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Pazartesi 

9 29 
'::' J 1930 ..._ 

Yeni Kabine 
Dün sabah ve akşam iki 

defa toplandı 
Kabinenin programı bugün Halk 

fırkası aurupunda görüıülecek 
Ankua, 28iTelefoa) - Veni ı~--------

lae,eti wekile, bafln saat •da 1 • h b 
..... t 17 de olmak ftzre iki ntı a at 
clefa toplanarak lutra sınıbamm 
1.,..ki lçtimaıncla okunacak 
PIGpamm ilnarlle megal ol
m~ttc.r. 

Anlrara. 28 (Telefon) - Ve
kller fıe,et{ ba nbab te ela 
toplandı. Ba l~•ada pertemlle 
fhl mecliate okunacak kabble 
PfOar••mıa laufi ua.a.r dalal
liade la ............ )Jaam seJcll· 
ti haldaacla alukere yapldaia t•- .. ., •. 

Propa.. .. .a.n aruanda 
~ı.ı tetkik •• Wr dereceli -. .. ,.,.ı... icin intihabat 
kd9lıllıllmm tadili, bilhaaa para· 
....... iltilrran ile iatibnlltım.
&da t ... li ..,. talan bUhmclafa 
••rı-"'*"ı•. 

Yeni hlkt:retin propaau mi-
.... meclitteki mllaak ... 

lw'a1acak, belki 
..... ._ a.MI• *~tir. Mecli· 

,., ... muh 
..... ...llaft mhakerelerin 

ti .de mDm· 

telplk Hatw 
,. ............ taw.. 

..... --· ... tatil bm-
ııtirdlk· 

lert ,Uzl mMecaM eardea 
IDlrek~ p Wr --si •-• 
zlraretiae ..,...., • .... .,., ............ 
r.ı'•W• Yali mu.W Fasla, 
llllalrif -- ....,,.. e.,ı. 

aWcl• bir clafttll kitleli ..... ..... .,... 
ICft clft.- .... tatil 

Halk, ı er•ni Halk 
flrliaaına veriyor 

Ank•" 31 (T.ıefoa) - De
Mi. S.Jitpsi, ICocW.W, Siwi
ll5-r belticliJe iatihababada 
Halk farU.. .. aıetleri a... ...... 

Kastamonuda 
Kaebu.~ 28 ( V• > -

Vill1etin ber t-.fmda b~-..,. 
iatibabatuaa clnam eclUlror. 
llerka •mMta.l ara•a şe. .,.. ........ .._ .... 
dar. Ara,ta q.8' flrlr• ....... ..... o..., • ........,. ., ..................... .. 
iatiı..bm H.lk flrk• leldncle 
iuipfa..-,or. 

Talat llGMt.a 
Koayaa, 28 ( A.A) _ Aatal,a 

Kbelli: ......... ._ A1ıı..,.,_ 

......... .-.............. _ ... 

V-A-K-l-T 
ın 

! ikinci tertip Hedive 
kuPonu: No. 30 

Vecihi 14 tayyar ... -~ 
Genç tayyarecimiz kencİi yaptı 
tayyare ile Kadıköyünden Y eı 

köye uçtu 
Yakında Ankarava kadar bir 

yapacağınıda söylüyor 

Vedlal..,. ta11 ........ aprk•" acwa.Ue 
~ ta11aredlerimlsdea Ve- parak a bir amanda Y'~k 

CiM B. la ICaMa,nade kendi ban lltuymnma iamifllr. Vı 
.a,t • bir ta,,are imalbae ma- hi B. dllD keaditile tlrlfell 
..Hak oldujuau yumıfbk. muhuririmiıe yeni ta71arell 

Vecihi B. Yeni ta1yaresinba kmcla tu iuhab venDiftir. 
ilk açut tecrllbelerini dla yap- - Tayyaremi iç a1da J•P. 
mlfbr. Bunun bGHln malzemeai clal 

olup ~almz 19ot6rl bariçtea 
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Operatör şehrimizin güzelliğinden 
heyecanla bahsediyor 

Ertuğrul l\luhsin Bey kendilerine yard1n1 edecek 

"Terra,, isimli Atman filim şir
ketinin KJot F arrerin eseri 
olan " Öldüren Adam ,, ı filme 
almak için lstanbulda filim çe
vireceği ve bu filmin bat rolUnü 
Konrat Vayt'in oynayacağı yazı
lmııtı. 

Filmi çekecek olan opertör 
.ı<urt Kurant evelki giln Lon
dradan ıebrimize gelmiıtir. Bu 
zat Almanyanın en kuvvetli ope
ratörüdür. Yapmıı olduğu, ya
ni operatör olarak filmin aldığı 
eserler arasında '·Kamerde Ka
dın,. Yardır. 

