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Bllyük Millet Meclisi Bugün Açılıyor 
Reisicümhur Hz. mühim nutuk- ~Hr~ UilHYRtleri Bu a~şam millet 
larını saat 3 te irat edecekler Batum :V0 iundan mektepleri açılıyor ! 

Bütün mektepler, tezahuratla açılıp halka 
büyük inkılabın feyzi anlatılacak · 

transit suretile is-
T eşkilatı esasi-ye_k_a_n_u_n-unda baz-ı maddelerin 

1 

tif!~~. :1d;;,~3er_ 
hu devrede tadil edileceği söylenmektedir . İktisat vekAleti ıark vila· 

Büyük Millet Meclisi bu
l!'Ün açılacak ve üçüncü 
devrenin üçüncü içtima se
nesi mesaisine başlıyacak

tı r. Meclis saat 15 te açıla· 
tak ve Gazimiz mühim nu
tuklarını irat buyuracaklar
dır. Bu mühim nutuk tel
siz telefon tarafından neş
ttdi\eceği için her tarafta 

'Yni zamanda dinlemek ka
bil olabilecektir. 
~ 
· 1l'ka grupu namz.eile~ 

ri tesbit etti 
.,., Ankara, 31 ( A.A ) -
~~ınhuriyet Halk fırkası Mec
ıs grubu bugün •mumi 
~tis vekili lamet PAfA haz
retlerinin riyaseti altında 

toplanmış ve nizamname 
lllucibince sene başında se· 

«;ilınesi iktiza eden Meclis 
divanı için namzetleri inti· 
bap l!tmiştir. Meclis riya· 

~~tine Balıkesir meb'usu 
azını paşa hazretlerinin tek

..!;r intihabı grupça ittifak-

la kabul olunmuş ve lımet 
paşa hazretleri senelerden
beri Meclis riyasetini kud
ret ve liyakatla idare etmiş 
olmasından müşarünileyh 
hakkında Fırkanın takdirat 
ve teşekküratını izhar ve 

ilan ve yeniden intihabı dola· 
yısile tekrar ınuvaffakiyet· 
!erini temenni eylemiştir. 
Badehu Reis vekilleri, Di· 
van katipleri, idare amirle
ri intihabına geçilmis ve 
ırup geçen sene intihap · 
edilmiş olanların aynen ib· 
kasına karar v~rmiş ve iç· 
tima hitam bulmuştur. . 

'· .&tşvelcillmlzln 
nutukları 

Baıvekil ismet Paşa Hz. 
de cumarteıi günü öğleden 
evvel fırka gurupunda, öt· 
leden sonra mecliste bu 
seneki mesaiyi izah edecek 
ve yeni sene programına 

dair beyanatta bulunacaktır. 
Te~kilôtı esasiye 

Ankara, 31 (V AKIT) -

Güzel san' atlar birliği 
Dün bir müsamere verdi 
liüseyin Rahmi B. güzel bir hitab~ irat etti. 
Bu nefis eseri gençlık sayıfamızda neşrediyoruz 

'İıı;<::İİ>:e) san'atlar birllfi d6n kıtlık müıamereıinden birinci

~ .6Jl\y köıkilndc vermiflir. Müsamerede birlik azalarıdan 
Ilı~ ıll\rile bir çok davetli hannımlar ve zeVlll hazır bulun-

tlııt, 

~ii • H" · '•lıı.ı · Sl\ftıereye saat 17 de batlanmıt. evvela ~•tat . ~•e:ın 
~ 1 B. [ yeni adam, eoki adam J unvanlı. ~.ıt~besını. ırat 
~k ' bugün gençlik sayıfıımıza aynen dercettığımız bu hitabe 

fJ, <:ok beğenilmiı ve ıiddetle, hararetle alkışlanmııtır. 
liı, lltıdan ıonra H:ılit Fahri B. kendi eserlerinden bir kaç 

~' "kumu,, Ekrenı Besim B. meşhur Alman muıikiıinası 
t >deıı· h k f · · M"• k' "il ın ayatı hakkında bir on erans vermıştır. u.ea ı-

\ ~lııı. Hege ile M. Laşcski tarafından bir konser verilmiş 
Ç(.ı. lk it. 1\ ışlanmııtır. 

~ <:ıııaerden acnra Duııan Mari piyesinin iki ı>erdeli lıulisa 
~e~ Üçüncü perdesi temsil edilmiıtlr. 

lilc hv 15 ııünde bir müsamere verecektir. 

Teıkilatı eıaılye kanunu
nun bazı maddelerinin bu 
içtima devresinde tadil 
edıleceti hakkında bazı 
rivayetler vardır • " • 

Yeni sene bütç~si 
Ankara, 31 (V AKIT) -

Yeni sene bütçeıi meclise 

sönderılmifUr. - -

Rüşvet yiyen 
Bir Amerikah nazır 

mahkum oldu 

M. Fol 
Birkaç gün evvelki tel -

ıraflar Amerikanın aabık 

nazırlanndan M Folun rÜf
vet almakla itham edilerek 
mahkemeye verildiğini ha
ber veriyordu. Son posta 
ile selen Londra gazeteleri 

hu muhakemenin neticesi
ni bildiriyor. 

Reis Hardins devrinde 
dahılıye nazın olan M. Fol, 

sekiz erkek ve dört ka
dmdan müteıekkıl bir jüri 
heyeti tarafından muhake

me olunmuı ve neticede 
1921 de 600,000 dolAr rüt
vet aldığı aabit olmuıtur. 

M. Fol bu suretle aley
hinde karar verilmesi kar

psında ağlaınıf, zevcesi ve 
kızlan baygınlık geçirmiı

lerdir. 
M. Folun rüıvet aldığı 

aabit olduktan sonra pet

rol kırallarından olan Ed
vart Doheni, raıi sıfatile 

muhakeme edilecektir. Ed
vart Doheni, 100,000 do
ları, kadın dostu olan M. 
Fola borç olarak verdiği 
üzerinde iarar etmektedir. 

Amerlkada, irlif8nın ce
zası, alınan rüıvetin üç 

mislini ceza olarak vermek, 

bundan baıka bir seneden 
üç seneye kadar hapsedil
mektir. Jüri heyeti Fol 

hakkında merhamet . ri· 
cannda bulunduğundan 

bakkmda tatbik edilecek 
ceza bilahare takarrür e
decektir, 

yellerinin Batum yolundan 
transit '.ıuretile istifadele
rinl te'mine çalıı~ktadır. 
Yakında Ruslarla ticaret 
muahedesi müzakeratına 
baılanınca bu cihet tetkik 
edilecektir. 

==~· 

------- - .+- ----

Dninler ue~illiöi 
Asım B. müskirat in~ 
hisanna müdür oluyor 

Bir müdd--•ten beri mü· 
lıal bulunan dalnle veka· B k · T · · ı M'll k 1 .. den'len ilk tedrisat ugün a şam üstü ür- netıce ere göre ı et me • ara gon . . 

kiye Cümhuriyeti hudutla- teplerinde talebe tehacümü müfettitleri vasıtasıle (a~~~
rının sardığı vatan parca- en ziyade Fatih ve Beyazıt yet adım adım takip c~tı~ı ~ 
sının bütün ıehir, kasaba mıntakalanndadır. mektedir. Dün bazı koy c• 

leUne Müs
kirat lnhi- · 
1an müdü
rii Zeki! 
Be,innam· 
zet söıte
rilmetlnin 
takarrür et· 
mit addo
lunduiunu 
yumııtık. 
Haber al-

'den ders levazımı ve köylerinde umumi oku- Kiiylerde re yem 
ma faaliyetine başlanacak, Köy teşkilatına a)'l'ı bir gönderilmiştir. 
Millet mektepleri ismini 1 .:e::;h:e;:m~m:i~ye:;t~v:;:e;:_ri::;lm::,ek:;t:e~, b~u~r~a~-..!,.~(~A~lı~ıa:;r:;•I;.,• ;,3 .;.ün;..c..,ü':"sa,;.r,..ıfa"'mjıı=d"'a }~ 
taşıyan halk dersaneleri I• • d 
büyük m~rasimle açılacak Ağır ceza mahkemesın e 
ve ilk ders verilecektir. 

Memleketin umumi ve 1 s"" I an 
hususi maarif teşkilatı bu damı istenilen u eym ' 
kıymetli vatan vnifHinin on seneye mahkum oldu! 

A .. m H, dı p mı za başarılması için bir aydan-
söre bu intihap teyyüt elınif 

ve bu huata katl karar 
ve~r. 

Zekll s.,.4en inhiW 
edecek- Mibklrat mGdür
lüfGne de tct-hs bir 
miti hltca beri laukuk mil· 
tavtrhftm ifa eden Defter
darbk muhakemat miidiirü 
Asım Beyin tayini takarrür 
ettiti haber almmııtır. 

beri seferber edilmiş, lazım Çatalcadaki dna)lei d•vMı neticelendi. Miriis 
gelen bütün tedbirler alın- i{in cinayet, Bebekteki hıcsıdık ve müs~deme 
mış, her tarafta dersaneler dav.U.rının muhakt1mesinl: başlan ı 

Pnlnıut ~olluiu--
Fakat ne yazık ki isti

fade edemiyoruz 
iıtanbulda bir kaç gün

dür bir palaınut bolluğudur 
batladı. Bir zamanlar on 
paraya, bet paraya kadar 
aatılnut olan bu balık, bu 
günlerde de 3,4 kuruta ka
dar düttü. 

Dün gece aabaha kadar 
balıkçılar palamut çıkar
malda metiul olmUf)ardır. 

açılmış, cehalet mücadele
sinde muzaffer olmak için 
bütün hamleler yaptlDUfbr. 
Bilha- Biiyülı: Gazimiz 
mücadele ordusunun reislik 
ve baş muallimliğini kabul 
etmek suretile mücad-:leye 
ıerefli bir hüviyet kazan
dırmışlardır. 
istanbul mıntakasındiı 

Mücadele hazırlıkları ve 
Millet dersanelerinin ihti
yaca göre tamamlanması 
faaliyeti, memleketin her 
tarafında olduğu gibi, ls
tanbul Maarif eminliği mın
taksında da bitirilmiştir. 

lstanbul mıntakasındaki 
vilayetlerden dün gelen 
telgraflarda bütün hazır
lıkların bitirildiği, okuma 
ve yazma heveskarlarının 
pek çok oldutu, bilhassa 
kadınların dersanelere ba
riz bir memnuniyetle yazıl
dıkları ve kayıt muamele
sinin hararetle devam etti
ği bildirilmiştir. 

Vil&yetimizde 
lstanbul maarif müdür

lüğü, bir aydanberi yaptı
ğı hazırlıkları dün tama-

• men bitirmiş, vilayetimiz 
dahilinde 700 dersane açmış 
ve bunları halkın emrine 
amade bir vaziyete getir
miştir . Millet mekteplerinde 
ders gösterecek muallim
lerin listesi tamamlanmış 
ve dün kendilerine tebligat 
yapılarak tayin edildikleri 
ders.ıneler bildirlmiştir. 
.. ~ğrendiğimize göre, bü

tun ılk mekteplerde, hususi, 
akalliyet ve ecnebi mektep
lerinde dersaneler tesis 
olunmuştur. 

400 den fazla kayık ve 
balık yüklü motör yüklerini 
henüz boıaltamamııbr. 

Havaların müsait gitme
sinden dolayi karaya çıkarı
lan balıklar bazı semtlerde 
müıteri bulamamata ve 
araba araba bayat balık 

denize dökülmektedir. 
Boğaz sularında külli

yetli bir surette çıkan ba
lıklar istanbul balık piya
sasını altüst ettiği gibi 
aalamura ve buzhane gibi 
tertibatı olan balıkçı mü- · 
esalselerini de pek mem-
nun etmittlr. 

Maarif müdürlüğü iki gün 
evvel mekteplere gönder • 
diği bir tamimde bu hu • 
sustaki faaliyet ve gayret . 

Memleketimizde Milli · !erin neticesini sormuştu. 
sermaye ile leş kkiil etmiı · Dün alınan cevaplarda ta. 
fenni salamura müessesele-· lehe kaydi muamelesinin 
ri bulunduğu içfn bolluk· hararetle devam ettiği, der
tan istifade eden bazı et- . sanelerin eksiksiz olarak 
nebi ıirketlerl olmuıtur. hazırlandığı bildirilmektedir. 

, ( Alııarala 2 inci 1&yılemıazda ) Bu cevaplardan alın an 

Dünftü muha~meludm 1/ıl tnUba 
f Yukarıda Bebeldeld lur•ıahk ye mG .. ııleme, 
........ •lru lçtn da•:ret munanlar1 ] 

iıtanbul alır ceza mah- verılmiftlr. 
kemesinde dün mühim bir Çatalcada seçen sene 

kaç katıl davası rü'yet mayıaının yirminci günü 
edilmif, bazılannda karar bir cinayet olmllf, köylü-

~·····~Yeni ~·· 

VAKiT 

--
-

Roman 
Hüseyin Rahminin 

Utanmaz ... Adanı! 
Çok meraklı ve kıymetli bir !tefrika 
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" V AKT ,, iN ŞEHI~ VE MEMLEKET HABE~LE~I 
• • ; :: - J ~· .... 

Polis taburu 
Bugün şehrimizde 

bulunacak 
Ankaı·a, 31 ( tel~fon) -

Polis taburu bugün buradan 
11 20 trerıile hareket etti. 
lst~syonda Dshiliye vekili 
Şükrü Kaya Bey ve Dahi· 
liye müsteşarı ile Jandarma 
umum kumandanı Zeki Pş. 
ve sair dahiliye erkanı 
tarafından teşyi edilmiş • 
lerdir. 

Şükrü Kaya Bey, polis • 
lere bilhassa iltifatlarda 
bulunmuştur. 

H. vekilimiz 
Dün sefirlere bir çay 

ziyafeti verdi 
Ankara, 31 (YAKIT) -

Bu aqam Hariciye: konağında 
Uarici.ye Tc:kilimlz urafındı~ 
sefirler şerefine bir çay z.ı.

yaf ti verildi. ----
Borçka yolu 

500 bin lira liJh5u 
ediliyor 

Ankara, 31 (V AKIT) -
Hükümet Borçka yolunun 
infaabnml ikmali için 500 
bin Jiralik bir tahıilat ita
•m kanrlqbrmıfbr. Na
fia vnkaletiııce bu huıusbı. 
tbzaratta bulım11IDU1lctada-. 

Kokaine benziyen 
maddeler 

Ankara ty akıt) - Kokain 
tesirini haiz bazı maddelerin 
başka ....ıJar arumda piya
aaya aürüldüiii anl&.fllmlf, bu 

Bugün 
--

Güneş tutulacak 
Kfi5uf cüz'idir. 13,41 de 
bttşlıyttctık, 4;ı dakika 

sürecektir 
Bugün ıehrimizde de 

görülecek fdcilde güne, 
tutulacaktır. Küsuf İstan
bulda (13,41) de batJıyacak 
(14,23) te bitecektir. 

