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Kaçakçılık Kanunu Hazı~[.l!'!J.!.~! 
açakçılık Heroin! Adalet huzurunda 

amuslu Ticareti Müddeiumumiliğe 
M;hveden Bir bir liste verildi 

Gazimizin 
hediyeleri Aindaiı hainleri n·eıer 

anlatıyorlar 7 
ettir Takibat yapılacak 

Balpr batVUlll SofJ'ada 
fe1ka1Ade hararetle 

karplaadı 
Bizi mtlstakll bir Ktlri h'lkO.metl (1) kuraca
ğız diye kaodırdılar,herşey hazır, dediler. ltakamet itballb tahdit karan 

~ aırada kaçakçılık 
~- yeniden ehemmiyetle 
'-•ıau babsolmıya bqladı. Ha
~ti halde bu mesele memleket 
~ •• yalnız bir maliye meaeleai 
-ıudir; aynı zamanda ikbsadl 
~ bir mahiyeti haizdir. 

.ı.. ~barla ki kaçakÇJlar henene 
~etin huineainden milyonlar 
~llakla kalmıyorlar, memleke

llamulu tDccarlarına da gay· 
........ yollardan rekabet edi

' devlete vergi vermemek 
1:1.""'-.Knde, ellerine geçirdiklerini 

kazançlarla birçok namualu 
'-rethaneleri yıkıyorlar. Bina• 

kaçakçılık, memleketin 
~ olduğu kadar içtimai ve 
-...ıı-ı btmyesini tahrip eden, 

milletinin en namuslu ev-
~nnı mahveden bir afettir. 

Y anyana kurulmuı iki ticaret· 
~e farzedelim. Bunlardan biri, 
ktbğı malları, teker, petrol gibi 
'11a,ı, kaçak olarak tedarik et· 

diieri biJikis bunları vergisi 
reami verilmiı mallardan al
Ş&phe yoktur ki bu ticaret

elerden birinc;si, mallarını da
~ ikincisine nisbetle ucuza sa
"1. ikinci ticarethane maliyet fi. 

ela sataa ona rekabet ede-
'-. Tabii birinci ticarethane 
~ •boca miişteri!er yavaş 
~ ikinci ticarethaneyi terke
.... Bu ticarethane gün geçtilt-
~ itlerini idarede müşkOlit çe
~. Bir giln gelir ki htık6mete 
~i, alacakhlarıni borçlannı 
'ereaıeı hale gelir. Nihayet ti

~tbanesini kapatmıya mecbur 
.... 

~itte bu suretle kapanmiş olan 
r ticarethane, memleketin ikti

lllclt .Ye içtimai bllnyesinde açıl· 
...-.. bir namus ve hamiyet me
~- Memleketimizde bu su
L.-. kaçakçılık bellsmın mer
..._etaiz ve insafsız darbelerile 
~~llUf kim bilir nekadar dftd
..,..., mağaza, fabrika vardır 1 

• İlltimalki bu suretle kapanan 
~~lnlann, mağazaların ve 
~alann sahipleri niçin mah
~•nmn bile farkında de-

~ .A.suH 
1 Ah tarafı 4 üncü sayılada 1 

Fransız mtlder
Plslne mecburi / 

cevap 1 
• MUderrla Kemal Cenap 

- ~ ıncı sayfamızda-

'1eraklı dDnya 
haberleri 

- S inci sayfamızda -

Doktor Nuım fakir B. 
Morfin ve kokain gibi feci bir 

zehir olan Heroin iptillsının Gül· 
hane baıtanesinde yapılan bir 
tetkik neticesi, çok fazla arttığı 
anlaıılmıı ve hastane idaresi bu 
mlihim af ete ka111 alikadarlar1n 

Çatalca, 8 (A.A.)- Trenia 
hareketinden llOIU'& tepifat 
midir muavini Kudret ve ha
riciye hususi kaleminden Se
lim Rifat beyler il. ye Mm. 
Muıanofa Gazi Hz. tarafm.. 
dan ibda edilen ~ok kıymet
tar çerçiYeli realmlerini tak
c. •• n ettiler. Bulgar bapeldB 
Ye refik111 Gazi Hazretleriae 
fllkran ve. tazimleriDba ibll
ğım rica ettiler. Diter heyet 
azasına ela G.arinin btlyllk la
tada fototraflan verildi. Hep
ıi isme yazıhmt Ye imzalıydı. 
Heyet çok mtttebauia oldu. 
Gaziye tazimatlannm ibJlimı 
rica etti. 

Bulpr Bapeldli 
Bulğar başvekili dün Sof~ ayı var

~1ş ve halk tarafındın fevkaltde te
zahüratla karşılanmıştır. Başvekı1 on
dan sonra meclise giderek Ankara 
seyahatinin verdiği neticeleri anlat· 
mıştır. 

Bu haberleri ikinci sayfamızda son 
haberler kısmımızda butıcaksımz. 

Alnd•I• fakllerlnd6n Adenep getlrllen bir grup 

Ainclatı pkileri Ye isyan hareketi mamunlannm birkaç gtı. 
ne kadar Adanaea muhakemelerine bqlanacakbr. Adana mu· 
habirimll hapiSBeyi dolduran bu adamlarla konuımıya muvaffak 
olmut Ye hac:liae baklanda ne liSylediklerini ne dOıündGklerini 
tespit etmiftir. Bu yuayı 7 inci sayfamızda okuyacaksınız. 

Askeri müzede Kristof 
Kolombun haritası ? 

dikkatini celbetmiştir. Diğer ta· 
raftan "Heroin,. satan eczane ve 
dftkkinla.r tesbit edilmit ve bir 
listesi mOddeiumumiliğe tevdi 
olunmuttur. Bu mühim mevzua lim doktor Nazun Ş,kir beyin Müze idaresinde eski haritalan tetkik 
:~~n t:~=~~!tıh~d~:~n:;en '::.~: :·~!;f;::T. :::::~:de. için bir komisyon teıkil edildi 

======================-================--=-------
H itler ateş püskürüyor: 

Ilünya harap oluyor, se- · 
bebi Fransadır, diyor ! 

Almanya dahili siyaset mücadeleleri 
için birmütareke imkanını aramaktadır 

Avrupadan gelen ıon bab~r
lere göre Almanyada umumi va· 
ziyet rittikçe tehlikeli bir tekil 
almaktadır. Her tarafta dahili 
harp ihtimallerinden bahıolun
maktadır. Bunun için Alman hll
i<umeti 20 klnunuenel 931 ile 
3 tubat 1932 tarihi arasında da
hili siyaset mücadeleleri için bir 
mütareke illnı imkAnlannı ara• 
mıya baflamıı· 
tar. Berlin bOldi
metinin tasavvur -
ettiği mlitareke 
projesi kabul e
dilec,.k oluna 
muhtelif Alman 
blik6metleri bu 
milddet zarfında 
Almanya dahi· 
linde her tOrlü 
içtimalan, teza• ' 
hOratı menede-

natlDJ dinlemiıtir • 
Muhabirin ilk IUali ıa idi: 
"Almanyuua diktat&G olursa• 

DiZ De yapa,_a?,, . 
Hitler ceqp verdi: 
_ .. BGttın harp borçlanm ye 

tamirat bedellerini ilga ederim, 
Vereaay muahedeaini Ye onclaa 
aonra Almaaya ile aktohmaa 
diler mualaecleleria beptini ilga 

cek, kezalik affiş Bei!Jm her decll(lm ,,. .Pi••• ltenlm dedlllm 
vasıtasile propa- repdw, d~en Niller 
ganda yapmanın da 6niine geçi- ederim, dahilde tiddetli IHr t.
lecektir. ıarruf takip ederim. Hariçten 

( Deyli Ekıprea ) gazetesinin gelen blltoa pla maddelerini Ye 
( Berlin ) muhabiri Almanyanın liiks qyayı menederim • ., 
milliyetperver ıoıyaliat fırkası li- Hitler daha ıonra fırkuıadan 
deri Adolf Hitlerle ı&rüfmiye bahsederek fU llzleri alylemif· 
muYaff ak olmut Ye onu.." en mil- tir: 
bim meseleler hakkındaki beya· 

Alcfatmm millmata fire;~ 
draclan latubul atkerl mllzeai 
mlkl~ bir mektup gelmif
tir. Bir aepiyat firketi tarafın
da yaalu bu mektupta "Aake-

rt mllzede keşfedilen Kriatof 
Kolombun haritası., ndu bahse
dilmektedir. Bu harita fotografisi
Dİn kabilse bu ayın sonuna ka· 

[ Lütfen sayfayı çeviriniz ] 

Meb'us Halil 8. in teklifi 
etrafında yeni sözleri 

Türk pazan Brezilyaya ne veriyor, 
Brezilya pazan bizden ne alıyor ? 
Mkara, 8 (Vakit) - lzmir meb'• 

1l81l BaHI beyin ~y, kahve ve aire 
Pbl .._ menddın itilalitmm men'i 
etralmdf bir takrir verditi, bunun 
blytlk bir alAb tevlit ettifi, bazı 
_.,ilin Halil beyin wrmft olduğu 
rhrtlie alt rakamlann kuiudata 
11ymaclıtmı 81yiNilf malOmdur. Bu 
lauu bakkmda mötaleasını almak U
aen Halil N7le söriiftüm. Bana de
dJler ki: 

•- Ben teklifimfa eeba.bı mucibe
m.clekl nb-Jan sümrik istati9t. 
tlklerln4en aldma. Zlkrettiiim ra • 
...... r..ı rakam.lanllr. Llrillal 

kanuniye din enctimenlere -.erfJdL 
Birçok esnafın kahve ticaretile pçin
ditine gelince: Ben meaafü 1U11maiye. 
yi düşünerek tek.lifte bulu•dma. En. 
cümen, neyi istilzam etijyorsa tabii 
o olur. 

(Arjantin) in bize fthalAtma p • 
Hnee; esbabı muclbede ba ln11nısta 
mukayeseli bir etüt vardır. Dille ... 
nede dört milyop altı yiis a14lmf 8* 
liralık ithalat yapıyor. Bizim IH b8c 
V881ta ve bili vasıta +\J'Jantine lllra,. 
catınm eenede on seidz bin liradır. 

Kahvecl "81'1afı yilksek meclllılıa 

wncei1 kararı beklemelcllr .. 
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TİCARET 
VE İKTİSAT HAYATI 

Dahili 1 Ve 
ı-ıa.rlci 

Son Telgrallar 
! Yugoslavya hariciye! 1 

Gümrük beyannameleri· Nazırının varşova 
il 

hakkında Kaçakçılık 
hazırlanan kanun lZlyaretl . 

Hazırlanan talimatnameye göre ı (Tan) gazetesi Yuğoslavya M k deO 
k ? 1 bariciyenazırıM.Marinkoviç'in 1

1 ecfis bu kanunu mÜza ere 
ne muamele görece . Varşovaya vaki olan seyaha- 1! sonra muvakkaten tatil edece~ ti' 

tinden babsettigw i sırada diyor , A k 8 (V k t) K '- l w •· t fı d tetkik• • Gümrüklerde muamelatı tanzim ren eşya ise ambarlarda emsali ol • " n ara, a ı - açats.:çı ıgın men ı e ra n a kili 
lçfft bir talimatname hazırlandığmı mazsa kendilerine mahsus srra takip ı ki: bulunarak esaslar hazırlayacak olan komisyona dahiliye •e 
yamnıştrk. Kanunuevel iptidasında edecek, aksi takdirde doğrudan doğ .. i "Bu seyahat bir müddet ı beyin de iştirak edeceği söyleniyor. jol 
•erilmiş olan beyannameler bu tali. ruya çıkacaktır. 11 evvel Italya hariciye namı M. Komisyon. tütün, müskirat, tuz, gümrllk umum müdo;:ı, .. 
matnameye tevfikan muamele göre • lnglllz llraaı dUfmekteberdevam : 1' Grandi ile Macariatan baıve· I davetle kendilerinden bazı malumat aJmııtır. Bu husuota h 
ceklerdfr. Fakat teşrinisanide veril- Dün kambiyo borsasında tngiliz kili Kont Betlen'in muahedatm nacak layihanın esaslarmın tesbitine çahşılmaktadır. c1ald 
miş ve madde üzerinde tasnif edilmiş lirası gene düşmekte devam etmiştir. tadili lehinde tiddetli propa- Bugün işittiğime göre• MecJi:ı yeni kaçakçılık bak~ıot dil 
olan beyannameler henüz ikmal edil- Sterlin evvelki gün 692 kuruşta ka • I d l ld d y kanunu tetkik ederek kabul ettikten sonra müzakeresinı 1 

i gan a ar yapı ığı sara a ar- 1, edecekt"ır. mem t olduğundan bu heyanııamele • pand1ğr halde dUn sabah kambiyo bor 1 

covayı ziyaret etmelerinden -----~-----------------rin bitmesini müteakip talimatname- sasında 687, 50 de açılm1ş ve bu fiat 1 Y 

ilin tatbikine başlanacaktır. üzerinde muamele gördükten sonra ı mütevellit ·hakla veya haksız-
Bu talimatnameye göre biri kon· geç Yakit yükselmiye başlam1ş ve aui tefebhümleri izale ede-

tenjan sıra numarası, diğeri kon- 692, 40 ta kaapnmıştır. cektir. ,, 
tenjan mahsubu defterini tutmak il· Dün kambyo borsasında 4 bin İn· (Tan) gazetesinin bu ifadesi 
zere baş mUdürlükte iki masa te~kll gitiz lirası, 41 bin dolar ve 4 milyon Yugoslavya hariciye nazırının 
edilecektir. Beyannameler sahibinin Fransız frangı muamele olmuştur. 

h V arcova seyahatindeki mak· tavusutuna hacet kalmadan ususi Afyon ve fındık " 
bir memur vasıtasite sabahtan öğleye Ofisin yaptığı son tetıldklere naza-

1 
sadı vüzuhla göstermektedir. ı : 

kadar toplananlar bir parti, öğleden ran lstanbulda afyon stoku (2280) ~~~~~~~~~~~~~~· ı 

kpma kadar toplananlar da. bir parti sandıktır. Bugün borsada Hacıköy ç• ı• t J b 
olarak başmUdür1tiğe gelecektir. malı iki sandı:ık afyon (860) kuruştan ın 1 a e e 

Beyannameler eV\·ela numara ma• satılmıştır. 

1&8Jna verilecek ve beyannameye üç 
tthallt gümrüğünden aldığı numara 
ya göre bir ikontenjan sıra numarası 
verilecektir. Bundan sonra beyanna
meler mahsup masasına geçecek Ye o· 

rada istatistik numarası esasile her 
madde açılacak ve tabela ile kar~ ı • 
laştırm8'\ suretile kontenjan miktaıın 
dan mahsup edilecek ve karş1hğt ol· 
madıgı takdiı'de beyannameye işaret 
edilecektir. 

