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Güzel bacak müsabakamız bitti, reyle ·nm 

dokuz gün zarfında gönderebilirsini~ 

-= 14 fincfl Yıl No. 4714 /dart: uıe1onu: z. '310 Pazartesi 23 ŞUBAT (2 inci ay) 1931 Tahrir telefonu: 2. ıl371 Sayısı ;::, Kuruı 

Divanı Harpte Yeni Davalar Bu~ün Başlıyor 

Büyük kongre 
Reisıcümhur Hazretleri Konyada .. 

I 

Yeni intihabattan sorıra Gazimiz çok kıymetli bir nutuk 
yapılacak 

Fırkenın yenı nızamnameaind• 
taaah tadiltt yıpılme11 lhti· 

meli vardır 

daha irat buyurdular 

Ankara, 22 (\'akıt) - c. H. Fırka· 
llllın büyük kongresi yeni intihaptan 

ftrk m eti or uıunu ço ıever; onu 
idealinin hamisi tel&kki eder.,, 

:-ra Ye teşrinievvel ~yı içi.? de fya:•: Konya, 22 (A.A.) - Reisicümhurf ,·asıl olmak istedikleri zaman bu feve- hep önde gıdecektir. Bugün türk mil-
&caktır. Haber alındıgına gore 1~ ~ Hz. dün gece askeri mahfilde verilen ranları karşunnda üniformalı çocuk· Jeti munffak olduğu her hayati şeyin 

nrn yeni nizamnamesinde esaslı tad~l~t balodan ayrılırken şu nutku söylemiş- tarını bulurlar. Tarihin bu nmumi- kahramanı olnr,ak hendi ordusunu, or
hpılması ihtimali vardır. Bu tadılat lerdir: yeti içinde yüksek bir istina bizim ta- dusuna kumanda eden öz ell:ltların
fetkillt noktası üzerinde olacaktır. Muhterem Hanımlar, muhterem E- rihimizde, tiirk tarihinde görülür. Di- dan mürekkep zabitler teyetini, yük
TilAyetlerde müfettiş bulundurup bu· lendiler! lirsiniz ki türk milleti ne nkit > üksel- sek kumanda he) etini görmektedir. 
landarmamak, nahiye ve ocak heyetle- Bu gece bize çok samimi hayat ya- mek için adım atmak istemiş ise bu a· 1\filJetle kahraman e\']atlarından mü
rfnden birisini lağvetmek bu arada şattınız. Bundan dolayı cümlenize su- dımların önünde daima pişva olarak rekkep ordu o kadar yekdiğerile bir
•UtünüJenler aralllındadır. reti mahsusada te§ekkür ederim. Bu daima yüksek millf ideaJi tahakkuk et- leşmiştir ki dünyada ,·e tarihte bunun 

Dört )ayıba 
Samimi hayatı türk milletinin güzide tiren hareketlerin piştan olarak ken- misali enderdir. Bu milli tecelli ile 
kahraman evlatları olan zabitlerimizin di kahraman çocuklarından mürekkep müftehir olabiliriz. (Şiddetli alkışlar.) 
temiz ocağında geçirdim. Bu, milhas- ordusunu görmüştür. (Şiddetli alkış· Arkadaşlar, ordudan bahsederktn 

Bugün mecnıte müza · sa benim için yüksek bir hassasiyeti ıar> bunun içindir ki türk milleti teh- bu memleketin hakiki sahibi otan türk 
kere edilecek mucip oldu. Bu noktada durarak hu- likelere karşı elinde kılıç, yürümeye milletinin münev,·er evlatlarından bah

zurunuzda ve bütün millete karşı hir müheyya bulunan kahraman çocukla- sediyorum • Bu evlatlar içinde şüphe 
. Ankara, 22 (Telefon) - Mil- · hl 'f d k k k' k h 1 · ?okt~ı nazarımı Yuzu a ı a e etme nna derin emniyet beslemiştir. Ye l.Ju yo ı .. yarı?ın. ~ ram~n ~rını yetışti· 
let medi8i yann toplanacak, ge· ısterım. emniyeti daima besJiyecektir. Bundan ren mur~bbıl~r~mız ~ah.aldır .. İcabında 
ÇeD celseden kalan dört kanun Arkadaşlar: Bütün tarih bize gös- sonra da türk milletinin ull'i idealinin derhal kısHsını degıştırere~ ıcap eden 
llyihaıını müzakere edecektir. teri~or ki milletler yüksek hedeflerine husulü için kahraman a.<1ker evlatları Y~r~. başını \'er.en n ordu ıle beraber 

•• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ................... > uruyen muallım arkadaşlarımız da-••••••••••••• ô ......... . 
K I 

• ,.... d • bildir. (Şiddetli alkışlar) ben üksek 

ana ızasyon r 1 ıvanı ordumuzun za.~itJ~rind~n Ye onlarla 
beraber olan turkun munevver evlatla

Sui istimal ! 
Beyoğlunda 3 memura 

işten e 1 cektirildi 
Bu memurların buldukları bil' 
uıul ile uzun müddet ihtilta 

ettikleri ı6yleniyor 
lstanbul posta başmildürlilğil 

müfettişleri ehemmiyetli iki 
sui istimalin tahkikatına başla· 
mışlardır. 

Söylediğimize göre bunlardaa 
biri Beyoğlu merkez poltane
sindcdir. Uzun müddettenberi 
devam ettirilen "bir usul saye
sinde mühim bir para ihtilla 
edilmiştir. 

Müfettişler tahkikat neticella
de bu işte birkaç memurun all
kasını tesbit etmişler ve EaYer. 
Aptullah isminde iki memur~ 
diğer bir kadın memura itten 
el çektirmiılerdir. Bu hu1Utalci 
tahkikata devam edilmektedir. 

Diğer suiistmalde Edirneden 
teahhütlü olarak Erenk6yline 
gönderilen bir mektubun açıla
rak içindeki paranın alınmq 
suretile yapılmıştır. 

Her ne kadar kanun mucibia-
Beled•ye reisi Muhiddin 8. şehir 

meclisinde izahat verdi 

h a rpte nndan bahsettiğim zaman, fikren. 
Yicdanen, ilmen milli kahramanlığ-ct 

yeni muhakemelere iştirake müheyya bütün türk gençle- ce teahhütlü mektupların için, 
rinden bahsediyorum. Bu geceki man- para konması memnu ise de zarf 

Hararetli bir miiaakaıa : Sokakları temiz tutmıya 
-~~lt-.km.W , t.mi:ıliğP dikkat elmiyenlerden 

caa ........ 

bugün baılanacak zara bana bu yüksek gençliği temsil et- yırtılmış olarak mUrselünileyh teslim 
Menemen, 22 (A. A) - Diva· tiği için ne kadar mütehassis olduğu- edildiğinden bu cihet için tah· 

ttı hatbi örfi~ f)ugün muhakeme (Alt tar fı 4 unci.ı ~a) ıfada) kikata lüzum görülmütlJir. 
,.......... ·lli•MemeJere 1•· 

ı.e..w fildi' IHdW a• wne1 
nil wldH 8adeUüa Ferit Be7in ri;yu& 
tinde &oplanmııtır. Bir evelld Jçtimaa 
aJt zabıt okunup kabul edildikten sou· 
ra gelen evrak okunmuştur. Bu arada 
uadan Nazmi Nuri B. tarafından 
nriJen iki takrir okunmuş, ikisi de İk· 
tmat encümenine havale edilmiştir. 
Saaayi birliği umumi katibi olan Naz
mi Nuri B. takrirlerine yerli fabrika· 
lara oktruva resminden tenzilat ve te~ 
ltfllt gösterilmesini istiyordu. 

Müteakiben mülp ,ehremanetinin 
1929 senesine ait hesabı kat'isi mn ·raf 
inamı hakkında tetkiki hesap encüme

[Alt taralı 1 ilncü •auıladaJ 

na cleYam olHacaktw. 
Katar Ulıbnlljiade 

Menemee, 22 (A.A) - Dinm 
harbi arft karar hAkimliğince 
Maniıadan Bedevi oğullarından 
Ali hakkındaki tevkif mllzekkere· 
linin İltirdadma karar verilmiş 
Ye mevkuf tahliye edilmittir. 
Gene karar bAkimlijince Dnzce-
den Vahit Halim, Menemenin 
AsarLk k8y11Dden Ali oğlu Ha· 
Na, Mehmet oğlu Emin ve 
Ahmet oğlu Hamzanan men'i 
'muhakemelerine karar verile· 
rek tabHyeleri icra edilmiştir • 

Su üzerinde münakaşa! 
Celil Muhtar beyin Hamidiye suyu 

üzerindeki iddiasına cevap veriyorlar 

dUrü Ziya B. kısaca ıu cevabı 
vermiıtir. 

Saf'ye H. U•ife K ., 

s8nagi birliğinde 
Muamele vergisinin kaldırılması 

talep ediliyor 

D .. kü içtimada kabul edilen rapor 
un .• t .. üJ k bugün AnkaraJa a:o ur ece 

Diln sanayi 
birliğinde umu· 

•I bir toplantı 

Yapılmlf ve içti· 

IDaa kereıteciler, 

dericiler, sabun· 

•e y nğ fabri· 

Okuyanlar 
Bu devrede millet mıktepl•· 

rinde 400 binden fazlıdır 
Ankara, 22 (Telefon) - Mem· 

leketin her tarafmda millet mek
t~plerinde İllltİluınlar bitmek 
&zeredir. Ba denede 400 bin 
kiti imtihan olmaktadır. 
Anedo!u rıkıaındı tenvirat 
Aakara, 22 (Telefon) - Ana· 

dolu yaka11 eJqtrik iti hakkın· 
da ıirketle Nafia Vekileti ara· 
sanda ihtillf kalmadı. Mukavele· 
nin imzası çok 1ak1ndır. 

Ali Rıza B. 
lc.tlrleri de it· AntalJ• Maarif emirıi vekAl.et 
tirak etmiıtir. iç· emrine ahndı 
ti111ada muamele Ankara, 22 (Telefon) - An· 
Ytrriüin ilgall talya Maarif emini Ali Rıza 8. 
ltbamuna dair YekAJet emrine alındı, buraya 

- geldi. 
lliianan broınr ----------

olr~narak kabu' . ~ /Defterdarlar arasında 
edilmiftir. Bu J)lnkl tçtll'leda ediod maddeline bir 1 Aakara, 22 (Telefon) - Mer· 
l>rOf&rde bilbuaa teşviki sanayi kanunllllGD ~~erin maafiyet· ain defterdatı Fuat B. lçele, Ak· 
~~· ilAve edilerek kanundan istifade e~en JD d mOmkOn olmaua aaray defterdan Avni B. Mersi· 
..:ra falhna muamele vergis;nin de ithali. ve ~u • gelen primlerin ne, lapartadan Fehmi B. Aksa· 
lcanunun 11 inci maddeıine tevfikan veriJmesı ~Azun ktedir. Rapor raya, Maraıtan lbrahim B. Art-
•rLlc vergi tabsilibna mahsup edilmesi esaıı ııtetmekf ı viDe nakloJunduJar. 
'-ıan bir komilyon tarafından Ankaraya götOril ece 

1 
• 

Ziya 8. Celil Muhtar 15. 

Doktor Celil Muhtar B. sular 
meıelesi üzerinde mütaleasmı 
soran bir gazeteciye Hamidiye 
suyunun pis olduğunu söylemiı 
ve ıunları ilave etmiştir: 

.. VaktiJe, yani AptUlhamit dev· 
rinde Haınidiye suyunu muayene 
etmiştim. Sutar pisti. içilmez di· 
ye bir rapor verdim. Çünkü 
menbaın civarındaki arazi mün· 
hattır. Benden ıonra doktorlar 

bu suyu muayene ettiler, temiz
dir dediler hayret f'ttİm. Benim 
muayenemden sonra ne arazi 

değiıti. ne de o civarda yeni bir 
tesisat yapılmadı Maamafih Ha
midiye suyu bugünkü suların 
içinde en ten'lizidır. 

Diğer suların pis olduklarını 
anJamak için tahliJe lüzum yok 
bardağa dikkatle bakmak kaf 

Düo belediye fen heyeti m~~ 

"Hamidiye suyunun meaba1 

temizdir ve su ıehre demir bo
rularla nakledilmektedir. Bundan 

baıka yeni bir tahlil raporile de 
bu suyun temiz olduğu 1aMttir. 
Diğer taraftan da ıehir mecliıi 

azasından lsmail Sıtkı B. de 

Celal Muhtar Beyin Hamidiye 

suyu hakkındaki mlltaleuına 
karşıhk ıunlari söylemiştir: 

« Belediyede Celil Muhtar 
Beyin filvaki bir raporu vrrd1r. 
Fakat bu Hamidiye suyuna ait 
olmayıp T erkos suyuna aittir. 

Celal Muhtar Beyin tahlil ra• 
poru varsa bu otuz ıene evveline 

aittir. Şimdiki manbadan alınan 
SUJ•un tahlili addedilemez.» 

. BeJediye sıhhıye mudUdG d 
H ~· e amı ıye suyunun temiz ve içile· 

cek evsafı haiz olduğunu ve bu 
evsafın müteaddit raporlarla tes· 

bi.t ~dilmiş bulunduğunu sö le-
mıştır. Y 

Bu sayımızda: 
Mütefekkir bir çiftçi ile 

haabıhal 

2 inci Sa} Tamızda 
Nefis bir hikaye 

ô ıncı ta\ famızda 1 



- 2 - VAKiT 23 ŞUBAT 1931 

Mülefekkir bir çiftçile baabıhal 

Sahil ahalisi ne ekmeli? 
lkbaadi itler 

ORMANCILIK SANA Ylt RUSYA
DA NASIL iNKiŞAF ETTİ 

Moıkova 
Rober KolJej ziraat kısn1i şefi Şükrü Hüseyin Ormancılık Rusyanın mühim sana-

. · · h yiinden biridir. Son zamanlarda Rus-
beyi n verdı~ı ıza at ya bUtUn sana)ilne olduğu gibi or-

1 
Telgraf 

Edirnede 
Tuğyan hakkında 

son haberler 
.. ·' . ld ğ .. h 1 tı ktl ıtıanlannı f~letme hu usuna da ehenı· Edirne, 22 (A.A) - Tabii 

cı - 2 - tiku.tub~ a kkı ınt~t~orel asıB~ dn >:eki bninu mlyet vermiştir. mccralarana çekilmiş olan nehir-
._llln11 Bey Anadolunun sahil aksa- ı ın o a u un o ur. u a ı 

0 
• b" . . _ . . 

mında yaşıyan ve ziraat işleri ile meş- lira demektir. Şu halde bu aile kendi ı-ı rman Mnayı ırliğı mU.dunyetı re- ler yeniden yükselmeğe baıla
gul olan halkımızın para kazanmak efradının müşterek meaaial ile on dö- us A. SmfmoY, bu sanayide çalışan !.f" IDlfl& da havaların çok güzel 
için takip etmeleri Hizımgelen usulden nüm tütün işliyecek yerde amele tut- çllerln eski Ye burtinkU vaziyetleri olması sebebile bu fazlalaımadan 
bahsederek diyor ki: mak suretile kırk dönUm ziraat etmek baklanda P malftmatı nrmektedir. endiıe edilmemektedir. Mahalleler 

- Anadolu sahilleri k~milen ihra- yüzünden bir senede kazanç yerine bin "Bu günlere kadar, Rusyada or- arasında teıekkUI etmiş büyücek 
cat mahsulleri yetiştirir. l\lesela Arla- lira zarar etmiş oluyor. Bu zarara ai- mancılığa verilen ehemmiyet monta. g6ller ve su ile ihata edilmit 
nanın pamuğu \e portakalı. İzmir n le efradının el emekleri mukabili 'e iam ve sağlam esaslar üzerine istinat 

evler hlll mevcuttur. Aydının tütünü, üzümü \e inciri, Bur- tarlasının icarı ve saire de ilave edi· etmiyordu. EvvelA, bu İ§lerde orman-
1!1anın ipeği, Samsunun tütiin_ü'. Gire!'U· Jirse tabii yekun da o nispette artar. lara civar olan köy halkı kullanılıyor, TEHLİKE YOK 
nun ve Trabzonun fındığı gıbı. ller memlekette cihan iktısat buh· köylüler için de ormanda çalışmak, Edirne, 22 (Vakıt) - Hanlar iyi. 

Orta Anadolunun memleket için ma- ranı neticesi olarak fiyatlar düşüyor. bo zamanlarını oraya tahsis edebilme· dir. Tunca dün yeniden yükselmlye 
ifet ~ahsulü ola~ak buğday ve hu~u- B.i.zde .. de .. buiday v~. ~rpa ,ffy.atlar~. ~~k si ile kabil olan talf bir işti. başladı. Fakat çok deT"am etmeden 
bat zıraat etmesı ne kadar lazım ıı:ıe duşmuştur. Fakat uzilm, ıncır, ·tutun. . . . . . . 
t bif 1 k hil h 1. • · · d · k f d k "b" mahsulleri r· ti O zaman1ar, orınan sahıplerı ıle ış- mecrasına çekildı. Tehlh·e olmadığı a o ara · sa a a ısı ıçın e yıne pamu , ın ı gı ı n ıya a- . . .. · 
bağday n sair hububattan memleket rı ya hiç dü memiş, yahut pek az mü- çıler arasında muntazam hır munase- anlaşılmaktadır. 
ihtlyacma kifayet edecek nispette istih- teessir olmuştur. Bu itibarla memleke· bet olmadığı iş, ameJe gilnde 10, 11 hat ------------
ısalitta bulunmalan zaruridir. Yalnız timiz cihan iktısadi buhranından en ta 12 saat çalışıyor, bir oduncu günde İlk mektep hocalarının 
Orta Anadoluda çiftçiler için paraya az müteessir olan bir memlekettir. '17, br~kıcr 9 , arabacı 57 kopek kazana tekaütlükleri 
kalbedilecek mahsul bilhassa hayyan Diğ'er taraftan memleketimizde yetiş. biliyordu. 
olduiu halde sahil ahali i bu mnk~at- tirdiğimiz mallann dörtte üçü ~atıl· yeni hükOmet tarzı teessüs edinre, Ankara, 22 (Telefon ) - ilk 
la istihsal olunmak icap eden m:ıhsul mı tır. Bununla beraber yine Türk günde 8 saat iş sistemi kabul n tatbili mektep hocalarının tekaUtlükleri 
tütün, üzüm ve incir, portakal ve pa- çiftcisi bugün borç içindedir. d'Jd' bütU • . gü d l'kl . 