Anlı:arada batl•m• saati 
(14) tür. Burada da 31 sa
niye devam edecektir. Kü
suf bu .iki ıelıirde cüz'idir. 
Niıbeti 0!, 5 olduğundan 

bir gölge halinde görüle
bilecektir. 

Zonıuldak tlm•linden 
bqhyarak Sına 6zerinden 
geçen Te Van ııöliiaün ce
nubunda biten b.tbn apğı
unda ltalan lat'alarda kü

suf gölıe laalmde cöriilecek
tir. Bu battuı pmaline teaa· 
dlif eden yenenle tae biç 
görülmiyecektfr. 

Memleketimizde lt6sufwı 
fazla surette göriilecefi 
yerler Muğla ve civarıdır. 

Bugünkü kil.uf, halkavi 
oldufu için tetkikata mü· 
sait addedilmemektedir, 

Müthiş fırtına 
Selanikte 20 tayyare 

parçalandı 
Atına, 31 (Anek.) - Se

liıulcte müthif bir fırtına 
çıkmıı, hangar yıkılmıı ve 
içindeki 20 tayyare par
çalanmııtır. Hasarat pek 
çoktur. 

Foir Bonks 
:!:.~ ~=-~ Kurısik '-'e yatile 
tehi w-'map .,,eJdllcr t:qe- 1'ıınardıUarıa geJl>i 
tiace ı.ararlafbrılmqtı. Attna, 31 (Anek) - Met-

har .ınema arthti Fair Ba'vekilımızın
•• . 
teşekkürleri Benk• zevcesi Mari Pıldort 

Ankara, 31 ( A.A ) _ ile "' buSUll yaUle berayt 
Bapekil lamet pap haı:- ktlrahet buraya celmittir. 

retleri Cümhoriyet bayra-
mı miinUebetile telıraf Almanyanın İngilterede 
ve mektupla tebrikitta bu- muvaffakiyeti 
lonao zevata ayn ayn c:e- Londra, 30 (H.A). Avam 
vap yazınaia me,guliyet- pmaraunda Sör EdYard 
teri dolayul)e imkan bula- tdiffe lnııt11z piyuumın 
madıldinndan ~ Alman t>ufda11 Ye sair 
rinin ve tebrikatının ibla- hububatı tarafından istila 
ğına Anadolu Ajanının edilmiı ve bunların gayet 
tavsit buyurınuılardır. ucuz flatla ıatılmıı bulun· 

Artvin valiliği IDAllUI& nazarı cliliatı cel
betmiftir, Ankara, 31 (V AKIT) - M 

umaileyh demiıtir ki: 
Artvin valisi arzusu üzeri- Almanyanın ıeçen seoekl 
ne tahvıl ve yerine sabık hı b lbat ihracab eYTelki 
Erzincan valisi Cevdet B. ıeneki ihracatından 25 mis· 

hyin olundu. li fazladır. HW..ü:net na· 
Bir fırkanın bütün aza- mını cevap veren M. No-

k f cel Bubton, İngiliz çlfçl· sı mev u ,__ 
ııerinin lıimayesi meıeleıl· 

Moıkova , 30 (A.A.) 

Tas ajansı bildiriyor: Şima
li Kafkaıyada te,ekkül 
eden Ruı çiftçi fırkasının 

bütün azası tevkif edilmiı· 
tir. Bunlar thtilalcller aley· 
bir.de fesat tertlbatmda 
bulunmakla ittiham edil-

nin eski hükiımet tarafın· 
dan mevzzu haJısedilmif 
ve: fakat neticesiz kalmıı 
olduğunu söylemlıtir. Şim
diki hükUınet, aynile eski 
hiildiıııet ııibi aon derece 
fayanı teessüf ve muzır 

olan bu neticeye karıı ne 
gibi tedbirler ittihaz edi· mektedir. 

.............................................. _ lec.eğtn.i bilememektedir. 

terden Rifatla Rasim, br
deıi Seyfi, .,jfatın karde,i 
Lütfü ve Hanife kadro 
arasında jbir arsaya hay. 
van bağlamak mesele.in
den kavga çıkmıı, bu sıra
da flif.:ı.t maktul düpnfit-
tür. 

Bcı kavgaya ittirak e
denlerden sağ kalan dört 
kl§i mahkemede maı:nwı 
mevldinde bulunuyordu. 
Bunlardan Rasim " kavga 
baılayınca Rlfatın kardeti 
Lütfı..! geldi. Elinde" ttrpan 

-~~:····K~·;d~;i;····s;;;;;; 
vurmak iatedi. Fakar tırpan 
orada bulunan kardetl Rf. 
fata isabet etti. diyordu. 
Tıbbı adi ide yaptırılan tah
lil neticesinde ise, tırpanda 
kan lekesi bulunmadıfı 
bildirilmittir. 

Müddei umumi Cemil B., 
yalnız Raalmin katilden 
tecrim.ini, diğerlerinin be
raetini lst.emiftir. 

Neticede Rasim tehev
vüren katilden on beı se
neye mahkum olmuı, es-

1 Memleket haberleri 1 
G6rülmemiş şey 

Bir ayı bir kadına tasallüt etti 
Kadıncnğı~ korkmuş ,fakat ayr gayet lıalinı 
davr.a11ıp kadını aşif,anr ı.•e rneftıaıane öp-

1neğe haşlarnıştrr. 

Muğlada çıkan • Halk ,, 
refikimiz yazıyor: 

Geçenlerde kırk ya§la • 
nnda bir kadın Köycezin 
Dalaman nahiyesi müdü • 
rlyetine müracaat etmiı ve 

bir ayı tarafından gecele· 
yin kendisine tasallüt ve 
fili teni yıı.pıld$nı söylüye
rek tiki.ret etmiftir. Kadın 

Dalaman nahiyesinin Boy· 
uurbi&ülü koyündeo kırk 

yaf1armda Y akupça 1l&llllnda 
birinin ailesidir. 

Vak'a fU suretle olmuş
tur. Boynuz bükülü Um • 
mahan kadın Boynuz bü· 
kü ormanında kereste bek· 

çh.idir. Geceleyin tam tatlı 

bir uykuda olduğu vakit 

üzerine birisinin çıktığını 

görür. Üzerine örtündüğü 

kil.imi aralık eder. Birde ne 

Bu ne bir hayal mahsu
lü, ne bir masaldır. Ayı 

tarafından tasallüte ufnyan 
za"a .lı kaam Dalıı.nıannahl
yeai müdürüne müracaat 
ederek batından gecen bu 
misli görülmemlı vak'ayı 

anlatmı~br. 

Amasyada bir facia 
Ama&yada bir facia ol· 

muttur: TerJye köyünde 
eıraftan Hilmi Beyin evinde 
bir çoban elinde bir lamba 
ile gaz tenekesinden gaz 

almak iıtemif bo esuada 
teneke patlayarak zavallı 
alevler içinde kabnıfbr. 
Bu ani faciaya ke>foAD Hil· · 
mi Bey!n refikası Remziye 
Hanım da alevler aarmıt ve 
imdadına k0f&l1 bef köylü 
ağır &Urelte yaralanmııtır. 
Remziye H. ve çoban 61-

görşün koskoca bir ayı! Um- müftür. 

mahan kadın az daha kü- İznik göİünden istifade 
çük dilini yutacak hale 
gelir. Fakat ayı, ayılığına 

rağmen gayet halim ve yu· 

mutalı: davranır "Ye Um
mahan lı:adımn yüzünü a-

ıikane ve meftunane öp
me~e baılar. Nihayet İf fe· 
naya vanr ve ayı hiııaiyatı 

ıehvaniyesini teskin ve iki 
saat kadının üzerinde kal
dıktan ıonra gene geldiği 

ormana girip kaybolur. 

Palamut ~oııuıu 
[ Caıualı Birinci ıaylaaıızdadu- J 

Bu cümleden olmak üze
re buzhanesi ve asri aala
aıura tertibab olan bir yan 
balıkçı gemili htaııbul pi· 
yasumda pek ucuzluyan 

palamutları gayet ucuz bir 1 
fiatla satın almaktadır. 

Haber aldığımıza göre 
şehrimiz elektrik şirketi Na
fıa vekaletine müracaat ede
rek imik gölü civarında 
elektrik i$tihsali için bir 
fabrika inşasına müsaade 
istemiştir. Şirket bu cere· 
yan ile lznik gölü civarın· 
dalci bütün şehir ve kasa· 
balan tenvir edecektir. 

Talep Nafıa vekaletince 
tetkilı: edilmektedir. 

T. odasında tayinler 
Ticaret odası kredi ve 

müdevvenat raportörlüğüne 
tayin edıleo hukuk mezun· 

larıııdan ve ıabık İzmir ticaret 
odau ki.Ubi lbrahim Hakin 
B. dünden itibaren yeni 
vazifesine baılamııtır. Ra
portörlük muavinliğine de 
tahkik memurlanndan Ne
cati Cemal 8. tayin edil • .-
mi§tir. 

Tali mübadelede 
Tali mübadelede Türk 

heyeti reisliğine tayin eiı. 
len Server Cemal B. dün 
vazifeaine baılaıruıtır. 

Dün, içi palamut dolu 

olan iki motör Çengelköy 
açıklarında çarpıımıılar, 

palamutlar denize dökül
müş, deniz palmut içinde 
kalmııtır. Motörlerden biri 
batmıftır. 

·---·-·---·-·--- -;;-~iyeceif esbabi mucibe .. 
babı muhaffife görülerek 
cezası on seneye indlrilmit. 
diğerleri beraet etmiılerdir. 

Bu sene eylülünün üçün· 
. cü günü Çatalcada miras 

için büyük babalarını öl
dürmekle maznun Mehmet, 
Hüseyin, Seyit, Sabrinin 
muhakemelerine batlan
mııtır. Fakat bir zühul 
eseri olarak Seytdin lüzu
mu muhakemesi gelen 
evrakta tasrih edilmed!iin· 
den evrakın ideılne ve 
muhakemenin on dört teı· 
rini.aaniye talikine karar 
verilmiıtir. 

Nuri isminde blriılnl öl
dürmekle maznun Mehmet 
ve Süleyınanın muhake· 
meleri de hltmif, müddei 
umumi Cemil B. maktulle 
maznunlar araıındaki hu· 
ıumetten bahsederek, ha
disenin cereyaıııru taıvir 
ve cürümde teammüt bu
lunduğuna l.faret etmiıtır. 
Mahlı:eme geç vakte kadar 

müzakereden sonra, taam· 
miit mevcudiyetine kafi 
delil bulunmadığı ve her 
huıumetin öldürmek dü
tüncesinl beslemeyi icap 

ıile ma1nuııları taammüt 
olmadan katilden on beıer 
seneye mahküm etDılf, ilcisı. 
nin de maktulü yaraladığı 
ye ölümü hangisinin aç
tığı yaranın mucip olduğu 
aniaıılamadıiı noktasından, 
maznunları gayri muayyen 
fail sayarak, cezalarını onar 
aeneye indimılf, Mehmedin 
cezası, yirmi bir YAfllll tek
millemediğinden biraz da
ha tenzil edilerek sekiz 
aene dört ay kalmııtır. 

· Müddei umumi1$n tale
bi mucibince karar veril
se iki, yaıı küçük olmayan 
maznw\Un asılması lazım

gelecekti. 
Dün ağır cezada Bebek· 

te hırsızlık yapmak ve 

zabıtaya atq açmakla maı:· 
nun Muharrem ve arka
daşları da muhakeme edil. 
mit , phit dinlenildikten 
aonra muhakeme bazı tel· 
ki.kat için bınıkılmııbr. 

Hüıeyln Pt- zade Vefik 
B. i öldürmekle mazmm 
komiser muaviııl Ahmet 
B. in muhakemesine de bir 
iıtilama cevap geldikten 
sonra devam olunacaktır. 

İki muharrir 
Arasındaki dava, dün 

hararetli bir safha 
.geçirdi 

• Zalimane ,. tabiri 
reddolundu 

Orhan Seyfi B. tara· 
fından "Kartal,, mecmu
asında va.ktil.e hakkında 

netrolunan bir yazıaan 

dolayı Burhan Cahit B. 
aleyhine açılan ve gıya· 
b'en bir sene hapis kara· 

rile neticelenen hakaret da
vası:ıın itirazen ıüyetine 

dün İstanbul birinci ceza 
mahkemesinde devam o
lunmu~r. 

Dün mahkemede iki 

tarafın vekilleri hazır bu· 

lunmıqlar, Burhan Cahit 
B. in vekili Mehmet Rifat 

B. • 
müdür 

Tahir 

mecmuada 

sıfatile 

B. in 

mes'ül 

Ratip 

imzası 

bulunduğunu, ywnnın im· 

zaıız oldugunu, müekkili

nin bu ~ua ve orada 

çıkan yazılarla ali.kul bu· 
lıııunadığmı, kanwıen mes'ul 

edilemiyeuıl!ni aöyİemiftir. 
Orhan Seyfi B. lo vekili 

Ahrnet Rifat B., müekki· 
llne " zalı.niane • tec.a vüz 
edildiğini, .. Zonguldal[ta 

alnına ıeciyealz damgası 

vurulan • denildiğini ileri 

SÜITllÜf, bu yaımıın tara· 
fından y.uıldığını. maznun 
.AJunet Hidayet "'e Selami 
izzet B. !erin yanında ikrar 
ettiği kaydile bir iki mu· 
lıarririn phit sttatlle celbini 
istemiftir. 

Maznun vekili, mes'ul 
müdür hakkında dava a· 
çalınca, böyle bir dava ika
me edilemiyeuı,ıne , bu 
meselede phit iltimai 

mümkün olmadığına ifa.ret 
etmlf, mahkeme evveli 
Burhan Cabit 8. in mec· 
mua ile alakası olup olma
dığının matbuat müdürlü
iüııden sorulması iç.in mu
hakemeyi yirmiblr tep-ini· 

ıani ondörde bırakmı§tır. 

Müddei vekili, muhake
me euıasmda tecavüzü 
" zalimane ft olarak tav
ı;i.f edince maznun vekili 
bu tabiri reddetmif, reiı 

Vasıf B.,davanın diıha iti· 
dalle tetrihi lüzumunu ih-
tar etmittir. 

Emanette 
Yeni memurin müdürü 

işe başladı 
Dahiliye vekileti mümu· 

rln müdürlüğünden Şehre
maneti memurin müdürlü
iıüne tayin edilen Samih 
B. dü ı Emanete gelmiı ve 
itine baılamııtır. 

Fırkada içtima 
Dün C. H. fırkası mer· 

kezinde , kaza ve nahiye 
mutemetleri içtima etmiıler 
fırkaya alt mesall görütül
müı, bu arada bugün açı· 
lacak millet mekteplerine 
alt huıuaat ta mevzııobahı 
olmuıtor. 

