
Vatandaş! 

Bayramlıklarin yerli 
malı olmalı ! 

Hırıstlyanlarla 
yahudller niçin 
geçinemezler ? 
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Meb'us intihabatı Cunıa 
Gece Gazi Hz. nin nezdinde mühim bir içtima yapıldı 

Gazimizin beyannameleri derin bir 
nüfuz -ve isabetle hazırlanmıştır 

beyanname ile Fırkanın namzet listesinin yarın neşret kuv
'1etıe muhtemeldir. Fakat bazı isimler şimdiden anlaşılmıştır 

tt~~ara, 19 (Telefon) - ~azi n.z. ıımf miicadel•inin. mncut hulunm'l· a.ının kıymetli birer uzvu olduklan
tf ',t . ı:ece, fırka &urup reıı vekıl· dıfı, intizam, teaanüt teı1i.s etmek i- na temas olunacak, l ürkiyede haki!d 
'ltl lı, ve Cemil neyler de hazır ol- ihtiyacı tatmin edecek derecede sınat 
141:tı .ha~de riyaset di~anmı topla- ,. mi ..... eler •Üc~t ~ulm~ı milliyet p~r 
/'. ıntıhabın son vazıyeti hakkın- İntihabat 1 ver tiiri< amelesının vucuduna bag-. :•r müdavelesinde bulunmu~lar- 1 lı olduiu rösterilecek, umum millet 

d u ~nada fırkanın namzet liste- 24 Nisanda 1 menfaati noktasından "melenin millt 
1ı: kat'i şeklini almıştır. Bu ılin de Ankara, 19 (A.A) - Dahi- haysiyeti, kabiliyeti, kuvveti ve refa-
Qd a ~ekilJer Gazi Hazretleri tara- liye Vekaletinden teblii edil- hile fırkanın al1kadarlığı anlaşılacak-
.an. kabul edilmişlerdir. Bu içtima mi~tir: tır. \ 

Q ~illerin Gazi Hazretlerinin be· Müntetibi sani intihabatı Ctimhuriyet cihazını dikkatli, ıuur-
llaıneıerine ittila ha~ıl ettikleri tah memleketin her tarafında bit- lu idare vazifesinde olan memurların 
lı Olunuyor. . . M b' b b N r:ı..ir vt vicdan huzuru irinde bulunma 
11 mıştır. e us inti a ı isanın • ~ 

aber aldıg~ ımıza göre beyannanfe 24 ·· d l k B · • larına çalışılacaktır. \l un e yapı aca tar. u ınh- , 
ıı ~un ve etrafhdır. Bunda H. Fır-
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Fırkanın harici si)aseti (Yurtta 

ın . hapta meb'us çıkacaktır. d Ih) ·ı h tbı'k 1 ti.kameti, vani veni devrede sulh) (cihan a su cümlelerı e U· 
- - Evvelki intihaba nisbetle Ak-ı_ olunacak dü~ünceler ıöste- lasa olunmaktadır. 

.'t,e"'ı.e, nıilliyetçi, halkçı ve devlet- saray, Bolu, Çorum, Kastamo· Beyannamenin maarif, adliye, ida-
anı etati t ye inkiHipcı. olan fır- nu, Menin, Sinop, Tekirdağı re, Sıhhat, lktıeat, Maliye bahislerin-
" ·ı . • ~la 1 t1.tı adi siyasette türkiye vatan villyctleri birer meb'uı fazla, de çok ehemmiyetli kayıtlar bulunacak 

tı,li l'ının müşterek hayat ve menfa. Gümüşhane, Urfa, Trabzon tır. .• 
ı 1."0ktasından na ıl mütale& edil vilayetleri birer, Gaıiayintap Gazi Hazretlerinin dyasetleri al-

~ll ıtz.ıın celeceği, insanı hayran bı- ve Mardin villyetleri ikişer tında n vekillerin iştirakile §U daki-
"'db. ır nüfuz \'e isabetle teQ.rih ve b' k k k kada yapılmakta olan içtimalarda 
" 1 " 1 me us no san çı araca lardır. ll ı hlektedir. mecli~ rei5:ile gurup reisleri de hazır 
eya bulunınaktadJr. a~ nnamede milletin fırkanın 

~.t et ı:östel'diği müntehibi . anilere marifet, ve çalı ma derecesile mütena 
il '"ermek suretile, mecli in intihabı sip olacağı izah edilmektedir. 
)d~nileme karan ne rolunurken Bütün bu çalışma zümrelerine gö
~et 1•1en tahminlerin nasıl tahak- re yapılması düşUnülen 'jeylere be· 
~la tıği söylenecek, \'e • amimt mu- yannamede veciz birer i~arette bttlu
~l ara na ıl istenilerek yer gösteril nacak, köylü çiftçilerimizin kredi ve 
tı 111 tl~.lıldıktan sonra fırka meb'us- b.tihiial watış kooperatiflel'i gibi teşek
ler~ 0 nümiizdeki devrelerde gide- küller tei!vik edilecek, zamanla umu
tı.t1 Yeni siyaset yolu izah oluna- mi birlikte toplanmak gayesi iltizam 
ııe' olunacaktır. 

ş11~:n.nnınede ayrı ayrı birer me- . Küçük sanatlar e~babının _münfe
lııııdtı •nde çalışan vatandaşların rıt kalm~larınrn mucıp oldug~ der-
~. r kları mesleklerde na<=ıl ayrı mansızlıgı kaldumak çarelerınden 
tt ha <ı.kat müşterek ve milli bir cemi onlara kredi müesseseleri yaratarak 
re{atı için kıymetli ve birbirleri- menfaat ve emniyetlerini uttll"mak 
et a ~dilmiyen uzu\·Jar olacağı hususlarından bahsedilecektir. 
ı ~~dildikten sonra türk milli ca- Beyannamede türk amelesinin mev 

ı a~rt~Her, küçük e::ınaf, aan'at er cudiyetlerile kollayıcılığı Ye koruyu-
itler ele \e serbest me.ilek erbabı, culufu vazifesini yaparken milletin 
eıııi~~nı~~iyetle memurlar, mü~- de on_un .~aya~ile, k~vvetile alakadar 

~%~ gıbı çalışma zümrelerine olacaıı 10ylenılecektır. 
nnıatılmakta, türkiyede bir Amelenin mesailerHe tilrklük canıi 

~şir Fuat Paşanın cenazesi 

~iirk ordusunun en yaşlı 
t. Paşası gömüldü 

"·~ 

~ 

~ • .:•ini Uç, dört nesle mensup zevat takip etmı, ve 
erhuma son sellmı Jlne TUrk askeri vermlftlr 

""• ~ •• "" h er urnun tabutu ebedi medfenlne götUrUIUrken 
[ Yuısı 4üncil sayı[ımızdadır ] 

Şehrimizde geçen meb'us 
intihabından bir intiba 

Kuvvetli tahminler 
Ankara, 19 (Telefon) - Yeni 

namzet liıtesinde eskisine naza
ran 95 iıim fizerinde değiıikli1' 
olduğu kat'i denilecek derecede 
anlaşılmaktadır. 

Asaf (Bilecik), Dr. Burhan 
(Kayseri), Ali Nazmi (Muila), 
B. lerin yeni listede bulunmadık
ları, Ziya (Çorum) B. in de Na-
fiada bir vazife alacağı söylen
mektedir. 

Gerek listenin, gerekse be
yannamenin yarın akıam matbu
ata verilmesi ihtimali çok kuv-
vetlidir. Yeni listede iıimleri 
olanlar arasında avukatı Vas
fi Raşit ve Osmanlı bankası hu
kuk müşaYirlerinden Nazmi 8.
lerin de bulundukları tahminler 
meyanındadır. 

Ankara, 20 ( Telefonla ) -
Listede çok mühim tebeddül-

ler olduğu duyulduğu için batta 
şahsi vaziyeti hakkında şimdiden 
malumat alabilen meb'uslar, ken-
dilerine iş aramıya başlamışlar
dır. 

Tayyare cemiyetinde vazife 
alan meb'uslardan biri, buna 
bir misaldir. 

[lmihab:ı ait telgraf!arımız son haber· 
ler sütunumuzdadir.] 

Günü Yapıılacak 
Hakkın Galebesi 

Ali Cenani davasında be
raatimize karar verildi 

Kanuna muhalif hareket cürmün
den de beraat kazandık 

Gazetemiz dün cümhuriyet hü
kümeünin idil mahkemelerinden 
iki karar aldı. Bu kararlardan 

biriıi Ankara as
liye mahkemesi 
ceza dairesi ta
rafından veril· 
miıtir. 

Geçen sene 
gayri tabii bir 
tekilde tagayyilp 
ederek bilahare 
memlekete av
det etmiş olan 
sabık ticaret ve
kili Ali Cenani 

Gazetemizi l5tanbul beyin bu tagay
mıhkemesinde mü· yüp hadisesi et-

dafaa eden rafında •aki neş-
lrfan Emin B. riyabmızdan do

layı aleyhimize açtığı malum da
vaya aittir. Aylardanberi devam 
eden bu dava nihayet adalet 
mahkemesi huzurunda hak ve 
hakikatin tam bir galebesi ile 

neticelenmiıtir. Yani VAKiT be
raet kazanmış Ali Cenani beyin 
hakaret davası nddolunmuştur. 
Diln bu hususta Ankaradan al· 
dığımız telgrafı aynen aşağıya 
dercediyoruz; 

Ankara, 19 nisan -Ali Cenani 
davasında bua-ün mahkeme, neş· 
riyatımızda mahiyeti cürmiye ve 
kaaıh cürmü bulunmadığından 
V AKIT hakkında beraet kararı 
Yerdi. 

Avukat Galip Hikmet 

Karilerimiz pek iyi hatırlarlar 

ki Ali Cenani B. bu davayı aç
tığı zaman iddiasının tamamen 
gülünç olduğunu bu sütunlarda 
izah etmiştik. 

Yevmi gazete· 
lerden yalnızV ~ 
KIT'ı tefrik e
derek onun a· 
leyhinde muha· 
kemeye müra· 
caat etmesinde
ki garabet üze· 
rine de nazan 
dikkati celbey• 
lemiftik, husu
sile sabık tica-

ret vekilinin VA- Gazetemiz! Ankara 
KIV'tan hakaret mahkemesinde mil· 
davası açarken dafaa eden 
müdürü mesulü- GallpHlkmet B. 

müz Refik Ahmet beyin teczi
yesile beraber sahibi imtiyazı• 
mız Mehmet Asım B. den de 
25000 lira manevi zarar ziyan 
istemesinden dolayı hissettiğimiz 
hayreti söylemiştik. 

Zannediyorduk ki Ali Cenant 
bey gazetemizde hadisenin nasıl 
başladığını, ne gibi safhalar ge-
çirdiğini izah eden neşriyalımız
dan sonra davasından vaz geçe• 
cektir. Fakat bizim ümit ve tah
minimiz boıa çıktı. Ali Cenanl 
bey bilakis bizim çok samimane 
olan neşriyatımızı aciz alameti 
gibi telakki etti. Mahkeme va• 
sıtasile V AKIT gazetesinden yir
mi bet bin lira almak Omit Ye 
hülyalarına vUs'at verdi, daYuın• 
da ısrar etti. 

(Alt tarafı 2 inci &ayı/ada) 

=========================================------...... 

[ Harding nasıl öldü? . ] 
-10-

Mm. Harding mektup,arı 
almağa muvaffak oldu ! 

Madam mektupları okuyorken hummadan 
hummaya düşüyordu ! 

- Son derece ciddi. Bu mektupler o Ben ı:eri döndüğüm zaman madam 
nun hakkıdır. Harding ile madam (Y) yan yana otu 

- O halde beni dinleyiniz. Ben ruyorlardı. Anlaşılan madam Y benden. 
şimdi evime giderek bütün bunları alıp söz aldıktan sonra madam Jiardinge ~ 
getireceğim \'e size teslim edeceğim. Jefon etmiş, o da kalkıp gelmişti. 
Siz nasd dü~ünür ve hükmederseııiz Ben !lelam verdikten sonra muhtıra 
öyle hareket ediniz. Yalnız size söyli· larr çrkarmı~, maMnın üzerine koymllf 
yeyim ki bu vesikalar reis Hardingin ve madam Hardinge dönerek: 
Nan Ilritton ile müna~betlerini kat'i - Madam, siz bunları okuduktan 
bir surette ispat etmektedir. .sonra ba~ka bir izaha ihtiyacınız kal· 

- Madam Hardinı de bunu öğren- mıyacaktır demi~tim. 
mek istiyor. Madam Harding başından şapkasını 

- Fakat madam Harding benim a- çıkarmı~ Ye mektuplann içinden, geli· 
leyhime dönecek. şi güzel birini çekmişti. Madam, mek· 

_ Niçin? tubu çekerken bana sordu: 
- Çünkü kadın hiyanetten fazla hi - Mister Mins, bunlan nerede bul· 

yanetin keşfine ehemmiyet veriyor. dunuz. Bunlar ~ende ne kadar kaldı. 
- Sen bu cihetten merak etme. Sonra bunları niçin bana. birden bire 
Madam, otomobilinin hazırlanması- getirmediniz. 

nı emretmiş, ben de evime giderek, muh - Ben mektupları size getirmedim. 
tıra defterler.iııi n mektuola.rı alaı-ak Madam Y ye ıetirdim. Bununla bera 
gelmi~tim. (lJıt tarafı ı inci ıagıfada) -- - .... 
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her size şunu söylemek isterim ki ben 1 
izin nsabiyetinlzdcn çok korku) orum. 

- Miste,. Min . Sen benimle beı·aberl 
çalışmakta de am edecek in. 

Ali Cenani davasında be- 1 TELGRAF HABERLERi 

- Fakat, benim kendimi fedaya ni 
yetim yok. 

- Kat'iyyen korkma. 
- 1 rar ediyorsanız bundan böyle 

size verilece! raporları madam Y ye 
takdim edeyim. 

- Pek liJii! fakat bu raporlaı· ,·erili 
rorken ben de hazır bulunmalıyım! 

- Onu kabul ederim. 
- :Pakat bu mektuplan siz neı ede 

buldunuz? 
Madam Harding bu .;;uali . oru,>or

ken bütün mektupları çözmü, \e onla
rı birihirlerinc kan:;;tırmı., tı. Madam 
mektupları birer birer çekiyor. ba~ın
dan sonuna kadar üzüyor, onra onla
rı tekrar bımk1yordu. Jadam, o kndar 
meşguldü ki cevap verip vermediğime 
bile dikkat etmemişti. 

Madam bir taraftan mektupları ka
rı:. tırıyorken birdenbire sordu: 

- Sen bu mes'eleyi benden baska 
bir kim eye haber verdin mi? 

- Evet. 
Madam birdenbire ayağa kalktı. 
- Ne demek? dedi. . 
- 1\faksadım şudur. f<}ger iz kendi-' 

niz madam Y ye bir ey söylemeseydi· ı 
nlz hlr kim enin haberi olmıyacaktı. 

Bu cevap onu memnun etmişti. fa. 
dam Hardlngin c i yumu .... nmıştı. Ba
na döndü: 

- Ben senin meslekine mensup a
damları pek iyi tanımam. :Pakat gazete 
elleri çok iyi tanırım. Onlarla çok me .. 
gul oldum. nen de seni hep, iyi bir ga 
.zeteci olnrnk zannediyordum. Çünkii 
bir gazeteci iyi bir haber aldı mı onu 
neşretmek i ter. 

- Bizim mes1eğimizde bir şey ne:.. 
retmek yoktur. Uizim lt1 ~ıeğimiz ak i
nedir. 

- Hnkh ınrz. ~iz bu efer çok bü
yük bir mu' nffaki) et kazandını1 .. ~ann 
minnettar olduğumu biJmeli in. 

l\ladam benim cevap Hrip \'ermedi 
ğimc ehemmiyet 'ermedi. Fakat ) eı;. 
ne oturduktan som·a emretti: 

- Şimdi gel, karşıma geç. Ueninıle 
beraber şu mektuplan oku am yerde 
bunlan nn ıl bulduğunu nn1nt. Sana 
sorulacak birçok suallerim var. Fakat 
onlan şimdi toı>lıyarnıyorum. 

- Mndnm ! ben bu mektupları oku
mı!!c için giınlerce uğraştım. Bunlar si 
::r.i daha fazla meşgul edecektir. 

- Hayır hayır. Ben onlal'I )arım 
saatte okurum. 

Filhakika mndam her mektubu çe
kiyor, bir göz gezdiriyor, ondan sonra 
başkasını açıyordu. Onun yüzü bir te· 
be ir kadar ağnrmı tı. Elleri, balmu
mu gibi idi. Dirdenbire onun nazarı 

dlWcatini bir y celbetml , madam İn· 
)emiş ve: 

- Aman yarabbi, aman yarabbi, bu 
nu nasıl yaptı? demişti. 

!çimde bu kadına merhamet duyu
yordum. Madam kendi kendine mrnlda 
ntyordu: 

- • enin bu hallerine kim inanır, 
kim inanır! diyor 'e di lerlni gıcırda· 
tryordu. 

Ben hane ahibi madam Y ye döne 
rek rica ettim: 

- Bana bir kadeh daha Jlıtfetmez 
misiniz?! .. 

Madam Harding hirdenlJire kalktı: 
- Aman bana da veriniz! dedi. Ben 

'de içmek istiyorum. 
Sonra );ne okumağa daldı. 
Madam Y kadehleri doldurdu. 
Ben kadehitnl içmeğe ha tadım. Fa· 

kat madam Harding f<endi kadehini 
unutmuş gibiydi. Ona rica ettim: 

- Madam. Kndehini7.i içmiyecek e
niz bari bana veriniz. 

Madam Y müdahale etti ,.e: 
- Uayırl dedi. Madam, kendi kade 

hine muhtnttır! dedi. 
Sonra kalktı ve benim kadehimi ye 

nlden doldurdu. 
Ben bu kadehi içtikten onra hane 

sahibesine baktım ve müsaade i tediği 
ml fmn ettim. 