1 
için hazırlanan kanun llyihası . · . ~ e ı ı, n ışçı n e ı en asgar 

muk, fındık gibı şeylerdır. Acaba bunun sebebi nedir? lşte hu iki misli oldu. · bitmek üzeredir. Yeni Jiyiha-

Haberleri 

Deniz f!rlpi 
Rüstemiyc vapurundak1 

hastalığın mahiyeti 
budur 

Izmir, 22 - (A.A.) Rüstemi· 
ye vepurunda vuku bulen ani 
bir ölüm Ye umumi hastalık ha
disesinin ilk anda zehirlenmeden 
mütevellit olduğu zannedilmiştir. 
Fakat merhum vapur süvansı 
Tevfik Beyin cesedinde yapılan 
otopsiden ve hastaların kan ve 
idrar tahlillerinden alman neti
ceye nazaran hadisenin zehirlen
meden mütevellit olmadığı, deniz 
gripi denilen ve yakalananlar1 
ani bir surette ölüme sevkeden 
bir nevi hastalıktan münbais ol
duğu anlaşılmıştır. 

JJk tahsil Ja_yihası 
Ankara, 22 (Telefon) - ilk 

tahsilin yalnız Türk mekteplerin· 
de yapılması bakkmdaki IAyiha 
vekiller heyetinde tetkik olun
maktadır. 

Sahfl ahaJisi ihracata mahsus istih· sebep yukarda izah ettiğimiz tarzdn G" d l"kl . b' k 1 da muallimlerin lehine bir rok . . . . un e ı erın ır ısmı ame eye ay- T 1 1 
a.l edeceklen zırat mahsulat ıçın el- hareket etmiş olmaktan başka bir şey ·- • htikUmler vardır. Memleket Haberleri 
]erinden geldiği kadnr amele~ c muh- değildir. Bizde intemif ziraatin tatbik Den, dıger kısmı da malen verılmekte-
ta~ olmryacak tarzda hareket etmelı- edilmesi Jazımgelen sahalarda. çiftçi hu dir. Amele kendilerine verilen çekler Hayvan borsası beledi ye- Bir aık faciası 
~ir. Sahillerdeki çiftçiler dönümü art- intensif ziraatin şeraitini anlıyamıyor. ile mahallt mağazalardan emtia ve eş ye devredilmiyecek Seferihisarda çolak lbrahim 
tmnak suretile değil, az dönüm ile çok Maliyet fiyatını indirmek ve az dö- ya almaktadırJar. Ankara, 22 (Telefon\ - Hay- mahallesinden Giritli Ali Ef. nin 
ma.Mul almak ve maliyet fiya~n~ müm nümden çok mahsul almak çareleri· Eski rejim altında sıhhi hiçbir ter· van borauının belediyeye devri oğlu 18 yaımda Hüseyin dayuı-
Hn olduğu kadar azaltmak, ıyı mah- nl aramak yerine ekeceği dönümün tibat alrnmamıştr. Bugün sene\i 581.000 veya Ji.ıiovı hakkındakı" haberlerı·n k ş d 
uI t• ti k fl k ld • nın ansı a iye Hanımı ıustalı • ye ış nne sure ı e azanç e e miktannı artırıyor, bundan dolayı ruble tahsisat ile dispanserler yapıl- aslı yoktur. Borsa, Iktısat veka-
etmeğe çalışmalıdır. mahsulün maliyet fiyatı yükseliyor. mıştır. Buralarda amele meccanen te· letine merbut bir devlet müeı- çakı ile 9· yerinden vurmuı Ye 

Farzedelim ki beş kişilik bir aile Keyfiyeti bildJds dü§üyor. Dönümün d .· d'I' B d b ka hhf b kaçmıştır. Hadisenin sebebi aık· 
I b. b' b h an e ı ır. un an &§ , sı an- ae · l k f ı· t" d Tardır. ki çocuk, ır zevce, ır a a, tandemanı azalıyor. Kazancı ile mas- . . . sesı o ara aa ıye ıne evam tır. 

bir de kardeqten mürekkep bir aile. Du f d bO...Uk b' f k hA- 1 1 yolu evler yapılmı§, ışçıler eskıden yer- edecektir. Borsanın Yekiletçe Bı'r metre kar 
ıt ra arasın a. ru ır ar - 1 0 U· 1 d ta k • d" f ti h ti · f aile tabii olarak kendi maişetine kifa- ld • b er e Y r en şım ı s ra a erı tem n t tk'k d'I kt l 931 b-t yor. Topraktan a ıgı para orcunu d'l . . . . . . e ı e ı me e o an u çe Ankarada Bag-lum nahiyeıine 

~t edecek kadar buğday, arpa, bakliye öd" • Çı'f~ .. · .. hah k e ı mıştır. 1931 senesı ıçın bu te5ısatın k d • 
ıyemıyor. ~· mura acının u- • . • . ve a roau geçen senenın aynı bir metre kar yagv mış ve bir 

ve saire gibi hububat ziraat edecektir. cag·ına dücüt.•or. Mahvoluyor. ~vsılne 9 mılyon ruble tahsıs edılmiş· 1 k ik d'J • . H 
h h ı ':s ~ t o ara tast e ı mıttır. ayvan merkep irtifaında yükü odun 100, Bundan başka ususi i tiyaç arını tat- D'" t ld b' tak 1 tak ır. b 

min etmek, hükumete vergisini ' 'er- 1 ~r Y? .: ır por :. ~~ ~r 
0
a- Bu suretle, ormancılık sanayii dl' orsaama ait mesaili takip etmek 150 kuruıa fırlamıştır. Bir kaç 

mek, kazancından bir miktar para ik- ını yırmı § pZaaraya Yd~ ış ırAıydor. dn fnkişaf etmiştir. Dzere .bir mOddet evv.. el A. nkaray_a gfindenberi havalar ılıklan•m . paraya satıyor. rar e ıyor. ana a T'"fo~ 
tısat ederek lstikbah~l. temin e.~~~k pamuk~u bir okka :pamutu )'ÜZ yirmi Amele, ettkisine ni~tı .. •• ~~ 11elın•• ~ u11u11nı k&tio Vahit_ ._,r a._..ı_ ... : __ 7 _ 1.-:r~'" 
fçln d~ tUtU~, yahut ~ncı_r,_ yahut uzum kuruşa malediyor. Altmış kuruşa sat- halde daha çok iı, go~ektedfr. . bey, bütçe ve kadro~u _hamilen Rençperler .havadan memnundur. 
yetiştırecektir. Bu aıle ıçın en makul rnağa mecbul' oluyor Aydında incirci 1929 senesinde yevnnye 2 metre mı lstanbula hareket t.tmıştır. Zeriyat eyi yapılmıthr. 
hareket Badece on dönüm gibi nz bir • k._b · bi d c b .. 2,•t 

• . . . bir okka inciri kırk kuruşa malediyor. u 1 ış veren r 0 un u, agun • Maarifte Ankarada bir otomobil kaza11 
sahada ç~~ı!ma~trr.. F nrzedt) orum kı Yirmiye satıyor Akhisarda tütüncü metre miklbı iş işlemektedir. 
bu afle tutun uzerıne çalışmış olsun. • . . . . M!.talfımlerin kitap ihti-
v beh d.. .. d ıı · kk t" ı ·· 1 bir okka tütünü yüz elli kuruşa male· Bu tezayüt, ışçının yaşayış tarzınm 

e er onum en e ı o a u un a · . . . · ı t• • ed'J 
Elli d.. .. d be .. kk t" diyor. 1',akat yüz yirmiye verıyor. Hu ıslahı ıle kabıl olabılm ş ır. yacı temın ı ıyor srn. onum en yuz o a U· 

tün alacak demektir. Beş yüz okka tii- seb~p~n .~ar~r gören çütçilerimi:ıin a- Maarif Veklleti ilk tedrisat umum 
tün de vasati olarak be . yüz liradır. dedı buyuk hır yekun tutar. Belediyede; müdür muavini Hicri Bey Ankaradan 
Şu halde bu aile kendi maişetini tc- Çiftçi fazla dönümün daima fazla Cezalara itiraz edenler . fthrimize gelmit Devlet matbaası ile 
min edecek hububattan ba ka sırf keıı· rnnsraf olduğunu düşünmelidir. Daima B 1 d' ı na itiraz d k • temasa glri~rek seyyar kütüphaneler 

·· "'d bb' h k t t 1. e e ıye ceza an e ece es 
di efradının mesai i ile on dönümlük ona gore mu e ırane are e e me 1• d 1 t · .. meeelesi ile meşgul olmuttur Devlet 

.. d" nafın bu hususta eve şurasına mu- . • ·-· . 
bir yeri işllyecek olursa enede beş )UZ ır.,, b'I . . matbaası şımdlye kadar tab'ettıgı kı· 
Dra kazanacak demektir. Bu ailenin Şükrü Beyin ziraf kooperatif hak- racaatla haklarını arıya 1 eceklerı vı· taplardan mühim bir miktannı bu iş 
Nrkaç ine~i, on beş ) irmi tayuğu oluı- kında da aynca fikirleri vardır. Bu fi- liyete bildirilmiştir. Jçin Ankaraya gönderecektir. 
sa bunlara yine efradı aile ile . idare J,irJeri de yann neşredeceğiz. MuaUimler bu kitaplardan istedikle 
edilir ve hem ailenin maişetinin temi- rfni Maarif Vekaletine bildirecekler, 
nhıe, hem de kazancının bir nz daha Yeni yollar Ne tavazu ! vekiletten derhal o muallim namına 
artın.asına hizmet ede_r. Yeni yol ve köprü kanununun tatbikin arzu ettiği kitap gönderilecektir. Ki-

Şı~dld b°ıı h~bı ibı~ t~ra~at'~ıra1~~- den beri nafıaca on iki köprü inşa et- Bir arkadaşımız, "Yarın., tap ancak muayyen bir müddetle mu-
lım. Bır ek :fu iaı en d~. ~.z a l!Ol .1 s~-a k. tirilmiştir. On beş yeni köprünün de ın çalışmadığını öğrenince bir allimin yanında kalacak bu müddet bi-
ta bulanma ç n on onum yerıne ıur . t d d'l kt d" B k" resim yaptırıp bastı: Yağı bi- ter bitmez derhal iade edilecektir. . •. 1 • . •.• k b 1 ınuıa ına evam e ı me e ır. u op- t• k d' k dı"ne RÖnen b·r dönümluk tar a zıraat ettıgınr a u .. r-

1 
• . 

1 
.
1 7

..,. 
100 

1' f ıp en ı en • ı 
d 1. B .1 b k k a·· .. . . ru er ıcın mı yon .,.., ıra sar ,._. kandil! 

e e ım. u aı e u rr onum tçın a- t h . ~ d'l 1 t' Dün tekrar yağlanıp sıkan 
mele kullanacaktır. Çünkü, başka tül'· a SL~ e 1 m f ır. . 

I ıı d 178 bu gazete diyor kı: 
ltt başa. çıkamaz. Bu takdirde dönüm . npat1?a ~aşlanan yo ar an ' "Bir JtWtavtızı kandUin 
başına aşağı, yukarı kırk, elli 1ira ma~ krlometre ımtıdadın~akf Baly~ ·~an~ sönmeıinden bu derece ıevi-
l'af yapacaktır. kale yolunun 110 kılometresı bıtrnıtı· nen zamane adamlanna ıoru-

Bir dönüm için elli Jira masraf olur tir. yoruz: Sönen, 11ağı biten kan. 
k 1 dil kimin kandUi?,, sa kırk dönüm için yapılan masraf iki 3;j kilometrelik Hopa • Burç a yo u Cevap veriyorlar: "O katı-

Posta ücreti gönderilirken vekalete, 
iadesinde kitabı istiyen muallime ait 
bulunmaktadır. 

Tayyarede telef on 
Son zamanlarda tayyarelerde de te

lef on muhaberatı temin edilmiştir. nu 
gtinlerde, biri Boenos Ayres, diğeri de 

Ankara, evvelki akşam üzeri 
orman çiftliğinin bir otomobili 
ziraat memuru Şefik Beyin ida· 
resinde istasyon civarında hare· 
ket halinde ik~.n. kontak neti
cesinde benzin deposu ateı ala
rak patlamış otomobil yanmı§br. 
Şefik Beyle refikası varalanmııhr. 

Şimendifer hattı t•mir 
ediliyor 

Edirnedeki tuğyandan bozulan 
ıimendifer hattınm tamirine 
devam edilmektedir. Tamir edilen 
kısımdan trenler geçemediğinden 
yolcular otomobille diğer trene 
geçmektedirler. Bu yüzden Avru• 
pa ekspresleri şehrimize beı altı 
saat tcehhürle ve ancak akıam 
llstü gelebilmektedir. 

Ekspres posta nakliyatı da 
Nis - GeYgili - Pikyon tarikile 
yapılmaktadır. 

bin liraya varır. lki bin lira sahibi ~ift. yaza kadar ~itirilecektir. 260 ki!ome~- dU Arif Orucun kandUi de-
çi nadirdir. Bunu faiz ile buldu farze- relik Kayserı • Maraş yolunun ınşası, ğU, mUletin ve cürnhuriyttin 
delim. Bu takdirde Anadoludaki faiz ilk baharda ihale edilecektir. Bu yollal' kandUidir.,, 
mlktannın yüzde elli) i bulduğuna gö- için 2,934,400 lira tahsis edilmiştir. Maşallah! Ne tavazu ! 

Avusturalyanın Sidney şehri üzerinrlel•-------------• 
UÇUŞl!'akta olan iki tayyare 20 dikaka "V AKIT,, e abo
telefonla görüşmüşlerdir. 

Muhavere Arjantin payitahtından De OIUDUZ re masraf yekOnu iki binden üç hine Ankua ve civarı yolu ile Trabzon Maşallah! Ne tevazu? 
çıkacaktır. Alacağı hasılata gelince: Bayazıt transit yolu için de 3,934,000 
Bu defa da beher dönümden elli okka lira sarfedilecektir. 

VAKiT" ın tefrika• : 92 

Madride ve oradan da radyo vasıtasile .. ____________ _,-

Sldneye veriİmi,tir. 

- Nedir o? - Ah baba bana deli diyorsun ye bilir miyim? 

- Yani bu sö:ı koca.m beni af ile bu vacibül ihtiram unvanı benden 
* • * 

(Bitmedi) 

yine karılığına kabul etsin manası evvel halk sana verdi. Karısı ile Tashih ve itizar 
na da gelir... aramızda böyle bir macera geçen "Deli filozof,. tefrikamıııll 

- Hayır ... Hayır yanlıt anlıyor ad~ın tekrar yanı~a gidin te yü- dünkü kısmında bir yanhşlık ol: 
ıun baba... züne nasıl bakabilirız? muştur. Dünkü kısımda iki11C1 

- Ne yapsın bir çıkmaz soka
iın içindesin. lleri gidemiyorsun. 

- icabı hal ojlum.. sütunda tiçüncü satırdan sont• 
_ Nasıl icabı hal? araya aşağıdaki parçanın ili~e 
· . . edilmesi ve o suretle okunmıtı 

ı ..... kt k" .. 1_ Geri dönemiyorsun .. Bu kadm bu- - Ya bu ehndekı mektubu sak· lazımdır. Tashih ve itizar olunur: 
Cle öjrenecektir.. - Ezber edıgın me upta uçu" 1 d 1 h 11" · d 1 b d k. b h · •· ti . unmaz an evve a ı ıcap e en ar un an ımseye a setmezsın "bir kadının nazik vücudü ile go• 

- lti olacag"a bırakalım. Şim· bir ibare var. Onu aklına aetır ... b" k k il d B l h k" k . 1 . . ,,. 
ır ço müf ü er var ır. u uu- Ye ya ut ı ocaya müracaat e ışı re bileceği mukavemet ne kadar ı 

di gidip te kendi kendimizi zabıta· - ~angisi bu? duktan sonra da bu güçlükler bet tama.mile onun reyine bırakır11n.. man devam edebilirdi. 
ya haber vermiyelim... - idil Hanım "Kocama söyle- on kadar artacaktır ... Öyle her şe· - Ben Ali Senaver Beye müra· Ma,ukasının ağyar kucakları~ 

- AH Senaver Beye mektubu yiniz beni affet.in,, diyor .. Bu sÖ· yi kendi lehine tefsir etmekle bu caatla: "Karını elimden aldılar. düşmesinden ise mezara girnıe••• 
göıtermiyelim mi? zün açık manasından baıka bir de maceranın felaketinden yakanı sr- Haydi onu yine bana terketmek İ· ni tercihte Çelebı hiç tereddüt .ı-

- Hayır.. zımni mefhumu vardır.. ymunazsın... çin beraber aramaya çıkalım.,. Di· miyordu.,, 
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l===T-al_e_b_e--ar:-a ... •ın=d;:a:--, J ' blahat etrafında ' ( Muhtelit mübadelede ~dllyed_e: 

Bir istatistik 
Tıbb11dll, geçen bir senede 

2,282 fşle me,guf cfdu 

Bu işe siz de şaşın --------- ,Etabli vesika tevziati ha 
,...,...,..-~ J zirana kadar sürecek 

Pullar koparılıyor, Evvelki gün Ankaradan tehri-

Tıbbıadli müessesesinin geçen 
bir sene zarfındaki faaliyetine 
dair bir istatistik hazırlanmıştır. 
Buna göre, Tıbbıadli meclisi 
988, müşahede hane 508, kimya· 
hane 497, morg 289 işle meşgul 
oln:ıuştur. 