Beyannameler bumdan sıra numa• 
rasmı taki'p eden bir liste ile ait ol
dukları gümrüklere gönderilecektir. 
Gümrük müdürleri de sıra numarası

na göre hunları muayeneye hanle 
edeceklerdir. Denizcle muayene gö • 

Trabzon mıntakuının ihracat mev- tr.f b t f d 
simi bidayeti olan ağustostan teşri.. )( nln er ara ın a 
nisani bidayetine kadar ü~ ay zarfın- kargaşalıklar çıka-
daki İÇ Ye kabuklu fmdık ihracatı rıyorlar 
(1,101,400) liradır. Geçent senke aynt~ı 
aylar zarfındaki ihraca ·ıyme ı 

(2,306,012) liraydı. Geçen senenin ilk 
üç ayma nazaran bu senenin ilk üç 
ayında muhammen rekoltenin yüzde 
kırk iiçü ihraç edilmiştir. 

Geçen sene bu aylarda rekoltenin 
~-üzde t>lli dokuzu ihras edilmiştir 

.Kıymet itibarile ihracat yüzde yirmi 
faıla farkla kapanmıştır. 

J. tanhuldan teşrinisani ayı zarfın-
da harice (5,1 9) kilo elma (4,000) 
kilo kestane ihraç edilmiştir. 

180 Çinli talebe Çin ekspres 
trenini zaptederek dellceslne 

aevkettller 
Şankhay, 8 (A.A.) - 180 talebe 

Nankin istasyonunda demiryolu mü .. 
nakatatını durdurduktan sonra, ma
kinisti tethiş ederek gece ekspresini 
zaptetmişleı· ve makineye son sürati 
,·erdirmişlerdir. 

Hitler Ateş Püskü~üyor· ... 

Lokomotif. Şanghay istikametine 
doğru bir bomba gibi fırlamış ve hat 
boyundaki işaretlere aldırmadığından 
Şanghaydan. gelen katarla müsademe
yi bir tesadüf eseri olarak def edebil
miştir. Bu hadise, Çin - Japon ih .. 
tilafı hakkında naıan dikkati eelbet
meği arzu eedn Nankin, Peiping ve 
Şanghaylı talebenin bir~ok ha.rek<"ıtı 
ar·asında yalnız tek bir misalidir. 

L'cr ımıfı 1 inci sayfadıı l 
'' - Rusyadaki komünistler 

fırka11, ltalyada Faıistler fırka

ıından b2ş\ca dünyada başka 
biç bir si a:Ji fırka ve siyasi 
haraket yoktur ki ona bir şahıs, 
benim Alman milli SosyaJ'st fır
kaıına hikim olduğum derecede 
hlkim olsun. Benim her dediğim 
yapılar ve yalnız benim dediğim 

yapılar." 
-
dar behemehal adreslerine gön-
derilmesi istenmekte ve mektu· 
ba ilkbaharda neşredilecek bir 
coğrafya atlasına konulması ka
rarJaıtarılan bu haritanın askeri 
mlizeyi gezenlerden birisi tara· 
fından ° keşfedildiği ,, de ilave 
edilmektedir. Fakat ne keşfedi
len harita, ne de kcıfeden hak
kında hiçbir malumat yoktur. 
Ancak mevzuubahis haritanm 
Kristof Kolombun Uçüncü Ame
rika seferinde kendi tarafmdan 
biaıat yapıldığı kaydedilmekte
dir. 

Aak eri müze müdürlllğU bu 
mektuba henüz bir cenp vcr
memiıtir. Tabkikatımıza göre 
mOıede 16 ancı asra ait mat
bu bir litince harita ile daha 
ıonralara ait ve mübendishanei 
Berri için getirilmiş el yazısı 
•e yeni bir harita mevcuttur. 
Bundan baıka daha birçok ha
ritalar varaa da bunlar okadar 
eaki deiildir. 

Muhabir tekrar sordu : 
- Almanvanın harici borçları 

hakkındaki fikriniz nedir? 
Ve Hitler cevap verdi : 
" - Borç vermiye imkin yok. 

Mes'ele borcu vermeyi isteme-
mek değil. Borcu vermiye muk
tedir olup o'amamaktır. Şayet 
Fransanın tamirat bedeli diye 
yaptığı siyasi dolandmcıhk de
vam ederse bütün dünya Alman
yamn izmihilAline ıahit olacaktır. 

" Ben Almenyanın buauıi Ti
caret borçlarını, bir İf adamına 
karıı borcunu tanıması gibi, ta
nımağa bazmm. Fakat ben ve 
fırkam, tamirat namı atlında 
ödenen mllthiş ve çılgınca borcu 
vermiyeceğiz. ,, 

Hitler sonra fU ıekilde devam 
etti: 

" Bu tamirat denilen ıey mec
nunane bir hareket, biltiln dilnya, 
F ransanın siyasi metalibi oinan
da harap oluyor. Dünya fU iki 
ııktan birini ıeçecek : Ya F ran
saya tamirat bedelini vermek· 
yahut Almanyanın ticari borçla· 
rını tediye. Bunların ikiıini bir 
arada vermiye imkln yoktur. 

Vaz'iyet şudur: Ya Franıa 
koca orduıile Avrupadan polislik 
vergisi toplamakta devam ede
cek, yahut dünyada huzur ve 
refah teı'.ı edecek. Dünya bun
lardan birine karar vermek 
mecburiyetindedir ... 

Şükrü Kaya Bey 
Tetkik seyahatinden 

döndn 

Nankin, S (A.A.) - Takriben iki 
veya üç bin talebenin bu sabah, mali
ye, hariciye naıırlarırun ikametgAh
Jarlle Kuo - l\ling - Tang'ın merkezi 
de dahil olmak üzere şe.hrin 18 nok .. 
tasına taarruz etmeği tasavvur etik
leri bildirilmektedir. Htffcumet, Ja -
pon konsoloshanesini tara88ut eden 
muhafız lotaasııu takviye eylemiştir. 
Şimdiye kadar ciddi hiç bir vak'a ha
dis olmamıştır. 

Maamafih hUkOmet makamatı, her 
tiirlii kontrolden azade bulunan tale
benin vaziyeti dolaymile müşkül bir 
mevkide bulunmaktadır. 
Çlnll talebe çılınndan çıktı 

Şanghay, 8 (A.A.) - Talebeler, 
diğer müşabih imtiyazlı mıntakalara 
lftffeanen nakledilmeleri ha"'°1\daki 
talepleri reddedilecek olurca, memur 
Jara taarruz veya hakaret etmektedir· 
]er. Talebenin iyi tertip edilmiş olan 
bu mücadeltsi görünüşe nazaran mil· 
il hüktimetkı itibannı kesretmek ve 
ihtimal verildiğine göre reis Şang • 
hayşek'i istifaya mecbur etmek gaye
aini istihdaf eylemektedir. Şanghay

ın 30,000 talebe8i, hükOmetin Man • 
çuriye acilen bir ordu gördermesini 
talep ederek grev iHln etmişlerdir. 

Tarık ı:seyln takriri 
Ankara, 8 ( VakJıt) - Halda Tank 

beyin takriri yarın &Mcliıte miizake
re edilecektir. Teşkilatı esasiye en· 
cUmeni birinci maddeyi muvazenei u .. 
mumiye kanun layihasr ve buna bağ
lı bü~ler ve cetvellerle mülhak büt
çeler medise mali yılın başından en 
az Uç ay evvel takdim olunur, şeklin
de tadil etmiştir. 

Ankara, 8 (Valot) - Şükrü Kaya - . - .. . . 
be 612 t il Ad d tdi ı ramışı dedıler. Şukni Ka) a bey ceva-

Y , ren e ana an ge • s • b 
tasyonda ismet, Kazım Paplarla lk· en: 
tisat, Maliye, Adliye vekilleri ve Ga- - Güzel memleketin ,·asi, temiz 
zi Hazretleri namına k:itibi umumi haavsı herkese yarar paşam. 
Tevfik B., dahiliye e.tk'lnı ve satre ta· Mukabelesinde bulundular. 

Fırka grupunun 
dünkü içtimaı 

Haydarpaşa garının 12 senelik 
sigorta davası görüşüldü 

Ankara, 8 (A.A.)- C.H. Fır- vekaletine intikal etmiftiıfb. f; 
kası Grubu fl-12·931 tarihinde vanın geçirmiş olduğu ıa 1 ,-

Afyon meb'uıu Ali beyin riya- nazaran maliyenin menfa~b J 
setinde toplanmıştır. Haydarpa· bihakkın müdafaa edilebU~ 
ıa istasyonu sigorta davasında memleketin en muktedir ye ıted 

• evvelce maliye vekaletinin ve• ruf hukukıinaslarının •e~ 
klletini deruhte etmiş olan Yu- deruhte eylemelerine •• dt 
suf Kemal, Mustafa Şeref bey- olduğu görülmüş ve bu mef:: ,, 
lerin fırkamız grupunu bu me· Mustafa Fevzi, Yusuf Kelll ibtİ' 
sele hakkında tenvir etmek ar· Mustafa Şeref beylerin de ~ 
zusunu izliar eylemeleri üzerine saslarına müracaat lilzumu 
verdikleri malumat dinlenmiştir. olmuştur. ~ 

Yusuf Kemal B. beyanatında Yusuf Kemal ve Muıtıt. ~ 
evvela fırkayı tenvir etmek iste- ref beyler davanın esasını t~ 
mesi meselenin B. M. Meclisinde ve en mühim ufbaJarını tıf'' 
müzakeresini temdit etmek mak- ettikten sonra adliye •e ik fi 
sadını istihdaf etmediğini, zaten vekaletlerini deruhte etmiflef 1., 

vekalet ücreti babsmm kendisi b' l h fh da r. ınaena ey son sa asın ~ 
için ehemmiyeti haiz olmadığım, vanm takibinden çekilmitl .A 

hakikahn bilinmesi ve halı mua- Eu mesele hakkında cetfY~ 
melenin ne olduğunun anlaşılma- eden müzakere neticesinde J.tl 
sı ehemmiyeti haiz olduğunu tas· H. Fırkası gurupu ıu kar,,,.. 
rib etmiş ve fı"ustafa Şeref B. ittihaz etmiştir: bd 
de aynı beyanatı teyit etmiştir. ı _ Meb'us arkadaılaflll .111' 
Meıele şudur: davada hazine lehine m~f'ltİif• 

1917 de vuku bulan Haydar- kıyetleri mucibi memnuaı11 d,d• 
paşa garı yangını dolayıBile, 2- Vekilet ücreti baklatl fi' 
Anadolu demir yolları şirketiyle Davanın Yekllet ilcreti!_~it' 
sigorta şirketleri arasında tahad- riJecek tahsisat miktan 'fuı•,.,., 
düs etmiş ve 12 senedenberi Büyük Millet Mecliıi bDtç~ ti" 
intaç edilmemit olan dava da cümeni ve heyeti umumiyeti 
bu hattın mubavaasında m"live n~fmdan tesbit edilir. 

Bulgar başvekili Sofyadtt 
hararetle karşılandı 

- " M. Muşanol öğleden sonra Sobranyayad' 
Bulgar matbuatına seyahati hakkıll 

izahat verdi ; 
Sofya, 8 (Hususi muhabirimizi 

telefonla bildiriyor) - Türkiye cü·m .. 
huriyeti ricalini ziyarette-n avdet eden 
Bulgar başvekili M. Muşanof zevce
si ve refakatindeki heyet bugün saat 
11 de buraya vasıl oldu. 

Heyet istasyonda nazular, mebus
lar ve kalabalık bir halk kitlesi tara
fından hararetle karşılandtlar ve al
krşlandılar. Nazır ve meb'Üslardan 
başka halk da M. Muşanofu Türkiye 
cumhuriyeti merkezine yaptığı seya .. 
hatten ve bu seyahattek~ mumffnkı
yetinden dolayı tebrik etmek için te
halük gösteriyordu. Zabıta bu teha
cüme karşı intizamı zorlukla muha • 
faza edebiliyordu. 

Baş,·ekil öğleden sonra Sobranya 
müzakeratına da iştirak etmiş ve s,r .. 

yahati hakkmda mecliste izahat ver
miştir. Akşam üzeri de Sofya mat • 
buat mümessillerini kabul eder«ık be
yanatta bulunmuştur. 

kabul ederek milletimiz h~ ,t 
hissiyatını beliğ bir ifadeyle 

1 
~ 

tiler ve kıymetli sözlerile biS ,-. 
ettiler. , 

Muktedir bir devlet a.d&Jlll .. .-.., 
Türkiye Başvekili ismet ~ d• 
retlerile olan temaslarnnıs 1•1118t'~ hükümet arasmdaki iktısad tıeel'ıt; 
bat tetkik edilerek müspet ~~ -
bağlanm:ştır. Balk~lar ~ ~ 
vasi malumatını takdır e 

1 
.,e :.4' 

riciye vekili Tevfik RUş.ti1 be 1,-~ 
kedonvalı olmak itibarıle JJ1I -.tol .d' 

· bir - r. çok iyi ta.nryan ve durbi~ ~:4 
Büyük Mi!l~t ~eclisi Re~~ 
şanın da ıki hilkumet 111 tfttleri 
samimiyeti uğrunda sarf et ıtJf! 
sayii takdirle yadederitn· il 1' ol,J 

Bu ziyaret münagebe't e "" ~ 
\'C Bulgaristan arasnıdakf )late1•~ 
meseleler bile tamaınile pil~ 
ve iktısadl münasebatrııııza .d 
bir istikamet verilınL,tir• 1ıt ~ 

Bu harita meselesini tetkik 
etmek ve müzede hakkikaten 
Kriatof Kolombe ait böyle bir 
baritanan mevcut olup olmadığını 
arafhrmak için askeri müzesi 
mUdOrOnlin riyaseti altında mü
tehauaslardan mürekkep bir he
yet tqkll edilmiıtir. Bu heyet 
tetkikabm bitirecek ve Londra· 
,. eeftltma Yerecektir. 

rafından karJılandılar. Şükrü Kaya bey, başvekil ve meclisi 
Kizım Paşa Hazretleri: reisi paşalarla birl&ıt İ&taiyonda.n 
- ToplannılJlllUı, eeyahat lhle ,.._ ayn14J. 

l\f. l\lusar.of mecliste ''e gazeteci
lere vordiği beyanatında Türkiyede 
gördükleri hüsnii kabul ve samimiyet• 
ten sitayiişle hahsetm~ş ve ezcümle 
demişt.ir ki: 

- Türkiye cümhuriyeti reisi Gazi 
Mustafa Kemal Paşa Hazretleri bizi 

İki taraf muhacirlerine il"""°'~ 
meselesinin halli de, biri .. '".,; ~ 
ve biri ele Sofyada nzi.fe :~, ~ 
re iki komisyona t~·dı e .,ıt ,tM 
bu komisyonlar en ~wa:ıird -,et' 
da işe haşlıyarak vazıfel 
ff a ve ikmal edeceklerclir•" 
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* • • 
lld8s ve dayak 
flciGıte müftü efendinin açtı· 

•ww:: kongrede murahhaslardan 
'~ IOpa ile dayak atmışlar. 
,~ d&a şehrinde esasen, minel
S• • din namına dayak abhr. 
~·r~a Yahudiler bir birbir-
''de ıırerler, Ka~ame kilise· 
, , lcatoltklerin kısm1na ayak 

1~ Ortodoks, kafasına yumruğu 
l famdanı ver. Hülisa, Ku· 
tehri mukaddesi dayağın 
''ten çıkhğtna adam akılı 
ir. · 

.. it. ~ıtelci lcongrede ahlan 
~ise bana mahut Hacı Ap
fi hi -<Ayeıini hatırlattı. 