Sinema artistlerinin henüz ne 
giln geleceği belli değildir. fi. 
lim Fransızca ve Almanca ola
cak Ye her iki nüshanın baş ro
IUnti Konrat Vayt oynıyacakbr. 

Vaııı sahne Bernbard timdi 
pariıte, Fransızca kısım için 
artist angaje etmekle meıgul
dür. 

El yasada 

Şeker ucuzl lyacak 
Şeker fiatları glin geçtikçe 

dOfmektedir. Buna sebep Soviyet 
mallarının dllnya şekerine mey
dan okuyarak çok aşağı fiatJa 
1atılmasıdır. Alakadarlar bu 
yllzden lstanbulda şekerin kilo
sunun 42 kuruşa kadar inece
ğini s&ylemektedirler. 

Buğday beş kuruıa 
düıtü 

Ticar:et borsasından buğday 

fiatları çok dllşmüt ve 5 kuru
şa kadar satış yapılmıştır. Bor-
sa umumi katibi Nizamettin B. 
bu düşüklilğün dünya buğday 

istihsalinin fazlalığına atfetmek
te Ye bilhassa Rusyanın cihan 
piyasasına yanm milyon tondan 
f aı.la buğday gönderdiğini söy
lemektedir. 

Fiatların• bu derece düşüklll
ğü çiftçiyi gelecek sene için 
dftşündürmektıedir. Fakat ihra
cat tacirleri bundan çok mem
nun görllnmeld:edirler. 

VAKıT in t.efrlka.sı: 92 

Kurt Kurant dün bize fU 
sözleri söyledi: 

- iki gündür Istanbuldayım. 
Hayatımda en mes'ut günleri ya
şıyorum. Bu kadar güzel bir yer 
görmek değil, tasavvur bile ede
mezdim. Saadetimi ikiye- ayıra
bilirim. Biri, daha yakın bir za
mana kaditr içeraine firmek ka
bil olmıyan saraylann içini fflme 
alabilmek, 6teki de buna Ame-
rikan filim tireketlerinden enci 
muvaffak olabilmektir. 

Burayı o kadar aevdim ki ge
lir gelmez. İfe baılamak iatedim. 
Yalnız Yali bey Ye diğer btlkd
mct erkiaının fevkalAde muave
netleri ve lütufkArhiı olduğu hal
de, eşyalanmızı gümrükten an
cak iki gilnde çıkarabildim. Ya-
rın (bugtın) sabah Dolmababçe-
de filim almaya bqhyacafım 
Darülbedayi rejia&rft Mublin Etey 
bize koıtDmleri temin etti, yat
dım vadetti. 

GOmrükte 

Yeni tcşkilAt 
Gnmrnk idaresi kaçakcılarla 

mUcadele için Karadeniz bota
zsna yakan yerlerde teıkillt 
yapmaktadır. 

Yeni motörlerin bir kısmın da 
bu mevkilerde bulunacakhr. 

Sahte belediye doktoru 
Aksarayda Sofulard' oturan 

Sallbattin Bali paf& yokutunda 
bakkal Mıgırdiçin .dokklnına 

gitmiı Ye kendisine belediye 
doktoru ıllsll vererek aıbbat dlı
danına bakmlf, müddeti ıeçti 
diyerek para iatemiıtir. Ayni 
yerde ıUtçfi Naumdan da para 
iıteyen bu aahte doktor yaka
lanmııtır. 

Peşteye giden mimarla
rımız döndü 

Peştede toplanan beynelmilel 
mimarlar kongreıine giden tOrk 
mimarlarından Samih' ZGbtti, 
Faruk, HOseyin beyler dnn ıehi
rimize dönmDılerdir. 

. . 
~-..ıı...:.ı.ıu:ııc:ıı MU HAR R 1R1 : 

.... ~ .. --.. --
SfLA H~=-ENİS -

evlU içiıa bir üvey baba nasıl 
b6yle içten ağlıyabilirdi?... Son
ra ıiyaiı snkallı adam, hal ve 
etYar itibarile pek kibar bir 
adama benziyordu. Bu adam lrn
ca lstanbulda buluaamış, bu-
lamamış ta kocasının ölümü meı
kuk bir askerin dul zevcesile mi 
evlenmiye kalkmıştı? .. 

• Bu çocuk, bu adamın evliidı 

olduğuna göre kendisine bundan 
niçin bir teessUr hissesi çıkarı
yordu?.. Bununla beraber bey
ninin içini bik kurt, motemadiyen 
yiyor, iğneliyor, tırmahyordu ... 

Şimdi kendiıi de duanın bir 
an enci bitmesini istiyordu. 
ŞOpbeıini halledecekti. 