Bentleri muhafaza 
Sultan Mahmut ve Va

lide bentlerinin etrafı açık 
olduğu cihetle tel örğü ile 
kapatılması tekanür etmif
Ur. Bu suretle Bentlere 
öteberi atılması menedıl

mif bulunmakatdır. 

Poliste teftiş 
-Uç mülkiye müfet-
tişi memur ediliyor 

An.karadan gelen bir tel
graf haberine · nazaran fs· 
tanbuldıJci zabıta vekayiini 
yakından takip için Dahi
liye vekaleti üç mülkiye 
ınüfetti~i göndermiye ka
rar vermi~tir. Son zaman
larda artan hınızlılı: vuku
atının bıına amil olduğu 

tahmin olunmaktadır. Mer
kezde faila müfettiı olma
dıiı cihetle bu itin burada 
bulunan müfettitlere tev· 
dü de ihtimal dahilinde 
görülmektedir. 

Maaş veriliyor 
Vili.yet Emanet memur• 

lanna maq verilme
sine bqlanmııtır. Maktu 
ücretle çalıpnlar istihkak· 
lannı almıtfardır. 

Sigorta tarifesi 
Bahri naldiyai sigorta 

tarifesini tespit edecek ko
misyon dün müderris Züh
tu Beyin riyasetinde tica· 
ret mudüriyetinde toplan· 
mışlır. 

Komisyon dünkü içtima· 
mda bagaj ıigorta tarife
sini müzakere etmiştir. 

Pazartesi tekrar içtima 
yapılacaktır. 

İngiliz düşüyor 
İngiliz lirası dün sabah 

1027 kUl'Ufla açılımı 
1030,5 kurup. kadar çık

mıı, 1026 klll'Uf& düpoüı, 

ak,am 1027 kurllfla ka· 
pal).ID.lftır. Son ıünlerde 
İngiliz lirası tedrici AD"el• 

te düıme!;e bll§lamasına 
tütün tüccarlannm fazla 
miktarda İnıiliz liraaı sat· 
mal.arı sebep olmaktadır. 

Bu tenezzülün devam 
edeceği tahmin edilmek· 
tedir. 

Borçlanan bir tacir 
Aldıifımız malnınata na· 

zaran evelce aline aabf yap
tıtJ cihetle bir fındık tica· 
rethaneai burçlannı 6deye-

memek vaziyetine dütmüttür. 
Borcu "200000. liraya ba· 
lif olan bu tic:aretane aa
hiplerinln tahıi emliklerinl 
aatarak burcun bir kısmı

nı tediye edecekleri aöy· 
lenmektedlr. 

Romen sefiri 
Romanya aefiri M. Flla-

23544 paket güın· 
rükte yakalandı 

Evelki gün Galata ltb•" 
lit gümrüfünden mübiJll 

miktarda. iskambil kaıtı~1 

kaçırılırken yakalanmııtır· it 
Dün bir muhanirtıııl' d 

bu kaçakçılık vak' au halı' ı 
kında Galata İthalat güıl" h 
riiğü müdürü Nimet BeY' di 
müracaat etmif, mumaileyh 
ıu malümatı vermiıtir. 

- "Kırtasiye beyann•ııJ il\ 

ile Galata ithalat güJll' ti 
.-üiünden geçirilmesine te- '!' 
ıebbüı edilen 18 sandığıı' Şı 

muhteviyatından füphe etti' b 
fimden aandıldann ~ 
mlesinin •çılarak muaf' 
nesini emrettim. 

c 
SandıJdar müfettitlerdel' 

il\ 
suüreli:ep bir heyet bil' <! 

ırurunda açıldı. Mua,.-' 
neticesinde clöıt san~ 

batb on dört sandığın " 
kambil kafıdı ile d~ 
olduju görüldü. Tadat o' 
ticesinde on dört saııW 
ta 1962 düzine ~ 
23544 paket iskambil ııı· 
~dı oldufu anlaııldı. 

Vak'a bundan ibarettJI• 

Tahkikatı ifkAI etmeJ!I~ 
için daha fazla malüıll" 
veremem.,, 

Yaptığımız hususi ı.lr 
kikata ııazaran sandık1" 
Take kumganyaauıın • 

repal ~ vapurile Marailfl' y 
dan gelmiftir. Sandikı.ıı' 
Selinik Bankauna ait J q 
duğu aöylenmif ise de .,_,. v 
ka bu i&Ddıklann kendiı~ v 
ait olmadığını aurcU 1'I' ~ 
iyede beyan etmiftiı'. 

Bu kaçakçılığı T~ J 
mıyaniki üccann yap-aıJ 
tqebbüs ettiği anlatıl a 

HJliliahmer beher_~ ~ 
ten bir lira aldll... c 

ve ukambil ~ 
kaçak olarak lfÜIP'r .. 
ten geçirilirken yak~~ 
fına ııöre bir W-_. 

on misli ceza alın•C::. 
hesap ediline on 
sandık iskambil kifı~ 
c:ezaıı (235000) lira tııl . 
maktadır. Jf 

Failler haldcıoda ~ki .ıJ 
mlidür Nimet 8. tararı;t 
yapılmaktadır. Hillı I 
bazlnealne büyük bir ~, 
dan kurtaran müdür / 
met Beyin bu mesalıl 1 

dire tarandır. 

litı bu hafta memlekettae Varıoı ıtar cvveli.I 

lfidecektir. M. Filaliti bo • VAKl1 _., 
fazlar komisyonu nezdinde il'; _ r , ••. ..,,,~.-1-_, ı I::;--' 
Romen bükı1mettal temail 11---~ ~ 
ediyordu. Ab:aa-1.oren ef~ 

lsuhbaratımıza nazaran tine yeni vali ~7r 
M. Filalitloln yerine Romen oluan Marep1 ,._. 
jeneral komoloau M. Mo • tayfelin Meçe ~· 
neako asaleten bolular &aletinde ldıme ~ 
komiıyonuna aza tayin fmdan iatikbal ol" 
edilmiftir. mayıp munuoıletlıll' 

M. Bile cfizerııi]ıında 1Jcllı' 
nan adamlar ~ 
nnı çevl.nııifler ,ıol' 
yahut dükkanlara 8'' 
ru bakmıtlardır-

Türk· Yunan muhtelit 
mahkeme reisi M. Bık dün 
mezunen Mısıra hareket 
etmiıtir. 

Amerika müsteşarı 
Amerika sefareti miUte

şan M. Grispi dün Anka
raya gitmi§tlr. Mumaileyh 
sefirin avdetine kadar mer
kezi hükümette kalacaktır. 

Romen t-0rpitolan 
M&rftl ve Mare,tı na

mındaki iki romen torpi
tolan bu aabah saat 8 de 
limanımı.zdan geçerek ta
mir olunmak üzere İtaJ. 
yaya ııid~eklerdir. 

dah. ..y.,~ 
zan ı ifl' 
Fransa!,, sedaları 

dilmittir. ~,.ıl 
Mumaileybe ıııeJı' 

eden müteaddit WS 
tuplarda ahali J1' et· 
aahihelerini b~~I 
tiklerinden .,..ı11i 

Mantayfel ıP~ et· 
mahalliyeyi 1'• ]ıılıCıJll 
tlği sırada Jlıı 

göıterüp "~~ 
enterikaya • -ı.. 
edemeuı.. clO""' -



M. Daladier kabineyi 
-~~~~:U-~·n_m_:~-!i-1;-:ı-· M. Briyanın beyanatı -=1_=~=~=!'= . .!.!"= •• =_~.=~=~::r .. 

1 Üatarafı l mci Stı} famızd:ı J 
Köylerimizde dolaşan ilk 

tedrisat müfettişlerinden 
dfin ma&rif müdürlüğüne 
itlen raporlarda mücadele 
~ırlıklarının bitirildiği bil
dirilmiştir. 

Yardım teşkilAtı 
Millet mektepleri tali

IXıatnamesi mucibinde uh
ttlerine yardım vazifesi ve· 
t'l 1 en C. Halk F ırkasile 
'l'Grk Ocağı, cehalete kar· 
il açılan bu büyük sefer
btrlike bütün teşkilat ve 
~tlıklarile iştirak etmiş 
lunmaktadır. 
Halk fırkası mahalle o • 

taldarile ihtiyar heyetleri, 
~lhtakaları dahilindeki 16· 
S Yaşlan arasında bulunan 
:ku~a yazma bilmiyenleri 
;sbıt etmişler ve isimlerini 
trsanelerin tabi olduğu 

:ckt.ep müdürlüklerine bil
~trnışlerdir. Diğer taraftan 
ı~ alk fırkası, bu hususta 
~lım gelen maddi yardım-

rı da temin etmektedir. 

Neler öğretilecek~ 
Millet mektepleri tali-

~atnamesi mucibince Mil
let dersaneleri iki kısımdır. 
k 6.45 yaşları arasındaki 
l adın ve erkek vatandaş· 

b~tdcın hiç okuma yazma 
ılın· • d ıyenler ( A J kurslarına 

l~·"aın ederek buralarda 
}' Utk harflerile okuma ve 
aırna öğreneceklerdir. 

d "B., kurılarmda ise "An 
etsanelerini bitirmiş olan 

"ey. 
" a okuma yazma bilen 
}' atandaşlara kıraat', tahrir, 
t~rt bilgisi, sağlık bilgisi 
Osterilecektir. "B., dersa
~~lerini bitiren her vatan· 
~ okuduğunu oklaylıkla 

•nlıyacak, düşündüğünü ya
~hilrnek kudretini kazana
~br. 

Buralarda hesaptan 4 
:~eliye ile kesirler ve öl· 
~ler, sağlık bilgisinde va
'- rıdaşlara insan uzviyeti, 
a ~Urni sıhhat kaideleri, 
t 1 hatı tehdit eden sebep
er ve bunlardan korunma 

tareler· .. ğ ·ı k b-ı . 1 o retı ece , yurt 
lgı. d 

t 51 ersinde tarih ve 
~fya malumatına bil· 
'hı ehemmiyet verilecek, 

~~·~ v~tandaılık bak ve 
l .. 1 elerı, dünya içinde 

llrki"e .. h · · T"' k ~h:'. cum urıyetı, ur 
~~ anın umumi seyri ve 

İl\ı· nü hezırhyan inkılaplar 
~ 1~rnlı bir bilgi manzu
,•ı teşkil edecektir. Bu 
~rı slar faaliyetlerini şubat 
tib Unda yapılacak bir im
,,;;ıa bitireceklerdir. 

li 1ı okuma odaları 
llıGt llkın yetiştirilme.sine 
)\fl\eveccih olan bu faaliyet 
~ız . Millet mekteplerinin 
~ etıne inhisar etmiyecek, 

~i~. memleketimiz için 
' ır tesis olan ( Halk 
"tif llıa odaları ) ndan da 
~ler edilecektir. 

~ lk okuma odaları 
~ırı •da kıraat ( İzba ) la
~)' 

1 
B~lgaristanda ( Çiça .. 

~~i t11n yaptıkları hiz • 
() Yapacaktır. 

~rı\i kurna odaları müsait 

'~ ve teshin şartlarını 
,), e~en, oturup oku-
Sib lnusait sıra ve masa 
~e:tına malik bulunan 
~'k~zı salonlardan ibaret 
~rı 11', Buralarda · halk 

~tıdui'apılan neşriyat bu· 
~~lacak, devam eden 
~I\' aşlar burada kendi· 

1~ fikri, bedii, iktısadi 
nazardan terbiye-

Yeni kabineye kimlerin fi:r
meleri muhleuıel 't 

Paris, 30 (A.A) - M.Daladier matlı>uat müntesiplerine 
şu beyanatta bulunmuştur: Ôtedenberi tabi bulunduğum 
umdeler bir cümhuriyetperver temerküz kabinesi teşkili 
esnasında mugayir bulundutu gibi sırf &Ol cenah fırka
larına mensup bir hükUmet teşkili de imkan dahilinde 
görülmediğinden kabineyi teşkiklen feragate mecbur 
oldum. 

Paris, 30 (A.A.) - M. Briyan, gazetecılere vaki olan 
beyanatında demiştir lıci: Reımi ricaJde bulunması lazım 
gelen başlıca evsaf aoğukkanlıhk, ağırbaşlılık ve itidal
den ibarettir. Ben bütün hareketlerimde hunlardan mül
hem olduğum halde bana karşı · bu evsafa riayet edil
memesine hayret ediyorum. M. Daladier, ümit cttiA'i 
veçhile muzaheretimi göre&Dediğinden ve aldatıldığından 
şikayet et.mektcdir. Ben kendisine tam bir muzaheret 
vadetmeı-Je kalmayıp ~ZI tavsiyelerde dahi bulundum. 
Benim fikrime gere eğer istenilmiş olsaydı D.aladief ka
binesi tekekkül edebilirdi. 

Paris, 30 (A.A) - M. Klemantel, saat 17 yi 20 ge
çe M. Briyanı ziyaret etmiştir. Mülakat bittikten sonra 
gazeteciler tarafmdan sorulan bir suale şu cevabı ver
miştir: M. Domergi görmiye gidiyorum. Muvaffakiyet 
hususunda kuvvetli ümitlerim vardır: 

M. Briyan; M. Danyelu, M. Pate, M. Lutör ve M. 
Herriot i ~e görüşmüştür. M. Herriot şu beyanatta bulun
muştur: Vaziyeti tetkik ederek fikir teatisinde bulunduk. 

Paris, 30 (A.A) - M. Briyan ile M. Loşör ve M. 
Şeronun yeni kabinede eski mevkilerini muhafaza 
etmeleri muhtemel görülmektedir. M. Klemantel in 
harbiye, bahriye yahut nafia nezaretlerinden birini M. 
Tardiyo ya teklif edeceği söyleniyor. M. Herriot ya da 
bir nezaret teklif edildiği fakat mumaileyhin Liyon bele
diye reisi sıfatile yapmıya mecbur oldutu işlerin çoklu
ğundan dolayı bu teklifi reddettiği rivayet olunuyor. M. 
Durand ile M. Chautentı m isimleri de zikredilmektedir. 
M. Klenıantel in baıvekaletten başka ticaret nazırlığını 
da da deruhte edeceği ve yarm radikal sosyalistlerden 
muzaheret istiyeceği söyleniyor. 

Paris, 31 (A.A) - M. Klemantel sabahleyin istişare
lerine devam etmiş ve birçok zevatı babul etmiştir. Bu 
meyanda ayan meclisinin sol cenah radikal sosyalist 
demokratları reisi M. Bienvenu Martin ve M. Caillaux 
vardır. 

Paris, 31 (A.A) - M. Clementel, M. Bie1ıvenu Martin 
den sonra M. Şutams, M. Sarraut, M. Şeron, M. Tar -
dieuyi kabul etmiştir. M. Bienvenu Martin ayan sol 
cenah demokratlarının emniyet ve itimadı hakkında 
teminat vermiştir. M. Şautams, M. Klemantelin icra 
etmekte olduğu mükilemelerin iyi bir yolda olduğU 

mütaleasındadar. 

