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Bugün 12 sayıfa 
D ""'bıil~ve vekd ti Duvar gazetesi çııkaıracak 

• 
iş bankası tasarruf gününü 
ve yıl dönümünü kutluladı 

Merasimden sonra 500 hanımla dijer 
davetlilere ıhlamur ziyafeti verildi 

Mahmut B. tasarrufun kıymetini ve lş ban
kasznzn beş senelik hayatznz anlattı 

Siirt meb 'usu Mahmut Beye 
vermiıtir. Mahmut B. nutkunda 
hulAsaten şunlan ıöylemfttir: 

Yunanlılarla 
müzakeremiz 
Gayet iyi ilerilemekte 
ve Venizelosun Tür ... 
kiye seyahati teyit 

olunmaktadzr 
Ba~ekile ifç memur 

ref akaf edecektir 

Yunan bqvelcili M. Veniıelo
sun pek yakmda memleketimize 
haber geleceğine dair dün 
verdiğimiz hakkında yapbğımız 
mütemmim tahkikat "VAKIT,,m 
verdiği haberi teyit etmektedir. 

M. V enizelosun azami iki haf· 
taya kadar lstanbula muvasaleti 
artık bir emri \'aki mahiyetinde 
olup, bir refikinıizin dediği gibi 
Yunan baıvekilinin beyanabndan 
galet değildir. 

TUrkiye • Yunan mOzakeratma 
gelince, gerek Aııkaradan, gerek 
Atinadan gelen telgraflar mtl
zakerabn son derece ilerilemiı 
olduğunu bildirnıektedir. 

Güzel 

gözler 

-M'/fşaba-

/canın birfn ... 

d devresi-

Bu güzel 

resimleri 

saklayınız! Llya dil Pdtti 
- Y azrsmı 2 ncl ıayıfada ~yunuz. 

Altı yüz bin lira! 
Din İt bankası Tasarruf gli· 

nlinft ve kuruluşunun 5 inci yıl 
dönümiinll merasimle tes'it et
miıtfr. 

Merasimde 500 den fazla mu
lllüm H. birçok aiw.. ve ...
tecller bulunmuılardU'. 
Meraıimi U. M. Celil B. aç

llllf, sözü heyeti idare reiai 

Türk vatandqlan yeni bir va
zifeye, yeni bir mücadeleye da
vet aclillr- ..-.aı yuife; tua.ral-
ve fktJAt mflcadeleıidir. Bu yeni 
mftcadele , l.tikliJ mUcadeleıi 
kadar mOhimdir, onun kadar 

Aldığımız maldmata giire iki 
arasında, emlik ıneı' elesinin taa
fiyesi ile bir ticaret muahedesi 
akti hususundaki miizakerat 
kat'i bir tekil alanak heredir. 

~ •:za>ette-, M. Veaizelos, 
Tiirkıye ile Y unaniataıı arasında 

Şehrimizdeki Belçika bankası 
bu kadarnakdicezaya mahkiiml 

giiçtilr, OnUD 

kadar her va
tandaıtan fe
dakirlık ve fe
ragat İ8ter. 

Her ıene it
haJAt ile ihra-
cabmız aruın

daki fark elli 
milyon tnrk 
lirası kadar bir 
apk göateri -

senelerden beri mevcut olan 
pürOzlQ itleri toptan halledecek 
ve umumi bir itiJifııame imza· 
hyacakbr. M. Veııiıelosa ikisi 
hariciyeden olmak tiıere Oç me
mur refakat edecektir. 

Topal Paşa 
-Kendine iş mi 

aramakla 
meşgul? 

M. Pellegrlnl muharrlrlmJze ne anlatıyor? 
Evvelld gllnldl nDshamızda bir ecnebi bankasının 

Dolar Ozerinde borsada mnhim miktarda alım abm 
yazmıttık. Bu 
mesele hakkın· 
da tahkikat ne
ticeıinde, mev
zuubahı banka· 
Dm "Bank BeJj 
par letranje,, 
bankUJ olduğu
nu 6ğrendik. 

İngiliz ve 
yapbğmı 

Güya tiitün inhisarına 
(Alttara& 2inci 
saydkımzdadırJ müdür mü olacokmış I 

yor. 

Gerek mu
k6r banka er
kim, gerek bu 
mesele ile meş
gul olan Galata 
maliye tahkik 

:" ...... - ..................... ~ ( Hususi haberler ) 

: fç saVlfaJanmızda : Duvar (lazeteıi 
: ,eb1r .a memleket baberıert • : Ankarada Dahiliye ve ... 
• 2-J ve 5 ıncıda • 

! . Makaleler , • kiıleti tarafından bir ga-
i Ba, makale: Türkün teker~ : zefe neşreftirilecektir 
: G!nün liyasetı Okrayn11. bad1seler1 Haber aldığımua göre Dahi· 
: 4üncüde : biliye vekileti tarafından Anka-
: r i cf haberler: : rada bir «Duvar gazetesi» nq-
• -d • rettirilecektir. Ankarada basb-
: 4~ 0 ! nlacak olan bu gazetede halkça 
: Çocuk aütuna. : bilinmesi faydalı olan blltün 
: 5~ : malumat açık, kısa bir dille 
• Memlekette V AKIT : yazızılacak ve gazete bOtün köy-
: 6 ıncıda : lere dağıblacakt~: Duv8!' garc; 
: Genç ik aayıfaaı : tesi her gün degil, vakit vakit 
: .Tıncldde : ueşredilecektir. 
: 1eır11caıar, : Yalova sularında 

Zampara kıral 
: 6 ıncıda • Geçenlerde Y alovaya gidip ge-
: len darülfünun heyetinin yapbka 

Levazımcı Topal İsmail Hakkı 
Paşa baklanda tahmin etmedi· 
ğimiz bir ıayia haber aJılUDlfbr. 
Kaydı ihtiyatla tellkki etmek 

istediğimiz bu fAJİaya g6re 1.
mail Hakla P8f8Dllı tlltnıı inhisar 
idaresi umumi ınndOrlOğilne 
tayini tasavvur oluıunakta imif. 
Şehrimizde dol&fall bu pyiayı 
Hakkı Pqanın bizzat çıkarm11 
olması, bu suretle boı abp dolu 
tutmak iıtemesi muhtemeldir. 

Bir rivayete glJt"e Hakkı Pap 
b6yle bir vazifeyi fazlaca ıelA
hiyet verilirse kabul edecek 
imif. 

Malftm olduğu veçhile t8tnn 
inhiıar idaresi umum mlldllrO 
Behçet Bey son gibılerde An
karaya gidip gelmifti. 

Şubesi nezdin
de icra ettiği

miz tahkikata 
nazaran, Belçi- Bank Bel} pur letranjenin lstanbul ıubesl 
ka bankası, yalnız borsa oyun- ramızda bir ihtilaf zuhur ebnft· 
lan ile iktifa etmiyerek, kazan- ti. Defterdarlık, bilhassa banka· 
cım da ketmettiği için defter- mınn ayırdığı ihtiyat akçesini 
darlık tarafından bankamn bil- tanımıyor, ve bu mebliğ Ozerin
dmum defterleri ve muamelib den de kazanç vergisini istiyordu. 
tetkik edilmiştir. Bundan mada, beyannameyi 

Bu teftiş neticesinde, banka
nın hakikaten kazancım ket
mettiği anlaşıllDJf ve alb yil% 
bin lira nakdi ceza vermeğe 
mecbur tutulmuştur. 

Belçika bankasının sabık u -
mumi mOdOrll olup şimdi F ran-
ko • Aziyatik bankasımn mü
dliriyetini İfgal etmekte olan 
M. Pelligrino, bu mesele hak
kında kendiıinden malômat isti
yen bir muhar ririmize ıu beya
natta bulunmUftur: 

Çocuk sütunları 

oda 

Meraklı bir ı efrika 

Selimin Hazinesi 1 
Yarın başlıyoruz 

: Milyarder er, Meçhul9:::::da tahliller neticesinde Yalovwa s~-
: larında manganez bul.u~d~gu go-
: Son haberlerimiz: riilmüştür. Manganezı ıbbva et
" Sekiz.inzl savıf amıula : mekte olması y alova .sulannın 

Mumaileyhin bir ild gOndlir 
makamına gelmemeai ba pyia 
ile alakadar gibi glJrDnmekte 
ise de tahkikabmız neticesinde 
Behçet Beyin bu devanwzlığuıa, 
evinde çocuğunun rahatmhğı 

sebep olduğu anlaııhDJfbr. 

- Belçika bankası kazanç 
beyannamesini kanunen vermesi 
lizım gelen mOblet zarfında Ye
remediği için Defterdrrlılda a-

Gaz;temizde minJ mini QOCU· 

Aunuzun da hiııeıf var. Onlara 
kendileri tçfn ayırdığımıa ıDtonlan 
okutun112, kesip veriniz 1 

~ : kıymetini pek yüksek bır dere -

• ..... .. •• •••••••••••••••••••• ceye çıkarmışbr. 

• 



Resimli ay 
Yeni davanın tahkikatı 
devam r dıyor. M ... hkumı

yetle netıcelenen eseki dava, 
nakzen geld1 

" Resimli ay ,, mecmouında 

çıkan iki yazıdan dolayı yapılan 

tahkikattan ve mes'ul müdür 
Behçet Beyin müstantiklikçe 
tevkif olunduğundan bahsetmiş

tik. Tahkikata ikinci mUıtan

tiklikçe devam olunmaktadır. 

Diğer taraftan " Resimli ay ,, 
aleyhine bir mliddet evvel açılıp 
tecilen on gün hapis kararile 
neticelenen dava, temyizden 
nakzen gelmiıtir. Bu dava, 11 Se

sini kaybeden şehir ,, iıimli bir 
manzıumeden dolayı açıJmlfbr. 
N,kız, lehtedir. Üçtlnctı ceza 
mahkemesinde cumartesi günü 

tetkik olunacakbr. Yeni dava, 
muhakeme kararile neticelenirse, 
iki davanll\ birleştirilmesi muh
temeldir. Yeni dava, eeza ka-
nununun 312 inci maddesine te
mas etmektedir. 

İkinci mUstantik Hakkı B. , 
dün yeni davadan dolayı " Re-
simli ay ,, mecmasının imtiyaz 
yhibJ sıfatile Sabiha Zekeriya 
H. ı isticvap etmiştir. 

de g~ verdiğimiz için ayrıca 
bir de nakdt ceza tarheylemişti. 

Maamafih bu meblağ söylendi
ği knelar olmayıp 40-50 bin lira

. nın içi de olacaktn. 

Hatta bu meblağ için de, 
MaHye vekaletine İt Bankasım 
kefil gösterdik. 

- Bankanızın ayn ayn iki 
defter tuttuğu da slSyleniyor, 
doğru mu? 

-Bu meıele bir ıul tefehbnm .. 
de11 ibarettir. Biz defterlerimizi 
diğer bankalara nazaran başka 
bir asulle tuttuğumuz için şüp-
heli gHrUlmüı, fakat defterleri
m.izin tetkikinden sonra hakikat 
meydana çıkmıştır. ,. 
Diğer tarakan aldığımıı nıalii

ıpata nazaran, Belçika bankasının 
bazı diğer mlihim yolsuzluktan 
hakkında vaki olan ihbarat Uxe
rlne, Defterdarlık, yeniden ban
kanın defterlerini tetkike baıla
mıfbr. 

.. iN ,) e Afi 
ŞEHI~ VE MEMLEKET HABE~LE~I 

&SA 
Vilayette: • 

400 -meyhane! iş b~nkası tas~r~~f ~~~~-
Bor~a.da. 

Muamelesiz btr gün 

Villyettehi;f;omisyon IlU Ve yıl dOilUffiUilU 
teşkil edildi k ti ı d 

Dün borsada hiç muamele 
olmamıştır. Bunun sebebi de 
yortu münasebetile borsaya 
acentelerin gelmemesidir. 

Vilayet ve poliı mlidürl6ğ11nlin U u a 1 
meyhaneler hakkında tetkikatta [ Oıt tarafı l fnd ıayıfanuıdadır ] yonlar içiadedir. Şu saatte ban-

'"" Selinik bankuı dün borsada 
1000 İngiliz lira•• satmak iste• 
mişsede alıcı bulamamışbr. bulunduğu malumdur. Haber Niçin buna meydanvermeli?.. kadaki mevduabn yekflnu 38 

aldığımıza göre polis tetkikabnı Kendi nefsimize vedolayısile mil- milyon Türk lirasıdır. Hayvan paıarlarında tetktka 
bitirmif ve yaptığı listeyi viliye- li mevcudiyetimize bu kadar Mahmut B. den ıonra Ahmet 
te gönd · tir h k ? Avrupada bazı ıehirlerin hay• ermış • zulmetmeğe a kımız var mı •• Ihaan B. de eski bir gazeteci 

Bun Ş hri d 400 d d. van pazarlarını ve at alım sab-a nazaran e · mlı e Yalnız kazanmak kafi eğil ır. olmak ı!llfatile taıarruf hakkında 
den f -1 h L. S · mım tetkik etmek üzere hayvan 8üa mey ane vardır. ıs- arfetmesini, tasarruf etmesim bir kaç söz söylemiş ve merasi-
ten · b" k d ı b ı d" d k ı borsasından bir heyetin gitmesi ın ır ere e po is ve e e ı ye e belıeme izımdır. Dünyanın me nihayet verilmiftir. 

k · kararlaşmışb. J yet hazırlığa mer ez memurları tarafından tet- en büyük zenginleri, servetlerinı Bundan sonra davetlilere ıh-
kiki baılarken ikbsat veki.letinden · · icra edilmesi ve bu husus- tasarrufa medyuudurlar. lamur ve pasta ı'kram edilmiıtir. b 

d ir emir gelmiı ve bu emirle taki mütalealarmın alınması te- Amerikada bir banka, ken i 
d h k • heyetin seyahabnı bir müddet kanili' etmi• ve vilayette vali mmtakası a inde 13,000 me -

-r b B 1 h ı tehir etmesi lüzumu bildirilmiştir. 
muavini Fazlı Beyin riyasetinde tebe kum ara dağıtmış.. u Sti Sa atımız 
polis mlidüril, Emanet sıhhiye mekteplerde 4,600,000 talebe raporunu tetkiklere, iıtatistiklere 
mOdtirü ve Darülaceze mftdü- vakrmlruıf .. Bunlardan 3B,900,000b ç?"9 Artırılmak için mühim mllstcniden yazmaktadır. 

cu mbara almif. u tale enm Raporların hazırlanması bitin-rftaden mürekkep bir komiayon b' d b·riktird'kl ri t db• l 1 ır sene e 1 • • 1 e para e ır er a ını yor ce .... kalette tctkil edilecek bir teşkil edilmiştir. 26 l d 1 b 1 A 25 (V kı ) lk · mı yon ° an u muş.. nkara, a t - tisa- komi• yon marifetile derhal tev-
Dün ilk içtimaını yapan bu Bun lann haricinde bir banka di mncadele bilhaasa ikti•at hit olunarak vekiller heyetine 

komisyon bu listeyi tetkik ede- eşhasa 56,000 kumbara tevzi veklletinden hummalı faaliyet- sevkolunaeaktır. 
cek ve yeni bir talimatname etmit .. Berlin tasarruf ıandığın- lere vesile olmuştur. Vekiller heyeti raporu milza
hazırhyacakbr. Bunda meyhane· da işliyen hesapların mecmuu VekAlet, ziraat ve ticaret kıı· kere ederek esaslannı tesbit ye 

lerin açılıp kapanma saatleri, 800 bini tecaVijz et.mittir •. Bu mındaki bütUn dairelerini, ihraç 
tasarruf besaplanndaki mevdu- ve iıtihıal kudretimizin tezyı' di tasvip ile vekilete iade edecek-

sıhhi Yaziyetleri gı"bi hnsuslar tir V kl!ı' t b ti t ' · 
abn yek&ıu 800 milyon markbr. huıusunda en ehemmiyetaiz gö- · e aıe u sure e an:zımı 

tesbit olunacaktır. d k IA "h ı 
ee 

Vali Beyin 
rapor lan 

Her hesaba vasati olarak 500 rillenine kadar alınması icap icap e en anun yı a nnnı 
TOrk lirası dlıştiyor, eden bOUln tedbtrleri tesbit hazırlıyacak, bu esaslar dahilinde 

d l h la w istihsal ve ihraç pro1..ramım ızı Siz anneler, hemşireler ye he- e er rapor ar azır maga me- K 

d t • t' vapm1c olacaktır. pimiz ikbsat ve tasaruf mnca e- mur e mıı ır. ...-
leıindeki milli vazifemizi yap- Her daire kendi sahasındaki - Proğram uzun bir mllddet 

istihsal ve ihraç menbalarma tedrici surette tatbik olunacakmağa azmedersek tasarruf be-
ka kolaylıklar ve inkişaflar temini tır. Ancak bazı tedbirlerin der-

polı· 8 dı·vanında tetkik saplarımızı yu rda arzettiğim 
için devlet memuru olsun olmasın hal tatbiki mukarrerdir ki neti· 

rakamlara yakın yektlnlara çıka- b h l al k d l le celeri derhal tezahür edecektir. 
racağımıza asla ıllphe etmiyo- -li.:=er=~==u=t.;a==au=ll!l=•==:.::4=:a:=ar==o==ar==•===--===========--:::::::o--

Vali vekili Muhittin Bey bir rum. 

olunuyor 

kaç gece evvel bazı polis mer· 
kederini ansızın teftiş etmiş ve 
bir kılım memurların vazife 
başında bulunmadığını, bir kı

smını da nöbet esnasında uyudu
ğunu görmllftür. Vali Bey, vazi
feye riayetsizlik gösteren bu 
polis memerlan hakkında der
hal birer rapor tanzim ettirmiş 
ve haklarında l<anuni muamele 
yapılmak üzere polis divanına 
sevkolunmaJarını bildirmittir, 

Polis divam dün toplanarak 
bu memurlar hakkında tahkikat 
başlamıf, bir kısmım da istic
vap etmiştir. 

Haber aldığımıza göre, ıece
leyin vazife esnasında uyuyan 
bu polisler arasında bir kaç ta
ne de komiser muavini vardır. 

Mahmut B. bundan soma lı 
bankası hakkında şu izahab 
vermiıtir: 

1924 senesinin 26 ağustosun
da Ankarada dört odalı ktiçOk 
bir evde, yalnız alb memurla iş 
bankası açılmışb. Bir milyon ser
mayesinden yalnız dörtte biri, 
250,000 lirası toplaıımqıb. O ta
rihin üzerinden ancak beş sene 
geçti. Bugün bankamızın Ti.IA
yetlerde 27 ıubesi vardır. Bütün 
memurlannın mecmuu 700 zil 
buldu. Bu memurlardan 95 i 
Hanımdır. 

Ankaradald merkez binası, 
AY1'11pamn en büytik ve tık ban
ka binalan gibi milll gururumu
zu okşuyacak kadar muhteıem
dir. Bankanın muamellb, mil-

aç karnına .•. 
AH Safder parmağınm ucile 

ip.ret ettiği ılttun kısmını arka
daıının burnuna sokarcuma su
ratına yaklafbrarak: 

Güzel gözler 4~~~,, 
il 

CAZiP IAllllL&Rlm. 
~ 

- MıUabakanın birinci devresi -

Bu güzel resimleri saklayınız! 
Sizi ainemalara bağbyan o ılık bakıılardır. 
Bunu düşünerek gazetemiz yeni bir müsabaka açıyor. 

Bu müsabaka iki kısımdır. Bir müddet bu sütunda güzel gözlü 
artistlerin tam resimlerini garecekainiz. 

Bu sayılan saklarsanız hem güzel bir kolleksiyon kazanmış, 
hem de müsabakanın ikinci devresi için hazırlanmıt olursunuz. 

İkinci devrede burada bu dilberlerin yalnız gözlerini göre -
ceksiniz. O zaman ıize soracağıı: : 

- Bu bakıılan tanıyabilir ·misiniz? 
Siz, o g6zleri tanıya bilmek için bu ıtitunda çikan dilber 

reaiınlerini saklamağa başlamalısınız 1 
Ancak bu sayededir ki mllaabakanın ikinci devresinde mu

yaffak olabilirıiniz. Kur'aya dahil olup mükafat kazanabilmek 
için blltnn o güzel gözleri tammak lizım olacakbr .•. 

- Ynı bin lira •.• 
- Nedim Bey bu parayı 

yalamıt yubnuf.. Payımw naıd 
çıkaracajız? 

- lıte oluyor.. Olacak ..• 
- Böyle yüklü bir vurgun •• 

Ne mutlu bize ••• 

V AKIT ın tefrlkasn 42 - Şu havadisi oku. 
Avnilsselilı sernameye bakıp 

- V allahı ağzından burnun
dan kan getirinceye kadar ar
kuım yumruklar. Elli bin liraıı· 
Dl kustururum •.• 

Bayram tes'idi gibi sarmaş 
dolat olarak sıcak sıcak öpü
tilrler. Bu arkadaşlık puıelerinin 
tatlı harareti içinde Avnüsselah: 

Yazan: Hüseyin Rahmi 
- Sabah~~Y.~ .b.irine kızdın alacak kadar paran yoksa bu 

da tehevvl\runu hızım kapıdan dünya dağdağasmdan kurtulur-
mı ahyonsun ? sun ..• 

- Bitik bir haldeyim ... 
- Bitikliğin açlıktan sa böyle 

erkenden kahvealtı için yanlıı 
kapı ~almış olduğunu ihtara 
mecburum... 1 hallede kedi 
kalmadı. Şimdi biribirimizi yi-

. yoruz .•. 
- Az vakit sonra sayemde 

haklava bôrek yiyeceksin .•. 
- Sayıklay~r musun ulan ısıt

maya mı tutuldun ?. Ne vakit 
yakalandın ? 

