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Yunanistan Cemiyeti Akvama müracaat ediyor 

Hazırlamakta olduğu nota- --=-=ırı~~iı-----seu-=-in-c---;-Y--en-i -me_b_' u-;-s -i~----i kn-za-"'--~ir-den---Jn-----gi-lte-re-nin_m_a_ll p-=-iya-sa-sın--ı 
da bize bunu bildirecek fstiklil ingiltcre namzetleri Şark demiryolla- altu''st eden adam 

tarafından ne ıu - rında dün de bir 
retle tanılacak 1 Fırka umumi rlya~i vagon devrildi 

divanı tarafından 

teJbit edtıdı Vagonu kaldırmıya giden rinç 
Müzakereden 
bir faide hasıl 
olmıyorıa 

Bunun müsebbibi her 
Jıalde biz değiliz. 

Yani kabine büf ün fırkaların 
iştirakila teşkil edt!di 

Yeni Irak kabinesinin nazırlarınclan 
Nuri Sait Pı. 

Birkaç gün evvelki telgraf
lar lngtlterenfn Irak istik
lalini tanıyacağını bildiri
yordu. Son posta ile gelen 
Londra gazeteleri lngtltere 
hükumetinin bu vadideki 
karannı izah ediyor.Röyte
rf n Bağdatta ki neırlya
tına göre lngiltere hükti
meti 1932 senesinde lrakı, 
bila kaydütart Akvam 
cemiyetine ta vaiye edecek 
ve bu suretle lnglltere-lrak 
muahedesi kendilifinden 
nihayet bulacakhr. 1932 
aeneıinde Irak., blll kay
dütart Akvam cemiyetine 
tavsiye edecek ve bu su-

Jranızetler .Belıçct, 
llasan Ce11dl ve 
.Afitat beylerdir 

Münhal bulunan Meraş, 

Yedikule köprüsüne çarptı! 
Son günlerde tark de

miryollan hattında tren 
kazalan çofalmıya baıladı . 
Kumkapıdaki müsademe
den eonra Alpulluda gene 
iki tren hafifçe çarpıfb .. 

Müthit bir ilJY 
IAsla onu takip 

eden ifl4s 

Kleran Hatreylin tev-
" Manisa ve Bolu mebusJlul< ı kifine .. ebep oldu . 

Ceıniyeu Akvam hina11 

Atina, 24 (An k) _ Mukabil Yunan cevabının ihza· 
tınab e b -··t lan •ılınmııtır. Mukabil cevap Perşem e g~nu op-
ttk'cak olan meclisi nuzzara berayı tasvip ~evdı oluna
l!l' ' 0 zamana kadar M. Venizelosun da mutalcası gel
•~' olacaktır. Mukabil cevap kısa olacak, Ankaraya bir 

CYcl • 
ırsaline çalışılacaktır. 

\'~ :unanistan cevabında tecrübe ile sabit olduğu 
ol çhılc doğrudan doğruya müzakereden bir fayda hasıl 

ltıadığını beyan edecektir. 
l!l" liüküınct muhafili Yunanistan için Cemiyeti akvama 
.... uracaat için Cemiyeti Akvama müracaattan ba,ka bir 
"tc '--ı Y · C · t" AJc q nıadığmı beyan ediyorlar. unamstan emıye ı 

ec:•nıa müracaat edeceğini, hazırlamakta bulunduğu 
1.pta kadedecektir. 

~ 'i un an ınahafilinin tahminine göre, Cemiyeti ak

f~rn kanunusani içtimamdan sonra Türk-Yunan ihlila
llı .. 1n1 tetkik edecektir. Cemiyeti akvam Türkiyeyi de 

daUrn~asil göndermeğe davet edecektir. Türkiyenin bü yti ~eddetmiyeceği burade ümit edilmektedir. 

A~nı Yunan sefiri V enizelos gelince neler 
Arık a, 23 - Yunanistanın olacak? 

retle lngiltere-lrak mua
hedeıl kendiliifnden niha
yet bulac:akbr. 1932 sene
sinden evvel lngiltere ile 
Irak araımda yeni bir itti
fak muahedeıi aktedilmit 
olacak, bu muahede, lra
k1n Akvam cemiyetine ka
bulünden ıonra iki tarafın 
münasebabnı tanzim ede
cektir: ara s r· . t . . i c ırı e~rmıevvel eva-

llde Anlı~· sJdcc:ektir. 
Muıııaileh iki devlet arasındaki 
dagtane münasebetin inkişafına 
tllışrnnsı i~in talimat verilmiştir. 

Veni sefirin mes:ıisi hakkında 
Gnıitıer be~lenmcktedir. 
Yunan pasaportları 

~ Atina, 23 _ Yun:ıııistrnın 
"lika 
t ra maslahatgüzarı Yunan 
tbeas 

dl ~ ının pasaportları hususun-
İr· ~osterilcn müşkülatın izelesi 
,ıtı 

tt rnakamntı aidesilc teın:ıs 
llıek · • 

ıçın emir almıştır. 

Atina, 24 - .M. Venizelosun 
avdetinden scnra kabine4e ya
pılacak tepeddül$ttan maadn 
orduda da bir tasfiye yapıla -
caktır. 

Bu tasfiye komunfzme tema
yül göstermiş, hakkında casus
luk şüpheleri uyanmı~. her 
hangi bir suretle sui istimalde 
bulunmuş unsurların ordudan 
ihracı suretile yapılacaktır. 

Harbiye nazırı Sofulis, bu 
tasfiyenin taı zı icrasını tesbit 
\'e ihzar etmekte olup M. Ve
nizelos Avrupadan avdet tder 
etmez tetkik ve tasvibine ve
ril eeck1ir. 