)erine yarıyacak neşriyat 

kolleksiyon lan bulacaklar

dır. Bunlarda ayrıca hoca 

ıolmıyacak, duvarlarda lav

ha ve haritalar bulunacak

tır. Okuma odalarmm en 

mühim hiımeti, balkı kah
velerden, sıhhat ve terbi

yeleri için zararlı yerlerden 

kurtarmak olacaktır. Bu 

odalar ay ortasına doğru 
hazırlanarak faaliyete ge· 

çilecektir. Ankarada ıim
diden birkaç okuma odası 

açılmııhr. 

Talimatnamenin 
emirleri 

Millet mektepleri tali· 

matnamesine göre 16 - 45 

yaşları arasında bulunan 

vatandaşlardan okuma yaz

ma bilmiyenler Millet mek· 

teplerine devama mecbur

durlar. Bu gibilerden vazi· 
yelleri müsait olduğu ha!~e 
devam etmiyenlerden. vıta-
yetlerin idaresi kanununun 

68 inci maddesi mucibince 

idare heyetleri kararile pa

ra cezazı alınacaktır. 
Millet mekteplerinden 

mezuniyet vesikası bulun

mıyanlara 1931 mayısından 
itibaren resmi ve hususi 

bütün müesseselerde hiz

met verilmiyecek, bunlar 

köy ve mahalle ihtiyar 
heyetlerine giremiyecekler· 

dir. Büt:ün resmi ve huausi 

müesseseler okuma yazma 
bilmiyen müstahdemlerine 
okuma ve yazma öğretmiye 
mecburdur. 

Küşat resmi 
Bu akşam bütün Millet 

mektepleri coşkun mera. 
simle açılacak, muallimler 
talebelere okuma seferber
liği hakkında izahat vere
ceklerdir. 

Küşat merasiminde, baş
ta Vali vekili Muhittin Bey 
oldutu halde Maarif mü
dürü Haydar Bey v~ bütün 
müfeöitler hazır buluna. 
catc1ardır. Birçok yerlerde 
halk şimdiden merasim ha
zırlığına başlamıştır. 

Makdonalt avdet ediyor 
Londra, 30 (A. A) -

M. Makdonalt ile maiye
Unde bulunanlann lngilte
reye avdet etmek üzre 
rakip olduklan Dü,eı of 
york vapurunun cuma 1&• 

bahı Liverpol limamna 
geleceji Röyter muhabiri 
tarafından bildirilmektedir. , 
Pirede serbest lıman 

Atina, 31 (A.A)- Nazır. 

lar mecllıi Pire limanında 
eerbest bir mmtaka tesisine 
karar vemıiftir. 

' 
Londra, ·30 (A.A)- M. 

Makdonaldın salı günü 
Avam kamarasında Ameri
kaya icra etmif olduju 
eeyahat hakkında bir nu
tuk irat edeceği haber ve
riliyor. Ayni günde lngi· 
lfz - Rus mGnuebab ela 
mevzuu baluedilecekür. 

Elhamra 

Melek 

Opera 

Majlk 

Ekler 

Aul 
EtuTal 

Şak 

Alkuü 

(~o1111) 

: Parts1t ~cı 
:Babalamı ginal,ı 

ı AM zanı6ofı 

:CanhadıaıHprmıl 

ı İdhr ~-
:Düıtahan anq/orcu 

:im: dÜ§mam 

:Mahltfımlrzraımlal 

:Düztaban 1JOl1l-

yaaılar arasında 

Lükaembura : Ya~ 

( .......... ) 
Milli 

Alemdar • 
Kemal Be:r 

: V olgamahltümlan 

: Gelin tluoalr 

: Kınk. l(al/>ler 

(ıc.dıkl,.) l 

Süreyya P,. : An4:ara p0$//uı 

1 Köçü I< Haberler 1 

Seyyah celbi 
Geçenlerde, haziranda to~

nacak olan beynelmilel seyyahın 
kongreal hazırlıktan için şehrl
mlz.e gelen beynelmilel turlag 
kloplert umumi klubi M. 
Düten seyyah \ celbt lçln bazı 
tuttyelerde bulunmUftUr. 

M. 0'11enln uzun tecrübe
lerin mahsulü olan bu fikirlerin· 
den bangl)erinJn derlW tatbikine 
lmkln oldup cemiyet tarafın
dan tetkik ve alakadar makam· 
lua aneddeceklir. Seyyah 
celbını kolaylqtıracalt olan bu 
tedbirlerden müstacel olanlan 
yakında neticelendtrilecektır. 

I:] Gazı Hz. ntn Buraada 
rekzedılecek heykellerinln imab 
hcykelhrA§ Nejat Beye ılııle 
edılmlfllr. 

c:J Ankara hukq)r. :eekt .. 
binde h.ıka '8&aml "*'1• 
~--w Harbiye mebebmde 
tahıdde l~en aldıklan emir 
üzerine memleketlerine avdet 
eden Efganlı talebelerdm on 
bırt tekrar ıehrlmtze av4et et
mlflerdir. 

Bu gençler evvelki gün Şeh
remanetlne müracaat eblıifler 
ve kendilerine bir yer tayinini 
rica etmişlerdir. Efganlı genç
lerin buraca aJ!lcalan kestldiğl 
için bunların nerereye kabul 
edilecettne dair .llbdar ma
kamlar hükOmel merkezimizle 
muhabere ebnlflerdlr. Emanet 
gelecek .emre J6re vulyeU.inln 
tesblttne kadar <bu gençleri 
muvakkaten leylt mekteplerin 
blrlsiae yerlfJflirllmek lzere 
maarif emanetine 1dfiracaat 
etmlttlr. m Mıllet mekteplerinin 
ycmiden açılacaklan ıu ııraCla 
mektep idareleri halbn "' alika
lanaı blr kat daha cdibetmdc 
üzere lcap eden her lllr]ü 
tedbirleri •byorlar. ~ aün 
Alemdarda 49 uncu mektep 
mjldürü Aliye Hanım, mektebe 
talebe veklertnl devet ettnlf, 
Türk barflertnln halk taralıııdan 
6ircnllmelllıdekl faydalardan 
babsetmlttlr· Al1ye haoım bW\
dan batka çe>c:uk iıastalıklan 
çocuklara bakmak uullerlndea de 
bahsetmlttlr. 

13 Mühendis mektebt rdc. 
törlüğünOn kanuni mflddeu 
gçenlerde hitam buld~ için 
yeniden tntthap yapılmıt ve 
Fihı B. tekrar rektörlqe inti· 
hap edılmiftl. Fikri Bey, arb
daılannın göıtcrdlil lllmadı 
rapıen bu defa yenldeD lltlfa 
etmlftlr. . 

Naha vckllcU ~er bir za. 
tın intthabmı UEU etttttnden 
Fikri Beyin tntihabuu JuUk 
etmemlttl. Fikri bey de Wlfa 
etmittlr. 

Müderrisler medlsl topian
llllf ve rekt&rlük ~n iki nam
zet g&terrniıUr. Namıotlerden 
biri mektebın cebri lll ml-
derrisl Hulki, diğeri de \Ufuk 
ıubesı gef ı Suphi ~lerdtr. 
. e Şebrlrniıdekı te1efon le· 
lisabnıD otolDllllk bir bele pu. 
rileceğt ıazılmlfb. Telefon 

• 

llJIJIUl Brkilit IJ&JUIUl 1... 
M ezartepede al kanlar içinde toprağa te'7di 
edilen arkadOıflarırıuz gibi şeref. şahikasına 

çıkmak ve kuvvet kazan11u;ık için •. 

Hayat~ 

Ayakkabı boyacdan Jam.. 
dma boyama tlcrethal 

...... ~için 
mGracaatta bulunmutlar. 

Uman ŞirkeUnln nlkte
dan mild6ril Hamdi 8eJ 
ck,atmnuz bir zamanlar ... 
rimhde bet kurup lam ... 
ra hoyu~ mleal aeU
rerek bayat pahaldıiı oı. 
madaiım lcldla etmift!i. Ba 

Aiabe:r.. Biz yorgu- Bir anda ~·IWme kıqın miraca&t a.-tne babnllla 
nuz. Derhal yabp uyuya• bir ıit girdi ~ .Boiazı· 0 plcli. Arbk 0 da bal 
~ Geldiifn zaman yer ma bir teY twkancla. Kirpik- ollUD ki bayat lil*al dd 
bulamazaan kanfmam ba.. lerimin uanna toplan•• lal mlall pah• •ııyor. 

- Stz yatuaız.. Uyuy.u- Yatlar göz belnkwlml • 
nuz Nazım.. y-1<b. Postahanenln önl! 

V • sonra .. Giderken ken· Bqün b.a~ öyle mi? ykudumnda . Allah ko-
din:e iluve ettim:- Y abn~ Bugün ve balld de ıu da- .,...... ya, .az tenulll • 
uyuyunuz Nazım •. Te bü- klkada... Wr ~ çakar, ona ı,a 
tün kahraman arkadqla· (Hayır.. MG.mkan defil eder, ............ IMr de 
run! .• Bugiin kazandıPıız yazmıyacatım...) bakannm ld bafka bir 
zaferin müklfabnı, rüya- · 8 ~ - daha çak-
lanwzda ıizi tebrike ıele- Dün lüzumsuz yere be- yerde bir tane 
cek olan sevgilileri.Dizin Dl sanan tn..-.zl hauui- mı;tu'• lnwıclald. 
dudaklarından toplayınız.. yetten utanıyorum. y enicaml ha• ımclald 
Bug6n ve yahut yann.. Sazan bilmem ki niçin Malım~ ,.~ 
Belki de birkaç gün sonra böyle zaaf gösteriyorum. leJJU' atr'le' 

Mezartepede al kanlar içinde Buıün. biraz tehire kadar Şimdi Yeni poeta!::ıbl· 
topraja tevdi edilen arka- gidip geldikten IODl'a çadı- neunm ......... ~' 
._,larımız gibi insanlık nn &nGne oturdum. Sultan bplo bir :renle çaban..!.~ 
,ereftnln phikasma çıkmak Seli~ camiılnln narin ve orada Jeai ....... orlar. 
için.. kuvvet kazanmak, serbulent minareleri ara· toplandaimı ~olar 
yeni cidallere hazırlanmak ımclan gurup eden lriin• Orada sramo ..... -~· 

k lan 
b pliklar mı aauuuuı,or; 

için uyuyunuz.. Tatlı tatlı a11ı ıu aabr yazıyo- mp renk kilimler 
uyuyunuz... rum. Son aün)erde yavru- yerlere renk , 

• 7 Tepineaaaı Kalka.tepe· sunu tafıyan kedilere dön- mi serilmiyor. bulun gnzel 
- Afabey, elini verir- dük. Oradan oraya lafım· Hullla latan h 

misin? yonız. Evvela, fırka karar- binalaından birlnln seyya 
N --•-- ? ah •• ~:ıh o'lan anil, prlp e yapaçmum g mm pavlyoruan cıvan· ,..._a-.• ba)jne geltyor. 
Ôpecettm? na nakledildik. Ne lli bir panaJll' erde 
Neye? mükemmel suyu da Tardı. Yakı::ı::1 ~-
Bugün bayram ya.. Ne zamandanberi ıu lir- yar çli 

1 
ö-

·--· .............................. - •• - miyen yüzilmiizü o6z0mü- n ela oraJ& top anmıı 1 
ıırketı hükCUnetle yaptıtı m~ ' • r6nek hayret etmlyecek 
bvelede o«om•Uk w.Jefoa leli- zü ve bilhaua dört par-
....... dası ... a..ı1nı mak kadar uzıyan aakalı- miJia? 1 
WWt ....._ b da Tonlu ğne 

Ştrlı:et dlı: llı:t eftnede J 500 nma ura bol sularla 1----~:r--~----ı 
telefonu otomatik yapac:akhr. yıkam11tık. Paviyonlarda da Halara gelenler: 

Aldığımız malOmat göre te- zabitlerden, çok kıymetli 
lefon tlrkett otomatik telefon dostlar bulmuttuk. Fakat, Tekellüf mea' eleıi 
için hükOmetle yeniden rnOza· yirmi dört saat geçmeden Bir anakada bir doktor 

banplnln ımdcn yllrüyeceğl 

hakkında mOnakap ediyorlardı. 
Nlhıyet bir filozofa müracaat 
ederek reyini sordular. 

kereye girlfmiftlr. Bu müzakere çadırlann yıkılmuı için 
neticeatnde müddetin daha ez emir aldık. Haydi bakalım, 
bir umana lndirtlmeıt muhte· (Kafkastepe pitgahina) ... 
meldir. Bu husuata ltlllf hasıl Fakat burası da pek enfes 
olmuştur. 

itilaf 
bir yer ... Ufuklar daha va· 

• göre telefon ıtrkett l 
hı d 

L, ıi. stanbul caddesinin ta-
~ r aıulındeki otomatik tele-
fon tesisatını üç senede ikmal mam kenarındayız. Ônü-
edecektır. Şirket btr buçuk müzde ıenif bir ova. ,e-
sene içinde 1500 dıter bir bir ve bllbuaa Sultan Şe-
buçuk sene içinde de ı 500 lim camia, o, ,Joyulmaz 
aboneye otomatik telefon ma· ha,metile tamamen önü
lcinesl vereccl.ttr, r.:.. B 1 müzde... Sonrada tehire 

l!ı lr talyan grupu mem· k ..... L 
lemlekettmtzde magranez ma- ço ,, .. an. Hemen bir çey-
denı qletecelttır. Bu ppun rek, ya var, ya yok ... Mu
ımümelllllert allkıdar mebmn hasara hayabnm gittikçe 
DlllrWMt etrnltlerdir. 0~ beliren izbraplanna.. Şeker, 
U..aftuı İtalyu Pladea prkett gaz, tuz gibi bazı hayati 
namıle ticaret miidlriyctlnde ihUyaçlann çok azalmaaı-
tescıl edılmlftlr. na rafmen bizde gene her 

m l<analizuyon ve aalre gün arlan bir Defe Yar. 
teılrtle yollum bozulmuı bazı Tabur ve bölnk kumandan-
şlkayetlcrı cclbedıyor. lanndan izin alcbktan aon· 

Bu hususta Şehremtnl Mu- ra ,ehir.clea büyücek bir 
bıddın Bey de.mlftlr ki: def ile bir de keman teda-

Bır lfin batanlabllmeet için rik ettik. Kemanı, birinci bö-
o ıı.tırabı kabul etmek lükten bir nefer çalıyordu. 
zarurtdtr. Kanaltzuyona da 
bu zaruret .L Amma, keman çalıyor der-

VVQU", Kanalizasyon 
ameltyab ikmal edıltnce bir ıem, sakın ( Verdi ) den 
çok hastalıklar, bılhwa tifo (Şopen) den parçalar ça
lcalmıyacakbr. Kanalizasyon mQ. lıyor zannedilmetin, f6yelce: 
nasebettle baıı yollana bozul- Sinemim giydiif al delil beyaz 
m~ ıarur:klır. Vallahi billahi buvarda sineye 
k .:.. Bau klmteleı1n şehrin geceler ayaz 
enar at.rotlarine ifleyen tramvay 

arabalaruıda balık, et ve aa1r 
kirleUci, kokutucu JlYec:ete alt 
weylerın açıkta tqıddtlan g&-11-
mektedir. Dttcr yolwlanıı 
tıklyetlerlnl celbeden bu hallere 
nlhayet verilmesi takarrür etıidf
tlr. 