Madam Y önüm dü mü,., bana ka
pıyı açmış, ben de çıkmı tım. Madam 
Harding kendi kendine öyleni}ordu: 

- Rını.ır ! ahmak! eni ben geberti· 
rim köpek I sen yaımmal'ra lfıyık değil
sin ı hayvan. 

ladam huhran içindeydi. 
(IJltmcdi) 

itizar 
"Fılozor, roman ıefrikamız miınderı

catımızın çoklu~una mebni bugun derce
_dilemcdı. Okuyuculenmızdıın öziir dılcri1. 

raatimize karar verildi inhisar yok 
Iktısat vekaleti tek-

(Ü t tarafı 1 inci sayıfada 

Bunun üzerine bize dUşen •a
zif e artık efkarı umumiye kar
şısında olduğu gibi mahkeme 
karşısında da neşriyatımızdaki 
isabeti müdafaa etmekten ibaret 
kaldı. Binaenaleyh hakkına bü
tün vicdanı ile emin olan insan
lar gibi mahkeme huzurunda 
kendimizi müdafaa ettik. Aynı 
ıamanda hak ve hakikatin tenev
vUr etmesi için ifadelerinin samimi· 
yetinde hiç bir kimsenin şüphe 
edemiyeceğ·i birçok zevatı mü
dafaa şahidi olarak gösterdik. 

Fakak mRalesef gene şu nok
taya işaret etmeğe mecbur olu
yoruz ki bizim samimi müdafaa
mız nisbetinde Ali Cenani B. in 
takibatta israrı arbyordu. Bir 
aralık mahkemenin son safha
sında gösterdiğimiz müdafaa 
şahitlerinin dinlenmesine sıra 
gelince kendisi de haksızlığına 
kanaat etmiş gibi bir vaziyet 
aldı, bazı arkadatlarına bizim 
aleyhimizdeki davasından artık 
feragat edeceğini söyledi, mu
ayyen günde mahkemeye gele
cekti, feragatini söyliyecekti, 
fakat tam muhakeme günü 
gelince Ali Cenani B. meydana 
çıkmadı, sonra anlaııldı ki An
karadan Istanbula gelmiş ve 
Kadıköyünden dava vekiline bir 
telgraf çekmiş. Dostlarına vaki 
olan evvell<i ifadesine göre bu 
telgrafta davadan feragat kara
rını ifade etmesi !Azım geliyordu. 
Halbuki böyle olmadığı anlaşıl
dı. Sadece davanın baıka bir 
güne talikini istiyordu l 

Görülüyor ki Ali Cenani Bey 
hiç de davadan feragat etmek 
niyetinde değildi. Bizim tarafı
mızdan müdafaa şahidi olarak 
mahkemeye isimlerini verdiğimiz 
zevat mahkemeye geleceklerdi, 
fakat ifadelerini vermiyeceklerdi. 
Biz Ali Cenani Bey tarafından 
gönderilen telgraf üzerine artık 
Ali Cenani B. davasından fera
gat edecek diye talik teklifine 
razı olacaktık. Halbuki Ali Ce
nani B. bilahare gene davasında 
ısrar edecekti. 

Bu suretle ( Vakıt ) ın mahke
meye gösterdiği müdafaa ıahit
leri dinlenmemit olacaktı! Bir 
defa bizim müdafaa şahitlerimi
zin ifadeleri bu suretle ber taraf 
edilecekti. ilerisi de sonra düıü
nülecektil 

Netekim Ali Cenani B.in hakiki 
niyetinin bizim bu tahmin etti· 
ğimiz şekilde olduğunu muhake
menin cereyanı göstermiştir. Bi· 
zim müdafaa şahitlerimizin bir 
kısmı dinlendikten sonra diğer 
kısmı dinlenilmek üzere muha
keme talik edilmiş ise de Ali 
Cenani B. gene davadan ferağat 
etmemiş, ısrar elmiş, bunun Uze: 
rine bizim gösterdiğimiz müda
faa şahitlerimizin ikinci kısmı 
dinlenmişti. Nihayet dun ceza 
mahkemesine kararını dediğimiz 
gibi (Yakıt) için beraet şeklinde 
vermiıtir. 

Muhterem Türk hakimlerinin 
bu adilane kararındaki manayı 
te§rihe hacet olmasa gerektir. 

Dün aldığımız ikinci kararda 
Istanbul asliye mahkemesi ikinci 
ceza dairesi tarafından verilmiş
tir, müddeiumumilik makamı ta
rafından aleyhimize açılan kanu
na muhalif hareket davası hak
kındadır. Bu davanın rü'yetine 

dün batlanılmıf, muhakeme bir zi p ediyor 
celsede hitam bulmuştur. Ankara, 19 ( A.A) - lktısat 

Dava, Ağrı dağındaki tenkil veklleti kalemi mahsuı müdür-
hadisesi esnasında asilere kartı lUğünden tebliğ olunmuştur: 
kat'i harekata 1 eylül tarihinde Bazı ecnebi gazetelerin menı-
başlamlacağı hakkında 31 ağus· tekelimizdeki muhabirleri gaze-
tos tarihinde ~~zet.emi_~de yazıl~ lelerine çektikleri telgraflarda ha· 
m~ş olan fıkra uzerıne ••<ame edıl- rici ticaretin devlet inhisarına 
mıfti. Bu fıkranın neşri, Ağn dağı alınmasının dütünUldüğünU yaz
h~re atı hakkında 1 eylülden sonra mışlar ve son zamanlarda mem
aıans haberlerinden maada bir leketimiıde hasıl olan koopera
!ey yazılman:ıası yolundaki tebli- tifçilik cereyanına bakarak hariçi 
gata muhalıf hareket telakki ticaretin yalnız kooperatifler 
edilmiş, bu dava ikame edilmişti. vuıtasile tanzim olunması tasav-

Dün mahkemede mes'ul mü- d'ld'W · · d b 'IJı. t vur e ı ıgım e una ı nve e -
dürümüz Refik Ahmet Beyle . l d. . mıf er ır. 
avukatımız ırfan Emin B. hazır H · • t 1• t• d w d , arıcı care ın ne ogru an 
bulunmuşlardır. Mes ul müdilrU- d v • d b'l t d v ogruya \•e ne e ı vası a e -
müz, mahkemenin sualine karşı 1 t • h. it 1 s h .. e ın ısarı a ına a ınma ı u-
verdiği cevaplar arasında Ağrı ı. - t t f d h' b hs . t\ume ara ın an ıç a e 
dağındakı esef verici isyan ha- d'l · h tt d'" mevzu e ı memış ve a a u-
diıesinin ve ... ona karşı yapılan .... 1 • t' 
tenkil hareketinin davayı mucip şu_n'""!u,_m_e_m_ı_ş_ıiıılr. _____ _ 

sayılan neşriyatın vukuu tarihin- İzmirde yağmur 
den çok evel de bütün dünyaca 
malum olduğunu, söylemiş ve 
şunları ilaYe etmiştir: 

- Hadisede sır mahiyeti yo
ktur, yazılan şeyler de hare-
klta filAn tarihte baflanıla
cağına dairdir; bu tarz ve maal
deki neşriyat memlektin bir ta
rafında yeniliğe ve terakkiye 
karşı ayaklanmıı olan irtica mu
vacehesinde haklı bir teessür 
duyan halkın maneviyetini doğru 
haberlerle takviyeye yardım et
miştir. Bu !·azılarda samimi bir 
memlekte endişeıi hakimdir, o 
tarihlerde yaptığımız neşriyatın 

kUl halinde tetkik ve mütaleası 
bunu meydana koyar. Kanunun 
menettiği neşriyat bu değildir, 

askeri kuvvetlerin fılin nokta
dan kalkıp filin yere gideceği, 
düşmanın filin ve filan yerlerde 
şu kadar kuvvetle sıkıştırılacağı 
şeklinde neşriyat yapılması mem-
nudur. Biz böyle bir şey yaıma· 
dık. Nazarı itibara alınacak bir 
nota şudur: 

Hükumet 1 Eylülden sonra 
harekAt hakkında tafsilat verme
yin demiş, biı o tarihten sonra 
tebligata muhalif hareket etme
miıiz, dava edilen yaumız tak
yidata batlangıç sayılan tarihten 
evveldir. 

Mes'ul müdürümüzün i!ticva-
bmdan sonra müddeiumumilik 
makamı mütaleasmı söyltyerek 
muhakeme ve isticvap neticesin
de, mevzuu bahis neşriyatın cür
mi mahiyet ihtiva etmediği anla· 
şıldığını söylemiş, mes'ul müdü
rUmliz Refik Ahmet B. in bera
ctine karar verilmesini istemiştir. 

Müteakiben avukatımız irfan 
Emin B. hukuki tetkikat ve man-
tıki esasata istinat eden kıymetli 
bir müdafaada bulunmuş, neti· 
cede mahkeme heyeti beraetimi
zi kararlaştırmak suretile yüksek 
madelet hissinin bir defa daha 
tecellisint- imkan vermistir. 

Birkaç köy yardıma muhtaç 
izmir, 20 ( Yakıt) - Evelki 

günkü şiddetli yağmur şehri ve 
Tire havalisini sular içinde bı
raktı. Tulam, Subaşı, Naime, 
Arpacı köyleri tamamen ınuave
nete muhtaç bir haldedir. Cellat 
gölü yine taşmış vali Kazım Pş. 
halkın vaziyetini tetkik için Ti
reye gitmi~tir. 

Muvakkat Btl.tçe 
Ankara, 19 (Telefon ) - Mec

lisin ilk içtimalarında müzakere 
edilmek üzere iki aylık muvakkat 
bUtcenin hazırlanmasına başlan
mıştır. 
Maliye Vekdletine sene sonu mil· 
nasebetile bir sene ı.arfmdaki ver
gi tahsilatı yekônlarını toplamış
tır. Şimdiye kadar alınan netice· 
lere ıöre tahsılatin 190,000,000 
liraya baliğ olacağı anlaşılmak-

tadır. (930) senesi bütçesi her 
ne kadar (220) milyon ise de hü· 
kumet geçen sene zarfında yap
tığı tasarrufatla bütçenin teva
Zfinünü temin etmekte olduğun· 
dan 931 bUtçesinin 930 senesi 
tahsilatı nazarı dikkate alınarak 
180-190 milyon lira arasında ola
cağı götUlmektedir. (2) aylık mu
vakkat bütçe de bu esas dahilin
de hazırlanmaktadır. 

Adana seylAbı 
Adana, 19 ( A.A ) - Seyhan 

nehri eski vaziyetini almıştır. 

Cevhan da iki gündenberi in
mekte devam ediyor. 

Yeni layihalar hazırlanıyor 
Ankara, 19 (Telefon) - Da

hiliye vekaleti tarafından yeni 
meclise sevk olunacak kanun 
liyihaları üzerinde çalışmaktadır. 
Vilayet taksimatına ait IAyiha da 
bu aradadır. 
Eytam sandıklar1 mollyo veka· 

letlne devredildi. 
Ankara, 19 (Telefon) -Eytam 

sandıkları Mayıs iptidasında ma
liyeye denolunacaktır. 

Galip Kemali B. Adalar aydınlanıyor 
Ankara, 19 (Telefon) - Ada

lar elektrik mukavelest vekiller 
Istanbuldan namzet- heyetinde tasvip olundu. 

Uğlni koyuyor Asllaız bir haber 
Mefsuh ~erbest Fırkanın Yeşilki;v Ankara, 10 (Telefon) - Me!t-

r_ıcağı reisi Galip Kemali Bey meb'u~ tupçulukların kaldırılacağı haberi 
olmnk arzu undadır. ~amzetliğini m~is tamamen asılsızdır. 
tnkillen koy:ıcaktır. Xamzetliğinin tas 'diği~·~~·çı~··;;;~~Üb;;·rıWis~···;;;aYG;cii: 
'ip Nlilip edllmlyeceğini Gazi Hı. le mi bütün me,·cudiyet ve feragati ncf· 
rinden telgrafln sormuştur. Galip J\e simle ve kannnti ,·icdaniyemle memle 
mali Dey meb'u luğu hnkkında gaze- keti indlustan, m111eti inkırazdnn 
tecil ere unları söylemi~ tir: kurtaran Gazi Hazretlerinin kudret 

- l tanbuldan namzetliğimin \az'ı ve kuvvetle riyn et buyurdukları cüm 
ten ihi lili)c iktiran edip f'tmiycc:eği- huri)et hizmetine \Rkfeylemeği bir rn 
nin istizan n tebliğini rica ettim. t~- tan borcu bilirim. 
tc h-akikatl hal bundan ibartttir. Şn- Programımı bir kelime ile izah ede 
> ~t Fethi Bey namzetliğini koymazsa bilirim: Koyu cümhuriyetçilik; yani 
bılc ben otuz bu kadar senedir iş ha· kanunları ihtiyaca fC\Cik edeıek tnt
şında ve millet hizmetinde lrnznnabil- bik ettirmek.,, 

Berutta 
Halk tramvaya bo"Y" 

kot yaptı 
Adana, 19 (A.A) - Berutt• 

halk tarafından tramvay '/t 

elektrik şirketine karşı yapılın1ı 
olan boykot en şiddetli devre 
sine g:rmiştir. Binlerce halk n!l' 
mayiş yapmıs, 65 kişi tevkif edi~ 
miştir. 

İnt·haba , etrafmdB 
Amele rasında İki meb'uf 

namzedi 

Ankara, 20 ( Telefonla ) ""'I 
Zonguldaktan İki amelesine naıo'i 
zetliği kat'ileşmiştir. Bunlard•' 
biri Hasan Çavuş, diğeri de Es• 
Çavuştur. Hasan Çavuş uııı 
müddet madenlerde çalışmıf 
yaşlarında bir vatandaştır. 

Esat Çavuş ise 35 yaşındndıf 
iptidai tahsili görmüştür. 

Diğer taraftnn izmir meb'U 
Vasıf beyin yeni mecliste re 
vekillıklerinden birine intihap t 

leceği devlet şurası ba,kiitl 
Saffet beyin de namzetler a 
arasında bulunacağı söylenrnt~ 
tedir. 

Gazi Hz. nin nezdinde 
Ankara, 19 - Reisicürnb~ 

Hz. dün gece Çankayad• 
köşklerinde mefsuh serbes fı~ 
lideri Fethi ve k!tibi umurD 
Nuri beyleri kabul etmişlerdi!· 

Asllsrz rivayetler 
Ankara, 19 (Telefon) - rt 

takil namzetler mlinasebetile s~, 
best fırkanın tekrar dirilecrı 

hakkında çıkan rivayetler ta~ 
men asılsız ve böyle birşey 1 

kansızdır. 

ilk temenniler 
Ankara, 19 tTelefon) - İ~ 

hap münasebetile memlel<t~ 
bazı yerlerinden yeni meclis bd 
kında temenniler yapılmakt\ 
Bu meyanda istanbulda s•~ 
amele tnali cemiyeti merkeı "I 
yeti azasından Hikmet R• rt 
beyde fırkaya müracaat ede~ 
iş kanunu, muaddel vergiler , 
nunile memlekette İfsiz, ss~ıı' 
hasta ameleler için muave~( 
tetkil eden içtimai sigortS 
nununun .J<abulünu istemiştir· 

Kastamonude mUstslCll 
namzetler \ 

Kastamonu, 19 (Vakıt) .- d 
layetimizin eski meb'usları0b 
doktor Süat ve mefsuh ser 
fırka reisi avukat izzet b~~ 
vilfiyetimiz meb'usluğuoa ıP0 1 
killen namzetliklerini koyro11~ 
dır. izzet B. serbest fır1'', 
prensiplerini kendi proB' 
olarak ilan etmiştir. 

Bursada Uç narn:ı:et ~ı 
Bursa, 19 (Yakıt) - V~~" 

Münür Halil, konserve fab~~ı 
müdürU ihsan Celal ve 11 ı'r 
Asaf beyler müstakilf en pıııtl 
liklerini koydular. 

Adana da 111~' 
Adana, 19 (A.A) - A ıı•"' 

Ahmet SabihB. müstakillel1 
ıetliğini koymuıtur. 

101 
(ı 

Fırkanın bir tebl ,,., t 
Ankara, 19 - ( A.Aif;ğiııdt 

H. fırkası K. urnuıP ~ 
tebliğ olunmuştur: . tib'b~ 

M .. t h'b' ·ı 111 dı - un e ı ı san • ·ıarı e 
bitti. Fırka namzetlerı 1 

• ti' 
mek üzeredir. ,

0
, ııı e' 

Nisanın 24 ünde meb fl'oıı;,e 
habına başlanmak nıe'~.,e ~e 
hibi sanilerin mesafelefl elPıe 
münasip zamanlarda .~. 
batlanmnsım r'crı e~( Je 

Irak tayyareclle~I ~~tiııı1;il~ 
Birkaç gündenberı ~ileri ııt 

bulunan Irak tayyare ıeriıle 
öğleye doğru memleket 
rcket etmişlerdir. 

~ 

b 
• ı 
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En genç belediye Kadın birliği murah-' 
hası Belgrada gidiyor 

Belgratta Balkan haftası mü
nasebetile yapılacak olan F emi
n.sıt konveıine Türk kadanhğı 

Tayyare ile mektup 

Hava postası 
CIDNA şlrketile bir mukavel 

yapıldı 

Mekluplann Avrupaya daha 
seri gönderilmesi için poıta ida
resi ile CIDNA tayyare şirketi 
arasında yeni bir mukavele ya· 
Pılmıştır. Mukavele mucibince, 
Galata, Beyoğlu kişelerinde her 
akşam on dokuz buçuğa, İstan
bul merkez kişesinde de her gece 
2,30 za kadar tayyare postaları· 
na mektup kabul edilecektir. 

Bundan başka şirket şehrin 
muhtelif mıntakalarına, tayyare 
ile gidecek mektuplann atılma c:: ı 
için hususi kutular koyacaktır. 