FeVzi Pş. HZ.' · PMaarif vekili 
Ankaraya döndü Perşenbeyegeliyor' 
~~~kata, 24 ( Vakıt) _ Ankara, 24 (Telefon) -
i·· >'uk Erkan H b' e Maarif vekili Cemal Hüsnü 
.. ıtııi ı ar ıye r • ı K 1 z . ~ t F' cvzi p H b a Bey, müsteşar ema aım 
~eld· ş. z. uray 
~diJ ı: hararetle istikbal beyle birJikte perşembe günü 

dı, fstanbula hareket edecektir. 

~il ~a~ir e: ioiili'op 'airesin'e 
"1eb• 

daıreı Uslarımız 
lhtt Crlnı gezi) 
l~rifeaç Ve arzu 
•14~ 'Yaktndaı 
l'eı lldllr 

tlar, 
~I} 
Cb• n gu ı da k 

•. Usu " . 
•ırtıı· ,.zız ş:,. 
it ~ CeJAJ Sa 

clisfn tad]inden Jstifade ederek indhııp 
.ılkla yakından temas edip onların 

Baidalta vuku..ı..1lan bu 
.Jevanat .frakta bayOk bf .. 

evinçle karıılanmıt ve de
. bir hüınü teıir icra et-

mittir. 
Abdül Muhıin Sadun 

Bey yeni kabineyi teıkil 

ve Hariciye nazırhfım de
ruhte etmııtir. 

Yeni kabinede Naci Su-
veydi bey dahiliye, Naci 
phvet paıa adliye, 
Yaıin pap maliye, Nuri 
Salt pap müdafaa nazırları 
dırlar. 

Zonguldak 
Belediyesinde 

ıui istimal 
Zonguldak, 24 - E,·clce 

deniz işleri dernek katibi 
umumiliğinden azledilmiş o-

için C. H . 
fırkası ta
rafından 

gösterilecek 
namzetler 
tesbit edil· 
miş ve tel
grafla ma
hallerine 
bildirilmiş· 
tir. Nam
zetler Beh
çet, Milat, Ha&an Cemil B. 
Hasan Cemil beylerdir. 

Konya mebuslufu da 
münhal ise 

de bu inhi· 
lali icap 

ettiren isti· 
fa henüz 

mecliscs ar· 
zedilmediği 

amzjUes
bit edilme· 

&!tça B, miştir. 

f stanbul, 24 (A.A)-Cemil 
beyden inhilal eden Bol· 
meb'uslu 
ğuna,Haliç 

şirketi mü· • 
dürü mü
tekait erki 
nı harp mi-, 
ralayı mu
harrirleri • 
mizden Ha 
san Cemil 
Beyefendi, 
Sabri Bey• 
den inhilal Milat B. 
eden Manisa meb'uslujuna 
sabık lstanbul valisi Mıthat 
B. fendi, Nurettin Beyden 
inhilal eden Maraş meb-
'usluğuna lstanbul mıota
kası maarif emini Behçet 
B. fendi, Cümhuriyet Halk 
fırkası umumi riyaset C:liva
nmca fırka naımedi olarak 
tcsbit olunmuştur. 

Kış göründü!. 
Kastamonu civan. 
no kar yaiıyor .. 

-·-
Ilgaz yaylalarındaki 
yolları bile kapattı 8. i 'h ait~sJn ntı ar 

~ de !'IJl 
lan belediye ve tayyare cc- Kastamonu, 24 (Yakıt)-

tet'·'k 't 
eltı l\l v r··- . . ııs ... 
ıııi le seyaha _ _.~ 
iı~Jll Oflliir O 

tına ı. 
'tiııı l\:tda 

cşr 
~~J llllfş v 

<ııı llr<f& 

illeti! fllı.iınc 
,ı. e 
llllltft 
s rı te 

. 'tnıJ~tir 
t ~~ ~M 
iJ )i re. 
c b > 
c f.~rah nmde tfyafedlc bir k"mür ~I met-

miyeti reisi Bedri Beye bu \ ih\yctimizin her tarafında 
kcrre yapılan teftiş nctic~in- fosıhıh surette ya~ımırlar yağ-
dc de işten c1 çektirilmiş tir. · 

• maktadır. Barometre g-ittikçe Ayni zamanda belediye baş 
kilribf, nzncdarı, muha ehe- dli~iiyor. Yiik eklere hilhııs~a 
cisi ile mühendise de i~rcn Ilgaz (liığınn kar yağdı. K:ı-
el çektirilıntir. Bu zcyatın mı ani olanık } ağmasındnn 
yAsi bir sui istimaldc met- ı Jlgazın IT:ı.ndiizti. Sarı çiçek 
haldar oldakları zanncdilmck-

1 ) ollrırındaki 60 kadar Jıintıda 
te \·e tahkikat yapılmaktadır. 

soğuktan dondu . Kar ya)"la-
Sırp konsolosu . }ardaki dar yolları Jrpa.ttı-

yet Jcon+na gelerek vall bprat ~ ... -. 
mua~ F~ BcJl %ly...a 
ettJılfdr. ~J..-ıllicltld•~~-~,,~~~~~~p·-..~ 

()frendifimtze göre iki 
f(in evvel Kabakçad.:ı üçün
cü bir kaza daha olmuıtur. Dünkü telgraflar Lon

drada vuku bulan ve ln
giltere piyasasında harbi 

Evvelki gün Edirneden 
hareket eden 95 numaralı 
marpndfz Kabakça iıtaı
yonuna gelirken furgon 
vagonunun arka tekerlek
lerinden birinin bir vldaıı 
frenlerin anıızın ııkılmau 
üzerine yerinden çıkmıı., 

tekerJek ray üzerinden 

Son gOnkrcle 61~~ /caza/ar olan 
Ştirl( Jmıiryo/Jan merkez biJ-unı 

kurtularak fırlamıtbr. Tren 
bu vaziyette beı yüz metro 
kadar ilerlemiı , Fakat te
kerleği fırbyan vagonun 
dingilJnin kınlmaıı üzenne 
furgon vagonu devrilmiıtir. 
Maklnfıt bunun üzerine 
ııemen treni durdunnuı , 
bu suretle manandtz büyük 
btr devrilme tehlikeat ge
çimıltUr • Furgon parça
lanmıfbr. Keyfiyetten der
hal ldarel merkeziye ha-
berdar edllmiıtlr. Bunun 
üzerine devrilen furgonu 
kaldırmak üzere bf r loko
moUfle idarenin vinci Ka
bakçaya aönderilmittir • 
Fakat vincin kolu indiril
mediği için vinç Y ediku
ledeki köprüden geçerken 
çarpmıf, vincin kolu tama-
men efilmiıUr. 

Köprü aaflam oldufu 
için haıara uğramamıı br. 
Kabakçadakt furgon baıka 
suretle kaldınlmııbr. ida
renin yeni getirdiff bir 
vagonda olan bu kaza hak
kında idareden malumat 
istedik. Her zaman olduğu 
gibi ademi malumat beyan 
ettiler. 

umumiden beri misli gö- .. M Kleran• Hatrer , 
··ı · b" b h · · 'barile ehem• ru mıyen ır u rana sebebiyet vermesı ıtı 

miyetle mevzuu bahsolan bir ihtilas ile iflası haber ~ 
riyordu. Vak'anın en büyük kahramanı olan K~~ 
Katr~y, lngiltere hükumeti tarafından tevkif ~~;: 
bulunmaktadır. Bu hadise neden ibarettir ve bu u 

rezaletin kahramanı dimdir? d' ı ri 
Son posta ile gelen Londra gazeteleri bu hı * e 

tenvir ettiğinden bizde bunları naklediyoruz: b' gru-
J<imdi bu adam? l lardan müteşekkil ır ordu. 
Son hadiselerde ismi en pun başında bul~n~ş altı 

çok geçen Klareüs Katrey Bunların sermayesı 
20 ıenedenberi lngiltere milyona balifdi. rfı da 

Geçen hafta za dn 
piyasasının en belli başlı h. sene atı 
simalarından bı' rı'dı'r. Ken- bunların rsse b la

birdendire düşmeğe ·~ 
disi mali piyasalarda büyük mış, hiss~lt~ d~t.n ıra~: 
şöhret sahibi olduğu gibi ortaya doku! ur 

atla i "lt d ı bulunmamış. yarış rı ve ngı ere e bunları a an -nünü 
en büyük yat sahibi ol- Hatrey bu sukutun ~ .. de 
makla da maruftur. almak için uğraşmış ıs .. t 

750 b J b buna muvaffak olamamış ı. 
in ira orç beb . 

Sukutun se ! 
Hep milyonlarla oynı- Bu sukutun sebe'bı ne 

yan ve gece gündüz. çalı-

şan bu adam 1924 te idi? · verdifİ 
750,000 liralık borca bat- Deyli Eks~resın Hatreyin 
mış, hiç bir kimse onun n:ıaklı.iml at.ad ~or~iri çoktan 
bu f clakct altından kalka- şır ·et erın e · · 8 edfll 

beri verilmesı ıc . p bun· 
ımyacağmı zannetmiş ise 
de Hatrey tekrar çalışmış 
ve bütün borçlarını öde
dikten sonra yeniden mil
yonlara kavuşmuştur. 

Bir defa Hatrcy Ameri
kanın lngiltcredeki çelik 
kumpanyalarını satın almı
ya teşebbüs etmiş ve bun
ları 8 milyon lngiliz lrası
na almıştır. 

Son zamanlarda 
Son zamanlarda M. Hat

rcy müteaddit ~umpanya-

hesapları veremenıış, ü • 

d d 1 hasıl olan ş p 
an o ayı irayet 

he bütün guru:a kuf andı~ 
ederek halkı uş 

mıştır. verdifİ 
Son telgrafların . . d 

.. e işin ıçın e 
malumata gor .' b" "htı"lisı 

"'th ş ır ı 
Hatrcyin mu 1 d layı in· 
vardır. B~~~an i o·Hatrey 
giltere hukumet k"f 

d tev ı 
ile üç arka aşını 

etmiştir. f ·ı;tını 
Bu ihtilasın ta sı 

·ı .d o""ğrcnoceğiı. 
ı erı e -

• • ı az 

Bir sefaletin hikayesi 
Bi_r .b~ba çocuğunu sa!ma~ d:~ti~:~sed~ 

Karılerıınız bu satırlarla hazin bır facı• · titi belıl 
ceğiz. Bu s( f 1 ~in doğurduğu, bir açlığın erış 
bir hadisedıı. 
ve en kısa ifa
desi .. bir ba-

ba çocuğum' 
satmak istiyor!,. 
kelimelerile işa
ret edilebilir. 

Resmini gör· 
düğünüz adam 
bir babadır. 

Boşnak Meh-

0sterıııt:ktc.-dl4 

S.rp konsolosu dtin vilıl· ı IJndan bir çok 

........... 



• me ı 

lını ır saı.etelerinde lnti~&r 
f'd n bir clgraf haberine göre 
lzm!r rıhtım ıtrketı kendisine 
ıl hlunan w· tin, i 1 umu

runda 1 tlhdam ed ld ~ini tddın 
eder~k Yunsn hnkometl aiey
Jun.. bir d \:a e~mıştır. Ştrket 
bu d usında ıarar \e ziyan 
-0f4rı1k Ytınan hukümcUnden 
(iJ ),'l )O lira ı emehedtr Şir· 
kelin merkez! Pariıte olduğu 
için muhakeme ah ren Paristc 

Gelec k he fta şehri
ınizc geliyor 

fkl lıaf ta evvel tstirahat et-
mek için f ımlrde Gölcil 
giden Mail •c veklhmlı S raç-

lu Şükrü Bey yarın fzmıre 
gelecek ve Oç gQn kaJdıktan 

sonra pazar günO ıehrimlze 
hareke! cc:1ecektlr. 

Sui istinıal 
lımtrde Kema!~a kaza ı 

varidat kAtıbı iken bundan ewcl 
istifa eden O rnan elendi is
minde bir zatın, memurlyeU 
esnuında halka verdiği ünvan 
tezkerelerine mukabil m buz 
l'ermiyerck parayı cebine attı

ğı anlaşıldı~ınclan Defterdar
hkçıı bakkmdtı tahkik ta baı
lanmı~ \e kcndısi lzmire celb-
cdılcrek isticvap olunmuştur. 
Ynpılan tetkikat neticesinde, 
O:.ınan cftndi, h lka mnkbut 
vermcdıği gibi, ald~ı parayı 

kaydctmemlgtir. 

aza.sile gHrii~ı ii 
müddei umumi Kenan Bey

·~~~~~~~~..-::~~ le birlikte Türk ocağını 

Adliye .v~ılı Oca~ın umumf 
re/ille beraber 

Adliye vekili Mahmut 
Esat Bey dün aktam üttü 

tef tiı etmiı ve ocak idnre 
heyeti tarafından karp
lanmııtır. Vekil Bey ocak
ta bir müddet kalarak 
idare heyetile ocağın fan· 
liyeti v. s. hakkında sa

mimi haebıhalde bulunmuı
lar beraberce çay içmiı1er· 
lerdlr. 

Mahmut Esat B. ocağın 
yaptı i l .... r ve ocaklıl rm 
mesailert hakkınd id re 
heyeti zasından m lumnt 
almıttır. 

Dünkü hasbıhalde Hrun
dull h Suphi Bey de h zır 
bulunmu tur. 

Nebil tebclili doüru de!!il n ..., 

na nez • 
? 

Muhtelit mObadele Komi yo- r.:=:::::::::::=====i===='.===j! 

nu pcrıembc günü heyeU umu· 11~u ı' mu•• ~dı'll r 
miye haltnde içtima ederek UUJ : UU 
evvelce hazırlanan ruzname da
hilındc mOtakttatta bulunacak-

-Te\'ziat cml:lke de te.,-
mil dilecek nıi '/ tır. 

Baımurahhasımız Tevfik Ka- Gayri mıibadiller cemiyeti 
mil Bey dün komisyona gele- lıeyetl (Jaresl Jün trtlma ede-

rek akpma kadar rn 1 ot- rek. bilhassa teı.ızlat me eksi 
mu;tur. hak.k.ıncla mlizal(erafla bu/un-

Tevfılt Kımıl B. d n bir muştur . ô rendi imlze göre 
muharrlrtmlzt-. komtsyondatt müzakerata perşembe günü 
ikinci murahhasımız Nebil Be- de devam edilecele c,'t o .ı:aman 
yin ~cbdıh mcselesl hakkında /eat't /r.ararlar t)tri/ecc~lir. 
şu izahatı vermiştir: Tevztatm emlake de leimili 

" - ikinci murahhaslık mn-
'- d b b dd l I JıaLkında heyeti vekile tarafın -max:ıımın a lr te e O o ıı- 't 

dan karar ouildtğine dalr ald • ca~nn dııir yanlıq bir haber b 6
' ., !(adar mahafılde henüz hfç lr 

• 
İhsan B.-.. zmirden 

eıd· 

inllfif etılğlnl görüyorum. Ar- malümal mevcut delildir. 
• kndaıım Nebil Beyfendınln Haber aldığımıza göre bu -

yeni bir ve.ztf eyc tnyln oluna· günlerde gpyrı mübaalllcr namı· 

Geçen hafta iz mire ~i deıı 
cümrükler umun• müdüril lhsaıı 
Rıfat Bey dün .,elırimize :l\'det 
eh i~tır. 

Verilen m:ılUmata göre lzmir
de vali Kazım Pş. ile Fır':n 
mutemedi alih, lhsarı l~ıfat, 
Tıcnrct odaM rei!i 1 rakkı, Bors:ı 
rci i Ş:ikrü Be}'l"r bir içtıma 
yapn ışlar, lzmirin ihracatı ıne 
selclerile llmır gümrüklerinin 
~slalıı me:.elt:si göı üşülmüştfr. 
Jhsan Rıfat Bey şehrimizde }eni 
tari!cnın tatbıkalına ait lıusıı -
s:ıt•n meşgul ol cak, tcşrinievv~
Jh ortalarına doğru cenup 
tıudutları'lı teftı~ gidecel.tir. 
.:::::::::::.:ı:::::::ı:::::.-::::-:······--··· 
yi derin bir düşün~:···:; 
yeis rıyor ve çoculdarının 
büsbütün ııç kal cağmı an
lıyan baba çocuklarından 
birisini satmıyn karar veri
yor. Kim daha fazla para 
verirse ynvrusunu ona ve

recektir. 
Dün bir muharririmize 

macerasını ve kararım bu 

tle anlatan bu zavallı sure "f d . 
adamın tutuk ı a esı ve 
çaresizlere mahsus ~eyus 
tavrı, çektiği sefaletı çok 
güzel anlatıyord~.. . 

Bu yesin tcsirale ıfa8e
sini de şaşırdığı anlaşılıyor· 
du. O, muhakkak ki çocu· 
ğunu satmak tabirinden, bir 