Üç milyonluk pul ha
berinden çıkan dava r 

Bir müddet enel Yann gaze· 
tcainde Uç milyon liralık sahte pul 
ıneydana çıkanldığı ıekUnde 
bir haber intişar etmif, bu 
haber tekzip olunmuş ve gaze~e 
aleyhine hakikate muhalif neşn· 
Yat davası açılmıştı. Bu davanın 
rO'yetine dün lstanbul üçüncD 
~za mahkemesinde baılana
caktı. 

Tetkikat 
Ali ticaret mektebi ta· 

Jebesi lzmirden ~eldi 
Samestr tatilinde lzmire giden 

Ali ticaret mektebi son sınıf ta· 
lebesi Jehrimize dönmüılerdir. 
Talebeler lzmirde iktısadi tel· 
kiklerde bulunmuşlar. Birçok in· 
cir ve üzüm fabrikalarını gez· 

Mes'ul müdür Burbanettin miıler, ayrıca Ziraat bankasının 
Ali B. mahkemeye gelmiş, An· yeni, inkiıafına bafJıyan kre· 
karadan bu hususta çektiği tel- di kooperatifçiliği hakkında 
grafta imzası bulunan Ertuğrul miihim ve faideli izahat almıf· 
Şemsettin B. mahkemede hazır lardır. Resmimiz gençleri lzmir-
bulunmadığından, zorla getiril· deki ticaret mektebi talebesile 
aleai kararile muhakeme kal- birlikte göst~riyor. 
l!lıfbr. 

Afrnın Madamınrn para11nı kim Bursa cer, tenv1r ve 

9aldı? kuvvei nıu ha rri ke 
lstaobul UçUncü ceza ~a?ke· 'fORK ANON1M ŞlRKETlXDEN 

mektuplar açı· mize dönen Muhtelit mübadele 
lıyor mu ? komisyonu Türk murahhası he-

Edirnede l'asat miidürii Edip 
Bey şunu .razıyor: 

''Bundnn birkaç gün evci 
};dirne po tanesine iadeli ta· 
nhhütlü bir mektup \'erdinı. 
Mektubun içersinde başka bir 
1.arf derununda üç lira ile, 
bir ufak fotoğı·af vardı. Mek
tubun içindeki zarf açılmış 
üç Jirn alınmış ,.e zarf açık O· 

Jarak tekrar zarfın içine ko
nulmuş \'e yerine \erilmiş!., 

* * * 
Sokak başlarında asılı olan 

posta kutularına pullanmış 
1..arfar atılır ,.e mektuplar 
kutudan çıkarıldıktan sonra 
damgalanrr ,.e yerlerine sev· 
kedilir. Fakat buna da son 
zamanlarda lıtı1ı memurlar 
tarafından u karıştırıldığını 
öğrendik. 

Bakınız nasıl? 
Mektup zarflarına yapı:;;h· 

rılan pullar usuletle su ile ı · 
Jntılarak çıkarılıyor. Bir nc,·i 
pul ticareti başlam!.": . 

1 tanbul ba müdurıyetı hu
dudu içinde cereyan eden bu 
hadiselerden anlıışılr.ror ki, 
mektubu kapalı götürmeğe 
memur olanlardan bazıları 
başkala nna ait olan hir m~k· ı 
tubu açmı , bazıları kendıle· 
rine ait olmıyan mektupları 
mahallerine göndermemı~ler· 
dir. 

yeti reisi Tevfik Kamil B. ko· 
misyonundaki işine başlamıştır. 

Tevfik KaıniJ B. komısyon iş
leri hakkında dün bir muharriri• 
mize şu izahatı vermiştir: 

Bir ay sonra Ankaraya tekrar 

11 gideceğim. 

lstanbulda evvelce vaz'iyet 
Anadolu ajanıı umum müdürü 

Muvıffık B. 

A. A. • 
aıansı 

Haber n1enbaiarını 
genişlctecekJ 

Umum müdür, belediye ile 
bazı ihtiliflann halli için 

şehrimize geldi 
- 1 e şubat iptidasında ha ladım 

biraz müddet tetkikata muhtaç olduğu 
mu iz de takdir edersiniz. Bunun içın 
bir iki ay geçmeden size kafi bir e) 
söyJiyemiyeceğim. 

edilmiş olan Yunan emlakinin 
iadesine devam edilmektedir. 
Tatbikatta, baş!angıçta görülen 
tereddütler verilen kat'i ve vazih 
talimatlarla izale edilmiştir. Bu 
iıe kat'i bir netice verilmesi 
zamanı yakındır. 

Jadesi lazım gelen emlak jşle
rile de meşgul olmaktayız. 

Etabli vesikası tevziatım Ha· 
zirana kadar bitirmek için dü
şündüğümüz tedbirleri tatbike 
şimdilik imkan olmadı. 

T etkikile meşgul olacağım iı
Jeri bitirmeden buradan aynla
mıyacağımdan Garbi Trakya da 
yapacağım seyahati tehir etmek 
mecburiyeti hasıl olmu,tur. 

Vilayette 

Yelovedı yeni yapılan yol 
ve bina 

nıes· d dün Muzaffer ısmınde . . . ın e Hıssedaran. 1931 senesı martının 18 
bir kadınm bir Alman ~a?~- , in<'İ çarşamba günü saat 16 da Burs:ı· 
ınının elli lirasını yankesıcılık da şirketin merkezi idaresinde. ureti 
ıuretile aşırmaktan maznun ola· / a~iye~e in'ikat edecek olan heyeti unıu
rak muhakemesine başlanmıştır. mı.ve ıçtimaına da,·et olunurlar. 

Bu cürümle ağır cezayı 
müstelzim cürümlerdendir. 
J.Ju cürmün muhaberatı \'aktii 
zamanında ve emniyetleştir
meğe mecbur olan posta mü· 
e esesinde işlendiğine. ~örn 
Istanbul postaneJndekı ıcla· 
re amirlerinin murakaba va
zifesini na ıl "hüsnü ifa., et~ 
tiklerine iz de şa.,ın ... 

- Ajansın bu vaziyette memleket 
ihtiyacatına tekabül etmediği ileri sii· 
rülüyor. Hariçterı alman havadislerirı 

lıemen ayni membalardarı gelmesi da· 
hüe gelmesine bir iki y(•r miistesna bir 
çok yerlerden lıabcr alınamaması mev
zuu balıis ediliyor. Bu noksanları ıs· 

lalı için ne düşlinüyorsunuz? 
- Tekrar edeyim ki tetkikntımı bi· 

til'meden kat'i bir şey . öyJemiyece· 

Vali Muhiddin B. evclki sabah 
Yalovaya gitmif ve akşam ilstü 
dönmüştü. Muhiddin B. dün ıun
ları söylemiştir: 

. m·u·ddeı' RUZı 'Al\IEI Ml..,ZA T..·ERA'l'·. Maznun inkar etmış, n 

ğim ,·akıa harici haberler itibarile biz 
Ha Yas 'e Roytere merbutuz. Fakat ay. 
ni zamanda diğer miJJi ajanslarla da 
itilaflarımız ,·ardır. Alacağımız hava. 

- Yalovada iskeleden hamam
lara kadar yapılmakta olan yo· 
lun toprak tesviyesi bitmiıtir. 
Menfez ve köprüler tamamen 

yapılmıştır. Kaymakamlık bina• 

sının inşaatı da yakında bitecek-

1 - İdare meclisi raporunun kıra· 
ati, 

2 - Murakip raporunun kıraati, 

Biz de ıaşalım! disleri artırmak ye bilhassa Türkiyeyi 
bütün dünyaya tanıtacak surette ha· 

umumi, yankesicilikten beraet, 
Yakalanırken polise haka
retten ceza istemiştir. Muhakeme, 
karar verilmek üzere başka güne 3 - Bilan~o Ye karü \'e zarar hesa· 
bırakılmııtır. '---·~.-..-<! hı ın k bul "H! ta~ıliki " idare :metlls. 

nin ibrası. 

Belediyede 

Ebniye kan unu projesi 
g6nderildi 

vadisler tamim etmek daha ziyade bir 
büt~e mesele idir. Varidat membalan· 

gerj mm tezyit için bir iki teşebbüsüm ,·ar. 
tir. 

Firari Ohenes Ankarede 
yakalandı mı? 4 - 19:H hesap devresi için mu rakip 

intihnhı \'C ücretinin tesbiti. Dahiliye vekaleti meclise sev
kedilecek ebniye kanunu proje
sini tetkik edilmek üzere Istan-

ü'mit ettfğim gibi muurrak ofursam, 
bu sen·isleri de JazımgeJdiği derecede 
takl'iye edeceğim. Dahili ha\adisler j. 

Muhtaç memurlara yırdım 
Muhtaç memurlara yardım ça• 

relerini aramak üzere vali mu
avini Fazlı beyin riyasetinde te• 
tekkül eden komisyon dün ilk 
içtimaını yapacaktı. Bu içtima 
gelecek pazara kalmıştır. 

Geçenlerde Ohanes isminde :; - 'ficaret kanununun 323 ,.e 
321 

bir maznun, jandarmanın refaka- üncü maddelerinde mu nrrah müsaa
tinde Beyoğlu mahkemesinden datın idare mecli. i azalarına itası hu
tevkifaneye götürülürken, kaç- sosunda idare metli ine salühiyet itn. 

çin Türkiyenin her tarafında muhabir 
bulundurmak çok masraflı bir teşeb· 
büstür. 

IDlfb. 
Ankara mUddei umumiJiğinden 

Istanbul mUddeiumupıiliğine ge· 
len bir istilamda, orada sirkat 
ınaddesinden Karabet oğlu Oh'a· 
ncs isminde birisinin yakalan
dığı bildirilerek, bunun kaçan 
Obanes olup olmadığı sorulmak
tadır. yakalanan Ohanesin eşka.li 
de bildirilmiştir. Müddei umumı
lik, tetkikat yaparak cevap ve-

r. 
C v lir alık ıhti16s davası 

d .. du··ncU şubede komi-r ...ı .. s or 
Ser iken 6 000 lira ihtilas et· 

' ı B Je tnekle maznun Cema · 
ttıUrakabada ihmalden maz~un 
birkaç memurun muhakemesıne 
lnartın on sekizinci günü lstan· 
bul ağırceza mahkemesinde 

baılanacaktır. 
Plyaıada. 

Pamuk f iatları 
düşkündür 

Son beş ay içinde Mersin lima· 
l'lından 4 milyon lira kıymetinde 
56 bin balya pamuk ihraç edil .. 
lllittir. 

Geçen sene ayni ıamanda 
bundan 1 O bin balya fazla ibra .. 
cat yapdmıı ve 8 milyon liraya 

;~tılmış olduğuna göre pamuk 
•atlarının bir senede hemen 

Yarı yanya düştüğü anlaşılmaktadır. 
Zeytin yaOfarı 

J Son ıünlerde zeytin yağ fiat
arı gene düşmeğe başlamıştır. 

Alelurnum fiat:ar okka batında 
R'eçen seneden 10 ffiıruş aşağıdır. 

V AKI-T, 

ı, 

Jdare meclisi namına mu. 
rahhas azası G. Huns 

Gümrüklerde: 

Komiıyoncuların vaziyetleri 
Ticaret odası gümrük komis· 

yoncularının kefaletnamelerini 
tasdik etmemekte israr etmek-
tedir. Bu yUzden yiizlerce ko
misyoncu işsiz kalmak tehlike
sinde bulunduğundan bu hafta 
Ankaraya bir heyet gönderecek
ler ve vaziyetlerinin düzeltilme
sini istiyeceklerdir. 

bul belediyesine göndermişti: 
Ebniye inşaatı her şehırde 

bu k~nunun göstereceği esaslar 
dahilinde yapılacaktı. Istanbul 
belediyesi, her şehrin hususi şe
raiti olduğunu ve ş~hir beledi· 
yesinin ayrı bir ebnıye kanunu-
na malik bulunduiunu bildirmiş 
Ye kanun projesini tetkik etme
den geri göndermiştir. 

Yeni Iran •efiri g~liyor 
Yeni Iran sefiri Mahmut Sa

dık hanın bugün şehrimize gel
mesi beklenmektedir. 

Fahri muhabirlerden i e, beklenilen 
netice tabiatile elde edilemiyor. l\lnn· 

mafih asıl mühim merkezler için baLı 
tedbirler dil,.ünüyoruz. Nakti arızalara Sıhhiyede 

uğramazsnk hazirandan itibaren "e Heybıll sanatoryomu ihale 
belki de dahn en-el tathikma geçece· ediliyor 

ğiz. Sıhhiye vekaleti Heybeli ada· 
- IJirçok l'il6yeller ı·e kazalar a· da yeniden bir sanatoryom in

jans lıaı•dlslerinl alamamaktadırlar. 
Buna karşı rıe tedbir düşüniiyorsu· şasını münakasaya koymuştu. 
nuz? Hastanenin inıası bir müteahhi

- Şimdiye kadar telgraf hatlarının de ihale edilm:ş ve inşaata baı
lüzumundan fazla me gul olması ajanı,; lanmıştır. 150 Kişilik bir pavyon 
haberlerinin muntazaman ta hihine bir şeklinde yapılacak olan bu sa· 
mimi te kil etmiştir. Po ta ve telgmf natoryom altı ayda bitirilecektir. 

Amerika &efaretinde idaresi mühim merkezleri yeni ve en ·~'""'""'""'""' lllll1UDllnlflllDlmC~Rl9B•• 
Amerikanın ilk reisicümhuru seri makinelerle teçhiz ettiği günden· urette hnvadis > ctistirebileceğimi Ü· 

Vaşingtonun doğum yıl dönümü bt>ri bu müşkülftt tama mile değil e mit edi) orum. Gayri mübadiller kongresi ü dü k A •t·ı ·ı ı 
m 'nasebetile 0 a Şam me- bile büyük bir kısım 1 1 nm ~ 0 un or· - lstanbula rıiçin geldiniz? 

Gayri mübadiller senelik kon- rikan sefaretinde Amerikan ko· tadan kalkmıs addo1unabllır. Hazır- \. t 
1 

• • t 
1 1 • • b ·· T :. . . . . - J Jans namına a ,ıp 'e ın acı cap are erını çar§am a gunü ürk lo · · h u• bı"r kabul resmı· ıamakt:ı oldugum pro,Jeyı ıntaç edebı· d .. t 

1 
ı. 1 'k" . n 

1 o nısıne ma s ., · c en mus nce ur ı ı ıs \ar. un ar. 
Ocagymda yapacaklardır. yapıl t Jirsem hemen her tarafa ,.e muntazam d bi . . h ı· .

1 1 
fi 

mış ır. an ı ısı şe remnne ı ı e o an a şaj 
---···- -·-···---·---.. - ...................... - ............. ...-•• - ........ - .... - .... _[ 1 

( Çizgilerle fikirler : Seciye ve kafa 

)an en ) in babası bir 
_ i\Jeşhur ( 1 av pecinde ko~mak 

"Üğ}urn sen • 

Halbuki Darven çalıtmış 
ve dünyanın en büyük adamla

rından o)mUf, ilim aleminde bir 

inkılap yapmıştı. 

- Dan en oldukıcn sonra dığer bir 
burnk ad:ım şu ıı;oz!erl }azmı,ıı· .. Onun 

gün ona: r e yakalamaktan 
k \'C ar • d 

ko"pek bcJcrne n' enin ıı am ·or(u . · 
ba(ka hirşey yapını). ~ 

• . ı.ı demı;tı· 
olacağın ) oı" ,, 

Günü 

bfasındın 'ükıı;ek bir kafa gormedik. 
Fakat onun Eccİ) ccı kıta~ından d:ı , ük. 

j selktl • ., 

lldvesilc Birlikte 

muka,ele idir ki nrndn birçok ihtilaf. 
tarı icap ettirmiştir. Bu mc ele hakkın· 
da beledi) e erk:rnı ile tema ta lmluna. 
rak me ele) i kat'i bir suretfo halle ça. 
lısacağım. Ayni znnıanda da J tanbul 
mlime ilJiğinin \C iJ.ınat ı.ubesinin ,a 
zi) et feri hahl,ıncla tetkikatta bulunu· 
yorum. 

1 

- llabcr aldığımıza göre Anadolu 
Ajarısımn 11c11i tc cbbiisleri 1l1C1Janıntla 
aboneman iicl'ct/eı'lnclc ie1lzil6t yapa· 

ı
l rak buna mukabil aborıdu i artırmak 
meselesi l Clrdn·. tıans biiyıik lokanta 
l'(' ~tell~rln herlie e (IÖriim büecek ııer 
lerı11C bır frt ha a arak /ıc,. giin neşret. 
tiği .~ tiir/.;{·e l' 2 fı ansızca bültenleri 
burnya a acnktır. 

E'vı·llcc ajan "' biiltenleri pek sı1• 
satı;~a,. re 11:1111 ciimlcler lıalinde ncş
redilıyoı, '-Otel/c>ri ol.umak kabil o/mu. 
yordu. 

JJugün satır malan uenisletilmiş ya. 
zılw· dalıa açık bir iisliıpla yazılmak ,. 
retile ıslahat yapılmıştır. 