- Bu sabah.. Şimdi ..• 
- Atlab ;ifalar versin. Kinin 

- Bitikliğim açlıktan, kader
den değil ... 

- Her halde tokluktan, cep 
dolgunluğundan da olmamalı •• 

- Sevinçten .•. 

- Tayyare piyanko1U mu 
çıkb ulan 1. Eğer numara cebin
deyse şimdi seni boğar cesedini 
kuyuya atanm, .. 

Ali Safder cevap olarak ce
binden çıkardığı gazeteyi uzabr .• 

A. vnüsselah - Bu ne? Benim 
pek mütalaa meraklısı olmadığı
mı bilirsin. Bahusus sabahleyin 

okuduğunu tekrarlayarak: 
- Çok nıOhinı bir sirkat.. 
-EYet 
- Ulan sen ıni bir yerden bir 

ıey vurdun Payımı verm~en 
ıimdi ıeni polise teslim edenm.. 

- Oku diyoriım camm •.• 
A vnüsselahın gözleri ıatırlar 

üzerinde yukardan aşağı ilerle -
dikçe faltaıı gibi açılır... Son 
kelimeyi mınldadıktan sonra: 

- Ben de bittim Safder ••• 
- Mulahab kavradın değil 

mi? 
- Ta kökünden .•• 
- Yüz bin lira 
Amüsaelah bOyiimUı g6zlerini 

burun buruna arkadaımm göz
lerine yaklaıtırarak tekrar eder: 

- Ben vakamn hakikat ol
dujıma inanamıyorum.. Rnya 
gör6yonız aamyorum ... 

Avnilssellh arkadaımı iki o
muzundan yakalayıp ıiddetle 
aarsarak: 

- Kendine gel yavrum. Bak 
ıen semin. Ben benim.. Etrafı
mızı muhit eıyaya elinle birer 
birer dokun. Sana maddiyetle
rinden haber •ersinler.. Rnya 
g6rmtiyoruz. Hayabn ıeniyeti 
içindeyti. 

- BUttin 8mrGmlln rliyalann
da sayıkladığım ytlz bin liraya 
uyanık iken elimle temas ede
bilecek miyim? Rtlya hakikat 
olur mu? 

- Taliimizin bize mesut bir 
riiya gibi sıntbğı bu nazik an
lan böyle tebrikle, tehniyetle 
geçirmeğe gelmez.. Saniye fevt
edecek vaktimiz yoktur... Bu 
binlerle liralar kudret helvası 
gibi . kucağımıza gökten dökül-
mez. Hemen ılmdl işe baıla
malıyız .• 

Saf der istihzakir bir bakııla : 
- Nasıl? 
- Nedim Beye gidip cinaye· 

tine temamile vukufumuzu ania
tarak hissemizi isteriz ... 

- tık milracaabmızda Bey
fencli ithamımızı kabul ile he· 
men paraları sayar mı? Birçok 
inkar ve kaçamak yollarına sa
pılacaktır. 

bitmedi 
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O··ı·· b h h ı ··ı·· /Bu da bir mesele mi? um, e eme a o um Şehri dolduran Noel ağaçlarını Ada ıram-
AJiye l-I. son bir ayda iki defa intihara teşebbüs . ları mı •emin ediyor 

., Emanetin yaptığı tetkıkat ne netice verdi 

etti ve kurtarıldı ••••• 
"Sahlan çam dallannın ner~ 

·Üçüncü teşebbüsünü nasıl yapacağını anlatıyor 
Ali ve H. ın maceralarla 

Hıristiyanların Noel yortulan 
münasebetile tehirde birçok 
yeni kesilmiş çam ağaç ve dal
ları nazara çarpmaktadır. Bil
hassa Beyoğlunda büyük pasaj
larda adeta çam meıherleri ku-

den keıildilği hakkında tahkıkat 
yaptık. Bekçi
lerin ııkı kon .. 
trolu altında 

buJunan Ada· 
lardan çam ke
silmediğini öğ• 
rendik. Bu 

, 
' 

,---:.1 ağzından dinleyin 
,.,.--n dolu hayatını kendi 

ı ? -
rulmuştur. 

Hususi bahçc'erde çam yeti.ş
tirilmediğine ve Adalardan çam 

-

1 
• Ştr/eelJ Hayrlyenln eoelkl gea ıaal 

4 
7 de K6praden hareket eden 68 numara~ 

$e Vapuru Kireçburnu açıklarından geçerken 
lıremaneti cioannda Eczane so/ea~ında 

Oıtıran tii.fcardan Şahin Beyin kızı 21 ya-
1rıda Abye hanım /eendisfni denize atarak, 
lrtıe~ lstemf~se de santlo.lcıltır tarafından 
Urtcrrılmışfır.,. 

PoJis istihbaratının verdiği bU 
ltıalumat fizerine ayni Hanımın 
}>akın bir mazide ayni yerde 
ba,ka hır şekilde intihara teşeb
Us ettiğini hatırladık. Hayatın
an iki defa intihara teşehbüı 
decek kadar usanan bu genç 
da konuşmak her halde şayanı 
ilckat neticeler verecekti. Bu 

fe memur ettiğimiz arkadaşımız 
llJatıyor: 
Aliye Hanımın oturduğu evi 

ldduk. Zili çektim. İki dakika 
orıra kapının yanındaki pencere 
afesi bir az aralandı. Bir genç 
•dın sesi: 
- Kimsiniz? diye sordu. 
- Aliye Hanımı arıyorum 

evabım verdim. 
- Aliye Hanım benim dedi. 
iki dakika sonra alt katta 

Ukemmel döşenmiş bir odada 
fi karşıya idik. Biraz fazlaca 

nan sobanın yanındaki kol
kta oturan Aliye hanım bir 

andan ısınıyor. bir yandan se-
ebi intiharını anlatıyor: 

.Aliye H. d !J'Or ki 
"Ben bununla iki defadır inti-

.llllve Hanım 
Ali Mahir Beyin oğlu ile evlen
dim. T raş parasını bile verdiğim 
bu zengin oğlu ile de bir müddet 
sonra ayrıldık. Çünkii ikisinin de 
tabiatları benim tabiatıma uy
muyordu. Bunlardan sonra bir 
çok gençlere tuajlOf ettim. 

Fakat daha ilk görü§te, "ıizi 
seviyorum,, diye yalvarıyorlar, 
ağlıyorlar. Fakat bütün bu yal
varmalar benim için değil, Baba
mın maddi vaziyetinin düzgün 
olması dolayısiledir. Çünkü bili-
yorlar ki babam yaşayabileceğim 
bir adamın bütün refahını temin 
edecktir. 

Bıı.untımıvan sevgili 
Ben işte riyakar insanlardan 

hoşlanmıyorum. Ben beni seven 
fakat sevgisini izhar etmiyen, 

paramı değil, beni seven bir 
genç istiyorum. Böyle bir genç 
hayat arkadaşı bulamadım ve 
bundan sonra da bulamıyacağıma 
kaniim. Bu kanaat ve ayni zaman
da ailemin tazyiki beni çok 
ye'se düşürdü. 

Evvelki sene kokaine alııbm, 
fakat fimdi kullanmıyorum. 

Sabaha kadar balolarda 
Sıkıldığım zamanlar hemen 

giyiniyor, evden kaçıyorum Gar
dende sabaha kadar hiç durma· 
dan dans ediyorum. Gfinlerce 
eve gelmiyorum, geceleri eğlen
cede, gündüzleri arkadaşlarımın 
evinde kalıyorum. 
İık iniıhar 
Birkaç gün sonra babam be-

mek fizere beraberce vapura 
bindik. 

Son teşebb'IJ$ 

Kireçburnu açıklarında gllver-

kesmek memnu olduğuna göre 

bu çamların ne suretle, nereden 
tedarik ediJdjğ! emanetin nazarı 

dikkatini celbetmiı, keyfiyet 
tetkik edilmiştir. Dün bu huauı

ta Emanet bahçeler mtıdtırlilğ'O 
tunları söylemiıtir. 

tey~ çıktım. Parmaklığa sıçradım. 
EIJerimf ileri uzatarak denize 
atıldım. Denizin dibine ellerimin 
değdiğini hissettim. 

Biraz sonra denizin liltnne 
çıktım. lıeı de bir balıkçı kayığı 
dolaşıyordu, iyi yüzmek biJdiğim 
için hemen beni kurtarmaıın 
diye uzakla§tım. Dalgalı denizde 
bir su kuyusuna tesadüf ettim. 
Burası kuvvetle beni çekiyordu. 
Artık kuvvetim bitiyordu. San-
dalcı yetişti. Beni kurtardı. Cene 
ölmemiıtim . 

Bugün hiJi yqıyorum. F'akat 
asabi buhran suya ablmca geçti. 
Ayıldım. Tabanca ile on kere 
daha intihara teşebbfis ederim. 

Fakat bundan sonra Altın 

1ene satılan 

çamlar Bursa 
ve Mudanya 

havalisindeki or .. 
malardan ke-

silınitt mot6r1erle ıehrimiz geti
rilmittir. Mahaza biz tetkikat 
ve teftiptımıza devam ediyonu,, 

kumda bile denize girmeğ'e 
tövbe ettim. Denizde ölmek çok 
ısbraph olacak. Mazinin iatik
belde de tekerrilr etmeai, Omit
aizlik, yeis, iıtediğim gibi yqa
mak imkanının ıelbedilmesi beni 
fena düşündOrmeğe sevkediyor .. 

Aliye Hanımın sözleri bitmiıti. 
Bundan ~onra 
-Bundan sonra bu gfbf teteb· 

bllllerin vaki olmıyacağına ka• 
niim. Çfinkll deniz intiharın ko· 
lay olmadığını, yaıamanın zevki-
ni ai.ıe tanıtmıttır, dedim. gO.ldll: 

- Faz.la değil. dedi. Bu va
ziyet b6yle devam ederse yirmi 
gün aonra. bu eve bir kere 
daha uğramak zabmetinide bu
lunacaksınız.,. 

Emanet Maryo Serraya 31 
bin lira tazminat verdi 

Yıldız müsteciri bu parayı aldığının işaa edil
memesi şartı ile mukavelenin feshine ve 

sarayı devretmiye razı olmuştur 

M. Harvo Serr11 
ve avukatı 

İıin bir de adliye cephesi var : iflas kararJnı hacizler 
ve yeni alacaklıların talepleri takip ediyor 

Şehremaneti ile Maryoserra a• 
rasında b.i~ .. itılifname yapılınJI , 
ve bu ıtılafname neticesinde 
Maryoserra Emanetten 31 bin 
lira tazminat alarak Yıldız Sara
yını ve demir b8' eşyalan Ema
nete iade etmiıtir. 

Maryoserra maJiiru olduğu 
ilzere Yıldız kapatıldıktan sonra 
Emanet aleyhine 5 milyon liralık 
bir tazminat davası açın1ş, fakat 
aynı zamanda Emaaet de muma
ileyh aleyhine bir takıın davalar 
ikame etmişti. 

ı,-

Yıldız. Mrayının Mlonlarından biri 

ara teşebbns ettim. Fakat bir 
rlU ölemedim. Hayattan bıktım 
atıdım. Yeis, nevmidi bunun 
şlıca sebebidir. 
Ailem mutaasıptır. Beni bir 
kika olsun sokağa b1rakmak 

leınezler. Hatta köşedeki bak-

ni bulduwyor. Eve avdet ediyo
rum. Bir ay evvel pek sıkıldığım 
bir gün ani olarak intikara l:a-

Uzayıp giden bu davalar ıon 
zamanlarda Emanetin ınabkOm 
olması ihtimalini gösteren of
halar arzetmeğe başlanıı1, fakat 
bu arada Maryoserra hem dava
ların uzamasından, hem de para· 
sızlığın sabredilemeyecek bir ba
le gelmiş olmasından Emanete 
müracaatla 600 bin lira tumiL 
nat muhahilinde uyuşmıya taraf
dar olduğunu bildirmiştir. 

minata razı ol1DUftur. detli mukavelenin fesbedildiğine 
Bu muvafakat üzerine Emanet ve her iki ta :afm yt:k .i ğorinden 

bütçede yeri olmıyaıı bu 31 bin alacağı, vereceği kalmadığına, 
lirayı temin etmek için faaliyete her hangi bir bahane ile her 

hangi bir taJep dermeyan edile
geçmiş, meselenin duyulmaması ldan kibrit almağa bile yoHa-

aılar. Bense serbes hayatın 
eftunuyum. 
liava almak. dans etmek, is .. 
diğim şekilde gezmek, eğleu
tk istiyorum. Ailem ise buna 
Çte · taraftr değil. On üç ya
da iken Haşım Paşanın oğlu 
illet Beyle evlendim. geçine
dık aynldık. On yedi yaşında 

en de ıu meşhur zenginlerden 

rar verdim. 
Babamın tabancasını aldım, 

d mda evvela tabancanın pat
~y~p patlamadığını bir el ha~a-

teş ederek muayene ettim. 
ya a 1 k b. 
Sonra kaı bime nişan a ara ır 

1 daha sıktım. Kurıun sır-
curşun . 
tımdan çıktı. Ôlmedım. 

Evelki gün sıkıldım. Gene 

d k bm arkadaşım Neha-ev en aç · . 
hat •tt' Gece Sarıyere gıt • e gı ım. 

Emanet bu teklifi hüsnn ka
bul etmekle beraber paranın 
çokluğunu ileri sürmüş, hedelatı 
icareden alacağı olduğunu söy
lemif, müstecir ile pazarlığa gi
rişmif, nihayet Maryoserra para· 
yı eline alıncaya kadar mesele
nin şuyuuna meydan verilme
mesi kaydı ile, 31 bin lira taz-

miyeceğine dair noterlikten mu-
da matlup olduğundan cemiyeti saddak bir ibraname alınarak 
belediyeden gayn melhuz mas- mumaileyhe verilmiştir. 
raflar için 50 bin liranın sar· Bu ~uretJe mukavele feshedil-
fına mezuniyet alınmıştır. dikten sonra Emanet memurJa-

Bu 50 bin liranın sarfı ka- nndan bir heyet teşkil edilmit 
ran alındıktan sonra avans ola- ve Maryoserraya teıJim edilen 
rak 31 bin lirası derhal vezne- demirbaş eşyaJarm teseJJümüne 
den istifa edilmiştir. Para bilflanılmışbr. 
Maryoserradan 30 aene müd- Liitjen sayı( ayı çeviriniz/ 
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Türkiye 5ovyet 
Emanen Marya 
Sarraya tazmi

nat verdi 
3 üncü sayıfa. uızchtD maoııt 

Tesellüm muamelesi bir iki 
güne kadar hitam bulacaktır. 

Fakat biitün bu meseleler 
o]up bittikten sonra iş duyulmuş, 

Maryoserra aleyhinde iflas ka
ran da verildiği için Emanete 
haciznameler yağmıya başlamış
br. Bunlardan bazıları Emanet
ten alınan 31 bin liranın bazıla
n da Maryrserranın Yıldızdaki 
tahsi eşyalanmn haczine taalliik 
etmektedir. 

Bu haciznamelerden paraya 
ait o'~~~a~ . ~aryoserra ilişağini 
katetbgı ıçın mfaz edilememekte
dir. Eşya haczedilmiştir. Fakat 
bütün bt n\ar'n 1000 lirayı R'e
çec<'ğhıe ihtimal veritmemck
tedır. 

Arllıve O'ph.:.si 
Djğer taraftan ~uyumcu Baba

yan Ef. tarafından M. Mariyo 
Sena aleyhine açılan iflas da
vası, ikinci ticaret mahkemes'n
de nelice!enm;ş, kendisinin ifla
sına karar verilmi;tir. 

iflas ınemurn o!arak mahke: 
~e ~z~sından Celal B. tayin e· 
dılmıştır. Avukrıt İsmail Isa ve 
Refet Beyler if as bürosunu teş-
kil etmektedir. Kendilerine teb
ligat yapılmış, bu zevatla Celil 
Beyden teşekkül eden heyet, 
dun M: .Senayı isticvap etmit
lerdir. M. Serra, bugün de ad-

liye dairesine gelecek, isticvap 
olunacaktır . 

İflas büro5u, M. Serranın def
terlerine ve mallarına· vaz'ıyet 
etmişt~r. Hesaplar, müfüsin ala
cağı, vereceği tetkik olunmak
tadır. Müflisin « YıldtZ » daki 
maUarına haciz konulma muame
les.i .ikmal edilmiştir. 

ilır refikimiz, M. Serramn 
mahakemece iatenilen kelaleti 
?ö~termediği takd rde tevkifi 
ıhtımölinden basetmiştir. Tahki-
katamıza nazaran hal b'" 1 b" ' en oy e 

ır tez mevzuu balısdeğildir. 
Esasen yeni kanun 'b· . . . mucı ınce, 
müflıa ıf as bürosunun . J emn a-
tanda bulunacak m" d . , uıaa es1z 
memleket haricine gı·t k 'b' . _ me gı ı 

hır teşehbilsu karşısında, hak-
kında cezai ahkam tatbik 1 _ 

bil k . o u 
na ece tir. 

. T evl~if ,_ bilhassa borçlann tah
kık~, ~flas ~ebep!erinin tesbiti 
neticesmde iflasta hile görüldii
ğü takdirde mevzuu bahsol _ 
b ,. k" b a ıırr, ı u meselede hile vey 
taksir buJunup bulunmadı~ın; 
anlaşılması, henüz mümkün de· 
ğildir. 

Daha alacaklıların toplanması 
bile vakı olmamıştır. Alacaklılar 

t 

kanunusaninin ikisinde toplana-
caklaı dır. 

l:ir bankanın da M. Serradan 
100,000 !ıradan fazla alacağı 
bulunduğu söylenilmekte ise de 
l:-üroya daha müracaat edilme
m ~tir. M. Serranm piyasaya ne 
kadar borçlu olduğu hakkında 
bir rakam tesbiti, henüz kabil 
değild:r. Bu, müracaatlann tet
kıkinden sonra tayin olunabile
ce~ tir. Borcunun bir h•ıçuk mil
yon Hra olduğu tahminden iba
rettir. 

W~JEITftl 
Türkün şekeri 

Türkün milli şekeri tabiri 
ıle üzümden yapılan pek

mezi kastediyorum. Avrupamn 
beyaz pancar şekeri Türkün 
kırmızı üzüm şekerine rekabet 
ederek onu bilhassa şehirlerde 
istihlak sahasından kaldırdığı 
zamandan beri Anadolumuzun 
feyizli bağları haıap olmuştur. 
Vakıa bağlarımızı harabisinde 
yirmi, yirmi beş sene evvel 
memleketimize müsaJlat olan 
filoksera hastalığının da tesiri 
olmuştur; üzüm istihsalatımız 
bu )Üzden zarar görmüştür. 
Fakat bağlarımıza asıl zarar 
veren, kütüklerimizi mahveden 
şey filoksera değildir; ecnebi 
tekerlerinin istihlak sahasında 
üzüm ve pekmezle bunlardan 
yapılan tatlılar yerine kaım ol
masıdır. 

Bundan yirmi, yirmi beş sene 
evvel Anado1umm hemen her 
lrnsabası bağlar a çerçiveli 
idi. Ağustos sonu ve Eyföl ipti· 
daları bu kasabaların mwızarası 
sanki umumi bir düğüne ben
zerdi. Çünkü o zamandan her 
kes bağının bir kısım üzümlerini 
top1ar, sergilerde kurutur, kuru 
üzüm yapardı; geriye kalan k1smı
m da ezerek suyundan pekmez 
ve bulama1ar yapardı. Bu uretle 
Anadolu halkı bir senelik tatlı 

ihtiyacmı temin ederdi. Sonra 
pekmez yalmz tabii şekilde ve 
şerbet halinde kullanılmazdı. 
San'atkirlar maddet iptidaiye 
olarak pekmez kulJanırJardı. 

1
• P-ckmezden · muhtelif tatlılar, 

reçeller yapılırdı; ve bütün bu 
tathlar şimdi ıeker ile yapılan 

tatlılar yerine sofralarda kullam
lırdı. 

Ecnebi memleketlerin şeker 
fabrikaları istihsallerini artırdıkça 
fiatlarmı kırdı ; bir zar: an oldu
ki Anadolu halkı şeker1n okka
sını altmış paraya kadar aldı. 
Bu ucuzluğa kapitülasiyonlar da 
yardım etti. Fakat şeker fiatJa
rınm memleketimize bu kadar 
ucuz satılması milli iktisadiya
bmız için hayırlı olmamıştır; 

bilakis bir nevi felaket teşkil 
etmiştir. Çünltü bunun netice
sinde Anadolu halkı pekmez 
yerine umumi surette şeker 

istihlakine düşmüş, bağlara 

bakılmamış, füokseradan biten 
bağların yerlerine yenileri yetiş
tirilmemiş, Anado!umuzun bir 
çok yerlerinde . bağdan eser 
kalmamıştır. Y almz ecnebi mem
leketlere ihraç edilen çekirdek-

Y wım asu evvelki : 
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Samatva daiıeı beledi
vesl reısi izzet,u laik Bev 
marifetıle gaz fenerleci
nin tamiratı ve boraların 
muayenesi icra olur.ar1tk 
Gün gece }' edikuleden 
Samatva. tarlhıle Ahsa.ray 
caddesi ve Ha.sanpaşa 
karakoluna hadar gaz 
ıkaı olanarak soktthlt:. r 
tenvir edilmi~, bugün da .. 
hi llumhapı ıara/ının 
tamirat ve miJ.bava.asına 
müba~ereı olunmuşıur. 

en büyük dostudu 
-siz-h-ağıa-rı -kal-mış-gı-.bid-ir. Sıv~ ~topold~ 
Bundan sonra şeker fiatları l&Ja ~ \iJI. 
yükselmeğe başlamış, hatta pek 
çok yükselmiş, fajcat yüksek M. Karahan matbuat müm 
fiatla teker sarfiyatı devam 
etmif, hiç ~ imsenin hatırına 
bağlan ihy,- etmek, eskisi gibi 
pekmez yapmak 1 gelmemiştir. 

