· 
ğı sorulunca: Fa.kat Sedat bunlan düşünemiyor- rak için de ' 'akti muayeninde komfs-

B f 
.. du. Niçin kendini itham ediyorsun yonda hazır bulunmaları. (159)(4499) 

- ir ö ke uzerine bu işi delikanlı?.. O artık öldü. Sana bir * * * 
yaptım. Verilen ceza doğrudur. şey diyemez. Sen direksyondaydın, Askeri mektepler hnyvanatı ihtiya. 
Cezamı çekecegim.,, otomobilin ağaça çarptı, sen ölmedin, cı için 133,700 kilo ot pazarlıkla satın 

Demit ve ipi kendi elile boy· o öldü. işte bu kadar. almacaktır. Pazarlığı 22 - Kfmu.1u-
nuna geçirmiştir. Bergamada alt- - Fakat ben ne olduğunun :farkı- evel - 931 salı günü sa.at 16 ya kadar 
mış senedenberi insan asılma· na bile yannadrm. Otomobil ağaca Harbiye mektebindeki malınllj mah .. 

birdenbire çarptı. Neden oldu, nasıl susunda icra edılcccktır. Taliplerin 
mıştır. oldu, meçhul? Bir lastik mi paUad, şartnamesini görmek için komisyona 

ispanya baş vekili
nin yazdıgı piyes 
Cenora. 20 ( A. A. ) - Baş 

vekil M. Azana buraya gelmi§tir. 
Kendisi ıon derece alkışlanmıı
br. 

M. Azana, bir nutuk ıöyliye· 
rek kabinenin hükflmeti idare 
etmesi için parlamentoda kafi 
bir ekseriyete sahip olduğunu 
beyan ve yapılacak siyasi icra
attan babseylemiştir. Gene M. 
Azana Goya tiyatrosunda kendi 
eseri olan 3 perdelik « Taç » 
namındaki piyesin temsilinde 
hazır bulunmuştur. 

Tiyatro ağzma kadar doluydu. 
M. Azana ile M. Macia tiyatro
ya geldikleri zaman son derece 
alkışlanmışlar ve sahneye yakın 
bir loca işgal etmişlerdir. Bütün 
mahalli memurin hazır bu'unu
yordu. Yalmz istifasmı vermiş 
ve geri ahnması için hfikumet 
tarafmdan vaki teklifi reddeyle
miş olan vali M. Angurea Sojo
nun bulunmadığı nazarı dikkati 
celbediyordu. Mumaileyhin isti
fası haberi henüz resmen ilan 
edilmemiıti. 

ı tmtıımunumt.QIQDJUtn11111uı11mı mıı:ınıımuıuıu uttıtnmDWIDllWIH ıncmtı111 

ve aileleri için bir çay ziyafeti 
verildi. Samimi hasbühaller ya· 
pılda. 

fren mi yaptım, vallahi nasıl oldu müracaatlan ye iştirak için de Yakü 
bilmiyorum. muayyen.inde hazır lmlunmalan. 

Düşün bir kere, sesini işitiyorsun (l;; ) (074) 
değil mi? Sana (0 kadar ihızlı gitme, --------------
cannn) demişti. GeJibolu icra memurluğundan: 

- E\•et, :fakat o zaman söyleme .. Şuynun izalesi Jçin satılıp bedelinin 
mişti. Daha evvel üç dört kilometre hissedarlara taksimine karar verilen Ge
evveldi. Söylediği zaman yavaşlatnn~ liboluda Sofuca Halil sokağında iki kıt'
trm.. Biraz ... Evet, biraz ... Zira, o da adan ibaret Hasan Bess:ım dendi vere
sürati severdi. Bunu biliyordum. lla- selerine alt arsanın 21 • 1 • 932 ıarthine 
ına "Oh, sürat beni sarhoş ediyor, in- müsıdüf perşembe günü saat on dörtten 
san yolun kenanndakl ağaçlarr bir on beşe kadar nrttırılması yapılacaktır. 