Mezarlığa bugüne kadar Tur
ban isminde bir çocuk değil, 
hatta bir adam bile gömUlme
miıti. Aksi tesadüf, bu ölüniln, 
hem bir çocuk, ölUıü hem de 
adının Turhan olms;n idi. 

Kafile mezarlığı terkcderken 

RüflO de gayri iradi bu kllçOk 
kafile ile hareket etti. Caddeye 
çıkınca kafilede bir datılma e
seri gördü. ifası biten Taltife 
üzerine herkes ıerbest kalmıfh. 

RUştD, ıiyah sakallı adamı 

takip ediyordu. Mezar batında 
ağlayan ve cenaze masrafını teı
viye eden bu adamı gkden 
kaçırmamak lAzımdı. 

Fakat bu adama De ıoracak· 
tı? .. Turhan isminde bir çocu· 
ğunu mezara gömen bir adama, 
nasıl: "Benim de Turhan iıminde 
bir çocuğum vardı. Acaba bu 
biraz evvel gamnlen çMuk yıl
lardan beri iıini aradı§ım çocu-
ğum mudur? .. " Diyecekti?? .•. Bu 
sual gUlünç olmıyacak mı idi? .. 
Bir baba oğluna istediği iımi 
takmakta serbest değilmi idi? •.• 

Gözlerile gayri iradi bir suret
te siyah sakallı adamı takip et
mekle beraber beyninin içinde 
muhtelif fikirlerin çarpıımaaı ba
şını adeta ıersem ediyordu. 

Yeni oktruva tarifesi 
müttefikan kabul edildi 

Cemiyeti Belediye dUn öğle
den sonra belediyede toplanmıt· 
tır. Belediye reiıinin bir tezke
reıi okunmUftur. Bunda belediye 
meclisi için hazırlıklara batlandığı 
defterlerin asıldığı ve bu ıefer 
intihabata kadınlann da iıtirak 
edecekleri için enelce reylerin 
atılması için verilen bir günlilk 
mtıbletin yedi gl\ne iblağ edil
diği bildirilmektedir. 

Bundan ıonra Emin Ali Beyin 
ve Hüaamettin Patanın mlltte
reken verdikleri bir takrir okun-
muıtur. Banda belde hududunun 
yeni tqkilitı mnlkiyeye göre 
yeniden teabiti Ye beıildqta bir 
belediye teıkilitı yapılması için 
reyiamma ml\racat edilmesi tek
lif edilmiftir. 

Bu takrir müttefikan kabul 
ol•nmuıtur. idare encümeni ta
rafından tayin edilen yeni oktu
ruYa tarifesinin mazbata Ye tali
matnameıi ayrı ayn okunmuıtur. 
EncOmen mazbata muharriri 
Aptulkadar Bey yeni tarifenin 
tanzimi eınasında sanayi birliii· 
nin Ye alilradar cemiyetlerin 
mGtallalan alındiğını Ye bu iıte 
oktiuYa mOdOrü Oıman Beyin 
fevkallde mesaiıi g6rtlldOğO, 
enelce azalara tem edilen tali-
matnameye itiraz ediline encn
mea namına ceYa Yereceiini 
ıaylemi:f tir· . 

Neticede talimatname mOtte
fikan kabul edilmiıtir. Kinunu-
enel bidayetinde tatbik edile~ 
cektir. Bundan ıODra Emin Ali 

beyin bir takriri okunmuttar. 
Bunda encOmen reial Ye mazbata 
muharriri beylere fevkallde 
meaailerinden dolayı heyeti umu
miye namma teıekkOr edilmeıi 
teklif edilmittir. Bu teklif kabul 
edilmiı Ye reiı Sadettin B. ta
rafından alen en encllmen reis ve 
mazbata muharr!ri Ye azalanna 
tqekkGr edUmiı, içtima nihayet 
bulmuıtur. 

nOnde ~dea adamı gaip et
memiye çalıııyor, kann Ozerinde 
onun bırakmıı oldajıı izlere ba
sarak yOrflyordu. 

Kafile Niıanta11nda d6rt yol 
ağımda tamamen dağılmıfh. 
Şimdi ince ılyab sakallı adam 
bir batına kalmıştı. Kalan palto
ıuna sarınmıı oldnp halde, bir 
arabaya binmek batrına gelmek
ıızın, Oamanbey iıtikametine 
doiru yOrüyordu. 

Rüttn, aralarındaki mesafeyi 
kısaltmakla beraber bu adama 
karıı na1ıl ıöze baıhyacağını bil
miyordu. Sonra bu ifİ, bu karda 
kııta ıokak ortasında mı görüş

mek, yoksa adamı evine kadar 
takip ederek orada mı halletmek 
mtlnasip olacaktı? ••• Ne yapaca
ğını tayinde mütereddit, müte· 
madiyen yllrllyordu ..• 

Karın keufeti arttığından ih· 
tiyar adamı bizzarur daha ya
kından takip etmek icap ediyor
du. Böylece Oımanbeye kadar 
çıktılar. 