Hali hazırda şehrimizde üzüm 
ve pekmez sarfiyau eskiye nis
betle hiç derecesine inmiştir. 
Köylerde bi e bu milli mahsula
tımızın sarfiyatı asgariye düş

müştür. 

Binaena1eyh eğer iktisadi 
müvazenemizi bulmak için yerli 
mallarının ve mahsullerinin ııar

fiyabna revaç vermek ihtiyacın
da isek üzüm ve pekmeze mem~ 
leketin umumi hayatında eski 
mevkiini vermeğe çalışmak ·la
zımdır. 

Fılhakika bu güoliü neslin 
tatlı hususundaki zevki çok 
incelm'~fo·; belki doğrudan 

doğruya bugünkü şek inde pek
mez istediğimiz kadar rağbeti 
bulamaz. Ancak biraz gayret 
edilirse üzfimden çıkan Türkün 
şekerjne pancardan çrkan ıeker 
kadar değilse bile ona yakın 
bir ince tat vermek kabildir. 
Kaldı ki mesele milli bir tasar
ruf meselesidir ; ıcap ederse 
hepimiz zevklerimizden de feda
karlık yapmak zaruriyetindeyiz. 
Ancak bu suretle memleketi 
iktisadi felaketten kurtarabiliriz. 

J.l1ı lınıPt A ~1m 

Günün s vasett 

Ok1 avna had!seferi 
Muhtelif menbalardan gelen 

haberler Rus Sovyct Şur ları 

ıttihadının cenup kısmında, Ok
raynada, ihtilalcı bazı hareket1er 
vukua gelmekte olduğunu bildi
riyor. I-hber alındığına göre 
~raynada halkı bol,evizim 
aleyhine teşvik eden birçok 
münevverler tevkif edilmiş ve 
bu hareket Rus hudutları hari
cinde bulunan Okraynahların 
cemiyeti akvam ve düveJi mu
anama nezdinde protestosunu 
icap ettirmiştir. 
Komşu ve dostumuz olan Rus

ya nın umuru dahiliyesine taallük 
eden bu mesele hakkında mü
talaa yürütecek değ liz. Ancak 
vaziyeti tevzih için bu gUnkü 
halin menşeleri hahkında bir kaç 
söz söyliyeceğiz. 

Moskova ile Kiyef a·rasındaki 
zıddıyet bu günün hadisesi de
ğildir. Çarlar devrinde de küçUk 
Rusyalılarla büyük Rusyalıların 

ı 

arasında zaman zaman cenup 
eyalatinın isyanile meydana çı
kan bir zıddiyet hüküm sürerdi. 
Maziye doğru bakacak o!u,sak 
aynı zıddiyet sebebine "Mazep
pa,, nın on ikinci Şarlı davet 
etmesine ve Pultava hezimetine 
sebebiyet vermesine şahit oluruz. 

Asırlardan beri devam eden 
bu zıddiyeti teşrinevvel ihtila
hnın ortadan kaldıracağını zan
netmek kadar büyUk bir hata 
olamazdı. Sovyet ittihadının er
kanı arasına katılan Okrayna, 
an'anevi bir hisse tabi kalarak, 
Moskovadan gelen direktifi ta
kip mecburiyetinde hulunmaıım 
çekemedi. 

Buna ilave olarak Okraynanın 
Yahudi düşmanlığı He meliif 
olmasını, ve merkezi Yahudile
rin nufuzu altında telakki etme
sini de kaydedecek olursak, 
"Küçük Rusya ,, da bugün vu-

sillerine böyle dedi 
Moskova, 25 (A. A) - lstanbuldan Sivastopola muvasalet ed~ 

M. Karahan matbuat m6.measillerine Ankaradaki devlet adamlati' 
yaptığı mükalemelerin Türkiyenin Sovyet Rusyanın en büyük do~ 
olduğu hususundaki kanaatini teyit eylediğini beyan etmiştir. ~ 
Karahan demiştir ki : 

"Ankarada Sovyet Rusya ile Türkiye arasında imzalanan pro'. 
tokol Sovyet-Türk münasebabnda bu münasebab daha sağl 
kılan ileriye doğru bir adım teşkil etmektedir. 

İn(!iliz askeri Mısırdan çıkarsa ... 
Akdenizde tehlikeli bir vaztvet hasıl olurmuş! 

Londra, 24 ( A. A.) - Avam kamarasında Hindistan işleri 11• 

zın Lort lrvin in geçenlerde maruz kaldığı suikast hakkında gö 
derdiği bir telgrafı okumuştur. Siyaai mahafil bu vak'anın müfri 
Hıntlilerin birlikte çalışmak iimitlerini ortadan kaldırmak ve irti 
yapmak maksadına matuf bir teıebbü&ünden ibaret olduğu zann 
dadır. 

M. Çorçil, Mısıra karp takip edilen siyasetten bahsederek lır 
giliz askerlerinin Mısırdan çekilmesinin Akdenizde tehlikeli bir 
ziyele sebep olacağım söylemiş~. 

••••• 
Bir tren kazası 

Selinik, 25 (A.A) - İskeçe
Drama treni 18 kişi nakletmekte 
olan bir otobüse çarpmıştır. 12 
telef ve 6 ağır yaralı vardır. 

lkı sahtekar 
Paris, 24 (A.A.) - Sahte ln

giliz ve Am< rikan bankanotları 

yapmakla maznun iki talebe tev
kif edilmiştir. Bunlardan biri Rus 
diğeri Romanyahdır. Yakında 
b r takım tevk:ifat daha yapıla
caktır. Mevkuflar, ağlebi ihtimale 

nazaran merkezi Amerikada ve 
Avruoada ıubeleri bulunan bev
nelmilel bir çeteye mem~~p bu -
lunmaktadır. 

Papan•n başvek1h 
Roma, 25 (A.A.) - Gazete

ler, Kardinal Gasparinin yakın-
da istifa edeceğine dair ortaya 
çıkan haberin teyit edilmekte 
olduğunıı ve mumaileyhin yerine 

Monsenyör Paçellinin geçeceğini 
yazıyor. 

Roma, 25 (A.A) - Jurnala 
Ditalya gazetesı Kardinal Gaa· 
parinin çekleceği 'haberin teyit 
etmekted ı. 

Yeni b~!çıka kabinesi 
Brüksel, 25 ( A.A.) - Ayan 

meclisi hiikfimete 55 muhalif 
reye karşı 84 rey ile itimat be
yan etmiştir. 

ku bulan hadiseleri gayet tabıi 
görürüz. 

Kiyef ve Moskova arasındaki 
bu zıddiyetin ne suretle tesviye 
edilebileceği hakkında hükilm 

yürütmek abes olur. Moskovanın 
Kiyefte siyasi bJr niifuz icrasın
dan fazla, o muhite munis gel-

miyen veya biç olmazsa o mu
hitin bir kısım halkını cezbede
miyen bir akide kabul ettimıeğe 
çalışması ihtilafın neticesi hak
kında hiç bir karar verileme
mesini mecburi kılıyor. 

Yalnız iki kitle arasında zuhur 
eden, bu esası fikri mücadelede 
Okrayna münevverleri itidalki
rane hareket eder ve asırlarca 
zamanlardanberi iki kitle arasın
da devam eden nefsaniyeti bir 
tarafa bırakarak muslihane bir 
çarei tesviye bulmanın imkinını 
araşhrırlarsa muvaffakiyetleri ih
timali ziyadeleşir kanaatindeyiz. 

M. Gayu1 

Esbak reisicümhur gömnld 
Montelimar, 24 (A. A) - Es 

bak reisicümhur M. Lube'in c 
naze merasimi gayet sade b' 
surette yqpılmışhr. 

Lahey konferansı toplanıY 
Pariı, 24 (A. A) - Labey ko 

feransının 3 kanunusanide topla 

nacağı resmen ilin edilm~ştir. 

Reisicümhura suikast 
Buenos-Ayres, 24 (A. A) 1 

Meçhul bir şahıs Reisicünıh4 
M. İrigoyene bir kaç el siJal 
atmıtbr. Keisıciımnura oır 'Ş 

olmamıştır. Mütaaru, öldürU 

müştür. 

Faşizm aleyhtarlarının 
faaliyeti 

Paris, 24 ( A.A ) - Pariste~ 
faşizm aleyhtarları cemiyeti aıs' 
sından bulunan Berneri, zabıtaf' 
verdiği ifadede Belçikaya ıtsl• 
yada yapılmak üzere bir takJ 
suikastlar tertip etmek maksadİ' 
le geldiğini söylemi11tir. 

Bemeri, gizli surette çalış~ 
bir· komlinist teşkilatı tarafınd~ 
verilmiş sahte bir pasaportu bS' 

mil bulunmaktadır. 

Arjantin reisiciimlıun"ıtf 
suikast 

Buenos-Ayres, 24 (A. A) / 
M. İrigoyene yapılan sui kas~ 
faili Larinelli isminde anarşisi 
bir İtalyan ressamdır. Reisicüdl 

burun maiyetinde bulunan i~ 
polis yaralanmı~tır. 

Perşembe 

mm 
Kanunevvel 

1929 
Gün don-/Jmü 

Güneşm doğuşu: Z ,25 - __ _,,, 
Namaz vakitleri 

Sabah Ôlle ikindi Ak911.m Y ahı fr11••• 
s' 5,54 IV 5 14,34 16,46 18,2~ ~ 

Bugünkü ha va 
H .. ,.. bulutlu, Rlisslt poyrudll'. 
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[ (V AKinIN ŞEHİR HABERLERİ) 
Terkos için 

Emanette. 

Bu, fabnkası tevsı ed lıyor 

Sehremaneti büyük bir 
GeçenJerde beıediye mecli

sinde yapılan bir müzakere ne· 
ticeainde Üsküdar ve Adaların 
buz ibtiyacmı temin etmek ilz
re Kadıköyünde 50 tonluk bir buz 
fabrikası vücuda getirilmesi ka
rarlaştın lmışb. Haber aldığımıza 
göre Emanet son günlerde bu 
fikirden vaz geçmiı ve fazla 
masraf olmamam için Karaağaç
taki fabrıkayı genişletmeyi dtl· 
şfinmilştOr. Bu milnascbetle dlln 
akşam geç vakit, 1ıremini 
Muh"ttin Beyin de bu 'uc. uğu bir 
içtimada Karaağaç fabrikasıflln 
15 tondan 126 tona çıkanlmaaı 
muvafık görillmOştllr. Bunun için 
Ayrupaya yeni makineler ıipariı 
olunacaktır. 

rapor hazırlad• 
Haber aldığımıza g6re, Dahi· 

lfye veklleti Şebremanetine 
f6nderdiği bir tezkerede Terkoı 
Iİrketi hakkında etraflı malumat 
iatemıttir. Bunun üzerine Ema
•et fen itleri mlldilril Ziya ve 
Ilı mtltahassısı Burhanettin Bey-
ler tatkikat yapm· vekAletin 
istediği malumat ·.amışlar· 
dır. 
Öğrendiğimize gore bu tetki

kat esnasında ıehrin uıqumi su 
İhtiyacı ve T erkoı şirketinin bu 
ihtiyacı ne niabette temin ettiği, 
haJkın şirket aleyhindeki tikii
Yetleri, Emanetin gördüğn nok
ıaniar, şırketin ı iayet etmediği 
lbukavele maddeleri ve bunların 
lleticesi olarak f manetin şirkete 
1aıdığı biltün ihtarnameler ayrı 
ayn tesbit olunmuş ve büyük 
bir rapor hazulanmı~tır. Rapor 
Şehremini Muhittin Bey tarafın 
dan tetkik olunduktan sonra 

G da madde eri tahlıl 
ed ecek 

Şehremaneti Belediye zabıtuı 
merkez erine gönderdiği yeni 
bir tamim e gıda maddelerinin 
sıkı ıurette teftişini ve nümune
ler almarak derhal tahlılhaneye 
gönderilmesini bi dirmittir. 

•ekalete gönder lecektir. 

K )m syocular ceoııveı·nde Eczacılar toplandı 
Dün gıimrük komisyoncularının 

Jeni idare heyeti int ha bab 
Yaprlmışhr. Reyler tasnif edi miş 
kadri, Hamdi, Necip, Hakkı, 
Ferit, Yekta Nezihi Kamil bey
ler müttefilran yeni heyete inli· 
hap ediımiı!erd·r. 

Elektrik fiatı 
l!rn~nt>tte ıiTk ı •r .. ....._ 

1ht1lAf a $ebf"p oldu 

Y erlı ecz(ılardau bir sPrgı 
acac,ıklar 

~ 

Saat 14 de N.zamettin Beyin 
rivssetinde tonlıınan eczacılar . . 
yerh mUstehzeratın hekimlerimiz 

ve gerekse halk .tarafından re
vacınm temini için muhtelif tek-

Ali Cenani B. nerede? 

Sabık ticaret vekili bir şayiaya 
göre Suriye pasaportuyla 

Brindiziye gitmiş 1 
Bir m&ddet evvel tagayyOp 

eden Eabak ticaret yeJıili Ali 
Cenani Beyin henOz nerede 
o•duju kat'iyetle bilinmemekte
dir. Yalnız bir rivayete g6re 
Ali Cenani Bey Aymtaba git
tikten sonra çifliğine çekilmif, 
kaçakçııar vasıtasile Sariyedeki 
kardqine mtlracaat etmi§tir. 

Bir kardqi Fransız iıgali za
maDJnda Adanada valilik eden 
150 lıklerden Ahrnet Kadridir. 
Anadolunun kurtuluşunu mfttea
lnp Halebe kaçan bu adam bir 
müddet orada Y•tadıktan sonra 
Refik Halitle birlikte bir gazete 
çıkarmağa ba,tamı,br. Ayni ri· 
vayete göre Ati Cenani B. kar-
r-"' g 

---:-: 

define mOracaab mtHeikip lıada
da pçmjf, kardefine iltihak et
mit ve onwala beraber Berata 
gitmiftir. 

Cenani bey harada bir hafta 
kaldıktan aonra «T eo6J Gotye• 
vapuru Ye bir Suriye pasaportu 
ile Avrupaya gitmiftir. Bu aralık 
Brenc:liziye çıktılı tahmin edil· 
mekteclir. 

Diğer bir taJiaya gare de 
sabık vekilin borçlan için emil· 
kine ihtiyaten haciz konacaktır. 

Bu rivayetler berine tahkikat 
yapbk ve yukarda İlmi geçen 
Ahmet Kadrinin Cenani beyin 
kardqi olmadığuu &;rendik. 

( .... 

l __ M_E_M_L...:B:....K_E_T __ H_A_B_E_R_L_E_R_l __ ı 
• 
lzmir gazetelerinde 

28 bin lira münakaşası devam 
ediyor •• 

Yeni bir mesele mi var ? 
lzmirde tayyare })i "•nkosundan 

bazı kimseler arasında takaim 
edildiği s5ylenen 2& bin lira me

selesi etrafında İzınlr gaı:etele
rincfAi n yat &vem etmekte-
dir. lıte bir suiistimal olınachjuu 

, 

, .. r 

::: . .. 

Çocuk sütunu 

...... 
Havada uçan bir kufU yanı

mzda ıillb namına bir çakı bi
le yok iken avbyabilir misiniz? 
Eıki bir nİfaDcı ve avcı olan 
Mehmet Bey arkadqlan ile 
ba iti yapacağına dair bahse 
girİfti. Butonuna koluna taka
rak kırlara çıkb. itte bir keklik.. 

.....,_ ı .. •ı. 

Mehmet Bey ekili bir tarlanm 
yamadan geçiyordu. Bu tarla 
tel örgOlerle çevrilmlfti. Eıkf avcı 
butonunun sapım bu tellerden 
birine takb. Buton ok, telde 
yay olmUfbı. 

.... ~ 
El'l'i trik fiatlarının tesbiti iş:n

de Şt:hrem.:ıneti ile Elektrik 
firketi ararsmda bir ıbtHaf çık
llııt ve yapılan tetkikat net·ce
ıinde Şehremanetinin noktai 
llazan muvafık görli milştfir. 

Haber aldığımıza göre, elek
bik fiatlannı tesbit işile uğra-

tan komisyon geçenlerde top· 
lanarak tetkikatta bulunmuş ve 
bu aenenln son llç aya için ki o-

lif er serdederek neticede müs· 
tehıwa• fmilJe..i., aamınd . ... -...
ccmiyetin tetekklilüne karar 
verilmiştir. Bu cemiyetin teşek: 
külüne kadar esas itıbarile ya
pılması Jinm gelen işleri de 
takibe Nizamettin Hakkı, Eş -
ref , Necip , Cemiı Beylerden 
mürekkep komaiyona memur 
edılmitti'. Bu komaiyon ıeh
rimizdeki bütün hastane ve 

doktorlan ayn ayn ziyaret ede 
rek Tilrk mOstebzerat n n himaye 
ve kullamlmamn rica edecek ve 
Hakkı Ş nasi Paşayada bunun 

ve meselen:n bilet sabfı ile mq
gul olanJara verilmesi 11ıatat o
lan bir beyiye hakkı meselem 

olduğunu sarahatla b Jdiren Tayy
re cemiyetinin beyaıınameaine 

raimen bu neşriyat biiyflk bir 
hararetle doludur. 

Hizmet gazetesi « bu •nhi• 
hadisen n b6yle bir beyoname 
ile kapab1amıyacağı111, aramlan 

miştir. Hatta 10 bin llra11 hlll 
tahail edilmektedir de deniyor. 

Bu ikinci pkla bilmlyoram. fa. 
kat 22bin lira bilet parumm 
....... latWwiı. ........... 
chfı muhakkaktır. Bilet paralan 
ticari itlerde ifletilecebe karan 
nerede, blyle bir karar yolma 
buna da mı laDID8iatimal dl -

yelim?" 

Osmaniyede 
Elhan isminde bir mek· 

tepti kızı vurdular ! 
Yeni Menin gazetesinde oku

duğumuza ,We Oamaniyede 
çok feci bir cinayet olmut ve 
ortamektep talebeainden 17 ya-

Mahirane bir DİfaD alma.. 
tel gerildi.. gerildi ve kut tam 
Mehmet beybı hizumdan geçer
ken bof8D1verdi. Pat... hedefe 
isabet.. KUf vuruldu, ıenemled~ 
yere dGftll ve Mehmet bey de 
bahsi iı uanmıı oldu. 

•at bqına 17 buçuk kuruş fiat 
takdir ebniftir. Halbuki Ema
bet ba fiab paha'ı bulmuf ve 

tarifenin tesbitinde eaas tutulan 
lloktalan tetkik ettirmiı. neti
cede elektrik fiatf annın 17 ku
l'Uf 1 O para olması JAzam geldi
iini ileri aOrmOıtOr. 

Emanetin bu noktai naıan 
lcomiayon tarahndan muvafık ga-

için icap eden ızahab verecktir. 
Ayni zamanda cuma günil he-
yeti umumiye içtimaını aktede

cek olan " Etibba muhadenet 
cemiyeti ,, riyasetinede muraM 
caat edilerek o gün Türk ecza· 

}arının mOzakere salonunda tet
birinf' m ·· saade istenilmesi ka· 
rarlafbn mıftır. 

hesabın bwıda olmadıiını• kayde
derek, alınan para haksa niçin 
iki memurun azledildiğinf soru
yor ve taksim meselesi etrafında 
uzun satırlar yazıyor. 

Gene aynı gazetenin bq ma
kaJes:nde deniyor ki : 

flDda Elhan lıamm tehrfn bir 
yerinde 9 yerinden bıçaldanmlf 
olarak bulunmUfblr. Zavallı Jm. 
cajum caedinin biraz ileriainde 

bir kaclm 6l&stl daha ,artllm&t, 

-cinayetin ne sebebi, ne de katil-

leri kim olduğa anlaplamamlfbr. 

1 

Çocuk ıiltunlan 

ada 

Meraklı btr tefrika 

Selimin Hazinesi 1 

Yarın başlıyoruz 

r&IRJekle beraber aradan vakit 
reçtiği için abonelerden 17 bu
çuk kW'Df talıaıl olunmuştur. 

Fakat komisyon soo içtimaında 
&nOmOzdeki Oç ay için 17 kuruf 

Eczacılar bundan başka umu
ma mahsus bir yerli mOstahze-

rat sergisı açmak tasavvurunda 
olup bunun için bütiln Milli 

"filhakika ortada met'ele 

yoktur amma mesele ile bera
ber 28 bin adeditaın bankanot 
da yoktur veya yok olmuttur· 

Biz istiyoruz ki bu para bu 

hak mukabili almmlfBa teker 

teker hesabı verilmelidir. Hak 

mukabili alınmamış da deve 1apıl

IDlfl& yutturmata niyetimis yok
tur. Gutlakhınnclan aıka ..ka 
cebren kusturacağız, çtln)dl p
'zete demek bostan korkluj'U 
veya sahibinin na{ıri efkAn de
mek dejildir. Bizi biz idare et

meyiz, halk idare eder, hetap 

isteriz" 

f zmir e 30 ecnebi g aze- l.tiii!!!i!!i!!i!iii!!!l!!iiii!!l!!i!i!!!!!!!iiili!E!!!!!!!!!iil 
Bugünkü sinemalar 

teci geliyor Majik _imdat 

10 para fiat teabit edildiğinden 
evelce fazla olarak alınan onar 

P&ra abonelerden ekıik tahsil 
edilecektir. Bu suretle aboneler 
annmnzdeki tlç ayda elektrik 
&arfiyatım ıirkete kilovat bqına 
17 kuruş 6diyeceklerdir. 