İli sopaya da 
'1if,' eımatrak min taralillalı ! De-

'°''" olacak. • • • 
llterede ·~ekattt 

işleri 

• • • 
e rağbetsizlik 

danaclan relen bir telgraf, 
ora kaHplarınm bir ıikl 
bildiriyor. Adana balkı 

ita.._~ ratbet etmiyorlarmıı 1 
~ de kauplar ete ra;bet 
~ nfHtleri etin fiatm-

1.otJla .14ae 

1 aıaıa ••••••••• 1 ' S p O R 1 
_ Milli küme maçları 

1 1 

Mübadiller namına 
Ml\let Meclisine bir 

istida verildi 

Beledlzedeı Aşk ve milyon.. Nasıl yapılacak? 

Et M 1 • lstanbol futbol federuyonun-eSe eSI Bir lnglllz kızı bir dan bildirildiğine göre milli kn-
Tftrk genelle evlen- me eaulannda baza tadillt , •• 

Belediye yakında 1 k l palmııtar. Fikistür esasına g6re 
Makedonya ve Epir mübadil

leri namına B. M. Meclisi reiıli
ğine bir iıtida verilmiıtir. 

m ye arar verm ' çekilen kllrrada kulfiplerin aldık· 
faaliyete geçiyor Birlca( ,a.denberi tehrimizde (ara numaralar fUDlardır: 

Don gazetemize kendileri ta· 
rafından bildirildiğine göre bu 
istidada; mObadiJ, mubacjr, mOJ
teci ve harikzedelere mesken 
olarak tefviz ve tahsis edilen, 
etabh Rumlara ve Yunanblara 
ait olduğu itilifname ile tanın· 
mış emlakin eski sahiplerine ia
de olunmaması ve 1885 No. lı 
kanunun bu şekilde tadili iıten• 
mektedir. 

bir pyia dolaımaktadU'. Bu P · lıtanbulda: Galatasaray 2, Fe-
Et fiatlarının indirilmesi hak· • ..a il o 1 d yıaya .... re ma m enese er en nerbahçe 1, Be•iktaı 4, Vefa 3. 

kında belediye faaliyetine devam birinci b 22 d y e ça pn JaflD • ıenç lzmirde: Altay 8, Altmorda S, 
etmektedir. Et komi-onu, ver· bir ....... _k L• k 

-.1 1 ur memuru rıır af ma· lzmirapor 7, Karşıyaka 6. 
diği narh kararına ait mazbatayı cer .. netlcealode birdenbire mil· Ankarada: Mubafıırtkli 10, 
hazırlamaktadır. Mazbata beniz yoner olmattur. Ak .. m refiki· Gençlerbirliii 9. 
encümene verilmediği için eacl- misclen ....... ldatma tire iagil· Mllıabakalar iki defa kartd•t' 

Fırkada ı ---·-

men et meseleaile hentiz mefpl terenin bllJlk zenginlerinden ma esasına g6re )apdacakbr. 
olmalDlfbr. EncDmen komisyonun birinin kıza babuının 616mGnden Yukarıdaki sıraya rare kulOp· 
mazbatamnı aldıktan IODra ene- 10nra pne çok zeaıin bir insi· ler evvell mahallerinde yekdijer
li etin maliyet fiyatını tetkik ve lizle evleamİf, fakat koeaaa bir lerile ikişer mOsabaka yapacak 
tesbit edecektir· Etin maliyet fi. mlddet IODra &lince her iki· ve aralannda puvan ve vasati 
ah Dzerine muayyen bir niabette aind• bllylk bir ıınete tenrOı gol beaaplaril derece tesbit olu
kir ilive edilecek ve etler &ç etmletir. Genç kadın intiftere-'" nacaktır. 
nevi olarak aynlacaktll'. Kuap- d• seyahate çakmlf. birçok Bundan 10nra lstanbal, lzmir 

Bir senelik faaliyet 

Kongrelerde okun
mak ftzere bir rapor 

hazırl~ndı 

lar etlerin berine aatblden etin memlelretleri .-.it. ı.taabaa. ve Ankara arasındaki aeyabatb 
kaçıncı neviden oldaiana ve da gelmİftlr. mOaabakalar baıhyacakbr. 
tesbit edilen narh fiatmı gllterir , _ _.11_ lrad1D1 ı.&•-L-•..1- bazı Seyahath mtisabakalar içia iki 
biru etiket asmaya mecbur ta• ......... - - ........... tarç kabul eclilmiftir: 
tulacaklardır. Halkm aldablma• Tlrk aDelerlle ba meyancla ya· A) Mahall1 miiaabakalar neti· 
sına meydan vermemek için de kanla balalettlldmiz paç T&rk ce8İllcle latanbul ve lzmird• bi
belediye memurlan tarafından ile tın ... ıı, andaki lulflkhk rinci ve ikinci ve Ankuaclan bi

Fırkada nahiye kongrelerine de - kaaaplar aakı bir kontrale tlbl bir mlclclet 1011ra daha 11ka bir rinci dereceyi alan lml&pler ara• 
vara edilmektedir. Fırkanın lstanbul tutulacaklardır. hale ıelmif. iaılllz lraclma latan• unda gidip gelmeli m&aabakalar 
,;}ayeti idare heyeti, vilayet dahilin. UnkapeıH • Rami ~olu buldu a7nhrkea aclralerini ve- yaemak. 
deki 931 senesi nahiye kongrelerinde Unkapam • Rami yolunun İllp• renk mektuplqmıya karar yer- B) Gidip gelme mDaabakalan 
okunmak üzere bir rapor hazırla • -ı-•erclir nı kil d bil •-•nbe t-una ait muamele bitmiftir. Y o- ..... • meye • OD &uıu -.· 

mıştır. 52 sayfa tutan bu raporda, Jun bu hafta içinde OD dlrt bin Aradaki IDUhabere bir mlcl· mil etmek. 
fırkanın geçen bir aene zarfındaki ha- liraya bir mlltealıhide ihaleli te- det deYam etmif, ıtlnla birinde Bu takdirde mahalb muaba• 
reketlerl, bttyük kongre ve bugtinkil : .... u:. k ..1 d TGrk L_, __ ... _,_: k--·1·-malann netice-

karrOr etmiftir. ıeeç -.-avm u .....-wuu .. .,.... 
vaziyet ve bmıun netkesf olarak hü· _..a__ __._ bir _..,__,,_ len· idi • mi pu•an be-• Bozul8n 1caı•..u-r •-•- •-...,- eY• me11111 uma " ktimetçe büyük kongre kararlanm un•• b--..1- 6 • la ktır 

Belediye muvazene mtld&rl1Ur1L ı-e teklif edilmlf, •JnC& 30 la 111U11 m ellll' o ca • 
tatbikten hasıl olan hareketler, ge- -.-- LL. Bu z1 d b. • • • t ·m 

Da- kaloriferi bu ıabah •-1 ola· 11111 lterllnllk bir .... 1. -anctern- tar ar an maınm erca çen vilayet kongresinde tesbit edilen uu 11111 ~ •• 

r.k Patlamıı ve etrafa "'·'--·· miftlr. Geaç ba ftll•&JI bbal fecleruyoaa aittir. ihtiyaçlardan takip enticesinde yapı- ,.,__ r-
öa batfıyan buhar ve •eak 111- etmek illeml,...k iade edince, Bu hatt.nın maçlan 

lan ve yapılmakta olan itler haldon- • I lıaclaa bana .. ..1. mtlteeair -•-- latanbui, (A.A)- İstanbul futbol her-
da izahat ve malmnat verilmektedir. lar memur arın çalışmaama mani b ~!-! _ _, cdnden tebU& edilmiştir: 
Gene raporda, Afyon meb'usu Ali olmuttur. Patlayan l::onman diba ve lttla emT..iaİ sence terket· 11· 12-931 tarihinde yapılaaık tik maç-
beyia riyaaetituleki geçen c-·· " kon. tamiri kabil ol:.macbtı11dan alt iDİi •e maamelelİDİ de J8pbr- lan; 
Sftlllfak~l&t ..,.llııdn d.m fiialiıi blortferletl ;taDllUllmfbr. lmfbr• Deliı.m M ...,__ R· Taksim sudyumunda. ktaıbulsp•PKa-
tetkflltmda vlleada getfrdik1erl m- r oru bugOn tamir edilecektir. flllacla 26 ,....0 Ye ıtsel om sampqa (111). Sffteymınlye- Anadolu (il} 

lah hareketleri bilhassa kaydedilmek· Ada elektrlklerl bu •k .. m iaslliz kMalalle e't'lllDlllife karar Kasımpqa·Bcylerbeyf ~nç1er, Süleyma· 
te ve pyle denilmektedir: pnacak yeterek, lnuna bclma ela Wlclir· niye· Anıdotu 

"Bu vaziyet netleesincle fırka te,. Adalara elektrik cereJUI ver- mit fakat TlrldJedtD aJnhm· 
kilAtında bazı tebeddül n yeniHkler mek için bir mOddettenberi ya• J11C1im ela Ulft .......... Kadm 
oldufu gibi geçen büyük kongreye ta• palmakta olan telİ••t tamamile b .. ,.11 ol•llfbar. 
kaddüm eden senelerin krübesf v bitirilmiftir. Sup meruimle 
ilerleyen hayat ve inkıllbın icabı ola- batbn açılma resmi ,.pıla· 
rak yeni nizamname ve flll'ka progra. calr ve AdalılanD lambalan ya• 
mı 'riic:uda getirilmiş ve buna hfnaen aacakbr. 
umnml klan heyetinden itibaren ocak Tlratro komlsyoRU toplandı 
Jara kadar vazife alan heyetler fa• Belediyenin tiyatro komiaJom 
Jiyete ~iş ba.lanmaktadrr.,, dtln qleden aoara Muhittin be-

Roporda k~, Yara- yin riyaıetinde toplanarak tet• 
c:at tfc:aretl, kara ve deniz istihsali· kikatta bulunmqtar. Komiayoa, 
tı, sthnrlik işleri, nakUyat işleri, Sah gllnleri muatazaman topla· 
deniz ticareti hakkında elde edHen narak Dar&lbedayİİD tekemmllll 
teshilt.t, vfllyetimiz dahflfncle teslrl- meael~sini tetkik edecektir. 
nl gösteren dtfer muhtelif meseleler 
mevzuu bahsedilmiştir. Atlllyede : 

Raporun sonunda önümüzdeki se- Me«-hul Ulftntln kim 
ne üzerincleki mesainin teksif edile • ~ 

c:eii hU811sat hakkında izahat veril • olduğu aııılaııldı 
mfştfr. Bu işler arasında bilhassa Beyoğlu hastanelerinden birin-
fırka merkezlerini birer hakiki halk de bir adamın 61dBğO, g6mOld&-
ocağı haline setirmek de vardır. •~ ğO, 610m feklinde bir rayntabi
porda bu hususta deniliyor ki: ilik g6r0lmemekle beraber, ~11-

"Halkmnz. bilmelidir ki teşkilitı- viyetinin meçbal olmuı nokta
mızın her hangf bir merkezine uğra • undan, cesedin m~zardan çaka• 
dığı zaman orada fırka mesaili ve 
memleketin mesaili umumfyesi hak • nlmaaı icap edip etmecliif ba-
llnıdakl alikasmr, ktiltür işleri ve 88• ıaıunda mtıdtleiumamlllt- mil
i reye ait her ihtiyacını tatmin ede- racaat olandup yaıalmııtı. 

· c:ek zaman ve vasıta mevcuttur. Aynı Ba m8racaattan aonn, bu ada• 
zamtLnda orada ihtiyaç n !ŞikAyetleri mın kim oldup anlafll11111t bi· 
candan diııliyffek ve derhal icap e- naenaleyh her hangi bir muame
den yerlere abettirecek kendi mftmes le tayinine hacet kal ....... r. 
slllerile kal'fllqacaktır. Halka ve Olen Ali iıminde fakir, kimaeail 
gençlife ve bimıetice memlekete kar- bir adamdır. 
şı bu vazifelerimizi bihakkin yapabil- --;;-;:;;:;;;;;;;;;::;::::;;::::==::;:;::;;:::;-
mek için bütün idare heyetlerhnkin 1 Kıaa haberler 1 
ne derece intizam ve hararetle çalıt- ____ _. ____ _ 
malan liznn gelditi kendilifindea Tetu,ıer- Defterdar Şefık bey 
tezahur eder.,, dün üç aylık muşların te\·zlini kontrol 

Nihayet rapor fU Mtırlar1a bit • için tedlyat klşelerini dolaşmı,tır. 
mektedir: Moakonda11 gelen Brdek-

Bursanın Mustafa Kemal Paşa Jıazasına 
"Vatan ve millete refah ve saadet tabi Voyvoda köyü a\·culanndan Halil 

temennilerile sözlerimizi bitirirken efendi. Apol~ont gölünde ıki ördek nr· 
umumi risiımiz Gazi Muata.f a Kemal muş. bunlardaıı birinin, ayagtnrf•ti lfll'et 
Hazretlerini hlinnet ve taaimle uar "nunıır'ldın. Mottoftdn nç.p pl9lf 
ve lıepimize muvaffakıyetler dileris... bir ördek oWu&un.ı anlalDlfClr. 

Bagllllldl hava 
Dd ıll&dwua...i clllel•it afbi 

.. .._ ...... dla ubala Jiae 
birdeablre ......... . 

Gececlmhtrl tt .. a. edea lo-
d01 bir anlık .. par1arm --
lerine mini olacak •adar flclde-
tiai artbnmfb ÔIW• IODl'a 

da mYa ta .. wle kapumlf ve 
bafif bir J'•t-r ba,a.-.. IODra 
....,., ,.,,,... ..,........ u-
mu idarulaia wrdlll •altma• 
ta ...... din hl~ bir .... ol
.......... parlar yollanaa de-

••• etlllıifleıllr. 
Ruatbaaelere fire basla rilz· 

tla' poynsclaa eeecektir. Haft 
bulutlu olacaktır. Hafif yıfmur 
ihtimal nrdır • 

Pou.t.: 
Feel bir kaza 

Enelkl ... platllda Bahlrpa
ıan takelaiatle fed bir kaza 
olmafhlr. Kapta• C.,uettm 
efeacllaia iclaralndeld romorklr 
prap iUelelİDden baraket eder
ken Emiain aaaclalıaa çarplDlf 
•• unclal clewilerek En -c1a1 
ile motk aramda kal-. Ye 
aldata •in' 1anlann teairile 
llm&ttti. 