Bir sessidik içinde imtidat 
ediyordu. Zaman zaman karlara 
bl\rllnmUı bir otomobilin geçi'i 

S. C. F. 
Dün bir iki şube açtı 

Serbes Cümhuriyet Fırkasının 
Fatih, Şehremini, Beylerbeyi o
cakları esasen teıekkül etmiş 

olmakla beraber dün akıam 
resmen açıJmııtır. 

Bir şika)'et 
Kartal kazasında intihap he

yetinin teşekkülünü kanuna mu
halif g<>ren S. C. fırkası Kartal 
kaıaıı şubesi Kartal kaymakam
lığı ve Istanbul vilayeti neıdin· 
de teşebbüste bulunmuştur. 

Çatalca intihabı 
Çatalcada intihap cetvellerinin 

çalınması üzerine intihap heyeti 
timdilik rey sandığıoan açılma
masına karar vilmiıtir. Bu karar 
vilayet enclimeainde tetkikten 
ıonra kanunen ne yapılması 
lazımsa ya tastik edilecek, yahut 
intihabat feıh edilecektir. 

Adana da 
K4r~ı tırk4 n4mzetleri 
S. C. fırkası Adana belediye nam

zetlerini de il!n etmiştir. Namzecler şun· 
tardır: 

Nadire CelAl R, Dıblanzade Meh
met Fuat B., Tüccardan Remzi B., .Mil
tekait Jfizbaşı Şükrü B., Hacı Ilekira~a 
zade Omer Ef., Nebi oğlu ·revfik B., 
Tllccardan Ismail Halkı B., Fabrikatör 
Haıan B. (Cumhuriyet labriknsı sahibi), 
Yeni Adana sahi Ahmet Remzi B., Altı 
kulaç zade Mahmut CelA!cttln 8., Gani 
zade Osman B:, Operatör Ahmet Salih 
B.,..Avukal Musa Bidil 8., I\Mzade Yu
suf izzet Ef. Yaver .Mehmet B.., Kasım
zade Ragıp B., Ziraat mühendisi Vehbi 
8., ldıU Ayınt.abi B., Mehmet Ali zade 
Abdülcııbbar Ef., Toraman usta Ahmet 
Ef, Kibarzade Mahmut Nedim B., Dr. 
Lütfü B., Avukat Rifat B., Kuyumcu Atı 
Ef., Terzi Emin Ef., Hacı Seyit Ef. za
de Hafız Mehmet Ef., Alemdar zade 
Abdülkadir Ef., Sabri Çitak B., Ahmetli 
zade Mahmut Nedim B., Mengüli zede 
K!mll 8., Hatipzadt' bdUssamet 8;, cRa' 
sihT..a<le l'tyzı-n;, /\JOayrarıvıenmer Kı· 

za B. .ı 

M. Venizelos 
Türk- Yunan münaıe
batından bahsediyor 

Atina, 28 (A.A) - M. Veni
zeloı bir nutkunda demiştir ki : 
u Jtalya Ye YugosliyYa ile mi
saJClar akdedllmiıtir. Pek yakında 
TUrkiye ile de bir doıtluk mua
hedesi ve bunu itmam eden 
diğer mukavelele yapılacaktır. 

Bu ıuretle Türk- Yunan müna
ıebatında bir tarihi devre açıla· 
cak, yakın ıark resanet bulmuı 
olacaktır . ,, 

duyuluyor, ıoora Şiıli iıtikame
tine doğru uzanan caddede 
aağlı ıollu kaya yığınlannı an
dıran bir çok apartıman, kann 
keaafeti içinde ancak hayal me
yal farkolunuyordu. 

ihtiyar •dam, buraya gelince 
durdu. Sonra ıola doğru saptı. 
Karıısına gelen ıokağa girdi. Ve 
nihayet bOytık bir aparbmanın 
kapısı annnde durdu. 

Buraya gelince Rüıtnntın yll
reğlndeki çarpıntı azami haddini 
bulmt11tu. Acaba karısı bu bina
nın hangi katında idi? ... 

Baıını kaldırarak gcblerile 
karıııındaki binanın pencerele
rini tetkika Ye orada karısına 
benzer bir kadına tesadüfe uğ
raıtı. Bir muamma karıısında 
idi. Buraya niçin gelmişti? Dnn
yada kendisinden baıka oğluna 

Turban ismi takan adam yokmu 
idi? Yoksa karısı, bu adamın 
zevceliğini diğil, metresliğini mi 
ifa ediyordu? 

