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B .. yük Millet Meclisi, f evkalAde · çti a cel es· • 
1 

dün saat üçü on geçe alkşılar ara a a ett~ . .. 
Ankar ' 22 ( Telefon ) - Serbest fırka reisi Fethi Beyin Mili t Meclisine perşembe giinü Gümiişhane meb'usu aıfatil~ gıre~egı 

tahakkuk etmektedir. Mecliste, karp fırka ile ilk temasların F ~· Bey tarafından " Cepleri doldurmak ,, yolunda umumı fekilde 
bir ithamda bulunulup bulunulmadığı etrafında baılayacağı ' ~ 1 

abada hararetli münakaşaiar vuku bulacağı anlagılmaktadır. • 
Diğer taraftan Millet Mecli inin bu fevkalade içtimaının p ~e u • sürıniyeceği, nihayet önümüzdeki pazartesi günü mü2akerelenn 

~-;ıl"""ıt,,,,_aınamlanacağı ve ondan sonra da 1 teıriniaanide toplandm:ır ;;: içtimaa hitam verileceği kuvvetle tahmin edilmektedir. 

~ ı mıır-•mwJ ıır 1~ ı ıw ~· ııı '1~•~ ' ıınının:ı 
Fevkalade Içtimaın c. Halk fırkası , şvekil Hz. dün me 
ilk celse i nasıl eç Bu sabah ı te izahat erd 

_ Ankara, 22 (VAKiT) - Saat - Ekıeriyet vardı c 1 • lop)aDJf Of Ankara, 22 (A.A.) -Büyük M. dayız. Yani ecnebi dövizlerinin faz 
uçte salonu meb'uslar doldunnuı· yorum. r. e ıeyı açı· • Meclisi bugün saat 15 te fevkalade la arzını Türk 'tedavül vasıtaıile 
tu. Sefaretler loca ı, samiin locala- Bu •ll'ada b .. t.. 1• 1.. (çtimada yeni kabıne me· içtimaım aktetmi§tir. Bütün samiin kar§ıhyamamak vaziyeti vardır.~'! 
:rı hı h k ı · d" u un mec 

11 çı gın f J ve süfcra locaları dolu idi. mesele bizi milli paranın kıymetını 
f k ~ca ınç ap ı ı ı. Meclis ve candan alkıılarla doldu· selesi görüşü ece { Reisicümhur Hz. lcendilerine nasıl muhafaza etmenin memleket a~~ at ad; ~ü~l~e ~a;s~~ ~ir hal Gazi Hz. localarına teırif etmit- F kAnkara, (Telefon) .. -) Ha~k mahsus locadan müzakeratr dinli- ahvali iktısadiyesine muvafık ola-

.. 

1

' •• 

1

• a 
1 

an e ılı Cemal lerdi. ır asının yann (bugun on a yorlardı. Yoklamayı müteakip Baş- ceğı ınevzuunu tetkkika sevketti. 
Husnu Bey samiler arasına çekil- Afet ve Zelih H f d"I baılıyacak olan içtimaında lsmf ~t vekı'I İsmet Paşa Hz. s.u beyanatta Bizim, bu husustaki kanaatimiz it-miıı:t" M b' 1 h a amme en ı er Pı H . h kkıoda a sı-~ 

1
• e us arın emen ekaerisi de yand k" ı . . 1 • z. vazıyet a 1c bulunmuştur: halat ve ihracat noktai nazarından hazırdı Bı' 1 k '"d k' b' a ı ocaya gırnııı erdi. Ser Jat verecek umumi müzaKere k d l T. k' ·ıı· "k 1 . k 

· r ara ı sag a ı me us· yaver R·· "h' R. . h I ' . "Muhterem ar a aş ar, i.ır ıye mı ı paranın yu_·ae mesıne ar§ı ı r .... 1 ~ • .. • • usu ı, ıyaaetı cüm ur ka- açı acakt)r. Müzakerenın per· 
h.. .~.dnd~ latıfekarane hır teza. tıbi umumisi Tevfik Beyler de be· fembeye kalması neticesinde Is· Büyük Millet Meclisinin sureti mah meclisin bazı meseleler ve eaaıılar 

ur gorun u · b d' E 1 t p d k' b luk susada içtimnını istilzam eden se- mütalea etmesi lazım olduğu zemi-
K f k d ra er 

1
• vve i riyaseti cümhurun mc i· nan kabine e 1 oş - hep neşrolunmuştur ve şimdi de B. nindedir. Hükumetçe bu lazım olan 

B ar~ı .
1

r. a an Nuri (Kütahya) meclisi davet tezkeresi okundu B lara alınacak arkadaşlar vesile· Meclise malumat verilmiştir. Bu tedbirler artık hükuemtin salahiye· 
de~ ge mıştı. Nuri Beyi eııki nrka- nu takiben İsmet Paşa H .. · k~ sile YC.J1İ bir kabine t~ki.lini il~· sebep bir iki kelime ile tekrar edil- ti fevkına çıktı. Bu noktai nazar· 
~§ n aralarına ancak gülüşerek alkıslar arasınd k" .. z. s;;: 

1 
ri alirnıesi beklenmcktedır. ,ı- nıek istenilirse B. M. Meclisi milli dan bu meselenin kabili teahhür ol adılar. Bu tebe,.üınleri Ağa oğlu dedi ki: a ursuye ıı:e ı ve mal'.kl perşemb çtjmaında M. par nın kıymeti üzerinde yeni bir marn?~' !üzünden Bü~~. Millet 

A~et (Kars) Beyin kapıdan gir- A k d MeCliıi eni kabineden ıesmen karar ve tedbirleri mütalea etmek Meclısı bır nn evvel bu muhım mev rneaı .arttırdı. -:-- r n aılar rneclisimh: bazı h berdar o acaktır. içın da et olunmuştur, denebilir. zua temc.a etmek veziyetinde bulu-
.. Nıhayet bun on beşi on ge e bü- malı meseleleri miltalca için Zekii Beyin ~Diyarıbek_ir).yen! Yeni v iyet milJi pnramn kıymeti- nuyor. Bu bapta düşündüğümüz 

yuk kapıdan meclis rei · K~ ç p davet olunmuştur. Bunun ıebebi kabinede mevkı alması ıhbmalı i sukut karşı muhafaza etmek kanun layihası Büyük Millet Mec· 
nın lkıılarla girdiği ·~ ... ~;~m f· parayı sukuta karıı mubafaz liuvvellcnmiıtir. Vaııf Beyin 1e- mevzuu eğildir. Sizi bir çok endi- lisine takdim. olunmuştur. Usulü 

Bir saniye sonr B goru . u. etmek değildir. Sekiz 8 1 k .• saisinden fırkada istifade edı e: şe ve tedb"rlere sevkeden bu vazi· veçhile encümenlerde tetkik olun· 
p H d .:: aşvekil İsmet mUcadeleden . Y. 

1 bır ceğinden kabineye girmiyeceğı et sekiz ylık ciddi bir mücadele- duktan sonra huzurunuzda müzake aın z. e coş n ~e sürekli al- sukut k sonra rnıllı para anlaşılmıştır. den sonr tamamen makUs bir hale re edilecektir. Meselenin teferrua-kışlar arasında mevkılerine geçti- d d' 
8 arşı muhafazadan aza. T k•J,., J t k gelmiştir. Artık milli paranın su- tına şimdi temas etmek ve alına· 

ler. Her ıey hazırdı. Ruşen Eşref n: ır. :e.una .mukabil milli para- · eş 1 at DaSl 8 - kuta karşı muhafazası endişesin- ~k te~birler~ ~ureti ~at'iye~e ta~-
Bey yoklama defterini okudu. Reis k eksilmesı fazla düviı arzile • edilecek? den bugün az~d: bulunuyoruz, bu~ rı~ ettı~?1e~ ıçın .~ugun vakıt. mu-
ıeslendi: artılaıamanıak nıevki' d d. Vlye na mukabil mıllı paranın kıymetı saıt degıldır. Encumenler tetkık et· 

[Alt tarafı 7 inci '
0
1 c ır. Ankara, 22 (Telefon)- Ha

1
lk ziyade yükselmek ihtimali karşııin tikten sonra meseleye temas edi-'"""'-""''ııuıı'"""""'""'"'nn"'""""'"'m"""'"''"""'""lllUI Bayı ada] F k d' d k' müzakere e· 

Fethi Bey A;k:;~;;·,,;;;---· :~~:i~U~~~~~~·;~\~!d.~~~~ ---·-K;;,ki;-;ı~;·-ı:;;;w;,. -
M h E l ticeleri beklenmektedır. 

a m U t B • Bazı rivayetlere güre fırka~ın sa eyın istı• - 9 kişilik umumi idare beyetıoe 
f yardımcı azalar alınacaktır. 

d • Meb'uılardan TC meb'us ol-
aSJDa ne ıyor mayan mutahhsı• zeva~tan alın•: 

Scrbeat COmhuriyet frrkaaı 
rerisi F etbi B. dün akşam sant 
Yedide ekspresle Ankaraya git
miştir. 

F etbi bey ve refikası garda 
teşyie ge imiş olan fırkanın latan· 
bul teşkilatına men&'!(,' zevattan 

Ye tren bekliyen banliyö yolcu-

• 
~ nndan mOrekkep iki Oçytız ki-", 1 

şı tarafından ıelimetlenm· t' T 
. 1 nJ lf ır. eı· 

yıe ge e er arasında Necmedd' 
Molla, Ziya Molla, S. C. F. 1~~ 
tanbul ~cağı umunıi kitibi Or
han Mıtat beyler ve N 'h 
M b'dd' ezı e 

u ı ıo H. bulunuyordu. F ethı 
[Alt tara(, 2 inci aayıfamızda] 

cak bu yardımcı aza ıle umumı 
idare heyeti belki kırka ka_dar 
çıkacak ve bunlar altı faahyet 

'bt' cubesine ayrılacak-ve ı ııaa ... 
dı~ • d 

Umumi idare heyetın e Te-

killer buluooııyacaktır. Bugünkü 
9 kiıilik idare heyeti arasında 
bulunan Refik \'e Şükrü Kaya 
Beyler vekil olduklarından he· 
yetten ayrılacaklar, Vaııf Bey 
yeniden dahil olacaktır. 

Gazi Hz. 
Halkın hürmet te
~ahüratı arasında 

Ankara, 22 (Telefon)- Mecli~i~ 
içtimamdan s.onra .Gazi Hz. ı~ı 
aaat kadar Rıyasch cumhur da~
resinde kalarak meb'usların 11-

yaretlerili kabul ettiler ve ken
dilerine basbcbalde bulundular. 
Saatierdenberi dııarda intizarda 
bulunan halk, avdetlerinde Gazi 
Hazretlerine kartı emsalsiz se
vinç ve hürmet tezahüratında 

bulundu. 
Başvekilimiz de geç vakte ka

~nr n:edis!eki d<ıircl:rinde mcı· 
gul oldular. 

Şans o Panso geldı ! 
obenson nehir sularına Donkişotla 

dayanamıyarak 
-

Ufak bir sandalla ve der 
tarikile şehrimize geldikJer.iı.ı 
dlinkü ınyımııda bildirdiğimiz 
Lehistnnda Vilno dnrülf~nunu 
talebesinden M. Karabiev·ç ve 
M. Lcsvineski bu~ün ~oma~
ya vapur.le memlc!.{ctlerıne do-
neceklerdir. 

1 
1 

1 

1 
• 

yarı yolda kaldı 
Sporcular ıerefine Lehistan 

sefiri tarafından Yeniköydeki 
9efaret binasında dün akşam bir 
çay ziyafeti verilmiıtir. 

Sporculardan M. Karabieviç 
dün kendisilc görüşen bir mu· 
harririmize seyahati hakkır.da 
a§ağıdaki izahatı vermiştir: 

- Temmuzun alhsında Vi!nc.
dan hareket ettik ve Po!ony~ 
hududunda Tvardouyn'dc Ora· 

[Alt taralı 9 uncu sayrfamızda] 

........ -.ııı---=---~~ ..... ---
8 U GÜN 

12 Say fa 
• ane ı 

G n i or ayı tak
d iın diyoruz 

Demokrasi 
nedir? 





j 

101 kişi ile --

Titizlik 
mülikat ... 

müddei umu. 
A • • 

mısını ziyaret 
32 -

K&ııdiai pek edip, nazik, oku
ınuı, görgülli ve bayii yqlı bir 
ıattır. On ıenedenberi mnteka
İttir. Paracığı vardır. Afiyeti de 
Y~riııdedir. Vaktini neyle ge~
rır, bilirmiainiz? Suya, ıabuna 
dokunınayan. tenkitlerle ••• 

Her teyin kusurunu arar •e 
bulur. Sizin - ve yahut benim -
alellcele gördtığümibü, o, biç 
belli etmeden yakından tetkik 
•e tenkit eder. G&zll, r6ntgen 
tuaı ribi qyanın içine de nafiz 
olur. 

itte bunun içindir ki arkadq· 
la.n, doaUan, kendisine "Titizlik 
mUddeiumumiıi,, 1Akab1DJ hakki· 
le Yerdiler. 

Birgtın ziyaretlerine ıittim. 
Ôğlen yemeğini birlikte yedik; 
ve kendilini d6rt aaatten ziyade 
dinledim. Çok gib:el Jlkırd1 ı&y· 
lfyor. Vaktin nasıl l'eçtiğini 
anlayamadım. Mnbahaae ıayle 
•çddı: 

- Yeni imllnın tatbikab na· 
111? Siı ne buyurursunuz? 

- lıtanbulda neıredilen her 
rueteyi, her kitabı (ve ekaer 
mektep kitaplarını) alıyor, g6z
lll.k ile burdebini g&zümde, renkli 
kurtunkaJemler elimde .. dotru 
.rıyorum.• 

- • Y ••lıt» demek iıtedinlz. 
- Hayır, efendim yanlqı ara-

aaağa ihtiyaç yok. Çlhıkn hepsi 
vulıı. Doğru anyorum, tesadü
fen bi~ doğru, kazaen bir doğ
rul:· Bıade bir, iki doğru.. Di
YOJen ••rhwn rObegilndtb: na
til fenerini yakmıı .,9 kalabalı· 
im içinde bir adaın &rıyor idi 
iae ben de &yle.. T ıpln &yle ••• 

Y anlıfıa bir tek gazete nfia. 
buı? imli lüıatine uyjun bir 
kitap? Tipopafya yanhtnıdan 
salim bir yazı? Taıhlb g&rmllf 
bir ibare? Milmknn mertebe da. 
r6ıt it cıkanr bir matbaa? Dok. 
klnların, devlet dairelerinin liı
tlhade muaabhalı bir le'fha, bir 
tabelA? Temizce bir mektup? 
POrOufls bir daktiloğrafya? Na-

file aramayınız. Bunlar nadir, 
ender nesnelerdir. Hiima kutu
na benzerler: lıimleri •ar, ci
ıimleri yok. 

Bey Hz. bana doıyalannı çı
kardL Y anlıı, ıehi•, hata, .zB
hul, ihmal - hatta resmi tahri
ratta, kanan ve nizamlarda 6yle 
bol kt .. 

Tıpkı Adalarda, Kı11ltoprakta 
bulunan ıimıinelder Ye toz zer
releri kadar ... 

Matbaa m6rettip ve ma.aah
bibleri: Y anlıt kumkumalan. G
ramer •e imll muallimleri. 

Hata11 adeta tedris ediyor
lar. Dil mutabauıılan: O zeva
b kiram İfİa alayında ... 

Bakına. Şuna da bakınıı, 
LOJfen buna da, bir kere. 
Poıtalarla enak. tılerinde 

plthlç, çirkin, hoı Çefİt çCfit, 
etek etek bata... Hata fa}ıeaer
leril 

- Ba · kadar yulıf dedim, 
bu mertebe hata! Bunlann 
madeni, menbaı mı nr? Eıkiai
ni muttaııl dej'il diye 6ldürtır, 
yeni imll dL-

- Ah azizim, dedi, bata e· 
diyoraun. Kabahat ula imlllar
da değil, bizim kafamızda, hu
yumuıda, ıec.iyemizde, tabiab
mııdL. Kendimizde! 

- Niçin? 
- Y*1nız imllya, yazıya bak-

mayınaz; blltlhı harekat 't'e ıeke
natamıza bakınazl Ayol ılzinle 
Oık&tlara gitiellm. Nedir o der
beder, bqıbo~ kalender lıır
panı e•ler? Biri ıap, &teki aola. 
birkaçı bir birinin herine yıkıl
mıf... Kilometrolarla m-.fe ka
t~deniniz, Oıl6pla bir e't', boyalı 
bır ey, tamir g6rm6f bir ey 
bakımlı bir e• gCSremeuiniz. ' 
Şu Üıldıdar mahalleleri imll

larımııa bememiyor mu? yazıyı 
yudıktan aonra onu dGzelten 
merak •• dikkat aabibi ır., tane? 