yardım mukabilinde evlatlık 
vermek .. mak adını anlat
mak istiyordu. Her ne hal 
ise.. Hayırperverlerimiz ile 
evlatlık istiy nlerin ve la
kadar makamların bu ba
hisle aliikndar ol caklarını 
ümit ediyoruz. ·Bu satırlar 
bu sefaleti gidermiye yar· 
dım ederse insani vazifesini 
görmü olncaktır. 

caklnrından mnlOmatım yoktur. na btr heyel baıı.ıckil ismet Pi. 
Komisyonun Y unani tana nak- ı. 

Hz. · nt ~lyarcıl et!ccel(ttr. h sır8Sl geldiği bir tırada ııler 16~~~~=======:!.! 
iizerindck• vukuf ve tecrObesin- Aiina sefirimiz 
den heycU murahhasa dalma Atina Scf irimlz Enis Bey 
olduğu gibi gene istifade ebnck dün muhtelit mOb dele komlşo 
1 ter. yonuna gderek btıımurahhc · 

Kendi muvaf akatları hart- mız Tcvf ik Kamil Bcyt ziya-
clnde bır tebeddülOn e sen 

b 'Tet ctml~ ve btr müddet görilt· mevzuu baht olamıyac ı ta it· 
<lir. 

Tdtiş SC}':thacini ikırnıl et
mek li:zcre geçen gUn Edir
neye giden posta ve telgraf 
mı.idürı.i umumisi l 'ahri bey 
,ehrlmizc ıwdet etmiştir. 

Fahri bey bir muharrirl
ınlze. tehJşlerlnln neticesi 
hnkkındn şunları Ö) lemişcir: 

'"-Geıdlğim yerlerde gör-
duğüm intizamdan çok 
memnunum. 

Teftiş cttlitim yerlerde 
ba1.ı noktalar vardır ki bun
Jann önUne geçilmesi bir 
taraf tan blitçe ile nlAkadar
dı r~ diğer taraftan da yeni-
den ynpılııcak tc i nta mli
tc\•akkıf tır. 

Jlk iş olnrnk derhal ikmali 
mumkün olnn noksıınlnra 

ııit tedııbiri hemen tesblt ve 
tatbik edeceğiz. 

Mütehassı 1 nn tetkikab 
Alman mütcha ı 1 rının 

me hudatı ile mc~hudııtım ... 

tetabuk etmektedir. 
t.:'mic ediyorum ki senei 

aciyedc arzu edilen bürün 
Jnki~fı elde edece iz. 

mü§tür. 

Ankara-İstanbul lclefonu 
Ankara- lstnnbul telefonu 

nun ikinci ham Anadolu hi· 
sarına gelmiştir. Ancak şim
dilik bu hnttnn i tlfode etmeğl 
dlişiınrnlı} oruz. 

Çiinkü hali hıızırd kl mu
havere miktarı iklncl bir 
hntta ihtiyaç hi etmemektedir. 

T elaiz telefonun vazJyeU 
Telsizin vaziyeti düzel-

mi~tir. Giin geçtikçe inkişafa 
mazhar olmnktndır. 

Y c ilköydcki telsiz istas
romma yeniden dört nhlzc 
konmu~ ve bütün i tasyon
larla doğrudnn doğruya irtibat 
peyda edilmiştir. 

Har ırnh bekloyen 
adliye memurlarına 
İstanbul müddei ümumi-

liğinden matbaamıza gôndc
rllen bir tezkereye göre. 
harcırah intfznrında bulunan 
memurini adliyenin hnrcirnh
Jarını ıılmak üzere müddei 
umumiliği ~eman müracat 
edebilirler. 

e 
/)aldlire ,.,>kilimi:..in 

IH') ·an atı 
Dahilıye vckılimız geçenl('r

de Y aloHıya gitmişlerdi. Vekil 
B. günde iki buçu~ sa t yayan 
yünimü !er, banyo yapmt§lar 
ve çok istifade etmi !erdir. Şük
rü Kaya bey Yalo1;adan avdet 
ederlerk~n. vapurda bir lııısLı -
hal esnasında Anaaoludalci s~ya· 
hat1erinden bı:ıhı>cdcr~en dahili 
vaziyet 'e asayif hnkkında ço~ 

mühim sözler söylemlflerdir. 
Aynen naklediyöruz: 

- Bugün Türkiyedc eh 
ilAhlı olarak hiç bir Eakl kal

mıı.mıetır. Memleketin dahili 
o ylşl fe,kalade mükemmeldir. 
ı<:el Beklr, Altın dit Q,man, 
Çangırılı Sebahnddin Ve saire 
gibi azılı ıakilerden bugün c er 
kalmamıştır. 

Şakilerin derdestinde köylü 
de jandarma ile beraber çalıı
maHadır. 

Bundan Lir müddet C\ vel 
bir şakinin derdesti c n mda 
bir köylü hafifçe yarılanmıftır. 
Hemen ) 000 lire. twnlnat 
verdik. Bugün löyf Q eı)cıyayı 
yalnız hükCmcte haber vermek
le kalmıyor, ayni zamanda jan
datma ile beraber onu yaka· 
lamsQa çalıııyor. 

M mleketin inılbat~ ile latih· 
sıılAtı ar 51ncfa Aııyet aıkı bir 
milna ebet vardır. 

inzibat ne kadar iyi, n 
kadar rnOkemmcl olursa btlh-
sal!t da o nlsbette artar, ~~alır. 
lnzıliatın mükemmdiycU ye· 
sinde köylü tarl8$ına rahatça 
gidebilir. Rahatça çal11ır. 

fsubsalAtımıtın çoğalması lçln 

uwaıtıAımız bu 1J1ma11da ınzt· 
batımıza nekadar ehemmiyet 
versek 0 kadnr yerindedir. Bıı 
de bunun için bOllln kuvveti· 
mtı.lc çalıı1yoruz. 

Bir fik·r 
Tliliin dr.poları ııe 

olacak~ 
ltf iye idaresi geçenlerd 

Şehrem netine verdiii bir 
raporda yangın tehlikele
rine karıı bir tedbir almak 
üzere tütün depolarının 
§ehir haricine nakledilme-
leri fikrJni ilerJ sünnüotür. 

ŞehreınaneU bu fikrin 
t tbtklnf bir z güç bularak 
baık bir tedbir bulunması 
hususunda tetkikata b • 
1 mııtır. 

Tramvay 
Si~li Jıattı da heton 'ti 'i 

olacal· 
Tramvay frkeU Şioli ile 

Taksim arasındaki hattı 
b ton y pmıya kar r v r
mi§ ve emanetin muv fa. 
katini almııtır. 

Şirket T ksim -- Tünel 
arasında da betonaj yap
mak istemi§' fakat Şehre
maneti o kısımdaki daimi 
h Ik kesafetini ileri sürerek 
buna ancak geceleri çalı· 
~ılmak suretile razı olabi
leceğini bildlrmi~tir. 

Beşiktaş- Maçka hauı 
yapılamıyor 

Bir müddet evvel Maçka
Bepklaf arasında bir tram
vay hatb lnıası tekarrür 
etmııu. Ôğrendl~fmlze ıöre 
burada lsUmllkı IAztm ge
len yerlerin f azlahğı yQ

zClnden bu karann catbikı 
flmdilik tehir olunmuıtur. 

1 J 
Casusluk davasında müdafaa 
Kasım Tevfık zabıtada tazyik gördüğünü iddia 

ve kendisini bir haylı metetti 1 
İstanbul ağır ceza mah· 

kemeainde dün ö leden 
sonra a kert bazı esrarı 
ifta etmekle maznun Ka· 
sım T evfikln muhakem sine 
devam olunmuıtur. 

Daha evvelki celsede 
müddei umumilikçe cürmü 
sabit görülerek tecrimi 
istenilen maznun, dün mü
dafada bulunmuştu. 
Kasım Tevfik, evvel 

müdafaan mesini yirmi par· 
ça kağıt üzerine notettiği
ni kaydederek müdafaasmm 
ne kadar süreceği nl bile
mediğini oöylemif, "Muh
terem hülckam!,, diye a

heı;te aheııte notettirereK 
yazdıkl nnı okumıya baı
rnııtar. 

K sım T vftk 

rJynset tarafından itidale 
d v t olunmuıtur • Ka ım 
Tevfik, müdafaa ırasında 
kendi ini bir h ylı metet· 
miıtir. 

Kasım Tevfik kendiııfnin 
mücrim olmadığını iddia 
etrniı, aleyhinde ortaya 
tıl n ıcylerin hep taııni
ttan ibaret olduğunu söy

lemi bu arada za.bıtad n 
ve bllh Emrullah ve 
Mücip B. lcmen b hsetmia, 

rfetUği bazı sözler üzeri
ne reis lhtard bulunmur· 
tur. 

Bunun üzerine K ım 
Tevfik, " Bunl r benim 
içtn çok ağır f yler 
-diler. Ko ulmuı, ter eri 
f n ded~ler. Yok y re 
b nim buraya .vklme 
sebep oldular. Bana garaz
ları vardır. 

Beni onlar nasıl fena bir 
tarzd tavaif \'e teıvlr et
ml§ler e , ben de onlan 
öyle ta&vir ve tav.lif ede· 
ce ·mtn dcmio, refs ihtarını 
tekrarlamıf, m znun mü
dafaasına devam ederek 
r.abıt G! l<um torb larile 
döiiüldüğünU iddia etmiv
Ur. Maznunun müdafaası 
bu ~ekilde geç vakte kadnr 
anrmü~ ' bazı yerlerinde 

ap 
Etıbba odaları teşek· 

kül ediyor 
Sıhhat mtidürlüğii etıhhn 

odası intihabma ait hazırlık

ları bitirmi~tir. Jmihap önli-
mlizdcki ayın 1 ı inde Da-
rlilfünun konf er:m. salonun
da yapılacak, idare hcyetilc 
haysiyet divıını azn ı seçile· 
cektir. 

l::ıtnnbul vilAyctl, oda tc -
kih\tına nazarnn Kırklareli, 
Edirne, · Tckirdağı Kocaeli, 
Bursa. Bilecik, Zonguldak 
ve Bolu 'ilAyctlcrilc berıı

ber üçüncü mıncaluıya da
hil ve mıntaka mnkeıMlr. 
lntlhap giinü bu vilayetler
deki gerek re mi, gerek hu-
su~i doktorlar reylerini şeh· 
rimize po ta ile ıtöndcrecek
lcr, lstnnbulda bulunanlnr da 
intihab~t blzznt iştirak ede· 
ceklerdir. İntihaba di~ t bip· 
lcride iştirak edeceklerdlr. 

Dün YH~nıur YH~~I . 
Hu 1üıı ha,a kısmen 

acık olacak • 

Neticede muhakeme ta
lik edilmiıtir • Mahkem , 
k rarını müz kere ve tebliğ 
clecekUr. 

Ali ekberin karan 
Üsküdarda arabacı Hü

seyini öldüren ve yirmi 
ya§mda olduğu anlatılan 
iranlı Ali Ekb rin muha
kemesi ağır cezad bitmt Ur. 

Müdd l umumilik, k-
tul tarafınd n bir kaç d ı 
döğülen maznunun bu 
cürmü tiddetli bir elemin 
leııiri altı~da f§lediğinl kay
d derek , mücri mlyeUnl 
lsternl§tlr. 

Mahkeme, Alı Ekberi 
üç sene ağır hapse mah
kum etmi§tir. 

15 sens ağır hapis 
latanbul ıığır ceza mah

keme inde Galatada mo
bilyec.i Hasan Ef. nin ölü
mü muhakeme 1 neticelen
mfflir. 

M hmet beraet tmi , 
Aptulltıh onb f ne ğır 
hap mahkfün olmu§tur. 

v • 
Orta tedrisat müdürü 

geldi 
!\ Iaarif Y ekftlcti Orta ted

risat umum mlidlirU Ce,·at 
Bey dün şehrimize gelmt, tir. 
Cevat Bey ögiedcn sonra 
muarif id~resinc gelerek bir 
miiddet meşgul olmuştur. 
Mutcakip günlerde şehrlmiz-
dt:ki orta tedrisat müessese
lerini ıi~ aret cdcccklr. 

lln..,an il. g idi 
Bnyük Millet Meclisi 

reis vekillerind n H n 
Bey dün fehrimfze gel
mfttlr. 

lzmirde bir gazete 
Memleketimizin en eski g:ı

:zetelerlnden Bıçnkçı udc H kkı 
Bey çchrimizc gelmfşt r. Ken • 
dfsl ile cörü en bir ınuharrirl
mıze 11akkt Bey lstanbul gc· 
U~ini ı sebeplerini anlntmı~tır. 

li:ıkkı Bey lzınlrdc ııHanım:1 
f imli haftalık siya f, cdebt, 
içUınai IJir gaıete çıkaracaktır. 

Bu gazetenin meslek ve ga· 
yesi kad111ın yilkselmcsf, :ın larm 
tenevvürc nail olmasıdır. Şim • 
dılik dört sa}•lfa olarak intişar 
edecek ve her hafta meml<:ketln 
mOncvver fiaııımlarrndan biri -
nin resmi ile kendini &Oıllyc· 
cektir. c: Hanım • lzmirfn en 
l Oksck muhitinin sabır ızlıkla 
beklediği bir gazetedir. Daimi 
muharrırleri ar15mdı Beyz 
Nahit, Münıje Nevz.at, Mutah • 
hara Nevzat, Mel 1 Nevztıt 

razırl ı· m eli i " 
fından ta 'ip edill 
Roma, 23 (A.A.) -

kiye ltaJya aruında m 

ladeıl h '·kında R~ 
Haziran 1929 da lmıa 
mulhcden me llt hak..W 
ceıat hu Ha ve aclh m 
rab n tatlı ııada adbye 
tının mutcbbtl 
mOtedatr \ e Rom.da 1 O 
1929 da imza edllea 
lenanıenln tatbikını m 
kanun llylhatt naml1r 

ce tasvip edtimlftir. H 
ıynl zamandı Tlrktyt 
ltalya arasında ttcaret ve 
rlsef aln hu uNkdı A• 
2 Ağ to 1929 taribindt 
t tltlyle tetbit olunaıa 

vivendinin tatbtkı hak 
kanun liyihasını da ta.dik 
ml;lir. 

ıhh t vekili t 
çıktı 

Ankara, 24 ( Tcl~fo11J 
Sıhhat v kili Refik be1 
kikatt bulunmalc Ü_. 
gün için Eskiır:hirc h 
etmiştir. Oradan lıt 
veya Afyona gitmesi 
temeldir. ~ 

~ 11i )Jiitçe 
Ankar, 24 - l\lallye 

kaleti 930 bütçelerinin i 
için 'ck1Uetlcr muh 
mtidid }'Ctlcrine tebligat 
mıştır. 

Yeni btitçelere rn 
ı adrohın f!Ave edllml 
ve dlği~iklikler yapıl 

cnktır. 

Çünkti Barem 
memurin tcşkil:lt 

lnikrni.ındedir. Bundan 
930 senesi içinde Erı 

hamnın in :ısına ba~l4 

~ındıın Ye n:ıU:ıca "' 
işler için hükumet 
taahhüdrıta girdiğinden 

raf fnsıllımnda n;.r.ami ta 

yapıJrnıı ı bildlrilıtıl~tlr. / 

f abrikacılarm bır arzds' 
Anka a, 24 ( Vakıt ) 

Bazı pnmuk iplik fa 
)arı lktısat vekaletine 
raca t ederek ticaret 
hedeleri yapılırken g .. 
tarif esindeki himaye kit 
ziyetin mu haf azasını 
etmişi rdir. 

iki tay·itı 
Ankara, 24 ( Yakıt) 

Sabık mülkiye m -
Hacı Hüsnü bey 
sınıf müfettiılite, nı 
Mitat B. Eliziz vali 
~inliğine tayin edildilef'• 

l lava bir haftadunberl in· 
sicnmmı kaybetti. E\'velki 
gün açık olan hava dlin b"C· 
ce hemen akşnma k dar yağ
murlu devam etti. Re ;ntanc
nin verdiği mn!Omata n za
rın bugün rüıgAr müt ha V\'ll 
es cek, hava ekserJyetle çık 
olacaktır. 

11. nıınlar gibi ~ıırk ve garp 
lisan ve edcbıyatın vakıf ltıy-
mctli simalar da vardır. fL..:.~~.;..;.;.-.-... -



.Selanikte büyük bir hasarat mühim 
r1~~ 1 

ıı büyük ma • · 
------------------.-.. 

oldu, 
Küçük Haberler 1 • • ( 

Hamal derdi fazaıodepo ve · 
I!' 

61 ev yandı 

Köprü- Eyip 11 
Meçhul asker 

Hattı ne vakıt yapalcak? 

nyıı 92 lifiJI Söz anlatma çaresi ... 
B:ızı belalar •:ardır., ki 

ba5:ı ırdmeden, başına 
gclenl~ri dinlemeden 

ne ezi~ etli şeyler olduğunu 