Aksi gibi pencerelerde hiç 
kimseler yoktu. Bina kurşuni 

cephesini yer yer kaplıyan kar
lar içinde atalet ve rabavctle 

(_T~~AF 
M. Hendersofl 
lngiliz har c ve nazırı fllc
vonı cemiveti h11kkına. 

ne diı•or? • . . e 11 
l .ondra, 27. (A.A.) - 1 Jıırıcı) . 

urı l\l. l lcndcrson, Cene,·reecn bu 11 
Londraya a\·dct etmi,tir. i\J. flenderso 
kcndısile goni şen lcr; \'aki beyanatı~ 
\k . . bı ı · . ·o 1 ı ın ı "\'am cem ıyetı tiyilk mec ısını . . 
içtiınaının kendi fikrince 1929 '?u~. 
kadar dikkate <ıa'-·ıın bir fe\•kalıldellk r: 

' J d lt\I" wnıemekle beraber çok faydalı ol ug 1_ 
· k.. • ebeıtl111 

nu, çun ·u geç,·n sene ycnı ve I· 
. "ap• yetll bazı pl:lnların tertibindenberı · gıı· 

mış olan işleri gdzden geçirmiş oldıı de· 
ğunu söylemiştir. Nazır beyanauna 
vamla demiştir ki: ıl 

.. Avrupanın bernelmilel iktısadi , .•• 
• ft" 

yeti hakkında gayet kuvvetli sure~e ·11 
pılması 1\1. Briand tarafından cavsıye wı 
meslekdıışlan tıırııfından da kabul edi art 
tetkikattan şimdiki beynelmilel d~ 
şeraitinin bütün cihanda hükOm 5 

iktısadl inhitatın avdeti İhtimal ve ill'~ 
kAnlarını asgari hadde indirecek sııret'. 
bir değişiklik vücuda getireceğini zıt 
nedi yorum. 

Bu sözlerden sonra M. Hender5~ 
Fransa ile ltalya arasında denls ı~te 
hakkında cereyan eden müktlemelerdetl 
bahsederek bu mükAlemelerin def'•

111 

edeceğini zannettirecek kuvvetli !ebepld 
bulunduğunu ve tahdidi teslihıt lhJ'f' 
komisyonunun bu yakınlarda aktcd~ 
ği içtimaa kadar alAkadar iki bük~aıecil 
teslihaun tahdidi meseleslle ugraf~ 
üzere bütün cihan devletlerinin işdr~' 
bir konferansın içtimaa davetini müJJJ~iiJ 
kılacak tertibat alınmasın• müsait J:ılf 
itilAfa vasıl olmalannın ehemmiyeti b•~· 
kında ne hdar ısrar edilse yeri otdııP 
nu beyan etmiştir. 

Bulgaristan 
Noki4i n4Z4rından rllcd 

mu ediyor t 
Atina. 2;. (A.A.) - Bulgaristan )il' 

l\Umeanuı -:nırthısır1ıu11.-ııwc:u .. ı~ •• ~ 
-8a bir konferans meselesi haldt'n1MP 
ilk kararından rücu edeceği sallbiyefd' 
mahafilde ümit edUmektedir. Alınan b,
haberlere göre Bulgaristan bu busut' 
müteaJlik mütalea ve noktal nıur19" 
hakkında Balkan konferansına bir ~ 
tıra verecektir. 

Türk - 1\lacar ticaret 
muahedesi 

Peşte, 28 ( A.A) - TOrki11 

ile Macaristan arasında 21 111•" 
yısta aktolunan ticaret muabe" 
deıinin musaddak nOshalan d8• 
Peştede te•ti olunmuştur. MuJ" 
bed~ 15 gün sonra mer'iyet• 
girecektir. 

mnheykel bir kayitsizlik ar ....... 
da yllksek bir dağdan kopaollf 
iri bir granit parçası haliod' 
duruyordu . 

Bu kapıdan içeriye rirmek ~ 
yoksa hemen geri dl>nmeklP" 
lazımdı? hala dunu tayin edı
miyordu. Eğer bu adam aeao•• 
hatin kocası, yahut amanı İl" 
onunla nasıl yUz yfize gelebile
cekti? 