28 -ayıfa 
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. Giinün Şiyaaeti =-----=:......-- . ----~-~ 
Hooverin vaziyeti [tJst tarafı 1 inci ıayıfada] zumunu söyledi. Heyeti fenniye mii· 

Şimdiye kadar Amerikada hiç y k 1 "h . "J nine verilen raporun müzakeresine ge- dürü cevap ,·erince izahat Galip Bah-
arım a an 1 tıla çilmiştir. Maaşlara ve daire masraf- tiyar Beyde itminanbahş buldu. Arada Yazan : Salih Murat 

bir reisicümhur M. Hoover ka- Aylardanberi denm eden İspanyol larına ait maddeler münakaşasız ka- bir suale cevaben Viyanadan getirile· E~~ A _NEDEN YARADILMŞTIRT 
dar büyiik bir JÖhret ve büyük buhranı yeni bir devreye girmiş bulu- bul edilmiş, ı:;ıhhat işleri masrafı iti- cek itfaiye mütehassısınrn gelnıiyeceği 1 ırmı -~e~ otuz s~ne kadar en·el 
ümit ile iş başına gelmedi; bu- nuyor. Amiral Azmar kabineyi te~kilc nah bir tetkik ile karşılanmıştır. anlaşıldığı, onun için başkasının aran- l\!ada~t hun :e. zevcı ra~y?mu k~fet• 
nunla beraber hiçbir reisicüm- munffak oldu n iş işten geçti. Böy- NlÇlN HARCANMAMIŞ? dığı da söylendi. tıklerı zaman_ ı~ımde yen~ bır tetkık ~a-

har da iş beıına geçtikten sonra lece cümhuriyetçilerin hareketi şimdi- Meçlisin ilk içtimarndanberi ilk de- KANALİZASYON BAHSi Jmsı nçılmış ıdı. Ilu vadıde çalışan ı,.. 
lik tatile uğramış bulunuyor. fa söz alan Refika lluHisi Behçet JI. Raporun muhtelif maddeleri tas\'ip sanlar l.ıiıe eşyamn yaradılış tarzı hak• 

M. Hoover kadar inkisarı haya- Yeni kabinenin sureti teşekkülüne bu fasılda tıbbi alat ve edeYat madde- edilirken kanalizasyon meselesi de u- kındaki meraklarımızı tatmin edece1' 
le uğramadı. M. Hoover reisi- bakılırsa uzun bir ömür süremiyeceği sinde 3.>00 liranın tasarruf edilerek zun boylu hasbuhale zemin teşkil etti. bazı h:~k.ikatler bu_ı~ular .. 
cllmhur intihap edilmezden evel k~naati hftsıl oluyor. Fi1~akika kabine harcanmamış olmasına işaret ederek Latife Bekir H.ın bir suali münakaşarı Eskı_ ~-nsanl~r cı_s~mlerı?. ~-tom ~e~~ 
birçok mühim mevkilerde bulun- nın başlıca uzuvları kıral.ıyet taraftarı sordu: açtı. Heyeti fenniye müdürü cevap ,·er- len, taksım ed.~lemı) en ku~uk kuçu 
du. Bu mevkilerin hepsinde de zeyattır. Bahriye sabık başvekil Jene- - Hastaneler alAt ve edevatı tıbbi- di, Tevfik Salim Pş. bu cevabı kafi zen:eıerd~n n~urek~e.p oldu~unu kabul 
bilyük hizmetler etmişti. Herşeyi ral Berengere \•erilmiş bulunuyor. Dük ye noktasından şikayet edip dururken görmediğini söyleyince 0 sırada ı:;alona etmışlerdı. Eger cısırn basıt olmayıp 
makineleştirmek, sanayi sahasın- Dalyanın kabineye girmemiş olmasına bu kadar para nasıl artmış? girmiş ,.e aza arasında oturarak müza- bunl~rdan birka~ ~anesini havi ise nıe-

rağmen Mösyö Maura gibi zevatın me- Avni Bey de başka bir noktaya te- keratın bu kısmını dinlemiş olan bele- seleyı kanamak hıraz zorcadır. 
da büyük amele kuvveti tasar- sai nezaretini işgal ettiğine şahit olu- mas etti: diye reisi Muhittin B. ayağa kalktı, iza. . _Bunların ne kadar küçük olduğlin• 
ruf etmek 1ayesinde Amerika yoruz. Cümhuriyetperverlerin itima- _Cenaze otomobilleri masrafından hat verdi: bılıyor musunuz. Milyonlarcası yan ya· 
cihanın en müterakki bir kıtası dına mazhar olan Sanşez Guera kabi- beş yüz lira tasarruf edilmiş, acıdır, _ Kanalizasyon hakkında heyeti a- na gelse iğne deliğini doldurmaz. Son· 
haline geldi. nede değildir. Mümessil olan Mösyö fakat hakikattir, söylenmelidir: Ajans liyenizi ten"·ir için fazla mahimat ver- radan öğrendik ki bunların i!;inde de 
Amerikanın akıllara hayret l'inyeı-in maarif umurunu deruhte t>t- müdürü Alaattin Beye cenaze arabas•lrnmesi lüzumunu hissediyorum. Arazi alemler var. Tıpkı bizim güneş manzu· 

veren bu terakkiyatma en büyük si meselesi ise henüz tahakkuk eyle· bulamadık, Sent Antuvan Kilisesinden aksama ayrılnustır kısımlar kademe memiz gibi. Atomun merkezinde otu· 
memiştir. getirttik. Cenaze otomobillerini, ne kademe tefrik ;dil~istir. Kanalizas- ran nüveye alimler (proton) diyorlar· 

saik olarak M. Ho ver gösterili- Şu vaziyette yeni kabine Berenger adeden ne şeklen ihtiyaca cevap ,·ere· yonun kuturları ara,~a düsen suyun Bunun etrafında elektron denilen da· 
yordu. Onun ıçın M. Hoover kabinesinin nüshai saniyesi telakki e- cek mahiyette değildir. miktarına göre hes~p edilmistir. :Ev- h~ küçük zerreler dolaşıyor. Protoıı 
Rei. 'cümhur makamına geçer dilebilir. Böyle bir kabinenin memleke· Muhasebeci Nuri B. - Ahit ve ede- terden çıkacak kirli suları~ azami guneşe ve elektronlar da seyyarelert 
iken bu büyük fen adamının tin muhtelif noktalarında kaynıyau vatı tıbbiye maddesinde 7000 liradan hadde hesap edilerek makta verilmiş· benziyor. işte yirmi beş otuz senede11· 
devlet reisi sıfatile daha mühim hürriyet galeyanlarını durdurabilece- 3500 lira tasarruf edilmiş. Bunun se- tir. Istanbul Kanalizasyonu bir tek b~ri miitefenninler hu aleme girerek 
itler göreceğini dilşüne&ek Ame- ğine asla ~htima_ı veremeyiz. . • bebi ka~biyo mes~lesidir. Al~t ~e- e~e- şebekedir. Muhtelif yerlerden başlar, h~ze h_irç~k .şe:ler .. öğret~işl.er ve h~ '°' 
rikaya yakın bir istikbalde ne Başnkıl Amıral Azmarın reıskara vatı tıbbıye ecnebı malı oldugu ıçm ış- muayyen bir yerde temiz su ile yıkanıp dıdekı bılgımız suratle ınkışaf edıyor· 

geçer geçmez vukua gelen tebligatı da tinısına müsaade istenildi, mükerreren tasfiye gören pislik bir yerde deniıe '.\lecmualarda bunlara dair birçok şey· 
gibi terakkiler temın edeceğini kabinenin me,·kiini tahkim i~in bir çok müracaat ettik. müsaadesi senesi zar- d"'k .. 1.. K 1. . 1. h'l ler okumuşsunuzdur. Bunları buradll • k b l d ~· h o ·u ur. ana ızasyonun ış ıye ı - .. 
ıvrme ıçın aa ırsız anıyor u. çarelere tevessül lüzumunu hissettiği- fında gclmedigınden bu para arcana- i . . d 1 t . gozden geçirelim; me ela . mes ıçın eponun yapı ması, evzı msı-

Halbuki bir kaç sene enel M. ne dehldir. Kırahn her türlü taarru7.- madı. kineleri · k 1 a F' d B .. ----· --·- -· 

H · b k R · dan vikave vazifesini akdemi ,·ez'\if hi- ·Tevfik Salim Pş. - Kambiyo mese- zıt ha,·unın donu. mt"fsıd azıd~I ır.k t e) :~- daha muvafık dcği1 mi? OOYen üyü alkışlar ile eııi- · . . . • • , zun an ıs ı a e e ı ere ecru· . . .. . ... 
cllmbur sandalyesine oturtan l~_rek bu bap~a ta'?ım ne~n:ıe lüzum lesinin bu işle alakası olmamak lazım1 . be yaptık. E'·lerdeki kulaklar kanllİ· Heyeh fennıye_ mu~uru oturduğu 

goren başvekıl aynı zamanda patron Mesela hastaneler yatak takımı ,.eme · zas ... ·ona nasıl ra t d"l k? Eb - . k· yerde etrafına nıyazkar nazarlarlıı 
birçok Amerikalılar şimdi ona . . . · d .. h. b" t • J • P e 1 ece · nı:>e .t-sındıkaları ıle uzlaşmak, peçetanın busatı maddesın e de mu ımce ır a- unu sarih deg-·ı . . t 1. t haktı. 
yumruk gösteriyorlar ıslık ça · · b" • · · ,. t k k ·ı h t ·· n 1 

• l enı a ıma name R · • , - kıymetını tes ıt etmek ışlenne tevessul sarruf Yar. ı a a ta ımı e as a gom- 'a tık encümendedir b lk" B J\.I , 1 _ eıs - Geçen sene hen de bu noktaya 
hyorlar. M. (Hoovere) muhalefet ediyor ve diğer taraftan da bpanva- leği de ecnebi memleketlerinden alın- Yı· ~ d ' k d . t'· e ~. · ' ... cc temas etmiştim, teşcir usulü dairesinde • . il . ı· h . . . h kk - 1 ısın en an un a ıs ıyecegız.,. 1 .., . . •• • _ d. . . 
ıpn e erinden gelen herşeyi ya- nın sıyase ı arıcıyesı a ında uzun muz ya..... 'f ·f"k S 1. p \' 1. B .- ı·t o muyor. Gelışı guzel agaç ıkılmemıf 

. 1 d b 1 . . ı· . ' . "d Tk " ı a ım ş. - a ı eyın u . d • . . . i 
PıyorJar.Bir halde ki arayı umu- elden vaıt er e u unuyor. Bızım sua ımız an anevı ı arecı ı f tt"kl . . h t 1 d . . kt . fay asız aga~ dıkilmesm, bır temenn 

A - 1 A h .. 1. • Ü • • • • k · d" A li · i e ı erı ıza a >en enızı no aı na· ki" d . 
mı.ye ı·ıe reı·s·ıcu··mhur olan bu mıra zmarın enuz mec ısı m - zıhnıyetının a sıne ır. man e nız d . . k" f" 1 d" se · ın e makarna arzedehm. · · · 1 . t' . b"" 1 hh. zarım an çevırmıye a ı ge me ı. Hey- • . 

essısan ıntıhabı yapılmıvarı ve her t·ı sıkı tutun ı-ıyase ı yerme oy e sı ı t• f . . ..d .... d • . - Kabul! 
zat için bug"n yenı'den aArayı f .ht"IAl h 1 .1 .. b" . 1 d b··t d k" t amen m 1 e ı ennı..:e mu uru emın talım~tn:.ı- •1 ı11..· .. u ra ı 1 ı a eyecan arı ı e urperen ır ·:;er e u ~e e ı parayı am ı · JJ k 

1
. f . KABAHAT K M ı,: 

Umumi.ye ı'le bı"r ı"tı'mat · ı's 1 b .. 1 . .. . d" "ht" b.. ··kt'· h me yapı ınca ana ızasyon aall'·ete ae 
reyı - mem ekette oy e esas meselelerı ker.dı halhne sarfe ın, ı ıyaç uyu ur, er h·ı· H h d . . "h lb.. Nezafet i~leri masrafı da munaka· 

t · l 1 k · ·· .. .. ·ıd· • · ·b· "ht" ·· 1 çe ı ır. er şey azır emıstı · a u- . enmış o sa a ınaca netıce yuz- başına halletmeğe teşebhus eylemesı zaman soylenı ıgı gı ı ı ıyacı on e- k" B . f d" d h ( b' .k :. ' _ ş~yı mucip oldu. Refıka H. : 
d - 1 b" d k k · t•• b lb t "d' · ı· · d k" b'I k·r· de•r"ıld.ıı· 1 e)e en 1 a a a rı a yapmak h- ıi e yuz a ey ın e çı aca tır. nazarı ıs ıgra ı ce e se yerı ır. mıye e ınıız e ı para ı e a ı e · - Sokaklarımız son derecede kir 

M H 
'-' · h""kii ı· t bh'. t d d" zım bu,·uruyorlar. Hem bu talimat-• oover'i reisicümhur mev- J. enı u me ın eşe usa ın an ıyoruz. : . . . . ,.e bakımsızdır! 

kilne 0 kadar büyük tezahürat ikisi ayrıca nazan dikkati celbe değer. Muhasebeci - Varidat gibi masraf 1".ağmeıfılan e\·eıl yapJlmalı ıdı! E,·lern~ Dedi. Birçok zent söz söylediler· 
· · · · • k fi - h d. T h · • la ar· a ım arı nası raptedecek, mecburı . . • . : il t' A "k l l l Bmsı sıyası mev u ann muhakemesı- ta mu ammen ır. a mını .o n v •· • . . . . • ·-· . Şehrın pislıginde herkes müttefik'" 

e ge ıren merı a 1 ara ne 0 - nin meclisi müessisan toplanmadan k- dat tamamen tahllldrnk "~~ayor, ""'"" mı, ıhti)a~~ ~·· ~vlcrin pıslıgı kannh- u .. •·-- •ftı::- .,,--:r a.:M ft:ı •• ....: -ı--_.. 
du da •"ımdı· aleyh"ıne döndü? ·ı . d"· . d ( k 1 t mamen har"'anır zasyona dokulmıyecekse masraf bey- h lk .. ·ıı - b . t k .. _ ... -*'ı 

Y rasına karar ,·erı mış olması ıgerı t- ta a onu an para a " · h d d" K 1. . . t h"t n - rnume~ ı erı u ış e 'Bu-
Bunun ba•lıca ı"kı" sebebı" var ı· · ·· · · t• d k h ı 1 u e ır. ana ızas) on ınşa ın 1 a- h Ik b 1 ı T r·k S ı· p 

T • mec ısı muessısanın ıç ımaın an :sonra sa açı ası o ur. . _ d d b. . . . k a ta u uyor ar. ev ı a ım 
Biri son sene zarfında Amerika- lüzumu halinde diktatörlük ilanının Muammer H. - Dıger kısımlarda mın an sonra a ır ışe yaramı)aca - "Biz elbirliğile şehri bu kadar pis tut 
da vuku;t gelen kuraklıktır. Ku- şimdiden derpiş edilmesidir. Her İKİ neden tasarruf edildi diye söz söylenil- tır. . . . . .. mıya gayret ettikten sonra belediye b• 

ki kt . 1 "f 'l h'" • . .. h . f"k . d" hh t . ·I . ha ... ·atf meseledir· Muhıttın B. - Heyetı fennıye mu· . b 1 S k • h t""k'" ra ı an müteessır o an çı tçı er mesele, ukumetın cum urıyet ı rıne me ı, sı a ·~en J • • •• •• •• •• • • • • ı;oe care u amaz. o aga er u u e-
•• • w • • l' k b"' ·ük ve indedir durunun soyledıklerı ıle ıfadem arasın :._ ~ . . . . 

geçinemez hale gelm:şlerdir. Bu- karşı mucadele azmınde bulundugunu onun J!;ın a a a U) yer · nın ensesıne hır zabıtaı bedelıye memıJ• 
k .. t . H lb k" - K t K b" lesı· ,,. 0··zu""nden aıa· tı tı·0• da tenakus yoktur. Beyazıt ha' uzun- k 1 , d d" C d t K . ..ı · · A k açı ça aos erıyor. a u ı eger a a- am ıyo mese J • • • • • • • ru ·onu amaz .,, e ı. ev e erım v 

nun ıçın meri a ayani tarafın- r. 1. · d ld dan ı t fad ed le k d d l t 1 ı . I" 1 d 1 h b" 1 dk para e ımız e ka ı ce- s ı e ı re şım ı e ış e ı e- h 1k . l'kl . . k 11 d""k .... '!-
dan çiftçilere yardım maksadile onya n şıma ı spanya an ge en a- ıye a ama ı , b"I -· . b d .. 1 d" . a ın pıs ı · erını so a {ara o ug 

barler doğru ise bu mıntakalardald vahı ,·arit değildir, 1929 hesabını tet- 1 ecegını en e sor c ım. Talı_m~t nü, nezafet propaganda.;ı yapılması 
elli milyon lira kadar bir tahsisat cümhuriyet temayülleri :Madrit hükfı- kik ediyoruz, o zaman kambiyo mura- ~v.elden . y_ap~la_mazdı, memle~etım.ız halkın matbuat vasıtasile temiı.Jiğe ,. 
tektif edilmif, M. Hoover bu metinin kolay kolay boğabileceği dere- kahe altında değildi; ~9:l~ da kambi.fO LÇin _yen_ı bır ıştır: seneler~e etu~ ~dıl· tmlması tazım olduğunu söyledi· 
tarzda bir yardım lngilteredeki cede zaif değildir. Bugün ihtilal yarım meselesi tahakkuk et~ı~tır!.. . mesı la7:ı~ gel~ı. He~ hız _bu ışı ~'.1 h efika H. "Bu bir terbiyei içtima·)-. 
ipiz amelenin bütçeden beslen- kalmış bulunuyorsa akamete uğradığı' iş Bankası müdürünün sozlerıne ve- 8~.nede bıtırmeyı t~ah~u~ ettık. ~ş yu- meselesidir, z:ımana mütevakkıft t• 
meıi kabtlinden bir resmi iane kararı verilmemelidir. Her hangi bir rilecek cevap yokt~: muhasebecinin ruyor, m~cras~n~ ~ır~ı~~ır, vaktı mel'· Fakat şimdilik hiç değilse sokaklar• 
usulü demek olduğunu ileriye şiddetle teşebbüs esasen galeyanda bu- müskit tevi1i tebessumlerle karşılan- hunu gehnce, ışhyecektıı ! tükürenler hakkmda cezai ahkam ta&· 