Kaptan laaldaacla tahkikat 
bqlallllfbr. 

Reeep B. Ankalrada 
Şelarimlsde bulanmakta olan 

C. H. fark• amad kltibi Re
cep be, dan akP. Aakarap 
avdet etmipir. 

llaarifteı 

Mekteplere gönderi· 
len tasarruf levhaları 

Klınuauenelia tz lincle bat
h1acak olaa tuarruf baftua mD
nuebetile İf bank .. mekteplere 
teni edilmek &zere maarif mi· 
dtlrllpne taaarnf leYhalan gln
dermiftir. 

Bu anda ı ... maf menmı 
lserinde yapdacak JUi mlla· 
bakumda kazanan talebelere mi· 
Wat olarak verilmek ilen def· 
ter, kalem Yesaire de nrclır • 

Yeni mektepler 
Bu Hile tebre yakm klylerde 

vlllret bat~DClm yeni kay 
mektepleri yapbnlacakbr. 2•3 
denhaneai bulanacak olan bu 
k6y mekteplerinin 11bht, kllçtlk 
pavyonlar halinde yapalmua dll· 
111Dlllmekteclfr. Bu suretle maal· 
limlerİD ikametgiblan da mek· 
tebe dalaa yakan olacaktır. 

Mealekt konferans• 
Maarif müd8rlDt8 tanfmdaa 

tertip edilen muleki koafeflln•· 
lar lerİ•İ•e &allmüzdeki haftadan 
itibaren bqlanalacaktır. ilk kon· 
fwanı "Anormal çocuklar,. me•· 
ma albada Yekllet mtlfettifle
rinden Ahmet Hilmi B. tarafın· 
dan verilecektir. 

1 Gelenler, gt•ealer 1 
Belediyenin ıuraya deYlette 

olan bazı itlerini t.lrip etmek 
&zere belediye hukuk itleri ml
dlrD MubJis bey burna Anka
ra1• gidecektir. 

1 Şehrimizde bulunan Mali,. 
'Nklleti nakit itleri mlclOrl S.· 
n bey, don lzmir6 ıitmiftir. 
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Çok feci bir hal 
Morfin ve kokainden 

eroin afeti .. 
sonra 

Müddei umumillğe bir çok isimler verildi, 
tahkikat yapılıyor 

Gülbane hastanesi seriryatı durmasiyle ani ölümü veya müzmin 
son günlerde yaptığı tetkiklerle bir surette tesirile bunamayı fotaç e-

fec1 bir hakikatı meydana çı· der. Eroin, ne esrar gibi tütünle içi· 
karmıştır. Bu hakikat; Eroin is- )erek dumanile ne rakı gihi kokusile 
timalinin azami derecede arttığı ' 'e ne de morfin gibi şınngalarile 

kendi ini belli etmiyen kokain gibi ve mUptelllarının tahminen ço- ekseriya buruna ~ekmek suretile veya 
ğaldığıdır. verilen malumata göre yutarak mide tarikile almak hassa . 
Eroin, son aylarda içtimai bün· sında bir madde olduğu için kullanıl· 
yemizi kemiren bir afet halini ması diğerlerine nazaran daha kolay-
almııtır. Kısa bir zaman içinde drr. 
yapılan tetkikler ve müşahedeler Bunu istimal eden bir şahsrn sar-
Eroin iptilasının bütün sınıf ve hoşluğu ancak bir mütehas. ... ıs gözile 
meslek erbabı arasına ve hatta tefrik edilebilir. tetkikatımız Eroinin 

daha fazla gençler arasında istimal 
mekteplerimize kadar girdiğini edilmekte olduğunu ispat ettiğinden 
göstermiştir. çocuk ,·elilerinin, mektep hocaları • 

Seririyatın bu zemin üzerinde· nın ,.e aile odktorlarının nazarı dik-
ki tetkiklerine, hastaneye müra- katini celbetmek lazımdır. 
caat eden bir genç vesile ol- Şu anda mektepliler, genç kızlar, 
muştur. daktilolar, şoförler arasında yüzler· 

Birkaç hafta evvel seririyata ce Eroinöman bulunduğunu tetkikatı 
mız bize gö ter.mi,. tir. Binaenaleyh 

müracaat eden bu gençte ze· hir muallim kendi talebelerinden her 
hirlenme alametleri görülmüştür. hangi birinin dersanede uyukladığını, 
Hasta, dört aydanberi eroin kul· paydos zaamnlarında diğer arkadaş· 
)andığını itiraf ediyordu. Bu ço· )arından ayrı olarak düşünceli suret• 
cuk evvelce 10 santigramlıl< pa- te gezindiğini, bir gün içinde huyu. 
ketleri 10 gün kullandığı halde, nun ,.e ahlı1k:nın değişmesini, zeki 
ıon zamanda bu miktarı gilnde olduğu halde derslerinde muvaffak 
30 santigrama kadar çıkarmıştır. olamıın••ını. tuvaletine n geyinmesi· 
Seririyahn müşahedeleri ve genç- ne dik·k~t etmeyişini. iştihadan kesil-

i diğini, zayıfladığını gördüğü vakit 
ten öğrendikleri, heroin ipti isı- o talebeyi mutlak bir mütahassısa 
nın artık tamamen kök salmakta muavene ettirmek mecburiyetini his-
olduğunu anlatmııtar · Gencin setro"elidir. Aglebi ihtimal hu ta lehe 
·~erdiği malumat yapılan tetkika- mükeyyifattan her hangi birini kullan 
· ,~ ip ucunu teşkil etmiştir. maktadır. 

Bu iz üzerinde yürünüldüğü Arahasi içinde uyukhyan n yahut 
h . . u" k""d göz kapaklan yarı düşük, gözlerinin raır.an, eroının s u ar ve 

Bevoğlu taraflarındaki bazı içi k17,armış, tuvaletine itina etmemiş 
ve yahut araba içinde müşterisile kahvehanelerde , baıı gizli saçma sapan konuşmıya yeltenen bir yerlerde ve maalesef birkaç ec-
şoföriin araba9llla bionmekten \'8Zgeç-

l ·t anede gizliden gizliye Htaldı- mesi otQmol}ile binenlere tc1Ysiye olu-
ını meydana rıkarmı•tır. Son Gül- b"I" T Y na ı ır. 

hane müsameresinde bu mesele Nakil vesaiti kazaJarında kazayı 

Kaçakçılık 
LBaşmakalemizdcn mAbaatj 

Demek istiyoruz ki kaçakçılı

ğa karşı açılan mücadele sade
ce devletin hakkmı, hırsızların 
elinden almakla bütçeye bersene 
hiç olmazsa 15 - 20 milyon lira 
kazandırmakJa kalmıyacak, ba
yatları tehlikede olan birçok 
namuslu ticarethaneleri de ölüm· 
den kurtaracaktır. Memlekette 
namuslarile İf görmek istiyen it 
sahiplerine kuvvet olacaktır. 

Bu vaziyet nazarı dikkate ah· 
mrsa derhal teslim edilir ki 
kaçakçılık mücadelesinde hü
kumetle milletin namuslu ev· 

latlarmın hakiki menfaatleri ta
mamen müşterektir. Binaenaleyh 
kaçakçıların gayrı meşru reka
betleri karşısında zarar gören 
nekadar ticaret ve san'at sahibi 

varsa bunlarm hepsi de bu mü
cadelede hükumete ellerinden 
geldiği kadar yardım etmelidir. 
Kaçakçılıkla hem hazineyi, hem 
de memleketin namuslu işçilerini 
zarara sokan kimseleri kat'ıyyen 
himaye etmemelidir. 

Lisanımızda me{:hur bir darbı 
mesel vardır. Babalarımız "Mer-
hametten maraz hasıl o!ur.,, De
mişlerdir. işte bu darbımeselin 
tatbik mahallerinden biri 
şüphesiz kaçakçılara acımaktır. 
Kaçakçılara merhamet etmek, 
izah ettiğimiz veçhile, hazine ve 

memleketin namuslu iş adamla
rına karşı yapılan iktısadi ve 
mali suikastlara nihayet sükut 

şeklinde iştirak etmekten başka 
birşey değildir ve memleketin 

namuslu işçileri bu mücadelede 
hükumete bütün varlıklarile 
yardım etmedikçe ma-
alesef bu müthiş af eti ortadan 
kaldırmak çok müşküldür. 

..Aief.HU! .A.suff 

Acuzenin Delin esi 
MU13111fl : Nlzamettln Nazif f ..... 

Ressamı : MUnlf • 

istemezük .. istemezük 1 
V ezirlerde şafak atmıştı, acaba tsteır 

miyen kimdi ? •• 
-32-

Bostancıların ağası onları bu
rada kalıılamıştr. Sonra önlerine 
düşüp, payitahtın bu serkeş as· 
kerlerini orta kapıya, mehterin 
yanı baıına getirmişti. Bunun ü
zerine mehter, yeniçerilerin çok 
sevdikleri nöbet havalarına başla· 
mıştı. 

Burada da Darüsseade ağası 
önlerine çıktı. Sırıtarak, ellerini 
uğuşturarak ve kaşla göz arasın· 
da yeniçeri ağasının kulağına eği
lerek sordu: 1 

- İyi ya inşallah .. Bir şey yok 
ya? 
Ağa onu tat.min eden bir gülüşle 

başını salladı; sonra kapı kahya· 
sına gel bakalım dedi. 

Aldığı haberden memnun, se· 
sincinden yerinde duramıyan fel· 
lahın arkasına dü~tüler, saraya 
girdiler ... 

Yeniçeri zabitleri onun gözden 
kaybolduğunu görünce, bölükle -
rile beraber, hemen yere çömeldi
ler. 

Mehter şimdi bir başka nöbet 
havasına başlamıştı.. Fakat, da· 
vuicuları oynatan, zıplatan coş· 
kunluğuna rağmen hiç kimse o ta
rafa kulak asmıyordu. 

Üç dört bin kiti, belki de da· 
ha fazla adam vardı meydanda .. 
Ama hiç birinden ses çıkmıyordu. 
Binlerce yeniçeri yanyana dursun 
ve çeneleri işlemesin.. Bu, görül· 
müş, işitilmiş ıey de~ildi.. Aca· 
ba bu sükun nasıl hır fırtınaya 
şimşek, ve yıldırım hazırlıyordu_? 

Kara vanalar kazanlarJ!I jel' 
da duruyordu. Bölükler~ 
.mek isterlerse karavanal ıJ 
lıp birer hasıra çökfrver1~ 
Kaşık maşık hak getire .• 
le koparıp, pilava katı~ljeti 
caklardı. Paditahın zıY .

11 diğin ne olacak? Köpekleri 
ne birer kemik atılacakt1 
lim ..• 

Sadaret kaymakamı, ··yl• 
oturmaz yeniçeri ağasın•,.~ 
bakmıftr. Ağa Darüsse• e · 
sına yaptığı gibi ona da 
itaret çaktı. Bu; d 

"- Her fey yolunda .. ,, JıJl 
ti galiba ki kaymakam ra tef 
nefes alarak; baltacılara 
ili: ~ 

- Varın, Bostancıha!1 
0;ç 

leyin .. Şevketlu paditah, J:r 
kullarına ferman eyler .. 
iç avluya girsinler.. to 

Baltacılar hemen kot11Ji 
Bir iki dakika sonra P8 dol 
yeniçeri kulları iç avluya 
rulmuf bulunuyorlardı. ()1 

. . ~"'d Kaymakam yenıçerı aıt e 
- Sofralar hazırdır .• _,,,, 

di- 111 
Bu eski bir an'aneydi; 

sim böyle hatlardı. Jıi~ 
Bunun üzerine ağa kol d• 

sını dirseğiyle dürttü. Bu d" 
rasim iktizasındandı. Şill1 .1' 

makam, kubbe vezirlerlı b' ~ 
bulunan paıalar .. Herkes, 11at 
padiıah ve .. Valde sultan 1c1if 
kuvvetlerini .. göz~e~inde t.e eril 
mitler ve gozleranı yenıÇ 
dikmi!lerdi. ~ 

Kol kahyası dirseği yer ~· 
bir kere avazı çıktığı kad_,r ~ı , 

- Ya hak! - diye haY!'İ; ~ 
Sonra hil'atının eteğini f01 

ehemmiyetle mevzuu bahsedilmit yapan şahsın mükeyyifattan her han
va alakadar makamların ehem- gi birinin tahtı tesi rinde kazaya sc- !!!er==~!:""""'R~=-··~·::::l•!::t=:::..-.:R· ..:::•::!1:!:'!'·~!!:-!:::0~~!!!!!' 

l d"kk 1 . . 1 bebivet ,·erdig·ini anlamak irin kaza aş ıza ve miyet e nazarı ı at ennın ce - ,, :ı 

Eazan bir zabit, uzakta hır 
diğerine gizli bir işaret veriyor, 
hazan yeniçerilerin sekizi onu baş 
bata verip, mırıl mırıl bir eşyler 
konuşuyorlardı. Sonra gene ba§· 
larını önlerine eğiyorlar, düşün· 
celi düşünceli bıyıklarını buruyor 
lardı. Orta kapının sağ kanadı • 
na arkasını dayamış, ayakta du -
ran bostancı başı bu hale bir müd
det şüpheli şüpheli ~aktı;. so~r~ 
çenesini tutarak derın derın ıçı· 
ni çekti: 

salladı. ~ 
Bu da merasim icabıydı 'ô~ 

ğin sallandığını görür_ ~~ı 
padiıah kullarının - ege_r de" 
ha sadık iseler - hep bır:;,ı 

bedilmesine karar verilmiıtir. akabinde derhal bir asabiye müt.'l• arkadaşları 
hassısı bulunan ha tahaneye veya mu-

Öğrendiğimize göre tetkikatın ayenehanede sevkedip asahi ve ruhi 
neticesinde eroin müptelalarına muayenesinin yaptınlması ve mükey-
eroin verdikleri tesbit olunan yifat tahtı te irinde kazaya sebebi· 
kahvehane ve eczahanelerin bir yet verenlerin ağır cezalara çarptı -
listesi müddeiumumiliğe veril- nlmak suretile tecziyeleri lazımdır. 
miştir. Bu suretle vazife esnasmda bu gibi 

Dün bu tetkikatın batında bulu- maddelerin kullanılmasılla, kaza la• 
nan asabiye doktoru muallim nn azalmasına ve binnetice bu gibi 
Nlzım Şakir B. bu mesele hak- maddelerden hu~ule gelen zararların 

kullananların şahsına münhasır ka -
kında bir arkadatımıza fU izaha- larak bigünah bir çok insanlann ka· 
ta Yermiştir: zadan masun kalmalarına yardım e· 