Bunan gibi bir •'t'İ yapbrdık· 
tan IOma onu "idame,. eden 
mal a&hibi? Ne nadlr Deane. •• 

"VAKIT,..ın tefrlkaaı 

Yazan: S. S. Van Dayn 

Hinnetçi - Şüpheıiz. Kuman• 
dan aözlerinin yapılmumı iıter. 

Vana - Ba,ka bir ıey ıöyleme
d"ı, deiil mi? 

Hizmetçi- Hayır. Bana "gecen 
ha.Yır olıun !,, dedi ve lambayı: ıön
dü.rdü. Ben de qaiı indim. 

Va.na - Çıkarken yine koridor
d-, u. 

Hizmetçi - Odaıının li.mbaıını. 
Yanı - Salonda iken oda11nı 

drehiliyor mu idiniz? 
Hizmetçi - Hayır ıalonla oda

Jı bir aralık ayınr. 
Vana - Şu halde lambayı aön· 

clürdüiünü na.ad biliyoraunu~? 
Hizmetçi- Kapı açıktı. Limba· 

anı ıtıiı koridoru a?'dınlatry~rd~. 
Vam _Hangi lambayı ıondur-

dan ıeçtiniz mi? 
Hizmetçi - Şüpheıiz. 
Vanı - Odanm kap111 açık mı 

idi? 
Hizmetçi - Evet. 
Van• -Buzu ıetirdiiiniz n· 

Nakleden: Ômel' Fehmi 
man. kuma~dan acaba nerede idi? 

Hıımetçı - yatakta! 

V ~ - .Nerden biliyonunuz? 
Hizmetça - Gardftm .• 
Vanı-Aıatı inmedi~n 
. . i ? •• e e-mm mıa n • 

Hizmetçi - Inıe kendiıini G
recefimi dalı.a evel ı3ylemi t~ V . ı ım, 

anı - Sıı bir baıkaıını a-
aanıCSrle ~ıkanrken 0 merdi•e 
lerden inemez mi? n-

Hiımetçi - inemez; çOnktı 
kumandana ~uı götürdnkten sonra 
yukanya k'mıeyi çıkarmadım. 
Y alnıı saat iki buçuğa dojlıı 
M&sy6 Montaku geldi. Onu çı
kardım 

V anı - Buzu çıkardığınız za
manla Mösyö Montakuyu çıkar
dığınıı zaman araıında baıka 
bir kimıeyi tqımadıiuuza emin
miıiniz? 

VUcut nasıl aabah, akıam gıda 
iıterae, bina da daiına tamir ve 
termim ister. Böyle olmazsa o 
bina ihtiyarlar, ölür. Karac~a~
met mezarhğına hali bir zıhnı
yetin ifadesidir, Bak1msızlık, ~
lAkaaızlık .... İmla? Bu zihniyetın 
içinde pftrilıaüz imla aramak 
"haceri felsefi,, taharrisine ben
zer. Neyimiz düşkün ki imlAmıza 
dikkat edelim? Böyle kafaya 
bayle imli! vesselam. Evlerin içine 
giriniz: 

Mefruıat nadiren tamir yüzü 
görtır. Maaanan bir bacağı mut
laka bir çOrUk diş gibi k~m~~~·
nıyor. iç perdesinin ek11khgın
den giizelim Hereke kuınaıl~~ 
solmuı. Y a:ıın kiliınler, halılar ıyı 
temizlenmeditinden güveler ~o
lan çopur etmi•. Evlerde ekıık-

y d B" ok ler de, fazlalar da ziya a. ırç 
camekln eşyası sörllrallnOz de 
en iptidai konfonı bulamaısımz. 
Boya pekax iıtihlak edilen bir 
metadır. lstanbulun ne kap kara 
bir man.zara11 var! GOneş evleri, 
mahalleleri kurutuyor, ibtiyarla-
byor. . 

Bu çirkin , harap , idamealZ.' 
tamirsiz, köhne mahalleler dahı
b bir zihniyetin hariçteki eser
leridir. 

Üıkftdar Fatih Kabuakal • 
Akbıyık , 'sulukul~ semti~~~~~ 
manzaraaı ile imlinın çetrefilJJlıgı 
araamda mtihim bir karabet var
dır. ÇUnkn mimarlık da, imli da 
ayni dhniyetin eserleridir, teza
hurlandır ••• lzleridir! imli lügati 
yapıldı; kimıe de kulak asmıyor. 
Boğaziçinin en gnzel blı' köyiln
deki ıu belediye dairesine im'an 
ile bakınız. Şu dıf ıoba bacası 
nuıl sarkmı1, ve binanın boya
aını nasıl berbat etmiş... Kurum 
dere ıibi akmıı, her tarah pis
letmiı • • • Halbuki belediye bu 
ribi soba borularını kaldırmakla 
mllkellefti. Ya kendisi fU çirkin 
kıyafette bulununa baıkalanm 
nuıl menedebilir? insaf. 

Y •... Belediyesinin fU çehresi 
belediye kelimesini bile kirletti, 
kepaze 't'e aamuauz etti. Ah, o 
ıoba bornlan... Bir ıakamet ali
meti! Ruhumuzdaki bir iğriliğin 
çatılardaki ıölgesi. 

BOyticek bir Paıa ile Anad?: 
luda seyahat ediyordum. Bw 
tantana ile, debdebe ile, mera· 
ıim ve teırifatla bir kız mekte
bine gC>tiirdOler. Oat sofada 
nefis bir ıofra kurulmuıtu. Ali 

Hizmetçi - Eminim. 
Vanı _ Kapıdan biç ayni· 

madımı mı? 
Hizmetçi - Hayır hep orada 

idim. 
Vanı _ Demekki kumandanı 

ıon olarak tam aaat yarımda 
g6rdilo0z? 

Hizmetçi - Evet • • • 
Vana _ Sabahleyin ne oldu? 
Hizmetçi _ Kad1nın biri te-

lefon ederek kardeşinin kat
ledildiğini haber verdi. Kendiıi
ni çağırdıın. On dakika ıonra 
gitti. 

Vana hf%metçiye bir dolar 
bahıit Terdi ve bu isticavap~a~ 
kimseyi haberdar etmemesını, 
akai halde neticenin fena olaca
ğını aöyledi. Hizmetçi .yanıınıı?an 
ayrıldı. Vaid mllddeı umumıye: 

_ Şimdi azizim, dedi, siz 
kanundan korkarak, dedikodu .. 
dan çekinerek, haksızlıktan ür
kerek beni ınen için ne yapar
aanız yapınız ben timdi kuman
danın apartımanını ziyaret etmek 
iıtiyonım. 

- Ne için? Deli mi oldunuz 
t Vanı! Hizmetçinin sözleri sizi 
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Ekmek fiatt 

Biraz daha duşmesi 
beklenivor 

Dün ekmek ve buğday fiatla
rmın her hafta dllştll~nü yaımıı
tık. gelecek hafa bira:ı. daha 
düıeceği ümit edilmektedır. 

ÇUnkü son gllnlerde Anadolu 
ve Trakyadan buğday fazla 
miktarda gelmektedir. Son ba.1: 
tanın müvaridatı 90 vagona balıg 
olmaktadır Istanbulun yevmi sar
fiyatı 26 vaıondur. Faılaaı iatok 
c Jilmektedir. Bu kııın ek
mek fiatının on kunııtan yu· 
karı çıkmayacağı tahmin edil
mektedir. 

Bostanlar Ziraat mü· 
· dürlüğüne verildi 

Sarayburnunda hazineye ait 
bulunan bostanla fidanlık yapıl
mak için Vilayet taraf.odan is· 
tenilmifti. Maliye Yeklleti Lu 

talebi kabul ettiğinden bostanlar 
krokilerile birlikte Villyet ziraat 
müdOrltığüne yerilmiıtir. Tesel· 
ınm iti bu krokiler fizerine ola
caktır. 

-t~k;;ı;~"~ enteneli artni;:-t;;:-
zetli gatolar ve çay, kahve, çıko
lata ve saire ... Bu edevat A-
nadolunun uzakça bir kl>1e1inde 
fakir bir yatı mektebi için faıla, 
lakin her halde mucibi tfikran •• 
Pqa dtişünOyor. ~~ab~ her taraf 
fU çay maaaaı gıbı mı 1 -

_ Mutfatı gezelim. 
_ Paıa hazretleri, henh tab-

ıisat gelmedi d 
_ O bqka ıey. Şimdi nere e 

yemek pitiriyorsunuz; iıte oraaını 
gezmek, g6rmek iıtiyorum. 

_ Gelecek tqrifinizde, lnpl· 
lah. 

- Yok, ti"'di ••• 
Muallim bozardı ' kuardı at· 

hane aemtinj tuttuk. Bir ç6pl nk. 
Örümcekler orada bnktmet 
kuniıutlar. Bulaıık paçaw&lan, 
ahi 0 paçavralar ••• 

Paıa dedi : - Bu ne bal? . 
ce•ap : - Efendim, tahaıaat 

gelince... k 
O.. tlmcek aj'lanm kaldırma 

r . k 
fW'SllDI insan1 bir bale 1ehraıe 
için de mi tabaiaat? 
Şu kırların elleri yokmu Şu 

hanunlann g6z 't'e dilleri yok 
mu? 

lmllmızı Arap aaçına çeviren 

zihniyet... k • 
Devletin g6rec•k ne ço itı 

Yar! CelAl Narl 

ikna etmedi mi? Bu ifadenin !iip
he edilecek neresi nr? ~akıka· 
ti söylemedijini mi zannedıyorau· 
nuz. 1 b. 

- Yoo, bayır. Böy e . 11 r.a~ 
b ı d.,.. ok Hizmetçı haki· ese ı5ım y • d 
kati s&ylemiı olduğu içi~ ~en e 
de bu ziyareti yapmak ııtıyorum 
Ya. Haydi gelin Markam! kork· 

k danın Oıtn-maym canım, uman k 
müze baıkan yapmaıında ~~~t 
tehlike yok! bakın bili tered 

H · b yar ım-d · unuı anı ana 
daıybwrlunm~ya söz verıniıtiniz? 

Markam ber mutat matlf.ip 
oldu. Biraz sonra bir maymun· 

k va1ıtaaile açılan kapıdan 
cu . d"k. 
kumandanın aparbmanına gır. ı . 
Vanı doğruca salona gıtti. 

Sağda üstü moda11 geçmiı bir 
eski zaman saati ile aOılll bn
yükçe bir ş&mine ~ardı. Ş~mine
nin· yanında Ozerınde hır •U· 
rahi ile bardak duran kOçOk bir 
masa g&ze çarpıyordu. 

Vans: 
-işte hizmetçinin bakhj1 me,-

bur saat dedi. Buz da aulqıhm 
fU ıurahiye konınuı olacak. 

Pencereye doğnı gitti. AYluya 

baktı.' 

Bedia HaıHmın yü 
züğü çalındı 

Samsunda tahkikat 
yapılıyor 

Darülbedayi artistlerinden 
bir kısmı geldi 

Darülbedayi aan'atkArh Sam
sunda temsillerini bitirmişler, bir 
kıamı temsillere devam etmek 
üzere Zongul
dağa gitmişler, 

or•da oynan 

0 y n an ı la ca k 
piyeılerde rolli 

1 
olmayan aan-
atkirlar dnn 
Ankara Yapu
rile tebrimiıe 

gel m iflerdir. 
Don relenler 
Bebzat, Galip, Bedia B .. 
Ahf beylerle Refika H. ve gqe 
memuru Naci Beydir. Zongul-

dakta bulunan ıan'atklrlarda ~n~
mlhdekl perıembe rlin ıehnmı
ze geleceklerdir. 

Darllllbedayi aan'atklrlann
dan Bedia Mu•ahhit H. Sam· 
ıundan lstanbulda kardeıi Fuadi 
beye çekmit olduğu t~J~a~ 
yGztiiibılin çahndıtım baldırm.ıt· 
tir. F uadiB. bu yllıOğtın 4oootıra 
kıymetinde olduğunu ı3yJemek
tedir. Bedia H. icap eden tah· 
kikabn yapılma11 için bulundu
ğu yerde zabıtaya mllracaat 

etmittir. 

Sırık hammallarının 

baıı 
y •t lıkeleai 11'!k bam~allar 

bq111 Haaan Tahtın efendı bak· 
kında bammallann 320 lirasını 
zimmetine geçirdiii yolunda 
bir iddia ıerdedilmiı, bunun 
Ozerine kendiline itten el çek
tirilmit •• hakkında adliyece 
takibat d&rdllnctl istintak daire· 
ıince yapılan tahkikat neticeain
de hammal batının bu parayı 
zimmetine geçirmediği anlatıl
mıı •e meni muhakemesine ka
rar •erilmiıti. Hasan Tahsin ef. 
bu,W. tekrar vazifeaie baılaya· 

cakbr. 

Geleoek ıeyyahtır 
Eylllltıa yirmi albsında Arando

Star •apurile ıehrimiıe 250 in· 
giliz ıeyyahı gelecektir. 

- Kumandan hiç ıüpbe yok 
ki ba pencereden çıkamaz, .de
di, ıonra aralıtı 16.1den reçıre• 
rek il.ive etti: 

_ Kapı açık olduğuna g6re 
hizmetçi limbanın r.1öndUı tlldil• 
ğiinli tabii farkedece~ti. 

Gerisin geri geldı. Odaya 
girdi. Kapının kartısmda bir 
yatak, yanında bir gece maaa-
11 vardı. Yatai1n kenarana otur· 
du. Lambayi birkaç kere ya_k: 
tı, söndürmedi. Sonra göılennı 
milddei umumiye dikti, .•ordu:. 

- Kumandanın hızmelçı-

ye g8rtlnmeden dışarıya çıka 
bilecejine ihtimal veriyor musu
nuz? 

- Hayır. 
- Bu it hakikaten biraz ka-

nıık. 
- Zannederim. 
_ Beni dinleyin. Hizmetçinin 

• I d"ai ıaatte kumandan buıu ıuy e 16- • • 
iıtedi. Emri yapan bıımetçı sa-
lona doğru ylirilrken açık kapı
dan bakb. Kumandanı yatakta 
gCSrdO, salona geçti. Bu sırada 
kumandan saati ıordu. Tam ya
nmdL Kumandan artık rahatsıı 

tBitmedi) 





Avuçlarını valasınlar 
Gamıllcineci f. muhalifler 

iirnttlere kapılmışlar 
Yeni Adim yauyor: 

[ ŞEHi~ HABERLERi 

GOmUlcine muhabirimizden 
•~dığınuı bir mektupta Gümlll
c_uıe •e kaylerinde bulunan bazı 
fırarilerin Türkiyede lımet paıa 
kabine.sinin iıyanın teairile dü
feceğini •e yeni kabinenin mev
~ie gelir gelmez bilümum fira· 
rilerin ve aiyaıi mahkümlann 
f!_~rına d ir mecliıten bir karar 
Çtqracatı hakkında çok tımitli 
~ro~•iandalar yaparak yekdi· 
r•rıne Omitbaht teselliler •er
.ııekte olduki n bildirilmektedir. 

Y •ni Adım - Kürdiatan ihti
llU hitti. Gtırtler bire vanncaya 
ll:adar temi~lendiler. onlaula be· 
raber onları teıvik eden hayal
p reıtlerin kafaları da demir 
hir di•ara çarptı. Aramızda ge
zen bu ıeraemlerac hala eıki 
~.•yırda dol ııyor, ümit kiıane· 
11 kuruyorlar. 

Iıaıet paşa kabine inin ıukutn 
e Fethi beyin mevkie 1relmesi 

bayah onlara pek fazla ümit 
•ermesin. Bundan firarile, yilı 
elliliklere yalnız: kapının diıinda 
hüsranla avuçlannı yalamaktan 
beıka bir ıey diiımez:. 

Çeıter 1'umandanı 
Valiye ve kolordu kuman

danına veda mektubu 
gönderdi 

Bir haft dan beri limanımızda 
bulunmakta olan Amerikan kru 
vazarü Che ter dlln sabah Bo
iaıi~inde bir cevelan yaptıktan 
ıonra Pireye hareket etmiıtir. 
Gemi Pirede dört 1riln kaldıktan 
ıonra Cebelitarık yolula Ameri
kaya dönecektir, 

B Knn•ox6r1ln kumandanı •ali 
• e ve ŞDkrU Nail p 

tıd 1t· • ya aıa-
-~_.dveda telgraflarını yoJla

mıf4Ar ır. 

l unbul Vıılişl Muhittin Be f d' 
Çeıter Kruvazörü .... byeı'ten ıye 

- anı ve 
hen latanbulda geçirdiğimiz tatlı 
ıOnleri •e gerek tar fı Alinizden 
rerek TOrkiye memurini tara
fından hakkımızda r6ıterilen 
feYke1'de nezaketi ula hatırdan 
çıkarmıyacaju. 

Fai,fıtld 

Inanbulda Jeneral Şülı:rU Naili Paşaya 
TOrkiyeden aynhrkeo ıiıe f ev

ka11de teoekkOratımızla en aa
mimt temenoiyahmııı takdim 
eder, ve memleketinizdeki ika
nıetimiz eınasında b kkımııda 
göıterdiğiniz fevkelade samimi 
kabulden dolayı pek tatlı bir 
batıra beılediğimize kanaat bu-
1Urulma11nı rica ederiz. 