.orerek muvafakat etmeml.ştı"r. lunan efkarı umumiye ... ·i bütün bütün dı. YAPILAN İŞTEN HABERLERİ b"k d"l · ' d d. J t"f B '· ff· 
•• J • • • ız NAS YOK MU? ı e ısın.,, e_ ı .. ~~ ı e eur 

Ayan meclisi ise noktai ıgzap ederek kanlı ve fecı hır umumı ITF AIYEM • . • iL ! . . . . . tram,·aylarda bıle tiıkurenJer hulundıl' 
nazarında ısrar ederek tekJif ihtfüde meydan verebilir. Amiral Az- Raporun müzakere~ı esnasında it: Geçen .c~lselerden bırınde Ş~şlı .~ı- ğunu söyledi. Refik Ahmet Bey ıtÖ' 

mar bu noktayı ihata edememişe ben- faiye masrafı mesele~ı1e -~lehmet Ah var.ı~da .18:.gımlar~n ~çı~tan aktıgı soy- aldı: • 
edilen tahsisatı kabul etmiştir. zi,,.or. Kırat Alfonsun deg~il ... ·alnız tacı (Beyoğlu) Beyin açtıgı muzakere ara- lenılıp şıkayet edılmışh. O celsede ma- _ \ 1 ld d d" h k b h t hll' 

ikinci sebep sırf M. Hoover J J • • • • ..d.. .. z· - ll k h . . . ı n aşı ı, e ı, ep a a a a 
aynı. zamanda bası menuu bahıs olur sında heyeh fennı) e mu uru ıya . am namına azır bulunan sıhhıse " ı· . . h ı· . t ··ı 1 ' f'I 

·ı b k d ) fı d ' ~ · - · .. .. . ınm, yanı a n ının sır ına yu < c 
ı e azı ar a aş an tara n an ken daha ihtivath hareket edilmesi bel izahat verdi: muhasebe mudurlerı de ses çıkarma- . D - d b" 1• kl . ··t' 
Am 'k · Al · d b"k J • • ··t kk"d" 1 1 . )Or, ogru ur, ız so a an pıs ... 

erı a sanayı a emın e tat ı k·ı de efdal olurdu _ ttfaıye alatıınız mu era ı ır, mış ardı. Azadan smaıl Şe,·ket B:·y f k t 1 1 .. h h 1 b 
di 

· d d y · . w yoruz, a ·a a ıa ıyı u a e mer ur 
e 'len rasyonalizasyon usulüniln M. Gayur fakat arzumuzun unun adır. enı bayramda oralardan geçmış. bu lagım- d 1 d d b" k 1 k h b:t 
'-- kt"k 100 ooo ı· t h 1 b' .. hh" f d en er e e ırazcı o sun a a aaaülimelidir. Filhakika iş ile- makineler getirece ı • · ıra a · arın ır mutea ıt tara ın an kanat- 1 ? Ş h . t . t t 1 . k~ "f b' 'I Türk k t h ·· k b" _ .. .. ' yo c mu. e rın emız u u ması ım ıo 

minde az emek ve az masraf ile sarı e nazaran ır mı yar sisatımızda vardı, fa a enuz am ıyo tırılmakta oldugurtu gormuş, onu ha- h 1 t h 1. b h 1, 
1. d f l b' k · k f"l . . .. .. nı azır anmış a a n ı una mu a 

Ç
ok it çıkarmak irin yapılan ıs- ırasın an aza ır açı vermlJ· müsaadesi alamadı , maama 11 gene her verdı. Bu ınşııat uç gun s:mra da f t . t . 1 

2' k h' 'r kı· d "tf · . . . e mı e mış. 
1 h f 

tir. Bu müthit açı gayet va ım şayanı şükrandır. a ın e ı aıye}e bıtıyormuş! . . ·~· . .J 
a at bir tara tan istibsalatı fev- 1 . . b'r yangının te··e'"su··. • Şehrın temızlıgı hususunda ne gır 

bir iktısadi buhranın bariz a i- haber verılen hıç ı • ""' iKiNCi CELSEDE kalide arhrmıf, bu suretle mem- . · tedbirler alındı~ı hakkında makamda• 
metidir. Hükumet bu vaziyete üne mahal verilmemıştır. ikinci celsede raporun gene muh•e- . h t 1 k 1 t ld kta ~ 

leket hesabına büyük bir terak- umumi sarfiyatla büyük bir ta- A . . B ttr iyemiz mebani vazi- l'f dd 1 . . . . - . ıza a a ınması arar aş m ı n 
ki manzarası göstermiştir. Fakat k k 1 k ~nı ' - _a ı k ta 1 ma e erı tasvıp edılırken agaç dık- 1 ra içtimaı dem mı bugün saat 14 e 111' 

sarruf hare eti ile arşı ge me yeti karşısında lazım ge en ur rJCJ me masrafı üzerinde duruldu. Ref ı :ı. 1. ld 
bir taraftan istihsal edilen mah· istediği halde Amerika meclisi cihazı haiz değildir. Agopyan hanı Hulusi Behçet H. sordu: ra ·~ .. \ ... t" d .k. . l d ~ 
SuıaAt v ı-t ı'htı'yar-tan ç k .ıı. hUkfı t b ld . · d uzun merdiven ta· · - · · ·- un u ıç ıma a 1 t'lcı ce se "" e mamu a ~ o ayanı me P. u yo a yar- sangını esna .. ın a .. - Agaçlar nerelere dıkılm ş. nasıl fiye llüsevin Hanımın b"r takriri d' 
falla eıd ·- · · · fedı'lememı'• dım etmek f6yle dursun, bilAkis mı"rde imis kullanılamamış, boy le muhafaz ı .? 1 · g ıgı ıçın sar Y• • ~· • a 0 unuyor · okunarak makama te\•diine karar ~ 

h 1• l~ ki" · . " f• t " t kl"f şeylerın vedeklerı de olmalı! R ·~ h t" f · · ··d·· " b k ma su at ve mamu at şe •nı yem yenı sar ıya ı mucıp e 1 - J .. •• •• • eı.... eye 1 ennı3e mu uru e a - rildi. Kadın aza tramvayların kadııt' 
alan büyilk sermayeler bağlanıp lerdc bulunmaktadır. Bu itibarla Heyeti fenniye ~uduru .. zıya ~· - tı, o, yanşça: "-Bahçeler müdürü bu- lara mahsus olan önden iki s·rasi!e )d 

kalmış, diğer taraftan evvelce Amerikada baıhyan ve her sa- Filvaki uzun merdıve~ 0 gun. ta~ır~e rada yok!,, diye cevap verd·. reisten: sıraların arnlarma erkeklerin girme it 
çok amele ile yapılan işler az hada devam edip tevessü eden idi ama kazanın sebehı bu dei'ıldır, hız "- Siz söyleyiverin!., cevab·nı aldı, rinin me d'I .•. ı· . d 

iktısadi buhran ister istemez si- kısa merdivenleri birbirine ekledik. üst ayağa kalktı, cadde kenarlarile üskii- 1 ne 
1 mcsını ıs 3 or u. J 

amele ile yapılmağa başlanınca b · yasi ir buhrana inkılap etmek- katta~ yirmi dakikada on sekız ki~i dar sırtlarının ağaçlanması için çalı- Gnzİ Hz Konya dl 
birçok amele açıkta ve işsiz kal- tedir. kurtardık, ölenler alt katta olup ta şıldığını söyledi. Refika H. ısrar etti: • ~ 
IDJfbr. Bir derecede ki Bugün Halihazırda vaziyet ıudur: Son kaçamıyanlar arasındadır.,. - Ağaç dikiliyor, fakat muhafaz:ı [Uıt taralı 1 inci sayı/ada J 
Amerikada işsiz olan amelenin meb'usan intihabında demokrat- itfaiye bahsi uzadı, Galip Bahtiyar edilmiyor. Bu iş sıhhatle alakadarclrr. mu anlarsınız. l\albimde tahassiiJ 11 

miktarı en aşağı beş altı milyon lar ekseriyet kazanmııtır. Meclisi B. tulumhacılığrn üçüncü Sultan Se1im o noktadan söylüyorum. den saadeti ''e düşündüklerimi naııt' 
tahmin edilmektedir. ayan esasen ReisicOmhr ile ihtilaf zamanında Piyer Vala namında biri Latife Bekir H .- Ne cins ağaçlar lanm size isal etmektedir. Sözlertll" 

Yani birkaç sene evel M. Ho- halindedir. Binaenaleyh buıiln ecnebi tarafından tesis edild.iğini söy-f dikiliyor, söyliyebilir misiniz? nihayet ''erirken şunu sarih 0~ 
overi reisicümhur yapmak için Amerikada icra kuvvetleri cilm- liyerek haşladı, Haydar Beyın şehre-! Heyeti fenniye müdürü dairesine söylemek isterim ki türk milleti ord

11 

huriyetçilerin, teşrii kuvvetler de minliği zamanındaki teşkila~ geçti.1 taalluk etmiyen sualler karşısında la- sunu sok sever. Onu kendi idea.Jflli' 
en büyük muvaffakiyet eseri demokratların elindedir. Tabii denizden uzak, ortasından nehır ge~en f kayt duruyordu. Biraz düşündü, son· hamisi telakki eder. 
addedilen işler bugün aleyhinde işlerin zaruri neticesi iki sene şehi,.1P ·n teşkilatım nümune olarak,ra suali cevapsız bırakmış olmamak Konya, 21 (A. A.) - Reisi cii~ 
hllcum vesilesi teşkil etmektedir. sonra Reiıicümhur intihabatında alındığını, bunun hata olduğunu, Istan- için ce,·ap verdi: hur Hazretleri bu gün asarı atika 1"~ 

Şayana dikkat olan bir nokta demokratların galebesi ile neti- bulun denizle muhat olması itibarile - Meydanlara çınar, yol kenarla- zesini gezmişler ve saat 21 de ıasl'e 
şudur ki Müttehid:.i Amerikanın celenecek demektir. Hamburg, Cenene, New York gibi şe- rına akasya ,.e biber ağaçları dikiyo- mahfelinde şereflerine verilen .,.Jt 
son senelik bütçe varidatı, ma- .Attll#ıet .A&UH hirler itfaiye teşkilatının tetkiki Jü- ruz! da hazır bulun mu lnı dır. 

Latife Bekir H. - lhlamur dikilse 
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Sabah çaylar1nı otomobilde içiyorlar! 
S - VAKiT 23 ŞUBAT 1931-

''. :. ~ ... : t .. <~~ .. 4~'·~; ..... -;..._,. 

·. · l,aretJep.r · .. · · . . "';:..,..~" ·. VAKiT 
Londra ile Liverpol arasında işliyen otomobil 

inkılabı korumakanunu t 1 t ki d nda d h tt 
... . ... . 

. . 23 Şubat P;;ıztırte$i 931 

Bu ay sonunda örfi idare nihayet p05 ft arl ya. Cl . I ya~O D a ra 8 lr 
r D:ıhiln;f:j~riçte l 

'

bulacak, birkaç güne kadar Büyük l\IH· l\I . la ve münakale hatları her 
et l\f l" · .. . U\aSa 
. ec ısı turk ınkılabını korumak i- .. . kk" ediyor ,.e yolcuları tanı 

Çın y · b" gun teıa ı 
k em ır lmnun kabul edecek. Bu . . . . t . inde nakletmeyi bir gaye 
anunun geri tepmek istiyen bütün kuv bır ıstıraha ıç d ·ı ı· 

Vetı · . G enlerde Lon ra ı e ıver· ere karşı bir kaynar kurşundan biJıyor. eç . . 
"e bakırdan ibaret olmasını istemek pool arasında yeni bır .otomobıl hatt: 
~aYet tabiidir. Büyük Millet .Meclisi tesis edilmiş ve otomobılde yolcularn 
Jrtica karşısında bir saniye sükut ede- azami konfordan istifade etmeleri te 
~ez Çünkü bu sükut bütün eserleri in . olunmuştur. Resimde görülen ka 
~r, bütün kazanılan hayat hamleleri- ;m yolcu, sabah çayını yatağında i~ 

tıı unutmak demektir. m . 

1 aylığı Kuru, 1 )._ 

3 400 
b •• .. 
12 .. 

" 

Şavval 

1349 

750 

1400 

Su geceki Ay 

800 
1450 

2700 

Fakat b" · k 1• . . • b" phe mektedır. 
&österd"Y· ır ın ı .ap. ıçtımaı ırdce ·aJ Bu otomobiJlerin herbiri on iki yol-

ıgı zaman ırtıca karşısın a ) • 
Ganeşın aoğu~u 6 ,57 - batı~t : 1:-",41 

Namaz vakitleri rııı kanundan medet ummak ve ya1mz cuyu almakta l·e yol esnasında yolcu-ı 
bir kanunla her t:ıeY olup bitmiş farzet lara bütün hizmetleri ifa olunmakta· ~ Sabah oııe llcırıdl Aktam Yataı İmaa'c 
ntek hatalı olur. Hatta burada hata- dır. " .· S,43 12,2ll 15.!4 17,:l2 ııı,os 5,25 

dan daha ağır, çok ağır bir tabir buJ· Bu yeni hat büyük bir rağbet gör- Lt · , . ~/ 
lllak lazımdır. .. • ~..,-~ " 1 Radvo; 

İnkıl'" . ·Ier iıı- muş bulunuyor. 
k • ap zamanlarında, emıı ' . .. ........................... , .. , ..... ,,, ... ,,,,,,..,.,,, .. , ••• ,,.111 ... , .. ,,,,,,,~,,,,,,,, •• ,, .. ,,,, .. ,,, .. , .......... ,,,,, .. ,, .... . 

~lap kanunları yeni bir rrklrt, y~~ı Günıüş üzen ne damping ! B .. . d .. h. 1 Bu akşam lstanbulda 
Yınetlerin bir işaretçisidir. Halbukı ın aş uzerın e ffi U }ffi 

kıJapJaı· t ·ı . Je.::tı"kten sonra Rusyanm, Çinde temin ettiği demir-
amamı e )er :.- . . . . Ç' 

ı Saat S'ekizdcn ona kadar alaturka ) 
fasıl. 

= kanunlar b'"t"" k ·metlerin devlet o· yolları ımbyazları mukabıhnde ( ın} b ı 
toritesiJe tc~~~ ed

1

Jıen cephesini te~kil e on _mil!.~~ kı!.metin~e ~üm~ş ikraz i r a m e iya t ' 
eder. inkılaplar yerleştikten sonra ~u· etmesı •. bu~un d.un_ya gumuş pıya~sın- • 
kuk cürümleri ekseriya, bir ahlak, da derın bır tesır ıcra edecek, mahıyet· 
tifrnıü iJe birlikte göze çarpar. Devı .. t te görülmektedir. 

: 1 Lambalar ve Avizel;-
0 toritesinin giremediği yere, kanunun Londradan alınan haberlere göıe 
nüfuz edemediği köşelere ruhlarda ~a bu muamele bir emri vakidir. Rusya 
§•Yan ahlak kıymetleri hükmeder. ~u hükumeti bu istikrazlar mukabilinde 
halde, biz inkrl:ibr koruma kanununu rus emtiasına kar!'ı gümrük tenzilatı 
il.eri süre;ken inkılabın yeni kıymet~e yapmıştır. ~ 
tınf, o inkılabı muhafaza edecek ahla· Rusyada gümüşün tedavülden kalk
k~ ruhlarda kurmak, ya~atm~k m~cbu ması Rusyanrn azim miktarda gümüş 
rıy~tindeyiz. 1nkıhip nesıJJerıne duş.eı~ ve sair madenleri ihraç edebilmesine 
"3.zıfe inkılabı koruma kanununu ıyı imkan "ermistiı'. Londranın mali ma· 
tatbik etmek kadar inkılaba yaban..:ı . . :. . . .. .. 
'·aı hl ·· · d · ı k t -a hafıh, Rusyanm bu Jıareketını gumuş " an ru arın uzerın e ış eme e l . • . . 
zjfed· namına Dumpıng teJakkı etmektedır. 

ır. -------- -

, 1 

6 ile 

Bu vazifeyi yapmak inkıhlp nesJinin, 
inkılap gençlerinin kafalarile ödemeğe 
nıecbur oldukları bir vergidir. Bir ta
raftan kanun işlerken beri taraftan da 
tnünevverlerin hakiki inkılabı koruma 
kanununu ruhlara aşılamaları lazım· 
dır. 

Amerikalıların ebül
hevli! SATI Ede 

Amerikada en çok arzu olu· 
nan şeylerden biri, memlekete 
asalet verecek. onu servet ve 

Beyoğlu: Metro Hani Beyazıt: 

Bunun için inkılap havarilerine 
muhtacız. Gençlik yaşamak için hn 
Yerde, havada, suda, denizde, karada 

refahiyetile mütenasıp bir ihtişam Santa Ananın ( Kaliforniya) 
ile gösterecek kıymetli eserlerle şehrinde ilim alerrıinin ince ve 

Mis Hill vak'anm akabinde 
Holyovt hasta:lesine götürülmüş, 

Elektrik Evi, Kadıköy: Muvak· 
j kıthane Caddesi 831 Üsküdar: 

'1iWbtibtn aşkınıı sevgisini, kuvvetini, 
hayretini dafıtmıya. ve ruhunda inkt
Jap ahlakının mimarisini kurma.> a 
mecburdur. inkılap o zaman tehlikeden 
kurtulmuş demektir. 

süslcmektir. en mühim beym ameliyatından ve kendisine derba) ameliyat ya
pıhıitş. -Ve 1beyinlif oğr.tdığı anza 
izale edilmiştir. Arızanın izale 

lll Şirk~Hayriye iskelesi ıo_! ı 

Amerikalalar elinden gelse, biri yapılmış, tıu ameliyat ile Mis 
eski dUnyanm kıymetlı san'at Vislo Hill büyük bir felaketten 
eserlerini memleketlerine naklet- kurtulmuştur. 
meğe çalışacaklar, buna imkan Hadise ıu şekilde vukubulmuş-
buluomadığı için başka şekilde tur. 
hareket edilmekte ve eski dün- Mis Hill birgün bir otomobile 

Sadri Etem 

edilmiş olmasına rağmen, Mis 
Hill bir kaç hafta hastanede 
kalmış' bundan başka kendisinin 
bir sene istirahat etmesine lüzum 

Darülbedayi Temsilleri 
Salı günü akıamı ıaat 21,30da 

yalnız mua lim ve talebeye mahauı 

ISTAHBUL BELEDIYESf 
yanın en büyük eserleri, en asri çarpmıı, onun k~fasında bir ah· 

Kereste ha n1 urunu ki 111 ~ekle sokuıarak inşa edilmekte ta pot şeklinde bır yara açılmıştı. 
? ve bunlara memleket s;;slen- Bu yara beyin üzerindede tesir 

görülmüştür. 