"- Bir müddet evevl Eroin kul • debilir ... 
!anması dolayısile ahvali ruhiyesi bo- --;============i-
zulan n tedavisi için serriyatımıza 1 H A V A aleminde 1 
yatırılan bir genç, bize Eroin iptila· . 
sma ait ilk va.k'ayı verdi. Bu gençten, • k• L h t e . 
Eroini ne suretle tedarik ettiği ve ne- ) 1 e ayyar CI 
relerde satıldığı, kimler tarafından şehrimazde 
kullanıldığı ve ne gihi tesirat yaptığı Lehistanın milli tayyare fab-
hakkında malümat alındı. rikası umum müdürü M. Vitold 

Eroin afyondan istihsal olunan Rumboviç ile tanınmı§ Leh tay
ve tababette yevmi miligram üzerin - yarecilerinden M. Bolesko Orli
den müsekkin olarak istimal edilen nski şehrimize gelmişlerdir. 
şibhi kaleviyedir. Morfin, koka.in, M. Vitold memleketimizde bir 
afyon, esrar ve hatta alkol gibi, tıb· 
bt miktanndan fazla alındığı zaman tayyare fabrikası tesis etmek ve 
marazi bir sarhoşluk vermektedir. Türkiyenin tayyare müteahhit
Doktor reçetesile eczahanelerden te. liğini almak üzere Ankarada 
darik olunan bu madde günde 2 - 3 teşebbüslerde bulunacaktır. Le· 
miligram olarak istimal edilmekteyse histanda yapılan P. tipjnde bir 
de fazla miktar alındığı takdir<le tıpkı tayyareyi bagaj halinde buraya 
afyon ve esrarda olduğu gibi uyuşuk· getirmiıtir. 
Juk, rüyavi bazı hayalat ''e galat.atı Leh tayyarecileri yarın bu 
hiariye tevlit ederek kullananları iş- tayyareyi hazırlayacaklar ve is
lerine devamdan menetmekte ve his- tanLul üzerinde bir uçuş yaptık
lerini görletme-k suretile insanlık ha!'• tan sonra Eskiıehire gidecek
ısalarmı :.2hirlemektedir. Bu marazi 

!erdir. hisleri duyabilmek için her gün mik-
tamu arttırmak mecburiyetinde olan Tayyareciler lstanbulla Eski· 
müprelalarından günde yüz miligram şehir arasındaki mesafeyi 40 da
hatta 500 miligram alanlar hile mev- kikada kateaeceklerini söyle
euttur. mektedirler. Pilot M. Orlinski 

Zehirin alınma miktan çoğaldık~a Lehistanın en tanınmış tayyare
-1ekitı akUyenin zeka, teessür ve cilerindendir. 1926 da Varşova
ahllk kısımlarında büyük harabiyet. Tokyo seferini 22 iÜnde yap· 
Jerl mucip olur. Neticede ya bir kalp mlfbr• / 

lfo akşamı 2 1 de 
"udret Helvası 

Yod,·il 3 perde Nakleden 
.'.\1ahmut Yesari Bey 

Perşembe akşamı : fU~ŞTE GE.LEN 
Fintlar 40. 75 - 100 · 150, Localar 

400 - 500. Balkon talebeye 40 kuruştur. 

Kadıköy SUreyya sinemasında 
Bu akşam (Kalıımış pansiyonu) ope · 

ret 3 perde yazan. Yu~uf l\uri 
Perşembe ak~amı sinemaea ( ikimiz 

yalnızkenl Fransızca sözlü ş:ırkılı filim. 

UskUdar Hale sinemasında 
ı H uhum ann em) mümessili: Victor 

Laglen 

- Ne de uslu uslu oturuyorlar? 
- diye söylendi - Acaba kimin 
batını yemek istiyorlar? . 

• • 

Y e~içe;i ağasi~le kap; kahyası 
kubbe altına girince hizmetkar -
lar iç avluda sofraları kurmıya 
başlamıılardı. Az değil tam dört 
yüz sofra kurulacaktı. Ama sof· 
ra dediğin de neydi .. Hani şöyle 
yerlere birer hasır serilecek, üstü 
ne de somun somun ekmekler atı· 
lıverecekti. 

Türk san'atkArlarının - Türk rejisörlerl
nıin - Türk musikişlnaslarının 

Türk dekoratorunun ve Türk sermayedarlarının müşterek ve 
misilsiz gayretile vücude getirilen 

ilk Türkçe sözlü ve şarkılı film 

Istanbul Sokaklarında 
Şimdiye kadar hiç bir fiJmin kazanma
dığı misilsiz bir rağbete nail olmuştur. 

Elbamra ve Melek 

mek kazanlarına, kara\' 
saldırmalar lazım gelirdi· ~ 

lıte o anda Darüsseade d• 
le yeniçeri ağasının .. um1raıi ~ 
ve valde sultanın yur~ı ,Ji· J 
latan hadise vukua gel~\ft dİ' ~ 
kahyası belki görmem•§ dr f ı 
Ye etegwini bir daha salla I• ~ıJ J 

d w•t S•" p 
yeniçeriler, ko~.mak egı a.ı1'' 
çık.tan şuracığa bi~e k~P1d,.ıı: 
lar. Bilô.kis hep hır ag~~··uii1'! 

lstemezük ! lstemezuıJ 
diye bağınıtılar. >.~ 

tl•· ~ Vezirlerde şafak at~ bısl 
ba istenmiyen kimdi? ~ 
min kellesini istiyorlardı· ~ 

Yeniçeri ağası heıııe~, ıı
bölük ağalarını topladı,.:;,. • 
pıdnn öbür meydana çıal .,d-1'1 

Beş dakika .• Kubbe tı V~ 
leri intizar ateıiyle rakS'oıır• ,ıl 
ran bet dakika geçtı. dıll'1 
niçeri ağasının genit 1' •yıl!';~~ 
avdet ettiği görüldü. . .~ d~. 
Halil pafa ile ikisi hır 1 

•• ,tııl".'} . kon .. ı· ...,1· 
kadar baıbaıa verıp (Bil~--

uı;ıl-" 
Darlllbedayi Ted• fil rnlf P 

bugün akşam ISTlKBUL ·~" 

·~·~ r21183lo ~· ~~ ~ nıı 
Sinemaları bu kadirşinas rağbeti, tezahüratı ve alkışları karşısında (Doktor Knok) 