Fairfild 

Yerli puUuklar 
Almanyıda okumuı Tabir 8. 

lıminde bir ienç lktısat vekAle
tüıe müracaatla memleketimizde 
P~k kolay yerli pulluklar yapıla
bileceğini, bin enaleyh AYrupa
dan pulluk getirilmemeaıni bil
dirnıiJtir. ZOrraa tevzi edilecek 
Pulluklar iç.in açılın mDnakaıa 
•rifeainde ileri aDrOlen bu fikir 
tetkik edilec ktir. 

Polı~te; 

Sadettin bey 
Mç'n iıten menedildi l 
Poliı dördüncü fube müdürü 

Sadettin Beye itten el çektiril
diji yazılmıştır. Alakadar ma
kamlar bu hususta gösterilen 
ıebeplerin doğru oJmadığını, iıten 
el çektirme hadisesinin bazı 
gazeteler tarafından ileriye aü
rlllen sebeplerden bqka ıebepler 
dolayııile vaki olduğunu ıöyle
mektedi!"'ler. Tahkikat devam 
etmektedir. Dün Sadettin Bey 
bu huıuıta gazetemize ıu mek
tubu göndermiıtir: 

Muhterem YAKIT caz•teslııe 
Bu akşam intişar eden gazetenizde 

(Poliste tebeddüller) serlevhası altında 

münderiç fı\:radı şahsımı ve hakkımdı 
yapılan tahkikatı temas eden noktaları 
muhtacı tashih gördüm. 

1 - İşten el çekme hadisesi Mülkiye 
rnüfetti~liğinln vaziyet eylediği bir tahki
kat dola~·ıslle mezkOr makamca sallhi
yetlne istinaden lulhaz edilmiş bir tıh
kilıat tedbirinden ibaret bir muamele 
olduğu makamı mildüriyetçe tebliğ edi· 
len cmirnımeden ınlaşılınıktadır. Gaze· 
tenizin işten el çekme hadisesinde bah
seyl.edlği Vekilet emri rnuamelei resmi
ycnın tarzı cereyanına na7.aran muvafıkı 
hakikat değildir. 

2. - l~tcn el çekme sebebi gene VI· 
lt~.eon_ t~zkerei re mlye ine merbut Bış 
m~f~ttışlık kararında sarahaten zikredil
m~ştır. Gazetenizin 1' 2, 3, rakamlarında 
gösterilen esbap karan mezktlrdı kat'iyen 
dahli değildir. Bunlardan pasaport cezai 
n~kdisl tahkikıtJ ikmal edilmiş ve halen 
bır ·· k mc~cıı anunl olan Şura}'I devlette 
derd.estı tetkik bulunmuş olmakla elyevm 
tahkıkat icra ıylcmektc olan müfettişlerin 
ve her hıngi bir makamı idarinin bu 
meseleye tema! !althlyeti kalmamıştır. 

3 - Vazife! mcmureme mütcallık 
hususıt nı:rcijnce V JAl~ i · cıttar malca· 
mıtçı tetkik edilmektedir. Jş idari .:>ıll· 
hiyetlerden .kanuni .ve adli safhalara inti 
icat e~lemiş bulunmaktadır. ' 

Bı~acnaleyh bu sıfahatın hhımından 
evvel ızzetl nefsi zedeliyeeeı. h l 
, . h 1 " ve ıyı. 
~ eu a cidar edecek nc~riyatın muvlfıkı 
tnsaf ol~adığını arz ve iıbu tıvzihin 
ne~rinl hürmetlerimle rica ederim efendim. 

SADlTl1N 
Komiser T •vfık 8 

Polis Komiserlerinden Tevfik 
~eye, puaport işlerindek. 
ıdareıiılijinden dolayı i t ıl 
Ç kt. "ld'w. ' en e 

e ırı ıgı yaıılmııb. Tevfik B· 
dOn gönderdiii mektupta bu iti 
·~•k•dar olaıadıiını ve b~yl: 
bır meıeleden dolayı kend· . 
iıt l k ıııne 

en e çe tirilmediğini bild' 
mekted' ır-ır. 

~~llyede 

Resimli Ay 
Dltva~ında ntıl\Zc'J ittib4 ve 
Yll ademt ittiba koraı ı 

verıl !cek 
lıtanbul ağır ceza mahkeme· 

ıinde don " Resimli Ay ,, mec
muası aleyhinde •• Savulun, ben 
geliyorumf,, yazısından dolayı açı
lan dava, temyizden nakzen tet
kik olunmuıtur. Dünkü celsede 
temyizin nakız ilim• okunmuı 
mOddei umumt Cemil B. nak:ıa 
uyulmaeını iıtemif, mecmua im· 
tiyaz aahibi Sabiha Zekeriya n 
meı'ul müdürü Behçet B. )erin 
vekilleri Sami ve irfan Emin 
Beyler nakıın kıımen varit ol-

duğunu ıöylemiılerdir. . 

Mahkeme, bir teşrinievvel saba
hı naku ittiba veya ademi itti~• 
hakkındaki kararın bildirecektir. 

Selim Ragıp 8. 
"Son Poıta mes'ul mOdurü 

Selim Ragıp "B. in mubake~e 
güntı ağır ceza mahkemeıın
ce bugOn teıbit olunacaktır. Ke· 
faletle tahliye talebinin reddi ka
rarana itiraz tetkiktedir. 

Ticaret Odasında . ...... --~,.,,...... 

z, rai sigorta 
lktısat •ekaleti çiftçiye eaaıh 

yardımda bulunmağa karar ve
rerek memleketimizde zirai ıi
gorta teaiıine teşebbüı etmiştir. 

Aldığımız malumata g8re Ye· 
kllet şebrinıiz ve Jımir ticaret 
odalarına birer mektup göndere· 

rek bu husuıta fikirlerini ıor
muıtur. Istanbul ticaret odası 
bu uıulü çok faideli bulmakta 
•e hatta zaruri g~rmektedir. 

Felemenk gazetecisi 
Felemenkte Tılburi gazetele

rinden M. A. Y. von Bomnıel 
dun matbaamııı ziyaret etmiştir. 
M. Bommel Avrupa Ye Asyada 
Soıyolojik tetebbüata çık!Dıl 
tinıdiye kadar Almanya, Maca

riıtan, Romanya ve Bulgaristanı 
gezmiıtfr. Genç gazetecinin mu: 
vaffakiyetle seyahatini temennı 

ederiz. 

------------------------==:::::::--
[ K.Oçük haberıer ] . 

Dil encUmeni - Yakındı ınesaı· 
Be ı c d ı ed o ıine bıflıyarak bu sene IO~ıti ikmale 

Belediye ~znclcri teftı" çalışıcııknr. Lögatte yılnıı: "Ar ham 
Ş 5000 kelime ruımuştur. 

edildi Taksimde asri tiyatro - ln~a· 
MOlkiye Qf tt' ·ı can Alman ı11r· ne devıını e m e '!leri teftitleri- sı için Belediye ı e uyu.. - • 

ta içinde btmel ed~edırler. Son haf- keti hazırlığa ba~lımışnr. k~ç ayda pro· 

tJ' d
'l . e ıye Yeıneleri tef- jelerinl Belediyeye verece r. . 

e 1 mıı Ye h" I Poıta idareıi - Mektep kıtapla-

1
. zkam bir tekilde b~ı:~~ş~~nta- rı nakllyıtındı ıenzilAt yaparak 50 ı;rı· 

tısa t mu-d.. ı -ğ . mında on pıra alacaktır. 
B 1 . ur u ünü tevsi 8 f b ·k - Sanı-

e edıye lktısat nıüd . . . ir Franıız a rı Hı 
teıkil~b geniıletilmekt:~;etının yi nıüdürlügüne mürı~aatla mem~e~et!· 

Turıım, murakabe n · mizde lüks tarak fabnkısı açmak ıste· 
9ubel ri buraya me;b; e1ueıkat diğini bildirmlftir' . 
t T • o aca - Avrupalı maden yağı şırketle-
t arl .. f ul.rızml ıubesinin tefi muh- rı' - 1'u .. rkfveye Rlngolin otomobil 
e ı ııan ar ve ınenı 1 . J 

liaan bileceklerdir B ur an ıki yağı ithal için Ticaret odasına müracı · 
ı ijk k • u meınur- ıt t ı ı dir ara y ıe maaı Yerilec ekf e m ş er . 

--=-~~..:::_:: ır. Bir Tilrk müteıebbtısn 
Nl9ınlınme Feriköyünde fanfeıi kumaş fabrika~ı aç· 

Bahriye zabitlerinden aıerhunı mıştır. 
nıın·m: Sadık Bey kerimesi ziraat b Kaymakam! r - Mıntıkalan da· 
IUUl~lfillJ ifil 1 lilBllJll kası daktilograflarından L an- hilindeki ıokak ve caddelerin tamiri için M h J k H ·1 enıan 1 b 1 U arrİr O ma İÇİD • 1 e mualllın Şakir beyin ni- Vi!Aycuen tah:ıisat a ~daya aş ımış?r. 

Gazetemizde istihbar içinde ~anlanma meraıirni ••elki gtın Ticaret odası 1 •re heyetı -
~alıırnak Ozere bir genç arkada- ıcra olunmuıtur Saadet t Dün toplanarak h~riçten gel.en havl~l~r: 

"b ni olunur. • emen- dan alınan günırük rcsmlnın tadllı ıçı 

Maarifte; 

A vrupn vcı tn lei>r 
Musebek e ı mtıtı< rııer ı dun bitti 

Avrupaya tahsil gönderile 
cek talebenin müe baka imti· 
hanları dGn bitmiştir. Son imti· 
han t biiye ve liaandan olmak 
üzere dün y pılmııtır. imtihan 
evrakı Ankarada vekalete gönde· 
rilecek, vekAletin tetkiki netice· 
sinde Kaz nanlar altmıoa ya· 
kın talebe girmi tir. .. ----
Zıraat Aı mlnde 

Kooperatif kur ılırı 
Ziraat bankası ıehrimiıdeki 

kooperatiflerin adedini arttır

mağı dlişllnmekudir. Banka ayni 
zamanda köylerde halka mah 
sus kooperatif kursları da aça· 
caktır. 

Afyon kongresi 
Aldığımız malümata göre lktı

.at vekaleti Cenevrede topla
nacak olan beyenelmilel Afyon 
kongresine iştirak etmeie karar 
vermiştir. Kongreye gidecek 
murahhasımıı afyon zeriyabnın 
tahdidi hakkında bazı milletlerce 
ileri ıürUlen tekltfleri kabul et
meyecek tahdidin aleyhinde bu 
lunacakbr. 
Zahire bor1111nda bir i9tlma 
Şehrimiz. ticaret ve zahire bor

sasında buğday fiatları ve sukutu 
hakkında konu~mak üzere bütün 
hububat tacirJerinin ittirakile bir 
içtima yapm ğı düşünmektedir. 
Bu toplantıda hükumetin elinde 
ıtok hububat bulundurmak ve 

ihracatı teşvik i~in prim •ermek 

gibi oeyler görüıillecektir. 

VllA ette • 

Kaymakamlar dün top
landılar 

DDn akıam yeni vilayet kay· 
makamları ile nahiye müdürleri 
vali muavini Fazla beyin riyaae• 
tinde toplanmışlardır. lçtimad 
idari mesail glSrilıUlmüıtür. 

Geç knlan tiyatrolar 
Bazı ıinema ve tiyaroların 

gece on ikiyi ge~irdikleri yapı
lan tahkikattan anlaıılmıı ve 
kaymakamlıklara bu huıuıta ye
niden ıiddctli emirler Yeril-

ıniıti-..:.r.:_. --------
ı...ıme.nd 

- ffmu-;,,ı heyet içtimaı 
Liman ıirketinin umumi hey

et içtimaı 25 eylül yapılacaktır. 
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Havaı 

1 >ün azami harareı 2Jdercce olm u~ · 
tur. Bugün muta,·as ı t ~idde tle poyraz 
e~ccck. hıı \'ı bulutlu olncııı..tır 

Radyo: 

Bu akoam lıtanbulda 
Sut çcklxd•n ona kader alınır\:a 

ruı1. 

Sinemalor ı 

Al kazar - Tor zan 

t252 

Alemdar - Uçan donanma 
' Bcti:ktaı Hilll - Ôltn gölgeler 

Ekler - Serseri 
Elhamra - Kartal yıvrulın 
Op~r• - Sokak kızı 
Etuv~l - Seher vakti 
f ranıır. - aşk gecesi 
Mdck - Muamma 
Sık - Henkli fener 
Süreyy.Kadıköy · Cız mugınnlsl 

.......- - ~-

Amanullah H?.n --Tekrar tehr:mize ge1Ji 
Bir mnddetten beri Bükr~şte 

bulunan aabık Afgan kıralı 
Am~nullab Han Hz. dünkü Ro
manya vapurile ıehrimize dlSn· 

mUttllr. 

İtalyan tayyareleri gitti 
ftalyın tayyare filoıu dün sa

bah erkenden Y e§ilköy tayyare 
meydanınd n hareket etmiştir. 
Atinaya uğradıktan sonra ltal

yaya dönecektir. 

loeıenler, gidenler J 
Rusyanın lstanbul jenerıl konsolosu 

M Karpling dün ık:amkl ekspretlc ~n · 
• . . 1\1 Karpllng sefırln 

karıya gıtıoıştır. " · 
gaybubetlerl esnasında Suriç dışa vekllet 
edecektir. 

Balıkçılık mutahassısı M. Veb~rmın 
diln ak~ımki ekspresle Ank:ıra)a gıtmlş· 
tir. M. Vcberman Ankarada bir. haftı 

yeni malmüdurlerl kıaar knlacak ,.e iktıSat \CkAletıle ıe-

v·ı · . malmüdOrlerine masta bulunacaktır. 
ı iyet yenı d" k" ks 

't t · · Defterdarlığa gel- Belçika sefiri M. Manen un u c · 
aı ayın emrı . . . 

. . ı;rcsle Ankaraya gıtmı~ur. 

~··tı·AN S 1 Z LI K ~:;.=::; 
ı:ninizhk lda yegAae d~.... ~p ~:ıın:CU:. SIROP DESCHIENS. PARI~ 
~o mnntabip etibbl. tarafın an e 

Y ak•am Q p E R A sinemaıında ano y , • 

Perret'nin eseri ve Alice Roberte. ve Andret Roanne nın 
Lonce temsili muhteşeml~rı 

iKtMtZ YALNIZ iKEN 
Hayatı hekikiye sahnelerini musavver • Fransızca ılSılll ve 

tarkıb filminin iraesine yaılanacakbr. . k 
b' k d t fı dan mahndılme 

Bu film : Yuvalan, yabancı ır a ın ara. d k rtarılan iki 
istenilen ve fakat ralebe çalan •ık aayesın • u 

genç aııkın romanıdır. . . 
d.. h diıleri ye menımın 

llAveten: H.a.li h~ıır sö
1
zlU ~~1~mik•v:anh reıimler. 

yenılıklerınden o an ıeı ı Ş f ) 
( Flip ve Frog Orkestra e ı . 

bilenler tercih olunur. Öğleden ı T ICAL Me§hur ilacın bu kere 
I• 

1 
tiyaç vardır. Ecnebi lisanı ı-~ ... ---••••••••;v~np;ıl~ı~nt;ee:şh:;büıleri tetkik etmiştir. 

"
0 

ra ya.zı mOdUrlOğiıne mOra- D o K T o B E y L E R E QPOTHERAPIQUE Granüle 
caat edilmelidir. R Şeklini dahi Sıhhat vekaleti ruhaatile hasta· 

ııı1111111ıı•ıru.~'lll"rı"ıniılİ1111l1~111J""""""l11111 ....................................................................... - ...... ' A•r•
1
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Orta Anadoluda Seyahat Mektupları: 16 1 San'at aleminde 1 Kırklarelin e 

K d 1 ... •• •• d k*' S 2 •k S. C. F~~şekkül etti 
"Çamırlık,, ismile tevsim edilen ko- a 119-_oyun e ı enıonı fal<at 

rU, Y Ozgat)ı)arın medeni iftiharı konser Kırklareli muhabirimizden: k· 
Burada S. C. F. şubesi teşe·r 

Ve yaz kampıdır kül etti. Reisi avukat Ta~1b',. 

Yozgat hilk6met caddesi 

Yozgat: 

Yozgat, orta Anadolunun or· 
ta halli ıehirlerinden biri... An
kara - Kayseri hattından 39 kilo
metro uzakta bulunuyor. Güzel 
bir manzarası var. Yerköyden 
gelirken her yabancıyı iJk karşı
lıyan şey, şehre hlkim bir sırtın 
üzerindeki koru oluyor. "Çamlık, 
soğluk,, diye tevsim edilen bu 
güzel koru, Y ozgatlılann yegane 
medarı iftiharı bir yer. Mayıs 
ayı geldiği zaman her Yozgatlı 
bu koruda bt:lediyeden kira ile 
ger tutuyor, oraya çadır kurarak 
ve ya bir kulübe tedarik ederek 
bütUn yaz umumi bir kamp ha
yatı sürüyorlar. insan yeıillii'in 
kıymetini ancak çorak ye kurak 
bir yere d&ştüğü zeman anlıyor. 