Zekai B. bugün gıdivor 
DOyunu umumiye dainler vekil-

biine tayin edilen sabık mOakirat 
İııbisan mOdOril ZekAi bey bugOn 
l>arise gidecektir. 

Sihhdt ışlerı müdi.'rü :- elı· 
rimtlde 

Sıhhat ve içtimai muavenet 
"ekli eti sıhhat işleri umum mii
dGrü Asım Bey dün Ankaradan 
lehrimizc gelmiştir. 

fa brik alaı dan numuneler iate
necektir 

BDtnn bu tekliflerin ittifakla 

kabulnnden sonra bu milnase
bet e açılan mücadelede nıuave
netleri görOlen Tvfik Salim pa 

ıa ve doktor Netet Osman, Fah
rettin Kerim beylere tqekkür 
edilmesi kararlqbnhp içtımaa 
nihayet verilmiftir. 

Fır 8 VJ avet kongre~o 
Halk fırkası kaza kongreleri 

devam etmektedir Dnn gece de 

B .... t nahiyesi kongresi akte· 
ey..- 1 • • b 

dil ._.ir. Kaza kongre enmn u 
m~- d b"' ·ı ayın sonuna ka ar ıtın mesı 

tekarrilr etmiştir· 
Müteakiben de vilayet kong-

resi toplanacakbr. 

Hizmetin ortaya •tbğı uzun 

bir mesele de vardır. Bunun için 
de deniyor ki : 

•Bey'iye detll. bizzat bilet 

paramndan 22 bin lıraaı da bir 
ticarethaneye Yerilmiftir. 

Bu para uzun mfiddet orada 

tutulmuı ceste ceste tahsil edil· 

1zmir gazetelerinin Yel'diti ma- EtuYal - Endülo. gQ)d 
IOmata gere yalanda lzmire 30 Alkazar - Kızıl kelepçe 
ecnebi gateci gelecektir Ba p- LBksenbwg - Ôlüm arabası 

zetecıler memleketimiz hakkında Melek - Ateı gibi 

tetkikatta bulunacaklardır. Opera - Son çarlar 

Niıan aJdı 
T erkos fikeketi mOdOrtl M. 

Kutehao Fraua hlkOmeti ta
rafından "Lejiyon doa6r • Dİfanı 

ile taltif ııedilmiftir. 

Dopm 
Genç muiki Oatatlanmızdan 

Mabittia Sadık 8eyia enelki 

gece aat birde bir im çocufu 
dDnyaya gelmiftir. 

Y anuya uzun ömilrler diler, 

auaaile babasuaı tebrik ederiL 

Şık - Atlatma Yanfl 
Elhamra - Taçlı canavar 
Fransız - Kelepçe 
Asri - qlc azameti 

· Alemdar - Ledi Hamtlton 
Tlyatroıar 

Darillbedayi - .Kafes arkasında 

.2111111: ımı:::::am:::r.:::s::::::a:::::u::ıuwa:ıı. 
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Zampara Kır al 

M. Venizolos 

Cümhuriyet taraftan 
değil mi imiı? ..... ~ 12 _ _, 

Bir birine layık bir çift Deyli Meylin Atinadan aldığı 
mal(imata göre M. Venizelon 
Yunan meclisinde fU beyanatı 

Kral metreslerle sohbetler yaparak gönlünü eğlerıdi-
11 , ken kualiça d~ ihtıvar M. dö Nanji ile vaktt geçiıirdı 

söylemiştir : · 
" Geçen hafta sonunda Yu

nanistanm kırallık veya ctim
huriyet ile mi idare edileceği 

delik dqikti, oda lıi%metçiai hakkındaki teklif ın nazarıdikka
fena giyinmiş olarak geziyordu. te almmaD11f zannolunmamalıdır. 
Gözdenin halinden fakn belli Halk fırkası, cümhuriyeti ka
oluyordu. Kumarda kaybettiği tiyetle kabul ettiğini söylemiş 
beş altını verecek kadar parası değildir. 

Kadına bir defaya mahsus o
larak yirmi bin frank verdirdi. 
Bunun delili de meydandadır. 
Şimdiye kadar yalnız kira ara
bası ile dolaşan Mösyö dö "May
yi,, şimdi at, hademe sahibi ol
du. İnsan bedava yere böyle bir 
f eye razı olmaz ya. Bu hadise 
bütün bu nevi hadiselerde oldu
ğu veçhile son derece mahrema
ne idare edilmiştir. 

İş uzun elden tutuldu. Kıra
lın sarayının zemin katı ile ken
di hususi dairesinin birçok ka
pıları vardır. " La Müet,, böyle 
maceralara müsait bir tarzda in
ıa edilmiştir. " La Müet ,, ten 
Matmazel dö "Şarole,, nin ika -
metgahına giden yollar dardır. 
Kıral yattığı zaman bu dar 
yolda araba izleri görülür. Çün
kü matmazel dö "Şarole,, kıra
lın tamamen itimadına maliktir. 
Kıraliçenin birşey bilmediği id -
dia olunuyor. 

Mamafih bazılarına bakıhna 
her şeyi biliyor, Ye M3ay6 d& 
« Nanji » nin ihtiyarlığına rağmen 
onunla teselli buluyormuş. Kıra
liçe her ne kadar çirkinsede 
Mösyö dö Nanji kıralın valdesi 
zamanından bu gibi mUnasebata 
alışıktır. Kıraliçe de ondan eyiaini 
bu amıyor . • 

Ondan üç ıene son "Darjan
son,, kıralın bir hareketini daha 
kaydeder. Madam " Amölo,, 
iıminde bir kadın kıralın gözde
sinin yerini gasbedecek bir hal 
alm11tı. Bu kadın kıralm hususi 
dairesinde dört beş defa yemek 
yemişti. Son derece mahcup 
durduğundan, kendisinden daha 
mahcubuna tesadnf eden kıral 
bu kadından hoşlanır gibi dav
ranmıştı. Madam, gtiııftn birinde 
bir araba tenezzilhn için kıralı bir 
çeyrek ıaat bekletmek ıerefine 
mazhar oldu. 

Gecikmişti. Kıraı "Haydi gi· 
dip alalım!,, dedi, ve madamın 
kapııı önilnde btitnn maiyyetile 
bir çeyrek saat bekledi. Bu ha-
diıe Madam "Amölo" nun şöh· 
retini ziyadelqtirdi. Madam d6 
"'Mayyi,, bundan dolayı ıon de
rece k11kanmıştı. Maamafih ha
kikatın b6yle olmadıiı da ileri 
ıtirillllyordu. Hakikatte knçük 
«Kuanyi,. bu madama aşık imiş; 
kıral nediminin metreıinl ba 
hareketle izaz etmek gayeaüü 
güdOyormuş. 

Filhakika bir kaç gün sonraki 
notlarında « Daryanıon » kıralın 
Madam d6 " Mayyi • ye karşı 
büyük bir iştiyak g6ıterdiğini 
haber veriyor. Madam dö « May
yi,. günden güne kardinala 
karşı huşunet gösteriyordu, onu 
yerinden etmeğe azmetmişti •. En 
büyUk emeli resmen gözde din 
edilmek ve Düşes olmaktı. 
O ıırada bütün bütün parasız 

kalmıştı; bir müddet ay~az 
Ufak kullanan zevci gene kira 
arabası ile dolaşmağa baıla
mıştı. 

Madam dö "Mayyi,, kendiden 
yavaş yavaş soğuyor kır:"1~ 
sehavetine müracaat etmek ısti· 
yor, veya yolunu bilmiyordu: 
Söyledikleriıae göre gömleklen 

yoktu. Menfaat peşinde koşar Bu fırkanın iktıdar mevkiine 
bir kadın olmadığından, dost- geldiği takdirde kırallığı iade
larına elinden geldiği kadar ye teşebbU. etmesi etrafında 
yardım eder, ve onlara ıon endişeler hissolunmaktadır. ,, 
meteliğine kadar verirdi. M. Venizelos, bunu müteakıp, 

Doğruluğu ve sadeliği kıralm kırallığı cümhuriyete tercih hu
boşuna gidiyordu ; kıral madam sosunda mütkülita uğramıya
dö Mavyiyi doğru, vicdanlı ve cağını, fakat kıral Kostantinin 
ihtirassız bir dost olarak yanında 1915 te müstebidane bir surette 
bulunduruyordu. hareket etmesinin buna mani 

Gözdenin etrafındakiler ona olduğunu söylemittir. 
kudretini anlatmağa, ve kıraldan Venizelos, kıral ikinci Corcun 
biraz fazla itibar ve para almak dirayetli ve ihtiyatklr bir hU
için teşebbüs etmesini hatırlat- ktlmdar olmakla beraber onun 
maJa çalışıyorlardı. . . . kıiallık hakkındaki fikirlerinin 

Oteki beriki on beşınci Luının babası kıral Kosi'antinin fikir
Çar Petronun Pariate iken yap- !erinden bqka flmadıpu ilive 
bğı veçhile bedavadan keyfet- •tmiftir• 
mek istediğini, acı acı ve genç Deyll Meyil bu habere tunu 
kadının yanında tekrar ediyordu. ilave etmiştir: 
Fakat Madam dö «Mayyi,, intri· "Yunan kıralı Corç halt ha· 
ka nedir bilmiyordu. Belki de d 

zırda Londrada ır. kıralın artık kendisine karıı an- !~~~~~~~~~~~~~ 
cak hayvani bir itiyatla merbut -muhakkaktır ki Madam dö "May· 
olduğunu ve günden gllne uzak- yi,, bir kaç sene sarayda pek 
laşbğını anlıyordu. "Başölye,, ıen bir hayat geçir~i. . • 
bile genç kadının arbk dllşmek . Kadın kalbine ve hıalenne hlkım 
llzere bulunduğunu hiaıettiğin- olan gtızel " Luf ,, nin hoşuna 
den ona kartı eski htlrmeti g6.- gitmek için, saray ba~ıfıa bl~"' 
termiyordu. açıkça bir tenlik halı ve'1?ege 

Birgün M. Dö Lllk, kıralın muvaffak olmuştu. Kıral .hilka
yeni satan aldığı «Şuyazi» mali- tindeki durgunluğu gidermek 
kiııesine adamlarından birinin için buna muhtaçtı. Metreai 
yerleştirilmesine delalet zımmnda her yerde ona refakat ediyordu. 
Madam da «Mayyi» ye bir mek- O aıralarda Matmazel da "Şarole,, 
tup yazmışh. Mektubun sonuuda ve Kontes da "Tuluz,, da göz
ıu satır vardı : «Sizin gibi güzel deye muavenet ediyorlardı. Yalmz 
bir kadınm gtızel ağzından çıka- mahremlerin girebildiği gtızel 
cak bir llÖz bu itin olmasım küçllk dairelerde fevkalade 
temin eder.» Madam dö «Mayyi• afetler yapmak usullinft onlar 
bu mektubu kırala göaterdi. i~i etmiılerdi. Bu ziyafetlerin veril-
Kıral kabaca fU cevabı verdi : diği odalara " küçük apartöman ,, 

" Gllzel bir ağız mı? Allah için ismi verildi. "Lui,, muhtelif 
ağzınız güzeldir ya 1 ,, Arbk on uraylannda böyle apartömanlar 
beşinci " Lui " nin g6zlerini aıkm vücuda getirmişti. Bunlar kabul 
blbilmediği garWUyordu. odalarından tamamen ayrılmış 

Çok silrmeden matmazel d& olmamakla beraber, aralannda 
«Şarole» ile hemıiresi matmazel t mahdut mOnaaebetler 

0 ld 0 gaye aki ·zı· d6 " Klermon,, a izin ven ı. nrdı. Kırahn odasmd v gı ı 
Bunlar artık husuai ıohbetlere bir kapıdan doğrudan do~~y~ 
kabul edilmi y-ordu : "Darjanson,, küçük apartömanlara geçılırdi. 
un kabaca kaydettiği veçhile Bu apartömanlar en kıym~tll 
'"Artık pezevenge ihtiyaç kal- sanatkarlar tarafından tanzım 
mamııtı : orospu ile iktifa olunu- ve tefrit edilmişti. Snsnn ve 
yordu .. " Fihakika matmazol dö rafetin en yftkıek tabakası 
" Şarole " daima sarayda men- :.ralarda hükilm sftrerdi. "Anek
faat için kadın tedarik eden dot dö Pers,, i yazan muharrir 
bir mahluk olarak tamlmışb; ve küçük apartömanlan şu suretle 
bir çok nedimler ile yüksek tasvir ediyor : 
madamlar ona karp huaumet k ilih · 

" Burası geceleri af esı ~~er~ k-'- in ve içki ilihi uğruna 11 lllA ay . Hususi toplanblarda matmazel k b. b tti 
· edilen kftçü ır ma e • 

dö "Şarole ,, yerine madam dö !~5ra f~ bu mabedin bat rahibi 
"Mayyi ,, nin, " Polin - F elisite,, u 1" • "d"l 

"Retima '' baş rahibeaı ı ı er .. ismindeki hemşiresi bulunuyordu. bakı 
Bu genç kadın kıralın mahcubi· Mukaddes kafiıenin yesı 
yetini yenmeğe muvaffak oldu- mahir nedimlerle hot kad.ınla~dan 
ğundan kırat ondan hoşlanıyor- mürekkepti. Bu mabede gıren· 
du. Hatta bir ıkandal olarak lerin hepisi esrara kesbi vukufa 
nakledildiğine göre kıral bir gün layık kimselerdi. Orada "Bakfis,, 
sabah karanlığı iki hemşireyi şerefine muhtelif ayinler yap.ıl~
yanma alarak F ontenblo orma- rak dimağlar heyecana getirıl
nında geyiklerin çiftleşme- dikten sor• aşk perisi okıanır, 
aini seyre gitmişti ; böylece va- ve ayini cemle tes'it olunurdu. 
kit geçirmesi genç Polinin aklına En nadir şaraplar içilirdi. En 
gelmişti 1.. gOıide yemekler yenirdi. Hatta 

Her ne olursa e>lsun fW'UI bazaa huauai aDnJ.erde yemekler 

( Memlekette Va.kıt. 1 
~--~~~~~~~~~-

3, 5 milyon kilo pirinç 
T osyada bu sene bire 19 nisbetinde 

mahsul alındı 
Köy kanunu, bu güzel yurtta çok feyizli neticeleı verd~ 

Bütün kövler bi 1bntne telefonla bağlandılar 

baş rahibin eli ile hazırlanırdı. 
"Komüs,, şenlikleri idare ederdi. 
" Monüs ,, riyaset ederdi. Bu şa
hane merasimin hiç bir esir 
tarafından ihlil edilmesine mü
saade olunmazdı. Esirler yalnız 
rahip ve rahibelerin tam bir 
vecde gelerek ilahi vuslatla 
begim oldukları zaman girebi
lirlerdi. 

(Bitmedi) 

mi.ştir. Bu yetmiş beş kayd 
ellisinde vasi mahkeme salonun 
muhtar ve katip odaaım, bek 
dairesini, köy fırkaocağı merk 
zini ve köyün anbar, dllkkA 
ve konak odalarını muhtefİ 
birer köy konağı yeniden ye 
ıihhi bir surette inşa edilmiş 
diğerlerinde de şimdilik eski 
binalar tadil edilmek suretile 
muvakkat köy konakları haline 
getirilmiılerdir. 

Bundan başka muntazam köy 
vasıtaları teıkilatı yapılmlf ve 
sihhi ve zirai emniyet ve inzi• 
babn tesisi için her köyde ayrı 
ayn ziraat koruculuğu, orm&D 
koruculuğu, ıihhat koruculuğıı 
gibi muhtelif inzibat tedbirler• 
alınmıştır. 

yolların kenanna köylünün mun· 
tazam bir usul dahilinde diktiği 

ve neşvü nemasını temin ile mil• 
kellef olduğu meyvalı ve mey• 
vasız ağaçların miktan hileıı 

( 72,248 ) adede baliğ olmakta• 
dır. Bununla beraber, son iki 
ıene zarfında ziraat sahalannıll 
ıskasına mahıus ( 38,980) met· 
-Ula L-1- .1--:..:ı_ -:r.1-·ıt •" 

( 266, 791 ) metrelik su harla 
tathir edildiği gibi ziraati basare 
uğratan muzır hayvanlardaıs 

4663 adedi köylil tarafından iti 
edilmiştir. Ayrıca köy sının da
hilinde 3860 dönümlük meşe ve 
çam ağaçlarını havi koru ile 
2813 fidanı muhtevi yirmi dö
nümlük aun'i orman teaiı olun• 
muıtur. 

Bütün bun!ar yetmiş be~ kö
yün senelik varidatım teşkil 
eden 71623 liralık bir bütçe ile 
ve fakat buna inzimam edeo 
kadın erkek bfitün köylünün 
maddi ve fili imece şeklinde 
yardımlarHe başarılmıtbr. . 

Pirinç ziraati. - 929 senesı 
zeriyatına ait istatistikler ikmal 
edilmiıtir. Tesbit edilen neticeye 
göre bu sene 9072 dönüm arazıye 
181,440 kilo pirinç zerdilmif 
ve bundan (üç milyon dörtyüı 
kırk yedi bin ücyfiz altmış) kilo 
mahsul al nmıştır. HasılAt vasatı 
bire ondokuz nisbetindedir. Zer-
iyatın azlığına rağmen idralı 
edilen netice çok mucibi mem" 
nuniyettir. Hatta bazı mıntaka" 

lar kısmen susuzluğa maruJ 
kalmasa idi, istihsal nisbeti dab• 
yüksek bir hadde baliğ olmuf 
bulunacaktı. 

Ri/at 

fGLAKS01 
1 Hem ana sütü ve hem de 1 
~ sair gıdalarla beslenen çocuk- 1 
I lara verilecek en:::J m· kemmel 
1 ve sıhhi süttür. 

."""""" ~""""~ ZA Yf - Galata 1. gümrüğUO" 
den aldığımız 384 No. 6-6-929 
tarihli 1925 L. 61 K. luk makbul 
zayi olmuştur ve hnkümsllzdnr • 

ı. Bert 
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Tenkit 

Tiirkiyede iktisadi bir buhran 
var. Herkes bunda mfittefik. 
Gazeteler yazıyor, mOtefekkirler 
dOşünfiyor, İf adamlan iktisadi 
bir muvazene vücuda getirmek 
İçin cemiyetler kuruyor. Hulisa 
iktisadi cephenin bozgun veren 
laaımlanm takviye için bir he
yecan ve hareket var. Buhranın, 
bozgunun mlltiresi sterlindir •• 
Sterlin yülrseldikçe heyecan ar
byor •• Şüphesiz bu heyecan, bir 
taraftan uyamkhk, hareket ve 
hayat ifaretidir. 

mekti. Bu himaye ıu neticeyi 
verdi: 

Evvelce verilen karar
dan cayı mak ı ıteniliyor 

fakat ••• 

AR 
••••• 

Geaç tairlerimizden Y qar 
Nabi Bey Kahramanlar iamile bir 
tiir mecmuau neşretti, Y qar 
Nabi imzasım bir iki ıeneden 

güzel mevzuun blSyle ziyan •dil· 
mesıne adeta acıyor. 

Türkiyede arazi sahipleri 
topraklarını terk ederek Dar'/1lf6nun divanında ı~ım .. 

ıerın te~biti neılcelen .. 
dirılemedt 

ıehirlere biriktıler. Ve büyük 
ıehirJer de Avrupa fabrika'an
mn mamul qyasmı aatmıya bq-
ladılar. Çünkü hükiimet yerli sa- DarOlfilnun divanı, m6denisleri 

h d ismen tesbit etmlye b&f)amııtır. 
nayü ye köyJOyG imaye etme i- Enellci giinldl i .. tima, bu itibar-
g• ı halde ecnebi sermayesinin "' 

la pek hararetli olmUf, mllder-
ajan•an her suretle himaye edi- risler arasında tiddetli münaka
liyordu. GilmrllkJer onlann lehine 
açılmıfb. Memleket baıtan başa talar geçmiştir. bundan dolayı 

saat 21 re kadar devam eden bir ziraat memleketi bllnyesi gös-

beri zaman zaman muhtelif mec
mualarda, afak tefek manzume
lerin albnda g6rllyor, limitle 
takip ediyordum. Gnnnn birinde 
bu imzayı b6yJe cidden temiz 
basılmıı bir kitabm Ostünde 
garOnce sevindim, eseri alika 
ile bqtan bqa okudum. 