Mukavele bugünden itibaren 
tatbik edilecek bu kabil mek
tuplardan posta ücretinden ma
ada Romanya, Bulgaristan ve 
Yugoslavya için 7,5, Macaristan 
Avusturya, Fransa için 20 kuruş, 
Belçika, İngiltere, Felemenk için 
25 kuruş zam alınacaktır. 
Adliyede: 

"Nankör,, sözü 
Bebekte bu sözU sarf~den ba· 
lıkçı Nuriyi öldUren ihUyar on 

sene hapse mahkOm oldu 
lstanbul ağır ceza mahkeme· 

•inde dün öğleden sonra, Bebek-
te balıkcı Nuriyi öldürmekle 
hlaznun Hacı Arifin mubakeme
ıi görülmüş, muhakeme bir cel
•ede başlayıp bitmiştir. 
Hacı Arif, 57 yaşında, saçma, 

•akalına ak düşmüş, beli bükül
llıüş bir adamdır. Mahkemede 
İsticvap edilirlen, bariz surette 
tcheyyüce kapılarak, her «otur!» 
~kalk!• emrine karşı, y<'lden te
llıenna ile mukabele edi}or , 
.. Allah ömür versin ! 11 diyordu. 
~u sırada tuhaf vaziyetler alıyor, 
ısticvap sırasında ikide bir 
'esi titriyerek, .. Beni mem '.eket· 
ten sorun, ~emleketten. Ben 
11.asıl adamım. Ah, ben!,, sözle· 
l'ı • 

rıı tekrarlıyordu. 
B Vak'a, şöyle olmuş: Hacı Arif 

ebekte bir kahvede oturuyor
~uş. Balıkcı Nuri geJmiş. Hacı 
4"\t'f 1 e bir çay ısmarlamış. Çay 
:~litilirken de Hacı Arife, "Ha-

ı, liacı, kalk bir Arap oyunu 
~.Ynat,, demiş. Hacının keyfi ye
~l'lde değılmiı. "Şimdi oynıya
a anı. oğul!,, cevabını vermiş. 
.,~lla. karşı, balıkcı Nuri kızmış, 
~ adı sen de, nankör!,, demiş. 

l.lri h B "N k" ,6 . .' sar oşmuş. u an or., 
llt 2:.u, Arifin gücüne gitmiş, ıs
clö~~anan çayı bir vuruşta yere 
il· llp kalkmış, dışan çıkm~. 
t~aı sonra, dışarıda ikisi tek
ler karşılaımışlar, kavga etmiş
~Y Ve bu esnada Hacı, balık
Ola~ ~ıçaklamış. Bir delikanlı 

li Uri, hastanede ölmüş. 
lla ~acı Arif isticvabındn "0, ba· 
}(, d~Yı~ küreği ile hücum etti. 
dırn~ 1 rnı müdafaa halinde kal
C,~:1 demiştir. Müddei umumi 
6ldu 

1 B. , kasten ve tehevvüren 
~ab~rnekten ceza istemiştir. 
çtki} e.rne heyeti, müzakereye 
ktte~ış, neticede Hacı Arifin 
deki c hücuma uğradığı şeklin
kutek ıtıüdaf aasım, vak'a yerinde 
t'ddet b~lunmadığı noktasından 
121a81tı lllış, ancak çay ısmarla· 
dığ-1 • 

3
• karşı oyun oynama

bitapıçın Nurinin "Nankör!., diye 
da etınesiui. maznun hakkın-
~ <:eıa h abiy r Yı afıfletccek sebep 
b,, • e ındc bulmuş verdiği on 
' ene - ' 'ııcye . dn~ır hapis cezasını on 

li ın ırrnittir. 
~ .. ı::; Arife, reis Hasan Lütfü 
~fltfıtıd:tı iıah etmiş, sekiz gün 
'tniş, ih ~ernyiz edileceğini söy-

lıyar, ''allah uzun ömUr-
1 

namına iştirak 
edecek otan ka
dın birliği aza
sından Seniha 
Rauf H. yarın 
akşamki trenle 
Belgrada gide. 
cektir. 

Seniha Rauf 
H. Belgrattaki 
kongrede bir 

' konferans ve
Seniha Raaf P.. ccek, Türk ka-

.<. ı lık hareketıerini anlatacaktır. 
'Jeniha Rauf H. eski hariciye 
nezareti umur ticariye şubesi 
müdürlerinden M. Rauf beyin 
refikalarıdır. İngilizceye bihakkın 
vakıftır. Darülfünunda tedris 
edilmekte olan Acem tarihini 
İngilizceden terceme etmiştir • 
Bundan başka İngilizceden ter
cemeleri ve şiirleri vardır. 

Terkosun mühleti 
Şirket yeni tedbirler 

ahyormuş 

Ankaradan bildirildiğine göre 
terkos tirketi, verilen mühletin 
sonuna yaklaşması üzerine Sıhhi
ye vekaleti ile temasa geçmiştir. 
Şirket suyun içilebilmesi için 
icabeden bütün tedbirleri tama
men alacağını bildirmiştir. 

Rıhtım şirketinin Nafiaya ver
diği cevap ile mukavelename de 
hukuk miişa virleri tarafından 
esaslı bir şekilde tetkik edil
mektedir. 

Seyrisefainde: 

Pire seferleri 
Seyrisefa inin yeni ihtas ettiği 

P,re hatta büyük bir rağLet ka· 
zandığ"ından yapurların Selan'ğe 
de uğraması kararlaştırılmıştır. 

idare, Lundan başka Korent 
kanalı tarikile Istanbul · Pire -
Brendizi - Triyesteye de bir pos
ta tes s etmeği diişünmektedir. 

Eu hattın küşadı için yeni ve 
daha büyük iki vapur mübayaa 
edilecek, vapurlardan biri de ls-
tanbul - Pire - Napoli - Marsilya 
hattına tahsis olunacaldır. 

ler versin. Zaten ben sizin ne 
temiz vicdanlı insan olduğunuzu 
bir bakışta anlamıştım. Ben ne
reden temyiz edeceğim? Artık 
onu da siz yapıveriniz.. iyilik üs· 
tüne iyilik olsun!,, demiıtir. 

Hacı Arif, jandarmanın önünde 
salondan çıkarken de « beni 
memleketten sorun, beni mem· 
lekettenl,, diye mırıldanıyordu ... 

Tevkifane mUdUr vekllllAI 
Ziya beyden inhilal eden lı· 

tanbul tevkifanesi müdilrlllğllnü 
bir müdettenberi vekAleten ida
re eden ÜskUdar tevkifanesi mü
dürü Hakkı B., asli vazifesine 
iade edilmiş, lstanbul tevkifanesi 
mildür vekaletine Meki B. ge
tirilmiştir. Hapisane mUdürlllğü
nü de vekaleten Baha bey idare 
etmektedir. 

irtişa mes'elesl 
Ankara müstantikliğince irtişa 

tahkikatı yapılırken, Berutta Ö· 
len Nesim Mazalyah Ef. nin alllp 
ölmediğinin resmen teıpiti lium 
gelmışti. lstanbulda bu cihet tes· 
pit edilmiş ve istinabe suretile 
ikinci müstantiklikçe ifadeleri a
lınanların evrakile birlikte, tah
kikat neticesi hnkaraya gönde
rilmiştir. 

ÜskUdarda bir dava 
Arife Dürdane H. namında 

genç bir kadını tehdit ve tahkir 
suçile muhakeme edilen Beyler
beyinde bakkal Ali Ef. Üsküdar 
ceza mahkemesinde on gün hao· 
se mahküm edilmi~tir. 

Bu işe siz de şaşın! 

Ecnebi mekteplerine 
TUrk talebe gitmlye· 
cek fakat musevi ilk 
mekteplerinde akal· 
llyet dili Fransızca 

mı kalacak ? 

Aldığımız bir mektupta 
deniyor ki: 

Ecnebi mekteplerin ilk kıs 
ımlarında 'fürık talebe tah· 
sil göremiyecek bu kanun ka 
bul edildi. l<'akat bu kanunun 
kabulünden bir hafta geçme
rnil)ti ki bir türk memurla, 
bir musevi araSJnda ~u mu· 
hn\'ereye şahit oldum. Tiirk 
diyordı ki: 

"- Bizim socuğa bu sene 
mektep bulmak lazım. küçük· 
ten ecnebi lisanı öi!retmek is
terim. Halbuki kanunla türık· 
Jer hu mekteplere girmekten 
menedildi. Sizin mekteplerde 
tedrisat nasıldır. 

Mu evi Yatandaş cevap \•er 
di: 

"- Bizim mekteplerde hem 
t iirk~e. hem musevice, hcnt de 
Fransızca der okutulur .. 

Türk memur dedi ki: 
"- Aman ı·ir.a ederim bu 

::;ene hizim çocuğu sizin mek· 
teplerden birine kaydettire
lim !., 

Okuyucumuzun yazdığına 
göre ecnebi mekteplerine · 
türk talebenin gönderilmeme
si hnkkmdaki karar memle· 
lrntteki bazı mües eselerin re 
niden kar etmeleri için şimdi· 
elen peylenmektedir. 

Halhuki dünyanın hiç bir 
tarafında ilk mekteplerde ec
nebi li anı tedris edilmez ora 
nın ana dili öğretilir. Bizim 
memleketimiz de iıse bir nkal· 
liyet mesele i var. Bunu nnlı· 
yoru1 .. Fakat bu akclliyetl~r
de ilk mekteplerinde kendi 1İ· 
"anlarrnr (iğretebilirler. 

Türkiycdeki muse,;ıerin 
akalliyet li anı olsa, olsa, an· 
rak İbranice olnbalir. Bu F· 
ran ızca tedri at nereden çı· 
kıyor. Eğer memlekette ilk 
tahsilde ecnebi li~anı okunma 
nın mahzurn vok a hunu 
türk mt'ktcplerin~ de teşmil 
etmeli. Mahzuru varsa menet 
meli. 

Türklüğe ısınacağız diye 
nkalliyct ana li~anı olarak 
kendi ~ocuklarrna .Fransızca· 
~ ı öğreten akalliyetin tü rklü· 
ğe ı ınacnt:ına türkiyede ter 
hive ve fikir 'e kültür vahde 
ti· yapmakla mükellef olan 
müesseselerin bu i,.e siikfıtuna 
siz de şa~ın .. 

Biz de şaşahm ! 

Şoförlerin intihabı 

DUn bitti, idare heyetini 
seçtiler 

Şoförler cemiyeti idare heyeti 
intihabatına dün devam edilmiş 
Ye akşam üstü reyler tasnif edi
lerek netice anlaşılmıştır. 

Cemiyetin yeni idare heyeti 
azalıklarma seçilenler; Nihat, Se
nihi, Ekrem, Namık, iskender, 
Nizamettin, Raif, Ahmet, Hakkı 
Cemal, Burhan, veznedar Ahmet 
beylerdir. 

Devlet Demiryolları 
Devlet Demiryollarının yeni 

şekli hakkında hazır1anan proje 
ikmal edilmiştir. Birkaç güne 
kadar Heyeti vekilede mü7akere 
olunarak kat'iyet kesbettikten 
ıonra tatbikine başlı:ınacaktır. 

reisimiz 
Samsundan gazetemize bildi

rildiğine göre ~ 1msun belediye 
reisliğine C. H. 
F. Samsun vili· 
yet idare heyeti 
Azasından Kefeli 
zade Sami Bey 
intihap edilmiş
tir. Bu intihap 
ile memleket: 
ıin bir çok yer• 
terinde maaJe5ef 
ötedenberi cari 
olan bir an'ane 
de kmlmış olmaktadır. Bu an'a
neye göre belediye reisliği gibi 
ehemmiyetli mevkilere daima 
yaşlı başlı, eşraftan kimseler 
seçilirdi. 

Samsun belediye reisliğine 

intihap olunan Sami B. ise henüz 
yirmi altı yaşındadır ve bu iti· 
barla memleketimizin en genç 
belediye reislerindendir. Samsun, 
bu müteşebbis ve cevval genç
ten şehrin imarı ve belediye iş· 
)erinin tanzimi yolunda çok şey 
ümit etmektedir. 

Ticart odasında: 
Merhun tütünler 

Bankalarda merhun tütünlerin 
inhisar idaresi tarafından sabn 
alınması hakkındaki heyeti ve
kile kararı bu kabil tütUncüleri 
memnun etmiştir. Yalnız tücca
rın kendi elinde de fazla miktar-
da stok tütün bulunduğundan 
tüccar bunların da inhisar tara
fından alınması için ticaret oda· 
sına müracaat etmiıtir. Oda bu 
müracaatı iktisat vekaletine bil· 
dirmiıtir. 

Tütün tüccarlanna yardım hak-
kındaki heyeti vekile kararna
mesini dün tütün inhisar idjıresi
ne bildirilmiştir. 

Kararnameye nazaran banka
lara merhun tütünler üç sene 
zarfında ödemt:k şarlile inhisar 
idaresi tarafından satın alınacak, 
sahiplerine birer bono verilecek· 
tir. Bu bonoları milli bankalar 
kabul edecek ve bedellerini der
hal tesviye edecektir. 

İnhisar idaresi bonoların be
dellerini 3 sene her ay 125,000 
lira vermek suretile milli ban
kalara ödeyecektir. 

inhisar idarHi tarafından alı
nacak tütünleri lstanbulda (3,) 
izmirde(l,S)Samsun ve havalisin-
de (1,5) milyon olmak Ozere 6 
milyon kilo kadardır. Mecmu 
kıymeti 4 milyon lira tahmin 
edilmektedir. 

Muvazaaya mani olmak üzere 
kararname yalnız 1 marta kadar 
bankalara terhin edilen tütünler 
için tabik edilecektir. 

Mübayaa muamelesine bir haf
taya kadar başlanacaktır. Müba
yaayı eksperlerden müteşekkil 
heyetler yapacaktır, asgari bir 
müddet zarfında mübayaanın 
bitirilmesine çalııılacaktır. 

Bankalara merhun tütünlerin 
inhisar idaresi tarafından satın 
alınması sayesinde timdi fena 
ve buhranlı bir vaziyette bulunan 
birçok tnlün ticaretile uğraşan 
müesseseler vaziyetlerini düzelt
mif olacakları gibi bazı müesse· 
ıe •e tüccarlar da iflastan kur
tulmut olacaklardlr. 

İngiliz ınisafirlerimiz 
İngiliz kıraliçesinin biraderi ve 

İngiliz ailei kıralis~ne mensup 
prens ve prenseslerın memleke-
timize gelecekleri dün resmen 
vilayete bildirilmiştir. Misafirle
rimiz buradaki ikametleri esna-
sında Trabyadaki yazlık ingıliz 
sefarethanesinde kalacaklar, aynı 
zamanda Ankarayı ziyaret ede
ceklerdir. 

1 Şikayete rağmen 

' Şark şlmendiferlerJ 
Tarifede tenzilat yapılamı· 

yaca§ı anfaşıhyor 

Şark fimendiferleri tarifesinin 
yQksekliği hakkında yapılan şi· 
kiiyetler devam etmektedir. 

Trakya tficcarları bunun için 
muhtelif makamlar nezdin-
deki teşebbüslerinden bir netice 
çıkmadığım görünce eldeki mah
sulü sevkedememek ızrarında kal
mışlardır. Bu vaziyet karşısında 
ticar~t borsası tetkikata başla· 

1 mıı ve neticede Şark demiryol· 
lannda navliun ücretlerinin Ana
dolu hattındaki ücrete nazaran 
iki misli olduğu anlaşılmıştır. 
T rakyada mahsulatın ihraç iske
lelerine, piyasaya sevkedilmeme
sinin baılıca sebebinin bu oldu
ğu da meydana çıkmışbr. Diğer 
taraftan kumpanyanın, taahhfidü 
mucibince Sirkeci istasyonunda 
elan silolar yaptırmadığı da nazarı 
dikkati celbettiğinden Borsa ik
bsat vekaletine miiracaaUa milli 
lstihsalab baltalıyan bu hallere 
bir netice verilmesini istemiştir. 

Nafia komiseri ne diyor? 
Şark demiryolları şirketi nez· 

dindeki nafia komiseri Nuri B. 
de bu mesele hakkında demiş· 
tir ki: 

"- Tnccann şiklyetlerini hü-
kumete bildirdik. Eskiden sene
d~ 100·150 vagondan fazla za
hire nakleden tüccar şirketten 
yüzde 10-15 nisbetinde ikramiye 
alırdı. Bu tarifenin Jağvı da tüc
cann aleyhine olmuştur,)) 

Kumpanya nezdinde bizim 
yaptığımız tahkikata göre de ta
rifelerin şimdi lik tenziline imkan 
görülemediğinden buna sebep 
olarak Trakya hattında nakliya· 
tın ve şirket varidatının azalması 
gösterilmektedir. 

Belediyede: 

Mücadeleye devam 
Fareler azalmağa başlamu; 
Asmnaltındaki dükkanlan istila 

eden farelerin öldUrülmesi için 
Sıhhiye müdürüyeti mücadeleye 
devam etmektedir. Üç gün zar• 
fında Asmaaltı ve Tahtakaledeki 
bütün dükkan ve mağazalarda 
farelerin çıkacaklan deliklere 
zehirli pastalar konmuştur. Bu 
pastaların derhal tesiri görülmüı, 
fareler azalmıştır. Sıhhiye mil· 
düriyeti her ihtimali naıandik· 
kata alarak dükkan ıahiplerine 
ve buradaki hanlarda çalışan 
çuval diken ameleler veba aşısı 
tatbikına da başlamıştır. 

Usküdar - Beykoz 
şosesi 

inşaata devem olunuyor 
Göksu fizerinde iki seneden

heri yapılmakta olan bütün 
köprllnün inşası bitmiştir. Üskü-
dar - Beykoz arasındaki ıosenin 
de inıaabna devam edilmekte
dir. Bu iki mevki arasındaki on 
beş kilometrelik sahanın beı 
senedcnberi ancak dört kilomet
resi yapılmıştır. Şose inşaatının 
bu kadar az olmasının sebebi, 
yol üzerinde fazla istimlak ya
pılmasıdır. Bu yaz inşaata devam 
olunacaktır. 

Bfnblr direk açılamıyacak 
Be!ediyenin Binbırdirek mah· 

zenini halka ve seyyahlara gezil
mek üz.ere açacağı yazılmıştı. 
Yaptığımız tahkikata nazaran 
Belediye bu mahzende tetkikat 
yaptırmış ve mahzenin çok pis 
ve hem de girilebilecek bir hale 
getirilmesi için çok tamir ma
sarıfına ihtiyaç olduğunu tesbit 
etmiştir. Bu mahzenin açılabil· 
mcsi tahsisat olmadığı için şim· 
dilik kabil olarnıyacaktır. 
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Harici ticaretin 
kooperatifleşnıesi 

tUrlU tasdik edilmiyor 

nı•çı·n geçı·nemı• orl ? Darülfünun divanı dün saat y ar . on dörtte toplanarak Rarim Ali 

~ ............... ~. 

Bir maç 
lstanbulspor Fenerbahçeyi 4 • 

Bir Yunan gazetesinin dikkate şayan makaleai 
Harici ticaretin kooperatifleşmesi ·-----

fikri lstnııbulda olduğundan daha faz Atinada fransızca lisanilc c;ıkan mi ao;ırdanl.ıeri milletıerin kültürünün 
la lzmirde bomba gibi bir tesir yaptı. (Me sager d'athenes) gazetesi paskal. papaslar tarafından verilmiş olmas1-
lzmir gazeteleri biribirlerine girdi. ya yortuları münasebetile bu defa hir dır. Bu sıfatla papaslar 20 asırdanbe· 
GilrilltU patırtı hal~ devam ediyor. Ta- makale yazmıştır. Bu makalede ri umumi vicdanı zehirlemislerdir. 
bil harici ticaretin kooperatifleşmesi hiri-.;tiyanlık flleminde yahudiJe Yahudilerde de bu böyledir. Tarih 
flkrine karşı cephe alanların yegane ~i re karşı ötedenberi me\·cut olan gö.;terir ki yahudiler her fırsatta hıris 
lahı kuwetli bir kelimedir: Memle- diişmanlık hislerinin nasıl değiş- tiyanlara mukabele etmekten geri kal 
-et!. mckte olduğundan bahsedilmektedir. mamışlardır. 