tahta perde zannediyor,, diyen sesini Talip olanların °!o 10 dipozitolarile o 
de işitiyorum. Bana yavaş gitmemi gün ve o saatte Gelibolu icra dairesinde 
söylemesi korkusundan değildi, man• hazır bulunmaları altıkadarların m:ılQmu 

tosunu giymek istiyordu.. Hem son• olmak üzere ilAn olunur. (2222) 

ra, sevişiyorduk.. Ekseriya, bana Iıtanbul 4 cü icra memurlu-
snnlıyor, başını omuz111\\a koyuyor. 
ensemden öpüyordu. Kim bilir, belki ğundan : 
kn.za olduğu zaman böyle bir hareket Bir borçtan dolayı mahcuz fiyat mar· 
yapıyordu ve kim bilir, belki de ben kalı 8 • 12 be)ğir kuvvetinde ubimetre 
de onu öpmek i~in bir nn başımı ~e - saati noksan üstü ııÇlk ' e yedek bir ba· 
yirrniş olabilirim. Oyleya.. Saatte 91) lonu mevcut müstamel bir otomobil 
ıkilomctre yapıyordum. Bir saniyede Zerrck Hacıkadın, mc; v lı bostan soka
neler olamaz. Bu böyle oldu diye id· ğında 5 No. da açık :ı ttırma ile saola
dia etmiyorum, fakat her halde onu caktır. °lo 2,5 resmi teli liye müşteriye 
ben öldürmedim. aittir. Taliplerin 26 - 12 - 931 cumar

Hayır delikanlı, hayır, sen öldür. tcsi günü saat 14 ten 16 ya kadar ma· 
medin ama, kaza olduğu zaman oto. halli mezkOre müracnatlıın llAn olunur. 
mobili sen idare ediyordun. 2(219) 

~ • ~ 1 
Scdadın yüıünde bir yara ''ardı. Z A Y l L E R 

Bir müddet topalhyarak yürüdü. l'\fo. 
liha ise bu vilayet mezarlığına gömül- Beyoğlu müftülu ünden atdı-
müştü. Sedat, sokağn çrkar çıkmaz ğım ihtida tezkeremi zayi et
onun mezarına gitmek istedi. Fakat tiğimi, yenisi alac.ığımdan ev
ayağı henüz ağrıyordu ve mezarlık velkinin hükmii o!mıyacağım ilan 
uzaktı. Oraya gitmek için bir otomo· ederim. (2220) 
bile bind;. Ona, sanki caniye aleti katli Beyo~lu c:ıddesinde f fa\ r sokağında 
~österilir &'tbi, kendi otomobilini ge-. N 9 Ali Saic 
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Kendı• kendı• nı• zı• \p_ .. _....,.-.. TRABZON POSTASI tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 e talik cdilo:iş olduğUP 

- · rüfekanın yevm ve saati meı:kürda Baroyu te~rifleri rica olun~· 
(CUMHURİYET) vapuru 21 R • Ü ak t 1 _idari raporun kıraatiı 

hı• m e de kt• 1913 Londra Kanunevvel pazarteıi 17de Sir- Uznameı m Z era : 2 _ 932 blltçeıinin kabulO~ ay me ır sergisinde altın ~ 
madalya keci rahtımmdan hareketle Zon· ~ 

Sun'f Poıtland ASLAN çımentosu guldak, lnebolu, Ayancık,Sam- Devlet Demıryolları ilanları _j 
Türk işçiliğile sun, Ünye, Fatsa, Ordu, Gire- Haydarpaşa Limanı eşya tahmil ve tahliyesinin kapalı zarfla 
Türk mevaddı iptidaiyesile son, Trabzon, Rize, Mapavri'ye münakasası 4 ikinci kanun 932 Pazartesi günü saat 15 te jdare 
Türk k6mlirü ile gidecektir. Dönüşte Zonguldak merkezinde yapılacaktır. Tafsilat Ankara Te Haydarpaşada idare 

Türkiye'de imal edilir. yoktur. Of, Sürmene, Görele- veznelerinde ikişer liraya satılmakta olan şartnamlerde 
yazılıdır. (4409) t. 