anlrvaınayız l\Iemleket harn
sını ba?.an, şehirlerde herke
sin rahatım kaçıran şeyfert 
clu5uııurken aklımıza bin 
turlu dert gelir de mesel:t 
hnınJJların bize çektirdiUc
rfoi h..,tıdıyamayız. 

Sdfnitin pzel binalanadan: Hasta:. 

Ktjpriı - E) ip trıtm,·ay 

hattının yapılabilmesi için 
sahilde mühim isdmlakat ya
pılması 1<17.ım gelmektedir. 
Bu münasebeclc bu hamn 
in~a~ının geciknıc!-il ıhtimalini 

düşünen Emanet [en heyeti 
hu hat için yeni bir ke~H 
yaptırmı~ ,.e \eni hamn sa. 
hJlden dcp;IJ biraz lçerden 
gider c istiml~k masrafı aza
laca~ı netice ine 'arılmıştır. 

Run1 dostu11111z, " tüfek dipçiği ., ~·özii11ü 
. duyar tluy·ıuaz otelin kapısını öyle bir 

istiral ile açtı ki ... Selinik, 23 (A.A) - Bu sab.h çıkan . bir yangın, 
hirçok kertste depolaraoa yalcmışhr. Hasar ve z•r•r 50 
milyon drahmi tabmin ol~rnaltadır. 

5elinik, 25 (AA) Bu sabahki yangın esnasmda 
- Kararaih .. Yüzh.,.m? j kafileleri 1 araba katarlara 

Halbuki fstanbulda hamal
hır, başlı başına bir gwiledir. 
Hem o\'le bir gaile ki en 
acele , c en şiddetli teAir· 

lcre girişilmezsc pek fen~ 
netkclcr yermesi en ldıv,·et1i 

12 kadar büyik mağaza 61 ev ve 20 depo harap 
olmuştur. HasaralJD çok büy_ük ol~u;tu ve 92 milyonu 
pçtiii 8iylam,ar. Yarrpun dıkkatsızlik eseri olmaktan 
ziJıarıle bir Mi kut 1tetiusi .olduğu zannediliyor. 

l\lıthaza hu projeyi Şehre-
mlnt l\luhittin beyin tawip 
etmedJ~ ve yeni hattın an· 
cak sahili takip ettiği tak
dirde fkl koprü arasındaki 

plslibin temizleneceği müta
IAa~ındıı bulunduğu kayde-

- SWt-.. elba caınna.. caddeleri dolduruyordu • 
- Tetekldir .. ..- be- E.lirae~e ainliiimb zama• 

ilim aziz bma ....... m.. b. kdôeldr daha ziyade 
Allah senden razı ol-... arttı. Şimdi FAime adeta 
Naama bu müjtleyt •~ bir asker mqhericli .. 

ihtimaller içindedir. Bir gün 
\:apur i kelcsindc bir baYulla 

Akvam cemiyetjnde 
bir b•Lnıcck sepet sandığın Komisyonlar faaliyetlerine devam ediyor 
elli adımlık bir yere uşın- Cinevre, 23 (A.A.) - Buhranlı zamanlarda Akvam 
rnası için iıamalların beş lira cemfyetde devletler araıınd~ muhaberah temin edecek 
i tediklerini kendi ku~lanm- hava teffnelerlne ıöstcrllecek tethtlat haldnnda Fransız 
b işittim 'e ağzım açık kaldı. ......ıahası Gassfn tarafından teklif olanan karar: IUl"eti 

Hdc sıkışık, muztar vazi- Wylk meclisçe kabul edilmiılir. Büyük mecliı, bu me
}'ette olduğunuzu anladılar sete.le emnü selamet komıteslne tetkik ettirthnelini ce
mı bu adamlarda insaf şöyle miJ'd meclisinden rica etmlttir. 

dursun utanç 'c kanun kor- Cinevre, 24 (A. A) - ikind komisyoa, be,aelmilel 
ku u hile kalmıyor. Daha banka hakkındaki müzakeryi dün bitirmqur. Norveç 
fena. ı 'ar, pazarlık ederse murahhası akvam cemiyeUle bu banka araıında irtibat 
bir miktar üzerJnde anlaşır- tesfıini telep eden projesini geri almtsllr. 
sınız. Eşya kalkar, kapıya Cinvre, 25 ( A.A) - Tahdidi teslihat koymlsyonu 
kadar gelir. İçeri tnşınması tecavüze maruz kalan devletletlere mali yardım mese
İçin sizden bir okadar daha lesile ıilih ve mühimmat imaline alt bir çok mazbatayı 
para isterJer. Niçin? derseniz, kabul ettikten aonra mesaisine nihayet vermiıttr. 
se. lcr yükselir ,·c etraftan Londra, 24 (A.A) - Cemiyeti akvam meclial tkU· 
gelip geçenler de sizin şu sadi komisyonu raporunu ittifakı ara ile kabul ve taıvip 
Za\ allı semerli insanların eylemlıtir. Raporda beynelmilel ticareti biiy6k zararlara 
hakkını yediğinizi sanarak uğratan lüzumsuz ve mantıksız bir takım yüksek 

yuzuniıze dik dik babrlar, gümrük tarefelcrinin tenzili çaresini aramak için gelecek 
kom..,u p~nçcrelerl sürülür, birinci kanunda toplattınlmaaı tasavvur edilen beynel-
........ bqJaı- NJkar_ Artık milel tkbu.t konferansına tıtirake razı olup .............. 
duba fazla sabredeınez ciz. huauaunun muhtelif devletlerce cemiyeti abam batkl
yeaizi \"Crir lcurtulur5unuz. tlpliltne haairamo aoaundan eyvel btldlrilmeıl liizumu 
Kendi aralarındaki kaYgalan, dermeyan olunmuıtur. 

muşterilt:ri hesabına idman- Almanyadaki borsa buhranı devam ediyor 
(ardır. Berlin, 23 (A.A) - Baılıca altı banka müdürleri 

Bunlann loncalan, son borsa buhramna bir çare bulmak için gôriipniiflerdir. 

zamanlarda güya medeni Eski Çar F erdinant seyahat ediyor 
memleketlerdeki teşe~kül- freüdcnstadt, 23 ( A.A ) " Karaormanda ,, - Sabık 
lcrin şeklini almıştır. Fakat Bulgar kıralı Ferdinand buraya gelmiıtir. 
bir yazılan şeylere bir de Amerikada bir tayyare kazası daha oldu 
on1ann yaptıklarına bakınca Vinniteg, 24 (A.A) - Dün bir tayyare ılı dolayı-
şa~maktan baska hiç bir hisse sile denize düımüıtür. içinde bulunan üç kiti ölmüıtür. 
yer bulmak kabil olmuyor. Petrol piyasası düşmesin diye neler yapıyorlar! 
l\Jedenı teşekküllerde her Vashington, 24 (AA.)- Bir kaç sene evvel Kalifor
şeydcn cn·el 'uzuh ,·e kat· niyada keıfedilen ve külliyetli miktarda iıUhsalitta 
'ilik lazımdır. Hani bunların bulunulan Kettleman Hills petrol havzasında iıUhaalin 
tarifolcıi. zorbalık, tama YC 1931 kanunusaniıinin ilk gününe kadar muvakkaten dur-
doymaı bir hırs ... işte şim- durulması hakkındaki itilaflar bugün imza edilmitlir. 
diki hamal tarif esi. Bu suretle petrol aanayinin himayesi ve tarihi bakı-

Boylc bir kalabalıgın adı mmdan büyük bir ehemmiyet,. haiz olduğu hükumetçe 
1 · ııc de beyan edilen bir tedbir hakJkat sahasana çıkanlmıı bu-ne onca, ne ccmıyct, 

herhangi iktısadl bir te_şek- lunuyr. Şu kadar lef piyasamn vaziyeti müsait olacak 
kuldur. Kelimeyi yerınde olursa fstlhsalata yeniden baılanabllecekttr. 

dilmektedir. 
• Bir ecnebi ıirketlo mü

messili tehremaneUne müracaet 
ctmtı katrana benziyen bir mad
de ıle sokaklann tnıuını tekli( 
etmlfllr. Bu tlrket, emanetin 
gösterdiği bir yolu meccanen 
yapacak ve emanet yobı beğen· 
dttt takdirde bu madde ile 
diğer cadde ve sokaklar lnp 
edtlecektlr. 

• T uring kulftp aıaıı, Gazı 
haZretlerlne bır ar17a takdim 
ederek, memlekete seyyah cel
bini temin edecek olan Y ahva 
lmaratındakl irptlarından dolayı 

kendilerine minnetlerini ib~ 
eylemıılerdir. 

• Emanetin, cadde ve so
kakların tamiri k:ln blitçesine 
koydu~u tahstsat taaıarnile bıt· 

miı olduğundan Eınanet fen 
heyeti Emin MuhWin beye 
1D1inıCUt eblilf ve '1dmur, sq· 
lap gibi hadiseler ç&üotüler 
ve ani vakalar olursa hiç bir 
ıey y~pılamıyacaQım beyan et· 

mittir. Bu milflcllata mani ol
mak için klfi miktarda tahsi•t 
bulunması ve diter fasıllardan 
nakiller yapılması lçlo meşgul 
olunmaktadır. 

• Emanet piımennı acı 111 

sabunlarını boyasız "'e plfmlf 
sabun diye aatwak halkı dolan
dıranlar hakkında ııddetli teda· 
bir ittihaz edetektir. 

• Dayunu umumiye ıuisti

malınl tahkik eden mahye mil· 
f ettitf ert maliyeye bu hususta 
yeni malnmat gôadn-mttlerdır. Bu 
mesele hakkındaki 'tahkıkat da
ha f>lr ay kadar süretekıir. 

• l.tanbulda açılacak tay· 
yare kulübü meydanı için vl
IAyet şubesl harekete geçmlftir. 
Bu meydanın Kızıkoprak•a Fi
kir tepestle Murat efendi klif
kü arasında tesisi muhtenaeldir. 

iim zawan oda bellilia ka- _. 

dar ...,..eli. Camun a vluau, alayıllll" 
Vakit ~U. Yer, yurt zın nq'eli efradile mall

lrilml}'Ol'duk. Sora IOl'll bir saal. Camiin içi, cesim bir 
otelin kapwna tlayaadık. kouı halinde. YenWd hlP 
Canik oteli fmiı. Kapıyı hlar toplanmlf, ller tarafta 
çaldık, 8el yok. Bir daha 61.ek, öbek, cephane ..,. 
çalchk; pne ıes )'Ok. O- dıklan, ailah çatkılan, caU" 
çiincüde, içerden banltıb denkleri, pebemet çuvd 
bir see; 1 

- Yer yok.. 
Demez mi? .. Felaket .. Bu 

yağmurun albnda diler 
bir otel aramak mümküa 
mü? .. Biz yerden, karyola-

dan vaz geçtik, kafa!DIZı ao
kacak bir kovuk arıyorduk 
içerden selen sesin ihUva 
ettiii manada hem iıtijna 
ve hem de içtinap varda. 
ŞJvei ifadeye nazaran tam 
bir Rum... Derhal tahmin 
etlik ki, bu kapıyı biz 
açmazsak, bu herif hiç 
açmıyacak. Buna binaen 
bu Uısafsaz otelci efendiye 
anlayacağı lisanla bitap 
etmek lbm geliyordu. 
Ddt llir eelle haylanhm: 

- Sen 1reltr kapa" 
açanaınn, Yolr• titfefi• 
dipçiği ile biz açalun mı? 

Bu belif hftabımın derhal 
tethi ıörü)dü. Şüphftiz, 

kab açılmamıı lrilfarlerden 
mürekkep bir hmlb ile 
kapaya yaldatan herif, .., 
meleri çekti. 

Kapdan içeriye ainDelc, 
btziın için htr nbnettl.Üz. 
rimden dz6len eular, oteJ. 
cinin haJretini muclp olu
yordu. Bir mOddet oldufu-
muz yerde durduk ; ıızan 

ıulann kelflmesini bekliyor
duk. Yatbfl yerden ( yer 

arı .. 

• 
Sultan Selim camil. Ne 

nefis bir aan'at es.en. Aar 
ha, burama bir gün pllp te 
alayunıza kanuph olaca
jını banu muhteremi dii
tündü mü?. 

- Hot seldiniz beyler .. 
Neredeuniz be yaha. Biz de 
korktuk. Acaba kaçgündm 
çekttfimlz ukınbdu ıöz· 
leri korktu da İstaal.ula 1111 , ____ .,,,,..~.....,, 
döndüler declik.. T (J 

- Hiç kabil mi Haha 
ça VUf·· Pazarlık , ölindye 
kadar delil mi ? __ 

5 
p 

Bölüğümiizün batça~ 
file bu mükilemeyt yapar
ken etrafmuzı biltün lillla 
arkadAflanmız •armıftı: 

- Eh ÇAVUfUm, biraı 
havadis Yer bakalım! biz 
uykudan yeni kalkdık. Ha· 
fız ça YUf, yere bakıp , en
lelfnl kapyaralc diqbiycw 
ve kısa kısa muhtelif ha-
ft«ltd• ~.-du. 

Alt.hı-, ita -.&er, 
daha cloirusu uk.-lik ne 
tahaf. Sanki dünyanın dört 
köteUnde muhbirler Yar

Dllf ta haYaclia yetqttrl

yorlal'llllf sibl timdi bize 
öyle teYlerden baaecliyor
lar ki ... 

Harp, hudutlarda hatla· 
mı,.. Bu harp, bir Balkan 
harbı deifl, adeta bir ehli 
altp harbı imif.. Arkadan 
l.sthz, Franeız da y6rlye- IJ.::......~:::::ıa 
~1ı~f. ( Fraıwz Joralı) 
.uqpuz kırahna demit ld .. 

k ı k Beynelmilel parlamentolar kongresi açıldı tıllanaJım bunlar, mes e · 
siperi nrk:sında halkı soyan Berlin, 23 (A. A) - Beynelmilel parlamentolar 
b • d kogresi bugün Berlinde Rayihştag binasında reis vekili ir tnkım muzır insanlar ır. v K d rfu 
E Ka d rfun bir nutkıle açılmııtır. on ar o n !bette kanun ve şehrin von r 0 fe b 

li t un mümessilleri olan ko rans azaıına eyanı 
idaresi ile meşgul olan ma- par m~ ~n müteakiben konferansın baıbca meaafıinl 
kanılar bu lıalin dcrnmına ho,ame ıyı 

• inkılap müzeli için ha. 
mlık.lar devam ebrıektedir. 
Şimdiye kadar 1 O bin ltrahk 
eıya alınmlf ve Partsten Dr. 
Süheyl B. valtasıyla çok nadir 
kıy af et koleksiyonları gettrtıJ. 

yok) diyen otelcl,, bol .,.. 
rayı görür görmez derhal 
bot bir oda açb ve ltfza.r 
etmeli de unutmadi. Ah
val mailim Jmlt- Bu. kiqı 
oldufu belli olmıyan insan
lar gelebilinnif. Onun için 
ıeceleri kimseye kapıyı 
açmıyorlannıt-

Halbuki, Rum dostumu
zun bu fhtiyatınm daha 
ziyade askerlere karp bir tet
bir oldutunu biz çektan 
anlam11tık. 

Neyse, gene Allah raai 
olaun, otelci efendiden ki: 

düpnan brııaına çıkmadan 
bizi tüfeklerimizin dipçlfini 
kollanınağa mecbur etmedi. 

Fakat bütün bun1arm 
için ele en ziyade bizi ali· 
kadar eden bir mesele olda. 
Hudutta bulunan onuncu 
fırkanın bilmem lra~ 
alayı, cJüımanın ilk taaruzu 
üzerin muvaffakiyetli bir 
aurette diifmanı önüne b· 
tarak rüc'at etttrmqkea, her 
ne sebebe mebni ile ric'at 
emri almı1e 

razı değillerdir. O halde?.. izah etmf iştir. "kt satli kanunlarda birliğin teminine ve 
0 halde bu ıııes~ele\•i kökün· Kon erans 1 ı . .

1 J •1 arasında bir iftirak teıiıı sureti e 