Hangi mesele mev~uu b~~i. ol a deı: Şayanı dikkat olan bu makaleyi tercii· Bugün hile Avrupada ve bilha.-;sa 
hal arkasından ye\'Tıne gore heybeth me \'e neşrediyoruz: Fransada Yunanlılar hakkındaki telak 
" .söylendiği zam~n ·ular duran bir Her sene, lsanın çarmıha gerildiği kiye b~k:nız. Son asırlara, hatta bu a· 
kelıme berabeır gelır. ıaman ölmeden evvel çektiği ıstırap sırda bile kısmen fransız milletinin 

Harici ~icaret meseles~ konuşu~ur- hakkında. birçok yazılar yazılır ve yu kültürü latin pa~asJar elinde kaldığı 
k.en de aynı mantıkhı, aynı heybeth ke hudilerin rnes'uliyetinden bahsedilir. için, Jatin milletler nazarında yunani
lı~e)"e sarılanlar \ar. Onlar_ da vatan, Pehriz haftası esna.,.ında bütün hı· ler adeta mürteci, n yarım barbar gi
mıllet memleket menfaatlerınden bah- ristiyan aleminde, bilhassa orta devird bi telakki edilmektedir. 
ediyorlar A d · ·· · · k t • .. . vrupa a, ve çaı reJımının su u una Romanlarında, ve ikinci derecedeki 
Eğer bu mucerret memleket kehme kadar Rusyada yahudiler aleyhine k 

1 1 
· d b b'. ı 

· ·· ·· d b" t hı·ı k b'I" ı· · · k ' gazete ma a e erın e u aynen oy e 
ı onun e ıraz a ı a ı ıye ınızı ny hatta l·ahudi aleyhtarı olmıyanlar ta- .... k.. H tt ··h · d t 

bedeTSeniz memleketten bahseden va- rafınd;n bile bir hareket olduğu ma- gl ozu lur. Şat ab ~n muKım yudn.~n l\los 
ta d 1 ·• ı i · b"l" · i • arı o an a o rıyan, oşen, o ar-n aş arın soz er ne ınana ı ırsın z. IQmdur. . .. ~ .. K d.. "d · 
"il kü •· k t k k d ··ks k sel His, do '\ ogue u use gı er gıtml·z 
'lıl' n go~ amaş ıraca . a ar yu e · Bugün bile, Kudüste bir yahudi, bu irsi zehirlenme arazından kendilc-
kıymetlerı taşıyan bu kehmeler çok de !sanın mezannın olduğu kilisenin ~ . . d 

1 f tık ku t . · f · d' bT rını kurtarama ı ar. a man ne ını sı ıra ın ıre ı ır. kağından geçmiye cesaret edemez. . . .•. . 
Netekim ~rktaki münakaşaların •ah- A ı·k k"l" . , 1 k Tolerans, mılletlerın kardeşlıgı fı-

~- • ,-• ng ı an ı ısesıne mensup •• a s . . 
-• mücadelelerinin maskesi hep bövle 11 t b L d N . t G • kirlerı, ancak papasların tedrısatından aı J un er erg on ranın ... evıng on rın 
büyük mücerret mefhumlar olmuştur. kilisesinde 1911 senesinde verdiği bir k~rtulmuş olan. _cephelerde teza- ı 

• • • d ·· ı ·· ı · t• "U hüre fırsat buJabılırJer. O zaman hı-
vaız a şoy e soy emış ı: zun zaman . . . 

1 
. . 

Hallıuki hakikati dinle,·in · d 1 • h d" d.kk t• . lb rıstıyanlar anlarlar kı, .sanın dım ve 
J • ır ur n ıse nazarı ı ·a ımı ce e· . . . v • • 

Bundan bir müddet evvel Adana ti d" . . h' b' k' . k kt . h" sıyası hır muhalefet yaptıgı partının 
ıyor. ır ır ım11enın so a a ze ır . . . k · · R 

caret odası neşretti;; ı ·ıporunda diyor · . d"kl ; . . y .1 . "th tt•k reıslerı, ondan kurtulab1lme ıçın o-
e ıçır ı · erı ıçın unanı en ı am e ı . . . . ·r d 

du ki· "-Biz mallarımızın Mersinden 1 . . ... 1 . t' 16 L . . . malı vatının zayıf bır anından ıstı a e • • · erı goru memış ır, ıncı uıyı gıyyo . . . . . b. 
tonra nere,·e sevkedildiğini bilmiyoruz ı· ·ı "d tt"kl . . . F la etmışlerdır. O zaman o hırıstıyan ız-

J • • ın ı e ı am e ı en ıçın ransız rı, . . . v "b. 
İh?'acat işleri Türklerin elinde değil. 1 inci Şarlı idam ettikleri için İngiliz- ~at ls~nın kendısının o_ldug~ gı ı 
dir 1 · h" k" "th t . d ğ'ld" ılk hırıstfyanların ve eızzenın ya-. en ıç ımı;e ı am e mış e ı ır. . 

Jzmrde bir ticaret adamı, Osman za Bir hıristiyan talebeye Sezar'ı kim öl hudı olduklarını •. an~-~r, n ~~.:· 
de Lemi Bey lzmlrin harici ticareti dürdü diye sorsalar, Romalılar diye c:e ş~sunun sevmegı ogreten 
hakkında di,·or ki· d B ·•t•· ·ı K · .. nı Jsanın,, hatırası namına, çar-

J • \·ap vermez e ru us ı e assıyus . . 
44Piyasa, bil ha~ lzmir. piyasası he- der. Fakat lsayı kim çarmıha gerdi di- ~ıha ~e~~Jmenin devır senesın?e, ya~u 

men hemen 1\1. Jıro Alyotı. M. Salori, ye sorsalar bila tereddüt: Yahudiler d~.' .~usluma~ ye puspere.s~l~rı mes u_t 
M Vitel gibi ecnebi serma,·edarlar \e d" · J>'l t ·ı K ·f b" gorup umumı refahın temını temennı-

• J ıye ce\·ap \'erır. ı a ı e ayı ırer 

dnha birçok mu e\ i tacirlerin tahakkü te(errüattan ibarettirler... sini izhar eder. 
mii altındadır. llu papasın görüşü çok doğrudul'. (!tlessagcr d'Atlıene) 

Hoca zade Ahmet. Şerif paşa zade Bu tam bir hakikattir. Sebebi de yir- G. L. A. 
Remzi. l\İrkağarh l\iızım, Şerif zade ==== 
Hiza mahtumları .• 'tilrymano,·i~. lımir M •• • F p 
li Taltlt Beyler rihi ihr.tcat~ı Türk tu- 0Ş1T Uaf aşanın 

• 
cenazesı 

ciı !erimiz yarsa da bunların hazılan -
ecnebi ermayednrlar hesabına çalı- Dün :\Jüşir Fuat Paşanın cenazesi yiğitlerin torunları, belki torunlarının 
:ı.~ birer mümessiJdir.,. a keıi merasim ile ,.e J,e if bir cema- oğulları idiler. Askerlikte temiz ,.e 

lzmir ticaret ve ~anayi odasının ne~ atin iştiraki ile ııhre\'İ makarrine te,di şerefli bir nam bırakan :f'uat paşa bü-
rettfği bir e erde memleketin iktı adi olundu. tün hayatında mertliği ,.e cesaretile, 
rnziyctinin ı )ahı j~in deniliyor ki: Cenaze, merhumun Emirgfrndı•ki doğruluğile temayüz etmiş a~iJ bir si 

''- ihracatın kontrolu, hanesinden ::;irkeciye 'e oradan .A) as ma idi. 
'- Hariç memleketler piya aların· sofya ramiine getirilerek cenazf' nama Onun dün Emirg:lndan, Ayassofya 

da milli kom is~ oncular bulundurmak. 1.1 orada eda olunmu ·tur. ya. Aya.sof yadan Babıali ve .Ankara 
"-:Maliyet fiyatını indirmek. .Namazın eda ından sonra önde bir caddelerini dolaşarak Sirkeciden Eyü 
''-Kooperatifleri çoğaltmak lüzım- askeri müfreze, arkada cenaze ye onun be giden tahutu, tam bir ittifak ve Ji. 

dır. arkasında merhumun oğulları ve yakatle memleket bayrağına :-arıtmış-
• * • kendine muasır dlan ricalden hayatta tı. 

Jlu misalleri daha ziyade artırmak kalanlar ile onları takip eden bütiin \'e bu memleket bayrağının arka-
imkanı \'ardır. Görülüyor ki memleket- nesilleri temsil eden zevat geliyordu. sında dört beş nesillik bir insan küt-
te iki sebepten dolayı iktı:->adi \"aziyeti Her iki tanırta m·atem ahimeti ola lesi derin bir huşu içinde gidiyordu. 
ıslah için kooperatifleşmeye ihtiyaç rak tüfeklerini eimis askerler cadde Cenaze hususi bir vapurla Eyübe 
nrdır. nin iki tarafından il;rlemekte idileı·. götürülürken onu teşyi edenler de mo 

l - l\lemle.kette harici ticaret ya- Cenaıe bu tertip üzere Babıfıli n törlere bindiler \'e onu takip ettiler. 
bancı serma,>enin elindedir. Bunu an· Ankara caddelerinden gecer~k tekrar Bu kadar müteneni in,.an kütlesi 
lamak için tanzimat hareketlerinden Sirkeciye avdet etti. J tarafından teşyi olunan bir cenazeye 
yani Türikyeye ecnebi sermayesinin gir Yollarda herkes büyük hir ölünün nadiren tesadüf rdilir. Sabık sadra· 
diği devirlerden itibaren vaziyeti tet- gediğini anlıyor ye kaldırımlara dizi- zamlardan ve nazırlardan ve ayan-
kik etmek JAzımdır. Ecnebi sermayesi liv~rlardı. 1 dan başlıyarak münen·er insanların 
Türkiyeye girerken işleri de araların · J'"lh k"k· erhum f'uat Pa :ı ile inti.ap ettikleri me Teklere mensup 

• k 1 
a 

1 
·• m h Ik k '"tl · · da taksım etme· suretile bir nevi anlaş birlikte tam bira ırlık tarihi fani lıer ı nttandaşlardan ba';'ka, a ·u esının 

ma ,·iicu~c getiril~işlerdi. ~ran,ı;ız ser- hayatın ~on merhalesine gidiyordu. her çe:.idi ,·ardı. . .. ı· 
1 

k 
mayesi tıraret muesseselerı, banaklar, M h 1. . d n f·ızlıı .,u··ı·"n Hafızların Selatuse am arı, ,.e te ·. 

A • • • er umun Hr asır a • . ... " .. .. . . 
Uman ve umumı beledı tesı at ve iı.;tik h t 1 • k t . h eı·ı' ı'dı" , ,,. birleri arasında Evup camııne gırıl-aya ı ur \'U ua ma ' . ' · 
rnılar halinde çalışırken. lngiJiz ser- k d' : b k t h '..k kt k ... mi"' "e kısa bir duadan sonra merhu-. ,.. . . . en ısı u \"U ·ua a ep yu · e en . .• ~ 
maye i de, bılha a 1 urkıyedekı ıhra- t 0 · 1 •• . ·'ne .

1 
ı· mun aile mezarlığına varılmı~tır. As· .. . . rısmıs ı, nun >u gun rcnaze:.ı ~ ı .. .. . 

cat işlerini trostler halınde elınde tut- -k •d l\I h t "ki k kerler kazılan mezarın onunde bır saf 
b ... k. . h d . ra e en • e me cı er. onun uman L. • 

maya calışmıştır. Ta ıı ı ıncı e efı, d it d h 1 d a ka· an·ın teşkil ettiler. Hafızlar .o.uran hatım • . . .. . .. a ı a ın a nr >e en ve :=- n z, , 
İngiliz ticaretını Turkıyede yukselt- ediyorlardı. 

cek bir mevkide bulundurmaktı. Hatta değil, de\'Jet rejimi, ve njimin istinat· Merhumun tabutu mezara indirilir 
bir zamanlnr lngiJiz sermaye.<;inin hü- gılhı ola nhalkın refahı icin de çalış- ken Kuran okunmağa dernm edilmiş 
ktmete kunturatçılık ettiğini bilmiyen· mak mechuriYetindeYiz. nu"' memleketin ve bir a keri müfreze 1'ürk ordu unun 
Jer yoktur. Yerli malı toplayıp hükıl- hakiki un ur.u olan °müstah~ılı himaye e ki hir Paşasına son selfım ve ihtiram 
metin ihtiyaçlarına arzeden İngiliz ser TiirkiJ e iktı~adiyatının ve inkılftp hü· 'azifesini görmüşlerdir. 
mayesi idi. kumetinin yegfıne ~iarıdır. Şu halde Ce edi toprağa ve ruhu !;'ehit oğul-

Bugünkü ihracat işlerinde vaziyet Türk mii11tah ılı1t1 beynelmilel pi.rn~a- !arının uhrevi hal'imine ka\'uşan mer
ayni değilse de Türk harici ticareti mil da daha iyi mal, daha ucuz mal evke· humun muhterem oğullarına ve bütün 
il ticaret firmalarımız elinde değildir. der bir hale getirmek için istihsalden ailesine hir keıTe daha taıiyet beyan 

lthal!ıt j Jerinin nıhancı ~ermaye e- ihracat kooperatifine doğru bir hareket e~eriz. 
Undekl rnzi; etten n~J,adar canınız yan yap~~11n. mecburuz .Biliriz bu \'aziyet: M. Venizelosun oğlu 
mı-a ihr.ıcnt isinin bu "eklinden de leı· ıc~mde bazı zatların menfaatlerı y b k'l' M V · 1 

rı' ' ' ~ °' • J •• ,_ ·ı · . l\f . 1•• 1 . un an aş ve ı ı . enıze o-
ziyan ~ören biziz Çünkü yabancı er- tehlıkeye duşeuı ıı · 1 ese .t ecne H ser w l b .. h · . 
mave her iki ~eki

0

lde Türkiyeyi kendi mayedarların, ecnebi parasile geçinen sun ogl~ır.ubn ki ugunkt ş~· rımMıze 
• · 1 · muvasa atı e enme e ır. u-

htsabına adece (pı·oleterize) ediyor. erın... .. maile hin anında refikası ile 
lthalAt i inde adece satıcı, ihracat i· f'akat hüvük ,.e geni~ halk l\utlele· . Yt. b 1Y kt 

·· · · · · · · . d .... ··ıd-w.. maıye ı u unaca · ır. şinde sadece mu terı yazıyetınde bulun rının menfaatı u~unu ugu zaman 
mu} or. Dir clefa bu noktadan bu ser- ferdi mahiyet alan ıstırapları unutmak 
mayenin hareketlerine karşı kendimizi lazımdır. Çünkü yeni Türkiye. me~·ut, 
korumak için çare a1·1~acağız. Çare ko müreffeh 'J'ürkiyeye buradan. lıu kapı· 
operatiftir. dan gireceiiz. 

2 - Biz yalm zyabancı sermayeden SADRI ETEAJ 

Bir mUnakasa 
Büyük Yunan müesseselerin

den biri memleketimizden on 
bin battaniye almak için bir mü
nakasa açmııtır, 

B. in tedrisatta muvaffakıyetsiz

liğinden dolayı fakülteden çıka
rılması hakkında tıp faküJteıi 
meclisinin verdiği kararı tekrar 
müzakere etmiştir. 
Dinnın geçen içtimaında bu 

mesele hararetli münakaşalara 

sebep olmuş hatta müderrisler
den bir kısmı içtimaı terket
miş, neticede usule ait bir nok
tanın ikmali için enak tap fa

kültesine iade edilmişti. Dünkü 
içtima hakkında sıkı bir ketü-

miyet muhafaza edilmektetir. 

Darülfünun emini Muammer 

Raşit B. içtimadan sonra gaze

tecilere bu hususta fazla malu
mat vermek istememi,, kısaca 
demiştir ki: 

- Divan üsule ait bir nokta-
tanın tıp fakültesi müderrisin 
meclisinden istizahma karar ver

miştir. Evrak iade edilmeden bu 
nokta sorulacaktır.,, 

Rasim Ali B. hakkında tıp 

yendi. Bu hadise üzerinde spor muhal 
rirleri aı1ık istedikleri kadar kalenı ~ 
Ja. dursunlar. Benim farkına vardığıı 
bir nokta var ki o da bu galebeye G• 
latasarayhların sevindiğidir. Amma b 
sevinme lstanbulspora muhabbette 
değildir. Bu sebeple Fener şampiyonl 
ğu kaybediyor diye. 

Sahici Kraliçe 
E\"velki gün çıkan Cümhuriyet re 

kımızın ilk sayıfa.o;ının beşinci \'e al 
cı sütünlarında şöyle bir serJC\·ha ,11 

dı: ''ispanya kıraliçesi Parise \iisıl o 
du.,, 

Bu ~erle\·hayı okuyan birisi: 
- Hele şükür, dedi, şu gazete bi 

da sahici kıraliçelerden bahsetsin I d 
yordu. 

Billbül ve kafes 
- lzmirde bir zat bülbülü et ye 

rerek kafeste beslemeğc muvaffak 
muştur - gazeteler -

Hey gidi yirminci asır, uzun asırl 
rın kafese koyamadığı bir şeyi, )11 

bülbülü sen kafese koyınağa, ona d 
değil, fakat et yedirmeğe muvaffak 
dun! 