Meseli, Kastamonu bava· 
lisinde o canım ormanlar ha
rap olup giderken ferdi 
vahit mütcssir olmıyor, hatta 
bir çok köylüler tarla yapmak 
için ormanları yakmak suretile 
kurutuyorlar. bence olmaz ama
orman memleketlerindeki halkla 
orta anadoludaki halkı şöyle 
bir iki sene için mübadele edi
vermeli o zaman ağacın kadrini 
bilirler, Yoza-athlar ağaçın kıy

metini bildikleri için bu koruyu 
pek güzel muhafaza ediyorlar. 
Hatta şehrin bir çok yerlerine 
çam ağaçları dikmek ıuretile 
yeıilliğe olan muhabbetlerinı 
bir kat daha fazlalaştırmışlardır 
Yo:ıgatta en çok şikayet edilen 
ıey ıudur. Mevcut bir çok sular 
bakımıızlık yüzOnden harap ol
muı, halk çok büyük aıkı~h 
çekiyor. Memba suları olmadığı 
gibi derelerde de sular kesilmiı 
olduğundan sebze ve saire de 
ekilmem el< te diı. 

Çarşıda satılan biltUn sebze· 
meyvalar Amasya ve Çorum 
viliyetlerinden geliyor ve çok 
pahalı bir fiyatla satılıyor. Hu
bnbat itibarile mahsul bu sene 
pek fazladır. Bu fazlalığı, ben, 
manifatura mağazalarının dolup 
boşalmasından iıtidlil ettim. 
Gezdiğim şi meli Anadolu şehir· 
!erinde ve kasabalarında köylü
nün fakir olması dolayısile esnaf 
bir hafta on gün hiç siftah et
meden dükkinını kaparken bu
rada mağazalardan harıl harıl 
alııveritler oluyor. Köylü bu ıe
ne mahsulünü bol olarak idrak 

• ..:ttiği gibi ıatışlar da dolgun bu· 
lunuyor. Kayseri hattının Yoz
gat yalunlarından geçmesi bu
radaki istihsal kabiliyetini bir 
kaç misli artmasına Mbep ol
muıtur. ihracat iskelelerinin 

YozgaUan 8-10 gOn uzakta bu
lunması hasebile evel ki seneler
de bir dirhem bile buğday ıa
blamuken yalnız geçen i.ki ay 
zarfında Ankaraya sevkedilen 
buğday 2500 vagonu tecavüz~ 
ediyormuf. Ayrıca bu sene 250 
bin okka tif<ik, 600 bin okka 
yün, 20 bin davar ihracatı ya
pılmıştır. Y ozgadın vil~yet itiba
rile ıenelik ithalat ve ihracaa 
arasında hatta ihracatın lehine 
bir tevazün varmış. 

Yozgatta en mühim alış veriş 

mevsimi Haziranın on beşinden 
Temmuzun onbtşine kadari mif. 
Bu müddet zarfında haftada üç 
gün pazar kurulur ve mühim a· 
lış verişler olurmuf. Panayıra 

memleketin her tarafından abı 
verit adamları gelir , bu suretle 
Y o:ığat mühim derecede faaliyeti 
ticariyeye sa!ane olurmuş. 

Yozgatın, böyle mühim bir is
tihsal yuvası olmasına rağmen 
bir zok tüccarları, ziraat banka
sından ve kredi azlığından şika
yet etmektedirler. Aynca banka 
memurları tarafından gösterilen 
mütkülittan çok müteessir bulu· 
nuyorlar. Yozgat tüccarları ko· 
ıabalanndan ikinci bir bankayı 
dört gözle belilemektedirler. 

Tal~t Mumtaz. 

Kazanmak iniç 1 ilk şart ilandır Ü 

1 
11.tnsız kazancı artırmava n 
Nvo1mok, hav1Jdo to- :: 

• oresz uçmıva çalı1- Ü 
milk gibidir § 

ı: Ticaretinizde, san'atınızda § 
ı; ff k . . :: !: muva a olmak ıstıyorsanız :: 
i gazete ilanına ehemmiyet ve- !! 
6 riniz : Gazete ilanı ilanların H 
n k , .. :: en o ayı, en ucuzu, en te- H 
ii . . . . :: 
·s:· sırlısıdır. :: . " n işte ilin tarif em iz: ~ 
f: Sonuncu ıayılada Satırı Kuruı 12,5 ii 
c 5 · 5 " -ı ınci " " .. 2 :: 

4 .. .. • 40 n 
. ı )()( 'i 
H ı : .~ : : 2~ il 
fi R~ımt illnlar, ıonuncu aayıfada 10 Kr. H 
:: ilin memurumuz size fay- ii = • • A • •• ı: :: dalı bır ılanın şekıı ve uc- :: 
H reti için hizmet etmeğe ha- !i 
:: zırdır. =I 
::u•:1•1111111::111n·ı·····::•• •••••••• • • • •••• ••• •••••• • I· -- H·~;"k;~~···~j·~~;;:;·····. 

Müderr is Kömürciyan B. bu defa 
umuma ve orta mektep calebc~ine 

mahsus (IKTJSAT iL!\ il) eserini neş · 
retmiştir. Fian 125 kuruş. 

İlindan istitade 
ediniz 

Kdıköy "Şark Musiki Cemi- ce.h tir. Arkadaş',rı gibi kendisi- h sı 
k · ı f ni de tebrilc ederiı ... Orkestra- katibi avukat Mehmet, nı u ~ JI• 

yeti,, n iu son teş i atı ı e sen o- Bezzaz Hüseyin, azadan. nodit 
nik orkestrasının konser hazır· nın yegane zaif ciheti, yazı saı· oğlu Mehmet ve Hüseyın, ı. 
Jıklarından bahsetmiştik. Geçen· larm noksan kalmıf, bazı sazlar h:ıbibi Halit, zahirecı Halilı "~ 
!erde konser verildi. Büyük bir adedinin müvazene namına a:ı vaf Rasim, tüccardan Ragıp 
alaka ile Süreyya Pı. tyatrosunun bulunmuş olmasıdır~ kontrbas ile ve cfendiJerdir. , 
zarif salonlarından birinde top· flüt, mesela, tek başlarına ça- Burada S. C Fırkasına ·~ 
laştık; seçme samiler zümresi lıştılar. Birer arkadaş ile takviye kaydedilenlerden 180 kişi~~ı~ 
arasında tanınmıt musiki mün- leri zanmmca para meselesic..ir: KırklareHnce mukim Yahu ı e 
tesiplert, ciddi anlayanlar ve Bu sazlarda mütehassız amatör olduğu sÖ) !eniyor. k 
muhipler vardı. Elli kadar gencin gençler az olup, mevcut p rofösi· ilk propagandalara kapılar• k 
ortadaki notalıkları iıgale baı- yonel erbabı da parasız çalışmak- C. H. Fırkasından istifa edere 

d 1 T .. klt'f' 
lamalan birçok davetlileri şa· ta mazur ur ar. yeni fırkaya kaydedilen ur 

1 
rıO 

sırtmıştı ; çünkU, anlattıklarına Konıerden sonra ot kestra de görülmüfse de buP 
8 f. 

göre, Ş. M. C. nin iki sene azalarile görüştiim: Hep birden çoğu buğUn tekrar C. H. 1 
evvelki ilk konserine ancak (8) parasızlıktan şikayet et ı iler,,. is- merkezine ~ c:ip bu hareket C: 
kişi kadar iştirak ettij'i, müta· tediğimiz senevi dört be4 yüz rinden nadim olc!uk larını, ye:~ 
akıp üç konser de bundan pek liralık bir yardım akçaaıdır, Ce- fırkadan istifa ettiklerini ve .t~C" 
az farklı heyetlerle ıeçtiği halde, miyeti belediye bunu bizden rar C. H. Fırkasına girmek ıs C. 
ıon betincide, 50 kadar genç eıirgememelidir. Bu konserde diklerini bildirmişlerdir. 5· 
amatör birleşmit bulunuyurlardı adam bqına onar lira masraf Fırkasının merkezde 92 aıafl 
(12. IX. 1930)... ettik, her konıerde buna nasıl varBdır. d k' . .1 • f rk•oıll 

P d. l d b "' katlanabiliriz:? Biz ancak kazanç- ura 8 1 ışcı er yenı 1 k•· rogramı ın eme en egen- prensipleri itibarile C. H. fır. ,.i 
mictik,· yalnız, Beethoven'in be- tan feragat edebiliriz. Bize yar· ld ~ iŞr 

Y smdan geri o ugunu v~ ce' 
tinci senfonisi sarsılacak san- dım etsinler!" diyorlardı. Hak- sınıfını asla alakadar etmıye 
mııtık. Fakat, iftihar ve mem. lan da vardı. Fiıebilillah genç- ğini söylüyorlar. 
nuniyetle bu zanımızda yanıldı· ltğin bedii terbiyesine hizmete Hakkı Şinasi Pş• C. 
ğımızı ıördük. Provalar mfina- Te komşu memleketlerdeki san'· Kırklareli, 22 ( Vakıt) -: J' 
sebetile yazdığım geçen ki yazı- at hareketlerinden geri kalma- H. F. müfettiş: Hakkı Şinas• . J 
daki bir iki va\<itıiz mız aczini gidermeye çalıfan Ediroeden geldi. Belediye ırı "* 
ifadeyi de- takdir hislerimi 14yı· bu ~atanperver memleket genç- babab hazırlıklarını letkik etaıe 
kile tesbit edebilmit olmak lerinin himmetleri yardıma muh- tedir. -~ 
için - geri aldığımı aöyltmeliyim. taçtır. (Yakıt) ta ve ( şehirema- -;;k~d~~~# T enkW~rinizin sıbh•t 
icranın mükemmelliğini gördük- neti mecmuası ) oda yazmağa ve isabeti, gerek meslektaşın•• 
ten ıonra, "bu çalışkan ve zeki çalışbğım makalelerde yardım olmağa yeltenen beni, g~ 
gençlerin dokuzuncu ıenfonide hususunda baıka küçük memle- rekse bendenizle teşriki ınt••, 
bile tereddütsliz muvaffak ola- ketlerde ittihaz olunan tedbir etmiş olan arkadaşları tenvir ; 
caklarına,, inandım. ve fedakirlıklardan örnekler irşat etti.. Opera cemiyeti 1 e 

Bütün provalarla iştirak ıaru- göıtermege çalıştığımdan, ali- teşriki mesai hususunda aralllıı" 
retinde bulunmıy:acak kadar kadar mildıranca okunmalarını da it~ihaz olunan karar fU şe
kuvvetli birkaç artistin konıer sa'at itlerimizin istikrarı namına kildedir: Cemiyıt orkestrası, ic:•: 
münasebetile iıbaşına gelmeleri, temenni ederim. [Musiki ışlerinc hında, talep vukuunda, h~Ya~ 
müstesna muvaffakıyyette amil ait hazırlanmıı bir iki tetkik umumiyesile Opera cemiyeti 
olmuştur. Benim gibi zanlarında daha Yardır] müştereken çalışacaktır .• Her 

0
' 

yanılarak konsere gelmiyenler, Bu yazılarımdan birinde bir zaman isterseniz Opera cenıi1~ 
h h ld k . 'f d l. b" "Senfonı"k honıerler ve Opera tinin temsillerine butün takıı:Oı er a e ço ıstı a e ı ırgün d k · 
k b tt·1 Bil · ' kl orkestrası cemiyeti,, ne olan mız iştirak e ece tır.,, bit ay e ı er. tün san at r gnç- (Opera Cemiyeti), esaıh 
lerin muvaffakıytte ayni kuvvet- ihtiyaç ile tesisi yollarından kk"' l h ı dı"°lt surette teşe u . az:ır an ',, 
te hisseleri varaada, biz ancak bahsetmiıtim. Son konserden keza derdesti ttıekkül (Profe•~) 
bir iki azanın ismini sayabilece- sonra iıe, böyle bir cemiyetin yonel Musikişinaslar cemiye~, 
j'iz: Yatının çok genç bulunma- eaaıen mevcut, isminin de Ş. M. le temasi halinde bulunduğu :•0 
sına rağmen hem ku.-vetli bir C, olduğunu iördlim, ve bu is- sırada Kadıköy orkestrasın • 
-.,ianist hemde ciddi bir kemani min yeni maksada göre tadili beklediği yardım vadini alıY:': 
olan dostum M. Delitella - Hü- llzım geldiğine inanadım. Son Bu hareket, bütün maarif nıa • 

1 rfı d hr. · d k f l" · · d" · l=- ,.,ele" seyin beyin nezaretine binaen, aene er .za n a ıe ımız e u- ı ıaı sevm trmeıı azım z, 

yerine - konzetmayeater yazifeaini rulan birkaç aenfonik orkestra· bir hadisedir. , .. 
almıştı. Konzertmayeter namzedi nıo yaıayanıaması, azalarının Uç cemiyetin katiyetle isttk~ , 
ve maruf devlet memurlarımız- para bekleyen profesioneller rını mütaakip yapılabilecek ııı:, 
dan Bedri B. ile soliıt Jıken- olmalarından ileri gelmişti. Ka- terek ve umumi kongrede ııt 1 .. 

der B. de birinci kemanlar ara· dıköy teşekkülU ise, sırf amatör- pet bir telriki mesai progr•:p 
sında idiler. !erinde mürekkeptir. nın tesbiti pek mümkün °.rO .. 

neticede do.ğacak fa~~alar fd' rİ'" 
Çellist Kemal, klArnetiıt Jan, Semtin uzaklığı dolayısile Bey- diden tahmın olunabılır. Te ır 

flütist Nuran, korno Edgar ve oğlu aan'at allıamlarmı munta- ce~ inkişaf etmekte o an bu ~. 
Salihattin, tromba Zeki, tübacı zaman takibe imkin bulamayan at organ;zasiyonu ha.rek~t:; 
Ruhi beyler teferrüt ettiler. mümtaz Kadıköyliilerin hususi resmi makam!arın, Cemıyctı P 
Piyanist arkad~tlarımız Muhittin san'at teşekküllerine ayrı bir ledi>•e, vilayet ve maarifin, h:e 
ve Şefik beylerin musikit;nasane ihtiyaçlan vardı ki, işte bu ibti- birden mübtelif cephelerde~ Ji" 
yardımlarını takdirle dinledik. yaç da, Ş. M. C. orkestrasının maddeten himaye etmeleri t 

Bununla beraber, hiçbirinin yaşamasında ayrıca amil olmak- zımdır. Her yer böyle hare1<e .. 
h. tJ • t E f B t d Y f k b" h" l ' · d ·· t .. deıı ' ımme erı, maes ro şre • ar- a ır ani u a ır ımmet e, eaıyor, yar ımsız - us un 1,-
kadaşımızm fedakirlık ve mu- cemiyet kıdemli aan'at teşekkül- sırlarda geçse - bir şey yapı 11 
vaffakıyetine tefevvuk edemiye- leri meyanına girebilir. Cemiye- maz. Mılll opera mukaııı:ı:ıJ 
ceği de muhakkaktır. Terbiye, tin yardıma nekada,. liyık oldu- konserler, kazanç, v. s. hep ·ıe
iman, çalışkanlık ve san'at aıkıle ğunu, ve it başındaki gençlerin cemiyetlerden ancak oogabı tı 
ken.iisini bütün etrafına sevdir- nekadar akil kimseler bu'unduk- ceklerdir. Gençler me~l~ke:ı-
. ı l h b l ıenfonik konserler teşkılı ııı> 1 mıı o an mumai ey , ez er erce- larım hakkile göstermit olmak er 

ıine biJdigw ive hiasettigw İ eıerleri, ij kil ük b" k · t1 nıoı filen ispat ettiler, bir op •O' 
zre ç ır va ıayı ışare e· heyeti teşkili imkanı da •>.,,, 

temiz frazeler, nüanslarda imkan yelim· kt • vechile filen ispat eclilece d• 
derecesinde müıkülpeıenlikle yU- S k I · d b ı b"l ., on onıer erın e u una ı - Sebatkarlıktan kaçan genÇ r" 
rUaü. mek imkinını bana bahşeden na- aramayınız. Binaenaleyh iş, ~,~ 

Iıtanbulda hiçbir Türkün onun zikane davet mektubunda, maes- dım zaruretinin resmi rnak•tıt• 
kadar muvaffakıyetle orkestra tro Eşref B., kendi nezaket ve larca anlaşı masına kalı:ıJJf ( 
idare ettiğini görmediğime göre tevazuou aksettiren şu birkaç meıuliyct bizlerden onla ra g~O" 
orkestra ıef1iği birinciliği mu- sabrda, çok şayanı takdir mitlir. Hakkımızı kabul ettıtl 
hakkak surette kendisindedir. bir tarzrda bahsediyor: " Ge- ciye kadar bağıracağız. 