[iJ D•illlceze, son &in
ler zarfıncla gönderilen acer., 
malallcr Ye dilencilerle dolm~ 
tur. Daıillicezenln . ffhlr 
ıibUyacma tekabül ctmeal için 
feol bau ttkdit yepılacabr. 
icap edene IDeYcut pa'flyoW.
çotaltılacabr. 

Setbqının ıtıldan yanıyor 

Cen-ab gebnif bat ucümc:la 
qlqor 

gibi hafif tertip ıeylerdi. 

Eh.. bizede lizım olan 
bundan fazluı deillclL Ak· 
tam karavanaaım yer, ye

mez kemancı geliyar. Deff, 
hazan Hafız Çavuı boan 
da Muıtafa Çavut ahyor 
ve llhenk ba,lıyor. Abdes
tinin bo:nılmaaından •Ql'P 
kan Te yaU.ya kadar Ya· -.. cılddl,.... bir Jrateye 

Filozof a~ukatın önden geç
mcs\n\ tenı\p ederek dedıil: 

- Hırsız önden yürümeli; 
ceUatta arkasından gltmdı. .. 

Bliyük F redtrlk bir pla 
ztyaf etl veriyordu. Kendisine 
iki madamın kabul aalonu 
önünde: "Evvel ben glrece
ttml ,, dıyc kavga ettiklerini 
haber verdiler. Kral dedi ki: 

- Kendilerine .Oyleytnlz 
banplnln zevcesi daha yük
sek rütbeye maltbo o enel 

gtntn. 
Cevap nrdtler: 
- Burumı keaddert de 

blliyorlar. Fakl& ıkistnla 
zevd de aynı rmpede ••• 

- Öyle ile kadeadillnla 
bruı kimse o en* glr1ln. 

Bat mabqlad dedi ki: 
- Efendim.. tkWDID koca-

11 da ayni tlribte taylD edil-

mlf .. 
Kral bu ceff P ilerine ua-

bllqti ve fU IÖZil 16yledi: 
_ pebJl,. kendllertne 

aöyleylnlz.. ea aptalı .kimse 
o daha evvd lça1 gelsin! .. 

çekilip oturan Haltı Ç&YUf 

bile eluerfJ& DaıilUI kıl· 
cLktaa eonra karavam•ın 

tentnı çerirmek ıuretlle 
aheqe qtirak ediyor. 

Kayapa intikamım almiı 
ve Mezartepenlıı aptolu -
narak ( Şehttlartepesl ) 
telml,. ... ınaaı, efradi • 
mWD ıuhunda ~ ytkaek 
bir tntıba .braJmufb. Dün 
..,..h, çacbNan çadıra bir 

faaliyet baflmlfb. 



4 Sayıfa • YAKIT 1 Teırlnsanl • 

Muhasebet hususiye müdi-1---~~·· Va.ktın Sinenıalar 
riyetinden: 

Bakırköyünde zeytinhkte klln Hamdipa§A mektebi ankazı 
7/1 1 /929 tarihine müsadıf pcr~mbe günü aaat on üçten on beşe 
kadar mahallen bilmüzşyede satılacağından talip olanların orada 
bulunacak olan memuruna müracaat eylemeleri. 

YAZ 
••z 

..... .., . ...,.... 
siteleri, .,_ w, o. .. 

cen4elmle !:ak.kalbe .,. 
Uurethaadere .......... 
IAbeUlannoaa ı.oı.,.. 
w.ı.. •• Wr ilalıllıa 
içinde ,.._ •e ı•IJI 
detltlirdeblllr. 

& 
E. Greyer ve Şürekası 

Komandit Şlrketl 

Aksaray Millet caddesi No. 2 

Hnvdnmnsıdı demirvollırı mnöazu 
ıodorlüöünden: 

Aşağıda yazılı malzeme pazarlıkla satın alınacağından 

talip olanların 4-1 I-29 paznrte!>i günü saat 9 dan 12 ye 
kadar i sbatı 'iicut etmeleri ve fiat \'ermeleri il~n olunur. 

800 k. lsveç demiri ynvarlak 35 m/m 
ı 00 ,, nltt köşe dişli somun 3-4 

2 ndct nikelli su musluğu 5-8 
16 ~ galvanize gaz bomsu dirseği 7-8 

8 ,, ,, ,, ,, T si 7-8 
75 m. çekme demir gaz borusu 7-8 

3 adet tarihli madent damga 
ı 20 k. Buküliir rakorlu boru tulu 50 m. kutru 

1:; adet 
2 adet 
1 ,, 
1 ,. 

20 k. 
338 adet 

9 " 
6 " 
1 k. 

150 adet 

ı 50 " 
150 ,, 
200 adet 
200 ,, 
200 " 

200 " 
200 ,, 
200 
200 
2 10 
200 

,, 
,, 

,, 
200 ,, 
200 adet 
200 " 

90 k. 
7 k. 

J 600 adet 
lbOO 
2000 k. 
1500 adet 

• 
50 top 

30000 adet 
290CO " 

30 top 
30 " 
ıoo " 

2 adet 
5 m3 
ıs " 

1 adet 
3 " 

" 
" 

1 " 
5 " 

10 
;ı 

200 m. 
500 " 
100 k. 
500 m. 

15 adet 
40 m. 

350 " 
8 adet. 

300 m 
500 k. 

5 adet 

40 m m olacak'tlr. 
ahş:ıp su hç1s1 
kurşun pensi lokması 

,, ,, hurufan 
bilet kompostör mületl 
bronz için kaynıık tozu birer kiloluk kutulardan 
volcu vagon ucamı muhtelif 
yııngın musluğu 2 pus 
sırtlı el destere 250 m/m 
mıka lavha natürel 
kapı kolu prinç büyük 

,, ,, nikelli 
açık piton 50, 60, 80 m. m 
salyııngoz menteşe sağ tarafı f 00 m 'm 

" " ,, 2l 

9 " ,, 
" 

9 21 ,, 2l 

" 11 

" 21 

,, 
" gömme menteşe 

prinç kapı kolu 
yağlama için yün 
" • 

, 11 

,, 
11 

" " 
2l ,. 

sol 
" 

" " 
" .,, 
'il ,, 
" " ı IO m-m 

fitil yeril 

. 120 mm 
140 m/m 
160 mm 
180 m/m 
100 mm 
120 m1m 
140 m/m 
160 mm 
180 m'm 

kanpc yayı 

arkalık yayı 

" Avrvpa 

lama demiri IOX5o m-m 
hasır si.ıptirge 

parşömen kAğıdı 59X92.20 
elvan karton çino 59X 75 

" " " 59)(75 
mavi kAat 64)< 95 
sarı " 63X95 
kırem " 63 X 95 
evrak doJahı 

120 kiloluk 
156 " 

17 • 

17 
17 

• 
" 

dışbudnk kalas 2-6 0,40 X 0,50 X 0,9-0, ıo 
giirge dilme a,ooxo,12xo.ı~ 
şef yazıhanesi 

mcnıur masası 

teJefon etcjeri 
koltuklu sandalye 
evrak dulabı 

cibinlik 

telgraf muşambası kontaklrı için helezoni yay 
bobin muşembası 
keten mucerrit şerit 

bakır çıplak tel 2 1-2 m-m 
kordon tel ı m-m 
porselen priz 6 amper 
kordon tel 0,75 bı-m 
bcrgman lokması ı ı m-m 
sigorta komple tevzi tablosu, içil\ 6-2~ amper 
bakır izole tel J ,5 m-m 
kaynamıı avropa be.ziri 
elektrik cereyan sarfiyat saati ( muıddJt) 
220X5 

Seyrisef ain 
M•kn ıc:ıent.t: Galata Kepro 
bAtmda. Beye>Qlu 2362 Şube 

acut..ı: Mebmudiye Ham altında 
f lbnbul 27 40 

Antalya Postası 
(KONYA) vapuru 3 T etrinsani 

pızar 10 da C.ı.tı nhbmmdm 
hareketle luntr, Kulluk. Bodrum, 
Radoe, Fethiye, Finike, Antalyayı 
gidecek ve dönüıte mezkOr feke
lelerle bırlıkte Andıfli, Kalkan, 
Dalyan, Marmaris, Sakn, Çanak
kale, Cehboluya uQnyarak 
gelecelı:Ur. 

Bozcaada postası 
(GELİBOLU) vapuru 2 T etrinaıınt 
Cumarteıi 17 de idare nhtımın
dan harelı:ctle Gdtbolu, Upaekt, 
Çanakkale, lmroı, Boıcaadaya 
gidecek ve Çanalı::kale, Upaekf, 
Geliboluya uQrıyarak gelecektir. 

Trabzon birinci postası 
( Karadeniz ) vapuru 4 T qrlnsanl 

Paaarteti 12 de Galata nhtımın

dan harelı::etJe lncbolu, Samaun, 
Cıreaon, Trabzon, Rize, Hopaya 
gidecek ve dönüıte Paıar blı::ele
ıllc, Rtıe, Sürmene, Trabzon, 
Görele, Gıreıon. Ordu, Ünye, 
Samıun, İnebolu, ZonguldaAa 
uQrıyarak gelecektir • 

Hareket gunü yük kabul edil
mez. 

ALEMDAR ZADELER 
VAPURLARI 

Seri \'e 1uks Karadeniz postası 

bulıııa.caı. 
Dfinldi bulmacamızı halledemedinizse bugünkü 

halledilmlı şekle bakarak yeni bulmacamızın sırrını 
meydapa çıkarabilirsiniz. Bunun için aşağıdaki tarifeyi 

tatbik ederek üç beş dakika meşgul olmanız kafidir: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Buıtiııkil buJmacannzın 

balledllecek yeni teldi 

Soldan sağa • 

- Boru çalan (7) 

2 - Korldor (4), tektir (4) 
3 - Dakika (2), parlaklık 

(8), hayır (2). 

4 - Dolu de~il ( 3 ), Elbise

nin en lüzumlu tcYl (3) 

5 - Uygun (2), nota (2) 

6 Garaj (3), bir me7.hep 

aaltkı (3) 

7 Bir renk (2), çahpn 

(3), hilAI (2) 

8 - Mektep (4), adet (4), 

9 - Hasta evi (7) 

Diako bulmacunaııa 
IWledllmlt tekli 

Yukardan aoafı 

l - Eskiden (7) 
2 - fmzah tOccari kAAıt (4) 

allah (4) 
3 - Karadentzde bir tehir 

(2), neıelı (3), bizim (2) 
4 - Etajer (3), seda (3) 
5 - Genişlik (2), nota (2) 
6 - Kumar aleti (3), ver-

mek <3) 

7 - Çok değil (2), coı (3), 
dakika (2) 

8 - Kakuler şeker (4), hayır 

lçln vertlcn para (4) 
9 - Küçüle çıvı (7) 
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j Bugün bütün şehir halkı : J YA K J N D }. 
Melek sinemasında ı ~ E T U A L 

Gösterilmekte olan # ( SİNEHRSINDA 
#BABALARIN Günahı# §VOYVO 
~ Filmfının ;ı•mv '" •:••"• ',"" ~ i ; mı ı BllllSI ' ~ ........................ ,. ............... "' ......... ,.,,. 
! G ~ ld ktt B fil ~ T epebaıı tiyatrosunda 1 u riln 

orme0 e g ece r. u m " 
Yaniogsln en buyuk şaheseri ve 1 matine saat 15,30 da 1e 

nıe\ simin cıı muazz.-ım filmidir, 1 akpm aaat 21 ,30 da 

. ·~""""""""""""""". 1' 00ıu·:a::~··••:J11Wa::::::••nr-•00•1: ŞEHRE MANE 
u~ıORIS şö\~ALYEniı;·~~;;;füğ Ko~otı~r 111 ~ 
ii PARISLl ŞARKICI :: 1 u lfl 

Fılmlnln üçlincu gala hartası H 
l~LHAMRA SNl~l\lASI TJ)A SI me~tnhı· 1 1 

azim mo\afrııliyctlerle de\am fi •LGU 

e~~1lYE DÔ SEVlLI Ü 3 perde 1 1111 
Tcıanni edea •J1TT A Rl'FFO i: ili 

son derece alkışlanmaktadır. Bu H illi f 
gunku nıauncler saat ı den ltlba· :: 

lf ren başlar. I! Her cumartesi akşamları lçlO fi Bu ıllnı Parlste gomon sinema ı !i ft tarafından istenmekte olılu~undan fi fiatlarda tenzilat yapılmıştır 
1: bu uçuociı 'c son h.ırtadan istifa- !! ı•--------~ 
ıi de edinıı: 55 KL\ D1LI 1111..~L TJYft 
:wm=:::asnmmw 1 mımı==m::: ROSC!'\DA: Komik ("c' d 

Lozan Tıp Fakülleılnden diplomalı 
DR_. 

Hüseyin Naşit 
Oofum •re Kadın la.utal>lden m11t.ı.... • ., 
Türbe, Eski Hllatlahmcr binası No. 11 

Hersün atleden Mftr& eaat 14-18 
Telefon• 1 c. 2622 

Bey temsilleri, 3 teşrin~ 

pazar giimi akşumı gala rıı 
samere ( KORADO) pi} 
5 perde vuryetc, solo, es~~ 
ni ve saire. Ayni rnüs..1111 
pazartesi akşamı Pımgnlo 

yatrosunda duhuliye 30 

f!ilf&IL1B EğJenebilinecek yegane ıalon fınfad 

1 KadıkOJ iskele üzerindeki 
M•}) t vapuru 4 

1 e Teşrinsaııi 

Pazartesi g!:~ ~~şad~ 

1 Lokanta 8ca1ziı10 ve Daı1s 1-------------·· a Ollll stanbul emvali metruke müdüriyetinden 1 Gazinomuz eeçen ıene olduğu gı\i bu ıene de 
Sirkeci rıhtımından hareketle 

(Zonguldak, lrıebol:.ı, Samsun, 
Onre, Ordu, Gireson, Trabzon, 
Rizc)ye azimet ve :ıyni fskele
lerle Vakfıkebir, Gürele ve 
Sinop iskelelerine uğrıyarak 
a velet edtcektir. 