Bir haber 

fakültesi müderrisler meclis ta
rafından verilen ihraç kararının 
divanda iki defa müzakere edil

diği halde bir karar verileme-
mesi baz(rivayetlere meydan ver- DUn afyon piyasasını 
miftir. altUst etti 

Söylendiğine göre divan aza- Dün sabahki Cumhuriyet ga' 

sının ekseriyetini teşkil eden bir zetesi Ankaradan aldığı bir tt' 

R AA B b kk d k' lefon haberile memleketimizdetl kısmı asim li . a m a ı 
kararın tastik edilmemesini iste- afyon ihracının men'i için gfilll' 
mektedir • Bunun ıçm karar rliklere emir verildiğini bildiri' 
iki defadır tıp fakült~sine iade yordu. Hiç ümit edilmiyen 91e 

edilmektedir. Bu noktadan tıp beklenilmiyen bu haber ticaret 

fakültesinin bu seferde ilk kara- borsası muhitinde, piyasada mUl' 
rında ısrar ettiği taktirde vazi- hiş bir tesir yapmış esaıen •~ 
yetin ne olacağı dikkate şayan altı ay zarfında 45 liradan 9 li' 
görülmektedir. raya düşmüş afyon fiyatları bir 

Divanın, bp fakültesinin kararı ' den sukuta meyal bir hal aloı•f' 
darülfünuna bir buçuk ay evvel . tır. Öyle ki ellerinde mühim mi1'' 
bildirildiği halde işin şimdiye tarda afyon istoku bulunaol•' 
kadar halledi!ememesini ve bir piyasaya mal arzından çekisr' 
karar verilememesini darDlfünun mişlerdir. • 

divanının bu meseleyi kapatmak Ortada ihracın men'ini mucıP 
istediğine hamledenler bile vardır. hiçbir sebep oJU:adığından tic:•' 

Mesele şimdiki halde tekrar ret borsası ile ticaret ofisi def 
tıp fakültesine gelmiş bulunmak- hal telgrafla iktısat vekaleti1'1 

tadır. Haber aldığımıza göre tıp müracaat etmiş ve haberin rtr 
fakültesi meclisi salı veya çar- men tekzibini istemişlerdir. 
ıamba günU toplanarak bu me- f h eJe# 

Maama i cevap müstac . .:..i 
ıeleyi tekrar müzakere edecek P' 
ve cevabım divana bildirecektir. dahi gelse bu haber tesı dl 

Şlşmanlarımızın 
seyahati 

Maruf şişmanlarımızın Avru

paya seyahate çıkacağı haberi 
ecnebi memleketler şişmanları 

araşında büyük bir allka uyan
dırmıştır. Belçika ve Fransa şiş

manları arkadaşlarını istikbal için 

şimdiden hazırlığa başlamışlardır. 
Şişmanlar cemiyeti reisi Akif 

B. in söylediğine göre seyahat 

için Anadoludan birçok müraca
atlar yapılmıştır." Kafile 150 ki
şilik olacak, sikletleri de cem'an 

20 tonu geçmiyecektir. 
Diğer taraftan bir musevi de 

cemiyete müracaatla kendilerini 
Amerikaya da uğramaia davet 
etmiştir. 

Borsada: 
GUmrUkte teftiş 

Borsa komiseri Adil Beyin 

riyasetindeki Maliye heyeti tef
tişiycsi şehrimizdeki teftişlerine 
devam etmektedir. Müfettişler 
liman tirketinde işlerini bitirmiş
ler, Tahlisiye idaresi muamelatı
nı tedkike başlamışlardır. 

Diğer taraftan gümrük müfet
tişleri de şehrimizdeki faaliyetini 
arttırmışlardır. 

Adil B. gidecek 
Osmanlı bankasının senelik 

içtimai yakında Londrada yapı
lacaktır. Bu münasebetle Kam
biyo borsalar komiser vekili 
Adil B. Londraya gidecektir. 

gösterecek Ye afyon piyasasıo tıl 
umumi durgunluk, fiyat ıuk" 
devam edecektir. 

Reşat Nuri B. 
6
,. 

Ankaradan bildirildiğine g ı( 
kıymetli romancılarımızdan ~ 8' 
allim ve muharrir Reşat Nur• ti' 
Avrupa talebe müfetti-r.tiğine 
yin edilmiıtir. __ .., __ 

Ben deDillm! te' 
Aldığımız mektuptur: Gaı761 

nizin 12nisan 931 tarih ve ~ j' 
numarlı nüshasının Sinci sahı ~lef 
nin 3 üncü sütununda namıed,_ 
meyanında (Kayseride tüccar.,,i~ 

• •51 
Osman Zeki ) namında bırı g6" 
de muharrer bulunduğunu 

düm. oyO~ 
Halbuki bendeniz ilk ~ i'

Millet meclisinden ayrıl ~ı9~ 
gündenberi siyasete veda e 17if 
ve işiyle meşgul buluorPUf 

adamım. k•daf 
Meb'uslukla kat'iyen ali ı;tır" 

değilim, benim adres ..,e ş ar, 
tim ( Kayseri: Uşşakı ıadeısıır'" 
man Zeki ) dir. Bu zatın ş f>Of.' 
var ise muvau:ahan derÇ f (,J• 
runuz ki müşabehet beıt~rıt ~e# 

k' ıse , 
sun, yalnız Osman Ze 1 l<,J,,,. 
değilim, iştibaha mahal f>ıltll~~ 
mak üzere işbu mektll de~· 
muhterem gazetenizde tıet'' 
rica ve bilvesile hür1J1t" 
arzeylerim efendim. 

6
f1ll1'1 ~ 

Kayseri meb'USıl caıı ıe 
Uşşaki Zade 0 8111 



[ Harici 
Alman - Avusturya 

QurnrUk ltiUih hakkında Fran• 
'-da mUhlm bir içtima yapıldı 

Parls, 18 (A.A) - DUn Pa
tiate Başvekil M. Lavalın riyase
tinde bazı nazırlarla parlamento 
ltasından mürekkep bir içtima 
)apılmıştır. 

Bu toplaoışta, bilhassa M. Bri
•nd, M. Tardieu, M. FJandin, M. 
Rollin ile meb'usan ve ayan ha
~iciye, ziraat ve gümrük encü
~enlerinin mümessiJleri haıır 
Ulunrnuşlardır. 
içtimada Avusturya - Almanya 

ıilnırük itilafının ortaya çıkar· 
~ığı meselelerle, Avrupa birliğini 
h~vvetlendirebilecek çare ve ted-
11rler hakkında tetldkatta bu· 
llnrnuştur. 

Bu bapla cereyan eden mü
lakere neticesinde evelce alınmış 
:l~n tedbirlerle Fransa hükume· 
rıın Cemiyeti Akvam meclisine 

~•siye ve teklif edeceği çareler 
akkındaki noktai nazarlar ara

~111~a tam bir vahdet bulunduğu 
arız bir surette meydana çık

ltııştır. 

Bu tedbirlerin Cemiyeti Ak
•anı tarafından takip edilen si
Yasi hattı hareket dahilinde kal
~akıa beraber şarki ve merkezi 
~nVrupa memleketlerindeki müş-
I lata karşı müessir bir çart: 
k •bileceğine ve bu hattı hare
~~t .haricinde sulh devresine ait 
i kr~n gerçekten düzeltilmesi 
L~ anı mevcut olmadığına dair Qlt • 

•ntiba da hasıl olmu,tur. 

t ~aris, 18 (A.A) - Viyanadan 
R: en haberlerde bildirildiğine 
A.t'' M. Schoeber, Avusturya ile 
, ltıanya arasında gümrük birliği 
akkında girişilen müzakerelerin 
eıniyeti Akvam meclisinin içti
aı llibayet buluncaya kadar ta
ıt tdileceğini söylemiştir. 
~elli Romanya kablnası 
O\ik 

1\ "k' re,, 18 (A.A) - M. Yor-
'o~ 1 ıaat süren istişarelerden 
ıc11 • kabineyi teşkil etmittir. 

'-aette Duflos,, bir taarruza 

P u§radı .. ,. 
~ra ıs, 18 (A.A) - Komedi 
ı. tıaeı· llltn ın sabık ortaklarından 

~~ll~ugette ex - Duflos elyevm 
)atr •k etmekte bulunduğu ti
dıtı 0Ya Yakın bir yerde bir ka
ltıutt tarafından bıçakla vurul
' Ur. ı .. ~ 
t b•iltıın evini taşa tuttular 

ltai; tlüttarik, 18 (A.A) - Al
~n;' Valii umumisiTıin diişman
lt.i d:ı' lllilrekkep bir halk kit
llıttRlbll •kıam mumaileyhin ika· 

.\ 
1111 taılamışlardır. 

~ltıtı~1 • Za~anda Musseira valii 

'"-Fı~ de tevkif edilerek sivil 
"''biU •rın nezareti albnda oto

c Sevile götürülmüıtür. 
~ l'•fıik 
'~marası: 112 
~f~c;;rp cephesinde .. ,. müellfü 

arı11 Rem11rgııe 
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Haberler f~ ______ D_u_·n~y~a_d_a ____ O_l_a_n ____ B_i_te_n ____ M_e_r_a_k_lı ____ S_e_y_ıe_r ______ I 
ispanyada D ld f ) . . 

Dinle devZetin birbirinden ay· üsse or un tüy er ürperten canısı 
rılmasını papahk nasıl telakkl 

etti? ışlediği on altı cinayeti büyük bir soğuk kanlılıkla 
Roma, 18 (A.A) - ispanyada 

kilise ile devlet işlerinin birbirin- itiraftan çekinmiyor 
den ayrıldığmın ilan edildiğine Bu cinayetlerin tafsfU\tı o kadar fecidir ki hAkfmler hazan 
dair olan haber dini mahafilde 
hakiki bir hayret hissi uyandır- celseyi kesmiye mecbur oluyorlar 
mışhr. Düsedarf cana,·arı Peter Kurtenin Peter itiraf ederken bir not defteri bana biraz kaçık derlerdi. Bir karna.-

Bu mahafil, Madritteki Papa muhakemesi başladı. ne bakmakta ve kendini nezaret al· val akşamı, bir sarhoşla ahbap olduk, 
vekilinin yeni ispanya hükumeti Peter Kurten kimdi? Bu adam kana tında bulunduran doktordan öğrendi· altalta üstüste yurnrlandık. işte l\fa· 
heyetini 2 iyaret etmiş olmasını susamış bir canavar' bilha.s.."a kadın ye ği fenni kelimeleri kullanmaktadır. dam Şir'e akşam rast geldim, onu 
kilise ile devlet arasındaki mü- kız çocuklara hücüm edip onları öldü· _ Geçen şubatın 3 nde, diyor, müt- puça parça ettim. . . 

ren bütün rnanasiJe bir hortlaktır. hiı:ı surette sinirli idim. Elime bir hav. Her halde sıcakların ona tesırı ola 
nasebatın, yeni esaslara dayan- Peter Kurtenin muhakemesine baş v;n geçse atılır öldürürdüm. Fak;t cak ki Peter Kurten a~ustosu.n 21 inde 
makla beraber, çok iyi olmakta ]andığını üç gün en·elki nüshamızda önüme Madam Kun çıktı. Elimdeki üç kadına daha tecavuz edıyorsa da 
devam edeceğine delil olarak yazmıştık. makasla ona vurdum. Şakağına vur· üçü de kurtulup kaçıyorlar. • . 
telakki edilmektedir. Muhakeme tafsilatı o kadar gayı·i rnu:;;tum. Makasın bir ucu kırıldı. Fa- Buna mukabil üç gün son.r~, ıkl 

Papalık makamının şimdilik ahlakidir ki hakimler Alman gazete- kat Madam Kun ölmedi, kalkıp knç- cinayet birden yapıyor. Bunlar ıkı kız 
ihtiyatkar bir vaziyet almış ol- terine ,.e matbuat cemiyetine müra· tı. çocuğudur. Kurten iki kız kardeşt~n 
ması evelce tasarlanmıı bir düş· caat ederek bunlann ne~redilmemesini Peter Kurten cinavetlerinin ekseri büyüğü olan Luiz'i igara almıya gon 

rica etmiştir. t• . k 1 d. derdi. 6 yaşındaki Jerturdu, yalnız kıt 
1 k t t ye ını ma as a yapar r. • 'l d man ı manasını azammun e • Peter Kurten, bundan bir buçuk se . .. . . d ku·· ük bir hnca hogdu, n meşhur makası ı e e 

mez . l t ·k"f d'l . t' n· . Bır gun, Roza ısrnın e Ç \'Urdu 
_ _ _ . ------------- ne ene " ı e ı mış ı. ır ınsanın k k .. .. Er d t t yürü · 

,, ____ P_o_ı_i• ___ H __ a_b_e_rı_e_r_i __ _ 

SOO Lira! 
Kavga kahvecinin parasını 

vurmak için imiş 
Kasımpaşada Bahriye cadde

sinde Rizeli Eyübın kahvesinde 
evvelki akşam bir arbede olmuş· 
tur. 

Vak'a şudur: 
Kasımpaşada iskelede aşçılık 

yapmakta olane velki akşam Eyü 
bün kahvesine gelmiş ve ehem
miyetsiz bir meseleyi bahane 
ederek Eyüple kavğa etmağe baş· 
lamışhr. Kavganın tam lcızışdığı 
sırada aıçı Şabanın yanında şa
lışan Rizeli Hasan da kahveye 
girmiş ve ustası Şabanın tarafını 
iltizam ederek kavgaya karı,mış· 
tir bir birine karşı evvela tokat-
la hUclim eden kavgacılar bir az 
sonra işi azıtmış ve iskemlelerle 

döğüşmeğe başlamışlardır. Bir az 
sonra vakayı haber alan zabita 
memurları kabveye gelmiş kavga· 
cıları ayırmıştır. Fakat kavğa sü
kunet bulduktan sonra kahveci 
Eyüp çekmecesindeki 300 liranın 
yerinde olmadığını görmüş ve 
zabitaya müracaat etmiştir. Polis 
üçyDz lirayi alanı aramaktadır. 

Karıya Dayak 
Şehremini civarı!lda denizaptal 

mahallesinin Nuridede sokağında 
oturan Sayri efendi eve iki gün 
akşam üzeri evina gittiği zaman 
refikasmın evde olmadığını gör
müş ve komşulardan, kainbirade
rinin evınde olduğum öğrenmiş
tir. 
Hakikaten kayin biraderinin evi
ne gidince refikasının orada bu
muştur. Gendisini evde bulama· 
dığından canı sıkılan Hayri efen· 
di daha orada rdfikasını dövme· 
başlamış ve hemşiresini kurtar· 
üzere aralarına giaen kain bira
Kizım efenıliyide alnırdan yarala· 
mııtır. 

bu kadar hunhar olacağı kimsenin ak· ız _ çocu gorur. ~ ın en u up · Sonra Luiz gelince, ayni soğuk kan 
ima gelmiyeceği için Canavar deli di· mege başlarl~r. .. .. lılıkla ona da makaslan ile hücum et 
ye nezaret altına alınmıştı. Fakat ken - Once, dıyor Can~var, onu oldur ti. Fakat kız kaçtı. Kurten peşinden 
disini nezarette bulunduran doktor mek aklımdan geçmedı. Sonra onu da koşup makasını sırtına , ·urdu. 
onun tamamen akıllı olduğunu bildir: ş~kağın~~n vurup öldürdüm. Kan~arı Artık, diyor, sinirim yatıştı. Olüp 
mektedir. sılmek ıçın tekrar petrol alıp aynı ye ölmediğini bilmiyordum. Bıraktım, git 

Ayın 14 nde, Peter Kurten mahkc· re geldim. Sonra onu götürüp yaprak tim. 
mede cinayetlerini itiraf etmiştir. lar arasına sakladım. Bu suretle, Kurten 16 cinayet ve 

Bupları o kadar Mğuk kanlılıkla lnanrlır ııeY değil. Sanki Canavar cinayete teşebbüsünün kısa bir tarih· 
yapmıştır ki, hakimler. ceJeseyi sık hakimler n ~amilerle alay ediyor. ~esini yapmı~tı. 
sık tatil etmek mecburiyetinde kalmış· Fakat o kadar samimi söylüyor ki!!. Bu itiraflardan sonra, Peter, yorul 
!ardır. - Zaten, diyor. mektepte iken bile duğunu söyledi ve celse tatil edildi. 

-Şimdiy; kadar gösterilen filimlerin "ilk irae" müaamerelerinden hiç biri, Pariste, Marigny tiyat

rosunda takdim edilen Charlie Chaplin'in "Şehir Iııkları ,, harikulade eıeri ıibi 
; muvaffakıyet görmemiş ve o derece heyecan tevlit etmemiştir. 25,000 kiti tahmin edilen büyilk 

11 
bir halk kitlesi temaşageranın ~f~irını anlamak üzere vtiyatro önünde bekliy~rdu .. itiı.m~lerin önü 

alınmak ve dağıtılmak ıçın zabıta memurlan aglatıcı bombalarla techız edılm1ıtı. 
~I ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~i!!İİiİ~~i!!i!~!!Wi!!!!!!!!ii!!!!• .. ---

Postada Ticaret odaamda: Piyaaada : 

Posta paketleri Bakkallar kooperatifi Bayram üstü 
Bundan bir müddet evel tesis 

Tevzlin geciktiği hakkındaki 
iddialara cevap verlliyor 
Dünkü akşam gazetelerinden

biri hariçten memleketimize ge
len posta paketlerinin tevziinde 
tüccarın müşkülata uğradığını 
yazıyor ve 2,5 ay evvel gelen 
paketlerin hala tevzi edilmedi· 
ğini iddia ediyordu. 

Dün posta erkanından bir zat 
bu şikilyeti tamamen tekzip 
ederek bir muharririmize demiş· 
tir ki: 

- Bu usul evv~lce paketlerin 
gümrük muamelatında görülen 
müşkUlah tamamen izale etmek 
ve tüccarla, halkı bir çok mera-
sim ve zahmetlerden kurtarmak 
iç'n konulmuştur. Yalnız gilmrük 
idaresindeki muamele biraz uzun 
sürmektedir. Bu güne kadar 1100 
paket gümrükçe muayene edilmiş 
ve posta vasıtasile sahiplerine 
ihbarnameleri yolJanmış olduğu 
halde bunlardan ancak 600 kü
suru paketini almış mütebakisi 
de hiç müracaat etmemiştir. 

idaremizce yapılmıı olan ilan
lara rağmen menşe şehadetna-
mesi ve faturaların paket posta
hanesine vaktile verilmemesinin 
paketlerin muayeneye sevkinin 

edilen bakkallar koC?peratifinden 
alAkadarlardan bazıları şikayete 
başlamışlardır. Bir kısım bakkal· 
lar kooperatifin hiçbir iş göre· 
mediğinden feshini iıtemektedir
ler. 

Tarifelerde tadllAt 
Yaz münasebetile veıaiti nak

liye şirketleri, seyrüsefer tarife
lerinde tadilata başlamışlardır. 
Şark demiryolları ve Seyrisefain
de yeni tarifeler 15 mayıstan 
itibaren tatbik edilecektir • 

-----················-······························· gecikmesine sebebiyet verdiği 
hakkındaki iddialara mevzuu bah· 
so!amaz. Sür'at arıyanlar ellerin
deki şehadetname ve faturaları 
vakit kaybetmeden idaremize 
tevdi etmelider. 