Memleket, Eşref beyden, bu çen cuma Vakıt'ta çıkan l\osc '.\ lihal 1adt p 
aahada mühim hizmetler a-öre· makalenizi derin bir minnetle Mllhmuı R t. 9' 



• 
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Bin senelik bir ikametten sonra Sarp dagv lara 1:~ki~:h~ö,!::~·::: •. e~:~h~::'. 

lise arzetti. Bu lıususi akı layı-

8 İ r adayı ıpıssız bıraktılar halar encümenlerde müzakere-

...... . -

meJliji koyun beslemeğe pek 
elverişlidir. Fakat bütiln bunları 
hiçe çeviren bir de kusuru var
dır. Ada sık 11k fırtınalara 
maruz kalmakta ve bundan do
layı da ikamet güçletmektedir. 
Tarihlerden bu adanın 1000 

1 

ıenedenberi mıklın bulunduğu 

den sonra huzurunuzıı gelecek· 
tir. Dedi. 

Sonra s:ıbık Mnru-if Vekili C 
mal Hüsnü Beyin ve1ölettcn istif 
'51 okundu. Kabul edildi. Mumd 
!eyh Bern sefaretine tayininden v 
"'ördüğü tezahürden teşekkür ctf 
Kendisine Allah muva"fakiyet, s 
lamet versin denildi. Bunu müte 
kip Baş\'ekil Hz. tekrar söz ala 

lcak mühim beyanatta bulu.1C:u'a 
J5met Paşa Hz. müteaddit de

falar alkıılandığı sırada buna 

Hali kalan ada 

anlaşılmaktadır. Ne :ıamandan
beri, bu fena kusurundan dolayı 
tahliye edilmek iıteniyordu. Ingi
lizler nihayet bu arıularmı yapmış
lar ve adanın sakini olan 33 kişiyi 
bntnn habraların• veda ettire
rek, besledikleri 600 kadar ko
yunla beraber baıka bir mevkie 
nakletmiş lerdir. 

karşı fırka mcb,usları da iştir:ık 
ediyorlardı. Salonda Rasim B. 

Iıkoçya açıklannda Hebrit 
~alanndan 60 kilometre kadar 
ır aıesafede Senkilda adası bu-

luamaktadır. Bu adanın ikli • .. d. mı 
g~yet ıyı ır. Toprağı müsaittir. 
Bılbassa, meralarının mUkem-

1 
(Bilecik) eski mevkiine oturma
ya geldiği zaman arkada11lar: 

i

l Öbür tarafa, öbür tarafa) diye 
latife ettiler. Rasim bey de Nu-

Allah akıllar versin! Moris şövalye 1
1 ri beyin bulunduğu tarafa gitti. 