Istanbul Sokaklarının Komedi 3 perde 1 
iraesini daha bir kaç gUn temdit etmişlerdir. f Yazan: il il 

~~~~~~~~~~~ı J ~ma~ 1 1111 
Bütün Berlin Halkı ------"r Tercüme eden: 1111 y~ 

H a r r y B a u r' u ı. Galip • p/J/. , 

DAVID GOLDER Zabitan gecesi. Yakın~•~,..,:: 
Oyundan ıonra busutı .,ı,ıi 
Cumartesi ve pazar P filminde alkışlamıştır. 

lstanbul halkı da aynını yapacaktır. zilitlı halk geceaı. 



Şoförler için Amerikad 
yeni bir ceza 

8tr adamı çiğneyip Uldilren şofUrU, kur .. 
hanının cesedi başında bir gece sehaha 

kadar beklettiler 

k -'nıerikada kaza çıkaran ve 
aıa eınasında insan öldürenle

~e karıı kanuni cezalardan baı
'b~k yeni bir çeşit ceıa daha tat-

1 edilmektedir. 

si, bu hayaletlerin üzerine y6-
rüdüğünü, kendisini ezmek, 
öldOrmek istediğini görmüt 
ve bu yüzden birkaç defa ba
ğırarak istimdat etmiştir. 

Tayyarelere yol 
Gösteren kara 
Fenerleri 

Hava seferleri için lizım gelen 
işaretleri vermek usulleri gittikçe 

tekemmül ediyor. Deniz sahilleri 
boyunca fenerler yapılarak ge· 
micilere kayıklar ve limanlar 
işaret edildiği gibi tayyarecileri 
ta11are karargihma ıevk etmek 

için kara fenerleri de tesis olu· 
nacaktır. Bu fenerler, aynı za-

manda tayyarecileri tehlikeli 
mıntakalardan uzaklatbrmıya 
yarayacaktır. Mnnçesterde tesis 

olunan neon fubbe hava feneri 
280 metreden fazla bir yüksek
liktedir. 
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Fransadcl bir mesele 
Avukatlar Anonim şirketlerin idare 

Mecli_s!erinde. aza 1 Milyon! 
Olabılırler mı? 
Mahkemenin 
Vereceği karar 
Merakla 
Bekleniyor 
Franaada bazı barolarla bu 

barolara mensup avukatlar ara-

sında ıayanı dikkat bir ihtilaf 

çıkmııtır. lhlilifın esası avukat

lann idare meclislerine aza olup 

olamıyacağı meselidir. Bir kısım 

barolar nizamnamelerile avukat

lan meclis; idare azası olmaktan 
menetmittir. Hil~fında hareket ~ 
edenlerin barodan kayıtları ter- l 
kin olunmak, bu memnuiyetin 

kuYVei tcyidiyesidir. Buna rağ· 

u...... bir ft·-ıım avukatlar bunu · 

1'abul etmemiıler ve etmemekte 

urar atmiş!erdir. Bunun üzerine 

mesele bu gibi ihtilafları halle 

sallhiyettar olan mahkemelere 
intikal etmiştir. Yalanda (rix) 
mahkemei istinafı bu hususta 
kararını verecektir. 

liraya sigorta 
edilen kirpikler .• ... 

Loretta Yung 

Amerikanın en genç ve güzel 
sinema artistlerinden Luretta 
Y oung, bir heyetin Amerikanın 

en güzel kirpikleri olarak ilan 

ettikleri kirpiklerini 500,000 do

lar sigorta ettirmiştir. 

Geçenlerde bir otomobil ka · 
~ıı esnasında bir adaman ölü
~Üne ıebebiyet veren bir ıoför 
•kkında bu ceza ilk defa ola

Şoförün istimdadına biç bir 
kimse cevap vermediğinden şo
för sabaha kadar bağırmış, çır
pınmış ve sabahleyin tevkif o
lunarak adliyeye sevkedilmiştir. 

·················································-----

Avukatlann meclisi idare aza

sı olmasını meneden baroların 

noktai nazarı şudur: Meclisi ida

re azalıkları cezai mcsuliyeti mu· 

cip olabilecek vazifelerdendir. 

Avukatlar bu gibi vazifeleri ka

bul ettikleri taktirde bu gibi 
mesuliyctlere maruz olmak mev-

Güzel kizların kirpiklerini si• 

gorta eden şirketin ne şeraitle 

bunu yaptığını bilmiyoruz ama, 

herhalde pirim olarak yüksek 

bir ücret almıştır. tak tatbik olunmu,tur. 
Kazada ölen adamın ce!>edi 

tlıorga naklolunarak teşrih olun· 
llluı Ye tıbbıadli raporunu hazir-
1•ınışhr. Aynı günün akşamın
da kazaya sebebiyet veren şo
f~rü morgun teşrih odasına ge
~rıniş ve şoförü bütün gece kat
bne sebebiyet verdiği adamın 
•şında kalmıya mecbur tut-

'lıuştur. 

d Şoför, maktul. adamın başın
da yalnız başına kalınca, son 
t trece muztarip ol:nuş, ve bil· 
lin geceyi bir Jahze uyumadan 
2eçirmiştir. 

. Bütün gece şoförün gözü ö
klinde yatan ceset iizerinde kor
~yaletler dolaşmış, kendi-

· 1 Veremle mücadele için 1 

ibret alınacak 
bir rakkam 

F ransada veremle mücadele 
cemiyeti, her sene teşrinisani 

ayı içinde hususi bir pul dağıtır. 
Bu pulun· hasılatı verem müca
delesine tahsis edilir. Geçen se· 
ne olduğu gibi bu sene de tab 
edilen pulların birincisi F r:ınsa 
sıhhiye nazırı reisicümbura tak
dim edilmiştir. Bu münasebetle 
Fransız gazeteleri veremle mü
cadele cemiyeti tarafından çıka
rılan pulların ıimdiye kadar ver-

P 10/ e sÖ r Piccard'ın Tetkikleri 
Esrarengiz ( Cosmiques ) şuaların 

menbaı nerededir ? 
-3- mique~) in tesirinden kurtulduğunu 

görmüştür. Aynı neticeyi (Arrowhe
ad) gölünde (11) metre (50) santim 
derinliğinde elde etmiştir. Arzın et
rafında olan hava tabakatmın tazyiki 
(i\lunir) gölü üzerinde (7) metre ve 
(Arrowhead) gölü üzerinde (8) metre 
(50) santim irtifaında bir su sütunu
nun tazyikine muadildir. Binaena • 
leyh (20) metre irtifamda bir su SÜ· 

1 

1 <Rayons Cosmiques) hakkında yapı
:~ ~etkikler (1925) .senesinde daha 
f u_hıın neticeler Yermiştir. l\leşhur 
~ık alimlerinden n. A. Millikan 
le lflm (ionisant) amillerden tamami 

1~ tecrit edilmi ve içerisine hali tabi
~ e hn\a konmuş ,·azoyu su i~erisine 
ı:ld .ormak surctile tecrübelerde bu -
)' lltnuştur. Bu suretle \'azoyu (Ra· 
.~ns Cosmirıues) in tesirlerinden de 
'1!C • 

l'it etmive muvaffak olmustur. 
tununun kesafetile (Rayons Cosmiqu- 1 
es) in tesiratı nı bertaraf etmiye kafi 

tq ~~nlO.mcİur ki su haddizat;nda her 
~ li ( radioacth·ite) asanndan azade 
,, . lttaddedir. Bu itiharla su tabaka
"-ıçerisine daldırrlacak \'azo içindeki 
<ı~'~ın hariçten gelecek şualarla 
'ı llııe) olmasına mukavemet eder. 
~tııe,·i hail (ecran) \1lzifesini görür. 
~ 1'lt_ i.çin l\lillikan tecrübelerini yap. 
't _ıçın (3,540) metre irtifamda olan 
ltı~ır göJile (l\funir) gölünden (:500) 
~ltıetre mesafede ve denizin sathın· 
~....., (2,too) metre irtifada bulunan 

""head gölüne gitmiştir. 
(~~~likan yazo içerisindeki ha\1lnın 
~ır) gölünde (13) metre derinliğe 

inince tama.mile (Rayons cos•1 

geldiğini anlamıştır. 1 
(lonisant) şuaların tesrilerine mu

kavemet etmek noktai nazarından 

(20) metre kalınlığında su tabakası 
ise (1) metre (80) santimetre ku.rşu• 
na muadildir. Bu cihet nazarı dikka
te almarak (1929) senesinde (5) met
re kalınlığ!llda kur~-un tal1akasr üze
rinde daha kat'i, daha ehemmiyetli 
tecrübeler yapılmıştır. Bu tecrübe
ler neticesinde (x) şualarının bir kac 
milimetre. (gamma) şualannm bir 
kaç santimetre kalrnhğında kurşun 

tabakasile tevkif edildiği halde, cos
miques) tahirile tavsif edilen ve son 
derecede nüfu~ kabiliyet.;, olan esra-

diği fevkelmemul muvaffakıyetli 
neticeleri kaydederken bu sene 

toplanacak paralarla pul hası
latının yekunu 100 milyon fran~ 
bulacağını yazıyorlar. 

Bunu yazarken de mevzuubahis 
pulun ihdası sırasında, bazıları 
tarafından ızhar edilen betbin-

kiine dOşerler. Barolar kendi 

azalarının böyle bir mevkie düş
melerine meydan vermemek için 
takyidat vazetmeyi lüzumlu te
lakki etmiştir. 

Halbuki baroların bu gibı mu
karreratına itaat etmiyen avukat· 

Jar ise bu memnuiyetin 1920 liği hatırlatıyorlar. O vakit: Bu 
ne manasız teşebbü~!,, diyenlere 
karşı "gördünüz mu bu mühim 
neticeyi?,, diyorlar. 

tarihli avukatlar kanununun 45inci 
maddesine muhalif olduğu fik-

Biz Fransız gazetelerinde bun
ları okurken bizim memleketi
mizde de bir veremle mücadele 
cemiyetimiz olduğunu düşOndnk. 
Fakat F rancadaki cemiyetin elde 
ettiği muvaffakıyetlerin derece· 
sine bakarak bizimkinin şimdiye 
kadar ne yapbğını sormiye bile 
cesaret edemedik. 

rengiz şuaların tesirleri ancak (5)1 
metre ıkalınlığmda olan bir kurşun ta
bakasile tevkif edilebildiği sabit ol •ı 
muştur ve bu suretle (rayons cos -' 
miques) i tevlit eden ihtizaz adedinin 

Mlllkan 

adi ziyarunkine nisbetle bir milyon 
defa daha sür'atli olduğu tahakkuk 
etmiştir. • 

(Cosmiques) şuaların bu kuvveti 
hakikaten harikuladedir. Ha.U hazır
da fenni vesaitle tasarruf edilebilen 

rindedir. Zira bu madde avukat· 
ların ne gibi işler yapamıyacak-

lerını tadat etmiştir. Bunlar 
arasında avukatların nnonim şir-

ketlerin meclisi idarelerine aza 

olamıyacakları hakkında bir kayt 

ve sarahat yoktur. Binaenaleyh 
(Rix) mahkemesinin vereceği ka-

rarlar merakla beklenmektedir. 

(x) şuamın tesirini yalnız bir kaç mi· 
limetre kalmhğında bir kurşun saf• 
hasile tevkif etmek mümkün olduğu 
halde (cosmiques) şualann tesirini 
tevkif için (5) metre kalınlığında bir 
kurşun safhasına ihtiyaç hasıl olma· 
sı bu son şuaın evvelkine nisbetle 
(2000), (3000) defa daha müessir ol· 
doğunu gösterir. Binaenaleyh bugün 
(x) şuamı istimal etmek suretile elde 
edilen mühim neticelere nazaran biri 
gün (cosmiques) şualar üzerinde fen
ni vesaitle tasarruf etmek imkanı ha• 
sıl olunca binlerce kere daha mühim 
neticeler elde edilebilecek demktir. 

Işt bu mülahaza son seneler zar -
fında (cosıniques) şuaı üzerinde ötc
denberi yapılan tetkiklere bir kat da
ha ehemmiyet nrilmesine sebep ol • 
muştur. Fakat bu tetkikatı ikmal et· 
mek lçiın (cosmiques) şuaların hakiki 
membalarını keşfetmek lfızımdır. O· 
nun için profesör Pkcard son tecrü· 
belerile bu membaa doğru gitmek lü· 
zumunu hissetmiştir. 

Acaba (cosmiques) şuaların menı· 
baı nerededir? 

Artık halli icap eden en mühim 
nokta olarak bu sual ka rşırnıza 900 • 
yor. (Cosmiques) şualann evvelce 
zannedildiği gibi arzın içerisindeki 
kimyevi tea.mülat mahsulü olmadığı 
anlaşılmıştı. Kezalik bu şuaların gök
ten indiği de tahakkuk etmişti. Niha• 

R. 100 balonu 
6000 kllogramhk çekiçler 
arasında nasll parçalandı? 

Londra, 6 - Bir bur.devatçı fır
maıına satılan R 100 kabili sevk 

balonu bütün çivileri ve somun· 
lan söküldllkten sonra parçalan-

mıştır. Bu ameliye gayet kuvvet
li bir elektrik çekiçle yapılmış 

ve çekiç indiği zaman 60 bin 
kilogram sikletindeki gövde gök 

gürültüsünü andıran bir ıeıle 
binlerce parçaya ayrılmıştır. Bu 

parçalar haddeden geçirilerek 
düz Ye yassı çubuklar halinde 

sabhğa çıkarılacaktır. 

yet esrarengiz şuaın nüfuz kabiliyeti 
de ölçülmüştü. Fakat bu şualann 
asıl membaı henüz anlaşılamamıştır. 

Acaba bu şualar gökteki güneşten 
mi geliyordu? Güneşten değilse yal· 
dızlardan mı geliyordu? Bu nt>ktn
daki şüpheleri gene fizik mütehassısı 
l\U11ikan bertaraf etti. Çünkü bu za
tın yaptığı tecrübeler (cosmiques) şu• 
alarm tesiri altında vuku bulan (lo
nisation) hadisesinin geceleyin güne
~in arz üzeripdeki her tüılü t.esirleıi 
zail olduktan sonra mevcut oldulrunu 
i bat ediyordu. Gene bu tecrübeler 
güneşte kii uf vuku bulduğu zaman• 
Jarda hiç eksilmediğini gösteriyordu. 
Nihayet bu zatın yaptıf:'l tecrübeler 
( cosrniques) şua farın ),ldızlardan 
gelmediğini de anlatıyordu. Çünkü 
Tiirkçedc lfalıe ) olu. yahut (Saman 
uğru u) denilcıı (Kehkeşan) bir da· 
ğm arkas·!ıtda kaldığı zaman da gene 
(ionisation) hadisesi vuku buluyor • 
du. 

lştc bütün bu tecrübelerin \•erdiği 
kafi neticelerden sonradır ki prof c
sör (Piccard) hu usi surette hazır
lanmış bir balonla hava tabakalan
nın en yüksek derecelerine kadar çı • 
ikarak ,.e (Strato phere) demlen mın
talcayn kadar giderek aletleıile orada 
tetkikat ynpmıya karar ,•erdi. 

( DördUncU makale yarınki 
sayımızda. ) 
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Adalet huzurunda --c~~~k:k5~~~;1•• -·
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11•n••nl • sEvmsEF AtN • 
Belsoğukluğu ve ihtilitlanna lıtanbul dördüncü icra mmwrıu •. ı•---------------.. ind ğ h • ı • ı karıı pek tesirli ve taze qı- ğundp: Mcrtez aceowaa caıaıa töpril b~ı B. 236t a ı aın erı ne er dır. Divanyolu Sultan Mahmut Şube A. Sirkeci Mühürdar r.ade ban 2. 1740 Y09if efendinin Koe1aki Hacı oi· 

1 t 1 
9 türbesi No. 189 lu efendiye olan borcundan dola11 TRABZON POSTASI 

h an a ıyor ar . BONO --- mahcuz bulunan Bahkpazarmda teYh CKARADENiZ) lO~inunu-
qt... fts 1 E Mehmet rey'JA.ni mahalltsmln balıkpa. evvel perıembe 17 de. 
~Dl takti bir Kilrt hllkQmeti (!) kuraca- n karlı alım satım yeri. Ba- zan caddesinde kim 87 No .ıu dük-
ttı diye kandırdılar,herşey hazır, dediler. lıkpazarı MakıudiyeHanNo.35 kanın gediihün şehriye 65 akçe beş MERSiN POSTASI 

.A.a__ M. Dervif südiJa pal iearell ft 53 humus sehim- (KONYA ) 11 KAnunueY-
~ 4 (Vakıt) - Şark vili- kineli tüfeklerin yağmur gibi ya· Ademi lktıdar ve den 13 eehlna l'e humus eehml ve yine Yel Cuma 10 da Galata rıhtı-
~ de müıtakil bir Kürt hü· ğan kurtunları, uzun menzilli top· b ) mnk6r dilkln ıediiimn 120 sehim mandan kalkar. 
~. ( !) teaiı etmek makıadile Jarın müthit gülleleri kar§111Dda e gevşekliğine itibarile 8 •Mm tam ve ' diirt sehmi ·-----------· 
'~i). da iıyan eden takile- erimekten batka çare yoktu. As- ı.:ar,ı en muessir de\·a SERVOIN hap- ile lstanbulda atik Ali pqa ınaham- p:aımaıa:-==m:=-m::ı•--m1s;ı 
~ Uae ınızde muhakeme edil - kerler bizi küme küme topladılar. landır. Deposu. l'tanbulda irkeci'de meeinde ıı No. ıu ve fehriye 615 akçe 
~ re setirildiklerini bildir • Şimdi yaptığımız delice hare- Ali Rıza Merkez eczanesidir. Ta~ayı icarell bir bap yal•cı hamım 9 hime 
aııı....a; • Yüzlerinden yaptıkları ketin cezasını çekiyoruz. Bize de- 150 k il ö d 1 1 'd 1• .. J.Larile ı .... , __ ,_,_ •il"-- hı---ı. L""tiaet b h k ·k ku uruş posta e g n eri ir. zmir e ..., ~.... .. ...,.., -
"'tefi ın ütün a ı ati o nan aeler ki: "Cümhuriyet hükumetin· Irgat pazanndaki, Trıbzondı Yeni Ferah 
~ Derle görütmek imkanım den ne kötülük gördünüz?,. Runa eczanelerinde bulunur. 
lff ~. Ekaeriıi hakikati tah • doğrusu verilecek bir cevap yok· li======;;;;;;;;;==== 
~~~ söylediler. Bununla be- tur. Gördüğümüz ıefkat ve mer • ı . z A y l L E R 1 
~ -aiaenin ne gibi ıaik daire- hamettir. 
~ de Jl!eydana geldiğini anlamak Bir seneden fazla bir zaman Evkaftan aldığım maaşın cüz-

fP' _ ~ütkül olmadı. geçti. Devlet, millet ıayesinde ya· danını ve mübürümii zayi ettim. 
~lerimize onla:rm ağzından ııyoruz. Bu derece merhamet gör· Yenisini çıkaracağımdan eskisi-

ıyorum: düğümüz, bahuıuı böyle bir bare· nin hükmü yoktur. (2153 Fahriye 
-...._.....__Biz köylerimizde iı1imizle kete cesaret ettikten sonra isi ol· ...,,... ~ YUksek mUhendla mektebi 
l'lll oluyorduk. Bir gün bir kaç mak hatırımızdan bile geçmezdi. talebe cemiyetinin kongresi 
L!'.aelerek bizi kandırmıya ça • Bir hamlede kur§una dizileceği - Yüksek mühendis mekrebi talebe ce· 
~; 4'Ne duruyorsunuz, hadi mizi zannederken adaletin eline mivetinden: 
~. hazırlanın, çocuklarınız, teslim edildik. Adaletin kestiği -Yarınki perıembe günü aaat 
~ız da birlikte gelsinler. parmak acımaz. içimizde kaba • 14 te Beyoğlu COmhuriyet Halk 
~ııtana yakın bir yerde bü • hatli olanlar elbet di~erlerinden Fırkasında yapılacak senelik uSJc uır hükUmet ( !) yapacağız. ayrılacaklardır.,, mumi k?n~eye biltlin azanm 
~ !-izim de hük\imetimiz o'a· Bu asilere kullandıklan ıilih- gelmelerı rıca olunur. 
~~ız de diler milletler gibi İs· ların. cinslerini ıordum. Şu cevabı ~-;-kadar evvel yukarda isimleri 
~ L... llnize kavuıacağız. Bu uğur· verdıler: . ni ıaydığımız zevat birleıerek iki 
L ~ akıtmaktan kat:anlar - Beılı Rus, ımuaddel Osman· bin be• yu"z lira ıerm ı· b' l' ·• 
~ -·ıı t• h. t t • d 1 .. l" F l'h . 'S' aye ı ır ımı , ... ı e ıne ıyane e mı~ e· t!k' uç u ranıız man ı erı, otoma· tet tirket teıkil etmiıler ve tirke-
~ &.._ ! Kalkın, sonu hayırlı olan ı ı · · d J 

"" L--1-·ym. Y1'yecek, ı' ~ecek, . s· . b h k k d tin tesci i ıçın e ktııat vekaleti· u-... '!:' - ızı u are ete ıev e en· .. t t; • ı d' Fak 
ailih ve saire taman1ile ler kimlerdir? n.ekm~ractaad'k~ mıt er 1•r .• h .~ 

~ d·ım· ı· K ı · · E 1 .. k' 1 · t 'k tt'k fır etın aı ı ı muame eıı enuz e ı If ır. uvvel crımız - vve a ım erın etvı e ı b' · ·ı d M h' tL ._ . . . . ılın me en u ıt mecmuası er • 
~ teyi yapmıya kadirdir. lerını bılmıyorduk. Sonradan an· k 1 a batlanm b ~ 
iL..~.er. biz de dü§ünmeden, Jadık ki (Halep) te Kürtlerin anŞ~kıy · h. d If r. d I 
~-· .. d b b l t k'l t'kl · b' (H b' k Jr etın ı11e arların an o an " .._ ~ı ıorme en u am söz e • ~ ı • e ı erı ır u ıyan ~ üç Amerikalı zatın üçü de Bible 
ıL ~ıldık. Fakat çok geçme - mıtesı) vamnıf. Bunun handa bır H ' Tu"rkiy "'be · d I" 
""il lchnı • b. · kt b · b 1 B k . ouae ın e ıu 11n e a a--...~-.= erın ızı ateşe so uğunu şu eaı u unuyormuf. u omıte k 1 1 ve 0 d b'Jf"I 1 
L~~ı% ama .. it iıten geçti. Köy- efradı Ermenilerle el ele vererek a arkı' 0 anlerd'ı ra a 

1 11 ça ı· 
:..~ k f 0 l 1 K fk b"' 1 b' · h k · h 1 f&D ımae r · 19, a ı e er a as yo· oy e ır ıayan are eb azır a • S "nlerd A 'ka · 

'-tm J f d ,_. ı d C"h · · on gu e merı ya gı • "' Uftu. ran tara ın aKı mıt ar ır. u murıyetı sarsmıya d rt klard M G od il'' 
1 la 1 d 'k 'ki • d · · b' • h 'k . 1 en o a an . o se ın llla~._et ya an te arı ettı erı ve evırmıye ızı ta rı etmıt er· h' · · t k tt' .... .. 1 k 