Yeni pullar 
Damga matbaasında bastırıla

cak olan yeni posta polları işile 
meıgul olmak üzere posta işleri 
umum müdürü Yusuf 8. şehri
mize gelmiştir. Pulların tabına 
on güne kadar baılanacak hepsi 
120 milyon tane olacaktır. 

Pulların üzerinde Gazi Hz. nin 
bir portresi ile sair tezyinat bu
Junacakhr. 

Piyasada ucuzluk var 
Kurban bayramının yaklaşması 

ile piyasada bir az canlılık baş 
göstermiştir. 
Bilhassa manifatura Ye tuhafiyeye 
müteallik eşya üzerine çok satiş 
olmaktadır. 

Bir kısım mendil, çorap, fanile, 
kıravat fiatları çok ucuzdur. 
bir statistike g~re bu sene ıiye
cek fiatları 1914 senesinin birin
ci nısfındaki fiatlara çok yakın· 
dır. 

Sanayi kanununun tadlll 
iktisat vekileti sanayi haya• 

tımızın inkişafı için mühim ted
birler almağa başlamııtır. Teşviki 
sanayi kanununun tadili de bu 
meyandadır. Bunun için sanayi 
kısmında mütahaısıslardan mil· 
rekkep bir heyeti fenniye teş
kili mukarrerdir. V ,.kAlet, fabri
ka açmak istiyenlerin arzu ettik
leri tetkikatı parasız yapacak· 
tır • 

ESRARENGiZ ADA 
:Julu Veuce.'in eseri 

))~ BaLrimuhit dibinde 
1

/ Garip bir sergüzeşt 

şına bir sopa yemiş gibi sendeliyor. Ve çabuk çabuk ilan ediyor~~ faide ki geç kalmıştır. O vasıl olma. _Hemen bu gece kaçmanın yolunu 
Bir Jahze yerinde sallandıktan sonra - Beni sarho etti Alber .. Beni bol dan Alber revolverini ~ıkarıp ateş et· bulmalısın! .. 
perde}i şiddetle açıyor. bol içirdi .. Artık kendimi şaşırdım .. Ne miştir. Hepimiz birden onun yanına ko Alber yeni uykudan uyanmış gibi 

Masanın üzerinde şampanya kupala olduğunu bilmiyorum .. Sana yemin e· şuyoruz. Villinin yüzüne bakıyor. Sonra kolunu 
n ile bir demet gül ,.ar. Buruşmuş derim ki bilmiyorum.. Braçer bir sandalye iJe korunmağa kurtararak zahmetle diyor ki : 
sofra örtüsü yarı yarıya yerde sürün.Ü _ .Al~er ce~ap vermiyor. Arkadan bi· çalışmış fakat sandalyeyi ancak çene i - Bı~a.k canım Yilli .. Ben ne yapa. 
yor. Masanın ark:'lsında ~u~ral bı.r nsı bır~enbırc soru;or: ne kadar kaldll'abilmiş. Al berin kurşu cağı!'1ı hılıyorum. 
genç kadın koltuga yerleşmıştır. Elin· - 1' e oluyor baa ayım?.. nu alnını tam ortasından delmis. Alber Kosole soruyor: 
sesi darmadağınık, saçları omuzlarına Barçer avludan aYdet etmiş, karnını bölüğün en iyi nişancısı idi. Blnaena· - Deli misin be?. 
düşmüş ve ... küçük bir aynada taranır· çıkararak kapının önünde duruyor. Si· 1 h zun u· u . 1 • 1.. Alber biraz senclelivor. Onu kolun-ey u z n nışan a maga uzum . -
ken harcı alem bir şarkı mırıldanıyor. garasının dumanını Alberin yüziine üf .. em·ı~tı' Braç J mış dan tutuyoruz. Bizı tekı"aı· iterek ağır . gorn :;:- . , er yere yu,·ar an . . . 
Alber boğuk bir sesle homurdanıyor: lıyor. Bacakları bir müddet titredi. Darbe bır sesle dıyor kı: 

- Lüsi!.. - Vay efendim vay! efendi hazret öldürücü idi. Kadın acı çığlıklar ko· - Hayır Ferdinan insan bir şey 
Kadın birdenbire dönüyor ,.e Albe· leri gözünü nurlandırmak mı istemiş?. parmağa başladı. Villi ,·ak'a mahallı yaptı mı sonuna kadar yapmalı .. 

re bir heyulfı görmüş gibi dehşetle ha· Arş bakalım dı~an.. ne doğru koşan ahaliyi durdurtarak ha Ya\'aşça ı:-okağrn boyunca yürüyor. 
O kıyor. Sonra ağzı kırı:;;tığı Jıalde tebcs Alber bir an afallaşmış bir •·aziyet ğınyor: Yilli arka~ından koşuyor. Ye ona söz "l c süm etmeğe çalışıyor. Fakat Alberin te kalıyor. Şişman karnı, koyu renk el- _Geriye!. . öylemeğe baŞhyor. Fakat Alber kafa. 

ı_ her bu sabit bir nazarla çıplak göğsüne b:ı.k· bisesi, altın kösteği Ye keskin kırmızı Yerinde hareketsiz duran ve müte- sını sallıyarak Mulenştraseye doğnı gi 
tı.1{ horun sırada Perdeli küçük sa- tığını görünce tebessüm dudaklarında suratı ile ötekinin manzarası gözlerin<' madiyen kadına bakan Alberi olduğu diyor. Villi onu takip ediyor. Kosole di 'a>. hır ca do~aşıyor. Birisi ona j . donuyor. Yalan söylemeğe imkan yok. hakkoluyor. yerden çekiyoruz. Onu arka taraftan yor ki: 
~ta la ~ra§~y 8~Y1erniş; bu:ıa inan· içini korku kaplıyor Ye bir sandalye 'l'am hu sırada Villi, Alberin olduğu sokağa çıkarıp iki yük arabasının dur. - Onu cebren sürükliyelim .. Kalkıp 
~l(~1Yor. Hier hır türlü kafasından arkasına kaçarak yal\'arıyor: tarafa bittesadüf göz atıyor. Hemen duğu bir köşeye götürüyoruz. Yilli en polise gitme in .. 

1 
hahelj td~nbr~e gözleri sondan - Alber .. Vallahi kabahatim yok .. yerinden sıçrıyor. lki kişiyi yere düşü arkadan yetişiyor. Nefes nefese diyor Kari şaşkın bir halde mırıldanıyor; 

1\ ı~ersıne dalıyor. Ba- O .. o yaptı. Hep kabahat onun.. rerek küçük salona doğru koşuyor .. Ne kil fBitmedi) 
• 
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Frincnin haı el, eti 

Rus Askı 
Jlaris dö Kobradan 

fa. 
Tiyatrodan onra, ruslnr tarafından - 200 franktan 2:;0 ~.i~e :iOOOO frank 

açılmııo; olan l\aznnova barına ~itmemi cclcr •. pahalı .. 
ta\ iye ctmi lcrdi. - E' et. 

- Oradn, dediler. hnkikat<'n ru l İ· - Dü üne.) im .• 
barlnnna rasgcleceksiniz. Yakın her Yan kal'anlıkta, '' 'i~ ah gözlcı•in .. 
rus muhaciri l,endisinin prens olduğu i imli ı·u roman ı çıdınıyordu . ._ usluk. 
nu Ö.)ler amma, l\azano,a'da izi kar dinledik. 
şılıyacak olnn metı· dotel llaltık filo u 'igaramızın dumanlnrı yıldızlarla 
na kumanda eden bir amiraldır. Bii- sii lü tavana, bir kandilin aydınlattı. 
yük bir facianın felal.etzedeleri olan ~ı (ikon) ara mdan yük eliyordu. 
bu adamlara ahici bir merhamet dU\ .• 

* • 
duğum için. bara ı;irip kücük bil' masa 1,. h ft ı··ıı· ı·ı · d b • d ,ır a n sonra \I ı, ' nrıç e IJ' 
) a otur um. k 1 t • 1 .. b . d t d. . . o, ey ıçme • uzcre cnı ave e ıyor-

Sol tarnftakı masada lur az kevfof. 1 ('"tt• k ı ı · k kt • • • < u. .ı ım, arsı ,ar~ı) n ıı rer o er 
muş güzel hır Amerıknlı. kadın ot~ru- çektikten sonra·: 
yordu, nu kndtn her yenı gelen mU te D r'~ J) ") J 1 ı• • • - .. o ı • anı o ne o < u, c ı) e or-
nyc bıı- baı ak şampanya ısmarlayıp 

1 
b. d d . . . < um. 
ır yu um a ı~mı)e mecbur edıyordu. Garip bir ta w d b kt 

Daha :.imdiden öniindc döı t si e hoş Old d dı~ a a 
1
• - u, c ı. 

:.arnpanya duruyordu. -0000 f k" - n ran . 
Bana dn bir .;:ampan)a ısmarladı. 

1 
. 

'.i hr d l · b"I . d" 1, k t .. Innlmcmnuniyc kabul ettim \'C Amc- -. -~ .aı 1 e ınme 1• •• a rı .. n~.u-
rikalı kadının tc\cccühünü kaz.anmak- tue ıf dcgılım. Israr etmedım. Goru • 

t .. k K"tf b" k k ki ta gecikmedim. Gece yan mda bana ~ · 1 • 1• ır gazete ~çara o a şam 
(azizim) diye hitap ediyor, biraz hOn· 1ı)atro ılanlnrını tetkıke başladı. 
ı·.l da a) ni kadehten içi.) orduk ... aat l Birdenbire ıçradı. daha b i görmek 
olunca dertlerini dökmi) e başladı: ic;in i)ldi. 

- Çok hctbnhtım, sebebi de .,u iJ .. r. - .Fakat .. Fakat aldanmıyorum. Ah .. 
de. orkc tranın öniindc duran garson .•• olur şey değil .. Bak azizim oJ,u ! .. 
Baktım, . iyah gömlek gi.) miş bir gaı·· Nöyyicte bir rus - framıız hastanc~f 
sondu: hakikaten bir kadını cclbedccek icin iane a~ılmıştı. Para verenler ara
kadar giizeldi. Şakakları ağarnus, fa sın da u ismi okudum: 
kat yüzü elan genç kalmıştı, harcı.eti (iJJadam Kitti Raşvin .•. 50000 frank. 
bir pren inkine çok hcnzi) ordu. Bakış- ){itti öylcniyordn: 
ları, çok görmü · H azap çckmi bir n- - l3en bu müesseseye be~ para bilt> 
damm karşı ında bulunduğumu anlatı \'ermedim .. Oh- nasıl olur bunu muhnk 
~ordu. kak öğrenmem lazım. 

- Daniloyu na ıl bulu) Ot"ı::unuz? 'felefonla müessesenin kfltibini bul-
- Dnnilo? du. bana da öteki ahize) i verdi. 
- A ıl i mi hu değil. faknt ben onu Dinledim: 

böyle cağırıyorum. "Veuve Joyeu c,. - E,·ct, madam .• liıtfettiğini1. mehl:i 
kahramanımı pek benziyor da .. -:ahnne ğı diin •• 17.in namını1 .. "l miralay Uol"is 
değil mi? . .. Çcrnof getirip yatırdı .. Yarın makbuı-

- Hakıkaten o) le: aha ne! la beraber bir de te ckkül" mektubu n· 
- l te azizim .• bir hayli zamandır l:ıcııksını?" 

bu çocuğun pc.,inde ı,o ·tuğum halde 
l{itti telefonu kapattı. Tuhaf tuhaf 

nıuvaff ak olamı) orum. 
hakı)ordu. 

- J{imrniş nc:ıba? ~ . .. 
_ öğrendim. sıl j,mi 13ori • tkincf - E\Ct. dedım. guzcl ~a~eket ) apan 

Nikolanın has seyi i imiı;;, Onun atları- l'lll!:i muhncırları 'ardır l{ıttı. 
na bakn r. yetistidrmiş. ~a r.ı) da çok 
nüfuzlu imis. 

Tekrar Rori i tetkik ediyordum. \. 
r:ı ıra. Amerikalı l.admın olduğu tara
fa bakmak tenezzülünde bulunuyordu. 
.Amerilrnlı snmp:ınyn ısmarladığı zn. 
man acele etmeden" hizmet ediyordıı. 
• anki ildi bir kim Pye mecburen itaat 
eden bir a ılz, de gibi .. 

Amerikalı k dının bnıi Kitti idi. 
Pek tabii olarak cluldu. Pari e, salnk 
kocasının bol bol ı.endiae verdiği para 
}arı yemeğe gelmi ti. 

- Danilonun ne kadar ho uma gitti· 
ğini tasavvur cdeme1.siniz. Geçen güıt 
kendine ihsas ettim~ 

- • ·c cevap \erdi? 
- Garip bir şekilde cevap 'erdi: 

"Madnm, kendimi 'ermem, satarım,,. 
Ho değil mi? 

- Kızmadınız mı? 

- • ·için? Apaçık konuşan biı· adam. 
llk kocam fakirdi. Ben o r.amanlar 
zengindim. Evlendik. Du da kanuni hır 
satıs değil mi? Bunun için acık süzlc;ı· 
den korkmamalı. Zengin bir karı arı
yanl.ı bu güzel seyb arac;ında ne farı, 
\Rr?. 

- l\lcscle m• istcdiJini nnlamakt.ı. 
- ordum. 
- • 'e dedi. 
- Müthiş bir lükaydi ile: 
"Bunu takdir ize düşer!,, dedi. 
- Tuhaf, ncaba on dolar mı değer, 

yoko;;a bir elmas mı? 
- Onu, fiat tayin ederek utandır· 

mak i tcmcm, siz ne dersiniz? 
- Bu kadar açık lrnnuşan biı· asil· 

zadeyj darıltmı olma1..smız. Sizin ye
rinizde olsam, doğrudan ctoğrnya sör· 
]erim. 

- Peki .. simdi görür ünüz. 
Kitti Dorisi çağmp kulal:rrna iğildi: 
- Boris .. C\"'\elki gün konu!)tukları-

mızı hatırlıyor mu un? .. Sö)le h:ık:ı

Jrm, değerin kaç ı::işe sampanya para
sına müsa\idir? 

Garson ı··ildi, ve ı,em, li nezaketle 
cenp verdi: 

- 230 şise, l\fod~. 
Kitti. bana 1i te) i VE'rmemi rica etti 

ve aklından he::sap etti .. 

.. I"' 1 c· . 1 a vu ( ve ıvcıv ere 

FENNi YEM 
Et tozu 
Morina balık tozu 
Kemik tozu 
i~tiridye tozu 
Kan tozu 1 
Okkası beş kuruşa k1r1k 

1 
ve temiz pirinç 

(.;ıılatada Tünel oı.ak 91 o. dıı 

\1.Tl~ ARI \e KÜM~::S '11C.\RET
l IA'.'\~:!SI Bakav Kuluçka makineleri 

Türkıya acentası 

Deri ve Barsak mUzayedesi 
To~ }are cemi} eti 1 t2nl)Ul şubesinden· 

Kurban bayramında teşkilah· 
mız tarafından toplanacak deri 
ve barsaklar paıalık suretile 
ayrı ayrı müzayedeye konmuştur. 
Nisanın on dokuzuncu paxar gü· 

nü saat on altıda ihalesi icra 
edilecektir. Taliplerin şartnameyi 
görmek üzere Cağaloğlundaki 
şubemize müracaatları. 

Şehzade başı 
Fer h ınemada bugecc kaçakçılar fil. 

mı kurbanı Sah B. miıcıımcre i Komik 
Nasit B. • Şc\~i il Cc,·dct B. -ezai ka
ragoı Hüse\ in B. lrrle memleketimizin 
hı lımum ::ıaıı·e.ı\.:arlarırun ~tiıaL:ilc buyuk 
~ala. 

Grafoloji mütehassımımız ceva pveriyor 

.>14 - ~ıraz asabısınız. Maa· 
haza hayatı hususiyetioizdcn gayri 
hiç bir şeyinizde asabiyetinizin 
dizginlerini bırakmazsınız. Dik
katlı ve intizamdan hof lanan, 
çalışmal<tan yorulmıyan, nikbin 
ve etrafını biraz istihfafa müte
mail, hassasiyeti orta derecede, 
kendine emin birisiniz. Hadise
leri ekseriya olduğu kıymetten 
aşağı muhakeme edersiniz. 

315 - Ameli taraflarınız kuv
vetlidir. Ancak bunu fikirle telif 
etmek lazımdır. Çok nikbinsiniz. 
Biraz. hayalperest olmanız sizi 
hassas ve batta it hayatında da 
hırçın yapmıthr. fikirlerinizde 
inatçılığınız var. Kendinize iti
mat ve emniyetiniz fazla olma
ıına mukabil muhitinize azdır. 

Umumiyetle iyi adamsınız. Fikri 
takibiniz azdır. 

316 - Siz biraz acul, karar
larında ne olursa olsun diyecek 
kadar feragat sahibi, hırçm, hu
susi ve it hayatınızda asQbi, 
kendinize az emin, mütereddit 
ve müvesvis, her şeyden alınan 
fakat dikkatli ve intizamı harice 
karşı görünüşü seversiniz. Nikbin 
olmanıza rağmen bazen de ken
dinizi bedbin telaklcı edersiniz. 

317 - Dürüst, az hassas, her 
ıeyi temenni ile yapmak istiyen, 
dikkati az, süse ve biraz haves
lerine tabi, çalışmayı biraz. büro 
mesaisi olmak ıartile seven nik
bin, öyle her feyden kolay kolay 
alınmayan, samimi ve menfaat
lerini başkalarının ıarannda gör
miyen birisiniz. Tecrübeniz az. 
Az. okumuşsunuı:. Biraz okumağa 
ehemmiyet veriniz. Noksan ta
raflarmız takviyet bulur. 

518 - Sizi de acul görüyorum . 
Maahaıa her· işi tereddütsüz yap
mak istersiniz. Fikri sabitleriniz 
var. Kendinize emniyetiniz fazla
dır • Bbntün hayatınızı ihata 
eden faaliyetlerinizde hassasiye
tinizin ve asabiyetinizin biru: rolü 
vardır. Dikkatli değilsiniz. Fakat 
intizamdan hoşlanırsınız. Ve mu
hitiniz.e intibaka güç muvaffak 
olursunuz. 

319 - Asabi ve hassas ka
rakterinız. var.Maahaza etrafınıza 
emniyet telkin edebilirsiniz. Dik
katlisiniz. Sizden kimseye urar 
gelmez. Samimi ve müşviksiniz. 
Etrafınıza emniyetiniz çoktur. 