Serbeıt Fırkadan lbrahim 8. 
(bmti) yerini Hakkı Tarık, Rasım Nevyorkta 

takarak 

~~~~------~~~~ ' bir ıivri akıUı ayağına y lk 
d . 1 d e en 
enıze at a ı ve bel kemiği 

HaftadA ne kazcnır 
Meşhur san'atkir Moris Şö

•alye. sesli filim ıaye.ainde en 
çok bahtiyar olan adamdır. Ge
çen hafta zarfında Londranın 
Dominyon tiyatrosu onu iki haf- . 
ta için davet etmit ve bu iki 
hafta İf için ona 8000 Sterling 
vermeği kabul etmittir. Şimdiye 
kadar hiçbir 18n'atkir bu ka
dar para •lamamıştır. Fakat 
Moris Şövalye bu parayı ilk de-

B. yerini Ziya Kevher (Çanakkale) 
Talat B. (Ankara) yerini Celil 
Sair B. ler iıgal etmiılerdi. kırıJarak öldü 

Nevyork, 22 (A.A.) - Dün, 
Terry namında bir Amerikalı 
delikanh fotograçılarm matbuat 
mOm•ssi.llerinin ve t~Jiin açık 
C•\.aım! dıyc haS{ıran halkın orta
r.rndan YC yeni köprünün Ustün 
oen Hod$on nehrine t l t Er a ı mış ır. 
. ıodc ve haıının üstünde vücu-

dunu takuli bir •ar.iyellc lutm k 
,.e ayaklarının illt cvd auya ~ . . . gır-
ra~rm ternıo ef nıelc için yelken 
Le:u lul nıakla idi. Fa t al b 1 
!:C• •taldıktan bir 1\. • oş u-
' aziyetini ısaıuye sonra 

kaybederek nehre 

Tayyarecilik 
Günden g~ne terakki 

'dıyor 

T•ttwedlils her fGn bqka 
bir .., ... Hakir-et f6.teriyor. 

(ıt. nıdu ranV'deltnJ bir btaG..:
._ lna1Wunntt fib' oabar.tle 
tull.Amaktadırlu. Ş. rıufmde 

ıfwdltftoh tayyan ŞOtap m6-
~111ia de e.a b6y01r cı•iı..antkl 
f6dermİf. bir ctbmuo etr..fin1:ia 

.._ ~a~ kadar y•ldaşarak 
,i """"- 'ap aıa.tbr. 

Amerika ve 

Avrupada 
Büyükle; oeJcre rn~n:lk 

ederler-? 
c.uetelerindeıı btr. 

d.. .. 
uım~ı ve bel kemiği kınlmııtır. 

Kendıne malik olmadığı halde 
ıudan çıkarılmıı ve haıtanede 
ölmllştUr. Polis, gayri ihtiyari o

larak. katli nefse sebebi et 
vermış olmak töbmetıle Ter ,Y. ry nın 
ar.ka_daşlarından birini tevkif et
~-ıştır. Terry'nin yapacağı bu 
ışın tafsilatını yeglne olarak der-

cetmek üzere mumaileyh ile mu-
kavele yapm 1 b. 

'' o an ır gazete 
bu teşebbliste hiçbir m•a'uı· t• 

ı d v • ~ ıye ı 
o ma ıgını ıddia etmekt d. e ır. 

Çıplaklar 
Franaada tımarh an eye 

tıkılıyor 
ald~;~d:aı~::::lerinin Pariıten 
bOkumeri Paria ·ı g_6re Fransa 
lak gezmek ı e cı•arında çıp-
mu:ıtarip b l modasından çok 

u unaıaktadır S 
z.manlarda bunlardan • on 
oanlar akıl hastalıkları yakala
&aalaruıa gönd .1 k mutahaı-

erı me tedir 
Geçenierde 34 • 

•damın San dö M yatında bir 
ır• orada bed . arat~ dolaıbia 

enı terbıye m .. 
"caui Y• t .ıı.. uma
leı L P ••· K6rülmll9tU. Pol' -

~ua adam L 
18 

pdtolaril. ı Y•.:a)ıyarak onu 
ı.--L 6 rtmllfler 

fa almıyor. Daha evci Pariste 
de ona iki haftalık İl için bir 
milyon Frank verilmiştir. 

Bir kadın 
Havada 38 saat kalarak 

rekor kırdı Kahraman askerlerimizin Ağ· 

~ 
ı dağda asileri tedip ederken 

ne yalçın tepelere tırmandıkla
rını :sırası geldikçe anlatmıştık 
Resmimiz bir kıt'ai askeriyenin 
manevra dolayısile dağlara nasıl 
tırmandığını gösteriyor. Bu re
simde gösterilen yamaçlar Ağrı 
dağının yamaçlanna nisbet edi-

; ı~miyecek derecede kolay tırma-
1 ntlır bir haldedir. Askerlerimi-
1 zin asileri tenkil için ne külfet-

lere katlandıklarına bundan gü· 
zel delil olamaz. 

3 yaşında 

lçtimalardan sonra 
Ankara, 22 - (Telefon) -

lçtimalardan sonra M. Meclisi 
reisi lstanbula, Maliye Yekili de 
':ımire gideceklerdir. 
PERŞEMBE lÇTJMAINDA 

ı Meclisin pertembe içtimamd 
1 encümende tetkikatı bitecek oln 
ı mali kanun layihası müzakere edi 
1 lecektir. Perşembe içtimaından iti 

1 
haren, Meclise S. F. reisinin de iş 
tirak etmesi muhtemeldir. 
j Ancak, S. fırkaca mucibi tenki 
1 görülen memleket ahvali hakkı 
i da münakaıalı izahatın, cumarte 

ı gününden itibaren baılıyabilec 
. ğine intizar olunuyor. 
1 Meclisin celselerinde, muhali 
ıneb'uslardan bazılarının bir au 
takriri vererek bazı gazetecileri 
:evkifi meselesini mevzuubahi 
edecekleri ve bu suretle münnkc 
şanın açılacağı tahmin edilmekte 
dir. 

MECLiS REiSi Dl YOR Ki: 
Kazım Paşa, Meclisin fevkalad 

içtimaı hakkında ~u beyanatta bu 
lunmuştur: 

"- Meclisin liiakal bir haft 
devam edeceğini tahmin ediyorum 
fevkalade içtima hitamında, mE:b' 
uslar Teşrinisaninin birinci günü 
ne kadar dairci intihabiyelerin 
gitmekte serbest kalacaklardır. 

fethi Beyin Çarıamba günü 
Meclise iltihak edeceğini umuyo 
rum. 

_...,.ola (6tOrmn-ı ve en yakın 
Pati Ll • , er. 

• oqares, bu d . 1 potı.to delili • •mı da ' M11d11rn Harir. B!I~~ 
....... to. <llA':.'de ~·bıua te.kif- Kadanların ra~y&U,.<tldcb '.-lÖS· 1 

B 
.. . .. Mecliste cörü~ülecek şeyler hak 

ir ocak süpüruciısu kında ~imdiden bir şey söylene 
Avrupada ocak süpürüc:UliığU mez. Sarih olaralc malum olan me 

en mühim t,:, !O• n 'a 1 tır. nıJ san· sef P. hükumetin f evkaladf' içtim 
atı Franaada Savva aya4eli a- için lüzum gösterdiği "Türk parası• 

a- e1m ti " • A"'1J &f r. ı tudiii muYaffakiyetlere la. ıUn ' 
dan :::. :~erik• hUyOkl~ri~'."' bir y~ni•l il••• olun•'fCM'. !ngillr J 

•ttik&utaı ~nın oe1e lllerak ı tayrared kedı~lar. tarafındao 

1 nın kıymetini koruma,. lnyihasıdır. 

j .. ~un~ Perşembe ve!.a ~~martesi 

1 
gunu muzakere ecleccgımızı zo.nnc-

o. _ _, __ u " OOf ~•kitlerini I.oeıdra - kof), &.:andra • Skine.' 
a ~uıkJerini '- ne . d L • a•ydede11 b. -.e1ab11tlan !•PJ "'taa '"°1an :"• 

Aza ruınaktad ır j M . n • s., "· sefv Ma• afD •ru out'ir• t. 
_

1
_,.., uaıye P• lnfilt"re 8 1 minde bir f r•n•ı:ır. ~ ... dUIJ hawaria 
~ k M.kd •t-onaldııı ea k l8 uat dur11ralr, kadıulano ba-
;eaınao ofd•tu fCY ~e ~o ,,.ı1a fad• kalmak rekorunu 
• ıD4ıf1Ul olmak • 1 •t • . 

oruam•ktır. • ~oara Golf &ITDUflll. : ---

M.. B..ld•io b b. hotlandığı teY , yatakta oku· 
• OJ ır vakit b k 

:. -~lın~_1 Anupad•ki ıu ,:: -~i~:~, ~uıolininio eo çok 
_.-ıo~ ltOJIU. J "1. Lo ~otiandı2• şey, b11~vao b-=-le-

rit Corcun 0 '-._ çif Tkt· en mDbiıo ı ta.Jrtlr. oun ~oibk bir lıay•a· 
çı ı " · Poli• hik . . ..._ . • b o"aaı•Aı onua (, l Ayelen aat nabçe,,. ,.~ o~ ç-:uin Jç.io~e 

den bindir. •t ıca adetlerin- l-»ir :_.~n1 ar~iao ya•rulan Vllrdır. 
M. p Amuİk• c.,mnm :--cis: HuYe-

U••nİc•roe l t'ld 'd " ~ 
O 

• ı en ınal•- .10. •~.r.-h•tçı ır •• >e13hel ~tmc· 
aıaz.. nun ·çiıı t :ı '-
&.. • •tiı «~lirn~sinin ıt;,t. )'atoan l~cnciioe 3İt kanıp 
"'' GlıtDa•ı vo~· .14. K tur. !;inde yakit geçirmekten lıuıia-

·"YYunon hayatta en çok • uır. 

1,ıerim. 
1 ---Lehli talebe 1 

lslanbıdrfa lnı unm~ıld. olan 
l..ei-ı ,fa,i1:fii11tın talebui ~ehri
·nııin !~maşaya ,ayan yerluini, 
ca rnileri n m ii1 nf ... r ı çet.mişlerdir . 

Yeni je~dr.r .•• ı.. kumenc!c nı 
Yeni jandarma kumandanı 

Hüsnil bey < tin i~c baş'amışlır. 

Tev:z at .• ıt yor 

Mall'ıl Gaı.ilı:rc yapılan lcniat 

I ' J ~ym doku:ı:ulldıt hitec~k l i r. 

~' vapndnkf ocakçı ve baba$ı I" VAKJT ~ lıaliai · ·ieu ~nhiur!I ,ı. lm·şlardır. - \j e (\ bo 

ı
• Reamimi-a o ç- vaşında .> r ocak ne o' 

.. .. - .. d. · b b u n tı z 
aııp .ır.ıcu :ın~ll.C ı~·n . a asına ,•-=z=•wı=-••., •,;_-:• _ .. _,. ,,, ,, 
vardım etmesını goslerıyor. • 
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Şi ka go haydutları ara Sin da ;:~~:i~id~ü~;a:~~fe~ez~:~:\~~n i~::ın=s=EL.ANiK ·a-AN.KAsi"I~ A~ıÇkIKart. AırRmTalRı·ıMe ApalrLaAy:ıçe•- . 

- Jeo London-dan Nakleden : M. G. 

Meshur 
t 

bır haydudun · öliimii 
Öldükten sonra çıkan evrakı arasında Adliye 
men1urları, zabıta ve r icali hükumetin aldıkları 

paralara a it makbuzlar zühur etti .•• 
-4-

hildBir. d ld k .. b' b d ~ t 888 ıh· tesı~ edilmi~tiı· ~ y 

ura a o u ça ıyı ıra. ar a- 5 . ii rilecek gayrı men kulun ne oJdU" 
ğı yirmi beş franga halis viski, bar iSERMAYESI 30 000,000 FRANKU ğu, dakik fabrikası- Gayri men" 
dağı bef franga sözde viski, ve da" ! Merkezi umumi. İıtanbuJ f: h l 
h f . ~ ı k - 1 i ·· kulun bulundug- u mevki, ma 8 • a ucuz ... ıata agzım~ asa .. o~a: ~Türkiye şube er~ 
mıı _old~~ fakat ıçen!er uze~~n- g Galata. İstanbul, lzmir. Somstm. :! lesi, sokağı, numarası, taktir ~~ 
dekı tesırınden anladıgıma gore e: :: lunan kıymet arbrma yapılacag 

l ı B d /\ d ana, m ersin. ı· b ) çok ispirtolu içki er satı ır. ura a ~ b l .: yer, gün, saat: lsmaH B. nıa a" 
Bıek Cek' Rami·, Çok ey lak gibi is- =::= Yu~~btan . şu e er :.:. o· 

K 1 lesi, kışla caddesi, Çaybağı ı 
kambil oyunları oynanır. =-" SelAn ik, Atine , ava a g 

b k IA kag- ı, otuz bin liradır. Kastarııo-Bu klüpte para ve içki aktığı :=... Her "türlü an a mua.ne tltı g 
.. nu icra dairesi 19-10-93() paıar halde sade sefil denecek derecede :: itibar mektuplan. her nevi akç :: 

sadedir. · ii lizerinden hes&batı cariye, çek il günü saat 15. . 
Am~rik8:nı1.': ~üt~n .~Pi~ezilerin· ii munmelAn P. 1 - işbu gayrı menkulün ·~ 

de aynı halı goruraunuz; msan bu- 5Em:m:::::w::c:m:uıu::acn::mcn;c=:::.m::m~ tırma tartnamesi 1-10-930 tarı· 
nu gördükçe içkiye tövbe edecek Sungurlu kazası bele- hinden itibaren herkesin görr 
oluyor. bilmesi için icra d:iresinde açıktır· 

Ben oraya ne içmek ne de ku- di)•esinden: t 
Handa yazılandan fazla malurıı• mar oynamak için gelmemiş.tim. Yarım Dizel P30 PS 30· 5827 

Mak d b t l f d b almak istiyenlerin 718-930 dol'" ıa ım ana e e on e en ve u numaralı motörün elektrik ma· 
gizli barın daimi müdavimlerin- ya numarasile icra daireıine 
den olan polis memuru ile görü!- kinistliği münhlldir. Bir de mu- müracaat eylemeleri lazımd&r. 
mektl·. Ben onun himayesinde bar avini bulunduğu halde 80 lira 

J 1 2 - Artırmaya iştirak için yo~ 
sahibi eaki ıabıkalrlardan Mister mahiye ücreti maktua i e stan-

kardaki kıymetin yüıde yedi bu· Harri Brovn ismine bir kart tedarik bul veya Ankara ıehremanct- d r 
ettiğimden rahatça içeri girebili- !erinden musaddak diploması çuk teminat gösterilmesi IazırD ı 

d 3 - Hakları tapu sicilile sa-yor um. olan makinistıer diploma sureti ı 
Girdim, ma.saıma oturdum. O bit olmayan ipotekli alacakh)ar • 

Vakit dedi. kı" •• musaddakalarile 930 birinci teş- d k ) • f k b ki"' .. 
iğer aloca lı amı ırti a a ~ 

- Doğrusu taliiniz pek açık. rin iptidasından evvel m~racaat- rı sahiplerinin bu hakları ve bu· 
Siz buraya geldiniz geleli vekayi ları. . ·1 f · "f d · ]an 

susı e aız ve maıarı e aır o 
yek~~ğe~1! ta~~ 'ze?dX;r~ ~~r:~ diyordu. Haydut · demiŞ-ti .ki: · - ~:~ iddialarını işbu ilan tarihinden 
ne o u ı ır mısını • . - Bir sey olacağını hissediyo- itibaren 20 gün içinde evrakı 
günü öld~e~ Cek Zuta nıhayet rum: Doğ~su çarşıyı yalnız geç-
esrarmı toyledı .. .'w . H~1:~tmda. ~u miye korkuyorum. müsbitelerile birlikte memuriye· 
kadar ~ok söyledıgı ~orulmemıştır. Filhakika Zuta aldanmıyormuş. timize bildirmeleri icap eder ak" 

Benı beklerken hır kaç ~adeh Çarşı ortasında beş kişinin bindiği si halde haklarım tapu sicilile 

h ...__ yuvarlamıt olan do~tu~ polıs m.e· bir otomobil zühur etti. Komiser ispat olmayanlarm satış bedeli" 
Haydut "Jak Zota" ve aydadan ö1Gmlnuwu SOlll'a muru pek müt~~eyyıç ~ır h3:ldedır. Bekerin arabasına bir yaylım ate' nin payJaşmasmdan hariç kalır 
evrakı arasında çıkan ~a.bıta ve adliye memurlarmm Yavqça kend11ıne dedım kı: edildi. z. uta hafifçe yaralandı, bir 

akb zl - d b d d riki 11_ k 4- Göaterilen gnnde artır para m u ~ ~gı a ay u UD fe poua - Azizim bu~~n ~~ nalı aper tramvay kondüktörü öldü. Şahitle· 
~ muduru : Bıl Faman denainiz. Fakat soz soylıyen sız:rını rin ifadesine göre beş mutaarrız maya iştirak edenler artırına 

"Jak Lingle,, .nin g izli hayatı geldi ki iki yüzlü ve mebuı bayatı meydana koyan ölü hakkındakı be ltalyanınış. . şartnamelerini okumuş ve liızurıı· 
"Lingle,, nin gazetecilik hayatı da Alka~oneye dü§man ol.a~ hay· y~atımzda~ bi~ şey. anl~madım. • • • hı malumatı almıı, bunları ta· 

bir gösteris idi. H akikatte meşhur dutlar ehnde mahvolup gıttı. Olu nerede laf soyledı ve kime dert Zulayı Nemahbin gölü civarın- mamen kabul elmiş ad ve itibar 
haydut Ai -:.: Kaponenin nim resmi Bu hadiseler ifta edilince, yani döktü?.. da öldürenler de hef İtalyandı. olunurlar üs tunda bırakılan i•Y" 
mümessili id i. Linglenin itlafından az ıonra Vil- - Meaele •u zabıtai hafiye me- Bunlardan biri mitralyözle müceh- k b d ı· da ld ır rı men ulün e e ı zamanın 

Al Kapone, Şikago cenubun- yam Rusel istifaya mecbur o u. muru Pat Roş, Cek Zutanın muhte- hezdi. Pat Roşun keşfettiklerini öğ verilmezse gayrı menkul ikiocİ 
da.ki lrumaranelerle umumhanele- Refiki Con Steg de zabıtai hafiye lif bankalarda müstear iıimle tut• renmek için giderken hatırımdan 
rin ve "Şpikezi ,, lerin kısmı aza· teşkilatı ba,ından çekildi. tuğu kasaları açtı. İçinde ne buldu bunlar geçiyordu. bir artırma ile aabhr bedeli far
mrnı kontrol eder. Bakınız Şikago tribün direktörü bilir misiniz? Bir çok hakimler, Lingle meselesi zabıtadan bir kı ~e mahrum kalınan yUzde 

Şikagoda içilen, oyun oynanan, Mak Korinek n~ ~iyor:. • • . siyasiler ve polis memurları namı· kısmının haydutlarla olan münase- bet faiz ve diğer zararlaı ayrı
sevisi len evler mebzuldur. Bunla- 6 temuz tarıhlı yanı Lıngılenın na haydut tarafından doldurulmuş batın ıbana anlatmıştı. Fakat Zuta ca hUkme hacet olmaksızın ıne· 
rın işletilmesi memnu olduğundan hakiki şahsiyeti anlafıldıktan son· çekler. gibi bir adamın en yüksek şahsiyet muriyetimizce alıcıdan tabıil O" 

ancak Al Kapone Şpike Odonel ra diğer muhabirleri gibi namuıki.r Hakim Elber tarafından alın· lerle alakadar olması onlara para luıiur S numaralı fıkradaki ,art 
Bugs Moran gibi ~eşhur haydutla; addetmi~. old~ğu bir ~uhabiri hak- mış 200 dolarlık bir çek var. Bulu· vermiş olması muhtemel mi idi? , 
b5yle bir t icarete girişebilirler. kında muddeı umumı Svansona fU nan bir beaap cetveline göre Zuta, Halbuki bu mahzi hakikatti. Pat tahakkuk etmek kaydile 3 defa 

f akat bu işlere mühim sermaye- satırları yazıyordu: Eıt Şikago polis dairesine haftada Roşun bulduğu çekler ve evrak is- da bağmldıktan ıonra gayrı 
ler tahsis eden haydutlar ferdanın "Bu son haftalarn ifşaatı çoğu· 3500 dolar bahıiş verir ve bu auret· pat ediyordu bunu. · menkul en çok artıranın üstUnde 
kararsızlığı içinde yaşamak iste- muz için pek elim oldu. Vukua gel- le iıtediği gibi çalıtırmıf. Ne hadi- Ben hayret ederken Amerikalı bırakılır tart tahakkuk etmeıte ı 
mezler. Zabıtanın müessese lerini miş olan hadiselerin olmamaıını se ! ... Haydi çabucak malfunat top meslektaşlarım hayretime şaşıyor- artırma geri bırakıhr. Artıranlar 
kapatmasını istemediklerinden bir isterdik. Biz kirli çamaşırın halk }amag" a kn•unuz. Çok §eyler öğre- lar ve itidallerini muhafaza ediyor· hh k T . t 

ı h d k -3' d te• ütten urtulur. emına kısım polislerin sükiitünü para i e müvace esin e yı anmamasını ter necekıiniz. lar ı. 
utm alırlar. cih edenlerdeniz, ancak bütün bu Dostuma tetekkür ederek he- M. Con Landeko isminde bir kalkar. 

Bunu açıkça ve pervasızca söy- fenalıklardan bir iyilik iktitaf ede- men havadis toplamağa gittim. Ta- darülfünun profesörü bana dedi 5 - artırmanın birinci veya i-
füyorum, cünkü bu gazetelerde bel biliriz. Linglenin ve emsalinin ha- bii zabıtai hafiye reiai mülazım ki: kinci olma1ına, gayrı menkulOO 