den l il I"d' l ••rmaye 1 e say ı · b im " ıa etme ı ır er. ... 1 münasebabnı ıslah çare enni u aga 

atron ve ame e d ili Seyyalı !:m ayret edecektir. Konferanı aynı zama a mi 
--.... • g k d beynelmilel bir mesele olan ziraatla vaziye-b·ı• olduğu a ar 
l"I ısffnde V AZİ• tini de tetkik edecektir. . . . 
. ., f f al ! M M kdonalt cumaya Amerıkaya gıdıyor 3 e CD 4ŞlyOr · dr a 

24 
(A.A.) _ M. Makdonalt cuma günü Ame-

londra,24 (A.A)- Daily . Lon a~t eccihen yola çıkacağından kabine ÇAl'f&mba 
Mailiy Kudüs muhabirine nkaya mu el vd b" içtima aktederek vaziyeti dahiliye 
O'ö M 'd 1 k b gu-nü fevka a e ır kk" 
& re, esçı i a sanın om~ . h kkında uzun uzadıya tetkik ve teze ur 
ba 'J..ı. h ·· I'" ve harfcıye 8 d" h fta ı "' ta rip ve mus u- li kti Baıvekilln İngiltereden gaybubeti ort a 
lnanlarca pek mukaddes ey yece r. 
bir yer olan haremi şeri- türecektir. d " k 
fi y "uo·osla vlarla nul.!mrla.r arasın a muza ere n ahudilcr tarafından ı h u 

ka t Bel t 23 ( a. A ) - Firottan bildiriliyor: Bulgar s en telvis eHildiklerine ıra , ,... f1k i Um 'k' t 
dair Araplar arasında do- ve Yugoalav heyeti murahlıaslanmn Ç aı 1 ı saa 
laşan mcmbalar.a meçhul ıürmılftOr. NutukJan müteakip heyeti murahhasalar relı
bir taltım esassız rivayetler len •eleoek lçtfmaın ruznamu.lnJ teıbit .etmiflerdfr. 
~Üzünden yeniden galeyaba Sah ,ono akıblmiwk bu ~-boafla ~ullarda. ~NI 
ıelen yerlilerin YahucfflerJe • _.., "btr tuılda •..ın ~ ~ ~ .... •• •• 
hlcrar ~!P'_tm_alari_n_clan _ _ ~·:•:.!~:•:•=•=.:'-~:..:~;.=..:L_.:..i...;'l•:.:."'9:.:..L'.-••._•...:""2__;~.;.::,_~Ml!l!!!!I 

mııttr. Bowo vtllyetlerden ln

kıllhımııa dair eserler istenlle
cektir. 

• Veremli inekterl &}'il'· 

mak için yapılan a~hyat bit
mif, veremli inekler oldürülmilf, 
ıüphelller mnphede a1ıtna alın· 
mıt, dlğerlerı atılannnttır. Ha
riçten gelen ineklere de slhhl 
tedabir yaı:nlmakudır'. 

Buğday &atları 
Ankara, 24 ....... Ankara 

zahire borsasında son zaman
lıırda hububat fiatları calibi 
dikkat surette bir tenezzül 
arzetnıektedir. r 

sebebi İstanbulı 

Hamama girer aibl soyun
duk. iç Ç&mllflrlanmız da 
dahil oldufu halde bütiin 
elbiselerimizi kurutmak içtn 

fınna iönderclik. Ve •. Çır 
çıplak yataklanmıza uza
narak, yorvana sanldık. 
Daha gözlerimizi kapar 
kapamaz uyumuıtuk. 

* Gözlerimizi açtaiumz za-
man, öfleyf IMr .. t aef" 
mlftl. Derhal, fmalum11 
olu ........ ye •••••• ..... 

Bu, (her ne sebebe mef>. 
nl ile ) derken manidar 
bir aurette dudaklar b61dl
lü1ordu. Kumandanlar ara· 
anda da ibtillf va.rmq.. 

Bu hanclia, pil mibim
di. Cahil ~iz ve hiç 
ehemmıyet yennedijimls 
bu ubr afalarda, bu 
8'bi "yleıe an ö,ie .ince 
bir hueuiret ,,... ld- Btr 
tek ., bir tek ipretle 
adeta fob ve fddr daWAf· 
lanm ...... ,........ Eler 
ba ha..dli dojru ... ; ,.. 
....... ~ • .,e, ... 

~ 
·~·E•I -- ........ 



« Vakt »ın tefrikası: S2 

Serseriler 
kıralı 

Aleksandr Zubkofun hatıratı 
Nılıayet ruveıvı:rimi kol- ve vadem gelecek olursa 

tuğumun altına sakladım zindanda kapalı kalmak 

ve gömleğimi giyerek ka- arzusunda bulunmadığım· 

1 dan, prensesin kahyasının 
p;yı açtım. ki polis me-

isınini vermiye karar ver· 
murıı içeri girdiler. içlerin- dım. ikinci isticvabımda 
den biri kağıtlarımı istedi. bu tarzda cevap vererek 

vrakımın birkaç güne ka- mücevheratın bana ne su· 

dar lsveçten Berlindeki retle verildiği hakkında 
lsveç konsolosanesine gön- bu efendinin malumatı ol-

dcrıleceğine ve şimdilik Ü· duğunu söyledim. Komi-

zeriınde evrak bulunmadı· ser beyanatımı not tuttu 
ve elmaslı küçük bir kad-

)tını söyledim. 

- Polis merkezine 

dar bize refakat ediniz! 

ro içindeki resmi gösterdi, 
ka- bu resim prensesin idi; 

Giyindiğim sıralarda po· 

lis memurları bavulumu 

altüst ettiler, mektuplarımı, 

ücevherlerimi, mevcudum 

olan 300 markı aldılar ve 

b .imle beraber merkeze 

gittiler. 
Orada isticvap edildim 

" silahım olup olmadığı 
bir 'Ok defa soruldu. rü· 
velvcrim hfıl5 koltuğumun 
al da idi • Bu silahı 

ms görmeden bir 
yere bırakıvermenin eftal 
o cağına kanaat getirdim. 

ni bir daireben öteki
olaştırdıkları sırada, 

hır ikkatsizlik anından is
tifade ederek rüvelverimi 
bir t afa brakıverdlm. 

Ecanip şubesinde pasa
po tumun İsveçten gönde
rı eceğini tekrar temin et

Fnkat kimse sözüme 
ın nmalc istemiyordu; cina

tler şubesine sevkolun
d m. 

Komiser beni şu haşin 
sözlerle karşıladı: 

- - Ahl Zubkofl Sizi ne 
adar çok aradık! Nihayet 

ıle geçtiniz mi öyle mi? 

- Sizinle ınünasebatta 
muş olduğuma vakıf 

im komiser efendi! 

et' er tavrını değişti
ücevheratı nereden 

ettiğimi sordu. Onları 
nereden' elde ettiğimi söy
lemek istemiyordum. Dün

yada ne bahasına olursa 
olsun prenses hazretlerinin 
ismini ortaya atmıya gön· 
lüm razı olamazdı. Onun 
adının böyle şeylere karış· 
tırılmasını cinayet addedi
yordum. Mütemadiyen tek
rar ediyordum: 

- Size bunların hediye 
olduklarını temin ederim, 
fakat fazla birşey söyliye· 
mem. 

Po komlseriniıı şüphe-

lenmekte haklı olduğunu 
anlıyordum. Vaktile "Ber • 
lin ,, de parasız pulsuz, 
meskensiz dolaşan bir ada
mın bu kadar kıymetli şey
lere malik olması anlaşılır 
şey değildi. Pre'lses haz
retlerinin ismini söyleme· 
den bu işten nasıl yakamı 
sıyıraca~ımı tahmin ebemi· 
yordum. 

Nihayet hapse götürül-
düm. Orııda düşündüm. 
Memnun olmadığım aşıkar· 
dı. Valdcm " Berlin ,, için 
yoln çıkmış olacaktı. Onu 
gidip karşıhysceğıma ma
sum olmaldığıma r11ğmen 

ş:ırııd. zmd:.nda kalrnak
lığım icap ediyordu. 

H"m 550 markımı aşır· 
mışlardı, hem de, benim 
1çin gayet mukaddes olan 
vefinimetimin ismini ortaya 

atmıya mecbur olacaktını, 
Zamanım olmadığından 

sordu: 
- Bu kimdir? 
Cevap verdim: 
- Bildiklerimden biri.. 
Komiser dedi ki: 
- Yalan söylüyorsunuz! 

Bu imperatorun hemşire· 

sidir! 

Hiddetle cevap verdim : 
- Bildiğiniz halde niye 

soruyorsunuz? 

Esrarımın meydana çı
kacağına hissettikçe deli 
gibi oluyordum. Tekrar 
hapsedildim ve müthiş bir 
gece geçirdim. 

Ertesi günü mahkemeye 
sevkedildim. Mahkeme ka
pısı önünde şaşırdım kal

dııı°J. Mahkeme salonunda 
valdemi tanımıştım. 
Valdemi selamlamağa mu

vaffak olamadım. Tıpkı 
Çekada hapsolunduğum 
zamandaki gibi, maznun 
peykesine oturmak için 
onun önünden geçerken 
başımla işaret etmekle ik
tifa eyledim. 

Maamafih mahkeme za
nnından çok çabuk niha

yet buldu. Zabıta tahkika
tı lazimeyi icra etmiş ve 
beyanatımın doğru olduğu· 
nu anlamıştı. 

Yalnız pasaportsuzluktan 
dolayı kabahatli idim ; yüz 
mark cezayi naktiye mah
kum oldum. Bu parayı 
hemen verdim. O vakit 
serbest bırakılarak valdenıi 
derağuş edebildim. İkimiz 
de nihayet kucaklaşabilmek 
sevinci ile hüngür hiingür 
ağlıyorduk. 

iki gün müddetle birbiri
mize neler söylediğimizi, 
maziyi nasıl anlattığımızı 
söylemek zaittir. Validem 
otele gelince tevkif edildi
ğimi öğrenerek fevkalade 
müteessir olmuştu. Hiç 
kimse sebebi tevkifimi an
latamamıştı. Sıhlıatımın ye
rinde olmasına ziyadesilc 
memnun oldu. Başıma ge
len hadiseleri anlattıkça 
başını sallıyor ve taliin cil
velerine karşı tahammül 
edebilmiş olduğunıe şükre
diyordu. O da Rusyada ne 
yaptığını ve o memleketten 
nasıl çıktığ'nı uzun uzun 
anlattı. Valideme Haşmet

meap Viktorya hazretleri 
ib olan alakamı olduğu 
gibi anlatmış ve ittihaz 
edeceğim tarzı hareket hak
kında nesayihi maderanesi
ni istemiştim. Validem vic
danımın sevkine göre ha
reket etnıekliğim tavsiye
sinde bulundu. 

(Bıtıncdi) 

Bu iti yapan kim 1 
feneryolunda oturan bir 

kariiınizdeıı aldığımız mek
tupta Sel§ mi çeşmesi ve Dalyan- . 
da bazı büyük ağaçların kesile
rek yakıldığı, buna kimsenin 
51!s çıkarmadığı yazılmakta, bu 
hususta ~it olduğu makamın 
nıwtt y ·~lc:a!ı lbedffi ir. 

• Yeni ~,.erler 1 
Anatol Fır~!lf 

Yuao: ö. R. 

Frnn;aııın bir kaç sene 
eyyel ölen b[iyiik muharriri 
" Anatol Fıran>. m şahsiyeti 
hakkında ınuteaddit eserler 
yazıldığı halde, henii7. o yli
ksek şahsiyer, tamamlle 
ihata edilmiş değildir. 

Unun için, Frııns hakkın

da intişar eden her yeni 
eser, onun eksilmiyen, belki 
mütemadiyen "artan perestiş
karları tarafından haz ve 
memnuniyetle 
tadır. 

karşılanmak-

.\1. Piyer Kalmetiıı "Gran
de pasion d' Anatole France,, 

unvanlı eseri şlmdiyekadar Fırans 
hakkında yazılan e,;erlere 
kıymetli bir zamime teşkil 

etmi~tir. 

Anatol Fıran>ın senelerce 
yakın dostlarından olan i\J. 
Kalmet, büyük edibin hayret 
amiz bir macerasını ilk defa 
olarak ifşa ve nasıl vuku 
bulduysc öylece izah etmek
tedir. 

.\ııatol Fmıııs, herkesin b!l
dlği p;ibl, bir sosyalistti ve 
harp diişmanı idi. Cınumi 

harbm infilakı onu pek müşkiil 
bir vaziyete sokmuştu. 

aktın · ( Sin~ınal~r J 
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Dünkü bulmacamızı halledemedinizsl! bu günkü .!il Rus ihtllaliniıı alevi günlerinde kızıl bir kadın ile bir !::; 
halledilmiş şekle bakarak yeni bulmacamızın sırrını mı prensin aşk maceralarını musavver iili 
meydana çıkarabilirsiniz. Bunun için aşağıdaki tarifeyi j1 j1 ;1=~1 K } Z } L K A O } N :1=::!ı:ı.:.=: tatbik ederek üç beş dakika meşgul olmanız kafidir. • 

mı filiminiıı unutulmaz mümessilesi ım 
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6 ı-.- -ili [iiJ 1- :!iiJ-ll 6 'E ~Ş-ri 'ı·K !il ıır A rill.S : : 
7 -1--,--~--ı- ~ !i]'[llJI • 7 L AL AN GIA [iiJ[I]: • Tekrar a.~11 r . 
8 ,--- .. ·--ıiJiiJ ,-li!!-, 8 1 01 o:ER iiJT T )i. M; • ya . 
9 ,[i} llJ,- .. iJ,--J-- -ı- iJ, 9 I~ ii}_ A.!_lj T !F fi\j 0 Bu akıam OPERA SiNEMASI lsıanbulda ilk sesli FİL.\ıiNI 0 

Busünkü halledtlecek yeni DUnkü bulmacuıuzm l!J Gala suvaresi olarak göıtermek üz.ere kapılarını açacak YC ELEO- : 
buımaumoz halledıtmıı ıekll NOR BORDMAN ın çolr: güzel temsili • 

Soldan sal(a: Yukardan aşağı: 

1 - Ba~vekilimi;r. (9) ı Şehrimiz (8) 
2 - Bir isim (.J.), birci- 2 Sorgu (4), i~leme(3) 

sim (3) 
J 

J lngiliz başvekili (9) Kemer (.3) 
iyi he,aplıyamumnk -ı. 

(8) 
5 Yayın kurşunu (2), 

4 Gittikçe pahalılaşan 

yem~k (2) Beyaz (2) istif
ham (2) 

hlicum kurşunu ( 4) 5 - Ayının eYel (2) 

. lli\a harbe li~isi : 
0 oesli filmini irae edecektir. Sinema san'abrun bu muazzam ketfinl 0 

görmek için bütün ahali büyük bir merak Ye intiz.ar içinde oldu- 0 

0 gundan OPERA SİNEMASININ hıncahınç dolaca~ı şimdiden 0 

0 tahının ediliyor. Büyük küçük herkes Türkiyede SESLl f1LMİN 
0 

0 devrini küşat eden bu büyük Gala suvaresinde bulunma~ anu • 
0 edecektir. Cuma günleri matineler oaat !3 ıe baılayacakur. 

0 

• • • • 6 -· Fran sızca iyi (3) 6 _ Aylık (.J.) 
ı. - tı.fhıım (2) r:ı·········· .. ··················------- ·--..... --·----=~ !'i 7 - Binek hayvanı (2) t::t:::::::::::::::::::::::::::::::::::===·=-=---=======::::::::::::::::::-:ı:,, 

7 - Serveti fünunuı1 şin1- ::::···cu·;;üi;;·;;··;~·h;;;;-;::;~i~=:i°khütün kalp·İe·ri·97;;h!~··~ :::= 
~-~z(2)n~(2) ··- & -~ diki ismi (fı) !m büyük sinema yıldızlarından mı 

( ) 8 - Aptal (6) :m KORİN GRiFFIT ma 8 - Bir çiçek 4 !:;-; :m 
D · 9 •••• vannki peru-mbe akıamı •••• ') - li~menin geçti~• - yemek (2) sevinç m: J ,. :=ii ;\imanların Frnnsnya karşı 

hareketlerinin te>iri altında 

\'ersaydan kaçarak kitapla
rını ve mecmua\arıııı Tura 