Yirmi yqında bir adam felse
feden bahsedene bu, bütün köhne 
potlan kınp yere ıeren, eskinin 
karanlığından 11yrılllllf, milabet 
ve maddeci bir ilme dayanan 

Heyecanı kuvvetlendirmek uz
viyetin normal, milva2eneli bir 
bale gelmesi ıçin ilk adımdır. 
Fakat bu kadar •• bundan sonra 
İfİD heyecan yerine derin esaslı 
tedaviai gelir. Şimdi biz derdi 
duyduk.. etraftan gelen eserler 
heyecanla sözler bu derdin ifa
desidir. Bizdeki bu ikbaat buh
r&111 zannedildiği gibi basit de
ğildir. işin en derin, en 
kakla tarahnı yakalamak icabe
der. Bir taraftan hesap adamla
n teknik hesaplarla meıgul ola
dununlar, diğer taraftan da ce
miyetin psıkolojisine kadar itli
yen ikbsat buhranımn ruhi a
~illeriıd baJmak ...........,._ 

içtimada mlldeniateriD isimlerini terdıği halde biltiln devlet maki-
tesbit meselesi intaç edileme

neleri aksine iıliyordu. Millet mil- mittir. 
temadiyen vabancı sermayesi ile 
taayyüş ettiği için devletin bü- Fen fakGlteainde pyet garip 
tOn dikkab mtlstemlikeci serma- bir vaziyet tehaddo. etmiftir. 
yeyi memnun etmek oldu. Dev- Bu fakUltenin nınderrialer mec
let mllesaeseleri aade bunun için lisi ecnebi milderrislerin adedi
ifledi. 1839dan sonra son devır- ni 6 ya iblAğ karannı vermişti. 
lere kalar [1918] memleketi mns- Halbuki yeniden celbedilecek 
temJikeci sermaye idare etti. ecnebi mllderriıter mevcut TGrk 

Babı jli ecnebi banker ve im- mftderrislerinin aleyhine olarak 
tiyazh, şırketlerin elinde bir oyun- fakülteye yerlcırniı olacaklardır. 
cakb. Bunun için memlekette Bu vaziyetin kabul& imklnm 
1839dan beri memleketin mil- görjlmektedir Zira tabüyat ztlm
nevver tabakasınm ktıltOrii bu resinden bir kaç kıymetli mil
iktisadi seviyeye g6re tanzim derria bu kararla aebepaiz ola-
ecijldi. rak açıkta kalacaktır. 

18tılaailaıta a:YYlf eden Fen fUllte.i b• bnnacln 

Sevindim, çllnkO her yeni 
yetiıen adam llmidimizin can
lanıp çiçeklenmesi demektir ; 
eseri allka ile okudum, çllnktt 

bir f8İrİD tiirlerinden bir kitap 
yapıp bubrması aan'abnm tekem-
millllne inanmıya batlama11 ma
naama ırelir. 

Y apr Nabi Beyin kahraman
lan ben, sen, onlar vesaire isim-
lerini alıyor; bu mretle dart 
kısma aynlmq olan kitab1D1D 
içinde pir oturmllf, tefelanf e -ı 
diyor, felsefesi iako!istik Allah 
telikkiainden ileri geçmiyor ; 

henllz yirmi yqında olmasına 
rağmen öliimden bahsediyor, bu 

alöm kudretli we silır~ bir 
pdap lıalfade bizi keadi.ane 
çekip bapDUZI d6nd0rmllyor; his-

bir felsefe olmalıdır. Yirmi ya
tmda bir adam 6llmil ancak 
idealine dOfman olanlar için YI 

bir linet yıldınmı halinde ha· 
tırlar; aşk bayatın damarlardm 
bnyllk denizlerin dalgalan gibi 
korkunç sayhalarla bağnfarak 
çarpmmaaı demektir, arzu vahti 
ormanlardaki kaplanlar gibi yır
bcıdır, yirmi Y8flllda bir ıeac 
öpmez, wrır. Açlarm dudalda-
rmdaki mınlb İle tevekktll de
jil, kiD ve isyan sesidir. 

Y apr Nabi Beyin ıiirleri içinde 
iyileri de yok değildir. Karpuz ka
buğu Ostone mısırlar iaimli fÜr, 
minin mevzu ile mOnaaebetaizliği 
bir tarafa bırakılacak olursa 
bqh batma bir ldlçnk taheaer 
deni ecek kadar ,OZel, canlı, ih-
tiraslı bir aık manzumesidir. At
kımız isimli ıiir de C>yle •• Onla
nn ıarkılan kısmında atet -
çinin Ye madencinin türküleri de 
sGaeJ Ye bvYetlidir. Atlama " 
zincirli atlı ıiirler de vasat kıy-Bu buhranın asıl sebebi ce

miyet içinde yaşıyanlann hayat
lanm mensup olduktan cemiye
tin hayabna göre tanzim etme
mderidir. 

Türkiyedeki bu hal, sosyolo
jide maraz vakıalar hakkında 
mtltahade yapmak iatiyenler için 
bol bol mnıahede zeminir: 

Bu marazi hal nasıl başladı? 
Bu halin sebeplerini bulmak 

için Tllrkiyenin son asırdaki 
bayabnı gaz anOnden ayırma

mak icap eder. 
Tllrkiye 1839 tarihinde ve 

onu takip eden senelerde neş
rettiği fermanlarla bir yeni devre 
açtı. Bu defte Tilrki yenin yalı
nız siyasi ve hukuki bir tekilde 
dejil iktisadi safhada da degif
meai devresidir. Bu değiıme: 

1 - Avrupa sermaye ve ae
nayiinin memlekete kolayca gir
mesini. 

2 - Ttırkiyede bmar ve zi
amet usulü yerine arazı sahibi 
olan yerli bir burjuva 11D1fuun 
tqekktılllnG. 

3 - Türkiyede çahtan ecne
bi sermayesi için mamul madde 
aatan, Avrupa fabrikalan için 
ham madde tophyan ve ecnebi 
sermayesinin muhtelif tekilde 
istisnasına hizmet edenler diye 
bir tabaka vücuda gelmesini 
mucip oldu. 

T anzimattan sonra teessils 
eden yeni devlet arlzi sahibi 
yerli zıraat burjuvalannı yani 
kay arazi aahiblerini himaye et· 
medi; onlan adeta bir dilfman 
gibi karpladı. Karı un an bu yeni 
amıh ula mildafaa etmedi. 

Ona mukabil diğ~r zümreler 
mütemadiyen himaye edildi; ta
biii onlann himayesi bllyiik Av
rupa lenllayelerinin himayesi de-

devlet terbiye usullerini hep is- caymak için çareler aramakta 
tismarcı sermayeyi memnun ede- iae de uaulen buna imUn ol
cek ıekilde tanzim etti. Edebi- madığı Neıet Ômer 8. tarafın
yat istismarcı sermayeyi idealize dan a6ylenmiştir. Bu yerinde 
etti. İabkrazlarla taayyllı eda olmıyan karar maalesef 
biiyOk devlet memurlan ellerine bazı mllderrialerimizi matcfuriye
ıreçen borç para ile mllatabail tini mucip olacak ve Fen faklll
Avrupa sermaye ıahibinin haya- teainin Tabiiyat zfltnresini ken
bm taklit etti. dilerinden iatifade edibne8İ mq-

li ve içli bir pncin melinkolik 
tahaullslerinin kendiıini sürnk-
lecliji karanlık çukurdan batka 
bir şeyi 16yJemiyor. Şair kitabıma 

metin OstOnde yazılardır. 
Bu parlak renkli tablolann 

mevcudiyetine rağmen Yatar Nabi 
Beyin aan'ab maalesef silik ve 
mftphem çizgi1erJe yapılmıt, za
manın ve gOnqin ıtıklanna mu
kavemet kabiliyeti tllpheli resim
lere benziyor. Bu mlifahedemde 
yamllDJf olmayı iıtiyorum ve 
pirin yeni eserlerini merak ye 
halecanla bekliyorum. 

Bu hesapsız bayat Osmanlı kik bulunan bir takım ecnebi 
imperatorloğunun yekine ae- mldenialer itgal edecektir· 
vimli bir tipi oldu. Bu tip 1839 Hukuk fakGiteı' nde 
dan beri Beyoğlunda yerleımeti Hukuk faknlteainde dllD lkt·-
•e fırsat buluna hemen Avra- d " aat mil erria mua'finliği imtihanı 
paya yollanmatı bir ideal bildi. yapılımf, Almanyada tahsilini 
Cemiyetin en seYimli ve en ideal yapan Mublia Ete111 B. muYaffak 
tipi olan iatiamarci zflmreye ben- olmQftur. M&derrialer meclisinin 
zemek memleketin memur, ve 

taadi~inden aonra yeni ikbaat 
Avrupa sermayesine Tltrlriyede mlldenia muavini vazifea:ne bq
ajanlık eden idhalatcılar ve ya- lıyacaktır. 

pmak için memur ve komiayoncu, --._ .... ._ __ 

ecnebi ıirket mlimesai i, manifa- Mektepler tatil ediliyor 
turaca(V.S)olarak Y8f8mak istiyen- Darlllfllnunda ve li-. orta· 
Jer Şiıliyi ideal bir alem tellkki mektep, ve muaUbn mekteple
ediyorlar. Onun için İatanbulun )erinde kıt yanm ıenui bitmek 
en fakir semtinde, villyetlerin lzredir. 1930 HDeai birinci gll
kazaların en hllcra yerlerinde te- nllnden itibaren llıektepler bir 
hayyOl edilen bir Şiıli hayab hafta mtlddetJe tatil edilecektir. 
vardır. lfte bu gOııkll iktisadi Liseler ve ortamekteplerle mu
buhranm sebebi budur. $itli hill allim mekteplerinde takriri yok-
1839 iatiamarcılarmm timuli ha- lamalara bqlan1111f ve hatta ba
Jindedir. zı mekteplerde imtihanlar niha-

Bu neticeye pre biz"m yapa- yet bulmUfhu'. lık mekteplerde 
cağımız hareket pdur. Çok p- ikinci kAnunun birinci gOnDnden 
urlu bir aarette mllatemlikeci itibaren bir hafta mOnddetle 

tatil edilecektir. 
iktıaadmm tanzim ettiği hayat Ecnebi mektepleri de .amestr 

l&mm yırtmak ve hayab mns- 1 ilan 1 
~hail pzile 6lçmiye ve hayata imtihan anm a etmiflerdir. 

ait kıymetleri ona g6re tanvm Jardaki Kartacayı yıkmak lbım· 
tmeğe baflamak Iizımdır. Onun dır. Onun için hepimiz mOatem-

içinde •tklanm terennüm ediyor, 
fakat bunlar yirmi yaım çılgın 
ye canlı ihtiraslan değildir, ma-
razi hia fantezilerine benziyorlar. 
Şair açlann ..,kııanm yaZllUf, 
bunlarda 6yle aıgtın bir te
vekldUlhı ifadesi var ki insan o Refik llhmel 

1 
Gençlık haberlerı 

1 
T.yatro mektebı 

Gllzel anatlar birliğinde tiyat
ro tubesi tarafından açılan Ti
yatro mektebine devam eden 
talebenin miktan 15 tir. Banlar-
dan 6 tanesi geçen senede byat
ro kursuna iftirak etmiı olan 
genç amat6rlerdir. Yeni ve eski 
talebemn meaaiıi pek iyi bir 
surette inkipf etmektedir. On 

bet gtınde bir yapdan pruvalar
da ıenç amatBrlerin g&terdiği 
munffakiyet takdir edilmek
tedir. Tiyatror denine muntazam 
bir surette devam edenlerden 
muvatfakiyet g&terenler da· 
ıtllbedayie artist olarak alınacak
lardır. Şehremaneti tarahndan 
açılmua taaavvur edilen tiyatro 
mektebi açıldıjı zamau tiyatro 

deni alan gençler bu mektebin 
u 1 talebesi olacaklardır. 

Yeni neşryat: 

Çocuk ıeai 

! 
Denız ısesmde müsamere 

Haybeliadada Deniz liaeai 
son sınıf talebesi tarahndan a11n 
otuzuncu gOnO akpmı bir mllsa-
mere verilecektir. MDaamerede 
iki piyes temsil edilecek ve deniz 
orkeatraaı tarafından mOntahap 
parçalar çalmacaktır. 

Talebe temıil heyetinin rejl
aörll son aımf talebesinden A. 
GOneri 8., sahne tefi Rıfat 
Hayri B. dir. 

Eubba muhadenet eml· 
yeti çavı 

Etibba Muhadenet ve Taavlln 
ceıriyeti bu sene her sene Yer
mekte olduju balosundan ..,n
nazar etmif Ye vaziyeti iktiaadi
yeyi ve tasarrufu nazan itibara 
alarak balo yerine çay Yermeği 
karal8fbnmfbr. Doktorlann çayı 
bu cuma gOnO Moakovit aalu 
nunda verilecektir. 

e L-il · • u a..&emlikecı· likecı" ve istismara ..:a.-:-ete 
i . mnstaue ıçın, mu.1. _,, 
çın tahrib" •.e.-- b" L-- Kutacayı ... 1..bnn birer hayat ideali,,' ı UIMlll ır .... .,. ,, ... 
Kartacadır· bnyilk Katon olacagız. 

Gençler her ıeyden enel ruh- Sadri IIlem 

Maarif veldJeti tarafından btl
tthı ilk mekteplere tamim ve 

tavsiye edilen Çocuk aeai mecmu-

asının 29 ncu aayw dolgun mlha
dericatla çıktı. içinde çocukla· 
nmızm sevide okuyacaklan eğ
lenceli yazı ve resimler vardır. 
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o HABERLER Müşavir Kerim B. 

To a Pa A t b Davet -lfzerlne Ankaraya gitti ' na va anı J• Muhtelit mübadele komisyonu 

• g ra d • f TOrk heyeti murahhasuı reiıi emem, Jyor Tevfik Kimil beyin daveti Ose-
• rine mtlfavir Kerim bey diba 

An ara u!_ıabirimlz sabık levazımcıyı Ankaraya hareket etmİftir. 
nasıl bu du unu ve neler konuştuaunu lstihbarabmıza nazaran, yeni 

anlatıyor tasfiye mucibince, garbt Trakya 
- • - mnşavirliğl ile hukuk mllıavfr-

Arıkara, 25 ( Vakıt ) - Geç Arbk açıkça sordum. Gazete- liği ilga edilmiştir. Bunlardan 
haber almıştım. İstasyona yetiş- ler bir asker kaçağı olduğu- maada on altı katip te kadro 
tiğim zaman ikinci kampada nuzdan, pilrüzlü heıaplanmzdan harici bırakılmıfbr. 
çnhyordu, ısticalimi hayretle kar- bahsediyorlar, gazete okumasanız Diğer taraftan albncı tali ko· 
ŞJlıyan teşyicileri önUnclen vagona bile d'" ü 1 • • • b J mı'syondan alb kı'tfnın' vazı"fe-Uf nce erınızı cğrene i iriz. 
atlıyarak günlerce izini takip p sine nihayet Terilmit ve kitibi 
ettiğim topal Paşayı ancak aşa etrafa göz gezdirerek 
trende yakalıyabildim. şu suretle cevap verdi : umumilik ilga edilmiıtir. 

Yataklı vagonun koridorunda - Yok beyfendi ne mnna- Takdiri kıymet heyetleri Türk 
avakta duruyordu. Matruş yu··

1
x_ ıebet h · ) k h aza ve kitipleri iıe, latanbulda 
u ' ıç as ı yo ' esap varsa bulundukları müddetçe nıaıf ma· 

nlin sapsan manzarası arasında sorsunJar da söyleyeyim, muha- aş alacaklardır. 

fırıl fınl dönen gözlerile karşı- sebeci olmaya lüzum yok 1 Tasfiye, kanunusaninin birinden 
}Mb~ •. Beni şöyle bir silzdü. Ben, Avrupada ge~irdiğiniz ll itibaren tatbik edileceği için, 
Kendımı her ihtimale karr.ı · d"lil bugu"n alakadar me-urlara tebli-
b. t t · "' seneyı ı gösteriyorlar dedim. aMl 

ır aşra gaze csınin muhabiri gv ah lizımede bulunulacaktır. 
1 k t th Y 

O kısaca kazanmak meseleıi. 
e ara anı m. üzünde isteksiz . 
clir tebessüm belirdi: dedi. Tekrar Avrupaya döne- A 8 

- MUşerrf oldum efendim cekmisiniz diye sordum. Vata- Sim ey 
mftşerr~f oldnm dedi. Zamanım~ mmı bırakırmıyım hiç kuzum yeni m~uriyetine 
az dedım, derhal sadede gelıek efendim. Cevabını verdi. 

daha ~o.ğnı olmaz mı? İstanbul gaze- Sordum, burada bir it takip batladı 
telerının ~leyhinixdeki sütun sü- ediyor musunuz? Yalan dedi. bu- Müskirat umum mlldilrlllğiine 
tun ne~rıyatına karşı ıizin b · tayin edilen Asım Beyin memu-
diyecegv fo 'ız y-'- mu? ır nun ela aslı yok, görüşmeğe gel-

ux; d A k riyetinin iradeyi milliyeden taa-
VElile • ~?b~ğini okşıyarak ku- d im. n aBrayı fgörmeğe geldim, diki emri dün gelmiftir. Muma· 

~~ma. ıgıldı, suali anlamamış ogrusu eye endi Aankaraya ileyb dUn akşam geç vakıt Ze
gıbı, sıhhat ve afiyet beyefendi geliıimden çok memnun oldum. kii beyle idarede birleşerek 
sı.h.hat ve afiyet, dedi, Fakat Cidden efendim büyük eser, muamelab devir Ye teslim, almış 
1'ıraz sonra ilAve etti, esaaen inkılabın, imann, fedakarlığın... defterdarlıktaki arkadqlanna 
gaıe~e okumuyorum, vallahi bey- Üçüncü kampana çalıyordu, o da bir veda nıektubu gönder-

efendı, zatı alinizi bütün şerefimle, ' hararetli cümlelerini tamamlıya- miştir. 
namusumla temin ederim ki ne madı, çünkü ben artık iniyor- ____ .,.. ___ _ 
yazıyorlar bilmiyorum. dum. Bir lsveç gemi si geliyor 
• 
I 

Bu sabah 8,S ta ıehrimize bir • ı • h A • t • k • İsveç mektep gemisi gelecektir. l Z } Jnşaa Şlr etJ Zırhlı ıehrimizde bir hafa kala-

150 o o isterlin verdi =~k=~ bUtün ~~manian dola-
Bu pal'a sabık Osmanlı hükumetin n harpten 

evvet ş'rkete vermiş olduğu 
avans arın karşılığıdır 

Ankcra, 25 (AA) M . ,. . · - a ıye Müı:akeratı sulhiyenln icrasına 
vekSalbetkmden tebliğ olunnauştur: icra vekideri heyeti celilesi ka-

a ı . Osmanlı imparatorluğu rarile memur edilen Londra Bn
hUkumetde Armestronk ve Vi- yük Elçimiz Ferit Beyefendi 
kers şirketleri arasında 2 klnu- tarafından icra kılınan müzakerat 
nuevvel 913 tarihinde bir mu- neticesinde tirketlerin bilcümle 
kavelename yapılarak d ki zarar ve ziyan mlltalcbclcrinden 
'k ti' · 

0 ar arfı k ttr e tesıs edilmiş ve bu tir kete s nazar etme ve HOkômeti-
dek tersane ve bahri in•a t . mize 150 bin İngiliz lirası tediye 

• • • • -y a ım- l k f tiyazı v~nlmışti. Loun muahe- ey eme Ye mtiyazın devamı 
denameııne merbut ve baz . esnasında karşılık parasından 
tiyazata dair protokolün iık::~ düyunu umumiye meclisi idaresi 
madcleıi mucibince işbu imtiya- emrine hfikiimetimizce verilmİf 

11n feshi halinde bu iki şirkethakiki olan mebaliğ hükômetimize iade 
zara,Iarının tazmini ve zarar olunmak ve tarafeyn yekdiğerini 
miktarını tarafeynin hakemleri ibra etmek suret ve tartlarile 
ve bunların ittifak edemekdikleri yapılan ıulhname icra vekilleri 
takeirde ayni protokolün beşinci heyeti celilesioin kararile imza 
maddesi mucibince tayin edile- edilmiş ve 150 bin İngiliz lirası 
cek üçüncü hakem marifetHe alanmıştır. 
tesbiti tak rrür eylamişti. Hiikti- Bu mUzakeratm icrasında gay
meti cUmhuriyemizin hakemi ret •e hizmetleri mesbuk olan 
Burdur meb 'usu Mustafa Şeref ;:~~ra ~efiri Ferit, Burdur 
hey şirketlerin hakemi ile fstan- d' usu ustafa Şeref beyefen
bulda ve b · ıahare Londrada te- ılke~l~e,5 hazine hukuk milfavlr 

ve ı ı elabattin b . n . 
masa gelerek icra kılınan tetki- 'kt eyın m nasıp 

mı arna ikr . . . 
kat ve müzakerat neticesinde . amıye ıt ası suretile 

taltıfleri de kezalik · La 
itt ıfak hasıl olmadığından her 1 · · ıye Ye1U1-

etinın teklifi üzerine karar altına 
iki hakem Uçüncüye mllracaat alınmıttar. 
edilmek için müşterek rapor ı;----:ı--~----
yaparak hükumeti cümhuriyemi- Bartında bır köylü 
ze ve şirkete vermişlerdir. Bu öldürüldü 
esnada Maliye vekaleti şirketler· Bartın, 25 (Yakıt) _ Kı 1 
den umumi lıJarpten evvel tediye köyünden Aldıraklı oğullannd' a 
olunmuş avans pnrasından dolayı Mehmet oğlu Mehmet köy civ:~ 
hal'i mfitalebatta bulunmuş oldu- nnda kurşunla wrulmuı ve başı 
ğundan şirketler ihtilafının sul· kısmen köpekler tarafından par
hen halli için müraccat v~ talep• J çalanmış olarak bulunmuıtur. 
te bulunmuslardır. Katil henüz meçhuldllr. 

Malıye musteıan 
Maliye müatqan Ali Riza bev 

diiıı TOtiiıı idareıinde tetkiklerine 
deYam etnıit ve akşam Bona 
komiseri Hasan, Alt iktiaat me~ 
liıi kitibi umumisi Nunıllah Eaat 
beylerin iştirakile uzun bir içti
ma yapılmıştır. Selinik bankuı 
hakkındaki rapurun bug(ln Ma-
liye veklletinden gelmesi bek
lenmektedir. 