lı::i yüz defa ila n edilmiş, .Y•~ınlarla reket.leri_ şimdiye kadar keıfedil- Nortona müracaat ettim. - Nelerini . gördü~~ ~~ndan tealluk eden kanuni hakka -1e 
raporlarla mevzubahs edılmış, be- memış cınayet ormamnda açılan ZUTA NASIL BiR ADAMDI" beş sene evvel hır çete dıgerını mah t t .. d"~ tJar• 

ı k. ı ı T ı b ' ı d B ı ak' · · öı··l d h d k sa ııın arzına gore ıger ıar yanname er ve ıtap ara ı an o un ır yo u an ırır. u yo u t ıp e- akkı d d . "k vettı. u er arasın a ay ut ar a- . , b' . i 
mustur. derek Şikagoyu boğazından sıkan Zuta h n a tura a zır mı - daşlarile keyfeden müddei umumi Arsaaı harıç fabrıka ırıDC 

Bakınız size Linglenin sergüzeş- caniyane teşkilatı elde etmek ve -~q ~~p~p-'•J 31adm.1~A lVWlJ.~vw .ı:e1 Mak Sving de vardı. Halbuki res- artırmaya çıkarılmıştır. Dellali)'C 
tini anlatayım: ezmek imkani hasıl olacaktır.,, lı degıl1dar. ~u a f11 um~ kne ış· men haydutlarla en ziyade boğaz- rüıumu müıteriye aittir. Yaııla00 Lingle, Al Kaponenin dostu idi. Uslupta adeta belağata varan ldetmh.el.k de fNÖ ı;ethab?'ıtt.~·1 .. Hh?1?sedn latan aldiye memuru o idi. Kendile emval yukarıda gösterilen 19.10.93 
K · d h h d d h . . l . f d . .. a ı ın e ema ın go u sa ı ın e .1 k . f t " d l w 

d.em~rml e b1?eş lur aty ku un de· şd~. ı~~ıraEr~ vehmedcazlı ı a h~yı gor• öldürüldü. Ölümünün pek büyük rı __ e deyfı yhadp ıtgı .at' am arı asmaga tarihinde Kastamonu icra nıe" 
ıyesı o an ır e mas o a va r ı. unuz. ger ay ut arı ımaye e- d h kit h' t yuz e a a e mıs ı. l - d d . b ·ıı. t/C 

D ı d b . · d . .1 hAk' l b h teıir yapbğını a a o va ısse - p R z t • k mur ugu o asın a ıt u ı .n o~t arın c:ı.n ır'ı ona: en sıyası er a ım er ve a uıus .. Alk d"" at oş u anın evra ı arasın· i 
- Cak ! Sizin ne giizel bir el- polisler olm~sı onlar yatakıız bir- mittim. Kendısı aP??e Uf~an da senetlerden başka şeyler de bul- gösterilen artırma şartnanıe• 

mas tokanız var? uzlar gibi aciz kalırlardı. 0.la'! ~ug~ ~oran ç~teıı ılk m~tte- du. Evvela haydudun Şikago bele- dairesinde satılacağı ilin olunur· 
Diye sorı;a o cevap verirdi : Yeni Şikago polis müdürü Mis· fıktı. smı ~ıkago. ~!n~y~t ?mıst?· diye reisi himayesindeki bir cemi- _...-
- Bunu bana Al Kapone, dost ter Con Alkok beni moraya vardı- nunun tanzım et1t_ıgı . ~ırmı s~ ız yette mukayyet olduğuna dair bir 1 ] 

sıfatile verdi. ğım sırada yeni İş batma geçmiıti. hal~ dütmam,, Htesın e mu ay- kağıt Cümhuriyet klübü fahri aza- Ol Ü m 
Bu kıymettar mücevherin A l Kendisini ziyarete gittiğim za- yettı. . . sı olduğuna dair bir makbuz. Muh-

Kapone t~rafından sat~n a~m?1~- man Şikago zab~tasının erteıi !I~nü J~k Lingley_i _öldürenlF~hn k~kı terem.hakim Gray~onun ~uta na- Halkalı ziraat mektebi ili•İ 
mış oldugu ve elde eclılmesı ıçın yapılacak senelık ıpor ıenlıgıne o~dugu zannedılıy~rd~. ı h 1 a mma ımzaladığı hır veaıka daha müderrislerinden Girit eşrafın'.l•D 
bir miktar kan döküldüğü hatıra beni davet etti ve dedi ki: Lıngle Alkaponenın hır sene apse neler. h M h t AH beyio 
gelebilirdi. Fakat Cak Lingle hoş - Ne kadar mükemmel olaca- mahkUm olduğu bir .s~rada Moran Filhakika şunu da söylemeli ki mer um e ~e • 

11 
.. 

bir arkndaştı; onun nahoş bir fan- ğmı göreceksiniz. Polislerimiz ha- çetesine hizmet teklıfı_nde bulun- Zutanın haftalık kazancı 400000 mahtumu Sanayı ve maadın b• 
tezisi bile mazur görülebilirdi. · rikuJade adamlardır. mu§ ve Alkapone hapısten çı~ı~- dolardı. Bunun safi karı 75000 do· kası memurlarından Galatatar•1 

Cak Linglenin diğer bir dostu - Hepsi değil möıyö lö direk- tan son~!. tekrar eski doıtun~ ıltı· ları buluyordu. . futbol kutubu azaamdan lbJabitJ' 
vardı. O da Şikago ~olis müdürü tör. Meclisi beledi huzurunda tayi- ~a~. ettı~nden Moran. ç~tesı onu Zuta sehavette, de ~ulunurdu. Tosun Bey müptela olduğu h••· 
Vilynm Rusel idi. lkı aclamın·yek- ninizin ertesi günü söylediğiniz ıöz oldurmege karar ver!11ıttıi; l . Meseli Şikagoya cıvar bır şehir o- talıktan rehayap olamayırılı 
diğerine olan muhabbetinin şöhre- ler bunu gösteriyor. Siz zabıtadan Zabıtanın kanaatıdce l ıng tenın lan Evanstonda Mister Freeman is- l' udi le vefat etnıittir· 
t i cihanı tutmuştur. Rivayete bakı- bir kısmının para harisi olduğunu vefatı sırf Moranın a am arı ara- minde bir zabıta müdürü vardı. Bu Bece ~- ~:v l Y .. il C l .. 1UO" 
lırsa - bu rivayet İspat ediln:ıemi~ sö. . . . fından yapılmıftı. . . zat doğruluğile meşhurdu. Öyle i- u gun. sa 1 gun _ aga og N. )ı 
olduğundan teyit edemem - Vılyam _ Siz bizim ıenliğimize geliniz. Los Anceleste cınayetın yapıl- ken para sıkıntısında kalınca Zu- da cerıdehanc ıokagında 12 • 
Rusclin Şikago polis müdiit·i~elinc Orada bir haydut taarruzu taklidi ~ığ~ silah .k~ndin~ ait ~l~n F oster taya müracaat ederek para almıştı. hanesinden saat 11 de kaldır~lıe 
geçmesi kendi ehliyetinden zıyade de yapacağız. . • ısmınde hırı tevkıf edıl~ı. Zuta da İş meydana çıkınca 'u cevamr ver- rak Eyyupte aile makberesıP 
linglenin himayesi sayesinde idi. Müdür bu kat'i davetle sözümü tevkif olundu. Bu tevkıf Zut.anın di: "Ben bundan asla utanmam. defnedilecektir. 

Ne olursa olsun herkes Cak Lin- kesti. ölümünden tam bir ay evveldı. Paraya ihtiyacım oldu. Dostum A'l . k d l na be" . . s· 1 l' .. H lbuki b ' t k•am l Z d . 'k . Z ı esıne ve ar a aı an gle ıçın ıkaoonun ası po ıs mu- ~ • • a ır emmuz a ır ı ga- o an uta an ıstı raz ettım. uta . . 
dürü bulur, derdi. - Allo . . . Allo ... 609 numaralı ri.p bir hadise oldu. Evvela Lingle- her yerde hatta Şikago belediye yanı tazıyet ederız. --"' 

Bu şerait dahilinde Alkapone- oda sesin~.i tanıdınız mı? ismimi nin katlin.den d~la?'1 tevkif edilen reisinin dairesindı:: ~ile hüsnü ka- .----------------
nin iş lerinin yolunda gitmesi ve söylemeyıniz ... Size mühim bir ha Zuta tahlıye edıldı. bul görmüyor mu ıdı?,, . V AKIT fabl İŞ• 
Linglenin günden güne zenginleş· her vereceğim. Çabuk klübe geli· Zuta zabıta idaresini polis mü- Freemana ne yaptılar bilir misi-
mesi kadar tabii ne olabilirdi? Lin niz... Mahut klübe... anladınız fettişi Berkerin mükellef otomobi- niz? Becayiş ettirmekle iktifa etti- )erİDİZi yapar--"' 
gle hava oyununa hev4!-J etti. Oyna- ya. . . linde terketti. Müfettiş Zulanın ta- ler. 1 

dı sonra parasını batırdı. Bir sıra Mahut klüp Si ti Hole yakın bir lehi üzerine kendisine refakat e- (Devamı var) i 
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C: TELGRAFLAR ) K ki l L 1
••----,--•• Bir fırkacı! 

M ayi a ge en ehliler Seyrisefain SondolJ'il ı•teıim dive 

Esat B havkırıvor 
• • [Uıt taralı 1 lnei •ayı/ada] gayesı· spordan zı·yade mu··nevver M k · G 1 ta Ko··pru·· bı•ında • • H l't 

hri k ki er ez accntesı: a. ı .. Eyip camii baımüezzını a ı 
D va ne De ayı ınmazı vu:et- gençlerin han·çte .. e memleket Be•o•lu .. 362. ..:ubc acentesi Sirkecide d 

U •• n Ankaraya 0k v b d .. J " ~ "' Efendinin oğlu Fuat Ef. ün gece 
ti · • ura an itibaren kayık- dahilinde ıeyahatini temindi~. Mühürdar zade bam a\nnda Tcl.lst.2740 Defterdarda Hakkı Efendinin kah-

döndü la Hyahat ettik. Bu maksatla kulObOmüz denız vesinde otururken Barut inhisarı 
Arık Seyahate nç kayık Ye alb ki- ıporları, tayyarecilik, otomobil- İsken deriye sürat memurlarından Mehmet Beyle kav 

mut E ara, 22 (Telefon) - Mah- ıi ittirak etmifti. Kayıklann i- cilik gibi aporlarla allkadardır. ga etmiştir. Bu eınada fırkacılık 
Iıt •at B. alqam tirenile geldi. ılmleri Donkiıot, Şanıo Panao Bu kuUlbOn 1929 da tertip postası damarları kabaran Fuat Ef. halka 
M:•~onda Maliye, M. mudafaa, ve Robenaon idi. e~tiği Vilno ile Poznan aıas1Dda: (EGE) vapuru 26 hitaben bağıra, bağıra şunları söy-
uıı •nf •ekilleri bir k111m meb'- Hararette nehrin ıuJan çok ki 1800 kilometrelik mesafeyı Eylül Cuma lemittir: 
B .,., De•let ıuraıı reiıi Nusret alçalmqb. Dağlık araziden ge- katetmek mGsabakaıını ben ka· ıaat 10 de - Ben Serbeıt fırka heıabın~ 
l<lnAtdliye ve Emllk baokuı Er- "ld"ğ" • f d k f zandım. Galata nhb'mmdan kal'-ar-'- çalı•ıyorum. Şimdiye kadar 700 kı· 1 •rafı d k J d çı 1 ı ıç n cereyan a ço az- Şı·mdı·ye kad•· kulnbnmfi• 1al- .. ... .,. f k d 1 . n an artı an ı. 1 'di O k k k 1-ı-ı__ .. ., u ... •ı' yazdım. Halk ır asın .a ça ış· ı•tif a 1 • ç ayı ta aya uuara n•• Polon•a dab·ııı·nde ıeyahat cumarteıi sabahı bmire varır 'J' d ı B ... ınımenin metni .... ~ tım. Bana bir ıey verme ı er. u 

"'dı· çarpıyorlar, bazen içleri ıu ile tertip etmiıti. Bu ıeoe biri lı- •e lzmirdeo saat 12de kalkarak d ı •udur: ıye vekilinin iıtif anameai d 1 du t b I . fırka da bana tan a ye vermezae 
T o uyor • an u a diğeri Balbk donizı ta- Pazarteıi ıaatlOda bkenderiyey• 

" B . . h ti . b" rik·ı T l k namuHuzdur !,, . . "h An•-=- Ba.9vekil lamel Paıa Hz. unun ıçıo ıeya a mız ıru 1 e cmidinya limanma 0 ma yaracak ve Çarıamba lıkenderi- Halkın rahat ve ıükunetmı 1 -

daLIUlra.da Mecliste ve Fırkada fay uzadı. Komamo limanı yalmwı- ü~ere kayıkla iki ve yOrüyerek yeden kalkarak lzmire ui· Jal eden Fuat Ef. yakalanmıştır. 
ıı ... e - L_ 1 b'l da Vaga nehri vuıtasile Tunca- Vilnodan Silezyaya bir 1eyahat d akib t yapılmaktadır 

•i;,.._ k_,~geıt ça ıta ı eceğimi dü- rayarak lıtanbula 12 de gele- Hakkın a t a _ · 
b;T~. hır kaç defa iıtifamın ka- ya dahil olduk ve Macaristan, tertip etmİ§tir. cektir. Sofya sefirliği 
~._ıçın vukubulan ricalarım te· Yugoılivya, Bulıariıtan, Roman- TOrk ıporcularının da Polon· Iakenderiyeden aktarma Port· b b .. 
ol ~~ ve iltifatı devletleri e•eri ya ve kanallar vaaıtaaile Raıin yayı ziyaret etmeleri çok ıaya- Ankaradan geler. bir a ere ~o-
JÜ e.;::ka.':;bul buyul krul.m~d•fb. yh e· k'~ılOnetrgeldikk. taK&ıltencepden. 60 nı temennidir. ıait için de qya kabul olu· ırue vSeofsyaabııkefhi:~r:ry: ~~~~!,a:'./s.~e~: 
etti"'· ~.mem .e etımız e itt~ az ı ome e uza o an artitza Bu buauıta talebe cemiyetle- nur. 
ti ıı. ve böyle gıderae Türk mılle- limanından Karadenize girdik. 11---------l~---. ki Beyin tayini tekarrür etmıttır. 
ı·-k~ ınkılibı için vahim olabileceii Burada dört arkadqımız iki rinin b~ıebbnıte bulunmaıı li- AJYlhk surat pos iSi 

1 rınde bulunduğum ıon hadiıeler kayıkla beraber vapura bindiler. zımdır. ( lıl ER S 1 N) vapuru 23 Tetekkur 
~~ ~reyanlar karıısında bu eski Seyahate ben Ye arkadqım Şan- Memlekette talebe teıkillb Eylül Salı 17 de Sirkeci 
ı,·ıtuncern daha fazla kuvvetlendi, ıo Panıo kayığile devam ettik çok ileridedir. Her dariilfünun rılıtı•ıadu kalkarak Gelibolu, 

Sevgili babamızın gerek cena
ze merasiminde bulunmak ve 
gerekae mektup ve telgrafla 
illmımıza iıtirak etmek lutfunda 

.~ h~ıa jevcut kanunsuz vaziyet Fakat ikinci haftada rilzglr ak: ıehrinde talebeye mabıus binalar Çaaakkale, KtıçU"kuyu, Edremit, 
1 udcum ara kartı Vekillik kayıt· ıi iatikametten eamex.e baıladı vardır. Talebe burada hemen BlrL·-:ye, Avwalıaa aidecek 
arın an azade olarak millet ve 6 • h f d 11__. ~ • • ·-

llleınl k t Şiddetli dalgalardan kayıx..mız emen hiç bir para aar etme en -• dönüıte mezldir iıkelelerle 
1 . b~ e nıüvacehesinde mücade· bazen ıu ile doluyordu. &• yer İ"er, yatar • .. 
eyı ır ıneb'uı vatandat vazifeti 7 birlikte Altuaoluia utnyarak 

lannnakt b ı Hem ıuyu boıaltmata hem de Huta olan talebe meccanen 
~ ki . a u unduiurndan Adliye kllrek çekmeje ... ılfıyorduk. Bu talebeye mabıuı hastane ye sa- ıelecektir. 

bulunan ıeYab muhteremeye 
alenen tqekknrlerimizi arzeyleriz 

' e letınden iıtif amın kabulünü ,_ ~ B Gelibolu için yalnız yolcu 
aaraılmaz hümıetlerimle iıtirham ÇOa; yorucu faaliyet Oç gtln de- natoryomda tedavi edilir. üton 

Sadi Şerif Suat Şerif 

ed4:"m. Gazi inkılabının hükWnet vam etti. muraflan "kardeılere yardı~" alınır, ynk alınmaı. 
tefı Büyük İınıet Puanın ..::ı..·ek Arkada. fı.muı ko. lu klirek rek- namında lale&e te•ekkOlti temın 

Bulanı mük6fıt 

reisliğinde çalıştığım ~aeneler'h;a- mekten flfti. Kilyoa civar:ı.da eder. .. 
:nırn en şerefli günleriydi efendim rllzglnn aldığı tiddet kU'fıııada Her talebe bu cemiyete ~İ!m~ye 

Mersin sürat postası 
(INEBOLU) Vapuru 24 Eylül 

çarıamba 11 de Galata Rıhtımın
dan kalkarak l z m i r , 
Knlltik, Fethiye, Finike, An
talya, Aliiye, Mersine ıidecek 
ye d~nGtt• Tqucu, Anamur, 

Bayazıt ile Sultanabmet ara• 
ıındaki tramvay caddeıinde para 

azretleri. · burada bir müddet beklemete mecburdur ve tahsilini bıtirdık· 
lımir meb'uıu Mahmut Eıat karar verdik. iki srOn aonra ha- ıbir mevkü irt•ımat ıabibi olduk· 

cOzdanımı zayi ettim. Derunun
daki para bulana ait olup dük-

H. Fırkası 
Heryerde ittifak· 

la kazanıyor 
tun ı· de AnkE.rı:da B1tfveki· 

ınılz l"eyini v~rdı 
Ankara, 22 (Telefon) B 

da intihabata bugu·· n ba 1 -d Bura· 
k·ı· . t an ı. •!· 

Ye ı ımız ve vekiller ailele · ı 1. l . . . 
1 

ne ge ıp 
rey ennı vernııı erdir. 

Konya, 21 (A.A.) - Curnra v 
Fenike belediye intihabatında iiti~ 
fakla Cümhuriyet Halk fırkaaı 
nanızetleri kazanmıtbr. 

Afyonkarahiıar, 22 (A.A.} _ 
Aziziye belediye intihababnda C. 
H. fırkası namzetleri ittifakla ka
zanmı,Jardır. 

C. H. F. 
Kaza ve nahıye mute

metler• toplandı 
C. H. fırkası kaza ve nahiye 

lhutemetleri dün fırka merke
zinde toplanmışlard1r. Bu içti· 
illada intihap faaliyeti görDtill
IDUttUr. 

@>etterdarhk llAnları 1 
SATILlh. ODA VE MAT

BAH - No 12-18, Vali ıte 
hanında, Çakmakçılar kıy
ıneti peşin para ile 500 
lira. satış pazarlıkla 27 ey
hil 930 cumartesi 15 Def
terdarlıkta ( R .. 249) 

• SATILIK KARGf R EV 
- No 17, Ali efendi soka
tJ, imrahor lıyas bey ma
hallesi, YedikuJe, iki kat
ta üç oda ve sair miişte
n1ilat bedeli p<>şin para He 
ıooo lira satış pazarlıkla 
27 eyhil 9 30 cumartesi 15 
Defterdarhkrn ( R:250 ) 
* SATILIK KARGIR EV 

- No 17-3, Sideris sokağı, 
f rurohor ·Jlyas bey mahal-

Ya değİflİ. r 
Kilyoıtan hareket ettik Ye tan ıonra bu cemiyete yardım-

. da bulunur. 
cumarteaı güntı Beykoza geldik. Bu cemiyetten baıka her da-
• Beykozda Polonya ıefiri 
1eneral konsolosu, TOrk sporcu- rUlfnnunun ve her ıubenin ken-
lar tarafından kartılandık. diıine mahsuı kulObll de yardır. 

KulübllmUztın. renklerini havi Polonyada Varıova, Karakovi, 
bayrakları Galatasaray Ye Bey- Poznan, Loblin, Lonuf şebirle
koz kulllplerine takdim ettik. rinde olmak Ozre altt Darlilfünun 

Sand.alla kat4;ttiğimiz mesafe vardır. Bu Darülfünunlardan 

Aliiye, Antalya, Finike, F etbiye, 
Ktıllllk, lımire utnyau.k sııle
cıktir. 

Çanakkalede yalınız yoİcu 
verilir yolcu almır. . 

kAmma ait kontratlar ile aair 
evrakları tramvay caddesinde 
keyif lokantasına ıetirdiği ıu
rette aynca memnun edeceğim. 

Fettah 

Jandarma ımalAthanesl 
11Anıarı 

3200 kılometredır. bqka Politekinin, Ali ticaret, 
_Bu mesafeyi 5,15 metre uzun. Otman mektebi .gibi mesleki Ali Jm~zon itinci postası 

lugunda ve 85 santimetre ge mektepler de vardır. 25 

100 ili 126!)00 metre yazlık 
· elbiaelik kumaı kapalı zarf mu· 
aakasa ile ıabD ahnacakbr. Mu-niıliğinde tahtadan bir ka·~Lı • ( ANKARA ) vapuru 