Karısı bukadar fena bir ıoe~ 
kie düıtükten sonra kendiıioit' 
yaşamakta olduğundan bile b•."' 
berdar olmamalı ve kendillt 
onun için ebediyyen aakerd" 

t il"' gaip olmuş, hayat ve melll• 1 

ı·d • n haber alanmamış adanı 0 

rak kalmalı idi. 
Belki bu dilşllndükleri yaPlıftl• 

belki karşısındaki adam, ne S•."' 
h . d k idlı ma atin amanı, ne e ocaıı 

hiç hiç bir şey değildi, ııdeC" 
Turhan isminde bir oğlun bab•fl 
idi. O takdirde bütün bu tere~ 
dUtler, bu endişeler, hepsi b 

ve manasız olmaz mı idi? 
toumedlJ 
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101 kişi ile İlk mektep başmuallıırıleri S5s~§§~§§§~~~~ nir ,.e ifla::. edersiniz. Yüz odah bir sa·ı 
- rayda üç kişi oturuyor. Bu üç kişi 0 

- aı. ı. yalnız iipürmeğe koyulsalaı·ı 
~ii§§§§§§§§§§§!§~ .. ı A k onuncu odada yonılur1ar.... Herkes :: mu a at belediyeleri tenkit ediyor haksız. t~-

A 
• • • tanbul beledi.resinin bundan fazla ış 

merı.ka mı·ıyarder· . görmesi bir keramet olurdu. J nın Mikyaslar gayet büyük! Doğaziçin· 

Dün aralarında toplanıp mesleki 
reler de bulundular. 

müzake .. 

hakkımızda d •• •• d ••ki • de :mparatorluk deninden kalmn ha· lıtanbul teh
UŞUD u erı ra1' .. :.araylar ne kocaman! Tahtadan ri ilk mektep 

aray? Türkiyeyi gezmeden hiç ha:>~a- baımualliml eri 
• - J4 timden ge~mezdi. Tahtadan yapacagı- dün F atibte on 

Otuz Yaşında zayıf çirkin ~ünepe, yor J tatistiklere bakmış O k··d· nıza acaba neden .·ağıttan, kartondl an Ü"ÜncU ilk mek • 
&ol k b , , ~ . ' s u arın ya ., D h muazzam o ur· • 

Q ir genç. Çok terbiyeli ve görgü- evlerini saymış. pmamışsınız · a a il · tepte maarif 
lU Babam du B' h" d' h1arından ncı 
ta' ndan mUntekil iradı tam, tas - Osküdarda boyalı kaç ev var? Al ·d .. :n ır ~e~e pa ışa k .. ·kü denilen müdUrü Haydar 
L hlad lll Yunanistan de\'letinin bütçesi - Osküdarda baraka olmıyan kaç 1 u Hamıdın Yıldız 0 b nzetirdim 
-.a ardır ı . , sarayını hayalimde neye e • Beyin riyaıe-

B • • • .. e'' nr • bilir misiniz? E il in Şamda, Ab· tinde t 1 J _u, ıenç "mutenekkiren,, Jstanbola - Osküdarda mamur bina kaç? b ti . · mev ~r ·ıerin Kahi- op an-
re d~. Kendisi ile tanıştım. Masanın üzerinde sürüklenen bir ga. a: e~nd ~tğdat~. F a!ı~ı Kortu hada· mıtlardır. lçti-
b' ~U§terek bir dostumuz onunla beni'zetenin beyaz tarafına bir ferah hesap ~~ :· ~ u Us_ e~~~ııcnnın Yıldızı ilk mada Haydar 
ır öile yemeğine çağırdı. Maksat ye- yaptı: _ı asır arı gıbı hır şey ...... d··~··. B. yem dera 

inek deiil .. ij kt' J • B"" ·· Ü k''d 1 b . zıyaretfmdeki İnkisarı hayatımı U:.U .. •. , ıor şme ı. yıce ve epeyce - utun s u ar a, e nıye ve ar- .. .. .. 1. ' . h ·Ji barakadan ıeneai mllnase-
toruştUk ,. y k't k' rıııı .... k nur . ın ı, ufaklı bır a) 

• sa, ...... ew· or a ı <ın go · tırmalı- .. kk k" .. . h Jl ' Kim bilir b fi ırm-
d Mr. Richman (iğreti isim) Anadolu- yan" ın iki katr yapılamaz.. Yirmi bin ~ul~e ~ ~tu bır ma. a b~; adamdı! l e ı eb mua bı r 
a biraz. do1aşmış: Hope'den Mersin'e boyasız baraka.... ~ an amıt ne ze,·ksız 1

• b"l ere azı te ı- • • . h 
1
• d 

bir · · Bızde muvakk t yir bınalan 1 e llk kt b lllmlerı ıçfıma a ın e çıqı çiziniz, bunun garbını biliyor. Söz vapurlarımıza intikal etti. Mil- d •. • a pana gatta bulunmuş, me ep ~~muit k'k d fteri 
Lif az. Çok görmüş, az söylüyor ''e yarder gene zihni hesaplara daldı: a ~ .. s~~~am yapılı~.. f a vapıyor· baımuallimlerin bundan ıonra bırer müşahede ve tet 1 •• e 

beabelU zekisını giz1iyor. Bununla be· - Bütün vapurlarımızın bedeli u~ ~~- :.~pmak. ıçın .. e~k. ·l\tarma· bulundurmaları lüzumu kendilerine bildirilmiş, bir eylülde~ ıtıbar'n 
;aber ağzından, mrh1adızla, tek tük He, dedi, son transatlantiklerden biri- su:uz. U) uk, lakın çuru. görmeden t tb'k d'l - başlanan muallimlerin terfi ve tccziyesı kanunu 
ikirler ~ktim. nin kamara kısımları yapılamaz. ra an ~e1i.rken, daha fenerı ı::ır geri... a ı e ı megc_ . h t vermi tir iki yüzden fada başmu· 