Ruslar 
Türkiyeden bizzat mu
bayaatta buluncaklar -Burntu için Sonyi banka-
sına bir milyon dolar 

bıraktılar 
Ankara, 2S(V akıt) - Ruslarla 

yapılan muvakkat itilAf mucibince 
memleketimizden Rusyaya ıevk· 
edilecek emtiayı doğrudan doğ
ruya Ruslar kendileri mubayaa 
edileceklerdir. Bu uu1 bir Od 
ay içinde intaç edilecek olan 
yeni ticaret mukavelesinin meri
yetine kadar devam edecektir. 
Ruslar Türkiyede mubayaa ede
cekieri emtiaya mukabil verecek-

leri paralan evveli dipozito olarak 
sanayi maadin bankaaına lngiliz 
lirası, yahut dolar olarak teYdi 
edeceklerdir. Karahan cenapian 
Ankarada ikf'n yapılan bu itilif 

mucibince Ruılar bankaya defaten 
bir milyon dolar bırakmlflardır. 
Mubayaat vuku buldukça banka• 
daki bu paradan tediyat yapıla· 
cakbr. Rusların senevi mubayaab 
•ekiz milyen Türk lirasından 
aıaiı olmıyacaktır. 

Parasızlıktan 

Bir kasap tezgahtan 
intihar etti 

Dlln akıam ıaat 10,30 da 
Bilytıkadada Balıkçı aokağında 
bir hadise olmUf, Rıza Rahmi 
iıminede bir genç kalbine kur
fWl ııkarak intihar etmiıtir. 

Zabıtanın yapbğı tahkıkata 
nazaran kasap Rıza Efendinin 
dllkkinında tezgAhtarlık eden 
ve 32 yaşında bulunan Rahmi 
memleketinden yeni gelmiftir. 
Paruı olmadığı ve memleke

tinde birçok borcu bulunduğu 
için öteden beriden para aramıf, 
fakat bulamamışbr. Parasızlığın 
verdiği yese memleketten son 
aldığı mektubun teesıürll de in-
zimam edince Rahmi Ef. kendi
ni aldilrmekte tereddüt etmemiş
tir • 

HnJdlmet doktoru cesedin 
morga nakline lüzum göster
miftir. 

Bir intihar daha 
Davutpqada Kuap ilya.s ma

hallesinde oturJn ıöf&r Mesut 
Mustafa efendi dihı ağzına ta· 
banca ııkarak intihara tqebbns 
etmif, hastaneye götürülmtlf, 
fakat yapılan muayeneCle yara-
nın ehemmiyetli olmadığı görül
müş ve hastanede alıkonulma
llllfbr. 

Aldığımız malümata nazaran 
ıof6r Mesut efendi Türk olmı- · 
yan bir kadınla yqıyormuf. Pe
deri Ye Yalidesi bu yqa)'lf tar
zına itiraz etmifler: ve kadını 

defetmeaini Muuttan istemiıler. 
Mesut buna ruı olmamış, hatta 
kendisi İfsİz olduğu için babası
nın bu kadına da bakmuını 
iltemiftlr. 
. Uzayıp giden ve bir tllrlü ba
lledilmiyen bu kavga nihayet 
son gilnlerde kızışmış, Mustafa 
efendi oğlu Mesuda bu kadından 
muhakkak aynlmasanı emredince 
Mesut ta babasından para istemit 

- Sen bana para ver. ben 
gider başka yerde otururum de
miştir. Fakat Mustafa Ef. oğlu., 
nun bu talebini de reddctmiı, 
Mesut ta gtiya kendini &ldOre
rek babasının kalbini sızlatmak 
iıtemiştir. 

Fakat Mesudun tqebbflıB bir 
jantaj olmaktan ileri geçmemiı, 
babasının rikkatini celbederek 
para almayı kuran delikanlı ta· 
bancayı ölümle netice verecek 
bir U%VUlla değil avurduna tevcih 
ederek ateılemiıtir. 

Tabii pederi bu kOlO yutma
mlf, blllld. bu nilmayif inden 
dolayı oğluna bl\ıbütUn kızmış, 
Mesut ta boıa boıuna yanağım 
delmiftir. 

Otomobıl kazası 

Gene çoğalmıva başladı 
Kasımpaşada oturan MuseYİ 

milletinden Mm. Moleurgan 583 
numaralı otomobilin albnda, Fa
tihte Etmeydanında ıakin Ke
mahlı Yusuf oğlu Mehmet 
33 numaralı kemerburgaz oto
mobilinia altında, Kasımpaşada 
Tahta vazı mahallesinde oturan 
Fethi Muharrem Efendi numa
rası anlaşılamıyan bir otomobil 
altında, muharrirlik yapbğını söy
liyen Raif Nurettin ve Seyfettin 
inninde iki kiti Amerika sefaret
hanesine ait 244 numaralı oto
mobilin altında kalarak yarala
mıılar, hastaneye kaldınlllllf
lardır. 

Bu mecruhlrrdan MehmetJe 
Fethi Muharrem efendinin yara· 
lan çop ağırdır. 

Cemal ef. nerede ' 
Polis 4 Uncü ıube ikinci kısım 

komiser muavini Cemal efendi
nin ihtilAsı meydana çıkacağın· 
dan korkarak ortadan tegayyüp 
ettiği yazılmıştı. Yapılan bütün 
tabarriyata rağmen Cemal efen
diyi bulmak kabil olamamııbr. 
Cemal efendinin on giin evel 
yanmış olan evinin arsasını sat
mak üzere Şebinkarahiaanna 
gitmiş olmasına da ihtimal ve
rilmektedir. 

İhti ia edilen paranın miktan 
henüz tesbit edilmemiştir. Ma
amafih 1000 lirayı geçmediği 

tahmin edilmektedir. 
nı·ın:~ı-···----·ı .. . ·······--··--··· 
51 Cilt, aaç, frengi hutalıldan 
: " h muta au111 

DOKTOR 

Ahmet Hamit 
Galata, Voyvoda caddesi. 

Atina bankası yanında her aün = 
• üçten sonra. Ü 
lb::::nm=::::::::::m:::::.:::mmu:m::::::;. 

T epeba~ tiyatrosunda : Bu ak§am 
saal 21,30da. 

Kafes 
ŞEHREMANE' 

arkasznda 1 

5 Perde 
Yazan·M'IJ,, 
sahtpzade 
CelAl bey 

~ın ~ r · 
1111 

11111111 
Cuma günleri matine ıaat 

15,30da. Her cumartesi akşam
ları için fıatlarda tenzilit yapıJ.
mıfbır. 

~-= 5=5 B 2-awwwa ıwwwıs ~ -~-'-'-=~= =-tıw:ı---= 

TUrk spor 
13 Üncü numarası bugiin, eskisi 
gibi mükemmel bir tahıla çıktı 
Abidin DaYer Beyin futbol tarihimize ait gtlzel bir yazısı, Halk 

Fırkası kltibi umumisinin ıpor işlerimiz hakkında beyanatı, Kan
dilli kız mektebinde spor, İstanbulda, Anadoluda, Avnıpada son 
faaliyetler, TGrk gibi kuvvetli. Sporda sinema, Pariste birinciliği 
kazanan futbol hiklyesi 24 salıifelik zengin münderecatının bir 
laımmı tqkil ediyor. 

1 S1-.-.S2====-=-==---=.- s .... s ... 2-= --= 
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Meçhul 
V aktın bul~ 

maccası 

-
ilyarderler 

-r."i Tefrika 

64 tııSJk(er 
Yaran 
ZJya 
Şakir 

Azap içinde geçen gece ... 
[(,,(J(Jetlerimizin yakLaşt1ğını zannederek içeri gir

mek istemiy~n arAadaşlanmı biraz dtnLemeğe 
se(Jk için uğ,raşıyoı dum ... 

Dilnkü bulmacamızı hallede -
medinızse bugünkü halledilmiş 
fekle bakarak yeni buJmacamı -
zın sımm meydana çıkarabilirsi
niz. Bunun için aşağıdaki tarife
yi tatbik ederek üç bq dakika 
meıgu! olmanız kilidir: 

Nasıl zen~in oldular 1 

=~:=;;;;;;;;;;;;;;; Con Piyerpon Morgan: 14 

Dünyanın en zengininin ölümü 
cCon Piyeyon Mor{?am>ın mirası te~hit edildi~i za

man yetmi1 milyon doları aşmadığı hcıyrerle görüldü 
ı 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2 K A Z li] H A S[i] B A Ç 
ı A

1

.K1li)~Ş A GI i • 

3 1i] Z A L [jJ L 'iJ K O F • 
4 Ş ili} L [j] T A M fjJ Ş iJ B 

••••• 
« Morgan » m Avrupa antika

cılarından nefis eserler sabn al
dığı sık sık söylenirdi. 

Hesababnda dokuz milyon 
kadar açık olduğu dOşDnillünce 
bu miktar 70 milyona iniyordu. Bizim çadır halkı da beraber 

01duğu halde titreye titreye bak
~. Hakikaten cenup ufukJannda 
~e İstanbul yolu Üzerlerinde bir 
~ok top yalımJan parlıyıp sönll
tor... Fakat sesleri geliyordu. 

Bir müddet, şundan, bundan .• 
ahvali umumiyeden bahsettikten 
sonra. ııra, ahvali hususiyemize 
geldi. Nazımın geçirdiği ruhi 
buhranlanlardan bahsettim. Dok-

5 Al H !il T A T i L !iJ S E 
6 GALATASARAY " Morgan ,, servetinin bir kf1-

mım Nevyork müzesine verdi; 
maamafih ilmi ve ıanayii nefl
aeye müteallik kolleksiyonlannın 
bilyOk bir lwımmı sakladı ve 
diger Amerika milyarderleri 
gibi dağıtmadı. Zaten "Morian,, 
kollekaiyon toplarken bile bir 
tilccar gibi hesap yüriittırdO. 

Demek ki, bukadar faallyetJe geçen 
bir hayatta ancak bukadarcık 
para topJıyabiJmifti. Pederinin 10 
milyon •enet bırakmıı olduğu 
dOf Onlllllrae bu paranın pek u 
olduğu kanaati huıl olıyordu. 

7 i /Slj]M i Si LiJM i 
8 L ili} K [jJ L A L fil B liJ T 

e bunlar ilk görüşte, henüz 
~akta olan bir ordunun top 
bteşlerine benziyordu. Halbuki, 
d llntar, Buliar muhasara hattın-

tor, güldü: 
- Bizim burada, çok ytiksek 

bir ruhiyat hocamız var.. Onu 
çağıralım.. hem zannederim ken
disile de görüşmediniz. 

9 m B ı O Ş /lil R liJ Bl i R • 
ıo SJA F /jjl S IA /Mt[iJR AF 
11 !!l_ÇJ[ij B E Y ii!Jlı F A 

Vergi idareleri " Morgan ,, m 
ıervetini en gizU kaıelerine ka· 
dar arqbrmlf}ardı. Miru bırak
bj'J elham Ye tahvil4bn cedve.11 
yapdmıtb. 

Dünkil bulmacamı.sa 
balledtlmtı ıekıı 

'ki bataryaların ileri karakoJla
~tnıza açbğı ateşti. Saniyede 
kırn bilir kaç metre •ür'atle esen 
~İtnal 1'11%gin, cenup bataryaların-

Dedi ve zile bastı... Gelen 
hademeye, doktor Kemal Cenap 1 

Beyin ismini verdi. 2 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 1 O 11 Böylece mllddeti hayabnca 

a patJıyan bu topJarın sesini 
daha cenube sürüyor ve işitme
~iıe mani oluyordu. Fakat; bu 
I it~ikati Nazıma ve sonra görğü
~Ctı daha basit olan bizim çadır 

[l)l ~ [i] 
li.J fi] 

~~ı liJ 
- fi _ 

li1 fil --
. i1 lil 

_fi} 
fil -

'i" 

-

-

~ - - - -

-- -i] 
- -

lilil~ il 
-~ ~ 

-- - - -• [jJ lil -"-- -
---. - - ~ ;= -

kiymettar eıyasınm bOyilk bir 
kısmım Londrada bıraktı. B6y
lece onlan Amerikaya ıokarken 
verği ve gümrnk resminden kur
tuJuyordu. 

Hatta ihtiyar "Morgan,,m "DOa· 
Iayp,, firmasına bir ıapka için altı 
dolar!.. borcu olduğu bile hua· 
bata kaydedlJmlfti. Bu bol'CWI 
"Morgan,, m &er'f'etini ne derece 
.zedeliyeceğini sis huap edJDJzf ... 

Netice itibarile " Morgan ,, m 
aervetl diğer dolar kıraUannm 

alkına anlatmak o kadar güç ki .• 
- Haydi oglum .. haydi evla

~ıın .. hava çok sert.. üşüyoruz.. 
~er bu bizim ordumuzsa, daha 
~~eyce uzakta... herhalde bir iki 
'aatte kaleye giremez ..• Hele biz 
~baha kadar rahat rahat uyu
~~hm .. biraz kuvvet kazanalım .. 

Bir dakika sonra, Kemal Ce- 3 
nap Bey efendiye taktim olunu- 4 

yorduk. Bu muhterem doktor, 5 
bans hiç yabancı gelmemişti. 6 

Zarif ve itinalı tavuriarı, tatlı ve 7 

şuh bakışları ve bilhassa muhi- 8 
tinde mutlaka alaka uyandıran 9 
konuşma tarzlarile Kadiköy va- 1 O 
purJarında gidip gelirken çok l 1 
nazari dıkkatımı celbederdi. Buııüolıü bulmecanıı:ı:ıo 

halledlleck yeoı telcıı 
-

Y abıu: bir defa ecnebiye kar
şı sahavetli davrandı. O hareke

tinde de hususi bir maksadı var
dı. «Lüter» in Şarlökene, yudıjı 
bir mektubu yüz bin marka aa
bnalarak ikinci Vilhelme teılim 
etti. Buna mukabil birinci rütbe 
Kızıl kartal niıanını aldı. 

ıervetl yanında devede kulak 
kalıyor demekti. "Rokfeller,, ve 

ger ordu kalenin kenanna da
>qnırsa, iki ateş arasında kalan 
dij~mana adam akıllı sünğü 
~Uıyabilmek için en evvel kuVYete 

~tiyacımız var.. hadi beyim .• 
<ı.dl paşam.. gir içeri .. 
Heyecanından titriyen Nazımı 

~t: souktan titriyen ötekileri zorla 
~c!ıra sokabildim ..• 
Z:ıvallı çocuk .. Uykusuzluktan, 

'~!ıktan ve hergiin daha fena 
tl!tait altına giren ahvalden o 
<tdar sinirleri bozoldu ki ... Maa
a~ib, bu meselede Sabri beyin 
Ün:lüı verdiği havadislerin de 
~yük tesiri var ya .. 

2 ıubat328 
Ruzgar .. ye souk; akıllara hay-

fıt verecek derecede sert ve 
Üthiş •• Balkanlann buzlu şahı
larından gelen bu rilzgAr, in
llm havaya maruz mahallerini 
lce uğratacak kadar te'ıir 
qpıyor. 

Artık tayinlerimiz de azaldıkça 
dı. Bu günkil öğle tayinimiz, 

daha doğrusu kara vanamız· 
ınurta kadar peynirle yumruk 
dar halis silpUrge tohumundan 

Kemal Cenap Bey, İstanbullu 
ve bilhassa Kadiköylü olduğu
muzu ögrendiği zaman, bize adeta 
yakın bir akraba gibi alaka gös
terdi. Nazımı aldı, bir köıeye 
çekildi. Onunla derin derin ko
nuştu. Herhalde tetkikler yapb. 
Ve sonra yanımıza gelerek şayanı 
endişe birşey oJmadığını ve 
muhasara hayatının tabii netice-
si olarak maddi ve manevi zaaf
tan ileri gelen bir hal olduğunu 
söyledi. Bu iki muhterem doktor, 
başbaşa verdiler, epeyce müıa
vereden sonra her jkimize bir 
reçete lutfettiler. Kemal Cenap 
Bey, lutilfkirlıkta biraz daha 
ileri giderek ilacı nezareti altında 
yaptırmak için hastanenin ecza
hanesine kadar yorulmak zah
metini ihtiyar buyurdu. 

Soldan ıağa ve yukardan ata~: 
1 - Garp deAtl 4, do~an hisler 6 
2 - Utanç 2 , bir vi!Ayet 4 
3 - Tat 5, talcip edilen ıey 2 
4 - Bir nevi hah 4 
5 - Yai 3. oh 2 
6 - Bır ay ı ı 
7 - Üflenen muılki aleti a. orta s 
8 - Haroldun ilk Jııni 3, mania 3 
9 - Şif 2, uzun ve düz bir apç :S. 

Ermenilerin nidaıı 2 

lo- Caka 3. millt bir Icumaı fııbnlcası 6 
11 - Av köpeği 4, kcıilınıı odun 4 

lanmış. Gicenin zalim karanbk
lannda en kısa yol üzerine eJleri 

· fenerli askerler dizmek auretile 
yaralıları d~man ayakları altında 
ezilmekten kurtarmıı. Bu suretle 
ve büyük bir gayretle çaJlfırken 
( rütbesi Binbati değildır, binaen-
aley ıer tabip olamaz) diye Mekld 
Bey isminde bir binbaıi doktor 
aer tababete getirilmiş ve Kemal 

Mes'ut Hilaliahmer hastanesi.. 
ve hastanenin mes'ut hastalan .• 
Ne büyük talidir ki: bu kadar 
şefik ve yüksek ruhlar buraya 
toplanmış ... 

- Ah doktorum, böyle kıy
metli arkadaşları beraber getir
dığini:z; için ne hnyük isabette 
bulunmuşsunuz ... 

. Cenap Bey de, biltün o yokluk
lar içinde didinerek, çaJıtarak 
yapbğı eserinin baıından alınmış 
merkez hastanesine geçirilmiş ... 

Ve biraz sonra da Hilau ahmer 
hastanesine nakledilmiş. . Aman 
yarabbi! dfişmanla boğaı; boğaza 

uğraştığımız şu cehennenı içinde 
bile 'ltizam ve iltimas, •. 

Eski bir talebe.ti olmak ııfa
tile Götinge Dariilfünununa da bir 
hibe bulundu. Bunun ilzerine mez· 
kfır Darüllünunun fahri doktonı ıı-

"Karnecl,,nin henflz hayatta iken 
umuru hayriye için yOzlerce mil
yon dolar aarffetilderi ve kendileri-

ne de bir kaçar yüz milyon aak
ladıklan herkesçe malumdu. Da
ha az tamnmıı ve ehemmiyeti 
mahdut bazı ıermayedarlar me
seli "Brad,, Ye •Kenedi• 70 ila 
80 mHyon dolar miras brakmış· 

f abm kazandı. Büyl1k bir ıöhret 
dnşkünn değildi. Fakat birkaç 
nitan ve rlltbenin halkm tiserin
de tesir göstereceğine vakıftı. 

Onun için her gün ualzade gibi 
kopa araba iJe dolaımağı itiyat 
edinmişti. Halbuki bunun arbk 
moda olmadığına vakdtı. Ayni 
sebepten dolayı Avrupada bulun-
duğu zamanlarda premlerin da
vetlerini kabul ederdi. Bazı bazı 
da son derece ıahi bir adam 
tam takınırdı. Mamafih zaman 
geçtikçe asabiyet peyda ediyor
du. 

Bu asabiyeti muamelAbnda 
görillOyordu. Çektiği bir cilt hu
talığından ytizil çirkinleımışti. 
Bundan dolayı kendisi ile 
eğJendikleri veya karikatllrilnO 
yapbklan zaman son derece 
kızardı. 

Ahlaki sebeplerden dolayı 
Rişar Ştrauıun " Salome ,, ıinin 
Nevyorkta "Metropolitan Ray
vay,, da temsiline mümanaat etti. 
Fakat Fransada, İtalyada, Mısır
da bulunduğu zamanlar gayet 
ihtiyar olmasına rağmen mOze
leri ziyaret ederdi. 

lardı. Bir çok ağzı kara, «Mor
gon,,u servetinin Amerikada alı
nan Azami intikal Yergilinden 
dolayı b6yle gQdOklqtiğini iddia 
ettiler. Fakat bunların bu fara
ziyeleri İlpatedilemedi. 

* 
« Morgan • m serveti, traıt 

aİltemiain azametine tevafuk 
etmiyor idJ • Zamam huır para 
babalannın çoğu bu halde de
tildir. Maamafih mahir aarrafm 
ıerveti bir tek ndnıçıya, oğl1111a 

intikalletti; o da bir kaç ıenede 
pederinden miras kalan akçeyi 
fevkalide çoğaltmağa muvaffak 
oldu. Genç «Con Piyerpon Mor
gan,, babasının lsminJ tqır. 

«Morgan» Bç kı.ıımn beherine 
llçer milyon dolarcık bırakarak 
onlan mirastan çıkarmlf iki da
madının berbirine de habra ola
rak birer miJyon dolar bırakmıfb. 

amO:l ( nanı aziz ) ... 

Bugüıı taburumuz istirabatta. 
iıim de yapacağımız başka bir 
yok. Zaten aabahlayın kalkar 
lkmaz, Nazımı hastaneye gö
rerek bir gllzelce muayene 
irmeğe karar vermiştim. Öğle 
ıneğimizi yedikten sonra iyice 
tmarak Karaağaç yolunu tuttuk. 
a.staneye geldı ğimiz zaman 
lah da öğle yemeğinden henüz 
lkmış bulduk. Koridorda tesa· 
· f ettiğimiz hastane müdürü 
eşet bey, elimizden tutar~k 
asına götürdü. Gilrül gürül 
ilan sobanın etrafına d!ziJdik. 
hvemizi içinciye kadat Neşet 

Yin, oe..ş'eli musahabeleri, bir
tini takip eden tatlı takalarile 
l'tm saatimizi geçirdikten sonra 
ktorumuzun odasına geçtik. 