katettik. Kayığın iki tarah;;d: lstanbulda deniz sporlarına Eylül Per,embe alqamı Ga· nakaaa iıtanbulda Gedik pa~ada 
jandarma imallthaneaiude 8 teı
rin en~l 930 çarıamba günü 

dalgaların hllcumunu men • , pek çok ehemmiyet verilmediğini lata nbbmından kalkarak Zon-
k8:.açu~~n iki perde vardır. ~~~ daha ziyade futbolun ıe'fildi· t guldak, Inebolu,Sioop, Samsun, 
yıgın ıkı . kOreği ve 4 5 tr ğini giSrdlim. Halbuki lstanbul , Ünye, Fatsa, Ordu, Giresun, 
-urabb · ı•v · ' me e d · · k O it "d 
kenı vardır. Y• b" 
_, . aı genıı ıgınde bir 1- enız sporu içın pe uı sa 1 Trabzon, Rize, Hopaya gı e· 

saat 14 de yapılacakbr. Şartname 
imalathaneden verilir teklifname· 

K ır memlekettir. cek ve dönüıte Pazar iskeleıile 
ayığımız Vilnoda bizim pli· Polonyada futbol en az meı-

1

1 Rize, Of, Sllrmene, Trabzon, 
nin tarzı imlAsı ıartnamede yazı
lıdır. nnaıza göre yaptınldı. ıul olunan bir spordur. Polathane, Giresun, Ordu, 

Menıup olduğum kulUp k T b" . t v iz ' S J 
ıeyahat yıpbğınıızdan k" ço iirk ıençleriniD ızım yap ıgım 1 Fatsa, Samsun, inop, ~ Zayller 
olarak .. Vilno ıerıen'len·nı· ınakye gibi seyahatler tertip ederek Ineboluya uğrayarak gelecek- r b. 
d "k kul n a a- memleketimize gelmelerini te- 1810 numaralı otomobi ın ır 
;; emı nbn,. nanıındadır . • tir. 4 adet pillkası zayi olmuıtur. ye-

A 
Te mennı edenz. = • k. · · bük· 

Huıuıı ~~~lya valiliğind~n _: Yelkenci VAPURURI :: ;~~:,c:.fıından •• '':'zıM 
mllnhaldir. TJ 

1
1!Jenu 2~1ira ıebri tahsisatlı villye~ .~_ımarhgı KARADENiZ POSTASI lLAN 

racaatlan. P o• •nn elindeki veaalkle Antalya valdıııne mil· Samsun 24"f!;.w GöynOk Evkaf idareıile latan· 
bul Bayazit mllradiye mahalle-

Çarşamba sinde müradiye aokağındaki ha-
akıamı Sirkeci nhbmından neainde mukim Göynükln geniı 
hareketle (Zonguldak, IDebolu~ hafız zade Hacı Ahmet efendi 
Samsun,Ordu,Giresun,Vakfıke- aralarında ciheti kefaletten ala· 
bir, Trabzon, Sürmene, ye cak da•asına da;r cari muha· 

·: Rize ) ye azimet ye avdet 
i: k · kemede müddei aleyh hacı Ah· 
n edece tir. 27 met ef. namına yaz11ıp her•. ~i 

Ana JOlU vapeuyrulUl Ud 
a~ tebliğ lstanbul tebliğat m m· 

CUMARTESi yetine rönderilen davetiye arka-
gnno akşamı 18 de Sirkeci ıında Bayezitte muradiye mahal· 
nbbmından hareketle (Zongul- · ıesi olmadığı mercanda muradiye 
dak, Inebolu, Samıun, Ünye, sokağında bu namda bir ,ahıı 

Evkaf levazım müdürlüğünden 
Şuabab vakfiye ki•- ı JSO k" d a tUDIDda ihrak olunmak ozere lüzumu o an 

1 hç~~ ~i u~un pazarlıkla icra edilen münakasasında verilen fiat-
ar b a ı _ yı ında gCSriilnıediğinden eylüliln yirıııİ dördüncü Çar· 
ıam a gunü aaat on b_. d'l v • d 
tali olanların . . """e pazarlıkl• ihalesi icra e ı ecegın en 
' b r ...n Ü d !eraıtı anlamak Qzere her glln levazım idaresine ve 
ı a e g-.D e ıdare encümenine müracaatları. 

•===== AdapazarıBez Fabrikası ::::::=• 

Fatsa, Ordu,Gireson, Tirebolu olmadığı şerhile bili tebliğ iade 
Görele, Vakfıkebir, Trabzon) edilmiş ve ıu suretle ikam~tgahı 

m~ r;ai~~~~~~~~~.~!!:'f.~~~=!~~:kezi il• m 
..... - -~ ..... Sultınhamımındıki me§ezesıdır. ~E--_ r=c... · 
les ·, Yedikule, alt katında * KiRALIK TARLA--Kayış
b~~ . od~ bir matbah bir hela, dağı,caddesi Tuğlacı başı ~lus· 
Bırıncı katta iki oda bir tafa efendi mahallesi, Kur-
sofa, parHsı peşira verilmek bahdere Kadıyöy, 40 dö
şartile 700 lira satış pazar- nüm senelik kirası 120 lira 
hkla 27 eylôl 930 cumar- kiralanmak pazarlıkla 28 
tesi 15 Defterdarlıkta. e\•lul 930 pazar 15 Defter-

( R- 288) darlıkta ( H-241) 

iıkelelerine azimet ve avdet b ı bulunduğundan ılanen meç u .
1 

. 
edecektir. tebliğat icraıına karar verı mış 

Tafsilat ıçm Sirkecide Yel- olnıağla muhakeme günü olan 
kenci hanında lciin acentuına I 22-10-930 çarıamba gllnll Göy
milracaat. Tel. latanbul: 151.S 1 nUk Sulh Hukuk mahkemesine 

ya kendisi gelmesi ve ya bir ımn:: 

"V AKIT,, e abo- . yekil göndermesi aksi takdirde 
muhakemenin ğıyaben görülece-

ne olunuz _ _.. gi ilin olunur •. 



f Gasthlllbd• o ka• nm H ....ı.l...ı11 bitil• ı.aı.ı.,. mabfıuıct... 

l Ga.ttyc gö.adcrllecelt mcktııplırın t!lerlıe ld1te içinse ( idare } yaı.ıya ı 
alt ise f Yazı J lıaretl tonıılmalıdır 

J _ _... aMtaplana ıacleoı."9, ıu,.....ı mıalıadd ... oıa ••lrt••IAT• -•l•'"t pU&luuo 

. L ka:rltobaaaıadaa - Ulnlan. ... d....,..,..... idare ... ·.ı d.ıtl.lır n 

lktısat Vekaletinden: 

Civciv, tavuk kümesi inşaatı 
Ankara Ziraat mektebi arazisinde inşa edilecek olan 13 bin 

800 lira bedeli ketifli Civciv ve tavuk kümesi bir talibe ihale 
edilmek üzere kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Müddeti 
mllnakasa 11-9-930 tarihinden 2-10-930 tarihine kadardır. Evrak 
fenniyesi ve projesi Jktısat Vekaleti muhasebesine verilecek bet lira 

mukabilinde telsiz telgraf cıYarında Enstitüler inıaatı heyeti fenni
yeai tarahndan verilmektedir. Zarflann 2-10-930 perıembe günü 
aaaton beşte lktısat Vekildi Ziraat müsteşarlığı kısmında komis· 
yon tarahndan kUşat olunacağı ilin olunur. 

Kör çocuklar: 
Sıhhat \ re içtimai mua,renet 'rel{a. 

leti Sağır~ Dilsiz ve körler rnuessesesı 
müdürlüğ·iinden: 

Anadan dotma, yahut küçllk yaşta her hangi bir irıza yüzünden 
kar kalmıı çocukların tiliın ve terbiyesi için kliıat edilen Izmir 
aağır, dilsiz ve körler mlleueseai kör talebe kaydti kabul muamele
ıine bqlanmifbr. 

Kabul tartları yaşlan 8 - 12 olmak ve körlükten baıka aari has
talıklardan aalim bulunmak ve ileri derecede aptal olmamaktır. 

Adreı: İzmir Karııyaka Saitr, dilsiz ve körler milesseseai u.Udü
riyeti. 

Ankara Vilayetinden: 
EVYelce ilin edilmiı olduğu ilzere badema encOmeni vilayetçe 

ihalesi icra edilecek olan bilumum inıaata tatlip olacakların mes'u
liyeti fenniyeyi deruhte edeceklerin ehliyeti fenniyelerini natık 
veaikalannın Vilayet nafia baımtıhendiıliğince görülüp tastik edil
miı olduğu halde yevmi ihalede encümene tevdi edilecek olan 
teklifnamelere merbut olarak getirilmesi ve teminat akçelerinin de 
ihaleden e-Yvel behemhal Mubuebebi Hususiye veznesine yatırılıp 
mukabilinde alınacak makbuz aenec:linin "Teya bir banka mektubunun 
teklifnamelere leffi lüzumu tekraren ilan ve bunun hilafında hare· 
ket edeceklerin evrakının encümence kabul edilmiyeceği beyan 
olunur. 

Maarif vekaletinden: 
Erzurum'da inıa edilecek Muallim mektebi mUnakasası görülen 

H.izum Uzerine Yirmi gün müddetle te'hir edilmiştir. 
Tali pi erin evvelce ilin edilen şerait dahilinde 20 Teşrinievvel 

paıarteai günll aaat 15 de Maarif vekileti inşaat komi.yonuna 
müracaat etmeleri lazımdır. 

Kocaeli vilayeti daimi 
encümeninden: 

Kocaeli vilayeti memleket hastanesi için alınacak 144 kalem 
eczayı tıbbiye ile 13 kalem alalı cerrahiye olbaptaki şartnamesi 
mucibince 1 teırinievvel çarıamba gllnU saat on beşte ihale edil
mek üzere alenen münakasaya konmuıtur. Talip olanların 125 li
ralık teminat makbuzlarile mezkür tarihte Kecaeli villyeti daimi 
enclımenine ve ıartnamelerini görmek ve tafsilAt almak istiyenle
rin Kocaeli sıhhiye müdüriyetine müracaatları. ..... 

Kocaeli vilayeti daimi 
encümeninden: 

Nafia dairesi için alınacak 90 adet amele ve· 10 adet memur. 
çadırı mevcut numuneleri ve şartnamesi mucibince 24 eylül çar
şamba günü aaat on beıte itiale edilmek üzere kapalı zarf sure
tile yeniden mUnakaşaya vazedilmittir. Talip olanların 500 lirahk 
~eminat makbuziyle teklif mektuplarını mezkfir tarihe kadar vila
yet daimi encümenine vermeleri ve ıartnamesini görmek ve taf
ıilit a'mak istiyenlerin Kocaeli Baımnhendisliğine müracaatları. 

Lüks ipek kumaşların 
letafetini ~ 
tazeler \ =!., 

-- HER. YER.DE 6 KURUŞ = Sl\YISI 

l\IATBAA VE ·DAREHANE 
IST ANB Ul. Babıall, Anları caddesinde "VAKTT YURDU. 

r •.. 1'70 

~ ............ o ... e•v•ı•e•t .. o .. e.rn .. ı•r~y.o .. 11•a•r•1 .. ı•ı•A•n .. ıa .. r•ı .. _._...--: 

Kütahya-Tavşanlı hattı Uıerinde köprü ören istasyonu cİ\'::: 
daki tat ocağından çıkarılacak 6000 M 3 balaıhn kapah zarfla rD pef" 
kasası 13 birinci teşrin Pazarteıi günü saat 15 te Ankarada 
let Demiryolları idaresinde yapılacaktır. . ,tJt• 
- lıtirak edeceklerin teklif mektuplannı ve muvaakkat teıııın Jeti 
rım ayni günde saat 14, 30 kadar komiayon katipliğine veroıe 
lazımdır. d• 

Talipler münakaaa ıartnamelerini 5 lira mukabilinde A?k•~,
Eıkişehir ve tlaydarpa.şadaki idare veznelerinden tedarık 
bilirler. 

* • * 
170 ton adi ve 55,5 ton laveç demirinin kapalı zarfla münak-.;:: 

sı 3 ikinci teırin 1930 pazartesi günü saat 15 te Ankarada Devlet 
miryolları İdaresinde yapılacaktır. ~ 

Münakasaya iıtirak edeceklerin teklif mektuplarım ve '?~" r,_. 
teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar Münakasa Katıp 1 

vermeleri lazımdır. # 
Talipler münakasa ıartnamelerini beıer lira mukabilinde 

rada ve Haydarpaıada idare veznelerinden tedarik edebilirler· 

Gouı rubılarınııın· 
pclt naz ik dokulu 
kumeşlınnı ıqkil edct 
ttllcrın zcrwfcrınc hay
ran olunuı • lOPM!ll 
bunlın yı'k.tmak ıçın 
C'Olc buyuk d.k.bı 
11ıımdır 

~ Ea o.azA ıpcklı ıcwna~· • Jf. • 
lar Lt:U ılc bıl• fi 
ıclW.lıc Y\bn~bılır-ou Devlet demir yollarının Haydarpaşa garındaki büfe ile bahç~•f 
uıcealt pulların pdı p• 
çabulı hıma.le ıcııcdıeı bahçe içindeki kameriye ve gar dahilinde el arabası ile aatıt ved ~· 
=-~:ı~P\k~a~:_~ darpqa limanındaki baraka tevhiden ve Haydarpafa iskele~in e fi' 
Fuı. oııraıc her ~ in kötk münferiden ve aleni müzayede ile üç sene müddetle kirar• ...... 

•Wı&R•rı.U 
ı.ı.üft• ~~ntaz~~g~nı : rilecektir. ~ 

tcluu ası• tıozmaz. Müzayede Eylülün 25 inci Per§embe günü aaat 15 te Hayd . ~ 
________ -_ .. _. _·•_•_•_••_• __ da mezkUr Müfettitlik daireıinde yapılacaktır. Müzayedeye •f. ftl 
5000 Kilo koyun eti etmek istiyenler bu baptaki ıartnameleri Haydarpafa iıletme rdil ~ 
5000 ,, Kuzu eti tiıliği kaleminden tedarik edebilirler. Taliplerin büfe müıtemilitJ~ 

20000 ,, Sığır eti iki ~z ve kö!k i~.in de 120 lir~. teminat a~ç~sini idareye. teslim .e ., 
1 - Çanakale 3. numaralı jan· şartıle mezkUr gun ve aatte muzayedeye ı§lırak edebıleceklerı 

darma mektebi talebe efradının olonur. 
1/ 9/ 930 tarihinden 931 aenesi a· 
ğustos gayesine kadar bir senelik 
iaıelerine muktezi bet bin kilo ko
yun eti bet bin kilo kuzueti yirmi 
bin kilo sığır eti 3/ 9/ 930 tarihin· 
den itibaren 22 gün müddetle ka· 
palı zarf ile münakasaya vaze· 
dilmittir. 

2 - Etin ihalesi 25/ 9/ 930 per
ıembe günü zevali saat on bette 
vilayet dairesinde icra kıbnaca· 
ğından ihaleden evvel mektep ida
resine müracaat eden taliplere 
derhal ıartnameler mektep müdü-

• .. 
Hatlarımızda kullanılacak olan 200,000 kayın; 40,000 me~ 

yine 9945 tane meşe makas traveılerinin avrı ayrı münak• " 
12-birinci teırin-930 pazar günü saat 15,30 dan itibaren Ankar• 
devlet demiryolJarı idaresinde yapılacakbr. iJ 

Miinakasaya iotirak edeceklerin teklif mektuplannı ve mu'\'~1!.:.., 
teminatlannı aynı günde aaat 15 e kadar komiayon kAtipbJ ... 
vermeleri lizımdır. 

Talipler bu Oç mOnakaıay• ait ıartnamelerden her bir mOıı~ 
aaya ait olanı beşer lira mukabilinde Ankarada ve Haydarp•f 
idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

riyetinden verilir. 
3 - Münakasaya İ§tirak edecek Mnstacelen 15-20 bin meıe traven pazarlıkla aatın alınac:•~ 

taliplerin verecekleri teklifnameler Talip olanların yüzde on nisbetinde teminatlan ile birlikte~ 
şartnamedeki ıerait dahilinde ve- lül 930 · n t 15 t A k d ı d · eıv, 

l 
ey cumarteaı gün ıaa e n ara a ma zeme aır ..ı 

ri ecek fiat yazı ve rakkamla oku· müracaatları yeya mezkiir vakta kadar tekliflerini gönderıııel",t' 
na bilmesi için açık yazılacaktır. el 

4 _ Bedeli muhammenin %7,5 ilan olunur. Fazla malumat için malzeme dairesine mOr• 
teminatı muvakkatesi sandık mak- olunması. 
buzu veya hükfımetçe maruf ban· 
ka makbuzları kıymeti muharrev 
resi üzerinden istikrazı dahili tah
vilatile borsa fiatından % 10 nok
aanile sair mali esham ve tahvila
tın teklifname ile birlikte ikinci bir 
zarfa koyarak komisyon riyasetine 
birer makbuz mukabilinde verile
cektir. 

iLAN 
1 - Çanakkale dokuzuncu jan· 

darına mektebi talebe efradı için 

.. 
Devlet demiryollan idaresine ait olup aleni müzayede ile icl~ 

verileceği gazetelerJe ilin edilen Haydarpata garındaki bnfe 
müıtemilitı ile ayrı olarak icar edilecek iskeledeki köıkün f~~ 
melerinde üç sene olarak gösterilmiı olan müddeti icarın bır ti 
neye tenzil ve mllzayedei aleniye dahi teırinievvelin birinci çatt' e' 
ba gününe talik edilmiıtir. Şartnamelerin mevaddı aairesi aYo 
bakidir. ,f 

Taliplerin buna ıöre mezkur günde saat on beşte Haydal'P 
işletme mUfettiıliği dairesine müracaatları lüzumu ilan olunur. 

bet bin kilo koyun eti, bet bin ki- ı 0 

lo kuzu eti, yirmi bin kilo sığır eti ___ V_i.Ja_.v.e .. t.._.o_a.i.m_i,_.E.n_c.u.· m_.e.n.i-·i.ıa.· .n.ı.a.·.· ... ~ 
931 senesi ağustos gayesine kadar 
bir senelik iatelerine muktezi et 
3/ 9/ 930 tarihinden itibaren yirmi 
iki gün müddetle kapalı zarf ile 
münakasaya vazedilmittir. 

2 - Etin ihalesi 25/ 9/ 930 per· 
ıembe günü zevali saat on beıte 
vilayet dairesinde icra kılınacağın
dan ihaleden evvel mektep ida· 
resine müracaat eden taliplere der· 
hal ıartnameler mektep müdüriye· 
tinden verilir. 

3 - Münakasaya iıtirak edecek 
taliplerin verecekleri teklifname· 
ler şartnamedeki terait dahilinde 
verilecek fiat yazı ve rakkamla 

Tahtakalede No 85 dükkin 
Ortakl>yde Cavit ağa mektebi 
Arnavutköyünde No: 1-3 dükkin ile iki oda ,,-
rlalAda yazıla emlikin icar müzayetle müddeti 24 eylOl 930 ç 

ıamba gilnü saat on bire kadar temdit edilmiştir taliplerin •0'"' 

mene müracaatları. 

Satılık eşya 
Ta h 1 isi ye u n1 u nı n1iidü rlüğlindcn: 

500 kilo mikdarı saç 

Kocaeli vilayeti daimi 
cümeninden : 

ve okunabilmesi için açık yazıla· en- caktır. 
3 Parça zincir - takriben üç kilit mikdarı 
1 Adet ahıap kaporta 

4 - Bedeli muhammenin o/0 7.5 
teminatı muvakkatesi sandık mak· 
buzu veya hükfımet~e maruf ban· 
ka makbuzları kıymeti muharre· 

Akyazı - Ormanıevkiye yolu arasındaki bozuk aksamın tamira· resi üzerinden istikrazı dahili tah
tı olbaptaki şartnamesi ve 4266 liralık keşfi mucibince 8 te,rinievel vilatile borsa fiatından yüzde on 
930 çar§amba günü saat on beıte ihale edilmek üzre alenen münaka· noksanile sair milli esham ve tah· 
saya konulmuıtur. Talip olanların o/o7,50 nisbetinde teminat veya vilatın teklifname ile birlikte ikin· 
banka makbuzile mezkur tarihte Kocaeli vilayeti daimi encümenine ci bir zarfa koyarak komisyon ri· 
ve ıartnamesini gör=h ve tafsilat almak istiyenlerin Kocaeli Baı· yasetine birer makbuz mukabilin· 
mühendislijine müracaatları. de verilecektir. 

1 Adet Kaplumbağa 
50 Metre müstamel tel 
6 Adet müstamel gocuk. (1

0
.,e 

Yukarda cins ve miktarı yazılı ışya 25-9 930 per~emb~ ., 
aaat 14 te Haliçte tersanede maçola önünde sahale bağlı bu 011

',.. 

fener itaret gemisinde bilmüzayede satılacağından taliplarİP pet' 
ıembe günü muayyen saatte mezkur ... gemide bulunacak b•Ye 
mllracaat etmeleri lüzumu ilin olunur. ~ 

l\les'ul müdür: Refik ,.,.-,,,.. 