Resimde Mis HiUin arızaya 9 kişi ~~ ~ ~~ v .. apı)·or . " - k d b'T' 
· - mekledir. Bu eserlerin kimi mi- icra ettiğinden a mm u un 

uğramadan şekli jle arıza-
Vodvil 3 perde nın şekli gösterilmektedir. Amerı'ka mali)•esi, Rusyadan Ameri· sa· t f f fce ugv ramıştı 

marlığa kimi heykeltıraşlığa aittir. _ i ara ı e • 
kaya gönderilen kereste hamurunun Heykeltıraşlık sahasında ya· Fran•ada hamalJar du. Fakat bundan böyle yapılacak im-

1 1111 1 
,,,,,,,, 

kinıler tarafından istihsal olunduğunu 1 o tihanlarda bedeni kunet dendikten 
tahkik etmekte idi. Şayet, bu hamur pılan eser erın ~n mühimi ve ı·mtı•han olunuyor ı:;onra her hamal imliidan imtihan o-

Nakleden; 

Nabi Zeki B. en sonuncusu eskı Mısırın Ebül- -
cebren çahştırılan mahkumlar tara- hevlidir . . Fakat heykeltıraş Va- Fransada hamallık işi de zabıt ve lunacak ondan sonra kısa bir rne,·zuu 
fından istihsal olunuyorsa onun Am2- yiman eski Mısırın Ebülbevl tam ı-abıt altına aJınınrş bulunuyor. Bun- yazmaları istenccektfr. Ilundan mak
tikaya ithali menolunacaktı. AmeriJ<a manasile asrileştirilmiş ve bu dan sonra hiç bir kirn~e rasgele ham:ıl sat, hamalların edehi bir kabiliyet sa. 
lliiktlnıetinin yaptığı tahkikat, Sovyet suretle eski eşyanın idiallerini olamıyacaktır. Haınal olmak istiyenler hibi olmaları d.eğildir. Yalnrz hamal-ı 
Rusyanın bu mahkumları çalıştırdığı- günün üsh'.'ıbile ifadeye muvaf- imtihana tabi tutulmakta ,.e hamallı- Iarın kara cahtl olmam:ıları matlup-

Kişe her gün 5ant I 3 ten itibaren açıktır 
A 1 tı ~aşına dak:ıd:ır olan çocu ldar 

ti) atroya kabul olunmaz 
tıı teyit ~tmiş, bunun neticesi olara'{, fak olmuştur ğa namzet görünenler i~in de imtihan tur. 

Arnerika, Rusyanın bu ithalat·nı kabul «Kudret Ebülhevl» adım taşı- da muvaffak olanlar bu işle meşgul J G L A x o 
e!rnerneğe karar vermiştir. Bu madde· yan bu .heykel, ':'aşingtognda bir olmaktadırlar • . .. .. .. • .. ~ 
Yi ithal eden tacirler, onun cebr~n mabedın methalınde konmuştur. Hamal imtihanı polıs muduru tara-

, . 
'····. ~ t. - ,. • Çabştırrlan mahkumlar tarafından ıs- _ fından idare olunuyor. Her hamal ev· 

tihsaı 1 d v . pata mecbur ob· Kereste hamurundan başka Ameri- vela bedenen kuvvetli olduğunu ispat Müstahzarının fevkalade mükemmeliyeti 
itibarile adi sütten 14000 defa daha saf 

olduğunu ispat etmiştir. 

o unma ıgrnı ıs ük' ,, t' R h · ' · 
cakJ d ka H ume ı, usyanın mu telıf yer- etmek mecburiyetindedır. Bunun için 

ar ır. · d "h 1 a k t · A · 
• •• A metinin bu kararr lerın en .1 raç 0 ~~ n eres. enın m~ hamal 150 kilo sıkletınde bir şeyi, dok-

it Amenka Huku. . ,. t afı'1· rikaya gırmemesını emretmış ve bu e· san metrelik bir mesafe içinde taşımak 
d Usyanrn ticaret mümessı11eı 1 ar lt'V· mirler, hemen mevkii tatbika konul- tadır j 
an p te t d ·ı . e bu karar a . • 

hind ro 8 0 e 1 mış v .. tmisfir. muştur. Eskiden Jmtihan bu kadarla bitiyor-
e dava açılması tekarrur e ~ 

~--- - 61 
Tefrika numarası: 

\'•:zan •Garp cephesinde .. ,, müellifi 

Erile Marta Remargue 

DOKTOR 

Fredrih Şülç 
!tf ecrayı bet'liye ve emrazı zöhreviye 

mütehassısı 

Zili çalryoruz. Beyaz elbiseli bir hı-ııo sinek uğultu. u duyuluyor. Dışarda bi;-~ 
ta bakıcı kadın kapıyı a~ıy~r. ikimiz de teha~s•~!ar.~ da böyle... . Odada. camlar:ı kendini earpan bir 
fevkalade sıkılıyoruz. Yüzumüz kıpkır- Gozluklu yılan mesrur bıl' tanrJa di sinek uğultus uduyııluyor. nı ·a d b" 

• t• • k" ~· r a ır Durdum: A • ., ~ızı olduğu halde ın _ızar salonuna gı- yor ı: .. .. . . otomobil borusu ortalığı knplıyan SÜ· 
_ Ne var LudYıg · rıyoruz. Bereket ,·ersın yalnızız. Masa Eh ... Mosyo Breyer sızın le daha s:ı- kutu deJiyor. lş odasında z·t k" 

k b. t ·· t D" 'r h . . d ti 1 • " man san ı Bana solu ır nazara ıyor: uzerinde bir deme ı o e mecmuası mımt os ar o acagız Jıa?... inkıtaa uğramış. Ağır hir 1 . . d , 
· k E t Ç b · · .. 1 ·· d · · L.d · b" h k · · ı.na mar-Daha hır şey yo rns ~· ı ana var. Onları gelışı guze goz en geçırı- u ng ır ey el gıbı duruyor. Bo- lar arasında verlesirnr { '"I d •. 

- · d ld k · ·· y l k "h" • :. · · 1 tan egı,_ 
b er bir şeyım var a... yoruz. Numaralar o u ça eskı .. Henu7 gu aca mış gı t oluyor: miş ... Dehşet Yerici bir eıtd ·~ '"th" 
enz I k d')'O k" B h d · · ı k .... k "? ı · · ı ;:;e mu ıı:; 

R h t nefes a ara ı rum ı: rest Litovsk mua e esı ımza anır ·en - •o sa .. şey mı... >ır hakıkatc inkılap t . ·t · . . ' 
a a v • • • kt b" . • D kt . . e mı-. ır. Ludng _ h ! VOdvig eger mesele bundan k~ za~ana aıt. Do or ızı husu~ı ~~- o or cesaret ve.rır h~r tanrla ha- sordu: 

O Jd rış etme .. Ben ne çıbanlar bınesıne alıyor. Doktorların hepsı goz şını sallıyor l'e tasdık edıyor: - Hata olmasın ... Tr . y . tahıı·• . 
ibare~se aç 

1 
k kafası kadar şişenleri- lük taşır. Bu gözlüklerin revnakı dai- - K•;et. .. Kan tahliH geldi. J\füs- yapılsa daha fri ol 

1 

11 .,t ı.ıncı il 

·· düm ocu •W• • • • "bfd" f b" t · tf ş· d. ı k ı · · n nz mı··· 
g?rb"]e ·Bu askerde yedıgımıbz .. e~mek- ma sıUn~ışdgkıt ırk ,b-~ e~a. dır1d esır tpe ı~·d·d·. ımt1 ı bmh adşar ~~mış emaret- Doktor başını sallıyor. 
nı ı ·· muhtekirJerJ utun yi. yapar. Bır o or a ınesını o uran en cı l)e e a se ecegız. _ T<>darfre k· d· .. 
ten oJdu. Harpd alçı, kum, odun ta. şişeler, mikroskoplar arasında insan Lüd,·ig kekeledi: ~a 0 kadaı· i~··d~~ 1~. · 1 ~ çabuk ba~Jan-
yeceklere 0 ka ark. 0 kadar sahtekar- bulanıyor n bir şey kırmak korkusu - l\fü:;;pet mi? Demek ki... nuvorsunu· -

1 11
• ıncı devrede bulu-

t rddar ı . . 1 d • z. 
Jaşı karış ı . . . adeta mahvettiler. ıçıni kaphyor. Doktor tamam a ı: Ludvi" t""J .. . ·· v.. .. 

t )ar kı bızı . . Ü . . .. .. . ,., u cuı ugunu , utuvor· 
lık yap ı . . . 1 tanırsın ya I Bııe Bır muayene masası... zerınde ma - EYet .. Dır kuçuk tedan yapaca- _ 'l'edavi 1 · · • 
O serserilerı ıhtıma r bı"rer mukan·a den ve meşin kaplı tüpler .. B;~ «ı~sa o- ğız demek... Doktot· .. 0 ,ur mu? 

· benze c.ın anıvor ) ·· ·· . bir defa meşıne ·ermişlerdi. l\fut- danın ortasında duruyor ''e manzara- - Şu halde demek ki... parlıyor. ' · · uzu l!mnıyetlc 
topuklu ayakkabılar ~"sele altlı ayak· sı kalbe tazyik ,·eriyor. - Tabii biraz ha~taı;;ınız. _ T· · . . 
laka bu ayak kabıJar ]~uştu. Halbuki Çok doktorlar hastalara küçük ço- Doktor ~i~elerle dolu menhus dolahı güzel c~1:·0;ı~en e~eı~~.1.~ tamamen .. Şu 
k b ]ar fiyatına mal 0 tabanların· cuk imişler gibi muameleden hoşlanır- karı~tırı) or. ~I .. . ~ ·~ eJcrı goı uyor musunuz:' 
a ı Jarımız . . b b" i a.} ıı enJcksıyon y·ıpa - ' üc ün sonra çorap lar. Hele dişiler ıçın u ır ~rtr mut· - Dernek ki benim fren.... tı•a bir .. '... cagız. ~,ıeı;\clıi nl 
• g rı fırlıyordu. Y muddct. .. Sonra bakarız .. BcJ 

dan dışa (B •t d ·; 
'· ı nıe ı _, 
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ll "' M V Sat•n Alrr.e Komiı- ı Harici haherer 1 Polis haberleri ----
Teslihat Dolapdere cinayeti 

faili yakalandı 

h k Akvan1 meclisi hükü- Bundan bir müddet evvel Do-
l a ye si l b lapderede, kadm yüzünden, bir 

Fikr"t Adil met ere ir tamim cinayet olmuş, Siirtli Halil ismin-

Bir hikayenın 

Eğer bu sütunlardaki hikayeleri o· lar muharrır arkadaşlardı. (isimleri- gön derdi de biri arkadaşı Farisi öldür-
kuyorsamz, geçenlerde çıkan (l{edi· ni söylemiyorum kendileri bilirler) Cenevre, 21 (A. A.) _ Cemiyeti ak- oıüştü. Cinayeti müteakip kaçan 
nin intiharı) isimli hikı'lyeyi de oku- - Yahu Edgar Poe'nın hikı\yesini vam tarafından bütün hükümetıere ve zabıta tarafından takip edil
muşsunuzdur. Okumadınızsa da eheııı nasıl buldunuz? gönderilen bir tamimde, Cemiyeti Ak· mekte olan katil Halil yakalana-
~iyeti ~ok. Ehemmi~eti olan tar~tfı b~ Hepsi birden aşağı yukarı şu ceva- vam meclisinin son içtima devresinde rak adliyeye teslim edilmiştir. 
lukayenın altında (F.dgar Poe) ımza'-'ı hı verdiler: tahdidi teslihat konferansına ait tek- Tabanca ile •. 
oluşundadll' .. Ilu imz~nın biit~n dün~·a _ Enfe~. monşer, bu adam bir had· nik hazırlıklarda bulunulmasına ka- Kasımpaşada Zincirlikuyu cad-
da meşhur hır Amerıkalıya aıt olc.lu~:ı ka.. rar veri1diği hatırlatılmıştır. Binaen 
ınalllm 1 h c · t· Ak b h .. k • ti . desinde 42 numaralı evde otu-• · . . Haşiye: _ Burada (Edgar PoC') a ey , emıye ı vam u u ume eı M 

-
hı. ----=--· _. --
,~nu ilAnlerı 

17 şubat 931 salı günü pazarlıkla 
ihalesi mukarrer olan 700.000 çift fer 
mejühe verilen fiatlar talibi uhdesind 
olmak üzere pazarlığı :!:~ şubat 931 pa 
z~ntesi günü :saat 11 e talik olunmuş· 

tur. Tenzilatla itaya talip olanlar iha· 
le saatinden evet teminatlarile Fındı.-· 
hda heyetimize müracaatleri. 

* * * 
Aleni münakasa ile ihalesi mukar 

rer güvercin malzemesine Yerilen fi· 
atlar haddi itidalde görülmediğinden 
23 şubat 931 pazartesi günü saat 14 ,30 
da ihalesi yapılmak üzere talik edilmiş 
tir. 'faliplerin ihale saatinden eve) tc· 
minatlarile birlikte hazır bulunmaları. Malum olmıyan bır nokta, altında ım- d .. .. d"l k b _, t' d . den tahdidi teslihat konfeı-ansına ait ran Hava H. hemşiresi evlüde 

w • d. . . t"h en ozur ı eme mec un.ye ın eyını. 11 d 
zası ?I~ası~a ragmen (Ke ının ın 1 .ı. Fakat beni teselli eden bir nokta var- hazırlıkları kolaylaştıracak teknik ma- ile beraber pazar maha in en * * * 
n) h~kayesınin onun tarafından yazıl- 8a o da bizzat .kendisinin ilk yazısu,ı lılmatı bildirmelerini istemiştir. Diğer geçerken eski kocası Hamidin Kapalı zarfla ihalesi mukarrer .10 
madıgıdır. Vakra (Edgar Poe) yr ta- .' .. . . . . •. •- . ft b tamı"md hava tarı"kı'le pos ı"le bin metre kılıflık beze verilen fiatıar . . . . . . . neşrettırmek uzere benımkı gibı degıl, .. ıa an u ~·. . .. tabanca taarruzuna uğra-
ıuyanlaı. onun e;:,,eılerı .ıraı:;ında h.u hı· d b ,_ t·· l" b' ı~ kull l ta nakliyatı meselesını tetkık etmek u- haddi itidalde görülmediğinden 2:) ~u· 

d"kl . . .. 1 d"l e, aş,.a ur u ır p un anmış o • mı11:tır 
kayeye rasgelme ı · erını soy e ı er. 8 . d 1 k k. b zere tali bir komite teşkil edildiği de Y • • bat 9:31 çarşamba günü saat ı.i te pa· 
YaJmz, bir edibin her yazdığı ) azıyı ~ılık':'8ındadır. '~ te şk~ . a_r · var ·ıd en haber •verilmektedir. nu komitenin ilk Kadık 6y iskele gazın osunda bir zarlık la alınacaktır. 'l'aliplerin ihı>.le 

. k" "dd" d . •. ı gazımı neşıe mc ıçın yapma ım. b d 
ok1ldum dıye ·ımse 1 m e emıyecegı S d b 1 ""t t bbl • ictimamı ilkbaharda yapması derpis ar e e saatinden evel teminatlarile birlikte 
i~in kendi kendilerine (Ilclki bunu d:\ la. e,f azıl meş tur dm.u e ek geçkı".e'!'· edilmektedir Hükumetler bu tamim; Evelki gece Kadıköyde iskele heyetimizde hazır bulunmaları. 