Behaeddin Şakir Bey güldu ve: 
- Bu isabet, bende değil.. 

bilakis talide.. Ben İstanbuldan 
0 kadar acele çıkmışbm ki, hiç 
birşey düşünerek yapacak vakit 
bu)amamışbm.. Kemal Cenap 
Beyi burada kazandım •• 

Dedikten sonra, bu muhterem 
doktor hakkında bize izahat 
verdi. Tıbbiyenin en güzide 
muallimlerinden olan Kemal Ce
nap Bey istanbuldan, Gümülcine 
fırkası sertababetine tayin olun
muş ve kalenin tam muhasarası 
esnasında iki vağon seyyar has
t ne takımile hız1r gibi Edime-
ı:ıı imdadına yetişmiş. Derhal 
~araağaçtaki F ranaız rahipler 

ktebini mükemmel bir hastane 
~~ine koymuş. Metin bir teşkilat 
ile işe başlamış. Meşhur Kartal 
tepe muharebelerinde hattı harp· 
ta kalan mecruhlar, bütün, bu 
fedakar doktorun himmetile top-

Sıhhat ve hayatımıza bilyiik 
alAka göstermiş oJan ıevğili dok· 
torlanmıza tef ekkOrler ettikte• 
soqra Karaağaca geldik. Soğuk, 
gittikçe şiddetini artırıyor, So

kaklarda kimseler yok. Herkeı 
bir deliğe ıokulmuş. Cenik ga· 
zinosunun önünden geçerken 
cam vuruldu. Cenup cephesin
deki zabit arkadaşlar bizi çağı
nyorlardı. Girdik ve epeyce 
havadis dinledik. Ayın btuzuncu 
giinil Rumelili efrattan bazıJan 
firar etmit ve artık bu firarlar 
teamül hilkmüne girmiş... yqa .. 
muhterem Kazım Bey ... teberrü

Cenupte böyJe bir seyahat ic
ra ediyordu. 1913 seneai mar
tmın 13 llnde Romada Yefatetti. 
Birkaç saat sonra bOtlln cJhan 
matbuab. " DOnyanın en zengin 
adamı oldu. ,, haberini veriyordu. 
Uzun müddetten beri " Piyerpon 
Morgan ,, ytiz milyonlarca hatta 
milyarlarca dolara malik bir 
kimıe addolunuyordu. Vefatın
dan ilç sene sonra bırakbğı mi
rasın hesabı bitirilerek resmen 
ilin edilince herkes hayret etti. 
Vereseaine topu 78 milyon dolar 
kalıyordu. 

Asıl miraaçı olan "Coo,, hem 
parayı hem meYldf if gaJ etti. 
Zaten "Con Piyerpon,, pederi· 
niu vefatında kırk alb yatında 
idi, Ye uzun müddetten beri 
"Morgan,, bankaaı ıeriklerioden
di. Londra tubesiode müdürlük 
ederek riitbe kazanmış gerek 
Londra borsasında gerekse bü
yük Fransız banka lan nezd nde 
mevki sahibi olınuştu. O yalnız, 
pederinin sistemine zıt olarak, 
Almanya ile aJakadar oJmıyordu. 

Genç " Morgan ,, tam bir 
meclis adamı idi; mlinasebatın
da iş adamJanna layık bir so
ğuk kanlılık gösterirdi. Nihayet 
gayet muntnam ve Avrupai bir 
şahsiyet gibi gözüken ((Morgan» 
suası gelince hatasız bir « büsi
nesman » olduğunu meydana 

ken Jutfettiğiniz 0 muhteşem l=a=yı7k=:=Janı=y=o=r=. ~F:=a=:=k=at==d:=ü=ş=m=a=n=d=a= 
konfransın bu kadar tesiri ola- gunll gününe f.'Sranmıza vakıf 
cağını her halde siz de ümit oluyor... Artık bilmem, bunun, 
etmezdiniz.. Allah razı olsun.. kir neresinde .. zarar neresinde?. 
sayenizde, kalenin çtirük difJeri çıkardı. ( Bitmedi ) : 
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Radyoda büyük inkılap 

F"lips Dadyo 

FiLiPS RADYO 
Dünyanın en basit en mükilm

mcl radyo cihazıdır. Arnk akü
millcltör, ınod bataryası ve 
saıfeye lüzum kalmamıştır. Bir 
'.1tk~rik ütüsü gibi bu radyonun 
ftşlnı cereyan prizine koydu~nuz 

zaman bUtfin difnya 
konserlerini dinlersi-

niz. 
PHlLtPS RADtO 

FlLIPS RADYO dha7.1arı J .ondra 
telsiz telefon meşherinde en bü

yük mükAfatı kazanmışlardır. 

Tlirklye umumr vekilleri: 

HELiOS MÜESSESATI 
Galata Voyvoda - Hezaran ıokak, posta kutuıu 400 
Satış mahalleri: 
MAKS FRIEDMANN, Beyoğlu tOnel başında 
KflIÇÇI ZADE BEDRi, İstanbul Hamidiye caddeıi No. 51 
~MERIKAN MAGAZASI, lstanbul R.zapaıa yokuşu No. 54 
ŞIŞMANY AN ve BASMACIYAN, Çal'fıkapı No. 93-95 ( Tram
vay istasyonu ) 

MAKS T AUBER, Şişane Karakol, Abuaf han aİtında 

MulJt· l l Hak(•m mahkemeleri nezdinde Türkiye hü
kt'ııııet rmumi ajanlığından : 

_ Muhtelit. Hakem mahkemeleri Türkiye umumi ajanlığı kaleminde 
munhal vaz felere tayinlerin iatida etmiı olan taliplerin 30 kinun -
~vvel 1929 pazartesi günü saat 14 te Çemberlitaşta Muhtelit Ha -
.. em muhakemeleri binasında açılacak müsabakaya iştirak etmek 
uzere o saatte hazır bulunmalan ilin olunur. 

~!ulıteht H~,keııı nıahkeıueleri nezdmde Türkiye 
Umumi Ajanh!'mdan : 

. U. Ajan•ığımııda milnbal bulunan frans12ca daktilograflık için 
bır müsabaka açdacaktır. . 

. t'~i franıızca bilip bu hizmete tayin edilmek isteyen Hanımlann 
ıÇm 1 ~n l'omak Uzere 30 kanunevel 929 pazartesi günü saat 14 te 

t
em 

1 
c~ 1 ~1~şta Muhtelit Hakem Mahkemeleri binasında ispab Yücut 

e mt. crı ı an olunur. 

Ediı·ne kız nnı·tll' k 0. . . . (. mı me te ı satın alma komıs"'onundmı: 
Mcktebımıı: talebes· . . . . . J 

yerli kurca il 
700 

•çın nümunesı veçhile 700 metre lacivert 
yirmi gün !udedetle met~e ~ten 10 - 12 - 929 tarihinden itibaren 
mune ve t ~lenı munakaaaya konulmuştur. Taliplerin nü-

far nameyı görmek ii h .. kt 
müracaatları ve ihal ü zere er gun me ep idaresine 
15 t kt t e g nü olan 30 - 12 - 939 Pazartesi günfi saat 

t 
e me epe müteıekkil komisyonda hazır bulunmalan ilanA 

o unur. 

lstanbul dördüncn icra daire
sinden: Ahmet efendinin Hüse
yin Cemal beyden aldığı kırk 
liraya karşı vefaen ferağ edilen 
Kadıköyünde Osman ağa mahal
lesinde Mis sokağında kain 2 
mükerrer numaralı arsa otuz gün 
müddetle ihalei eneliye mnıa
yedeıine konarak yüı lira da 
talibi uhdesinde olup ihalei kat'
iyesi icra kılınmak üzere yüı:de 
be.ş zamla on beş gün mild
d<'t meykii müzayedeye kon-
r ır. Hududu bir taraf Cemal 
l e halifesi Faika hanım maa 
bahçe hanesi bir tarafı Miı so
kağı bir tarafı Hüseyin b~ye 
ait mahal bir tarafı çayırla mah
duttur. Arsanın içinde bulunan 
salaş ve klimeı ve tahta perde 
ve duvar alacaklı Cemal beye 
ait olup kiracı yoktur. Mezkur 
arsanın kıymeti muhammenıi iki 

Piyanko müdürlü~ 
ğünden: 

1930 senesi piyango mlldür
ln~ 'ht' g<& ı ıyacı olan kırtas ye ve 

zarfların pazarlık suretile mlina
kasaaı icra edileceğinden müna
kua · · ya •ıtirak edeceklerin 281121 
929 cuaıart · gü eaı nü pey akçaJarıle 
birhkte m6dUrlülrte milteşekkil 
tayyare cemiyeti Mab t k • u ayaa o-
mısyonuna mftracaatl an. 

yüz sekaen liradır Tal'k l nJ · ı oa ar 
kıymeti muhammeneainin ü d 
b . 'b· yze 
etı nıs etınde pey ak 1 • • 

alarak 928-3516 çe ennı 
. dosya numara-

ııle 15-1-30 tarihinde t .. s:ıa on 
uçten on beş buçuğa kadar Is· 
~aııbul ~ördüocü icra memurlu
gwıa bızıat veya biIYekaie mü
racaat eylemeleri ilin olunur. 

lstanbul Noterliği canibi alisine 
Efendim: Silivri kazasının Ke

Iovri kariyesi hududu dahilinde 
kain vakıf kava su deyirmenini 
22 kanunevvel 928 tarih ve 979-
29 No. mukavelename ile Fatihte 
Sofular mahallesinde Molla Hüs
rev sokağında No. 23 hanede 
mukim mezkur mahal mtitevel -
lisi mucir Mustafa Reşit Beye -
fendiden isticar etmiştim. Mezkür 
deyirmen 20 haziran 929 tari
hinde duvarlan ve üstü kiremit
ıerile beraber k~milen yıkılmıt 
ve gayrı kabili istifade bir hale 
geldiğinden borçlar kanununun 
250 ve mevaddı saireıine isti -
naden işbu ihtarnameyi muciri 
mumaileyhe keşideye mecbur 
oldum fÖyle ki: 

1 - Mezkur deyirmenin on 
beş gün zarfında tamirile kabili 
istifade bir hale konması. 

2 - Kabili istifade bir hale 
koyduğu takdirde işlemiyen za
manlar için yevmiye onar liradan 
tazminat itası ve bedeli icarın 

tenzili. 
3 - Tamir ettirmediği tak -

dirde mezkur deyirmenin yıkıl -
dığı tarihten itibaren mukavele
yi feshettiğimden gelip on beş 
glln 2 arfında tesellilm etmesi. 

4 - Tamir ve kabili istifade 
bir bale koymadığı takdirde 
fesh tarihinden itibaren borçlar 
kanununun (250, 264) üncü ve 
mevadı sairesi mucibince tazmi
nat talep ve dava edeceğimi. 

5 - Ankazın ziyaa uğrama -
ması için koyduğum bekçinin 
ücreti yevmiyesi olan birer lira
nın itasını ihtaren işbu Uç nus
hadan ibaret ihtarnamenin as -
hnın hıfzı, bir nüshasının muha
tabına tebliğile üçüncüıüniin bit
tastik tarafıma iadesini istirham 
Lı erim efendim. 

1-Ağustos-1929 

Adres: Şerikim Mehmet Emin 
B. namına bilvekale kendi namı
ma bilasale Fatihte Kıztaşında 
Dolap sokağında No. 34 hanede 

misafireten mukim Silivrinin 
Kelovri köyünde mukim emin 
oğlu Habil . 

Üç nüshadan ibaret olup da

irede mahfuz nüshasına mutabık 

olan protestonun muhatabı Mus
tafa Reşit B. irae edilen ikamet
gahta bulunamamasına binaen 

sahibinin talep ve müracaatı n
zerine tebliğ makamına kaim 
olmak Uzere berayi neşril 

ilin Vakıt gazetesi idarehanesine 
takdim kılındı. 

25 - Kinunevvel - 1929 
lstanbul ikinci noter 

iLAN 

Milrakibl bulunduğum hfilasai 
dibağiye Türk anonim şirketinin 

meclısi idare azasının ekser~yeti 
istifa eylemit olduklanndan yer

lerine yenilerinin intihabı için 

12 - kinunsani - 929 pazar günü 

ıaat dörtte umum hissedarlann 

şirketin merkezi olan Galatada 
Sarafidis Hanındaki dairei mah

susayı teıriflerini ricaya zaruret 
hasıl olmuştur. Binaenaleyh la
akal on hisseyi hamil olan zeva

tın içtimaa tekaddüm eden on 
gün zarfında hisselerini mübey
yin muvakkat ilmüba berleri şir
ketin merkezine tevdi ve teslim 
ederek duhuliye kartlarını alma 
ları ve yevmi içtimada mahalli 
mezkürda hazır bulunmaları lü
zumunu ilan ederim. 

25 kanunusani 1929 
Taip Servet 

Gümrükler un1urıı müclürJ L·ıı~·li11der c 
1 - Umum müdürlük binasının cilmle kapısında mevcut piln 

tevfikan inşa ettirilecek llstiklik bedeli keşfi olan 400 lira üzeri 
den 20 gün müddetle ve mllnakasai aleniye ile münakasaY 
konulmuttur. 

2 - Şartnameler gtimrükler umum mGdürlüğü levazım müd" 
IUğünden ahoabilir. 

3 - Talipler o/ de yedi buçuk teminat akçesi bulunan 
lirayı hamilen 11 kinunsani 930 tarihine müsadif cumartesi gUıı 
saat 14 de umum müdürllikte müteşekkil mübayaa komisiyonu 
müracaatJan. 
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füiYeni icra ve iflas kanunu şerhi 

H 2nci cilt 
l~!l lntc;rentn bOyllk hukuk Alimlerlnhı eaerlert ~ bOtlhı k:anunlanm17. oaurı 
:ı· h:I alınarak nazarı ve ame11 hokOmlcre ve lüzumlu oOmuoelcri havı olan bu CICrln her 
nıı dJdi Ltanbulda Vahı Ohan Vf' ikbal kGtüphanclerinde (150) kuruşa satılmaktadır 

H~! JÜnCÜ Cilt neşrolundu .... 
~fü Haciz ve satış hakkında en lüzumlu malOmao ve numuneleri havidir .... ······-····--m :::::::::iiiSii!i!ilil:JUmıııgıu;ııınısn:ınnı:U:!!iDWcD!!!!l!!#l!t:::r!::f:::::!nr:r::::::::::. 

~!). •U !!.. J.,~,.~~ lstanbul M.ıık~~ı··-·:n;, 
__ ~- Üçüncü Hukuk dairesinden: 

Şi~lide Diğerbekçi sokağındı 
58 numaralı apartımanda sakine 
Nazife Hanımın Pangalbda Niıa# 
tqı caddesinde Galeri apar 
bmanında Hüseyin Segayef 
efendi aleyhine 928-344 numıt' 
ralı dosya tahbnda ikame eyle
diği boıanma davasında ilanell 
tebJiğ kılman dava arzuhaJint 
müddeti kanuniyeıi zarfınd• 
cevap verilmemiş olduğundall 

Seyrisefain 
!\Ierltu acenteai: Galata Köprü bquıda. 
Bay~lu 2362 Şuba acenteli: Mahmu· 

diye Hanı altında lataobul 2740 

~ udanya postası 
Cuma, Pazar, Salı, Çar~am

ba günleri idare rıhtımından 
9 da kalkar. 

1 r anzoıt ı ~ınc i posta >ı 
(REŞITP AŞA) vapuru 26 ka
nun evvel perşembe akıamı 
Galata rıhtımından hareketle 
Zonguldak , lnebolu, Sinop , 
Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, 
Gireaon, Trabzon, Rizcye gide

cek ve Of, Trabzon, Polathane, 
Gireıon, Ordu, Fatsa, Samsun, 
Sinop ve İneboluya ukrıyarak 
gelecektir . 

izımır surar postası 
( GÜLCEMAL) vapuru 27 

Kanunevvel Cuma 14,30 da 
Galata rıhtımından hareketle 
Cumartesi sabahı lzmire gide
cek ve Pazar 14,30 da lzmir
den hareketle Pazartesi sabahı 
gelecektir. Vapurda mükemmel 
bir orkestra ve cazbant mev
cuttur. 

Antalya t os ası 
(1 NE BOLU) vapuru 29 

Kanunevvel Pazar 10 da Galata 
rıhtımından hareketle lzmir 
Küllük, Bodrum, Rados, Fethi~ 
ye, Finike, Antalyaya gidecek 
ve dönüşte mezkfir iskelelerle 
birlikte Andıf i, Kalkan, Sakız, 
Çanakkale Geliboluya uA-n
yarak gelecektir. 

t.ozcaada ııosıası 
( GEL 1 B O L U ) vapuru 28 

Kanunevvel Cumartesi 17 de 
idare rıhtımından hareketle 
Gelibolu, Lapseki, Çanakkale, 
lmroz, Bozcaadaya gidecek ve 
Çanakkale, Lapseki, Geliboluya 
uğrıyarak gelecektir. 

Taksit Yeni ve 
ile müstamel 

Portatif: Korona, kappel Map 
MAKİNELERİ 

Daktilo dersanesi: Sabah 8 
den akşam 8,5 a kadar. 

Kopya işleri : Her nevi ev
rak hatasız seri yazılır. 

Makine tamiri: Herkesten u
cuz ve iyi yapılır. 

Osman Nusret: dakt · ıo dersan si 
Galata Yı.lueldıalduın ........ ı 8, 

hakkında gıyap karan ittihaJI 
ilanen tebliğine ve yevmi tab· 
kikat 21- Ki. Sani 930 tarihine 
müıadif sah günü saat on dör 
de talik kılınmış olduğundall 
yevm ve vakti mezkürde Sult•' 
nahmette klin Adliye binasınd• 
Üç&ncü Hukuk mahkemuinde 
bizzat veya bir vekil gönderıne1' 
auretile ispatı vücut eylemedi~ 
takdirde gıyaben muhakemeye 

bakılacağı tebliğ makamına ka' 
im olmak üzere ilin olunur. 

Beyoğlu sulh icra dairesindeıı: 
Hacer Dilrehşan H. ile Ali E' 
fendinin şayian ve mHşterek~ 
mutasarrıf olduktan Kaıımpaşa' 
da Çatma Mesçit mahallesinde 
Taş merdiven sokağında 12 ntl' 

maralı bodrum katı mutpak kıs· 
mını teşkil edip zemini çimento 
ve muntazam sakfı demir potre' 
il beton birinci kat tuğlalı bir 
taşlık ve bir küçük oda ikiocİ 
katta bir hala ve büyficek bit 
oda üçilncü katta bir oda ve bil' 
hali ve bir sofa en fist katt• 

tavan aralığı ve e rafı parmak ' 
lıklı taraçayı havi milhtncı tauıit 

ve terkos tesisatını havi ve el' 
yevm hissedarlardan Ali Beyit! 
miişahere ıurctile tahtı isticarırt' 
da bulunmaktadır. 

Mezkür hane izalei şüyuu zıııı' 
nında bilmüzayede fünıht karat! 
mahkeme iktizasından olup 28 
temmuz 929 tarihinde ihalei e'f' 

veHyesi icra edilmiş bin Jirad• 
talih\ uhtesinde ihalesi kı!ınara~ 
ibalei katiyesinin icrası için de 
on beı gün müddetle müzayede' 
ye vazedilmiş olduğundan 23-l' 
930 tarihine müsadif perşembe 
günll ıaat onbeşte ibalei lcatiyt' 
si icra kılınacağından talip olaıl' 
larin ve daha ziyade maluıııat 
almak istiycnlerin kıymeti mu ' 
hamminesi olan bin liranın 965 
nisbetinde pey akçesim müstab' 
siben yevm ve vakti mezkurde 
929-5034 numaralı Jle Beyoğlıl 
sulh icra dairesi kalemine oıO' 
racaat etmeleri ilan olunur. 
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İstanbul defterdarlığı ilanab 
8eJotha dlrd&ac• ... Wmk Mah 

mahkemeaiadea:Terek.-mah- liilit müdüriyetinden 
kemece vuiyet olUDaD mlteYeffa 

Kıralık gazino arsası 
Kira milddeti dokuz senedir 

Be.tktaıta Vişne zade (Tatlıl) deniJen 18293,5 
metre murabbaı arsa aleni miizayede ile 

kiraya veriliyor 

İJdt EfeadıDin tahb tuarrufunda 
bulunan Beyoflwıda yeniıebirde 
Vipe aokatmda atik 9 n cedit 
18 numaralı hanenin açık artbr
ma auretile aablmuma karar 
Yerilmİf ilecle haddi Jı,w.cta 
mOfteri zllhur etmedıpaclen ye
niden ilAD eclilmeaiae 9' tarihi 
ilbdu itibarea yirmi bef ,na 
laitalilmcla ea çok artbnDID ... 
tinde bankılma•na karar yerif
IDİf oldufuııdu talip olaıılaım •bt 
gllnD olu 23 klnunaam 1930 per

Maçka ve Dolmabalıçe ıramvay durak yerlerine beşer 
dakika mesafede bulunan. Sarayburnuoa, Marmara ve 
Boğaziçine nezareıi olan bu yer asri bir gazino inşaS1na 
Çok elverişlidir. Bir taraftan Maçka - Qolmabahçe cadde
ıine, diğer taraftan Valde çeşmesi akaretleri - Beşiktaş 
caddesine iltisakı vardır. Dört tarafı da uzak n1es, felere 

ıembe aaat J 4de kl)'IDeti ambam• 
milleai olu 1300 liram ybde 
oma Dllbetiacle pey akçelİDi 
mD.tahaiben BeyOflu Dardllndl 
salla hukuk mabkemeaiade b11m 
balUDm3lan IGzumu iJın olunar. 

kadar açktır. Keşifnamesi nıucib:nc 15811 liralık te
lisat vücuda getirmek. şartt Bu ıe 18& az~ mi iiçsenede 
ikmal edilecektir. Dokuz sP-ne nıhayethule mamur bir. 
halde Haziııeve terkoluııacaitır. Muhammen kirası inşa
atın ikmali i~.u ıayin edilen 3 sene için senevi 600 ve 
lnütebaki 6 ~ne için senevi 1000 liradır. lfüzayede 29 
lAnunevvel 929 pazar günü saat 14 Le Defterdarlıkta 
yapılacaktır. Keşifuameyi göı·mek istiyeuleriu lıergün 
l>eftt-rdarhğa oıüracaatları ilan olunur, (M 1136) 

Cıküdar mal müdürlüfünden: 
t.tevkil Mahalleai aokafı cimi ziru No. kıymeti M. 
Oaküdar Selimi Ali Ef. Yangmbaiı ana 200 29 200 l1ra 

Bedeli defaten tesviye eclilmek prtile ballc:la evsafı muharrer 
lraa sabJmak Ozere mBzayedeye vazedilmi,tir. T alipleriD laymeti 
llluhammeaenia % 7 buçuk pey ak eleriyle 13-1-930 tarihine mll
ladif puarteai gtlnil saat 13 ten 16 ya kadar Oakildar mal mil
clGrıtıjilade mlltetekkil aatıt komisyonuna mllracaatlan ilAn olunur. 