Memleketi b~ka gözlerle görmüs. Ben de fikren 0 rakamları tek 1 ne ka~vetlı manzara. .. .Beş a- hakkında mualhmlere ıza a ş · . t' 
Di :. rar a- I t b ı b d uk zannetmez · · · k ·;,.· · t' U atten fazla devam etmı;; ır. mağr bizimkinden ayrı ve bi1hassa dım: l\li1yarder hesabı lehimize ferah ~ an u u u erece uyuş allimın ıştıra ettı6 ı JÇ ıma Ç ıa •• unwm.-ım-
b. .. . d' ı l t b 1 'h . d gavet uzun __ .. __ .,_..-,._,•mm-·-·---ııe gore aykırı. Bir hacı baba ile, bir tutuyor. ım · s an u cı etın e · .. --·--·--1"'tuıı.-ı1"'1-• } 

tnağribl ile Londrnlı bir münevver ik- - Tahtadan hiç sehir evi olur -> gezintiler yaptım. Bi1ilti~m yolu ka~ıl Tashih Mektepler açı ıyor 
t t :. mu· b tt' y.. bar kaç m ' ısa çının arasındaki fark ne ise onun· - Tahta, kereste .••• du'\'ar malze- e ım. uzlerce metre, . . "ndc G . b' h b llnase- d 
la benim aramdaki da öyle. me i midir? Bu ma1zeme ile an k 'f. yürüyorum: ne kalıbı, kıy~fetı ı~erı 

1 
. . eçen gün ır a er m . Hiç bir telebe eqıkto kaime 1 

Milyarder hayli alaycı. Lakin hiç lik ebniyesi yapılır. ca çı biri, ne de temiz bir dükfrnn ! l\ ezar aı betıle Adalar kaymakamı ~a:rı I t b ldaki bütün mekteplerde 
ı:tiUmtiyor, hatta gülümsemiyor. _ Tahta kereste daya Mil yola hücum etmis. Eski, kavuklu) me· beyin resmini basmak istemıttık. b 5 an u b ... babından itibaren 

ZUğ- • nmaz. · t 1 1 • k ıs. On arın . l I b" k u çarşam a S• UrtlUkten hah ettim. Derecesini vakkattır. Bu madde) . d' . h 1 zar aş nrı yo tara sar m ~ Halbukı yanıt yapı an ır ı- Ş h . . 
• J • er, ım ı, pa a ı d k . _ . para~ı satan . d l b l nacaktır. e rı mı z-an amamnzlıktan geldı: gelir. Kurtarmaz s· .. ··r,· . . ara~ın a uzu başı, cıgerı, 3 • - 1· ''zu··nden Hayri Bey yerme ers ere aşa 

.. ız musıı ~ınız 'e b' . , 1 b . var. Beyog· ışe yu . k l b sene kay-
- Mesela günde elli lira el masra- hotbinsiniz. ırı · stan ulun hır kokusu .. ~ k B k k kamı Re•at Beyin dekı me lep ere u 

f lu., O mahal! · A payı ogrenme ey oz ayma y k h neden çok ınız da mı yok? 2:; dolar .•• 5 isterlin... - Müsrifi anladım. fakat niçin hot- . . . enız vru . de odalar . ıkmışhr Tashih ve itizar dedilme Uzere er se 
- Mümkün mü? bin olahm? Mösyö.... ıstemış. En meşhur otelın 700 resm.ı ç . f la talebe müracaat etmiştir. 