S lık d ğ • } A B lıtanbulun bet kltlden mürekkep güzide cezbaOl 
atı e ırm en a at • takımını büyük fedakarlıklar mukabilinde geUrerelı 

a kııllk programlanın tatbike batlamııbr. Ve edevatı: il Salonumuz asri bir ,ekılde tezyin edilınittir. Ve 

Müracaat mahalli : İstanbul 
Meymenet Hanı altıııdaki 

yazıhane. Telefon lstanbul ı lo4 

Kabataota havuz Utisalındek.l de~trmende mevcut değirmen 
alit ve edevalı 5 l 1 929 tarihine mOsaclif pazartesi aünQ 
aaat 14 de bllmOzayede aahlacaktı. taliplerin ° 0 7 ,50 hısablle 
200 liralık teminat makbuzlarile Bmvalt Metruke sat11 komsl
yonuna müracaat eylemeleri. 

1 teırlf edecek •uhterem müıterilerimizin her sureti• 

B istirahatleri te- Kadıki)v iskele B min olunmaktadır. .1 

• daııs salonu bütün ailelerin gelip. eğle
• nebllecekleri pek cazıp bit 
CI salondur. Cazbant her gün saat 18den 24 de k•· .. ____________________ B dar cuma günleri de 12 den 24 de kadar devadl 

B etmektedir. Salon cumadan maada günlerde Nı.-ıı-
llrtiye il ~ınlasıo~ın: 

50 k. vernik superfin. 
AnkaradA inp edilen merkez 

binamızın telefon, elektrik, 
asansör hizmetlerinde ~lıtmak 
üzere bir mOtahusasa lnzum 

olduğUndan taliplerinin Galat. 
da voyvoda caddettnde Bozkurt 
hanında mllpvir mimarı mösyö 

Monccriye mllracaatlan illn 
olunur. 

70 k. çöven 

70 k. beyaz emaye boya 

I adet elektrikli toz emme makinesi mütemadi 
cereyanlı 220 volt 

1200 k. adt alçı 

12 adet resim masası izahat daireden alınacakur. 

150 k. don yağı 

60 " 

8~80 m. 

4000 k. 

mastik manganez 

lineloum 3 m-m ı ,80 m. arazında 
nebati ot 

Beyazıt kulesi 
Beyazıt kulesinde bir 

müddettir lbaflıyan tamirat 
dün bitmlftlr. 

Trikotaj 
Oktu"1a vergisine t.tbi 

Trikotajcılar, teıvild sa
nayi kanunu mucibince 
iptidai mevadm okturva 
verpinclen muaf oldufwı
dan bahslle trikotajdan 
okturva vergisi ahnmaun
dan ılkiyet etmiılerclir. 

Trikotaj mamulibnm ma
ınu mevat oldufu cihetle 
vergiye tibi oldufuna ka-

Saat 12 den sonra fiat ka
bul edilmez izahat alma
ğa lfızum görenler cu
m·artesi ve pazar günleri 
mübayaa kısmına müra

rar verilmift.ir. caat etmelidirler. 
Allı • ·/ldlt~ . . 'J/P . . ı~·" ~ ~ 'ft .l/P-"'i'"" ~~ . 
Jfi~~ rh/.&f~i!fü\ikM/•C:f:I 

flJlttJe".lij/fiA!i'!httlA!d , ' 
\'.rl~fil{Kjf;",f.:~~R'J 

PANORAMA PALAS._. r• .... 
~ ~~~ 
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BiRAHANE VE LOKANTASI 
Beyoğlunda lstikl!l caddesinde Şık sineması karşısında 

Bugfin ye'ni açddı 
A S R 1 BeyoŞiK ıtezi(jJf ıtt bğhj R A"S'lN 1 N 

lştirakile ruhnevaz parçaların tercnnümatı ırasında hoş bir vakit geçirmek i:ıti
yenlerin te$rifierl tavsiye olunur. 

r•. r• • 
•• J •.J DA1MA TAZE VE NEFiS MEŞRUBAT 

I
R lanma, evlenme, huıuai meraaimler için muayyell 

bir saatle kiraya verilir. 
BIJIJBllBIRlllBBBBll Müdüriyet il 

Maliye vekaletinden: 
336 senesinden 1927 ınali seue. i nihilY~ 

Line kadar milli hiikiunet büLcelerindeu uı:ı ~ 
hihn olanlarla gerek milli hlikt'nnet ve ger~ 
sakıt hükumetin hÜh'e emanatı ve adi enı:t11 

. ı·' hesapbu·ında ınukayyet alacağı bulunau ",, 
şubat 930 nihayetine kadar arzuhal ile b•~ 
lundukları mahallin en biiyiik mal ıueuıur••!r 
n1iiracaat eyleyip yctlerindeki ınathihat "e"'i, 
kalarım vererek mukabilinde miiracaaL ,r.~ 
kası almaları h\zımdır. _Bn müddet zarf1111~, ıuüracaat etmemi~ ve vesıka almanıı~ ola11 r 
ruı idJia etlikleri alacak 1513 numar~1h ~~~ 
nuu nuıcibi11ce kat'iyen hazine lehine S:~i 
otacaktır. ~ubat 930 nihay(}tindcıı sonra ~ 
bir mazeret kabul edilmiyeceğinden al3c:,, 
iddia~ında bulnnanlarııı 930 senesi martuıd'~ 
evvel bulundukları ınahallin en biiyiik 

01 

nıeınuruna müracaat etmeleri il:'\n olunur· -
lstanbul beşinci icra memur- t1ll -

lujundan: Zehra hanımla Fa
zıl beyin alacaklarından do
layı mahcuz bir çok menkul 
eşya bu te~rins:ıninln onuncu 
pazar günü saat dokuzdan 
itibaren Csküdarda Bitpaza
rıııda sarılac..ığından miişteri
lcrin ayni gi.in ve saatte 
mc-zkt)r rnahnlcle hazır bu-

Teşrınsao 1 ~ 

\.emazllevvel: 28 Bu"': A 

m 
Cuma 

lunmaları mallım olmak ve Güneşin ıuıulm~ / 
bu satış keyfiye-tindcn borç- ııı----Namu vAkitlerı ,_~·; 
hımın oP;lu 'e Yarisi olup •" Ott· uc1 .. ı. ""ı•• ~~~ .ı. 
ikametg~ihı meçhul Tcodoı 6,3t ı ı.ss 14,47 ı:-.06 .,ıııt= 
Bıraçyoti dahi haberdar bu- Buaan doiaolet• ~ 
lunmak iizcrc ilan olunur. ı:rıc.« ı /(il~ 

ALKAS Refi 
MADAM 8 111---G-iln_ii_n_n_a_ılh•d: 

Tarafından müntahap en 
eon ve yeni modellerin vürut Ctnntlt Ol'~ ~ 
ettllini ve Beyoihmcla l.tild&J l t1fW ,_/' 
caclcl .. incle Kalivruai fevldcle inç çtltlll~ 

rım-------- ....... il''' 
Sinyoe otlu hanında aabak ...... kil ,,_, ıı, 
Madam Balku Moda ticaret- Bugua riizilr ıailtC 

hanesinde teelüre b .......... ,,.~ç;tk~tır~-~---....-
tebtir olunur. 1~ 



n 
·t 

iP 

t 

lı 

e 
e 

Gençlik kiiltürü 

Bir acaip zevk 
meselesi 

Kırk sene eve! toprak 
bizim için ufunetli bir leşti, 
çocuk daha beşikte iken 
lrulaklanna; 

- Dünya bir ciyfedir 
ona rağbet edenler köpek
lerdir diye haykırırlardı. 
Hayat lokma ile bir hırka
nın araıında ııhrete ıreviş 
getirmekti. 

Otuz sene evci ~debi

yatı cedide nesli: 
Dünyanın yaşanacak bir 

yer olduğunu anladı ve 
tözünü hayata açar açmaz 
derhal turnalara, ve leylek
lere benzemeğe başladı. 

Muhayyel yeşil yurt ar
kasında dolaştı, (Yeni Ze
lint) ta bir yurt kurmağı 
ideal edindi. 

Yirmi sene evvel Fecri 
ati nesli : 

Çöle, kuğu ve ( Reden -
bt!ı ) m memleketine has
ret çeke çeke can verdi. 

F ecriati etrafını sanki su
dan uzakta yapmıya mah
küm bir kuğu hasretile, 
gözleri yqlarla dolu seyretti. 

• 
On beş ene evvel mil-

liyetçi neali: 
Hayatı bir Kurunu uli 

akını gibi gördü, onun 
için sitep, at ve çene kemik

leri çıkık hırkaları uzun 
kollu köse sakallı adamlar 
yegane idealdi. Turan hul
yası ve turancılık istikba
lin siyasi ve iktısadi hatta 
bedii bir hedefi olmaktan 
ziyade mazinin ve tarihin 
bir tahassürü oldu. Ancak 
hudutsuz ve yeni fikir ve 
y&şa)'lftan uzak bir vatan 
ruyası balketti. 

Geçen ıene 
nıektebli bir kız 
diki: 

tanıdığım 
bana de-

" - Bana Nis hakkında 
ınalümat veriniz. 

• - Ne yapacaksınız, 

dediğim zaman : 
• - Roman yazmak iı

tiyorumda onun için. 

• - Peki ama kahra
ıııanınızi niçin Niste yaşa
byorsunuz? 

• - En çok botuma gi
den yer orasıda onun 
için ... 

Bu hafta Anadoluda çı
lcan gaze'9lerden birinde 
ıu nazım parçasını gördüm: 

etmek istediğim nokta 
vüzuhla meydana çıktı : 

Teokrasi devrinden beri 
bizim içimizde acayip "ck
zotilc. bir bayat zevki var. 

Bu acayip elaoteik ba
yat telakkisi zannetmeyiniz 
ki artık edebiyat tarihine 
mal olan bir edebiyat zev
kidir. Hayır, böyle bir id
diayı ileri sürmeye imkan 
yoktr. Çünkü ekzotik ede
biyat büyük iklimer keşfe
den, okyanuslara hükme
den insanların köşelerinde 
rahat, rahat otrup seyret
tikleri bir dünya panaro· 
masıdır. Nasıl ki sıcak A
seanlann dalgıuız ve ılık 
bir zeytin yağ tabakası gi
bi sessiz ve sinsi enginle
rinde mercan ve sedef ada
larına çıkan kaşifler mem
leketlerine dönerken kıp
kızıl taze kan damlası gi
bi mercan dalları üstüva 
göneşi altında tüyleri pırıl, 
pırıl yanan renk, renle kuş
lar, vahşi papağanlar, Hin
distan cevizlerinden muz 
dalına, muz dalından ka
vuçuk fidanına zıplıyan 
kara maymunlarle bir IColk
ensiyon yaparlarsa nasıl, 

Avustralyanın altını Lon
ra piyasasına akın ediyorsa 
müstemlikeci edip ve şair 
de meçhul ve acaip ülke
lerin tirinden, zevkinden 
bir parça getiriyor. Halbu· 
ki bizdeki zevk bu nevi 
değildir. Hayatlarından be
zenlerin ümitsizlerin ken
dileri için kurdukları bir 
hulyadır. 

Demek istemiyoruz ki 
insan gibi yaşamayı inkar 
edelim ve hepimiz bu top
rakta doğduk, diye günü -
müz en güzel gündür diye· 
lim. buna imkan yoktur. 
Yalnız bir oeye imkan var
dır. Bugün içinde yaşadı -
ğımız harabede hulyasını 
yaşadığımız alemleri halk 
edebilecek iman kuvvetini 
duymak... Dovil hasretile 

yanan delikıınlı Nis için 
A~aren genç kız... Monta -
karlo için daiSS1laya tutul -
muş olan şair Bey... Artık 
yeter bu bozgunculuk, a~ık 
Deklhebrin hasta zevklenn
den kurtulunm.. Yeni ve 
müspete başınızı çeviriniz .. 
Bu memlekette yeni ve 
müspet yürüyor, yürüyor, 

ileriliyor. Konfor için mu -
hacir ,...kısı söyleme, Ana
dolu yaylasında konfor_ ~e 
medeniyeti kurmak ıçın 
· i oll medeniyetin işçisi .. 
ışç . d" .. 
medeniyetin mıras ye ısını 

istemiyoruz. 
Sadri Eiem 

• N~ ederek aşkıı saıınnı sermest 
oldum, Yeni neşriyat 

l!!y bir şebraytn \:ıktl dün;-ıya dofııı • 
dt11>er ı Sinema gazetesı 

V ""•"'* yoUırında ha)'lı put pmsı Son zamanlarda gençlerin 
oldum, ·· diJıt.1 Zıldatıbrdın çıkarıp oeraba dof•• sinemacılığa karşı goster 11• 

dilber ! • a!Akaya cevap veren ilk sl-
Uzayıp giden bu man- nema g:ızetesl bugün çıktı. 

lıııne de f8ir, Dovil, Paris, Bu gazete her m:ınasile Av-
~ontdcarlo, Nis hasretini rupa sinema mecmuaları de-
İfade ediyor. Gör1Cniz şair recesinde mükemmel bir 
ile derinden ahlar çekiyor. mecmuadır. içinde artistlerin 
Ne hazin ağlayışı var. hayatl~rı. yeni !ilimler, sine-

Bu müşahedeleri daha ço- ma haberleri, bilhassa sesli 
taltrnak mümkündür. Fakat t flllm ha\;kında m·craklı melQ
taııııediyorum ki işaret ... mat vardır. flaıı 10 kurılştıw. 
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H,, . R h . b . h•t besi Bir san'at 
useyın a mı eyın ı a 80 sene kaybolduktan sonra 

eseri 
bir gözde bulundu 

Üsdat yeni adamla eski adamı mukayese ede
rek gül ve bülbül şairlerile alay etti. Yeni adam 

Viyanadan Şikago Tribün gazet~Iİne bildirildiğin.e 
göre meşhur bestekarlardan •Rornelıus. ten bestelemış 
olduA"u meşhur bir kilise duası seksen sene kadar 
kayıplara karıştıktan sonra ahiren bulunmu~~ur. B~ es:r: 
bestekarın vücuda getirmiş oldu~u en guze,I bır ~mı 
beste addedildiği için zayi olması birçok san at muhıp
lerini teessüre sevketmişti. Bu eserin ahiren bulunması 

tayyare, radyo ve sürat adamıdır. 
•Gül, ıtır ve yağ istihsal edilen bir çiçek, bülbül kebaplık bir kuştur.,, 

Harp, eski adamı öldür
dü, yenisini doturdu. Harp 
bitm~di, sulh tekline bü
ründü , insanlar arasında 
daimileşti. Gene öldürüyor, 
fakat silahını değiştirdi • 
Bugün helecanla seyretti
ğiniz boks maçları bir 
eğlence değil, hayat mü
cııdelesinin bir timsalidir. 
Mağlübe acımıyor, galibi 
alkışlıyoruz. Bundan bir 
bayat dersi çıkacağını an
lar gibi olarak }-Umruk 
barbcsinde yüreğimiz ç.ar
pıyor. 