• • 
Maballmi Sabit Cinai No Zir&1 

256 

ICJJmeti Mu. 
lira 
128 Çengelkay Maslak Ana 19 

Bedelf itef•t• titeıiwi9119',f'le:ıtıı••·· .................. , ..... * . 
Arsa satılmak Gzere Mflzayedeye vaz edilmitfü'. Taliplerin kıymeti 
tnuhammenen'n % 7 buçuk aisbetinde pey akçelerile 13111930 ta
tihine miısadif pazartesi gtlnO ... t 13 den 16 bya kadar Oakodar 
.. almildürlüifuıde mllteşekkil Sabf komia)'onuaa mllracaatJarı ilU 
olunur. 

• 
&tevkii Mahallesi Sokafı Cinsi No 

• Kıymeti M. 

latanbul llalıkeaaeı Asliye 6 
mca hukuk dairuinclu: Halide 
hanımın kocua Fatihte Siaaa 
•fa mahalleaiade iaaaret atik 80-

bfuıda 29 Nu.h hanede lbaaa 
efendi: 

HaUde hamm taraf.adan Aley
h;nize ikame olunan bofanma 
dav&11 hakkında Yerdiji istida
namenia bir nreti ikamet
,ahmızın meçhul olınasındaa do
layı tebliğ edilmediii Fatih Si
aan ağa maballeai heyeti ibtiya
riyem ile tebliğ me111ur milbaş1-
riaia tahpyeainden amaplmlf ve 
ilAaea tebliğat icraa11ıa karar ve
rilmit olchiju ve Yevmı muha
keme olan 19 ıubat 930 çar
ıamba atini 14de talıkibt hak mi 
huzurunda iabab Y6cut etmedi
iiaiz ve ,.hut bir •ekil g3nder
mediğiDiz takdirde bakkmııda 
hukuk uaul muhakelbelen kanu
DUDUD mac:Wei mab'llAll mucibin• 
ee inumetel ltanaaı,. ifa ecll
lec:eji ilAD ohmar. 

Eyup icra melburluğuadu: Şa
yuua izalai için biJmt11a1ede 
tGruhtu mukarrer olan Balatta 
Karabq mahalleain n Fener Ba
lat caddeainde 72 ila 76 nu
maralı depo, hane ve ar• ve 

Bidayeti ilAıı [25-12 929] hafla [1] 
Nihayeti ilAn [22-1-93 •] Çarşamba 

lJra K 
400 Şelatemfnlade ErejU müalluinde Ommll ainaa 

D&lll clifer mma tekkeainin Oçyilz arun terbiinde 
iç oda bir aofayı mllftemil .ıtmhk laamllllll 
ankua 

106 '2 Koq mmtala pafa mahaDealnde Balıkçı Hacı 
JCisork 8oka;.da 29 No. 53 aqm mıktannda 
bir kıt'a anama tamamL 

800 Fatihte MafDiaala Memet pqa mahalleainde 
pazur caddeamd• ~6 arpa maktanada 93 N 

250 

800 

De mllrakkam klgfr dOkkAnının tamamL 
Çarpayukebirde puçaalarda 16 &rflD miktarmd 
8 No h ma peyke Wr bap klgir dGkkln tamam 
Mercanda imam Al .... feYkaaiainde yirmi 
t.111erd• elB .,... terbiiDcle 9-10 No ile mllrek-
lram birblriDe muttud talatabofu mllftemil oda· 
lama tama• 
Çaqa,akebirde kolualar caddesinde 8 U'flll 
terbüade 10 No De mlrakkam dDkk•nm tamamı 

Bidayeli i16n (18-12-929) hafta (2) 
nihayeti ilAn ( 15-1-93 •) çarşamba 

Kıymeti mahammeaell 
Lira KQl'Uf Doqa No. 
4044 Be,oilwla Amerika Te Kohot otel arkimada 

13 harita DumaraJı 451 U'flD miktarmda bir mt'a 
anama t.menn 

4842 Beyoflanda Amerika sefaret n Koho oteli u
kumda 14 harita aamarala 538 &l'flD miktarmcla 
bir kıt'a ar1&11111 tamam1 

767 Çemberlitqta Tankpazan caddealacle cedit 7-9 
No. ile mllr•~kam Datlnde iç oda11 mGttemil 
bir pb tahbnda iki bap ldrıh' dftldclın• on ae
ldz 3180 C hlue itibarile alb hleaeal 

550 Olldldarcla Ram Mehmet pqa mahalleabade 
Aruta aokapdA 6 No. De m&rrkkam dDkk•a1D 2172 A 
tamamı. 

257 50 Ortaköyde Yprl~ sakağında ve camii ıerif ....__..ili t Na. 'llM ._ JOS .............. 4848 A 
da an&lllD talllMU 

1500 Fenerde Aptl mb• mahaD.ınde Kaba aa 
caddeDcle 200 .,... mıktanada 25 No, ile mil- 211 A 
.rakbm aqmm ta•amı. 

300 Çaqayukebirde y Ol'paalarda pllncik aokafm-
da 13 aamarala 12 arpa miktarmda dDkk•ma 7869 C 
tamama. 

l\adıköy Caferağa Muradiye Hane 42 

Lira 
1600 1 mutbah birinci diğer bir haneaia iua kalman Bıdaye&ı ılAn ıt .. 12-929 halet 3 Nıhayetl ıh\n 8-1·9~~ 

katta 1 oda ve bir mDzayedesinde dlrt bin liraya Çarşamba 
aofa ikinci katta talibı ubdeaine ihaleyi eweliyeai 
ikı oda bir aofayı icra kJlmmlf Ye 12-1 .. 930 pazar Kıymeti 

milü gOall •at 15 te ihaJei katiye- kmut 
mllfte . . • ainin icruına karar •erilmit ol· 30000 Çaıpda KahYehaae eolrafmcla 12 No. dDkklnm maır hissesi 

Baııleli defaten teniye edilmek prtile balAda .~ ~e e~ duğundan talip oJanJarm ma- 10000 ç.,..da San Haaaa aokağında 6 No· dllkkAam nısıf bwell 
.. uharrer eml&k aeblmak llzere müzayadeye vaz ecJ6Uttir. Talip- hammen kıymeti olan dokuz bm 18880 Befiktatta Ekmekçibqı Aıi afa mahallesinde Aktar aoka· 
lerin kiymeti mubammenenin % 7 buçuk Niabetinde pey akçelerile alb yllz liranın yOzde onu m.pe- jmda 11 No. 236 arpa miktarmda bulunan arsama tamamı 
13-1-930 tanhine mOaaclif pazaıtelİ gtml . 1&&t 13 d~ 16 bya tinde pey akçeai ile icra meaaar- 30000 Tarakçılarda Tanbatua mahalleamde Kapkçıbam a.t ka· 
kadar Oaldldar MalmUdiirlOjibıde mOtqekkil aabf konuayonuna luğuna mllracaatlan iJAa ohınur. bDcla 13 No. odama tamamı 
lllilradat an ilin olunur. 1 s..r • .t"&!F.SI: M hmutpapda Haca Klçek ••• •••••• • ••• •••g-~,. ••••••••• 4.5000 Cibalide Oak6bi mahalleaiacle ye caddeaiade 70 No. 450 

" • SATILIK DÜKKAA n~ · a i F eJ~menk Da.Jııiaefft i arpa miktarmda baluaaa anama tamamı • 
lballalleaiaia KOrkçO Ham birinci kabnda 46 numarab dGkklnua .: Ban kası .ı 5200 Cibalide Oakebi m1halleaınde n caddeahac:le 101 No. 452 
120 hiaede on iki buçuk hiue8İ abhktır· ~ 22 lira ~ ge- • • Uf111 miktarmcla balUDaa anama tamamL 
tlrmektedir. Mezkür hiaenia bedeli defaten verilmek ~ile tah- ! Merkez; Amiıterdam ! 12800 Qbalicle o.kabı mahalleaiade n caddealncle 107 No. 128 
illin ediıen kıymeti 209 liradır. MOzayede ll klnanun• 930 cu • : Mezan ., ... yee1: f1. S.OOOOCMl: al'flll miktarında bulunan ananm tamamı. 
lllarteai ~inil uat 14 te Defterdarlıkta yapd.acakbr. (R-llS7) : TecllJe edrımı .... , .. ~ 81#)/#J • ---------------------

.. KİRALIK KUMLUK: Silihdar ağa cavarmda Çoban çeıme : ~· akçe• ı 3,000.000 ! B dayeti ılao 4 • 12 - 9~9 hafla (4) Nıhu)eLı ilau ı .. 1 .. 929 
derel~nden kum çıkarılmak hakla bir sen~::ı;.etı;;~edey~ i /stBnbul şubesi 1 çaırşamba 
~~~~~~~1~~. ye~~:·ı G~~p~ •---------------------
930 Ç&l'famba gilnO ... t 14 te DeftTEKNerdarbEkta ';.pılaca .:.. ~) ! Tel. Beyofla 3711~5 il Kıymeti 

SATILIK YELKENLi AHŞAP - yvanaara,. ... a ._.,.~.- : l b • mubammine 
lefain fabrik aahiliade tulu 15 am S,80 amak l,20 tabmm • man ul tall ŞU.besi : Lira kurut 
~ bedeli ua450 liradır. M&zayede 29 kAnuneYel 9'ı9 glıa& ! latanbul Alalemci Hu 1 800 Silinlkap1 lıarfclnde Fatih tnahaDesinde Veli efendi cad-
laat 14 te defterdarhkta yapdac:akbr. (M-1140) :. Tel: latanbal 569,.,0 : de.inde 4 No. aekiz döaOm miktarında boataD 120 • 40 

'' • hiaeal. 

b Or : Her ani Benlra muamellh • K 11..-6-'-----Do kto r ve e e aranıy ! .. kiralık kaaaı... ı 240 • oca .... __...,,... mahallesinde mektep aokağtnda s 
mb · •••••••••••• •••••••• •••••••ı • No. 300 Al'flD miktannda bulunan anama tamamı. 

Mırnş vilayeti dahilinde Pazarcık - ?~ksun - !stan Beyoğ'• icrumdan: Bir deyai 16 13 Cibalide Oaktbi mahaleainde caddesınde 89 No. 100 
kazaları hükumet ve belediye vazifelerını görnıel uzere mahktm bihten maheaz .. fa-

500 
&rflD fana araSIDID sekizde bir hiuesi 

.. "h · dır Dok torların ruhtu mukarrer mu •111a komoJ; Oakodarcla Selimi Ali mahaUuiDde ve sokajında 191 
Uç doktor ve üç kabileye ı tıyaç var • kanepe, Wıemle perdeaİllİD 28 93 No. mllftemillt f.nnm .aıa. hiaseai 
nıaa""ı aslisi 80 lira ve kabile)eı"e de ayda ıuak.tutlD GO şer 1121929 tarihine mlaaclif camar- 119 48 Ortakly KatoUk kiliıeai aokaj'mda 43, 37, No. dllkkln 
lira ~erilecek tir. tem ,aaa ... t 13. de tophawe ana.-n d6rtte aç laiueai. 

Bayat puaı mda bilmGzayecle a· Ballda ealtld mahltle dart hafta mllddetle aleni olarak mDıa-
Müte~ait P.tibba kabul olunur. f blacajmdaa talip o.laalar nım yecleye komalmllftar. Mtmyadeye iftirak edecekler kıymetin yOzde 
Talip olanlann Ankarada sıhhiye vekdle c ve stan- mlanenede•ilayede mahallhade yedi buçuk Diabetincle temmat olarak d6rdGncD haftanın hale gtinli 

hutda sıhhıye nıüdiriyedue müracaatla iıahat aJwafarı bulUDDcak icra memuraaa mi- 1&&t on dinle kadar Çembertitqta latubuJ Evkaf mDdür yeti 
ı... • l racaatJan UM olUIUll'. biaumda mab16llt kalemilae mllracaat anı. 
.... vııye o uuur. 



pı-----------.~~--~~--~------· Abunc şartları Gazetemızde çıkan vazı ve resim-
lerin bütün hakları mahfuzdur 

fDrl.ıyede Hartçt• 

Kanış Kuruş Gazeteye ıönderilecet nıettuplann llzerlne 
·1 A.•Jı&. 150 000 . idare içinse [ idare ] • yuıya atue [ yuı ) 

ı •• işareti krınulmahdır 
3 • 400 800 1 

Bası mıvu melccuplann ıadestnden. kıvmetl 
6 • 750 14

5( mukaddereslz meltuplara konulmuş par~ların 

= SAYISI HER YERDE 5 KURUŞ = Türk mekteplerile faydalı eserlerin 
ilAnlannda yüzde 20 ten.zillt vardır 

Bttydk' veya bir kaç dafa için verilen ll!nlarla 
hususi mahJyettekl ll!nlann ficred 

İlan şartları 
Saun IC.uruş 

6-8 inci ıayıf a 1 
5 • • 25. 
4 • • 40 
2 • • 100 
1 • • 200 

12 • 1400 2700 kaypolmasıodao ve llAolann münderecatından 
idare mesuı deWdtr ISf ANBUL, Babtali, Aııbn caddesiode « V AKIT YURDU > 

~~~~~~~~~~~~~~~------· Tel. 1970 iDARE iŞLERi. J9il Y AZl lSLERI • tel.raf VAKIT pom Kuı 45 

idare ile kararlaşanlır 

Gazetemize hususi ll!n kabul eden yerı 
H. S. H. ll!nat aceotesl 

l-8incl ıayıfada 10 
resmi ilanlar 

Hızır yangın söndürme makineleri tamamen memleket yapısıdır 

edilmiştir. Memleketimizde geçen sene Resmen kabul 
servet iki milyon lirayı mütecavizdir. kurtardığı 

Galata, Eski 
---------------· 

Gümrük caddesi, Halis Selahattin Telefon. B. O. 1447 

= m 
lLil m 
mı = r n 
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~ 
r=ll 

Her gün saat alhdan yirmi dörde ye Cuma 
günleri de on dörtten yirmi dörde kadar 
mükemmel caz takımı kış.ık programlarına 
bqlamışhr. 

Yıl başı gecesi Salonumuzda fev
kalade bir müsa -

mere verilecek her uman olduğu gibi salon 
ıiyadesile tezyin edilecektir. O gece tabesabah 
devam etmek 6zere muhtelif eğlenceler. 

Sabaha kadar eğlence, 
dans, ınüzik, kal1kal1a ve 
neşe ... 

• ~ 
il 
la 
[l;] 
&i 
lLIJ 
mı a • &J • mı • liii 

Rağbeti fevkaladeye binaen muhterem mftşte
rilcrimize şimdiden masalarını angaje ve yer
lerini tayin etmelerini tavsiye eder aksi tak
tirde müdüriyet mes'ul olamaz. • lll~H~I gecesL~i solonumnzdn ne3eli Dl&inn a• 

Maarif vekaletinden: 
Vekllet inşaat dairesini idare etmek Ozre lnıaat ve idare 

işlerinde tecrilbedide ve kudretli bir mllhendis veya mimara lüzum 
vardır. Talip olanlann bu it için lstiyecekleri aylık llcret mıkta
nm evrakı mllsbitelerile birlikte tahriren vekilete bildirmeleri ilin 
olunur. 

Büyük Tayyare piyankosu 
Yedinci tertip 6 ıncı keşide 

11 Kanunusani 1930 

B0YfJK iKRAMiYE 200,000 LiRA OIR 
Ayrıca: 50,00u 40,ooıJ 30.000 20,000 ı 5,00v 

10,000 lir~lık ık.raıııayeler ve 100,000 
hralık hır miikafaı . 

Diğer bütün mahrukatı ku!lakmaktan teve lüt -;decek müşkülitıan lcurtulmek içın 

Ucuzluğu, kolaylığı ve rahatlığı 
Temin eden HAVA GAZINJkullnınız. 

Bir defa sorunuz ve emin olacaksınız ki hava gaza tesısat masrafı çok. azdır. 

• Her şey veresıye 
~v abonöman bürosu İstiklal caddesi 34 Telefon B 

Emlak ve Eytam Bankası U
mum Müdürlüğünden: 

Taksitle satılıl{ erı1lal{ . 
f - lstanbulda Beyoğlunda Kamerhatun mahalle inde Hamalbaşıso 

kaJtında krokisi aşa~ıda gösterilen Avrupa pasapnın sau~ı sekız cı.ıktsıtlc 

ve kapalı zarfla müzayedeye konmuştur. 

2 - İhale kAnunuevvclin otuzuncu pazartesi gunu saat onaltıda 

Ankarada banka ıdaıe meclısi huzuru ile icra edılccektır. 
3 - Teminatı on beşbin liradır. 
4 - Talip olanlar İstanbul veya lzmir şubelerimize veya Ankarada 

umum müdürlüğe müracaatla mufa<;sal şarcnamemizı mlicalıla edebilirler. 
5 - Buna ait şartnamenin bir nfü,hasının talip olanlar tarafından ve 

kapalı zarfla birlikte verılmesl lazımdır. 

i=. 
· ~ -

\ ------------
DriaD:G0~81V15DIG&D~~!ii~~~ 
b ~ÔSMANLI BANKASI ~ 

Yatımekteıller i müba) aaa 
komisyonundan: 

lscan bul yatimekteplerlnın ihd· 
yacı olan Amerıkan bezi ve arpa, 
kapalı zarf usulile münakasayı 
konulmu~tur. 5 k1nunusanı per,eınbo 
günü Amerikan bezi saat ı 6 da 
arpa 17 de Ortaköyde Gazi paşa 
vatı mektebinde toplanan komi· 
svonça ihale edilecektir. Talip 
olanların o o7,5 nispetinde depozi-
rolarını ~,ındııı vüksek okldmeke~ 
er muhusebesine tn·dl ederek 
alacakları makbuzları kııpalı zarf 
içine koymaları icap eder. Şartna· 
meler ~omlsyon kitabeti.ne mür! 
cant edilerek 1?:örülebilir 

PERTEV Surubu , 
PERTEV Briyantin 

PERTEV Kolonyası 
PERTEV Pudrası 

FABRIKASI 
lstanbul Çerıberli Taş 

f'l Sermayesi: ıo,ooo_.ooo lnfıiliz lirası 1 
~ lstaubuı <tCt!rıtelı~ - felefou ı~wııhul l ~48 ~ ~::::::w:lllC!"'~':™™™-
.11 Beyoilu daire•' - feıeton Beyoğlu 1303 F ii SELANıK BANKASI 
~ Senedat ve poliça mukabil~nde m~ayyen ve vadeli veya he- )~ § 1888 cit· teSlS edllmıştır: ra saı cari suretile avanslar, polıça ve ıskonrosu. ~ :: t 
~ Türkiye cümhurıyecinin ba~lıca şehirlerine ve memalikl ecne- ~~ iSERMAYES 3o ~,OOOI FbRul 
ılJı . . ~ • Merkezı umum1. ıtan 
~ blyeve senedat. çek,ıcıbbar mektuplan ve telı.,rraı emirnameleri ~ ITÜ ki b I I la' . Mı p _ .. r ye şu e er 
~~~~iPJi~?A~~~~~~ ~ Galata, lsranb~ lzmlr, Samıun, 
:~~~·.~~ıSll!ü~~~~~~1ı~~$ı~~~~~;: Adana, mersin. 

Devlet demir yolları H paşa ii Yunan st~n şubeleri: 
• 55 SelAnik, Arına, Kavala 

mağazasından: 
Mağazamızda mevcut muhtelif elektrik telleri, ampul, 

izolatör, manyato ve dinamo gibi muhtelif miktarda 41 elektrik 
malzemesi aleni müzayede ile 2. 1. 93ıJ tarihine müsadif perşembe 
gtinn saat 14 de Haydarpqada satılacağı ilin olunur. Gerek dina
molar ve gerekse ampuller 110 voltluktur. 

H Her türlü banka muamelAtı. .. 
ii itibar mektupları. her nevi akçe 
ii üzerinden besabatı cariye, çek 
ii muamelAcı 
~hc:ıu::maım::n:= -•1111am ____ .,. 

Mu tu müdür : Refik .llhmd 