yakın olan Labuçelleri de 
bmıkmış, kendisi de burada 
hayatının bir kaç senesini 
geçirmege mecbur olmuştu. 
.\imanlar Rens kilisesini 
bombardıman ettikleri z.ı
man Anatol Frans, Kayserin 
askerlerine karşı ilk hamlede 
bulunarak onların alınlarını 
en unutulma;r. leke ile kir
lettiklerini il:ln etmişti. Aııa

tol Frans ~ La \'iktuar ,, ga
zete•ine ) azdığı bir yazıda 
şu sözleri söyliyordu: "Bu 
~anilerdeıı, intikam alacağız. 
llem de hiç acımııdaıı. 

::ı: ASRi SiNEMADA ~östertlecek olan :!:: 
1...ı:v~er~ . .,:,C.::;.4 );:_· -------:-C._4"':).~':"'":'------ fü! SOKAK KAD 1N1 fü~ ·················••••••u••··················::: 'stanbul ,_ d.. ~ ' :::: d d cd k B fil k 1 b 1 :::3 

Fakat, ;r.a[erimi7.i hiç bir 
cinayetle lekelemiyecej(iz. on. 
Jarıı1 ropral(ı üzerinde son 
ordularını map;lup Ye son 
kalelerini zaptettiktcn sonra 
Fransızların nıukhur diişman

lıırını dost olarak kabul 
edccel(iınizi ilı\n edeceğiz.~ 

,\natul Fıraıı'ın b11 yıızı;ı 
o zaman bir fırtına kop<ır

mı~tı. Hllyük edip her gün 
yıizlercc tehdit YC protesto 
mektuplan alıyordu. ! hını· 
malı vatanperverler biçaklar 
ve t:ıbancal:ırla silahlıınarak 

"hainin kanını dökmek için~ 
l'ıransııı kapısına dayandılar, 
ve ilk defa olarak Fransı 

cndi~eye dli~ürdlilcr. 
Bu yaziyet, Arnıtol Fıransı, 

vatanperverliğini hbata '"'·. 
ketti. Fransız edibi, o zaman 
harbıye nazırı olan :lfilrnna 
bir mektup yazarak Fransız 
ordusuna kabulünii rica ettı. 

Fırııns bu mektubu yazarken 
hasıalıktan yatıyordu. M. 
Kalmet bu i~i takip edecek 
ve ihtiyar muharririn iyi bir 
asker olduğunu hükumet 
mııkamatına anlatacaktı. .\!. 
Kalmet, Anatol Fırmısın ev
rakını alarıık asker şubesine 

gitmii, oradaki miralaya 
~.\natol Fıransın memleketine 
hizmet için nekııdar lrnhişl(er 

oldııl(unu bilyorsunuz. Yalnız 
kendi>i bugün hastadır. l~tc 
nufu,; tezkeresi ve snire.<i. 
Onun iyi bir asker olacap;ını 

temin ederim. Fakat siz onun 
askeri hizmete alınamıyacak 

bir halde olduğuna karar 
vcrir>eniz ona büyük bir 
hizmet etmİi olursunuz. Ordu 
ise çok sadık, fakat çok zail 
bir askeri zayi etmiş olur.,, 

Şube reisi bu sii7.leri din
lemiş, onları makul gürmtiş 

bu hattı hareketi tasvip etmiş 
ve icap eden ve ikaları ala· 
rak işi bitirmişti. 

Erte.1i gün, bütlin Parıs 

matbuatı, Anatul Fıransın gö
nüllu olarık orduya girmek 

........................................... - •ı " aor uncu .cra me- :::: filmin e arzı en am ece tir. u · im ço namu u ir ai eye m! 
.::.:!::. va p u r 1 a r .·.ı.1 1i murluğundan: Hüseyin Hüsnü !ili mensup iken sukutu ahlaki neıice•inde bir •gece kuıu. olan zavallı i!i: 

Beyin Alı Fuıt Beye borcu mi bir kızın macera"ıu gösterir çok müeuir ve haı.in bir dıramdır. füs =· •• 1":1., ................................................................. --··-·············~ 
:: ::::: :: ::::::::: :: ::: :: ::::: :: ::::::::: ::::::: olup bakly e kalan 1850 l tr a L:Ji:::::;: :::: ::::::::::::: ::::::::::::!iiiii!:=J!!ii:ii!i!5H:iii5i::::::::::::::::::::::::::&!ı 

Seyrisef ain 
Merke• ncenleal: Galata Köprii 
bııında. Beyo~lu 2362 Şube 
acenteıl: Mahmudiye Hanı alhnda 

lııanbul 2740 

Trabzon ikinci postası 
( lZMIR ) vapuru 26 Eylül 

Perşembe akşamı Golaıa nhtıırun

dan hareketle Zonguldak, İne-

bolu, Sinop, Sam•un, Ünye, 
Fatsa, Ordu, Cireıun, T rnbzon, 

Rizeye gidecek ve Of, Trabzon 

Polathane, Giresun, Ordu, Fatsa. 

Samsun, Sınop, İneboluya uğra· 

yarak gelecektir. 

izimir sürat postası 
( CÜLCEMAL) vapuru 27 

Eylül Cuma 14,30 da Galata 
rıhtıırundan hareketle Cumarte'1 
sabahı İzmire gidecek ve Pazar 
14,30 da İımirden hareketle 
Pazcrtesi ıabahı gelecektır. 

Vapurda mükemmel bir or
kestra ve cazbant mevcuttur. 

saı:ıc:11cı;;c:ı::::::ıı:ı::ı:;:ı;::ı::ı:::::::İ 

ı; Yelkenci İi 

1 
d 

ı! Karaden~zA ;,"~'~~ :u~lı Po'~" ~ 
Pı Vatan ~ 
I! ç b!ıi • ,-apuru ·i ,! 25 Eylül arşam a ~ 
llgünü akşamı Sirkeci rıhuınından~ 
P. harekede do~ru ( Zonguldak, !! 
il lnebolu Sam>un, Ordu, Gire- ~ 
İİ .sun, 'I:rah.zon, Sürmene, \"C if 
U Riıe ) ye gidecektir. ij 
li Taf<ilAt için Sirkecide Yel- h 
JE . •• 
c kenci hanında kAin acenıasııın li 
il ı: 
İl müracaat Tel. lsıambul 1515 İ! 
ıı1er· .. ·ı· .. H::••sc:cı2s:::r:::2:::1::::1:1c:ı 

i > t~<liıit~i, .. ıı>keri meha!llin 
onun tarafından gösterilen 
cesaret ,.e şehıımeti takdir· 
ettiltlni, fakat kendisi ımıa
yene olununca ııı;kcrllk ede
miyccek bir halde olduğun
dan hi7.mete alınmadığını 

ilı\ıı ettni~ti. 
Bu sıtyedc., Anııtol Fıransın 

evini uho~ara eden deli
kanlılar bu muhnsnrnyı çüz
miişler, bliylik edip biiylik 
bir varrauan• kurtularak şüh
retiol siyanet et~.işti. 

:il. Kalmet, eserinde bu 
hadbatı anlattıktan başka 

Fıransın şolısiyetini tahlil 
ederek onu tenvir etmek
tedit. i 

Ö.R. 

mukabilinde vefaen mefruğ l!l!I•••••••••••• 
Bu akşam 

Topcularda ve caddesinde eski J\IEL[J< ,SINf:l>IASI 
47 yeni 97 No. maa tarla fOLA NEORl ile 
emlakin tamamı 1000 lira İstanbulda ilk defa görecc-
bedelle talibi uhtesindedir. ğimiz yeni sinema artisti 
Hududu kışla caddesi ve ibra· OLOA BAKLAl\OVA yı 
h Muhteşem bir lüks içinde 

im beye ifraz edilen mahal, hayatı asriyenin biiyük bir 
Nikolı, Kosti tarlası Fatma H. dramını, aşk entrikalarını, 
ve Rıza Beye ifraz olunan kumarlıaı"leri, bakara oyun· 

larıu n1usa vver 
mahal ile mahduıtur. Ber mu- YAŞA y AN Oı.ü 
cibi kayt 6 dönüm 547 arşın Muazzam filıııinJe takdim 

1 tarla derunünde tahminen 191 edecek tir. 
Hamiş: Sinema ıııiıdüriye-

artın iki katlı samanlık ve 432 ti husui mevkilerin evvelden 
arşın terbiinde bir katlı ahır 35 tedarikini mulıtereııı ahaliden 

rica eyler. 
arşın bir oda miltebaki•i tarladır; ll!ıı••••••••••mil 
evsaf ve müştemilAtı beden dı· 
varları tll§, zemini toprak, fev· 

kanisl ve çatısı ahıap ve ikinci 
kat zemini tahta büyük bir sa-

manlık olup tarlaya ve ittisalin
deki ahıra methali vardır. 

ZAYİ 
Darlilfünun fen lakliltesl 

[F.K.T] züınresimkn aldı~ım 
ta:;tikıııımeyi kaybettim. Htik· 
mli yoktur. 

227 Mustafa Saml 

Z..ınini kısmen toprak 
tahtn beden dıvarları taş 

•••••• FIRSAT ...... 
Vf e 9 

otuz 

beş inek istiabında ahşap yem· 
likli ahır ve zemini toprak beden 

dıvarları tat ve tahta kerevetli 
rençper oda;ı ve bir helayı ha· 

vi her iki binanın kiremi•lerl 
alafranga, iııekcİ lbrahiın ağa· 

nın lstıcarındedir; tarla ve ahır 

ve samanlı~ın kıymeti muham

menesi 2973 liradır. Eski 7 4 

: 125 ADET MEŞHUR •: 
• BURBERRY • • i Muşambaları i 
:B h · 60 l iırk lirasıııa: t e erl Be;oi{lunda : 
: BAKER ~\AGAZı\LARINDA : 
: •• Satılıyor iıtifaJc cJiniz •• : 

« J-lalı tasfiyede Anadolu ti· 
careti umumiye 
şirketinden : » 

17 c·ılfıl 1929 

Tiırl; anonim 

tarıhiııde fev-
No. tarlanın nısfı inde! müza· kalfide olarak içtima edrn lıey'e-

yede 300 !ıra bedelle talibi ti umuıııi;ede şid:etin fesh ve 
uhdesindedir; mezknr bedeller tasfiyesine, tasfiye nıenıurlukla

layık haddinde görülmediğinden rııu lsıııail Saim, Hakkı Latif, 

müzayede bir ay müddetle tem· Hasan Tahsin ve lbrnlıiııı Abdüş 
dit edılmıştir. oğlu Beylerin tayinine ve para 

alız ve kaczı ve evrak ve seııe
Hududu Cemlaz çifliğine 

dalı tüccariye inızasi hususunda 
giden tarik bir taralı T opkapı 
F tasfiye menıurlarıııdan ikisinin 
erhaı paşa tarlası, •ulh ha-

ı.. imzasını şirket hakkında mute-
ı<imi Tahsin ve Hacı evliya 
elendilerın tarlasile mahdut 40 ber olıııasıııa ve her türlü ınu-

karreratı ıı likidatörler tarafından 
dömüm mıktarında 2400 lira 
k ekseriyetle ittihaz olunmasına 
ıymeti muhamminelı bugday 

ve Süleyman Kani Beyin mu· 
ve arpa mezru medyunun tahtı 
işgalindadir; yüzde beş zam ile rakıplıkla ipkasına kar.H veriJ. 

Eğer keSkin ve sağlam 
bıçak istimal ederseniz 
kendinizi traş etmekte 
hiç bir mü~~'ülata maruz 
kalmazsınız. 

Gillcnc oıÇak.l&n p~tı::. YtJam 
Shcfficld çeliğinden mamılldur. 

Y o!a çıkmazdan evrul bir pe~ 
ket ;1Jmaruzı dcrhatır ediniz .. 

Gillette 

İstanbul Etıbba 
Muhadenet cemiyeUnden 

Ünlimüzdeki cuma gunti 
aylık içtima aktedilecc~inden 
saat 10, .JO da nza)ikiranıın 

Türk O.:agıııı te~rHleri rica 
olunur. 

Emrazı dahiliye 

V En E ~I 
\'e göğü• ha!tolıkları mütaha9'Jll 
l:>OKTO~ 

ŞEKİPHABİP 
Ayasofya Ycrebatan Hacı 

Siileyınan apartmanında Cu· 
marte>i, pazarte>i, çarşamba 

Ye perşembe, Tel: k ;Jo,:ı.i 

t 1 ıııiştir. Şirket dainleriııiıı şir • 
a ip olanlar yüzde on nispe· ketteki hukukunu nihayet bir .. 

tinde kıymeti muhammenenln Eylul 
, -s-en_e_za_r_ı_ııı_d_a_b-il_ın_ü_ra_c_a_a_i_s_pa_t_ 1/., ' Reblüldhir: 

1
2
2

1
115

,urç: Mizan P~Y akçeBile ve fazla malnmat .. etmeleri lüzumu ilnn olunur. 
almak İstlyenler 28 9546 ZA yj 

d:~:.~:· !·~::::~d:a~~~;;~~ Kadıköy orta mektebin- 1 ÇarŞu"}_~i!__' 
den aldı•ım tııstikname,·i N k ı · tarihinde saat I 4 ten 16 ya 6 

' amn Ta it erı 
zayi ettim. 1-Iükumü yoktur. •• Otı. hs.ı."Jı Alrı•• v .. :11 ı ..... , 

kadar ılıaleı kafiyesi yapılacagı No 426 lzu• 5.50 ıı06 15,2s ıs.02 ıo. J5 4, • 

ilan olunur. J BuıUn doianlar_a_lıl;;,: 
stanbulsporlulaı·a 0GONDE"'to .. PARA. lstanbulspor futbol umunıı ~~b~~ Fi~~~ 

1 

Anadolunun her köıe· 
ılnde birer çocuk ıara· 

yının yükıelmeıl için 
HIMA YE1 ETF ALIN hepi· 
nizden bekledtil yardım. 

............ , ....... _,••••••au-••••"•"• • 

l(aplanlığından: 1 inci, J [ineli, --------- ~ - • ~ 
Gilniln naalhatl: ııı· 

.ı. üncii futbol tnkimları aza- c;,,nçlik bilseydi! ihtiyarlar mııtted 
sının 27 eyllil cuma gunu oı.aydı! _2'redcrik Soh•;. d•" : 

14 de Kadıkiiy spor &ıhasııı- Buıilnkil haT• 
hazır bulunmaları tebliğ olu
nur • 

RilzıAr poyraz hayı 
bulutht otacaktır , 

.. 



Her akşam ti kişiden mUtekkep 

Türk Aile mudld btrllfl 

LONDRA 
Bira? one ve lokantasında 

Terennüm eder. 

•-• ... E ki İngiliz saatleri satın ahrız ~1--~ı 
"London,, markalı duvar ve konsol saı&tlcri alırız. 

Sermaye tezyidi 
beyanna11Jesi 

Denizli iktisqt bankasından: Ç«rşıyıkebir ~1uhaf111.acılar N. 25-27 RHat 

lstanbul sıhhat ve içtimai 
muavenet mii.düriyetinden: 

Tababet \'e süahacı san'atlannın tarzı icrasına dair kanu· 
.. . ~ . b """bb odaları intihabatı .um r 4 uncı.i madde ·ı mııcf ince eu a 

· kAl · ı·ı since lstanbul Jçin sıhhat ve içtimai mull ,·enet ve 11 etı ce ı c 
. . . k k . . .h bu·ı .. tırulduıı-undıın lst'1nbul, uçurc ı mıncu ·a mer czı ım az J b 

Bil "k Zongul-Kırklarcll Cdirne Teklrda~ı, KocacH Bıırsa, ecı • " 
' ' . b 1 emur ve serbest c.lak 'e Holu vilayetleri dahllınde u unan m 

· . . "d h •eti ve divanı hay-
etıbba ve dis tabiı)Jcrı bevlerın ı arc C} 

' • f 929 cuma siyer u7.a ı intihap gi.ınü cıl.ın 1 J trşrintevvc . . 
ıor mu teşnflcrı ,.e glinli sanr birde J)ııri.ılfiinun konferans sa l 

b' diş tabt1,ıerı beylerin 
mıntakıı merkezinde bulunan ta •P ve . . .... 

b 1 Jup mı1halU ıntıııa· intihabatrn bizzat bulunmaları mec ur o .. 
b bile i!lbatı vucut hatta iknmet etmiye \•cya mat.erett se e 

d.J-lc ve at·rı zarf içinde edcmiyen 7.cvat jmztlım ile musa u. ı 
b. kttıp denınünde ve ayni 

konmuş rey pusulalarının ır me 
günde intJhap yerinde bulunabilmek üzere oda rdsfne hl· 

tabcn l/,öndcrmcsJ ilin olunur• • • 