Evvelden insanlar yl)I' yü
zünde serpinti halinde ya
şıyorlardı. Şimdi hayata el
verişli yerltrde mütekisifon 
çalışarak masrafı azaltmak 
için bir araya toplanıyor
lar. Az vakıtta uzun ömür 
sürmek acelesile kısa haya· 
tın içine çok şey sıkıştır· 
mak lazım. Evvelden çok 
saatleri boşa geçirilen za
man kıymetlendi. Mesafe 
kalmadı. Şimdi en uzak 
şehirler biribirini görüyor
lar, işitiyorlar. Medeniyetin 
jestleri, bir sinir ihtilacı 
gibi baştan başa dünyanın 
en ücra yerlerini dolaşıyor. 
Vücutları, bünyeleri sarsı
yor, dimağları uyandırıyor. 
Artık köy, köylü kalmıya
cak, her karye şehir, her 
insan şehirli olacak. 

Çünkü terakkinin bağlan 
her yeri kitle halinde biri 
birile desteliyor. 

Köyler şehir oluyor, fa
kat şehirler kendi başla
rına büyümek, terakki et
mek infiradından kalıyor, 
mesafelerin hazfile hepsi 
bir grup haline geliyor, 
ve her grup bir faaliyet, 
ticaret merkezi oluyor. Bu 
suretle bütün cihanda ha
yat, sanayi kaynaşmaları 
şebekelerle birleşiyor. Bu 
manzumeden hariç kalacak 
münzevi bir şehrin mazisi 
ne kadar parlak mefahir
lerle dolu olursa olsun, 
o memleket artık ölü sa
yılır. infiradın, ınzıvanın 
şimdiki hayatta yeri yoktur. 

Bu zaman, sünuhat pe
rilerile baş başa kalmak 
için inziva anyan mütefek
kirlerin, şairlerin biaman 
bir hasmıdır. Adımlarının 
sesinden başka kulak ir.
citmiyecek gürültülerden 
azade kalmak istiyen dal
gınlara artık gezinti yeri 
kalmadı. Bütün yollar oto
mobillerindir . Sokak farı 
dolduran koma sesleri mü
temadiyen kulakları şamar
lıyor, zihindekileri dağıtı
yor, eski tabir veçihle, 
cemiyet hatıra mani oluyor. 

Zavallı şair , terennüm
lerini aksetticmek için han
gi tenha, tannan kubbeyi 
arıyorsun? Bugünkü ilim, 
fen, teknik ve icatların çe
kiç , pervane gürültüleri 
arasında ıtnin zayıf teren
numun işidilmez oluyor . 
Hem sana kulak verenler 
azaldı. Çaldığın saz şim

diki kuvvetle aletlC"rin ya
nında o kadar mızmız ka-

l lıyor ki artık bayata yer 
yok. Cilıan radyoları, me-

raklı, mühim haberleri, ca
zip bedayiile kulakları İş· 
gali altına aldı. 

Sünuhatını coıturacak 
manzaralar mı arıyorsan? 
Etrafına bak, her şey de
ğişti. Kübik eşyanın zara
fetsizliği gözlerini inciti
yor. Dadanın nezaketsizliği 
zihnini tırmalıyor. 

Evvelden güllerle şaka
laşır, bülbüllerle yarışırdın . 
Şimdi gül, ondan taktir 

· olunacak ıtrı yağ iiibarile 
kıymeti mukayese olunur 
bir çiçek. O eski hanende 
kebaplık bir kuştur. 

Eskidenberi bütün ta
hayyülatın göklere matuftu. 
Daima itila arardın. Sen 
elinde mızmız sazınla sema
lara, aylara, yıldızlara aş -
kını söylerken fen kanat -
lannı taktı, bulutları gC"çti. 
Sen hala fezada bir arşın 
yükselemediu. 

Sus, dinle, .. Havaları ya
ran mülıip uğultu. İşle yeni 
şiir.. İşte fenin Allahını 
aramıya giden yeni firiştC" .. 
işte gözler önünde mucize 
gösteren, mirac.ı yükselen 
yeni peygamber ... 

Evvelden gök, deniz, göl, 
şehir, dağ, orman şairindi. · 
Şimdi hep bunlar miihen
di.ııin, fenni&, ticaretindir. 
Velveli şe'niyet, hayalitı 

ortadan silip süpürüyor. 
Asırlardanberi şair umman· 
!arın, göllerin, nehirlerin 
gih sakin, gih helecanlı 
simalarında tulü, gurup, 
mehtap letafetlerinden baş
ka bir sır keşfedemedi. 
Mühendis şimdi her dalga
nın, her cereyanın eneriji 
kuvvetlerinden iktısadi mu
cizeler bulup çıkarmıya uğ
raşıyor.. Ormanın şimdiki 
bediiyeti memlekete getire
ceği servet, inşaat ve sana
yie vereceği faideler noktai 
nazarından tetebbu olunu-
yor. 

Bu coşgun cereyan, kö
pükleri içinde. tufeyl.at yaşat
maz. Taştan taşa çarpılan 

mücadiller arasında ancak 
mukavemetleri artabilenler 
yaşarlar. Fakrü zaruret ta
biati saniye hükmüne gir
miş bazı sefalet muhitlerin
de kendilerini yaşıyor bi
len ölüler vardır. 

Yeni adanı, ecdadmıııın 
makbul, müfit ve hatta el
ZC'm saydığı birçok an'ane
leri, adetleri değiştir4yor. 
Bu tahavvül neden ileri ge
liyor? acaba eskiler mi ya
nılarak yanlış yola gitmiş
lerdi? Yoksa yeniler mi bey
hude hırçınlı,larla teceddü
de faydaSız ~kınliklar gös
teriyorlar? 

Mazi ile halin bu zıt 
huııletlCt"ini ,açıkça mub
yese edebiliriz. Bu lcarak· 
terler biribirinden bariz 
farklarla ayrılıyorlar. 

Yeni adam ceridir , çe
viktir , Kararında seri
dir. Açık yürekli , doğru 
sözlüdür. Riyad;m mütenef
fir hakikati bağırmakta ne
zaketsiz köhne fikirlilere 
karşı nobrandır.. Azminde 
uğrayacaj!'ı güçlüklerden 
yılmaz, çekinmez, tehlikeler 

önünde büyük soğuk kan
lılıkla gösterdiii cesaret 
belki hayretten eski adam
ları titretir. icabında ölü
me pervasızca yürür. 

da gırip bir şekilde vaki olmuştur. • • d 
Viyananını büyük müzayede salonlarından bınn e 

d b. . bir yazı masası satın almış ve bunun çek-
a amın ırı - ·· t·· S . . . . de b'ır nota çıktığını gormuş ur. on· 
mesını açınca ıçın • ı ı 

Yeni adam tabiatin ye-
radan bunun 80 sendir kaybolan eser oldııgu an aşı -

mıştır. ı k ' nilmez unsurlarile güleşiyor k d S lb katedralinde ça ıoaca tır. 
'===B~u~es~e:r~y~a::ın~a:.,::a::,:u:r!g,,;=;;:;:.;;"""'.'.~:::~"'.';:-:::'.::;::"::: ölümle mücadeie ve gale- 1, 

beden zevkalıyor. ran arabacıyı düşününüı, yunca zihinlere de~eıten . 
Eski zamanın saat yel- onun uyuklar gibi bir hali durgunluk geliyor. eçen· · 

kovanları daha ağır mı vardır. Ufak, telek müte- lerde bir mecmuada bu kur
yürürdü? Hayır.. O vakıt madi sarsıntılar ona beşik hanlardan elli altmıf genç 
zaman zihniyetinde sürat rahavetini verir. ·ma gördüm. Bakanlara 

Si • ( "( rekoru kırmak humması Eıki zenaat adanılan, ümit dolu mağrur goz e_rı e 
kanları ateş lendir memişti . asırlarladanberi esliftan gülüyorlardı. Bu tebessum-
Nakil vasıtaları deve, at, ahlafa müntakil aheste, bes- !ere karşı ben ağladım. 
katır sırtı idi. Eski zaman- te usullerin ç !rçeveleri için- O tebessümler istikbalin 
da acelenin şeytandan gel- de çalışırlardı. Bugün ça· durmıyan zaferini mübeş-
diği itikadı vardı. Sürat lışmaya, kazanmaya had · d'ı Benim göz yaşlarım 

Y 1 k şır . . . . hoppalıktı. a nız çocu - yoktur. Yetişir, artık doy· . mazinin ıtıyadına aıt 
far, tulumbacılar, köşk bek- dunı demek nıeskenettir. ~-~ hüzünden geliyordu. 
çileri koşarlardı ve bu ha- Asla doymamak ve tevek- ~~far sevinçler içinde gü
reketleri temessure alınırdı. kül, kanaat sözlerine karşı (erek ölmüşler ve semalar
lritı• .-u ... ıu..ı ••• at.e.t• ,ıdn yumruk sallamak bu gün· dan bili bize gülerek mu-
Tls reftu oluttrı paJ1o• dam" •mlata' k 

kü h11yatın felsefesidir. ı · · te.rie u""'aştı -Mısralalarının faili bugün akkip erını T-. 1ıs• ık 1 Köz kırpıncaya kadar !arı zannını verıyor ar .. meydana çıksa ha ı ata ete 
sevketmek töhmetinden do- sendeleyip şaşıran yumru- Olümde bu neş'e, se-

k 1 ğu yer oraya uzanır ... Bir b keder i•te "eni layı ıslıklarla arşı anır. vinçte u Td d~ 
Sanki bu günkü eteklerde lokma ekmeğin üzerinde bin adam eaki adam.. e ım. 
şairin bu falsosunu ağzına göz var .. Açlık, tokluk me- Türk ıon zaferinde, müt-
tıkamak için yarıdan yuka- selesi dünyayı sarsıyor. Tok tefik Avrupanın. menfaat-
rıya budanmı şa benziyor. açlara kendi varlığından tarlık muavenetıle ıımar-

Eski ile yeniyi vazıhan ikram etse kendi aç kalır. mış bir hasmın galip harp 
k d b ·ı · Aç insan kütleleri istiyor- lan ka na çıktı mu ayese e e ı memıze ya- vasıta rŞtıı • 

rar gözlerimizin önünde lar ki hiç himse biribirin- Dünyaya veleh getiren fe
iki tip var, kadım arabacı- den fazla doymasın .. Maal- caatile düşmanı yendi. Si
larla bu ~nkii otomobil esef tabiatta bu tesaviye yasetinin belihetinden ci
şoförleri. hayvanlar araısnda bile te- ban nazarında ebedi bir 

Şoför sürate marazi bir sadüf edemiyoruz. Binaen- sukutla yıkılan Loit Corç-
düşkünlükle müpteladır . aleyh bu zamanda yalnız la, megalomanisini milliye-
0 a koşma demek haka kazanmak dJ..:I eldekini 

n - ~ıs· tinin şarlatanlığından alan 
rete Yakın ağır bı·r ı"htardır kaptırmamak da mal sahi- d ki h 

· Venizeloıun çiz i eri a-
Çünkü altındaki araba yer- bini ehemmıyetle meşgul ritayı yırttı. Suratlarına 
!eri tıraşlıyarak uçan kır - edecek bir meseledir. fırlattı. 
langıçlarla rekabet için icat Tasarrufta müsavata ge- Bugünkü Türk neıli har-
d · ı · tı' lı" nce bu davanın müdde-

e ı mış r. bin verdiği dersten doğan 
N. · muktedir ilerinden karınlarını doyu-ıçın onun yeni adamdır. 

ıd "" 1 t. " temadı'yen rabı'lenl•r kanaatlerini de-
0 uısu sav e ı mu ~ Asri hayatta etrafını sa-
kısarak mucidinin ruhunu ğiştiriyorlar.. Bu dünyanın ran tehlikeyi gördü. Faali· 
tazip etmelidir. Onun se- daima kaviler, zayıflar,ıen- yetin, ıür'atin icabında ölü-
bebi icadı sürattır. Bu ce- ginler fakirlerle dolu bu- me kartı pervasızlığın elze-
hennemi makinenin önün- lunacağı marazi, kanununa miyetini takdir etti. 
den kaçamayanlar :çığnenir· karşı henüz bir deva ek- Bugün biz de, mayi un.u-
ler.. Çünkü bu zamanda siri keşif edilemedi. Keşfin run altında teoeffüa .. eyi 
ataletin, rehavetin cezası yakınlarda tahakkukunu biliyorlll. Buıün biı de bu-
pek ağırdır. beklemek de bu ümitle !utlar arasını, havalarla çar-
Okuduğum bir eserde müteselli olmaktan başka pışan genç pbi~ler g~mü-

deniyor ki : * otomobil bir şey değil gibidir. yoruz. Bugün ~ııde_ ınkı-
otuz senelik bir icattır. Eski hayat insaniyetin lipcılığımıll ~!°ruz. 
Yüz sene sonra onun va- çocukluğundaki uyuklama yeni felsefeyle doıunuyoruz. 
racağı tekemmülün düşün- devresi imiş. Şimdi gözler Yeni hakikatlerle yenileni
C('Sİ bizi hayretaver müla· birçok hakikatler üzerine yoruz. Fenni, ilmi, harbi 
hazalara sevkeder. insan açıldı. ilim, fen sevdası zaferler ııtnınd• ölerek ya. 
çiğnemek tehlikesi onun- kafaları sardı. Keşfiyat tanacatını anlıyoruz. 
de fenne - sen artık iler- aşkı, korkuyu kaldırdı. Ce- Kendi istididına yangözle 
leme, hızını kes - dinemez. saret gündelik bir hiı babanlar• kaJ11 Türk çok'. 
Ezilenlerin nasipleri çok oldu. tan bu cereyan& kapıldı. 
elimdir. Fakat ne yapalım. Büsbütün inkar etıniye- Bu mesaiye ahldı. Dün onu 
Bu kazaları azaltmak için lim. Tarih bize hamaset, bakir 1'>renlere bug<in aat-
tasavvuru kabil tedbirlerin cesaret nümuııeleri göste· tini tanıttı. Zaferini bay-
ittihaıına uğraşılmasına rağ- rir. Fakat hep bunlar ıe- ::rlerle tasdik ettirdi. 
men vukuu zaruri olanlara caat ibrazı için (ideal) fc- istikbal, ondan emin 
karşı teessüften gayrı elden veranile yapılmış nadir iacalı: bir itimadı nefisle 
ne gelir... • vakaların kahramanlıkları- 0 !ışanlarındır. ilk mucizeyi 

Bu sözler, otomobillerin dır. Bugün en tehlikeli fen ~ğer mucizelerin taltip 
daha çok insan çiğniyecek- ve çok kazalı makine tec- edeceğinden Türk aıutma. 
!erini ima eder. Fakat dik- rübelerinde gösterilen mü- 1 

ı'ndir. Bu itminana yapını· kate şayan bir derstir. temadi, muannidane soğuk d' ı· 
Yanları Türk ken ı nes ın • Bu baş döndürücü hızın pervasızlık, ölüme karşı 

idaresi şoförün eli ve ayak- nilıayetsiz ve hemen müsteh- den saymaz .. 
lan altındadır. Saniyeden zi cüretkirlık eskilerin ta
ufak gayri münkasem bir nıdıkİarı hiılerden değildi. 
an içinde maniayı, tehlike- Hilkat insanlara esrarını öl
yi, kazayı görecek, zihninin dürerek veriyor. Ôlüyorlar 
şim~ek süratile karar ve- fakat ketum tabiati yene
recek. Yarım saniyelik hata rek söyleniyorlar. 
ölmeyi , öldürmeyi intaç . Göklerde uçan tayyare-
edebilir.. , !erin yerlere kazdıtı mezar· 

Yüksek makamında otu- lara 11it istatistikleri ;oku· 

Davet 
Türlı: mürettipleri caniye/in -

Jtn: Umumi kongre akte
dilecetinden bugün saat 

12 de bil"umum arkadaş· 
lann cemiyet merkezinde 
bulunmaları rica olunur. 