.M L 
ye de uğrıyacakbr. 4503 1;, i .M A R A R 10000 M. 3 oksijen münakaaası 5-1-932 tarihinde saat 
Pire· lskend6riye Postası te Ankara'da umumi müdürlük merkezinde icra edilecektir. }"k 

Danca, Zeytinburnu ve Eskihisar fabrikalarının ( IRMIR) 22 Kanunuevvel Fazla malumat Haydarpaşa ve Ankara' da umumi müdür u 

A S L A N Çimentosunu Salı 10 da Galata nhtımından veznelerinde ikiıer liraya .atılmakta olan şartnamelerde yazıb" 

L 
kullanınız kalkar. dır. <

4408> k' 1 Devlet, İzmir ve Şark hatlarında bulunan 79 hurda ına ıP 
Daima ayni En yüksek mukavemet A J k ·· ' t t · ' 78 h • 1 rle yva ı sur a pos ası ış arı ve urda vagondan kırdırılmak suretile çıkanlacak demır ed 

mükemmel cins k bil' t" D · E k k 1300 160 b r 9 
a ıye 1 ahare kadar yapılmıyacakbr. erınce ve s işehirde bulunan ta riben - O ton u 

• demirin kapalı zarfla müzayedesi 16 ikinci Kanun 1932 CuJJJllr' 

~==ı~~~~~~-.-~-i-~-~-~~~-~-~-~-~-~-~-r.ev_J_:_~-~-~-~-~-!-~_:_~_~_!_:_~_~_~r.:_~_~_~_:_:_~_ı_~~; 
gece dersleri il Karad•nİ• po•ıa.. il 

Hiç tahsili olmıyan veya pek iptidai bir malumab olan esnaf ıı E r z u r u m u 
ve başkaca arzu edenlere mümkün mertebe kolaylıkla Koopera- 1 U 
tifçilik hakkında umumi ve tatbiki malümat vermek üzere Sul· ;;· 23 t D ' ~ :: 

. ••puru r H nı U == tanahmette bulunan mektep dahilinde MECCANi gece dersleri 1 K. evvel ı·~ 
açılmıştır. Her gece verilecek dersleri bir defada tamam olacak- : 
tır. Bundan maksat hem kooperatifi anlatmak hem de sevdir· günü akşamı Sirkeciden hare· "I 
mcktir. Derslerde hocalar talebe ile temas halinde bulunarak ,. ketle ( Zonauldak, loebolu İ 
her müşküle cevap alabileceklerdir. ' ' 

Samıun, Ordu, Gireıun, Trab
Her derse devam edene, kurs sonunda, kUçük bir imtihandan 

sonra ehliyet vesikası verilecektir. i zon, Sürmene ve Riı:e ) ye 

Dersler haftada iki defa ve senede üç kurs olarak devam İ gidecektir. 
edecektir, :ı Fazla tafıilit ıçm Sirkeci, ı: 

Gece Kooperatif tedrisatı kurslarının programı şudur: ii yelkenci hanındaki acenteli- (i 
1.- Niçin Kooperatifler meydana çıktı? •• 2 5 i~ 
2.- Kooperatifin esasiarı nedir? ~L j'in~-~~:~~:2:~:_:!5 ii 
3.- Kaç türlü Kooperatif vardır? -·--.. --·- "" 

4.- istihlak Kooperatifi nedir? ı~ ı V AKIT 10""~ 
5.- istihsal (Sınai) ,, ,, K • • • • k · ı" ı 
6. - istihsal (Zirai) ,, ,, j ti Ç ti 1 an af 1 
1.- Kredi ,, ,, -- IOdefası yüz kuruştur ~ 
8.- Mektep ,, ,, Sabhk ev-Kurtuluş Mandra mcy-
9.- J'ürk Zirai kredi Kooperatifleri danında 3 numaralı 4 oda3salon bahçe ve 