lfmnfüllP.i-WidMW8iil -·~ · Jill Jataıtbul len rel91 Ahmet Refik 8. in B 
i!!I y eııl ID 

Denizli iktisat bankası Ti.irk anonim şirketinin ticaret kanunile ,irkct 
esas mukavelename.si ahkamına göre 28 temmuz 928 tarihinde toplanan 
hissedarlar heyeti utnumiyesinde yüz elli bin lira daha arttırılarak şimdiye 
kadar yüz bin lira olan sermayenin iki yüz elli bin liraya çıkarılmeıuna 
karar verilmiş ve bu sqretle :arttırılan sermaye mıktarınm tımanten 
teahhüt ve yüzde ) irmi beşinden fazlasının ödendiği Denizli Noterliğinden 
musaddak ve vekalete tevdi olunan 27 temmuz 929 tarihli teahhütnaıne 
ile ticaret kanununun 391 inci maddesine tevfikan meclisi idare ve 
murakipler tarafmdan imza edilmiş müşterek beyanname ve bu hususa 

ait diğer kftt1'Jtlardan anlaşılmış ve bu strmaye artmasının ticaret kanunu il-e 
şirket mukavelenamcsi hükiinılerine muvafık olarak yapıldığı görülmüş 
olmakla keyfiyetin tesçil ve ilanı için ticaret kanununun 391 inci maddesine 
tevfikan bu beyanname verildi. 

.Emlak Ye l:ı~ytaın bankası 
mum ıniidiirlüğünden: 

Satılık Emldk 

ll-

l\levkUerilc ev .. arı mııh.usası 11şa~ıda yualı on bir p:ırçıı cml:lkin SAtışı mtizaycclcyc ko· 
nulmuştur. 

1 - Miizayede kapalı 7.ttrf usuliledir. lhiile 16· 1 Q.<)~9 tarihinde htanbul .Şubemizde 
icra ve iflas kanu·nu 

Şerhi 

2Cilt 
• miiteşekkil sacı~ komi. yonu huzurllc icrıı edileceklir. Tıılip olanlar beher mulkün hiıa mdıl 

gö 'terilen miktard:ı teminat iracsine mecbur olup bu ccminat Yarakasını teklif mektuplarile 
beraber makbuz nıtıkabillndc bizıat ve~·ahut ihale rnccli ine yetişmek üzere taahhütlü ola· 

.ıı~• ı b k ı rak postaya te\'dt ederler. lsvtçrenlm Miyülr hilhk auııuerinin eser eri Ye ütün annn an- 1 

mız ııuara ahanık naMf ve nmeli hükümlere ve lüzumlu nümu- 2 - Jhale hcdeli pe~İIJ olarak brifa olunur. 
neleri havt olu bu eterin her cildi lstanbukla Vakıt, Cihan ve 3 --.. Talip olanlıtrlll J:.ambul veya lımir şubemize 'e yahut 1\Jerkez Emlı\k nıi.idtiriyetlne 

: •• : İkbal km!iphsnderinde ( 150 ) kunaıa 1atılmaktadır. müracaatla mufonll şsrmamemizi miicalAa etmeleri ve müzayedeye jştirak halinde bir nus· 

•
... ımmm:::ıcm:mmımaumm:n::m~iiif.=--:zr.pDmlll!!•I!:··· hasını bir lira mukabilinde alıp imza ve teklif mektuplarına raptetmcleri icap eder. 

·········"·· .. ı··········:ı;··mı=:r .. ~ıuuı U::a&:ICIUt'-'111:11-n:. t · N . . 11 1 k . 1· 
.............. •• .. ··:··· •• "" 1 •• m. "O. le' ım ,.e eemti Neyi ve mahıyen uc ut ve ·cmıyct emlnat 

Emnıyet sandıgı müdur-
lüğünden: 
diızayede lkra.ı 

bedeli No 
25 6783 

~Jerhunatın cins 
ve nev'i 

Oıküdarda Selimialiefendi ma· 
laaffesir.de Kerestecimanil so-
ltatmda eıki S ve yeni 2 nu-
maralı muhterik bir hane ar-

Borçlunun 
ismi 

sasının tam .. n:ı. Diknınuhi H. 

370 12884 Eyipte Alipaşayıcedit mahalle
ıindc Kurukavak caddesinde 
eski 65 ve yeni 71 numarala 
bir hanenin tamamı. Fatma Re/ika H. 

.385 14064 Kandillide Kapamacı meydana 
elyevm iskele caddesinde eski 
19 ve yeni 51,S3 numaralı iki 
hanenin tamamı. Salih Ef. Fatma H 

305 15654 Üsküdarda Kıaıklada istavroz 
~ddesinde eski 10 ve yeni 24 
numarala bahçeli bir hanenin 
tamamı. Ahmet O.niş B. 

140 15731 Osküdarda Bulıutlumeteit ma
hallesinde Çavuşderesi soka
tında ıeki 29 ve yeni 31 nu· 
maralı bir hanenin tamamı 

Emine Hayriye H. 

6005 15966 Galatada Kemankeş mahalle· 
sinde Helvacı sokağında eski 
14, 16, 28, 20 ve yeni 16, 18, 
20, 22 numaralı (Sahrınçlı hın) 
namile maruf bir hanenin ta· 
mamı Zehra ve Şerife Hanımlar 

122 16178 Erenköyünde Emirai• tokalan· 
da 8 ı o numarala bir hanenin 
tama~ı Koharik H. 

340 20378 Kasımpaşada Küçükpiyale 
mahallesinde zincirlikuyu cad
desinde eski 182, 182 mü
kerrer ve yeni 268,270 numaralı 
maa bir hanenin tamamı Firdevs H. 

SO 2 atika Rumelilcavıtında hamım so
lcatJnda tski 4 vo yoni 2 nu
maralı bir kıta ev ar.uının 
tamamı · Hatice Makbule H. 

155 88 BetikU'şta Şenlikdede mahal-
lesinde Ada sokağında 9 nu· 
maralı bahçeli bir hanenin ta· 
mamı • Abdülkadir B. 

6'l0 379 Kaa11apafada Bedrettin mahal-
lelinde Y atmabayırtan t0ka· 
tmda bir hanenin tamamı. Mm. Rahe) 

Yukarda cins ve nev'ile me•akii ıazıla emlik (altmıı 
bir) gün müddetle iua kılman .&eoi miiuyedo netice
lllMe laizalanoda f61terilen bedelle talipleri uhıe.inde 
tabrrlr edecek biriaci ihalesi iua IWıDGUf oldup .... 
talip Olaa..,_ ilin tarilüaderı ( otuz bir ) ,an urfulda 
llftdıls ..... a.lrlitiM mltlcaat eyletn•rl llımDa illa 

• 

i 

23 

94 
139 
162 

164 
(Ş 

15 

22 
13 

meşhuru 

Galntadı Mczbahıı miif cc
tl"li !f altında 
Şl._ll Rilyiik<lere cııdtlc~i 

Zincirliku3 u kasn 
lttlbllnde 
lleybeltıılfa Hamam sokak 
M•çka SilAhhane 
Nişant~ 
Galntada Karnmustafu .pş. 
Kandilli Vuniköy cadde. 
Bebek 
Sarırar 
Ca1nta kalafat mahalli 
Kiirkçlıler kapısı . 

İL.lN 
ı - Bedeli ~eşfi ı 1207 lira

dan ibaret olan Urfa-Di}·:ırbe
kir yolumıu 118 inci kilcmd
resinde J<ertei ça}·ı üzerinde 
telıeri altı~r metcre açıklığın

da ilci göılü keıntrli kiair 

köprünün mCceddeden iosa.a 
ve ih:ılei kal'jyrsinin kabuhl 
tarihinden iUbıren üç ay zar

fında ikmal edilmek ôzere ~palı 
ıarJ uaulilı ve O eylül 020 ta-

Odalar dükkan w 
depo 
386 No. garaj 
arazi 

2 No. gazii10 
Bostan 
Ekmek fabrikası 
16 r\o. dükk<ln 

ve mi.iştemirnt 

maa mi.i temil:lt 

,. 
ahır, arabalık, 

mutfak Y. s. 
mu müştemilat 
kahnhanc \'. s. 
maa miiştemilAt 

" r No. hane .. 
Bebek bahçesi ,, 

" Me,ıtrbttrnu gazl"o " .,, 
Abpp antrepo ve depo • •• 

ınıkdarı lira: 
2500 

1500 

1500 
900 

2500 
7000 
500 
500 

:lOOO 
300 

3710 

Yen~ talebe al1nacalc ve eaki talebetliD byat· 
lan yenillnecektir. Cuaıarteli. P ........ i "Pertem
be ~ 1) den 16 ya ktcllr ..-.... ...... 
Ka,t\lat ;.,... ____ m......,·~··---· ........... ---~P,t 

Tütün Ek per k 
~riitiin iı1hisarı 

rf·sinden: 

l;. 

.ı-- Mıısaddak ııiifu ... tezkeresi sureti \ieya aslı. 
1 . ta t.ıl sılı ıkma e 2- Mckttp ~al a;.kt ıame ı vev.ı or 

dair ııı:ıarif idarelerırıdeıı musaddak rtsnıi ve ika. 
3- Malıalle \C~a kar~"C il tı>ar lıe~dlııin polıs ve}a 1 n 

dııırelermdcn musaddak lı .. s ıulınl taha~etname 1
• 

4- 4 kıl':ı , rsık fotoğraf! rı getirn el rı. 

Devlet demıryo arı _ve 
mantarı umumi iderası 

1 · çursaınlı:t \ e ~ lavdarpaşdıı.n cuma, pa arte.•ı, ' 
• 1 ri h ırekct crın n marte~i, salı , c pcr .. embe gun e 1 ' katarrının 1 ceşr u I OG 'c S ı 05 numaralı sur at od ği mu 

<ı 21> tnrlhinclen itibaren her gun se} ru eftr ece 
ah· lire il~n olunut. 

Devlet demiryolları oe liın 
ları umumi idareıintlen: 

kil} c at.fttihlt lstnnbulda ihd:ıs cdılecek olan na 
21 

C'f 
miıfrtcıuıt edecek tııllplerin teklif mektuplaı:"'ın _.ı1......, . eıce ıl~n cv ı-v 
taııhlne k•dar kabul olunacağı evv lrllln 

İjbu E~i'~k ey~~~9 ~Yt~;· bank 
istanbul şubesmd~~ 

Tak:-itli satılık : B:ıkır kuylindt ., 
2
• t()-929 

. okxgında 5 numaralı hane l·sru- 90 ~ 
haınmen kıymecl 4000 lira . 

Pa1.arlıkla SiCılık : Bebekte 
muhammen kıymeti 26200 lira. ıo t2,t"9f&oll/I 

Heybcll adada Yalı ca<lde.inde 4• • _. kı 
maralı diikkAnlnr e.ııs 95,96,97,98,99 8IUhalD 
3400 lira . - IS 

Tahtakıle c~tldcsinde 2 nudllraJı -
men kıymeti 4900 lira. , .. AllUnl ... 

Mtizayldc ile kiralık: Lskudar ,8.t-9!f.~'"'• ...... 
arazi, ahır ve samanlık esas 72 lhalf 
bedeli icarı 250 lira. 

Çırpıcıd:ı 20 dönum tnrJa ,.. 11 ..... 

hinde bedfli kar 175 lira. _. ıaı 

Tcşvikfyede 1 harlt:ı numaralı bo5t1D 
2e.9.929 rarlhlnde bedeli ıcar 75 ura. llfale 28-9· 

dll UH 
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= ~ GUN ÇDÇAR TeRK GAZETESJ --

l!'e ıecetı ..,, /Say .. 
İstanbul, Babıali, Ankara caddesinde "V akıt,, yurdu 

tel 1~70 < idare J.şleri ) 1971 \az.I ışlerı,. • tctgra~ \'.AKrr po~t.ı kutıı1t1: 41· 

T~ mektepler,tb faydalı -"tn 
!linlannda o/o 20 teıwlllt yapılır 

Büyui. \e Yl bir çok deh için vc:Ueo llinl&riı 
hususi mJ.hiyett~i il.lallr1n ucrcU 

td.ı.re ile k:ırarla}Oolır. 

Cuetemb~ h\11uıl ill-.. ka~..ıl edt"1 7• 
H. S. tl Ol:ı~~ ac~:ılJ>i 

=-

1ll1TARIFESI : 
Satırt 

6-8 inci U)1Jda 

ı ~ ~ ~ 
ı ı.g ncl ıayırılı 

1 ı,esmi ilbbr 

• 

Kıırı.1 

ı:ı.so 

" 40 
100 
200 

}I) 

- J ,. 
Borsalar 'I Koçhisar Su yolu Jütün in~isur i~nresi umum mo~orıoıon~en: 

Kambiyo 
t >ndra üzerine ı fngtlls lir.tsı. kuruş 
\ ıı) ott •• T.l. mukabili Dol.ar 

.. • Frank 

• •• • !Jret 

24 Eylül 

Acdd1 

lo03 25 
0,4! 09,37 

12 28 

19Z9 

ıoıo 

0,{!< 
ı 
' 03,12 

~Iılino 

llrüksel 
ı\tln.:1 • .. .. RtlKa ı.ı' Drahmi 

Frank 

9 IB,So 
3 , 45,So 

37 i 1'2 
2 4'J 

06 : Ji,50 

Q '17 

3 45 
37 
. 2 4$,50 ('1111;\ re 

~nf)'Q 

Am.ıerd•nı " 
Pr 

• • .. . . . 
\ iıına 
~ladrft 

RerTJn 
\~ar~a,·a 

Pe tc 
Rukre, 
Beı,rat 

~Io lc"·a 

" 
• " . 
• • • 
• • 

• 
.. 201.ey .. 
.. ı Türk lirası 
.. Çcrrontç 

Lc,·a 
1-'lorln 
Kurcın 

~nıng 

Pcıcta 

~ta.rk 

Zloti 
Pcn~ô 

Kuruş 

Dinar 
Kuruş 

ı fı.tcıJin 
1 IJular 

20 l'rank 
20 Liret 
20 l'raıtlt 
iO Drölh:nl 
20 frank 
20 l.eu 

ı Florin 
:ıo Kuron 

1 Şllın~ 

1 Peıctı 

ı Ra}~mırk 

1 Zloti 
1 Prn ö 

'.20 !.ey 
20 Dio~t 

ı Çe• onrç 

Altın ~ Mrcldlye 
Banlnot 

Nukut 
loglllz 
Amerila 
Fransız 

lıalya 
Belçika 
):~unan 

hvlçre 
B•lg:ır 
r'eleıncnt 
(ckoslo,·ak 
Avusturya 
lspanr• 
Almanya 
Lehistan 
~fac.ıristaı:ı 

R1manya 
\·ugoslovy-a 
Se' yet 

Borsa harici 

Tahviller 
istikraz dahil! • \'3dcU • 
Dö~ unu ruuvahlde 
lkr•ml) el! drmlryolu 
( 13nbLI ırımvay ıırte!I 
Rıh tını Dok \ e Antrepo 
bt~b 1 anonim su ~lrtctl 

Hine senetleri 

• 

ı ırı,;s 

16 , 2o 
3 ' 4125 
3 2-1 
2 1 oı,;s 
4 '2 ,50 
2 

1 
75,25 

24 
1 

:'5 
27,50 

10"4 

1007 25 
l?O- 25 
J h4? 50 

216 

IB So 
53 ;s 

;rıo 50 
29 ı So 
81 ;'$ 

12'.! ;5 

29 50 
29 iS 
411 25 
22 25 
3~ :"5 
24 So 
;2 25 

~Sn 

6S So 
241 50 

6 so 
4 '80 

16 75 
27 

Jş banl:ım il 

1
65 

Osmanlı bankm 128 

IJ(i :.!5 
ı {fJ,5•> 

ı6 17,SO 
3 ıo.so 

3 ~J.5t> 

2 : Ol.25 
4 2:-.ı:; 

2 iS,25 
24 iS 
'17 Z'.!.So 

Jr<(ı{j 

1010 

7 
1'19 

207 25 
ı62 50 
216 
il~ 50 

i9b 
!l'I So 
~I 75 

122 j5 
'29 5() 
2() :s 
49 2S 
2~ 25 
35 :5 
24 50 
:'2 'JS 

Sl!J 
68 ~5 

241 50 

3:',50 

Ticaret ve zahire borsası 
Fiatlar Ticaret bcroası kitibiumumlliği tarafından verilmiıtir. 

Okkıuı 

Auıni Aıpr1 

K. P. K. P. 

BııA<lay ' , Çavdarb 
Yumuµlı 17 ıo ıs ıs 
Kız.ılca 

Şerı ı 2o ıs 2., 
Dönme 

- Zahireler -

Çavdar IJ Jo IJ Zo 

- Hububat -
Susam 
Kuıyeml 

Çuah kllosa 

3o 29 ::O 
25 2o 24 20 

Uu -

Etma el<ma ı6.0 1225 
Ekstra 1250 1200 
Birinci ı-umuşala ı36o ı22o 
Birinci ıerı ı2So ı 1'0 
Cçüncu 190o 

Tiftik -
Arp• ıo 3o 9 ıs Bezpuar ıso 
~fısır 10 Jo lo 21) Karahlsar 195 

180 

195 
fasul)ı 20 ~ Kırşehir ı~5 ,, ____________________ , __ __, 

Devlet demiryolları ve li
manları umumi idaresinden: 

Kay~rl lı!Myon ve aıelyesi ıu tesll8b malzemeıı kapalı zarfla 
mo..b..,. kc-mt.-r l ııalcll!a 19 lefrinlenel 29 cumartesi 
ıııına -ı 16 Aı:ik.ııı:11• l.ı Devlet demlryollan idaresinde 
yapılacaktır. 

Monalı:aaaya lftlraıı e eceıderin teklif nı~kıuplarıoı ve muvalı:
kaı temlnaılırını ayni gi:nde •eat 15,30 a kadar Umumi müdür. 
lok luılemlne vermeleri lizımdır. 