~-.n b. · ı d d. ıssesını er e ıgı 1oy enme • 

Jbr ıze venyor ar ı. ır. t d' M" ·· H K 'd d .. d h d b ·ı B .. · d e ır. osyo. . reı er e muaa eme u ut ta urı e unun uzerme .sor um: B'bl u 'd ı kt d 
Zabitandan bir kiti bit" kaç - Umumi ;hupte yurclunuzu B~ e. ,..ouse .. ~ 8ç.ablıtmHa a :r· 

laef h. d · B' d kan k d 1 · · · ka 1 ır rıvayete gore ı e ouse ın er fe ıt üttü. ız en ö - ya , ar et erınızı, n arınızı T" k' b . .. I bö' 
\ il miktarı daha çoktu. Sila· öldüren katillerin sözlerine nasıl ur. ıy~ !U e91 .uç ıene evve Y· 
~llıailkemmel, talimi yerinde bir kandınız? ~ bır.şırket teaıs ederkedn lıtanbul 

' kartı durmak kolay mı? - Onu hiç sorma efendi!. De· a mı~yoner propagan ası Y!-Pa • 
, dağılmak istedik. Fakat dik ya .. Bu sivri ka fada akıl ol • <:a:k bf ~ec:ıua çr.i:'°ak ı!te • 
ker, arkadan da Cel5.li saydı hiç böyle belalı işlere karı· mış, a .atkAu ~~ ı e . ne9rıyat 
kurıun atmak suretile şklır mıydı? yapmı~a ım İd !ore~~)~nce, kprAo-

~ ıza imki.n vermiyorlar - - Peki düsünmediniz mi ki pog~kn da Yk~pı • ı,1ını ıoy ıyk~lr~ • 
~ 'I" )' ı A d 1 d d" ~ b .. .. men a a ı mııyoner tq ı atın • 
~ ea un o mayı göze aldıran. na o u a uşmanı ogan, oz d l b"lm k · · 
~ Z çoktu. Batımızda bulu • topraklarından yabancılari koğan a~ ~ard .a a ı b ı.çın me~~~yı 
..._~ '1dımız, ıivri düşüncelilerin bir .millet, bir avuc şaki öniinde net

0
•r .. e bevama l ~ar !edrmıt ır. 

~'Ilı )) · b d ld d 1 d" ·7 un u meıe e uzerın e meş • eme erı u oğru yo an sen e er, uıer mı 1 1 k B'bl Hou .. "d"' 
~ d 0 Ah h B k 1 1 k gu o ur en ı e 1e muru u 

~-"'La r ı. U k, aT.:· k u ~il 1t~'~ 1 ·k· M. F owle'le görüttük. Dedi ki: 
:"ti 1 yet Salih Paşa kolordusu yanı u! mı e ını a~ ~sın· _ Bible Hııuse'ın Muhit mecmua-
~ ~~a etti. Geriye kaç • dan ka~peceııne vurmak ıstıyen sile hiç bir alakası yoktur. Bilctiiime 
S,lhtımalleri de kalmadı. Gün· n~ert ınıanl~rın karıılaşacak~a· göre mecmua birkaç türle tarpfmdaa 
._ L..:._ ~· ıusuz Ağrı dağında ka· rı. akıbet acı bır h~srand~n ~aı«a neşredilmekte, buna neşriyat şube
~larmda saklandık. Yanı- hır şey .. ola~az. ~aı~ler ~·~~ı baş· mizde çalışan M. Birdy isminde bir 
~ ıetirdiğimiz hayvanlar da lanm onlerıne egmış dutunuyor • genç mali şekilde yardım etmektedir. 

~~ ~!::e,ı!ı,dbc,1:~-:i!·, ~";;. lar.. Ömer. Cezmi Fakat bu M. Birdy'in şahsi bir f~. 

ij 
~ _ dir. Mliessesemizi alAkadar etmez. 

h d 
Biz burada propaganda yapmıyoruz. 

U it mecmuası in pro• Bazı mektep n hastahaneleri idare e-
diyoruz. Mecmuada propaganda ya-

h d ? pıp yapmadığımız da şimdiye kadar 

.. agan ~sı mı yapıyor . i;~a:n~~~~:~~~~I tetkik etmekle pek 

ve yfne mezkur mahallede 
handa alt katnada 5 No. lu 

met.kar 
b&r bap 

dildcin derununda natiBtebr ber ber 
gediii ile yine makur handa alt ka
tmda ki 1, 3, 9, 11, 12: numaralarla 
marakkam beş oda gedlfiDin nlBlf his
seleri 30 cUıa müddetle ihalei e'-veli· 
ye na.ama vuedilerek bunlardan mez
kur baltkpua.nnda 87 numaralı dük· 
ki.nda medyuına alt mmur hissesi g&nli akıamı Sirkeciden bare-
dörtyUz lirada •e dlter mezktlr 11 ketle ( Zonıuldak, lnebolu, • 
numaralı yailrkçı ile derun.unda 1 S . 
ve 3 ve 5 ve 9 ve 11ve12 numaralı amıun, Ordu, Gıreaun, Trab-1 
mahaHerdeld m.eleri ilgtiz Jirada zon, SOrmene Te Rize ) ye 
talibi uhdesinde olup bu def'a yüzde ıtdecektir. 

beş zamla •• on be§ gün müddetle Fazla tafıilit için Sirkeci I, 
ihaleyi katiyye mUzayedesine vıu.edfl· : ' i! 
miştir. i! Yelkenci hanındaki acenteli- iİ 

Yağlrkcı hanı mecmuu raesahasr 1 j'ine mOracaat. Tel 21515 ii 
bin üçyüz lira olup bundan kagir To· ı: ====-==·::::::===-.;... eemE 
nos aksam alettaltmin 408 ve n ah- Gireson icrasından: 
şap abam 228 ar'fl"dır. Medyunvn Gfreson ziraat bankasına borçlu 
mutuarnf ohlata gedtitından 5 No. çınarlar mahallesinde hattat zade Hat 
lu mfinheclha oda tahmiıtin 40 alt er Ali efendinin Gireson ticaret mah
kattaıki 9 No la ve ıı. 12 No. lu tah-
minen 26 pr ve 1, 3 No.la mahaller kemesinin 20 eylül 931 tarih ve 931 -

20 şer terbiinde olup 5 No. lu münhe· 780 numaralı karnrite ifJasma karar 
dim 9 No. lu boş ahır hududu atik A· verilerek kesbi kat i)et etmi bulundu• 
Ji paşa c~ ve avlusu havuzla kah· fundan mtifJUs hnttat zade Hacı Ali 
ve ve Mustafa efendi w Zltteti hannn efendi zimmetinde alaçak ve istihkak 
fırm ve hanlan tatar lbrahhn hanesi iddialannda bulunanlann alacak ve 
Aptullah efendi He Fitaat hanım gay- istihkaklarını ilandan itibaren bir ar 
ri menkalat ve ahara ait suca dükka- içinde Gireson icra dairesme kayit 
nı ve Hasan efendi dükkanlarile mah· ettirmeleri ve delillerinin ve senet ,.e 
dottur. defter hiilasaları asıl veya musaadak 

Tonos aksam harap ve ahşap ak-
sam ve pek muntazam delildir. hanm 
ma mülük ve gedik tamanuaa 6295 li· 
radır. balııkpuanndakl dükkan me-
sahası alettahıntn 39 arşın arsa üze. 
rine nim kirgir olarak inşa edilmiş 
bir aalnf tahtıftda ve ahann ta.cıar-

ruf unda buhman dtikkanda yanm 
tahta perde ile tefrik edilmit zemini 
çiçeklt çini diikkln ve U.t kat biT ara-
lık iizerindt ifbu dtikkln üzerinde 
mesacliıf bir oda ve bir hell olup hu· 
dudu Yeni camii terif harimi Süley
man Andonyadf efendilerin diier ta-
raf Hurtit efendi dUkklnL eminönü 
meydanina yakin bıUluııan Babkpaza• 
rı caddesinde mahduttur. Tamamı 
10,500 JiT&dır. Yalıkcı hanmdaki 5 

No. lu odanın tamamı 80 doku nu • 
mara tamanuaa yüz, 11, 12 numara 
tama111111a bellerine 120 ter 1, 3 No. lu 
odalara 100 zer Ura olup talip o
larılann kfymeti naahamminelerine 
lril!lleye mtWp mlktarlarmm yüzde 
onu niı~tnde pey akçelerlni alarak 
340-27'4 dosya namaruile 24-12-931 
tarihinde saat 14 ün 17 ye kaadr ls
taıtbul 4 tlncU icra dairesine müraca· 
atlan flln olunur. (2752) 

suretlerini icra dairesine tevdi etm~ 
leri. 

Hilafı hareket cezayi mes'uliyeti 
müstelzim olmak artile müflüse borç 
lu olanların dahi ayni müddet içi-nde 
kendilerini bildirmeleri. 

Müflüslin maJlannı her ne hakla 
olursa olsun ellerirıde bulunduran . 
lar o mallar üzerindeki haklan mah
fuz kalmak şartile ayni müddet için
de Glreson icra dairesine tel·di etme-

. Jeri n etmezler ise cezayj ms'uUyete 
uğrayacakları ve makbul mazeret bu
lunmadıkça rüçhan haklaflftdan mah· 
rum kalacaklaııı . 

llA.ndan nilıa~et 20 gün içinde top.. 

]anmak ür.ere alacakhlann Gireeon 
icra81nda içtimaa davet olunduğu n 
nrüfltisün müşterek horçlularile kefil· 
lerinin ,.e borçunu tekeffül edenlerin 
içtimada hazır bulunma;>a haklan ol
madığı ıilan olunur. (1083) 

llltanbul il\'inci icra memurlulun • 
dan: 

h 8 Diğer taraftan M. Birdy ile de 
4'1. irget imzam altında çıkan görli,tük o da diyor ki: 

- işaret edilen yazıyı ben yu~ 
ı.takaleyı· ben yazmadım,diyor ! dım. Biz idare ettiğimiz müeseesele- ---- - -----
Lı rimiz için Amerikadan iane toplanz. Amavat KiSytinde dubaracı so-

~ "':-!baiade aydan aya intitar Türk hiç bir zaman bugünkü kadar Bunun icin yaptığımız işler hakkında katında H N. la hanede sakine iken 
~~tahit mecmuuı ve netriya· eski an'anelerinden kurtularak göğ- Amed knh1ara izahat ,·ermek mecba- elyevm ika.metılhı ınechul Dilara hı· 
~da, Amerikadan misyo· sünü hıristiyan tesirlerine açmamış . riyetindeyiz. Bu maksatla her sene n:m ile Halen Iranda olup ikamet 

Bir borçtan dolayı mahcuz ve pa· 
raya çe\Tilmesi mukarrer iki adet ka
pel poyyor markalı ;>azı makinesi Ga
lata.da perşembe pazarında Marikyan 
hanında 73 - 75 numaruda 13 - 12 
- 931 tarihine miisadif pazar günü 

larafmdan gençler için çı· tır. Belki açıkta naçığa dinini defiş - mecmualarım~a makaleler yazanz. glhlan mechul Sakılne hann la Ap
(A.'riıion of Youth) mec· tirmiyecektir. Terakkiperver misyo · Bu sene de teşk.ilatrmıza dahil bir pas den diye: 

~9'L -!-- Bible Houıe'ın Türki· nerlerin her yerde tatbik ettikleri ye. mecmuada benim imzam altmda bir lstanbul gedlnci icra JMmurluğun· 

saat 12. 13 de bilmüza;>ide satılaca • 
ğrndan talip olanlann yevm \e saati 
mezkürde mahallinde hazır buluna -
cak memurine müracaatları ilan olu· 
nur. (2154) 

"~ı Defrİyat müdürü M. ni usulü bizler de tatbik ediyoruz. makale ne redildi. Fakat ben bun • dan: 
~llpley Birge imzaıile çok Telkinlerimizi sözle değil fiille yapı- dan ancak neşrinden sonra haberdar Fatma Ye,ar ilanıma olan mütt• Kadıkög icra dairesinden: 

) ....... deier bir yazı çıkmıtbr. yoruz. Zaten Jsayı dille anlatmıya oldum. baki 1492 Ura borcunuzun temf.ni isti--ıd b Bir borcun temfniistifasıçin haciz 
a ilhana fu cümleler çalışmak ne kadar sakimane gayret Biz Muhit mecmuasını Amerika • fası emrinde tandm n bnla kılman 

~~L..~&ııdırmaktadır: sarfetmektir! Bilhassa bunu yabancı dan gelen para ile çıkartıyoruz. Mak- altında bulunan yazı masası ' 'e kris-
~ b ödeme emri ikametgihlannıım mec · tal camlıdolap \ C kütüphane ,.e ban,,·u 

S 
a mecmua çrkartmaktaki bir lisanda yapmak mecburiyetinde sadımtz kat'iyen propaganda değil, ~ 

.... ı. 'lk l l . . t" ıık • d t ekt' A halfyeti huebHe teblit olunamaması· ve sı'nger a"·aklı dı'kı'ş makı'nesı' ,.e sa-
h uaamayı ve yazmayı ı o an ar ıçın .. ,. u camıasına yar ım e m ır. - ~ 

\:."'t 1~en Türk kitlesine muasır Dün okuduğumuz bu yazılar merika ve Avrupada bir çok mecmua• na ve lltnen teblifine karar verilme- ire lstanbulda Sandalbedeşteninde 
~1--....ıuJd hrristlyan noktai üzerinde meşgul olduk: Söylenil· lar çıktığı halde Tür:kiyede hiç bir sine binaen tarlhf ilandan itibaren iki satılacağından deJHi.li)e le ihale pul 
~ I.~~ telkia etmektir. Gazete - diğine göre Muhit mecmuası üç mecmua çıkmııyordu. Bu noksanı ta- buçuk ay mUddet zarfmda kanuni resimleri mü teri ·ne ait olmak üzere 
~ de mtisemmasma uygun· ıenedenberi Ahmet Cevat ve ki • marn lamayı düşündük. (Muhit) i çı- bir ttirumıı oldaiu taktirde 931 -

~"' ,.._1lh't) N r1 tı Ah H'J · b 1 1 M k d F k 'rk t' i i '!ft·u dosya na-ruı il .. bilınKracıa talip olanların 16 -
12 - 931 tarilti• ~ )' ı • eş ya mızm ara · tapçı met ı mı ey ere . ar ım. a at şı ·e ım z n sermaye- .,.,.... - "' u 

"-.~ili birçok fikirler de vardır. Mac Callum, M. Birge ve M. sj kifayet etmeyince Amerikadan yar• dermeyan edUmedltf taktirde jiyabt• ne tesadüf eden çar nha günü sut 
~ htla bu eski medeniyet top- Goodsel isimli üç Amerikalıdan dım i tedik. Şimdi Amerikadan gör- mıda icraya d•T&lll oluuc:atı ödeıne 13 ten 15 kadar Bede tende satış ma-

hırlstfyanlrfm inkişafı ve müteıekkil bir limitet !İrket ta- düğümüz yardımla mecmuayı çıkan- emrinin teblifi makamına kaim olmak banin~ hazır bulu acak olan mema
ltin .Urip hazırlıyoruz. rafmdan nefredilmektedir. Üç ae· yoruz. Fa.kat söylediğim gibi kat'i • üzere illnen teblii olunur. (2157) ra müracaatları ilan .olunur. (2155) 

en din propanndası yapmıyoruz. 