Heyeti id4Te 

:f. 
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Zirde yazılı eşyanın 7-11·92 14· kulı kaıııyoııcıkr :-- JR ,37 numaralı kaydcıı hır bap 

rıhinr nıUsadil perşembe günü saaı ) 4 11-921) tarihine nıiı· ~aJıilhanc \"C rıhtım malıallı-
de Haydarpaşada aleni müzayede tle •adil pcr~e111bc ginüi nin 2 ı tıü hi>,;e itibarile .1.ı:ı 

1 
iki adet ınotör imal ettiril:cel~ti~. Buhl:mn imali 

zari usıılıle munakasaya yaze<lılınıştır. 

satılıM:a~ı ilin olunur. saat dokuzdan on 
kapalı Saat Adet 2 ikiye kadar Taksim hisse elyc\'m ar,;a ve rıhtım 

ınalli birinci ihale,i yapılmak 
iizcre otuz ı;un nıiizayed~yc 

konulmu~tıır. 

Talipleriplerin motorbota ait şartname \'C krokiyi; temi 
natı kat"iye ve mııvakkate mektuplarını :ılnıak üzere her 
giın Galatada Kara :\Iustafapaşa sokağında kılin merkezimiz 
lernzım memurluğuna müracaatları \'e mlinaka·a kanunu 
mucibince ve şartnamede muharrer olduğu ı·eçhllc tanzim 
edecekleri teklif mektııplarını münakasa günu olarak· tesbit 
edilen 1 .J. teşrinsani 929 tarihine müsadil perşembe glinlı 
saat on dörtten e\'vel makbuz mukabilinde merkezde ımi
teşekkll ihale komisyona tevdi eylemeleri ilan olunur. 

Ziraat Bankası İstanbul 
şubesinden_: 
Karlycsi 
P'endik 

" 
" 

" 
" 

Sokagı 

Rasim Ef. 
Bağdat 

Yeldegirınenl 

Bağdat 
istasyon 

\'emovaki 

İstasyon 
Bağdat 

'raşlıbayır 

Rasih Ef. 
,, Postane 

" Yeld~girmeni 
Ba!Ada yazılı emı al kiraya 

çıkarılmı~tır. 

Xo. 
209 

A 9 
163 

A 19 

A 65 
585 

Ciıı'i 
ı\ı "3 

,, 

" 

.. 
Tarla 

1 lane 
629 Kö~k 

:\ liktarı 
240 /,. 

1.11 " 
2.J.00" 

l.J.J " 
560 " 
217 " 
.310 " 

:-6 " 
.J.H()O 

150 ~ 

verilmek üzere m[izoycdeye 

629 numaralı köşkiin 20-10-29 da ve diğerlerinin de 
3-11-29 pazar günü saat yarımda ihaleleri yapılaL"Jktır. 

Taliplerin pey akçclerile ihale saatine kadar Bankamıza 
miiracnatlarL 

Tahta karyola ~ 1 meydanıııda bilmiiza- ! 
Koltuk ,, 6 yede [urıırt edilcce-
Tabure ,, 26 ğinden talip olanla-
Sandalye muhtelif ,, 8 rın hnıır bulunan 
Kanepe " ,, 6 mcın•ınıııa ınünıcu:ır 

Korniş ,, 22 etmeleri il:\n olunur. 

Pencere tentesi ,, 5 Islan bul beşinci icra 

!stor perde ,, 1 memurluğundan: Ka-

1 lııdubu l lacı Cemil lky 
vere;deri sahilhanc ve bah
çc'i sol tarnfı göçek oğlıı 

.\rtin ·veresesi salıilhanesl 

arka tarafı deniz cebheı;i }Ol 

ile mahdut 1847 nr~ın 
Perde ,, 7 ram efendinin mut-
P d d ınrabbaı arsa ve J4 ar~ın 

er e meıne 1 ~ 10 ltlbundan dolayı Sa· 
Perde çengelı muhtelif ,, 109 bir beye merlıun o-
Perde 111çağı • ,, 17 lup llullısl beyin 
Peruk ,, 1 borcu için rehinden 
Paspas ,, 9 fazlasına şamil olmak 
Kaat ıepeti talıta • 18 iizerc haczedilen 7 

murabbaı rıhtım mahallidir. 
_\rsada bir kuyu bir havu1. 
bir çanı iki incir bir armut 

bir nar ağacı mevcut olup 
ctraJı divar ve temel ankazı 

Masa muhte!ıf ~ 23 lambalık Radyo ve Yardır. Kaidesi YC cebhe i 
Masa ve aynı " J ı -avm:ın m~rknlı a- harabco bir rihtım ve nwz-
Konsol · ,, J yaklı dikiş ıııa-

Komodln " 1 kinelcri l~bıı teşrini 
Dolap ~ 2 sııninin on blr;nci 
Anahtar ıabloıu 7 pazartesi günü ~a:ıt 
Elbıse aslmı " 4 on üç buçuktan iti-

.. 
8 

barcn sandal bcdcs-Eıajer 

Pencere fca~ı " 4 teninde bil miizaye-
Kapı ,, 

3 
de satıl:ıcağı nıaltim 

Resim masası olmak n! hor\'lu 
Panjur Bult)sl beye satış 

Merdiven parmaklıAı ) O talebik ilı\·,ı tebliği 
Sıgara tablası ,, 8 makamına kaim ol-
Lavabo 2 mak ii~erc ililn olu-

• nur. 

ktlr arsanın orta~ında muhtacı 
tanılr hattı fasıl dıv ar tamn
mmın kiymeti (ı 11 J lira 

2.5 kuru~tur. 

.\kzkLır hissenin iştirasına 

talip olanfar ve daha ziyade 
ıııalıımat almak isteyenler 

hisseye musib kiymcti ıntı

hamnıcııcsinin yüzde onu 
rispctindc pey akçe ini 'c 

939 .J..J.19 numara. ile lst:ııı-
bul dünhindi icra memur-

!uğuna ıııiirac:ıat etmeleri ye K0va 
Lij!cn 
Teneke 

• 
• Mun. ııseheı· hususı· - 2/ ı 2 9 29 tarihinde at 1 * 

U U H den 16 ya kadar birinci ih1t· 

~~~., ro 211 ıo ro ~:.~:~onı- Tiftik - Devlet demiryolları veli-
'F"!!!!asul!!flya~~---='-~:e-nge-llik'!!'mooy-· ---J manları umumi idaresinden 

rn ıs 13 ıo 
Et ma!cine.i 
Muhtelif mutbak 
Baromeıre 

• 
levazımı 

• 

1 
1 
7 
1 

1 
18 
9 
4 

ye mı~~riyetin~en: ,;_le-si _yap_ııac_aJtı_illn_o_ıun_ur._ 

a~~:ta::~=~~e :~:~ [mniy~ san~ığı ın~~~r-

lbise münakasası 
Giimriikler umum - ıııiidiirlüğüııdcıı: 
ı - :\lemıırini muhafaza için yaptırılacak elbiselerin 

ycYmi münaka;ası olan 22 tcşrincvvel 929 rnrlhinde ıııura
caar eden talipler ,a_rtnan_ıe~le. muayyen evsaf dahilinde 
tekliflerin! sert ctmecııklcrı ıçın mıınaka<a on gün müd
detle tehir edilıitli~rir. 

2 - Ta.Iiplerin yevnıı munakasa olarak tayin edilen 
2 teşrlnsani 929 tarihine nıüsadH cumarıc,i gunii saat ık.ide 
lstanbul ıı;iinırük başmiidürlüjtiı bina ında gumruklcr umum 
mtldlirluj!ü mubarna komb,-onuııa ınurncatları. 

YEDİNCİ BÜYÜK 
Tayyare piyankosu 
4 üncü KEŞİDE: tt TEŞRİNİSANIDEDİR 

BÜYÜK 1KRAAIİYE; 

45,000 LiHADIR 
Ayrıca: 20,000 15,000 12,000 10,000 

liralık ikı·anıiycler Ye 10,000 liralık bir 
mükafat. 

Manisa vilayetinden: 
- :\ lanisa isrnsyonu civarında inşa edilmekte bulunan 

mektebin çatı inşnatı keşfi ve resimleri mucibince kapalı 
7.arl usulilc 1 6- l 1-CJ21J cumartc>İ gLinü saat on dört buçuğa 
kadar miiddetle münakasaya konulmuştur. 

2 - Hedeli hsfi (202.'iO) lira (J.5) kuruştur. Tafsilat 
almak istiyenlcrin \ılrl\"ct maarif müdıırlliğüne müracaatlan. 

1000 ton çimento kapalı zarfla münakasaya konmuş

tur. ,\lünakasa lO 12 / 929 salı giinü saat 16 da .\ııkarada 

Devlet demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

;\lünakasaya i~tirak edeceklerin teklif mektuplarını \'C 

muvakkat teminatlarını ayni gtiııde saat 15,30 a kadar umıı

ml miidürliik kalemine vermeleri l:lzınıdır. 

l\!atra 

Teneke güğüm 
Çınko ve ıahıa çamaşır 
malı.inesi 

Sandık tahta 
Bakır hzan 

Hurda muıamba 
Dikiş makinesi 

• • ayaj!• 

• 
• 

» 20 
» 13 

kılo 18 
• 1 

ı;ında kain şehit !\leh- liliiDOdUR" :ııakbule _Hanımın UyU • 18 ı 27 ıkraz nu-
nıet paşa medrcse-

maralı deyn senedi mucibınce 
sindeki çamaşırhane 
ankazı 9_ 1 1 _929 ta- Emniyet sandığından istıkraz 

ribine mü adif cu- eylediği meblağ mukabilinde 

martesi günü saat sandık namına merhun bu· 

on iiçten on beşe lunan lstlnyede kiirkçüb:ı;ı 

Talipler münakasa şartnamelerini 2,5 lira ınukabillnde 
Ankarnda, malzeme daire.inden, l~tanbulda Haydarpaş ma- Su fıçısı 

Sandal küreği ve diregl 

• 1 
• 12 
• 4 

k.1dar mahalllndc bıl· ve çayır sokağında eski 13 

müzayede satılacağın- mükerrer ve yeni 19 numa
d:ın taliplerin orada ğaza ından tedarlk edebilirler. 

Yangın dolabı 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Ahşap bilet dolabı • 2:ı- .. 

rıılı bir hanenin tamamı > •· 
bulunacak olan me-• 

• • ıınıruna muracaat ey-

B U N U T M A Y } N } Z Kİ • _B_ir-ki_lol_uk~d-irlı_em ___ •_9:.....:....:.lc.:...'ın_eı.;.:.eri_. ---

: En iyi cinsten tefrişat levazımatile mobilyaları : Altınyıldız mensucat 
• Gayet tenzilatlı fiatla • anonim şirketinden: 

Türk 
• elde etmek için en eski refri~at nıağaza>ı olnn im 
• Cnhıta Tiincl yakınında • • • 
5Kalinikos5 
• • •Tic:arcthancsiııe müracaat etmeniz menfaatiniz iktizasmdandır. 

••••••••••••••••••••••••• 
İstanbul ithalat güm-

rüğü müdürlüğ·ünden: 
' 

62 sandık 
marka 

E: C. F. 
kilo 

1802 ::;ayak takke 
(Transit) 

RalAda muharrer bir kalem eşyanın 2- 11 -9:2CJ 
itibaren htanbul ithalat gumrüıtü >Jtı~ ambarında 
yede satılacağı ilan olunur. 

tarihinden 
biimuza-

Altın yıldız mensucat Tiırk anonim şirketi Ticaret ka
nununun 3tı l·.3<1:2-Jfı8 inci maddeleri ınudbincc 92'1 kanun-
C\"veliıı 7 inci cumartesi p;tinu saat 
merkezinde içtima edilece~indeıı 
rica olunur. 

Ruzname: 1 -- :\kclU idarcı i 
takrir. 

.J. tc Cermanya ! !anında 
hissedarların teşrH!eri 

ta>dik liııumu hııkkında 

2 Fabrika, ar,;a \'e binalarından bir kısmı hakkında 
tekli[Jer. iştirak için ekalli beş hisse sahibi olmak ve işti
rak buyuran hi>s~d:ırların hi>;c senetlerini şirket veznesine 
yatırmak n: ya nıilll bir Bankaya yatırmış bulunduCuna 
dair yesika v;etirmek lı\zııııdır. 

Maarif Müdürlüğünden·: 
Beyo~lu 12 nd mektep muallimlerinden olup vazifesine 

devam etm~ınekıe olan Hamdune hanımın bir halta zarfında zar. 
finda vazifesine idmedlği takdirde müstafa addedileceAi ilan 
olunur. 

dcsi hitamında borcun -ve· 

rllnıemesl hasebi! 

eleye çıkarılarak 

muza ye· 

dört yüz 

elli lira mukabilinde mliştc· 

risi namına kafi kararı çe· 

kilmiş ve iştikraz esnasında 

tayin eylediği ikametgi\hınıı 

tebligat ifası için gönderilen 

bir haftalık son ihbarnarııc 

zahrına mahallcsl hcy~ti ihti• 

yariyesince yazılan mc~ru· 

hattan borçlu mumııilcyha 
l\lakbule llanımın linlihaıır 
ikamctv;iıhı meçhul olduğu 

anla,ıldığıııan ilıln tarilılıu1t'rı 
itib;ren bir hafta zarfınd3 
borç verilmediği rukılir'.l~ 

.. tcrıol mezkur hanenin mu, 
·lı> 

ıınmına kafi ferağ muanıc 
iJ•lıı 

sinin icra kılınac:ığı 

olunur. .J 

- - - --- Ahnt•1 
weı'ul müdür : Refik 