T alıplcr münakasa şartnamesini on lira mukabilınde Ankarada 
malaıeıııe dairesinden, latanbul ı laydarpa~a mağazasından tedarilı: 
edebilirler. 

istil{şaJ~ şeraiti: 
Aksaray Vilayeti 

Encümeninden: 
Daimi 

• 

l\oçhbmn Akpınar mevkiinde tahminen on kilo metro 
mesafeden merkez kasabara l(etirilecek su yolunun lstikşafı 
lıcrveçhi aıi ~eraiılc bııp;ündcn itilıaren yirmi gün müddetle 
mlinaka>aya vazedllmiştir. 

l - Suyun menlıaından kasabaya !,adar en kısa yoldan 
demir lıoru ile lstikşaf yapılacaktır. 

2- l lalkın ihtiyatını temin edecek mıktarda celbi lazım 

gelen suya ait tan;imi mukcazi evrakı keşliye harita ve 
teferrüatı neden ibaret ise yapılacak na!ia vekA!eti celiksin
den bizzat mütaahhıc tastik ettirecektir. 

3 - Taliplerin mühendis ve su işlerinde ihcb'nsı oldu
ğuna dair vesika ibraz etmesi şarttır. 

4 - Evrnkı istik ,afiye ve fenniye nnlia nk;iletine tas· 
tik eııirilip iaJe edilmediği veya noksanından dolayı lade 
olunduğu taktirde mütaahhit ikmale meclıur aksi taktirde 
teminatı irat kayd edilecektir. 

5 - Talipler sürecekleri peyin •;, 7,5 nisbetinde temi· 
nntı muvakkata uhtelerine ihale halinde on gün zarfında 

iclminatı muvakkatnyı yüzde onbcş teminatı kat"iyere 
tbağ ve noter memurluğundan musaddak senet İt sına 
metburdur. 

6 - Getirilec~k suyun nlsbeti için Koçhisarlılarla müte
ahhit ara-ında ihtilaf zuhurunda Encümeni ülayetin vereceği 
karara itıiba zaruridir. 

7 - YilAyetce mibtacelen yapılma ı arzu olunan işbu 

1'tikşafın ihaleden ongün sonra işe başlayıp nihaytt üç ay 
zarfında nafia vekaletine tastıkı icra ettirilip vilayete tevdii 
mecbur! olup ahvali fevkahlde meşru ve makbul bir sebebe 

- müstenit olmıyan temdit talebi kabul edilmiyccektir. 

8 - Banka mektubile temin etmek şarıile müraahhide 
bedeli ihalenin üçte birı nisbetinde avans itası encümeni 
vilayete aittir. :\lllddeti zarfında tusdik ve tevdi olunacak 

evrakı btikşafiyc ve fenniye üzerine istihkakı tamamen ita 
ve verilen avans istirdat edilecektir. Taahhüdünü ifa edeme 

' ' 

diği takdirde mütaahhit bir gune iı>tilıkak talebinde bulun· 
mıyacaktır. 

9 - . lldn ücreti bilumum masarif mütaahbide aittir. 
1 O - :.\lünaknsa 9-9-929 tarihinden başlar 29-9-929 

tarihinde saat onbeşte ihale edilec~ktir. 

YEDİNCi BÜYÜK 

T ayayre piyankosu 
3 üncü KEŞiDE: ıı TEŞRiNIEV\'ELDEDİR 

BCYCK 1KRA~llYE: 
40,000 LİRADIR 

Ayrıca: 20,000 15,000 12,000 10,000 
liralık ikranıiyelel' ve 10,000 liralık bir 
mükafat. 

Ilu keşidede cem'an « 3,900 » numara 
kazanacaktır. 

Erzak miiı1akasası 
Yük~k Baylar mektebi rektol6rlüğündaı: Mekteblmizin sekiz 

aylık ekmek, et, sade ve erzal.ı mütenevvlası ıle sebze, meyve 
ve saireıi ve meklllib hayvanlyesl mevkii mllnııkasaya vazedll· 
mtıllr. 

T alıp olanlar tcrait ve evsafını •nlemak Uzere htt gün, ve 
yevmU ihale olan 9/ Tetrinl evvel/ 929 ıanhtnde delıerdarhkıa 
müeo•el8tı tliccarlye ve züraiye mubayaa komisyonuna müracaatları. 

Orta köyde Feri yede kAin Tiitlin Eksper kursuna bu sene 2:5 talebe alınacaktır. Taliplerin 
adedi matlup haddi geçerse bir mü abaka yapılarak ımisabaka neticesinde kazananlar kabul 
edilecektir. Bu müsabaka 5 Teşrinievvel cumartesi günü feriyede saat 2 de yapılacaknr. 
Taliplerden aranacak evsaf şunlardı. 

l Türk olmak; 
2 - Yaşı onseklzden aşı•ğı ve yirmibeşten yukarı olmamak; 
3 - Laakal orta tahsilini ikmal etmiş bulunmak. (\"ani liselerin dokuzuncu sını!ına 

muvaffakiyetle geçmiş olmak) 
.ı - Sıhhati tanı ve blınyesi tütünle lşti~ale müsait bulunmak; 
5 - Alelitlak ağır cezaları müstelzim dirümkrden ve muhilli haysiyet kabahatlarından 

dolayı mahkum olmumak. 
( i\kzkur husu>at: • \ıfuz tezkeresi, ;\Jektep şahabetna mesi, veya orta tahsili ikmal ettı.

ğine dair maarif idarelerinden mu~acldak resmi vesika, idarenin iki doktoru tarafından veril· 
miş sıhhat raporu mahalle \eya kariyesi ihtiyar heyetinin polis veya jandarma dairelerinden 

m usacldak şahadctnamelerile tevsik olunur.) 
Taliplerin nihayet 2 Te~rinievvele kadar Tütün inhisar idaresi umum müdürlüğüne i tl

da ile müracaat etmeleri ve vesikaları ela beraber getirmeleri ilı\n olunur. 

Devlet demir yolları Veli
manları umumi idaresinden 

Cınumt idare namına ecnelıi meınleleketlerden gelecek 
bilumum eşya levazım ve emtianın Samsun ve Trabzon 
limanlarından mada Türk limanlnrıncla gümrük muamelesinin 
ifası kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 

:'.lünakasa 30-9-929 Pazartesi günii saat 16 da Ankarada 
devlet demir yolları idaresinde yapılacaktır. 

:.\lünakasaya iştirnk edeceklerin teklif mektuplarını ve 
muvakkat teminatlarını ayni günde saat 1 S,30 kadar umum! 
müdürlük kalemine vermeleri lazımdır. 

Tnlipler münakasa şartnamelerini beş lira mukalıilincle 
An karada, malzeme dairesinden, lstanbulda Haydarpaşa 
mağazasından tedarik edebilirler. 

Devlet Demiryolları ve li
manları umumi idaresinden: 

285 Km. yol malzemesi kapalı zarlla münakasaya konmuş
tur. Münakasa 22 Teşrinievvel Salı gülıü saat 16 da Aııkarada 
Devlet demiryolları idaresiııd\\ yapilacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektupları ve muvakht 
teminatlarını aynı günde saat 15,3Q a kadar umumi Müd .riük 
kalemine vermelui lftzınıdır. 

Talipler mün3kasa ~nrlnamelerini So lira mukabilinde Anka 
rada, Malzeme dairesinden, lstanbulda Haydarpaşa nıağazasını.!an 
tedarik edebilirler. 

Devlet demiryolları ve li
man /arı umumi idaresinden: 

lrmuk-Apsarı istasyonları arasındaki yolun ikinfl tabaka 
balastla setrinc muktazl GOOOO metre mik:\bı-balastın ihzarı 

kapalı zarfla münakasaya konmu~tur. 

Münakasa 13·10-9~9 pzar günü saat 10,30 da Ankara· 
da Devlet Deıniryolları idaresinde yapılacaktır. 

i\lün~kasaya iştirak edeceklerin teklif mckwplarını ve 
muvakkat teminatlarını ayni giinde saat 10 n:ı kadar umu
m! müdürlük kalemine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini 10 lira nıııkahllinde 
Ankarada l\luliye ve muhasebe i~leri reisliğinden tedarik 
edebilirler. 

Bursa san'atlar mektebi 
müdürlüğünden: 

Nihari ve ücretli kayı muamelesine başl<ınmıthr. Mecani leyli 
müıabakaM 30 eylül pazarle>i g~nil yapılacaktır. 

Zayi 

Bakırköy a:kcrlik şubesi 

riyasetine hitaben Ameli ha
yat mektebinden almış ol· 
dugum 3. 8. 29 tarihli mü
zekkereyi kaybettim. Yenisi
ni alacağımdan hükmu yok-
tur. M. Ra~il 

J.ıanbul altıncı hukuk malt. 
kcmesındcn: Fatma Zebra 
hanımın kocası Şehreminin
de \' elcdikarnbaş ınııh:ılle
sinde tavanlı çeşme okağında 

13 numaralı hanede mukim 
Es"at oğlu Zekeriyya efendi 
aleyhine ikame olunan tescili 
talaka mütedair davasıntian 

dolayı mliddci munıailcyha· 

nın vermiş oldujtu istiıana

mesi suretinin mumailcyhin 
mahalli ikametinin mcçhu
liycti hascbile tclıli!!; edile
mediği mubaşirinin tah~iye
slnden anlaşılmış ve il:lnen 
tebligat icnısı karar~r olmuş 

oldujtundan tarihi il:lııdan 

itibaren on be~ gün zarfıııda 
cevap ita edilmedil!;i ve yevmi 
muhakeme olarak tayin olu
nan 4 teşrinisani 929 paı.ar
tesi günü s.ı:ıt ı .ı cc !~tan· 
bul Asliye 6 ıncı hukuk malı· 
kemcsinde ishııti vııtuc edil· 
mccli~i takdirdı:· tnhkik~ıı:ı 

giyalıerı irnı ulıkce~i ma· 
lumunuz olmak hu uk usul 
muhakemckri k.ın,ınunun 

•Uahat! nçhilc i!un~n tdılif; 

olunur. 

Kars a,/·q nıa ·,~me•lrıden: 

Karsın (Jrı:;ı.,ıpı . l ıalksin

den Rus milletin 1 ıı müte
veffa Vesa\lll\ i, '1 n,ir.ısçı

lHrının tarihi il~ ·( ı• iıç ay 
içiııtte Kars mıh ~me-

sinc müraca&tları unur. 

Devlet demiryolları ve Li- . a i 
andalycl:ı ,lJ,, ~:fcn-

manları umumi idaresinden: dinin mnlıilyt·cı ' hty· 

Ilaydarpaıa -Ankara hatlı üzerinde Beğlilı: köprü isla1yonu civannda den alarak ııamın tt· 
479 uncu kilometrede vaki ıaı ocağından ~0,000 :\! 3 baluı ihraa ka- tiği 13 tem mu/. 1 ~ 1 Lırih 
pah zari usulile münalr.uaya vaz olunmuştur. ve 61 giin vaddı :ıyu 

15 T~rinievvel 1929 Salı günü saat 16 da devlet demiryollan bina- zuyl ettim. Zuhuııı tl huk 
sında yapılacakıır. Münakasaya tıtirak edecekler teklif mekıuplannı mü olmıyacajtını ilJ cdtrinı. 
ve muvakkat teminatlann1 aynı günde saat 15, 30 a kadar umum1 müdür· TaYukpazarwda sı numa.r•da 
lüle lcalemine vcrlmeleri liz.ımdır. lıı:ere.t el • \-ıız 

TaLpler münaka•a şartnamelerini 2 lira mukabilinde Ankarada mu· ı' · -M 
1

; -1 -.;uid.it ,{,fı < ~ 
huebat daire•inden ve Haydarp14a iıleımesinden tedarik edebilirler. 1 

" 

I AK1 ırı 25 Eylii.l 1929 tefrikası: .>J Bir yılda açan gıüıl İngilizcede m "it ercim: Gii ::J11 , \ /1 ri 

Mis Trampeti daha yakın· 

dan tetkike başladım. Sin

nine göre çok fazla süslü 

giyinmişti. Sade, seyahat 

elbisesile daha güzeldi. Fa

kat hoş sözleri ve hazır 
cevaplığı her şeyi unutturu

yordu. Leydi Grenlen İster 
ona .fırsat versin, ister ver· 

mesin, o. hepimizi meşgul 
ediyordu. Lort Lüfton şimdi 

temamile onunla m~guldu. 

Masada bir başka kız 

daha vardı. Leydi (Agata· 

Şampyon), urkılc simalı, 

kamburumsu vücudu ve ka· 

rışık saçları, mis Trampetin 

toparlak omuzları ve dalga• 

lı saçlarına tam bir tezat 

teşkil ediyordu. Dük omu

zunıun üzerinden bana yak
laşarak: 

"- Öğleden sonra ne

rede idiniz? her köşeyi ara
dım, hatta odanıza hizmet

çi bile yolladım. Hizmetçi

niz nerede olduğunuzu bil· 
mediğini söylemiş. dedi. 

Gülerek: 

• - Leydi Tilçnterfe 

beraber odasındaydık. de
dim. 

Dük: 

" - işte Margörit geli

yor, misafirini benden sak

ladığı için cevap vermeli!,. 

diyerek onu karşılamıya 

gitti. Beraber gelirlerken 

leydi Tilçester diyordu ki : 

• - Beni paylama! Mi

sis Kereçle beraber ne gü· 

zel bir gün geçirdiğimizi 

zannedersem kendi de 
söyler.,, 

• - Hakikaten öyle ,, 

dedim. 

• - Ben de güzel bir 
akşam geçirmek istiyorum. 
Çayınızı bitirir bitirmez si

ze resimlerimi güs~erece· 

ğim. diye dük fırladı. 

Leydi Tilçestere baktım; 

acaba ne yapmamı istiyor
du? Tam dükle giderken 

leydi Tilçester kulağıma iği· 
!erek dedi ki : 

" - Ona c:euret verin, 
ve kendisinin bir rakibi 

olduğundan bahsedin. ,. 

Dük bütün c:uibeıizliti· 

ne rağmen tahammül edi

lebilen bir adam... Çok 

malumat sahibi... Nihayet 
bana sordu: 

• - Benim varisimi nasıl 

buldunuz?. ,, 

Elimden geldiği kadar 
metettim. Çok beyendiğimİ 
söyledim. 

" - Ben de fena bulma· 

dım. Fakat benim düşesime 
vereceğim vazifelerden o 

pek memnun olmıyacak 

zannederim. Çünkü o, ken· 

di bildiiini yapan bir kız ••. 

-Öyle tahmin ediyorum ki 

onunla evlendikten sonra; 

dadalarla ve evin temizliğile 
gene ben meşgul olacağım. 
Ne ise nihayete kadar sebat 

edeceğim. 

ne miişkül 

Biliyorsunuz 

seviyorum.,. 

Fakat bilseniz 

mevkideyim, 

ki sizi çok 

" - Sizin ıçın bu ne 

kadar münasebetsiz birşey. 

Rica ederim düşünceleri· 

nize bu karışmasın. Siz 

şimdi alacatınız kızı mem

nun etaıiye çalııınız. Çiin· 
• 

ki Lort Lüftonun bastığı· 

nız dalı kesmiye çalıştığını 

görüyorum • ., 
• Lüfton mu ? Oh 1 onu 

Kordelya bırakmaz! 
" - Sizler hepiniz beni 

ne kadar eğlendiriyorsunuz. 

Sevgileriniz kıskançlıkları• 

nız ne tuhaf.. Herkes bu

rada çift, çift. Düşesinizin 

böyle bir arkadaşı olmasını 

müsade edecek misiniz? •• 

• - Tabii! Fakat vak'a 

gayet iyi saklanmalı • B11 
{ ıııı-.ıı) 