1.0.- ,, istihlak ,, kuyusu, bodrum mutbak,odunluk ve elek-
11 1 t .h l triki tlraçası bulunan kigir nezaretli bir .- ,, sısa ,, 
12. - ,, Kooperatif kanunu ev sarılıktır. Taliplerin Marpuççular Çar-
13.- ,, Zirai kredi Kooperatif kanu. şılıhan çorapçı Karebet Et ye müra-
IJerslere 2-K. Sani-932 cumartesi günü akşamından itibaren _c_aa_tl_ar_ı._(_2_21_4_) ________ _ 

l>aşlanacaktır. Bu müddet zarfında her gün sabahtan saat ( 17)ye Taşra için - Türkçe bilen hanım 
kadar Mektep idaresine müracaat edenler kayıt olunacaktır. (4507) bir Daktilog!af lazımdır. Beyoğlu lstikUI 

ı::::::::ızz35 :·-::----5==:-.;:::::::::::-.:r:m::::::::=::::i:::=====-.::::....::::c:::::::~: caddesinde Anadolu Han 16 ıncı daire 
:::::::=-~~-~===---:-.:::::::::...:-.==:.-:::::::::::::::::::::::::::::.=:-=:.-:::::::··:::=:==::::.::~:: ' 
:::: :::: kat 3. Müracaat saatı I 2-1 ve 4-5. :m Zafiyeti umumiye, iştihasızlık ve kuvvetsizlik halabnda büyük m: c:c :::: 
im faide ve tesiri görülen: m: ... . ... M ~ 

sfii FOSFATLI mı 
~ ~ 

ım ŞARK MALT ım :::: ==== ı··· .... :::: i!!i 
~i~ HULASASI iiU 
u~ ~u 
:::: Kullanınız.. Her Eczanede Satılır. :::: .... . .. . .... . .. . 
::::::::ı===r::;;,. .......... :.7.S!!Clm=:::::::::::::.-::::::::=:::m:::::::=:::=::::~:::: .. ••••••V:SZW: - ....... ~ww•wwwm-•••w••••-•--•----•--•••••••••••••••••••••••••••••••• ..... J an aarma-Scitln-·aima··-·koiil"fs":·· 
yonu riyasetinden: 

Jandarma için mevcut kumaştan 15800 ili 16200 takım yaz
lık elbise ve olmiktar serpuş ve tozluğun imallyesi kapalı zarfla 
münakasaya çıkarılmıştır. Taliplerin şartname ve niimunelerini 
görmek üzere her gün ve miinakasaya iştirek için teminat ve 
teklif mcktuplarile beraber 26-12-931 cumartesi günü saat 15den 
16 ya kadar Gedikpaşadaki komisyonumuza müracaatları. (4234) 

Tayyare YILBAŞI 
Piyangosu 

Büyük ikramiye 

1.000.000 Liradır. 
Keşide Yılbaşı Gecesi Yapılacaktır. 

hediyesi En 
Bir 

iyi Yılbaşı 
Tayyare Yılbaşı 

Piyango Biletidir. 
Biletler azalmaktadır. 

MUtehassıs bafiçevan - Mü
tehassıs bağçevanım. Istanbul ve ya An
kara civarında blr bağçedc müşterek ça-
lışmak istiyorum. Alakadarların adresime 
müracnııtları. (2224) 

Balgaristanda Sofyada "Elektrik,. 
kahvesinde Stoen Cagalof 

ilan - Devairi resmiyeden hiç biri-
nin müteahhidi, mütevıssiti, acantasi, 
şubesi, komisyoncusu değilim. imzama 
mustenit olmayan muamelat ve tediyatin 
muteber olamayacagini il11.n eylerim -
Jstanbul dorduncu Vakifhan 29 numarada 
UNlON KOL,T müessesesi sahih ve 
muduru l\Jehmet Behcet (2221) 

Adres: lstanbul Ankara caddesi 
Vakıt yurdu. 