, ) d · 1 d" erın oya rını mey ana çı ·arma· ıç:ıı . · . • . . . • . * * * 
o yazmıştı_r e~ı.~ er. 1• bunu yaptım. Sırası gelml1Jken anlata raptedılen varakadakı s~allere bu ~·· gazmosuna gıden Besım ve Os-

Ha!bu~ı bu hıkayeyı o yazrnanu~tır. yım: Edgar Poe 0 meşlıur ve canım sa.ndan .evel cevap vermege davet edıl- man isimlerinde iki arkadaş iç- Askeri mektepler ihtiyacı için dört 
Sebebı mı? kolay. ltikriyelerini yazmış, fakat lıangi gaze· mışJerdır. tikleri 860 kuruşluk içki bede- bin iki yiiz metre kol astarlığı bez ale· 

B d l l a ni münakasaya konmu~tur. }halesi ~n- yaz ım. . . te re mecmuaya gönderdiae atlatılmış· Atinada ne er o uyor f line mukabil yalnız 3 lira ver- 2-i 2 931 salı günü saat 14 te FJndıkJı· 
Nıçm o halde altına kendt ımzanı tı. Ne yapsın? Bir gün Poc muhbir o· . ·J •• • • • • 

atmadın da 0 meshur edibin imzasını l k 1 t • t '"d" .. .. d Atına, -.1 - Memurlar dun aktettık- mek ıstemışlerdır. da heyetimizde yapılacakbr. Taliple· 
., ara ça ış ıgı gaze e mu urunun o a- 1 . "ti t" l d t . tt•w· B d . h'b" H·· · · · k 1 k l k b"l' de kullandın! diyeceksiniz. l~te hi~{l)·em sına koşa koşa girdi ve: ~n mı n~ ne_ ıc~ n e anzım e ıg~. ):~ u yüz en gazın o sa ı ı u- rın yırmı uruş u pu mu a ı ın 

buradan başlıyor. . . • nı memurın Jayıhasmdan dolayı huku· seyin Cahit ve büfeci Ali Ef. ler şartnamesini almak ve n ümunesini gör 
~·· .. .. • . - Muvaffakıyet, dıye bagırdı, lıep- mete bir protestoname göndermişler- .. . . mek üzere her gün ve ihale saatindco 

Kuçuktum. Bundan sekız sene ka- sini atlattık' . •w ft 
1 

b" 
1
.•. le muıterı Besım ve Osman 

ıd . B' . . - k 1 tum · dır. Dıger tara an ame e ır ıgı me- E evvel teminatlarile birlikte heyetimiz· 
dar ~vve ı. msıne waşı: _o m~~ . • ıllüdür şaşırdı: murlarla mütesanit oJduğunu göster- f. ler arasmda kavga çıkmışlar. de hazır bulunmaları. 
Her aşık olanın yaptıgı gıbbı s1e,gıh_ı_ne - Neyi atlattın:' mek icin bütün amele cemiyetlerine bir Birbirine bıçaklarla hücum eden 

* * * mektuplar yazıyor fakat un arı gon- B h · h't" bal l t'l ' J O 
. ' . . . . k - a rımu 1 ' on a g~ 1 et· tamim göndererek her bir ihtimale kar gazinocu ve müşterilerden s-

deremıyordum. Bu suretle im çok me Bizzat kaptanın tuttuğu seyahat def· - . · - h b l · 
tu ıar topJandı 'Te bana da yazı yaz. -. . . . . §1 umumı bır grev ılanına azır u un- man ve Ah Ef. ler yaralanmış-

p w • . . : . ~erını ele geçırdmı.. malarını bildirmiştir. } d 

Samsun garnizonunun 931 birinci 
teşrin sonuna kadar olan unları kapalı 
j zarfla rnünaka~aya konmuştuı·. lhaJesi 

:>j3 9:n perşembe günü saat U te Sam· 
sonda askeri satın alma komisyonun· 
da yapılacaktır. Taliplerin şartnamr 

almak ve münakasaya girmek üzere 
Samsunda mezkur kom is) ona müraca· 
at etmeleri. 

mak daha dogrusu mahcup bu .ı~ık G t .. d.. .. . . d 
1 1 d ar ır. 

' •1. • aze e mu uru sevıncın en top a ı Hükumet her ihtimale karşı gayt~t k il . k 
iddiasile (edebiyat) yaprak ısevgı _ımın ve bu lıeyecanlı lıavadisi neşr için bir "dd 

1
. t db' 1 • 1 t . K b' a- Bir adının e erı ol.!arı yandı 

d"kk tini celbetmek heve:sı gel şı et ı e ır eı: a mış ıı. a ıne az D" 8 d U k"d d 
n~zarı 1 

a . ,1 1. . . 1 .· ikinci abı yaptı, öteki gazeteleri. atlat· sı hükfimetin memurların tehditlerin- un saat e, s u ar a 
dı Karanlık geceler, mezat ı \. 'e ı-e 'ı· D y l d 52 ı f'" 

• .. . . (b' ··t . · lı. den korkmıyacağını ve memurlar mt· ogancı ar a numara ı fO or 
ter sonbahar guneşını ır mu e\errı· w• . Ah t f d" · · d 

. ' t b .. ··) te l>enzeten tasvı·r Halbuki böyle bir hadile olmanuştı selesini sureti kat'iyede halledeceguu me e en ınm evın e gaz 
mın son e essumu ı . . .. . y ı d 
l ı d 1 , ılar vazdım elime nere- Hat'adıs dıye yazılan bu yazı, Edgar soylemektedır. ocagmm par amasın an yangın 
er e 

0 
u ~az · ' p · h 'k • l · d "L d .ı. [ k f k d h l ·· dü ·· 1 rlen ge~tiğini bilmediğim (Edgar Poc) onun ı ·a~e er~n en. e canar au Kar 'ırtına arz çı .. mış, a at er a son ru -

ve (Henri Heine) ide okuya okuya ken- Ballon,, Y~~ı aşagı ~u~~rı (Balon yut- muştiir. 
dimi artık mükemmel hiı· edip farzet- trırması) ısımli eserı ıdı. l\iadrid, 21 (A. A.) - İspanyanın şi· Ateşi yalnız başına söndürme-

f malinde şiddetli bir kar fırtınası hü· 
tim. Bu haleti ruhiye içinde olduğum · a. küm sürmektedir. Palancia ve Santan- ğe çalışan Ahmet efendinin re-
günlerden bir gün h~ma~~ gitmiştim, 

1 
_ ı: der eyaletlerile her türlü münakalat fikası Latife hanımm kol ve ba-

yıkaııdım. Çıkma yerme gıdıp oturdum. . KOÇUK HABERLER ~ kesilmiştir. Karın "rtifaı bazı yerlerde cakları yanmıştır. 
Burası hamamın ikinci katında, so~a- ÇEirOSLO,rAK SEFİRi M"" .. 2 metreyilm1 ust r. Bı~akla yaraladı 
ie. bir penceresi olan yerdi. Sıcagm ı.. • .- os~o , " T 

\"erdiği harareti dindirmek, hem de ge · Folyer ı\vrupadan gelrn~:?tır: n~.gu~ M eks1kada açlık Evvelki gece Kasımpaşada 
len geçenleri seyretmek üzere alnımı ca .\~karada konsoloslu~ ~e ~adeı mucrı· Meksiko, 21 (A. A.) _ Aşağı Kali- Rizeli Hamdi isminde biri sey-
ma dayadım. O anda camın öte tara mm muka,·elenamelerını ımzahyacak- forniya yarımadasında bulunan (Mek- yar yoğurtçu Durmuşu eski bir 
fından bir cisim yüzüme doğru atıldı. tır. sikalı) hükumet merkezinden gelen bir kin yüzünden döğmüş ve bıçakla 
Korkup geri çekildim. Ilu bir kedi idi. KAÇAKÇILICA KARŞI - Vilayet habere göre. 3000 kadar köylü kendile· yaralamak istemiştir. 
-Ben gelmeden evvel hademe camı ka- mahalle ihtiyar heyetlerine bir tamim rine derhal iş ,·eya yiyecek bulunmadı- Keskin sirkenin zararı! 
pamış 0 da pencerenin <lışa~sın_d~ k~l- ~öndermiş rakı kaçakçı1rğının _vil.aye.te ğı takdirde yarın şehri yağma edecek- Taksimde karanhk sokakta 
mıştı. Bu hadise aklıma (Kedının. ın- ıh barına mecbur olduklarını bıldırmış- lerini söyliyerek tehdidatta bulunmuş- oturan Cemile hanım isminde 
tihan) hikayesinin mevıuunu verd.~ \.·e tir. lardır. Askerlerle po1islere müteyakkız bir gazino garsonu evvelki ak-
bu hikayeyi hemen yaLdım. Bana oyl~ YENI AFGAN SEF1R1 - Ahmet bulunmaları lüzumu bildirilmiştir. Ilu 
geliyordu ki bu hikaye bir şahe:-;erclı. Han Adana trenile Ankaraya gelmiş- havalide, büyük bir sefalet hüküm sür· şam sarhof olarak evine gider
Hemen koştum, muharrir tanıdıklar· tir. mektedir. Bircok kimseler achktan öl· ken nara atmağa ve buna kana
dan hepsine hikfıyemi g.ötürüp ~e:jrew KlLtS KAYMAKAMI_ Bir yol ver müştür. DahaJ pek yakınlarda açlığa at edemiyerek yumrukla camları 
tiilmesini l"İea ett_i_m. Bu sureti:_ ıı_ı_ızı:~ giı-:i mükellefini pranga ile teşhir et· maruz kalmış kadın ve çocuklardan kırmağa başlamışhr. Fakat kırı
mı gazetelerde gostererek gogsunı~ tikleri iddiasile muhakeme edilen Ki- mürekkep büyük bir kalabalık yiyecek lan camlar şiryanları kesince 
kabarta kabarta sevgilimin kar;;-ısma Iis kaymakamı ile polis komiseri neti- satan dükkanların önüne birikerek bu- feryat ederek düşmüş, bayıtmıt· 
!ıkacaktım.. .. . . . cede beraet kararı almışlardır. raları yağma edeceklerini tehdit maka- \ır. 

Fakat boş umit. Hıçbır gazete ht· BİR QAKl OLDOROLDÜ - D .• mında bildirmi5'ılerdir. Mahalli ticaret Cemile hanım baygy ın bir hal-
k~ · t d" K" bT b lk" ~ enız :. 
"ye~•. neşrew me 1

• ım 1 ır, e ·ı .~· tide şakavet yapan Berik Osrnanla ar- odası aç kalanlara yiyecek ~.a~_ıt~ak de hastaneye kaldırılmıştır. 
ı·a.salaı ve ege.r se~ete atmadrlar::-.ı, kadası jandarma ile müsademe neti- suretile karışıkhk çıkmasrmn onunu al Zavallı k E dınlar ın cesetleri 
birk~ç 4 gazetenın eskı evrakı ~rasında cesinde itlfıf edilmişlerdir. mağa muvaffak oımuştuı-. bulunamadı 
bu hıkaye bulu~uı-. . * Jt'AKlRLER IÇlN - lstanbulda ZaXrepte bir miting Evelki glin ko-prüden Üsküda-

Aradan sekız sene g-e~tı. A~kmu 1· A b 1 ı·· ki f ki ~ 
ye hikayemi çoktan unutmu~tum. Ge- ~ulunan zer kalycan 

1 
ufr t~r aB r ~- Zağrcp, 21 ( A.A) - Tethi~ ra geçmek üzere bir sandala bi-

• k ıle ere ve çocu ar men aa ıne eyo"'- l y l 1 f k b k çenlerde, Edgar Poeyu tekral" okuma · 1 d h. . d .. . sui kastçı arı ugos avya a ey· nen dört kadınla u a ir ız 
w un a ır gazıno a musamere vermı~- .. k 

üzere elime aldıgım zaman. ~U"asında . • hindeki mücadele muşe,·vikleri çocuğunun Beşiktaş açı larmda 
(Kedinin intiharın~) . buldum. aldım, ler!ır.. , ~ 1 1 , aleyhinde büyük bir miting ak- demirli bulunan bir vapura çar-
ve itiraf edeyim kı bıraz he)ecanla o- NAFİA SER MÜHEND ~ _NF. t d"lm" ve hariçte memleketin parak parçalandığını ve bunlar-
kudum Mevzu fena değildi. Belki de SERZENİŞLER - Geçenlerde vılayet de hı·ı· ı~ l . ··d b l h' · ' • r· ··h d" · k d 1 d . l a ı ı ış erıne mu a a e ma ı- dan yalnız bir kadınla kızının benim icin kıymetli bir hatıra olduğun· na ıa ser mu en ısı a ın arın a )O • "k• . 
dan ba;a öyle geliyordu. Hikal eyi öte- vergisi vermelerine taraftar olduğunu yebnde yapılan ~ahrı ah şıddet: ve sandalcının lmrtarıldığım, di· 
sine berisine dokunarak düı.eltip ne~- :-ıöylem;?iti. Yazıldığına göre_ Avni _ne- le tel'in eden bır k~r~r suretı ğer kadınların boğulduğunu ve 
retmek üzere gaıeteye geldim. u tanı ye birçok kadınlardan serzenrş Ye ıtap kabul olunmuştur. Mıtıng esna- hüviyetlerinin anlaşılamadığını 
ba işe başlamak üzere idim ı,;, hademe mektupları gelmektedi~. sında hiçbir hadise olmamıştır. dün yazmıştak. 
geldi ve: ı;: lR'l'lC~I. T~L:t~ - M~.n~mende R d kf. mukabil Boğulan kadınlarm dünde ce-

- Sizi aşağıdan bir hanrm istiyor: vuku bulan ırtıcaı hadıseler butun Bul· ızsya 8 . setleri bulunamamış ve kimler 
Dedi. Gidip baktım Ye hayretler İ· garis~an türkleri üzerinde pek derin ihti[fı[ciler oldukfarı tespit edilememiştir. 

çinde kaldım.' Çünkü hu hanımt .lı~n· tee~B·suır _ve_ ·hteyecahn uyanhdırmtış~ırf. d Moskova 21 (A.A) - Menşe· 
dan tam sekız sene enel l\endısıııe u garıs anın emen er aıa rn n . ' f KLOT li'ARER BUGÜN 
aşık olduğum kızdı. genç Türkiyenin büyük inkılap hare- vık sosyal demokrat ırkası mer· ANKARA YA GlDlYOR 

_Sizden, dedi, derhal benimle gel- ketlerini benimsiyerek candan alkışlı· kezi komitesi tarafmdan hazır- ~ehrimizde bulunan Fransız ro-
menizi ı·ica edeceğim. .ran miinevver türk halkı içtimalar ve lanan mukabil ihtilal teşkilatı mancısı M. Klot f'arer :;erefine Turing 

Nasıl reddebilirdim. Yukarı çıktını, mitingler aktedcrek irticaı tel'in etmiş- hakkındaki tahkikat bitmiştir. klüp tarafından dün akşam Tokatli-
paltomu. a_Iırlien :-;.ermürettip geldi: )erdir. Maznunlar yakında ali mahke· yanda bir çay ziyafeti verilmi~tir. 

H k d d Davetliler arasında Reşit Saffrt 
-

1 aye, e 
1
• Ticaret müdürlüğünde meye sevkedilecektir. 

- Biraz bekle. - Hamdullah Suphi, Şair Abdülhak ll:"t· 
- Bekli~emem. makine ho~ duru- Umum Ticaret müdürü ŞÜPHELi HASJ'ALIGJN KOLERA mit be) Jer Ye Lüsiyen H. Tevfik KfL· 

yor. tetkikat yepıyor OLl\fADIGI TAHAKl\UK ETTi mil. l\laarif emini Muzaffer beyler, 
Aklıma ani bir fikir geldi. {Keclinin Ticaret işleri umum mlidüri1 Zeyrekte kanlı medresede oturanlar- Besim Ömer Paşa, İsveç sefiri l\I. Hay-

Jntiahrı) hikayesini aldım. altına Ed- h . elan birinin şüpheli araz g·östermesi desten bulunuyordu . .1\1. Klot ft'arer 
gar Poe imzasınt atıp uzattım. Naki B. üç gündenberi şe rimız- üzerine hastanın emrazı ~ari.) e ha .. ta- bugün Ankara~·a gideceJ\tir. Ankara da 

* * * de tetkikat yapmaktadır. Tetki- nesine J<aldrn1dığl yazılmıştı. Türkocağı salonunda ayın yirmi he:ı 
Ertesi gün (l{edm\n intiharı) hikfı.· katı bir hafta sürecektir. Naki Dün hastane raporile hastalığın J..o· veya yirmi altısında bir tahmine gön• 

yesf Edgar Poe imzasile çıktı. ·ı:anı- Bey daha ziyade harici tica- icra veya veba olmadığı kat'i surette Piyer I.otiden bahis bir konferans ve· 
~ardan bir kaç ki~i.>e ::;ordum. Bun· retimizle meıgul olmaktadır. anla§ılmıştır. · recektfr. 

Istanbul 4 üncü icra deiresinden: 
Ahmet ve Hüseyin efendilerin nıli· 

temellik lstefan efendiye olan bor~la· 
rınclan dolayı vefaen mefruğ Kartald:ı. 
Ifasaba mahalle.sinde Harmanlar me\'· 
kiincle, 3177·31:S0-317937-18-ı:> numaı1' 
ıarla murak1'am 1\a)1Illf,-Th.Tlüt1l:hat· 
man yeri. ve hir J..uyu, ve iki oda. hak11 
kuyusu kapalı dört harman mahalli· 
birinci ihalesi yapılmak üzere. :10 gü11 
müddetle miiıayedeye konulmuştur· 

IIucludu, eJ:revm üç ta rafl yol, Ye hafıı 
Ahmet Ef. arsası, ve Karakiilah Halil 
ağa ''erese!;i n razisile mahduttur. . 