Bizzat başkalarının irade ve 
idarelerine tabi olarak daha 
emin ve daha huzur la çalı:ıabi
J;rsiniz. 

320 - Az asabisiniz.Maahaza 
bunu ameli tarafınıza ve daha 
doğrusu işlerinize kar1ştırmazsı· 
nız. 

Umumiyetle iyi ve haluk biri
ıiniz.. Dikkatiniz. •e intizamdan 
.hoşlanma tarafıoız kuvvetlidir. 
Dürüst ve samimi işlere ve ar· 
kadaşlara bağlısınız; emelleriniz 
mütevazidir. Umumiyetle kuvvet
li taraflarınız çoktur. Muvaffak 
olmanız: için biraz tecrübe ve 
okumak , hayatmızı programa 
bağlamak kafidir. 

321 - Dürüst ve sakin ka· 
rakterini1 var. Kendinize emni
yetiniz fazla olduğu gibi ümit 
ve emellerıniıe doğru büyük bir 

ıman ve sadakatla yürürsünüz. 
iş adamı karakteriniz kuvvetli
dir. Bu tarafınızı takviye ediniz. 

Sizi muvaffak olmağa çok 
müsteit kabiliyet ve istidat sa· 
hibi buluyorum. Nikbin olmanız 
da işinize yarar. insanlar ister
lerse yaıamağı rahatlandmrlar 
isterse güşleştlrirler. Her şey 
bizzat kendi elinizdedir. 

322 - Siz sakin karakter 
sahibisiniz. Öyle her şeyden alın· 
mıyan ve kendine çok emin olan, 
muhitine itimat telkin edebilen 
birisiniz. Samimiyetiniz daima 
hoşa gider. Hassasiyetiniz hemen 
ne iş hayatınızda ne hususiyeti
nizde hareket etmez. Dünyayı 
hoş görmeniz biraz sizi laübali
liğe ıevketmiştir. En zaif tara· 
f ınız, fazlaca zevk ve hevesleri-
nize bağlı olmanızdır. Çalışmak
tan yorulmaZ11ınız. Fakat bunun 
büro başında olmasına daha çok 

1 

talipsiniz. Memurlarınıza karşı 
haşin ıorunmenize rağmen sı-
kıntı vermezsiniz. Amirleriniz üze
rinde hüsnü tesir yapabilirsiniz. 
Fikri takibiniz pek kuvvetli değil. 

Nikbinsiniz. Biraz iltimas ede
rek söylüyorum ki kusurlu taraf
larınız az. , 

M. M.V.Satın alma ko· 

1 n~lsyonu ııanıarı _ 

Amasyndaki kıtaat \e muesse tın 

931 Eylül niha ye cine kad3r ekmeği kn 
palı zarfla münakasaya konmuşcur. ıhale· 

si 2-Mayis·9J 1 Cumıınesi saat 15 te· 
Amasyada askeri satın alma lwmisyonu· 
nda yapılttcakur. taliplerin ,armame~ını 
almak ,.e tekliflerini vermek uZere me 
zktirkomi yona mürıcutl:ırı. (331) 

• J(. ~ 

Ordu ihti~ acı için \'erli fabrikal:ır 
mımulltından 4 bin metre hnki J..apullu 
kumaş kapalı zarfla münııka •} a konmuş
ıur. lhnlessi 27·4·9.11 Pazarcesi gunu 
saat onda ı\nkarada ;\lcrkcı saun alma 
komisyonunda yapılacaktır. T:ılıplerin 

şan name ıılmak ve tekliflerinı 'ermek 
tilere teminatlarile mezkür ı omisyona 
miıracıacları. 

• • • 
\·an a~keri ha~uınesinin ekmeği ka

palı zarna munaka(aya konmuştur. lhalc(ı 
1 • 5 • 931 Cuma günu sut 14 ce \anda 
Askeri aun alma i\omİS)Onunda yapıla· 
caktır. Taliplerin şarmamc almak ve 
münaka!a~ a girmek üzere temlnatlarile 
ınezkl'ır komisyona müracaatları. (3.1.1) 

* • "' 
\ . Fb. L". ;\Jd Sa. Al. Komıs)Onundan: 

48280 kilo imılAt çeliği 

'\ ukard:ı yazılı malzeme kapalı ıarfu~ulıle 
28· 6· l 931 tanbinde saac 15 de ihalesi 
,·akılaca'lmr. Taliplrrin şarrnıımc\'İ almak 
için l:ıtanbulda Tophanede Askeri San 'at 
1ar mektebine, \nkarada ... aıın \lm:ı 

Komisyonuna mürııcnat eı lemclerı 'c 
\"nkti mua\·yenden e\\'el zar0mn komİS· 
yona tc\ di eylemeleri. 

.. -• • Dr. ihsan Sami ~--
Gonokok aşısı 

Relsoğukluğu \"C lhtilAılarına karşı pd 
tesirli ,.c ıu:e 11şıdır. Divın' olu Sıılını 
~hhmut ıiırbe.;i :\o 189 

Muhasip Aranıyor 
Anadoluda istihdam edilmek 

üz.ere Almancaya vakıf muktedir 
bir Türk muhasib~ ibtiyaç vardır. 
Taliplerin derecei iktidar ve 
tercümei hallerile tekliflerini na· 
tık me~ tuplarmı fotograflarile 
birlikte 532 posta kutusu Galata 
adresine göndermeleri ilan olu
nur. 

V AKIT' ın takvimi 

P4zarie5i 
20 Ni5an 931 

Zilhicce 

1349 
Bu geceki .41} 

Güne~in doğu~u · 5.1 S Batı~ı : J 8,53 

Namaz vakitJerı 
Sabah Otle hctndl f.kt•~ Yat11 lmulı 
J.ı.1 12.rn ıss:'l ıs.s2 203:- J,2r; 

oB aca 0 

Bugünkü buJmacamız 
Soldan sağa ve )'Uknndan aı;aıt 

1 - lngilt'cre pa!Jıtahtı (6), bir f 
{/amber (3) • 

2 - Ocla (3), şömine (4), deli (2} 
3 - /Jo una (6), ile (2) 
4 - Köpek (2), ip (2) 
5 - Temsil (3), davete .. (fi) 
6 - 1''arisi (6), a/;ıl (2) 
7 - Aımıpada bir nehir (4) 
l' - Çekmeceli adam (6), ana r• 
9 - Küçük tiiccar (5) 

10 - Yerinde (5), a!}erat (2), rıl' 
(2) 

.. .. .. 
:: 
:: 

l1 - I tırap (4), s~n. ben (4) 

Seyrisefain 
Merkez ncenıası. Galatl ı,öprü bS'° 
n 2362 ~uhe :ıcentno:ı Sirkecıd 

1uh0rdnr zade hanı 2 2740 

Pire- is~en~eri~e oosıa~ı 
t 

( f~f ) Va~~:~ 21
SH11 ~' 

Galata dan hareketle 
. ..,it 
ız .... 

r' Pireye uğrıyarak cunı• 
lesi sabahı iskenderiYe' 
ye varacaktır. iskenderiYe' 

den pazartesi 15 te kalka''~ 
çarşamba Pireye de uğrıyarl 
perşembe gelecektir. (754) 

Hyuarr~ svr'ot ~osm~ı 
( MERSiN) vapuru 21 Ni9': 

Snlı 17 de Sirl<eci rıhtırınn°~. 
Gelibolu, Çanakkale, ~ 

·yt 
çükkuyu, Edremit, Bürha01 

1
, 

Ayvalığa kalkacak döPUŞ 
Altınoluğa da uğrıyaca~t~ 
Gidiş ve gelişte Gelibolu ıÇ 
yük nlınmaı. 

llErzurum Ni51" ;: 
.: ÇARŞAMBA •·e'i 

Si'" 
gCinü akşamı 18 de zoııf'~ 
rı[ Lmından hareketle ( ııı'°"' 
<!1<lt, Inebolu, Sa bıotl' 
Ordu , Giresun, Tr,' ıeri"' 
S ) · ke e 

ürmen' •e Rize ıs e~tit· l· ı 
az.im et "• l!Vd, 1 ıdeC e '{t 

Tafıllat ıçin ~irkecid t•§'"~ 
L:encı har:ıo;ırla ~ l in sC~~ 1.51,;s? 
müracut. T ~l lstanb~ 

rux • ,..,. ıJ 
Turlmc 1, ıs nk !;ındJ t betile,,,. 
Milli Bayram munas: o Jı1~,, 

Nisan 931 perşembe gtJ~,.,i~ 
b Jet' bul ve Beyoğlu şu e 

palı •-uııacaktır. 

il 
) 

• 
• 
tı 

• 
\, 



Balıkçılık Müfettişliğinden: 
Balta limanındaki enstitü için soğuk hava ve buz makineleri 

nıübayaası ve mahallerine vaz'ı ayrı ayrı kapaı zarfla münakasaya 
konmuştur. Talip olanların teminat akçalarilc 0 o yedi buçuk yev
mi ihale olan 10-5-931 Pazar günü saat 15 te tartnameyi gör
mek üzere her gün Galata' da Ticareti bahriye müdüriyeti bina
sında komisyona müracaatları ilan olunur. 

Afyon Nafia Başmühendisliğinden: 
Kapalı zarf usulile münakasaya konulduğu evvelce ilan edilen 

Afyon- Şuhut yolunun 22557 lira bedeli keşifli 24+14U-30+000 
kilometreleri arası tamiratı için yapılan teklifler haddi layık gö
rUlmediğinden münakasa müddeti 5-5-931 tarihine kadar temdit 
edilmiştir. 

1 - Ehliyet vesikası almak ve kayıt ettirmek için münakasa 
Şeraiti umumiyesinin 1 inci ve 2 inci maddelerinde yazılı vesi
kanın münakasa gününden laakal 8 gün evvel vilayet Başmü
hendisliğine tevdii. 

2 - Münakasa tafsilatile şartnameler sureti musaddakalarmm 
vilayet Nafia Baımübcndisliğinden alınabileceği. 

3 - Münakaıaya iştirak edeceklerin münakasa ve ihale kanunu 
ıle şartnameler ve teferrüatı dairesinde hazırlıyacaklan teklif 
rnektuplarını 5-5-931 tarihinde saat 14 ten evvel vilayet encümen 
riyasetine vermeleri. 

4 - Müteahhidin fen memuru iş hususunda müteahhit dere
cesinde mes'ul olacağından mukavelenameye müteahhitle bera
ber imza etmesi lazım geldiği ilan olunur. 

lLA ' tarihine kadar yeniden müzayedeye cı 
Adana vilayetinin kara 1 alu kaza karılmıştır . .Almak Ye şeraitini öğren· 

"nda Karakuz morca ta§ ormanında mek istiyenlerin Ankarada Orman mü-
8trıed . düriycti umumiyesile mahalli orman İ· 
"4 e 1000 on senede lOOOO metre mı- dnresi ve İstanbul orman müdürlüğüne 

P Çam eşçarına bil müzn) ede talip u ye\'TI'li ihale de .Adana orman mü· 
~1kınad g~ d ·ı· b k d · · d'" · · d ·· kk'l k · •· ı ın an şeraı ı sa ı a aıre ın ura)etın e mute e · ·ı ·omıı;yona mu· 
de 'e pazarlık uretile 11 mayıs 9:.ll racaatlan ilı\n olunur. (529) 

Pazarlıkla Dizel motörü yedek 
ve aksamı münakasası 

Pendik Bakteriyolojihanesi Müdüriyetinden: 
Pendik Bakteriyolojihanesine ait olan Dizel E. M. W. mar

kalı motöriin yedek parçaları ile bazı aksamı pazarlık suretile 
ltdarik edileceğinden talip olanların 22 Nisan 931 Çarşamba 
~nü saat 1 S te Defterdarlık bmasi dahilınde Müesscsatı iktisa-
~ mübayaat komisyonuna müracaatları. 

~rıı lı1 k . ,,e Evtanı bankasından: 
SATILIK EMLAK 

lstanbulda Buğaziçinde T rabya caddesinde maa müştemilat 
l<alender kasrı peşin para ve kapalı zarf usulile satılıktır. ihale 
~ 1 rnayıs 1931 pazartesi günü Ankarada Banka idare meclisi 
Uıurile yapılacaktır. Teminatı (3,000) liradır. Talip olanlar is

~"nbu), izmir şubelerimize ve Ankarada Umum müdürlük Emlak 
~•resine müracaatla şartnamelerimizi mütalaa ve arzu buyur
~· izahatı alabilirler. 

Alat ve eczayı kimyeviye 
münakasası 

\'ükt ek Deniz Ticaret mektebi müdürlüğünden: 
lt ~8_7 kalem eczayı kimyeviye ve 50 kalem kimya alih 7-?-?31 
~?•ne müsadif Perşembe ıünü saat on üçte ihalelen ıcra 'c ılın ek iiıere münakasai aleniyeye vazolunmuştur. Taliplerin 

d~t~."._rn eleri görmek için Ortaköy caddesinde klio mektep ~ü
t klugUne ve münakaıaya iştirak edeceklerin mektepten verıle
•=b t~~~ilit müzekkeresıle İstanbul iUisadi m~esseıeler ~uha
ı.a· Ctılı§ıne «Defterdarlık binası dahilinde» tevdı edeceklerı te-

•ııatı rnuvakkata makbuzunu veya bank mektubunu hamilen 
~~rn ve saatı mezkiirda mektepte müteşekkil komisyonu mahsu
te~~ nıüracaatları ve komisyonca nakit teminat kabul edilmiye
~ olunur. 

Evkaf umum m1lckirlii/51l11den: 
tc1;cıacı ve dişçi mektepleri levazımı tedrisiyesi için alınacak 

{
1 _tıbbiye aleni münakasaya konulmuştur. 

Sıt. •lıpler şeraiti anlamak ve listeleri görmek üzere her gün 
dcs~:•ın. idaresine ve ihale tarihi olan 5-5-931 salı günü saat on 
~e encümenine müracaatları. 

Ankara Vaıiliainden: 
İlk ~ k Ankarada yangın yerinde 64152 lira bedeli keşifli bir 
h kot lep binası yapılmak üzere kapalı zarf usulile münakasa-

2 llrrıuftur 
•t 011 b .4-Mayıs-1931 Pazar günü ihale günü olup o günün sa-

3 eşıne kadar zarflar vilayete verilmiş olacaktır. 
lltf, 48ı 2V~rilecek zarftarm üzerinde adres açık yazılacak ve 
l'tı\llı,. b lıravı havi muteber bir banka teminat mektubu veya .. ,, . h 
•trıed· eı ususiye müdürlüğüne ıureti tevdıini natık makbuz 
teklif~ 1/e ehliyeti fenniyeyi isbat eder bir vesika Jeffedilecek ve 

•11ıe Şartname hilafına bir şey ya21lmıyarak yalnaı tenzili· 

Mücevher satış ilanı 
7 - VAKiT 20 NiSAN 1931 ~ 

VAK 1 Tın 

J:.ırn niyet Sandığı 1\1iidiirliiğiinden: 
Muhammen ikraz 
kıymeti lirı No. 

24 30122 
70 30163 

300 30174 

60 30215 
14 30227 
20 30250 
10 30334 
37 30336 

1000 30358 

90 30362 

50 30387 
170 30388 

50 30401 
670 30434 

40 30458 
20 30481 
86 30505 
14 30521 
80 30570 

340 30579 

140 30615 

Borçlan un 
ismi Merhunatın cins ve nevi 

Üç yüz otuz dirhem gümüş Ahmet Vefik B. 
Bir roza broş bir taşı kağıtta sanlı Nazmi B. 
Bir roza gerdanlık bir roza iğne bir roza bilezik 
yedi altın sikke bir altın aaat altı yüz doksan 
dirhem gümüş Kamran H. 
Bir roza yüzük bir ecnebi altını Celalettin B. 
Bir roza yüzük Hüseyin Kazım B. 
Biı· roza yüzük bir altın şatlen İhsan B. 
Bir roza tek taş yüzük Naciye H. 
Bir çift roza gül küpe bir altın bilezik saati . 

Kenan B. 
Bir pırlantalı kemer toka bir çift pırlanta tek 
taş küpe etrafı incili _Havva H. 
Bir roza tek tas yüzük bir altın kordon bır altın 
köstek · Mustafa Zeki B. 
Bir çift roza küpe İrfan B. 
Bir pırlantalı nantantif bir pırlantalı yüzük bir 
pırlantalı madalyon Güzide H. 
Bir çift roza küpe bir roza yüzük f atma H. 
Bir roza tek taş yüzük Hasan Nafiz 8. 
Bir roza resimlik Kenan B. 
Bir çift roza küpe Mükerrem H. 
Bin iki yüz otuz beş dirhem gümüş Yegane H. 
iki altın yüzük İsmet H. 
Bir roza iğne Kaniye H. 
Bir pırlantalı kol düğmesi takımı (beş parça) 
bir pırlantalı iğne bir pırlantalı yüzük bir roza 

madalyon bir altın çanta dört altın sikke. 
Sait B. 

Bir pırlantalı' dal iğne üç altın bilezik 
Nimet H. 

80 30633 Bir cift roza küpe Kaniye H. 
40 30635 Bir Çift roza küpe bir roza yüzük (bir taş nok-

170 
180 
50 
40 

2500 
16 

110 

30642 
30660 
30674 
30684 
30699 
30711 
30725 

san) bir albn yüzük İbrahim B. 
Bir pırlantalı gerdanlık Sabiha H. 
Bir çift pırlanta kül?e Afife H. 
Bir pırlantalı pantaltf Saffet B. 
Bir elmaslı saat bir taş noksan Nadire H. 
Bir çift pırlanta tek taş küpe Kemal B: 
Bir altın kolye Mm. Elem 
Bir çift pırlantalı küpe bir pırlan.t~lı ~üzük bi~ 
bir roza yüzükpırlantalı kravat ıgnesı M. Haha B. 

75 30759 Bir çift roza küpe bir roza maşallah bir altın 
gerdanlık Ragıbe H. 

280 30765 Bir çift ve üç tek pır!~nt~ ?üğme bir r~z~ m~
sallah bir pırlantalı kupc ıkı pırlantalı yuzuk hır 
pırlantnh iğne bir roza bilezik Sud~ye H. 

50 30824 Bir çift roza küpe Hadıyc H. 
40 30826 İki roza yüzük (bir ta§ noksan) bir çift roza 

küpe Müzeyyen H. 
84 30852 Bir çift roza bir çift pırlantalı küpe bir altın sa-

at bir altın kol saati bir a1tm bilezik bir incili 
iğne iki gümüş çanta Ayşe H. 

700 30857 Bir pırlanta çapa iğne taşları kağıda sarılı 
İbrahim B. 