Telefon: Yıı.zı işleri 2.4379 ve 
2.3872 idare 2.4370. 

ostaP kutusu : 46. 

Telgraf: Istanbul Vakıt 

Abone şartlar1: 

1 3 6 12 Aylık 
Dahilde 150 400 750 1400 Kuruş 

Hariçte - 800 1450 2700 

!!!,n $Brllarımız: 

Satırı 
Santim• 

Resmt 
IO Kş. 
20" 

Hususi 
12,50 Kş. 
25 

KUçUk llfin şartlarımız: 

1 2 3 4 
30 50 65 75 

1-10 Defalı I\ 
100 Kuruş 

A - Abonelerimizin her üç aylı 
ğı için bir defa meccanendir 

B - 4 satırı geçen ilanl:mn fazla 
satın için 5 kuruş zammolunur 

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

Emniyet Çayını 

Tütün inhisan umumi müdür-
lüğünden: 

Samsun Fabrikamızdan Tokat ve Sivas havalisine gönderile
cek mamulat ve levazım nakliyatına ait ihalei evveliyenin Jı:J1-
halline 1 Kanunusani 1932 tarihinde icra olunacaktır. Talipletİ11 

mezkur Fabrika Müdüriyetine müracaatları icabeder. ( 445~ 

3. K. O. SA. AL. Ko. dan ::J 
Çorlu ve Tekirdağın kıta.atı ihtiyacı için cinsi ve mikta.n ve ınü.JtV6 şekli aşağıda yazılı iki kalem f asulya münakasaya konmuştur. ihalesi Z 1 

L Ka. - 931 ta. cumartesi günü saat 15 te taliplerin şerait ve evsafı ıı.ıt 
mak için her gün münakayasa iştirak için de ihale tarihinde Çorlu ı;a.tJJl 
ma Kom. na müracaatları. (617) (44.56) 

Cinsi Miktarı Teslim mahaııt 
Fasulya 30,000 Çorlu Aleni münakasa 
Fasulya 45,000 Tekirdağı Kapalı zarf usuUle 

* * * 
K. O. '\'e 1. ind fırkanın Ramaza.n 

ihtiyacı olan ve erik reçellerine kapalı 
zarfla verilen fiatı pahalı görüldüğün 
den pazarlıkla almacaktır. İhalesi 
22 - 12 - 931 salı günü saat 15 te 1.o· 
misyonumuzda yaprlacaktır. Taliple
rin şartnamesini almak üzere her giin 
ve pazarlığına iştirak edecekler.n de 
vakti muayyeninde ko-misyonumuza 
müracaatlarL (657) 4314) 

* * * 
Çorlu ve Tekirdağındaki kıtaa

tm ıihtiyacr için cins ve miktarlarile 
teslim edilecekleri mahalleri aşağıda 
yazıh sabun aleni münakasaya kon• 
muştur. İhale tarihi 10 - 1 - 932 
pazar sünü saat 15 tir. Taliplerin 
şartnameyi görmek üzere her gün mü· 
nakasaya iştirak edeceklerin de ihale 
tarihinde Çorlu sabn alma komisyo .. 
nuna müracaatları (652) (4494) 

Cins Kilosu Teslim mahalli 
Sabun 5700 Çorluya 
Sabun 7600 Tekirdağına 

* * * 
Çorlu ve ve Tek.irdağındalq kıtaa

tm ihtiyacı !için cins ve miktarlarile 
ıteslim mahalleri aşağıda yazılı zeytin 
yağı aleni münakasaya kooımuşt0ır. 