Hiç beklemediğiniz bir sırada : 

işsiz kalabilirsiniz, 
hasta olabilirsiniz, 
başınıza bir felaket gelebilir; 
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't~IJ~-.' ~ /. ~ -"" ~ . 
I \il'/ · -,.. 1!~1 ~-~iri 
,, ~ , l&jll,..._.._ 

(., • t_,_ -·. ·~~ 

~--~--~==-:::~~ ~ ~ 
O zaman: 

Ah benim de bir 
kum haram olsaydı! 

Demek fayda vermez! 
1 Türkiye İş Bankası 1 

·--~--~------------~----~------Jandarma satın alma komis-
yonu riyasetinden: 

Jandarma için 3800 - 3900 takım kışlık elbise ile o miktar 

ıapka ve tozluk imaliyesi kapah nrffa münakasaya çıkarılmıtbr. 
Münakasa 24 Birinci Klnun 931 Perşembe günüdür. Taliplerin 
ıartnameyi ve nümunelerini görmek üzere her gün ve münakasa
ya iftirik için teminat ve teklif mektuplarile yevmi mezkiirda 
aaat on beşten on altıya kadar Gedikpaşadaki Komisyonumuza 
muracaatlan. (4233) 

1 3. K. O. SA. AL Ko. dan 

Farkı fiatı teahhüdünden nUkul "' 
den müteahhide ait olmak üzere 36.500 
kilo nohut pazarlrk . uretile ihalesi ic
ra kılınacakt.r. YeYmi ihale 14 - 12 
- 931 tarih pazartesi günü saat 15 
dedir • . 1'aliplerin şartnamesini almak 
ve nümunesini komi yonda görmek Ü· 
zere müracaatları. (630) (43.34) 

~ "" ~ 1 
K. O. ve 1. inci fırkanın ayn ay. 

8000 kilo üzüm. ... "' 
Çorlu ve Tekirdağı kıtaatının ihti. 

yacı iç.in miktarı ve tesilm mahalleri 
aşağıda yazılı nohut aleni münakasa
ya konmuştur. İhalesi 14 - 12 - 9:Jl 
pazartesi günü saat 15 te. Taliplerin 
şeraiti anlamak isin her gün münaka
saya iştirak için de ihale tarihi ,.e sa
atinden evvel Çorlu satın alma ko
misyonuna müracaatleri. (:>77) 

Tekirdağına (20.000) kilo Çorlu 
(13.000) kilo nohut. 

öksürenlere: KATRAN Hakkı Ek~ · 
Büyiik kıymetli bir Hereke halısı Sandal bedesteninde 

teşhir olunuyor __/, 

VAKIT11n~ Nafia vekaleti Adana yedirıC~ 
Uçük ilan~31ı daire su işleri müdürlüğün~e~· 

1 Odefası yüz kuruştur ~~ Cebelibereket vilAyetine tabi Ceyhan kasabası cıf::.O' 
f ş ocağı mevcut mahmuzların tamirile illveten yapılacak 3 adet rıırf ""-

• Her sınıf işsizlere iş ve isteyen· zun keşif bedeli olan 10530 lira mukabilinde ve kapa~ı ."'1 
15 ~ tere işçi verilir. Jile münakasaya çıkarılmış ve 931 senesi kanunuevvelının dııi": 

• if ocagına .,,ortak alınır. sah günü zevali saat 15 te ihalesi mukarrer bulunmuş ~1. b'fi 
lstanbul Yeşil direk, dan taliplerin yüzde yedi buçuk teminat ve aair veıaı~ı ~ 
Satın ahyoruz - Altından mı- kapalı zarfların ihaleden bir saat evvel Osmaniyede ~uk~ 

mut kırık yahut modası geçmiş bilezik, dairesinde müteşekkil komisyona tevdi etmeleri ve fennı 1 il6' 
kordon. kemer, yüzük, çanta. çatalkaşık, görmek istiyenlerin Adanada Su işleri dairesine müracaatları 
bozuk saatler gibi ~eyler alıyoruz. Saat olunur. (4146) 
9· l 2 arasında müracaat 

fstanbul Bahçekapı dördüncü 
Vakıfhın asmakat 29 

Sabhk Evler ve Para 
Lira Oda Semti 

7000 5 Şişli 

2600 5 Moda 
l 400 5 Taşkasııp 

Nevi 
KAgir 
Ahşap 

3000 5 Şehzadcbaşı Kdgir 
4000 6 Ortaköy KAgir 
6200 5 Cağaloğtu ,. 
2500 5 Y cnikapı .. 
5000 5 Kadıköy • 
6500 6 Gedikpaşa • 
8000 9 Beyoğlu • 
3500 5 Fatih .. 
3000 7 Ortaköy Ahıap 
5000 7 Kurtuluş Ahşap 

3000 8 Şehzadebaşı " 
Bunlardan başka her semtte satılık cm· 

]!kimiz vardır. EmlAk almak yahut ala· 
cağınız emlAke paranız yetismiyorsa ipo
tekle para alma.le için saat 9 • 12 arasında 
müracaat Istanbul Babçekapı dördüncü 

Vakıfhan asmakat 29 

Saaıam Irat setin Almak Is• 
teyenlere - Bahçekapusu civannda 
kAgir bir dükkAn acele Ye ehven fiyatla 
satılık oldeğundan talip olanların Gala· 
tada Mehmet Ali paşa hanında 41 nu· 
maraya mür•caat eylemeleri. 

Satllık mükemmel Apartman
Nışan uışında beş kattan iba~ct dokuz 
daireli ve 346 lira kiralı müceddet bir 
apartman satılık olduğundan talip olan
lann Galatada Mehmet Ali pasa hanında 
41 numaraya muracaat eylemeleri. (2099) 

Otomobil ve piyano alıyo 
ruz - Az kullanılmamış olmalı 9·12 
arasında lstanbut dördüncü Vakıf han 
asmakat 29 numaraya muracaat 

Para kazandrrıyoruz-Istanbut. 
dan başka villyetlerdc. kazalarda Memur 
yahut erkek işçi istiyoruz. işinize, vazife· 
nize halel gelmiyecektir. Istanbul Posta· 
nesinde 400 numaraya meytupla sorunuz 
içine 6 kuruşluk pul koyunuz. 

Para - OilkkAncı esnaf haftalık tak· 
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FOSFATLI 

ŞARK MALl 
HULASASI 

Kullanınız.. Her Eczanede Satılır. 
::~:::::et C:x:e:::=:::i:1!::::5r:!::::::::-Jffii-.:::..--:::::::ea!:::::::::::~· ı::::::: ________ ...... ..._..._..--...-........ - •• ~---....-

Kiralık Kagir hane ve DO.kkAn 
Betiktaş Akaratı vakfiye idaresinden ,;._ 

Beşiktaşta Akaretlerde 30, 50 numaralı haneler birer ~:;,j 
1, 3, 7,. 11, 20, 35, 44 numaralı dükkanlar birer ve 12 uu~ 
dükkAn iki sene müddetle bilmüzayede icar edileceğinde11 f: 
halin dördüncü gününden itibaren yirmi gün müddetle rıılll', 
deye vazedilmiştir. Ta1ip olanlann ve daha ziyade maUimat ,it,
isteyenlerin Kinunuevvelin yirmi altıncı cumartesi günil s~ 
üçe kadar mahalli mezkiirda 54 numarada müteYelli kaynı,, dl 
bğına ve yevmi mezkiirun saat on üçündeıı on beşine .. • ,~ 
lıtanbul Evkaf mUdiriyetinde idare encümenine müracaat 
meleri. (4257) / 

1 KRAMIYELI 

Emniyet Çayını ~ 
Ara~ 

Eczane ve Ecza depolarile koyııı' 
sahiplerine 

n şartnamelerde olan samanı pazar-1 
lı:kla alınacaktır. İhalesi 12 - 12 -
931 tarih cumartesi günü saat 16,5 ta 
komisyonumuzda yapılacaktır. Ta • 
!iplerin şartnameler.ini almak üzere 
her gün ve pazarlığa iştirak edecekte. 
rin de vakti muayyentnde komisyonu
muza müracaatları. (632) (4336) 

(3969) side ödeyebilirlerse kefaletle 50 liraya 

Koyun ve kefl~ 
kelebek hastalı~~ 
hükumet tar~ 
imal ettirilen _kipli' 
fajin hayvan ~ 
rine, ecza dep ~ 
ve eczabanelete ~· 
olarak satıhnalP~ 
On koyun içİ11 ~A' 
kutusu 75 k~V 
Hastalık mevıiotl 

layısile seri ıurelte tedarik için doğrudan doğruya Selilll~ 

. .. . 
K. O. ve L fnci fırka ve topçu ta

burunun ayrı ayn şartnamelerde o· 
lan otu pazarlıkla almacaktır. İhalesi 
10 - 12 - 931 perşembe günü saat 
15,5 ta komisyonumuzda yapılacaktır. 
Taliplerin ş.ı.rtnamelerini almak üze. 
re her gün ve pazarlığa iştirak ede . 
ceklerin de vakti muayyeninde komis
yonumuza müracaatları. (634) (4338) 

• • • 
Ayvalıktaki kıtaat hayvanattnın ih· 

tiyacı için 160 bin kilo arpa kapalı 
zarf usulile münakasaya konmuştur. 
lhale tarihi 6 -1 - 932 çarşamba 
gilnü saat 15 tir. Taliplerin şartna
meyi görmek için her gün münakasa• 
ya iştirak edeWlerin ise teminatı 
muvaldratelerile ihale tarihinde Ay • 
Tal.ık satm alma komisyonuna müra· 
caatıan. (627) (4.108) 

• • • 
Çorlu ve Tekirdağı kıtaatı ihtiyacı 

f~ miktar ve teslim mahaUeri aşa
itda yazılı üzUm alent münakasaya 
konmuştur. İhalesi H - 12 - 93-
tarih Pazartesi günü saat 15 te. Talip. 
!erin evsaf ve şeraiti an1amak jçin 
her glln münakasaya iştirak etmek 
için ihale saatinden evvel Çorlu sa • 
tm atma komisy<>nuna müraca.atleri. 

(578) (:1968) 
~u J2000l 1 kilo il%Uıu, Tekirdalı 

• • • kadar para alabilirler saat 9· 12 1.rasında 
K. O. n 1. incj frrka ihtiyacı için Jstanbul Bahçekapı dördüncü vakıfhan 

pirinç pazarhkla satın almacaktır. asmakat 29 numaraya müracaat (2156) 

!:!~~ 9d~ kı;misy~3:u~:::~:;~:~ ~ lllillml!U'~lliID!ll'l!im'llllml ~ l~~ı~ımıı 
caktır. Taliplerin şartnamesini at • 
mak üzere her gUn ve pazarlığa işti· .- y A IW 1 T 
rak edeceklerin de yevmi muayyenin- r a ,,..,__~ 
de komisyonumuza müracaatları. Adres: Istanbul Ankara caddesi 

(62:>) ( 4289) Vakıt yurd1L 

J(. "' "" 
K. O. n 1. inci fürkanın ihtiyacı 

için soğan pazarlıkla aJmacaktır. Iha 
lesi 9 -12 - 931 çarşamba günü ko
misyonumuzda yapılacaktır. Talip • 
]erin şartnamesini almak üzere her 
gün ve pazarlığa. iştirak edeceklerin 
de yevmi muayyeninde komisyonumu• 
za müracaatları. (621) (4285) 

.... J(. 

İstanbul levazım eşya ve techizat 
ambarının tamiratı pazarlığa konmuş.. 
tur. İhalesi 12 - 12 - 931 cumarte
si gi{nü saat 15 te komisyonumuzda 
yaprlacaktu. Taliplerin keşifnamesi· 
ni görmek üzere her gün ve pazarlığa 
iştirak etmek lstiyenlerin de yevmi 
muayyeninde komisyonumuza müra -
caatlan. (628) 4307) 

• • • 

Telef on : Yan işleri 2.4370 ve 
2.3872 idare 2.4370. 

oataP kutusu ; 46. 

Telgraf: Jstanbut Vakıt 

Abone şartları: 

I 3 6 12 
Dahilde 150 400 750 1400 
Hariçte - SOO 1450 2700 

!!!n $anlarımız: 

Aylık 
Kuru~ 

" 

Satın 
Santimı 

Resmi 
10 Kş. 
20,. 

Mu sus! 
12,50 Kş. 
25 

KUçUk llln ,artlarımız ı 

1 2 3 4 1 · l O Defalık 
30 50 65 75 100 Kuruş 

A - Abonelerimizin her üç aylı· 

3. K. o. muhabere alayının mev· ğt için bir defa meccanendir. 
cut elli araba gübresi pazarlıkla sa • B - 4 satın geçen ildnlımn fazla 

uun için 5 kuruş zammolunur 
tılacaktır. İhalesi 12 - 12 - 931 cu• .._ ____________ .,,. 

martesi günü komisyonumuzda yapı· 
lacaktır. Taliplerin şevmi mezkurda 
komisyonumuza müra.caatları. (623) 

(4287) 

VAKIT Matbaası 
Sahibi: Mehmet Asım, umumi 
neşriyat müdürü: Refik Ahmet 

Yüksek Baytar mektebinde Distofajin imalathanesine miit• 

edilmesi. 3996 A 

"Gui,, -"G~i°~öFi~:::~'Rex,,j\ 
Çoraplarile "GEVE" iç çamafırlarını ve büyük Fransıı: 

GASTON VERDIER kadın çoraplarını isteY1 

lH ~uru~ yüzü ile ~u~ tüyü yasu~ ~ 
lstanbulda Çakmakçılar Sandalyacı\arda kuş tüyü fabrikası yüzile ~ilte 1'• {,JI' 
yorgan 15, yağlı boya yarnk 5 liraya, kuş tüyünün kilosu 100 kuruşt4fl 
Kuştüyü kumaşlmn her rengi ,·ıırdır. Ucuz satılır TeL 2.3027 

Tayyare YIL 
p·yangosu 

Büyük ikramiye 

1.000.000 Liradır. 
Keşide Yılbaşı Gece§l Yapılaca1'tıt• 

Biletler azalmaktadır. d. 
ACELE EDtNiP' 