160 
40 

30861 
30881 

Bir çift pırlanta küpe bir roza yüzük Macide H. 
Bir roza· iğne bir roza madalyon .maa altın kol-
ye Hidayet B. 

20 30890 Üç roza yüzük bir altın saat HaC'~r Nadire H. 
600 30957 Bir zümrüt yüzük 8 miskal inci 3700 dirhem gü-

müı Avni B. 
50 30958 Bir çift roza küpe (bir parça) Ahmet Necati B. 

2780 30984 Bir pırlanta iki tatlı pantantif bir roza resimlik 
bir pırlantalı iğne bir yakut yüzük Kemal B. 

60 30989 Bir çift pırlantah küpe Tahsin B. 
120 30996 iki elmaslı mineli saat bir elma~lı şatlen bir al-

tın bilezik 580 dirhem gümü§ Emine H. 
100 31017 Bir pırlanta tek lll§ yüzük Adnan B. 
34 31026 Bir roza kravat iğnesi bir incili iğne bir altın iğ-

6 
60 

150 

40 
80 
40 

235 

31030 
31031 
31041 

31044 
31066 
31096 
31119 

ne bir altın mühür bir çift altın küpe bir nazar-
lık altını bir elmaalı bir altın kalem Halet H. 
Bir altın ısaat bir nazarlık altını f atma H. 
Bir zümrüt yüzük Zeki B 
Bir roza iğne bir altın kordon bir beıibirlik 

Nebiye H. 
Üç buçuk dirhem inci Muammer B. 
Bir pırlanta ağraf Osman B. 
Bir pırİantalı bilezik Hatice H. 
Bir çift roza küpe bir roza ay iğne bir roza tek 
taş yüzük Emine Neyyire H. 

1600 31126 Bir pırlanta pantantif (iki la§ noksan) bir pır
lanta gerdanlık (bir taı noksan) bir pırlanta bi-
lezik saati Ali Riza B. 

42 31139 Bir roza kol düğmesi takımı beş parça 
. Mehmet Cemil B. 
Beş roza iğne ( 4 taş noksan) bir çift roza hur-
da küpe Rakım B. 

164 31141 

80 31148 Bir çift roza küpe iki roza yüzük Hasan B. 
Yukarda isimleri yazılı zevat gümü§ ve mücevherat mukab~

linde sandığım12dan istikraz etmiş oldukları mcbaliği vadeainde.te~~: 
ye etmemelerine mebni kendilerine alelusul ihbarname tebliğ edıld1gı 
halde gene tcsviyei deyn ey]e.memit olduklarından ccnası yukarda 
gösterilen mcrhunattan deyne kifayet edecek miktarı sandık satı' 
heyeti huzurile 19 mayıs 931 tarihine müsadif salı günü .aat 14 te şeh
remaneti Sandal bedesteni mezat i dnresinde bilmüzayede satılaca
ğından talip olanların miizayede mahallinde ve tesv~yei ~eyn .. veya 
tecdidi muamele etmek istiyen medyunların sandık ıdaresme murnca
at eylemeleri lüzumu ilan olunur. 
~11111111..,ru•J't'N:ntt-~•ıntı•-• ••-'"-"'°"' ... ,,...-ıl?llffl-"""""'"'ilftlnntnınnontı 

tın maktuan ve 0~ besabile dercile ayrı bir zarfla teminat ve 
ehliyeti fenniye mektuplarını, havi :ıarfa konacaktır. 

3 - Plan ve ıartnameler 16 lira mukabilinde Ankara mu
hasebei hususiye mildüriyetinden alınacak ve ona göre teklifat 
yapılacaktır. 

Gençlik ve çocuk 
ikbsat kuponu 

20 • 
ıs 11931 

f Mahkeme ve lora ilAnlırı 1 
B. Çekmece icra memurluğundan: 

64163 Lira muhammen kıy· 
metli B. Çekmecede sırf millk 
ve Beyazıt vakfından kırk bir 
kıtada 4040 dönüm maa miiJte
temilat çiflik ınebanisi bahçe ve 
tarlalar ve sekiz yüz koyun, sek
sen kadar kara sığır ra'yına mü
sait çayırlan havi Akçaburgaz 
namile maruf çiftliğin tamamı 
21060 liraya ipotek olduğundan 
B. Çekmece icra dairesinde 15 
Nisan q31 tarihinde yapılan "ilk 
artırmada tüccardan ve esbabı 
ağnamdan Hüseyin Avnı B. ta
rafından 21000 lira pey sürülmüş 
ise de mezkür bedel çiftliğin 
muhammen kıymetinden ve çif· 
likle temin edilmiş olan berveçi 
muharrer alacak miktarından pek 
dun olduğundan 16 Mayıs 931 
tarihine müsadif Cumartesi gllnli 
saat 13 buçuktan itibaren 16 ya 
kadar B. Çekmece icra memur
luğunda sattlmak üzre ikinci ar
tırmaya çıkarılmıştır. 

Satış şartnamesi 6-5-931 tari· 
bine müsadif Çarşamba günü 
bükümet divanhanesine tal!k edi· 
lecektir. ikinci artırmada artırma 
bedeli maa mesarifi icraiye ala
cak miktarından fazla olmak şar
tile çiflik en ziyade artıranın üs
tünde bırakılacaktır. Artırmaya 
iştirak için yüzde üç pey akçesi 
lizımdır. Hakları tapu sicillile 
sabit olmıyan ipotek alacaklılarile 
diğer alakadaranın ve irtifak 
hakkı sahiplerinin bu haklannı 
ve hususile faiz ve mesarife dair 
olan iddialarını ilan tarihinden 
itibaren 20 gün içinde . evrakı 
müsbiteleı ile birlikte bildirmeleri 
lazımdır. Aksi halde hakları · a
pu sicillile sabit olmıyanlar satış 
bedelinin paylaşmasından hariç 
kalırlar. Alakadarların icra ve 
iflas kanununun 119 uncu mad
desine göre tevfiki hareket et
meleri lüıumu ve müterakim 
vergi vakıf icaresi müşteriye ait
tir. Daha fazla malumat almak 
istiyenlerin amiri müzayede olan 
Istanbul 4 üncü icra memurluğu
na 930-75 dosya No. sile müra
caatları ilan olunur. 

Gebze hukuk hı kimliğinden: 

Tuzlada müteveffa Hacı Ratit 
Ef. terekesine ait olup tasfiyesi 
dolayısile satılığa çıkraılmıf olan 
Tuzlada yalı mahallesinde kiin 
bir bap hanenin artırmasında ta
libi zuhur etmemiş olduğundan 
25-4-931 cumartesi gilnü saat 
] O da ikinci artırması talik kılın
mıştır. Talip olanların yevm ve 
vakti meıkurda mahallinde bu
lunacakolan memuru mahsusuna 
teminat akçalarile birlikte müra
caat etmeleri ilan olunur. 

Defterdarlık llAnları 

Kll~ALIK SEYİR ve 
EGLENCE YERi - No. 
130,Kadıkö_,·(Fe11erbahçe) 
lll(Sİ resi üç serıe müd
detle kiraya Yerileceldir. 
Senelik kirası · ı lira, 
ldralanıak açık arttırnıa 
7 • ~1a ' ıs - 93 1 perşembe 
15 te Uef terdarhkta. 

(M-44) 
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Hamiline ait Hisse 
Senetleri 

Türkiye İş Bankasından: 
Bankamızın hamiline ait 

hisse senetleri tevzi edil
mektedir; Henüz ellerinde 
makbuz ve muvakkat se
net bulunan hissedariarı
mızın 

caatla 
mal arı 

şubelerimize müra-
asli senetlerini 

rica olunur. 
al-

• " 1 • ~, .•. •, • ' 

·.~'; 1 • . '" .:""''":4< 
.· -· . . - . . ' ~ ' .... 

Devlet Demlryolları ilanlan 
.., 

1 

Devlet dem iryollarz ve limanları 
idaresinden: 

" 
ızn1um1 

Kurban bayramı münasebetile 25 Nisandan 4 Mayıs 931 ta
rihine kadar 10 gün müddetle bilümum Devlet Demiryollarmda 
(Erzurum demiryolları hariç) mutat tenziUi bayram tarifeleri 
tatbik edilecektir. 

Şimdiye kadar bayram tarifesi tatbik edilmiyen Samsun
Sıvas , F evzipa~a - Malatya , Çankırı - Irmak ve FHyos hat
larında da bu tenzilat yapılacakbr. 

T emihit miktarı: 
Haydarpaşa ve Ankara' dan haı ek etle 10-142 ve 143-9 nu

ınaralı muhtelit katarlarla seyahat eden yolculara tenzilat yüzde 
kırk ve diğer kısımlarda ve diğer kattarlarla seyahat edeceklere 
de yüzde otuzdur. Çocuklara ve esasen tenzilatla seyahat eden 
yolculara yapılmaz 

Fazla tafsilat için istasyonlarımıza müracaat edilmelidir. 

.. . . 
1160 ton yerli çimento kapalı zarfla münakasaya konulmu,tur. 

MOnakasa 4 - 5 - 931 Pa.ıartesi günü saat 15,30 da Ankarada 
De .. ·let Demiryollan jdaresinde yapılacakhr. 

Miinakasaya iştirak edeceklerin tekJif mektuplarım ve muvak
kat teminatlarmı aynı günde saat 15 e kadar mUnakasa komis-

yonu katipliğine vermeleri lizımdır. 
Talipler münakasa şartnamelerini ( 3 ) üç lira mukabilinde 

Ankarada Ye Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik ede
bilirler. (711) . . .. 

(60) ton karpit kapah zarfla münakasaya konmuştur. 
Münakasa 12-5-931 salı günü saat 15 te Ankarada Devlet 

Denıiryolları id11resinde yapılacaktır. 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarım ve mu

vakkat teminatlarırı aynı günde saat 14,30 a haclar komisyon 
lrAtipliğine vermeleri lazımdır. 

Talipler ~ünakasa ıartnamelerini ikiıer lira mukabilinde 
Ankarada ve Haydarpaıada idare v~zrelerinden tedarik edebi
lirler. 

• • • 
3000 ton yerli çimento kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 

Münakasa 4·5-931 pazartesi günü saa.t 15 ·de Ankarada Dev:let 
Demiry<>lları idareıinde yapılacaktır. 

Münakasaya işlirak edeceklerin teklif mektuplarmı ve mu
vakkat teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar münakasa 
komisyonu katipliğine vermeleri lazımdır. 

Talipler münaka.sa şartnamelerini beş lira .mukabilinde Anka
rada ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

Büyük Tayyare Piyangosu 
4 üncü Keşide ·ll Mayıs 1931 dedir 

Büyük ikramiye 45,000 liradır 
AYRICA: 
15.000, 12.000, 10.000, 8.000 

Liralık ikramiyeler 
Ve: 35.000 Liralık bir 

mükafat vardır 

-~VAK 1 Tı~:ı
1 

L K~~~~ -~~~~~ 
Mütercim ve muhabir - I~ ara

maktadır. Türkcc, Almanca, Fransızca.. 
lngili.zcc, ltalyanca ve muhasebe bilir. 
lst. 75 numaralı posta kutusuna müracaat. 

Seyyar memur istiyoruz - işiniz 
olmadığı zamanlarda çalışarak ayda 90 
liradan fazla kazana bilirsiniz 9· 12 ara- ı 

ı:ında muracaat: 
lstanbul Dördüncü Yakıf han 

UNIONKOL 

Satılık - K. Pangaltt, Niş:ımaşmda 
!\:uyumcu sokak "\o. 34 1 !epsi 345 M. 
ar~ın; hane \'e bahçe 3500 lira. Müracaat 
lst. 3 icra (Dosya 929 - 517). 

Arayıp ta bulamadığınıı 
'cya her hangi bir kitap hak~ ında ıııa
lürnat almak, fiat 
sormak: ucuz bir 
fiatla tedarik etmek 
isterseniz , Galata 
P. K. 34 V. Benrubi 
adresine yazınız. 

Malılmat almak: 
istiyenler veya fiat 
soranl:ır mektupla-
rını lstanbul için 4 • 
tıışra için 6 kuruşluk 
pul Jeffetmclidir!cr. 

Bir Alman Matmaze] iş ara
maktadır - Almanca, Fransızca lisan 
n dikiş dersleri \·erir. Alafranga yemek 
)apar. iyi bir aile yanımla mürebblyeliğe 
dahi taliptir. Taşraya ~idcbilir. İdaremizde 
A. B. rümuzuna müracaat . 

Para - l lisscsiz emlıl.ke veyahut 
bedeli icara mukabil ipotekle pıra , ·eri· 
lir. Saat 9· J 2 arasında müracaat. 

l~tanbul dördüncü Vakıfhıın 
Ul\lJONKOL 

Emlakinizi satmak yahut kira

lamak - Şümendtifere, iskeleye, tram
vaya yakın olan l:ır müreccahtır. Saat9- l 2 
a:rasında müracaat. 

lstanbul dördüncü Vakıfhan 
<)NJO~KOL 

lllllll 

MAMA 
Dr. H. ŞiNASi 

Yavrunuzun en sıhhi gıdasıdır. 

onni~ 
Naıuhi 
Diş macununu 

ve sefa sürmesi 
ile klı podrasım 
her yerde arayı
nız. 

ÜskUdar Hale sinemasında 
(Kadın lztrabı) mümessili (Lili Da mi ta) 

HA.veren : (Çayır Kıralı) gelecek program 
(Kamerde Kadın). 

Çocuk Haftasında 
Çocuğunuzu 
Para Biriktirmeğe -

Başlatınız 

r 

• 
iş Bankasından 

Bir KUMBARA Alınız 
Gelecek Sene Çocuk Hafta
sında Çocuğunuzun da 
Birikmiş Bir Çok Parası Olur 

frzn~ ue ıeunzımı saire münn~nsnsı 
Yüksek Orman mektebi rektör-* 
lüğünden: 

Büyükderede Yüksek Orman mektebi ile Orman ameliyat 
mektebinin Mayıs 931 gayeıine kadar bakiye erzak ve levazıoı• 
saire ihtiyacatı kapalı ıarf usulile münakasaya konulmuştur· 
Tafi ... ler şartnaruelerioi görmek üzre her gün ve münakasayıı 
iştir;k için de yevmi ihale olan 29 Nisan 931 tarihine müsadif 
Çarşamba günü saat 14 te Defterdarhk binası dahiJiode mile&" 

sesatı iktisadiye mübayaat komisyonuna gelmeleri Han olunur. 

Emlak ve 

Satılık 
Eytam 
emlak 

ban]{asından 

ve çiftlik 
Mevkilerile evsafa aşağıda yazılı iki parça emlak peşin par• 

ile kapalı zarfla satılıktır. 
ihale 4 mayıs 1931 pazartesi günü Ankarada banka idare 

meclisi huzurile yapılacakbr. Bu hususta tafsilat almak istiyenle~ 
lstanbu) ve lzmir şubelerimize veyahut umum müdürlük emil 
idaresine müracaat edebilirler. 

262: lstanbulda Küçükçekmecede Isparta kule civarındş 
Turan çiftliği namile maruf 3199 dönüm araziyi ve 600 metre 
murabbaı mebaniyi havi çiftlik teminab 2000 liradır. , 

263: lstanbulda Küçükçekmece Isparta kule civarında Tah1tıı, kale çiftliği namile maruf 5394 dönüm araziyi havi çifHk. e 
minat 1350 lira. (258). 

-- - ----------

Ist anbul Mıntakası Maadin MU· 
hendisliğinden: 

Antalya vilayetinin Eğdir maa Kardıç nahiyesinin Çay içi karyesinde kain olup şimalen doğ;, 
yal başı kapu kaya kızılca kaya, tepeleri beynine mevsul hattı münkesir, Garben Kızılca )<a"e 
tepesi Çayiçi camii kaklık tepesi noktaları qeynini vasleden hattı münkesir; Cenuben kakbk ıeri 
Balcı pmar tepeleri müstakimi; Şarken Balcı panar Top Dübük Boşnak ve Doğru yo) başı tepe 
hattı münkesiri ile mahdut 1305 cerip saha dahilindeki mekşuf krom madeni: o' 

1 -:- TesJ~m t~ihinde~ itibaren 1 inci sene zarfında (A~ maden. sahasın~n 1,5000 .mikyası~,,, 
topografık ve Jeoleıık harıtası yaptırılmak ve muvassal fennı rapor ıle (B) ışletme proıe ve P 
)arı vekalete verilmek: jll 

2 - imtiyaz kararnamesinin neşri tarihinden itibaren bir sene zarfında 100000 lira serınaYe 
bir Türk şirketi teşkil ederek imtiyaz hukuku bu şirkete devredilmek: .b

6
11l 

3 - ikinci sene zarfında 1500, üçüncü ve müteakip seneler de asgari 3000 ton cevher i~~ı ,e~ 
ve bunun % 1 O resmi ni •pile işbu resmi nispinin % 6 sı nisbetinde techizah askeriye tertibi verı def' 
imrar edilmek ve istihsal ve imrar edemez ise işbu miktara tekabül eden rusum tamamen ~e. içill 
aten tediye edilmek ve bundan başka madenin ihtiva eylediği 1505 cerip arazinin beher cerı~I e~i 
senevi 10 kuruş resmi mukarrer ve bu resmi mukarrerin % 6 sı nisbetinde techizat tertibi ver• ~tJcO 

4 - imtiyaz kararnamesine zey)en teati olunacak şartnamenin ahkamı maliyesine ait 4 lJ~; 1 

fasimın mevaddı mahsusasma tevfikan bissei temettü olarak ton batma asgari 1,5 Şilin verHıııe ~; 
5 - Teahhüdatı temin iç·n miJli bankalardan birinin 7500 liralık teminat mektubu veril11'.~te" 
6 - Mültezim 1 inci sene birinci maddede gösterilen (A) fıkrasında yazıla hususatı ikmal etlğı .;e 

maada eski imalat kale ahnmamak şartile asgari 100 metre galeri veya 50 metre kuyu aÇ~ilffle~ 
madeni kabili imal olmadığından dolayı hükumete iade etmek isterse teminat mektubu iade e. ~ııO 
şartlarile zuhur edecek talibine ihale eriiJeceğinden taliplerin 11-5-931 tarihine müsadif pazart~s; ... ~aııe 
saat 15 şe kadar kapalı zarf ve teminat mektubiJP lktıs::1t vekaleti maden umum miidur 1.1 .-.ıı 
müracaat eylemeleri. - ~_,-

......................... 9••••••••• ...................................................................................... ~ei.i1' j\ll f',.P 
Mes'ul Müdür .ı" 