lhale tarihi 10 - 1 - 932 pazar günü 
saat 16 dır. Talipleriıı şart

nameyi görmek üzere her gün müna• 
kasaya iştirak edeceklerin de ihale 
tarihinde Çorlu satın alma komisyo
nuna müracaatları. (653) (4495) 

Cinsi Kilosu Teslim rnahaJlri 
Zeytin yağı 4000 Çorluya 
Zeytin yağı 5300 Tekirdağma 

Çorlu ve ve Tekirdağındaki kıtaa
tm ihtiyacı içıin cins ve miktarlar.ile 
teslim edilecekleri mahalleri aşağıda 
yazılı şeker aleni münakasaya konmuş 
tur.İhale tarihi 10-1-932 pazar günü 
saat 16 dır. Taliplerin şart

nameyi görmek üzere her gün müna• 
kasaya iştirak edeceklerin de ihale 
tarihinde Çorlu satın alma komisyo
nuna müracaatları. (654 (4496) 

Cinsi Kilosu Teslim mahalli 
Şeker 5400 Çorluya 
Şeker 7500 Tekirdağına 

K. O. ve Tp. Tp. ihtiyacı için ı>8 ~ 
lckla kuru ot alınacaktır. lJıale61 d 

- 12 - 931 pazartesi günü saat ı~, 
komisyonumuzda yapılacaktır· ~t 

liplerin şartnamesini almak Uzere ~ 
gün ve pazarlığa iştirak etmek i5ııı. 
yenlerin de yevmi muayyeninde ~~l) 
yonumuza müracaatları. (649) (ır' 

• • • 
··tı 

Selimiye kışlasında mevcut . gtı 1 . 
ler pazarlıkla satılacaktır. lb~. 
21 - 12 - 931 tarih pazarıtesi gü~# 
at 15 te komisyonumuzda yapıl ıı 
tır. Taliplerin yevmi muayyerıde 
misyonumuza müracaatlarL <~:1sı 

• • • 
Ayvalıktaki kıta.at hayvanatıt'1=~ 

tiyacı için 160 bin kilo arpa 1' ştd~ 
zarf usulile münakasaya kon~ 
İhale tarihi 6 - 1 - 932 çıı. ~ 
günü saat 15 tir. Taliplerin ş3 
meyi görmek için her gün D1 iİJl iJI'~ 
ya iştirak edeceklerin ise ~ J.f' 

h tarih·nde ~ muvakkatelerile i ale ı JlllİI' 
valık satın alma komisyonuna 
caatlan. ( 627) ( 4308) 

* * • ,~ 
Yerli fabrikalar ınaınuıatıııil~~ 

yüz bin metre boz renkte 1<3PıJ ııl 
kumaş kapalı zarfla münakasM1' f 
n:u~tur. ihalesi 22 - 1. Kanı.ın ;~~~ 
ı;alı günü saat 15 te ynpıl3 ııtSIJ' 

"ıtııl ' Taliplerin şartname ve nı.ı .• v' 
görmek üzere her gün \'C ınuıt l 

• t" k • • d 'h l ta1iJı .,·t A~ 3' a ıı:: ıra ıçın e ı a e tJ!1l' 
:> '113 ,lf 

tinden evvel teklif ve tcını ~{ ,.ı.1 

Ank3ra Merkez SA. AL. ~0(4i;öl 
set!ne müracaatları. (GOZ) .ıı 

* • ııı ılı!' 
t1 v·~· 

K. O. ve Birinci fırka JcJ~ Jlıııı·,. 
··ıtıe~ A 1 

yacı için pazarlıkla mercu ~h ~· 
t11r~· ' 

caktrr. ihalesi 23 -12-931 ·~·oıı~~ 
şamba günü saat 16 da ı.oıtı':'tl ~4 , 

muzda yap:ılacaktır. Talipl~ ~t ~p 
namesini almak üzere he: g~~ " , 
za.rhğa iştirak edeceklerın iil'" 
muayyende komisyonumuza oı 
atlan. .(655) (4497)_ 