Mecmuu mesahası, yedi dönüm i1'1 

evlek, 57 zira terbiindedir. Kuyu k~ı· 
palıdır. Odalar halen yoktur. M.ezk\tf 
arazi dahilinde clycvm dört adet haı'' 
man mahalli vardır. 'l'aliplerin, tamll' 
mmın kıymeti muhammene"i olan il•İ 
hin liranın yiizde onu nislıetinde pe~ 

akcesini alarak. 929-40:l:3 dosya nunıll' 
ra~ile 26 mart 9:31 tarihinde saat 0

11 

dörtten on aıtrra kadar, 1 üncü icı"l' 
dairesine bizıat veya hilvekflle miirll' 
caatıarı ilfı..n olunur. 
~~~~~--~~·~~~~:-:-:::---

Kl R ALIK KAGlR HANE 
Beşiktaşta akaretlerde 14 ve 

25 numrolu haneler bilmüzayede 
icra edileceginden şehri halin al
tıncı günt.inden itibaren yirmi gün 
müddetle aleni müzayedeye vaz 
edilmiştir. 

talip olanların ve deha ziyade 
malumat almak isteyenlerin şu
batın yirmi sekizinci Cumarte-

si günü saat on üçe kadar m~
halli mezkiirde 54 numroda mu# 
tevelli ka.ymakamlığma ve ycvıııi 
meıkürun saat on üçünden on .. 
beşine kadar lstanbul evkaf mli• 
diriyetinde idare encümenine mü
racaat etmeleri. 
~~~--~~~~~----...,....,, 
f,tenbul ikinci icra mcm.ırluğunda.n: 

Bir borçtan dolayı mahcuz ..,e 
ik inci arttırma suretile paraYi 
çevrilmesi mul<arrer otomob! 
alat ve edevatı 25-2-931 tarih•# 

ne müsadif çarşamba günü l~ 
ila 13 te Taksimde Gran garıJ 
önünde satılacağından talip olan· 

lar mezkur gün ve saatte nııı• 
hallindeki memuruna müracaat· 
lan ilan olunur. - ----_____ _.,/ 

Aleni tesekkür - Hil:\liahrrırl 
cemiyetinden. Ü-küdar Selimh·cdc N•' 
mıı z~ahra \ üksck \ c necip hissiyata rn•· 
lık ol:ın Giılcnd:ım Hanım J-li!Alıahıtle~ 
Cckud3r şulıc siııc d f:ı teıı ~t i lira ceber 
rn c em i ~ c l du~undan 1 h l a l i,ıhmcr nanı'' 
n.1 alenen tt:~('kkür olun ur. 
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lktısat Vekaletinden : 
Zi.,aat ve baytari binalarının 

17000 lira bedeli keşfı bulunan 
elektrık fan us ve lambaları ta
libine ıhale edilmek üzere ka
palı zarf usu/ile münakasaya 
çıkarılmıştır. Miiddetı münaka-
sa 22 -3-931 tarihine kadardır. 
Evrakı lennıyesı vekalet muha· 
sebesine verılecek 5 lira muka
bilinde telsiz telgraf civarında 
EnstitO.ler ınşaatı heyetı fennı
vesi tarafından verilmektedir. 
Zarflar 22mart günü saat 16 da 
lktısat vekaletı zıraat müste
şarlığı kısmında komısyon tara
fından kilşat olunacağı ilan olunur 

trzak ue ıeuazımı saire munakasası 
Yüksek Or111aı1 ınektebi rektörlii

ğünden 
Büyiikderede Yüksek Orman mektebi ile orman ameliyat 

raelltebinin Mayıs 931 gayesine kadar bakiye erzak ve levazımı 
ıaire ibtiyacatı kapah zarf usulile münakasaya konulmuıtur. Ta
!i~ler fartnanıeJerini görmek üzere hergün ve münakasaya iıtirak 
1':?' de yevmi ihale olan 4 Mart 931 tarihine müsadif çarşamba 
~n aut 4 te Defterclarhl< l>inası dahilinde müeaeub ikhu
diye mubayaa komisyonuna gelmeleri iJjn olunur. 

Et, Ekmek, gaz, benzin ve 
saire roünakasası 

Istaı1buJ Ziraat n1ektebi ıniidiir
liiğünden: 

1931 senesi gayesine kadar mektebe muktezi 12 kalemden 

ibaret ekmek, et ve muhtelif erzakla gaz, benzin ve saire 25 
Şubat 931 tarihine müsadif çarşamba gUnü saat 14 te ihaleJei 
icra kılınmak üzere kapah zarf usulile ayrı ayrı münakasaya 

konulmuıtur. . . 
T r 1 . ,eraiti münakasayı anlamak IÇID her gfin ve mil

hak 
8 ıp e~ıt~ k ı"çin dahi yevmi ihalede Defterdarlık binasında asaya ış ıra . 

lllliessesatı iktisadiye Mübayaat komısyonuna müracaatları. .....___. --·· 
[ Devlet demlryolları llAnlarr ı 

M h l
"f 1. Dosya dolabı, yazıhane ve sandalyalar u te ı yer ı masa, 

kapalı zarfla münaka1aya konulmuştur. 
MQ k 9 

,., 931 tesi aünü saat 15 te Ankarada Devlet 
na asa -;;J· pazar b 

deıniryoJJrı aidaresinde yapılacaktır. 
1 kl ·n teklif mektup arısı Ye muvak

lc Münakasaya iştirak edece erı 14 30 a kadar Ankarada mü-
ıt teminatlarını aynı günde saat 

1
' · Jizımdır. 

ll•k k k"'t" r ... e verme erı 
asa omiıyonu a ıp ııın . . .3 .. ç lira mukabiJinde An· 

it Talipler münakasa şartnamelerını 1 uindcn tedarik edebilirler. 
lrada ve Haydarpaıada idare vezne er 

Jf. Jf Jf 
.. . • olunan font Boru ve e-

f 9 mart 931 tarihinde yapılacag~ •!an fenni şartlar değİfti-
~rruatı mUnakasası şartnamedekı Iıste . ve .. nünc talik edilmiıtir. 

til111iı olduğundan 6 nisan 931 paıartesı gu f "ı şartları almak 
Ş . r t ve enn 

ıı- artnameleri almış olanların yenı ıs e Ierine müracaatları 
"l:e A k d 'd re vezne iJ re n ara ve Haydarpaşa a ı a 
in olunur. 

• • • l"x" den· ·· 'ir u~zın . Devlet demiryollarz umzını nıııdz alınacak ve 
S b

. tacı ustası . 
b 

amsun atelyesi için bilimtiban ır sus . kf r. Taliplerın 
""" .. t .. . "kt"d .. ı'ye verılece ı "k 1 ·ıe la ._ gos erecegı ı ı ara gore yevm kl ri vesı a arı . 

f.f tın bul sakinleri istidanamelerine raptedec~ ~ de Zat işlen 
"1 •Yda~~ .. aşa işle~me müfettişliğine, Ankaradakılerın 
lidürlu,ıilne müracaatları ilin olunur. 

Iktısat Vekaletinden: 
lzmir civarında Bornova mev

kiinde inşa edilecek olan 304000 
lira bedeli keşifli ziraat mektebi 
binası talibine ihale edilmek üze
re kapalı zarf usulü ile mü ak • 
saya çıkarılmışbr. 
Zarflar 21 mart 931 cumartesi 

günü açılacakbr. Evrakı fenniye
si ve projesi malsandığına ya
brılacak 20 lira mukabilinde An
karada Enstitüler inşaatındaki 
heyeti fenniye veya lzmir mın
taka ziraat müdürlüğü tarafın
dan verilecektir. Yalnız lzmir zi
raat mektebinde mevcut ve mah
fuz bulunan tuğla,kereste,çimen
toyu müteahhit mahallen g .. rüp 
kendisince tahmin edeceği bedeli 
mektebin umumi inşaat bedeli 
olarak teklif edeceği mıktarından 
tenzil ettikten sonra teklifi ona gö
re yalnız bir kalem ve götürü o
larak yapacak ve bu muamele., 
nin tamamını müteahhit devir al
mak surefile tesellüm edecek ve 
mezkiir malzeme tamamen müte
a.hhide ait olacaktır ve miktarı mu
hammenindeki fazla veya noksan., 
lık aranılmıyacaktır bu malzeme-
nin inşaatta istimali şeraiti umu
miyei fenniyesine tabidir. Talip
ler iıışaai bedeli muhammeni üze
rinden yüzde 7,5 teminat ve vesai
ki lizimelerile birlikte yemi i ale 
olan 21 mart 31 cumartesi gün·· s aat 
16 ya kadar ikfısat vekalet i ziraat 
müsteşarlığı kısmında m ·· teşe kil 
inşaat komisyonuna müra arı 
ilin olunur. 
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:W::Rn:ıtllı.ıınııC,=11-.=c;nııırQIHCılCIGl1Mepj!QM,QM.. ... · t;. ::=ııı=::11tıııııııııt:"::ıı•11ı,r: ... :m ... cc:.=ı,am::::,"''••r.F.':,,'"'•"::;:=c::ıcw:c::ıc::.c.:.:::.nııı=-ı=c•::..cc:.=c•:.c11C::~ 
Şimclive kadar emaali piyasada g6rllmemiı ~ 

iki Dera Anasonla lnbikıen Çekilmiş J Krem Pertev Müstahzaratı Kolonya 

Tımak ciWan F E v K A L A D E Dit macunu F A B R 1 K A s 1 

Rakı Bomonti 
Lezzet ve rayihası gayet nefis, terkibi fevkallde sa 

Bekabel imkfım yoktur. 
Bir tecrübe kafidir. Her yerde arayınız. - - -··-·-·-: ._ . ......._..;; . ...,.... ')&Ca....-nac:c 

Ruj 

Südo-ro-no 

Podra 

Briyantin 

PERTEV veŞeriki 
Memleketin en eski ve namdar 
Müstahzarah ıtriye ve hbbiyesi 

Loıyon 

Diı tozu 

Eıanı 

Kozmatik 

Kinin-Karbonat ve sair devai komprimeleri 
Iktısat v ekaletinen : Herzevki temin ve tatmin edebilecek nefis müstahzara 

1 • 

( 1 O O) kilo Sulfat dö istirik- ~=•=•cw:a:•:cc:s:w::a::>:•o•:MO•:•:•c•:a::-:~ 
nin ( 1 o) ton arsenikiyeti sut .. Seyrisefain Iktı·sat veka·ıetı·nden·. 
ve ( 1 O) ton hamızı arseniki 
şartnamesi mucibince 21 gün ~cr;~~2·c·~~~: ~;~:;as~öp~~e~i~~ ( 10 Q,0 0 0) adet Hora fişe-
müddetle ve kapah zarf USU- Mübardar zade hanı lst.

2740 ği şartnamesi mucibince 21 
lü ile münakasaya vazolun- Mn-iıbliriJI DISlll 1 gün müddetle ve kapalı zarf 
muştur. Taliplerin şartname- ıııl111Jv•&:b:ı24 Hllıöd~ usulü ile münakasaya vazo-

Galata rıhtımından kalkarak ı · 1 yi almak üzere Ankarada ik- çarıamba aabah• ızmire lunmuştur. Ta ıp erin şartna-
tısat vekaleti mübayaat ko- · ::~:,~;s~ .:~:~1 ıs:~::~ meyi almak üzere iktısat ve
misyonuna şimdiden müraca- riyeye varacakbr. lskenderiye- kaleti mübayaat komisyonu-

den pazartesi 15 te kalkacak 

atldrl Ve münakasaya İŞtİrak çartamba Pireyedeuğrıyarak na Şimdiden müracaatları Ve 
pertembe Istanbula gelecektir. 

için de yevmi ihale olan Mar- llJtılıl Hl'lt ım münakasaya iştirak için de 
tın 9 UnCU pazartesi gününe (MERSiN) vapuru 24 yevmi ihale Olan martın 11inCi 
kadar teklif edecekleri fiatın ~=~a~e~~:ıu,1~an:k.~!:~:~ çarşamba gününe kadar tek-
yüzde 7,5undan ibaret temi- çnkkuyu, Edremit, Burhaniye, lif edecekleri fiatın yüzde ye-

Ayvaiığa kalkac:,ak ve d6nliş-

n at akçalarile birlikte teklif- te Altınoluğa da uğraya- di buçugundan ibaret temi-
t1amelerini gönae meıerı;ıhale "!IJ!ırl, . • ., --· . nat akçalarffe birlikte-teklifte--
günü saat 15te de komisyon- · Yelkenci ,,,uHLAnı 1 rini tevdi etmeleri ve ihale gü
da hazır bulnnmaları ilan olu- J Karadeniz postası nü saat 15de de komisyonda 
nur. Erzurum ,..i:'.ı25 hazır bulunmaları nan olunur. 

ÇARŞAMBA •------------------------.~~~~.~st~a~n~b~u~ı ~~~eı~e~d~ly~e~sl~i~IA~n~Ja~r~ı ~~~. ~~~.:e=:~ fczadıpnlırll eczane ue Kovun SB~iplıriıı: 
Istanbul belediyesind~~: -Beher L'"flD ~urabbaına 40 üra kıy· dak, lnebolu, Samıun, _J'~ Koyun ve keçilerin kelebek haatabğı içi' 

met takdir olunan Galatada Arapcami mahalle.inde Ktırkçlibqı i Ordu• Giretun' Trabzon, --~ ~, n hükümet tarafından imal ettirilen DiıtO" 
Sormen. •e Rı"ze ) iıkelelen"ne ~;;. • ı ), f ı·· h h 1 d 1 caddesinde 22,12 arııo murabbaı 7 numaralı kulei zemin mahal- " J • · ·• a JJin ayvan sa ip erine, ecza epo anna 
• ..:met •e a•det edecektir. ' ~ .t. '.)JJl ' > l ı k 1 k d U pazarlıkla satılacaktır. Taliplerin prtname,i g6rmek için her •• " " ' ve eczane ere ucuz o ara ıatı ma ta ar. 

p pazarlık için 23-2-931 pazartesi giinti saat 15 e kadar Le- :ı Tafıilit için Sirkecide Yel- ı i ~\\.. ~ ~ Ou koyun için behar kutusu 75 kuruftat• 
YUJm mlidürlilğüne müracaatları. ı· kenci hanında kiin acentuma ~ ~ 1 Selimiye' de yüksek baytar mektebinde Dİ"' 
•••••••••••••••••---~ ~nca~Tdb~W: ısıs 1 ~~~ im~ü~~•e~nad~~~ 
E~lftkve eyta~ bankası lstanbul ~ı·~-z~AY~IL~E.~, M~~~ı k~~~~~d~. 

'-33-6-Se-ne-ıi-tic-are_t_m-ek-tebi UStame amyon ffiUZaye eS 
Şubesinden: Alisi kısım 1 den almıt alduğum lstan bul ziraat mektebi m tid iirlü-

taadiknameyi zayi ettim; yenisini 

K• ı k l Ak alacağımdan eskisinin bOkmll g"' ii fl de fl: 
ıra 1 em a 

ysktur. Nurettin Aziz No. 50 , 
------- Halkalıda kiin lstanbul Ziraat mekteb:nde mevcut ve mO•ta• 

Euı No. 
28 
87/10 

169 
252/11 

Mevkii ve nevi Bedeli ican 
Bebek Niabetiye kurı 700 Lira 
Çırpıcıda 6 dönOm tarla 36 ,. 
Bliyükdere Hacı Osman bayın gaıino 200 » 
Beykoz Tokat çifliğinde ortaçefme 
kır kahveciliği 1 O » 

BalAda yazılı emlak birer sene müddetle bilmUzayede kiraya 
verileceğinden talipleri ihaleye ml!aadif 10-3-931 ulı gOnD saat 
on altıda ıubemize müracaatları. (246) 

----------~----.-. 

Satılık mermer mel bir adet kamyon 25-Şupat-931 tarihine müsadif çarpmnb• 
Beıiktqta Abbasaia camti günli saat 14 te ihale edilmek üzere alıeni müzayedeye konul-

havlısında bulunan mermerler muttur. 
pazarlık suretile satılacağından Taliplerin kamyonu görmek için mezkur mektebe ve ıeraitİ 
talip olanların ve daha ziyade müzayedeyi anlamak ve münakasaya iştirak için de yevi ihalede 
malumat almak i•tiyenlerin ıu- Defterdarlık bina•ında Mneuiıatı lktı•adiye mübayaat komiayO"' 
batın yirmi d6rd0ncil sah fiinti nuna müracaatlan. 
saat on üçe kadar Beıiktatta 

Akaretlerde 54 No. da Mntevelli Af yon Nafı· a ba şm u·· hen dı· sJı· ti 
M l t • ı A t d kaymakamlığına ve yevmi mez· 

a aAdyet a VI ayEveıafı ın en: ~i~r;nk:~:: oı:t::::~::ka~n !:: g\Jınden·. 
düriyetinde idare enclimenine 

Kazma 2ö() lngiliz mah 40 santim tul ve 3 kilo sıklet mUracaat etmeleri Afyon merkezine 48 kilometro muntazam şosa mesafHindeld 
Kürek 300 Kabul edilecek numune veçhile o!acaktır. DOktor-Operatör Başağaç kC>yü civarmda karakaya ocaklarmdan asgari 80,000 ve 
Varyoz 50 ~ 1 azami 200,000 kadar 11-12 eb'admda muntazam kaldırım tat' 
Knakü 10 Beberi2 metre tul ve25kilo sıkletinde olacaktır H•ıı·ı eı·ı· yaptmlacak ve l:unlar Afyon merkezine naklettirilecektir. (da,. 
Mahruti çadır 20 Beheri on kişilik, ma:ıruli lngiliz malından U U asgari seksen bin taş getirmeğe ve mütaahhit te icap ederse ikİ 
Memurin " 5 Beheri üç kitilik, betik örtillli lngiliz bezinden Cerrahi hastalıklar ve yüz bin getirmeğe mecburdur. Gerek yalnız ihzar ve gerek., 

Villyet nafia idaresine muktezi olup miktar ve evsafı yuka- nakil ile beraber talip olacakların her iki surette de bir taı içitl 
nda g6sterilen çadır ve yol aJAtı 5 - 2 - 931 tarihinden itibaren basur men1eleri fiyat vermeleri ve bunların içinden muvafık fiyat verene 1-3-931 
yirmi gOn milddetle münakasaya vazedilmiştir. MezkCir malzeme (elektr.kle) tarihinde saat 15 te haddi Jiyık görüldüğü takd 'rde ihale edile"' 
ve alAbn ihale tuibiniden itibaren nihayet bir ay zarfında viliyet mlltehassııı • Divanyolu Dr E- ceği ve ihalenin kapah zarf usulile icra kılınacagw a ve talipleri' 
nafia idaresine tevdi meıruttur. Mütaabbidin matlabah malze- N 
menin temamen tesliminden sonra tesviye edilecektir. Taliplerin min pata sokak o: 20 900 veya 1500 liralık teminatı ile yevmi mezkCirda encümeni 9'ır 

Telefon iL 3390 Jiyete milracaat etmeleri ilan olunur. ~ 
M~atya ~~yetidaimiencümenr~aıetinemüra~atlandinol~u~ ı~~~~~~~~~~~ -~~;=-~- -~-~-~~~~~~~;.~~~-~~~-~~-~~ 

Mes'ul Müdür Refik Ahmd 