Si d . . . z· · . banyosuz ve ekseri,•etle !i!USUZ. • • ederız. az . . b' 
- z e orta bır hekım, orta bır a- - ,ıra sızden sonra gelecek nesıJle. b' P.f 1 . • hri fakat aııı•1111111...,,,., ... "' Alınan tedbir sayesınde hıç ır \"Uk t, rta bi • d'' ·· Ü I ın ıh.ı us u hır Avrupa şe , · _.,_111_1...,..-nwaıı-•••ııııuıuııııınıımı uı 
a o r memur ayda 500 dolar rı uşunm yorsunuz; mem ekette ser- d bi yok Oçün· • e az' Size .Asyadan çokça kanaat k kta kalmamış hepsi 

0000 liramız) olsun kazanamaz mı? nt bırakmıyorsunuz. ~~ em r tek oteli o1su~ . . · . or· nız n '· . ~ • ima ·ınız, çocu . ~çı. . ' 
Bu bahis uzadı. Herif züğürtlliğü· - J tanbulu nasıl buldunuz'! cu ~ınıf otellere burada bırıncı ~;Y.,00 intikal etmış. Kanaatk~.r o .>. • yerleştırılmıştır. . 

mUzün yüksek mertebelerini biliyor, Düşündü: _UT.aktan epeyce, yakın· ~-ar, ve o~ların da bü~~n ya!akl:e. ~-ıh lharis olunuz. Eğl.cnc~ g.~~ah degıl.dır. Eu sene yeni der. yalnız bır 
bilmeseydi ıunu söylemezdi: dan hiç 1 u bul mu~. 0~· Bunun ıçın hıç · _ > ~ . Şarklılar bu hakıkatı ogrenemedıJer. ilk mektep açılacaktır. 

A k . .. . beklemeyınız. Seyyah ce1betmek ıçın . . ~ t yor 
- n araya yakın hır koye gıttim. Gene düşündü \'e akibet dili çözül- rekV . k 1 tel yol vapı- Hindistan, hayatı ıhtısara ugra ı . Fatihte Çarşambada yapılan 
{Tabakasını açtı. Safi platinden. dil: am }apma tan en·e o ' . Ameriknhnın gayesi ise bir ömürde bir b kt -b· ima meras:roi 

Aiır mı ağır. Üzerinde bir tek elmas . nı7~ .. ,. T .. kJ u me e m açı 
var. Tabakanın iı.:lemesi bir harika. Ga· :-- On bınlerce barak~: •. yangi.n ~eı~ .. Ahalinizi vücutça pek zayıf ve d~- kaç hayat yaşama.ktır .. Sız ur. :r perıemb~ günü yapılacak, mek· 
Yet sade. Türediler bunu 1 lerı ve barakalar.... Guzelce hır, ıkı şuk buldum. Geçenleri ımydım. Tendu· hintli cinli olmak ıstemıyorsunuz • Ja- t t rtesi günü tedıiuıtn 
• an ıyamaz. cnmi bakı .. "'IZ hı' k · .. · d ~ ·ı B ' • ~ ı ; ep e cuma 
.. •

1
• <L.CU& .. ı&uluı .. 6Ul 0000 .. u... t:ll &, ' ""' r RÇ camı ''e gene rust insanlar Onda bir bile egı • e· k' :ı\Jderilô\}ıllğl Q~ ffi miyorsUDUZ. k 

SaheıMr.] ~okuk ~rakalar. Hacll8ı7! bic §ehlr.~y. d hiç ihtim m yok. Giilmüyorı;unll%. ın.. . . . -·· . rini ciflikleriniz baJlanaca tır. 
Oe.amla: - Hepsi çamurdan hep- k~da hır şehir. Zamanı bol bir şehir. i\'eşesizsiniz. BeJli ki keyfiniz kaçmış. ;;ehırlerınız. koyle z, •• ht -:::::::::::::::::::::::::...:-J-

ai e&kl, hepsi dökUk 150 ta • Ne Anupa şehirlerine benzer ne d... Du''kk- 1 b' "k t . lrerlek vıkıhp yeni baştan yapılmnga mu aç· ( V U K U AT ne ev. As ·a hl 1 
" · an ar ırer mı ya.c; ır. ~ • 

Bunlardan biri kaça yapılabilir? h 3' şe rlerine yakın, yıkık bir şehir; sokak1arda dükkan cnn çekişen bir mil· trr. . . . 
' - On isterJine. .. Yani elli dolara. er halde uya~ık değil. _Mesafeler U· essese gibi sürükleniyor. Millet de, tıpkı memleket g.ıhı, ye~ı 6f>o lırasmı çaldıb r 

- Demek ki bütün köyün ebniyesi ~:~-n~z~·: nUfu1:8 n~ büyük saha.... • •.•••• Ben Hindistana sekiz kere baştan tazelenmeğe ve yenıleşmege 
1500 isteri in. Tarlaları ne edebilir? k. r· . . nbul cıhetı bu kadar halkn sefer ettim. Hind01ar gayet geri. Bu muhtaç! .. 

Düşündük. Milyarder orada çifJik a Bı _ıdı. d . geriliğin sebeplerini kitaplarda a;aş· İkinci nesi1de Türkiye şehir, koy ve 
f . ti H ıraz urdu ve düııUndU. h . bil .. d ğ' ıa arını sormuş. ayvanların değeri Tü ki ıt • tırdım çoklarına sordum. ve şa sen maddiyat itibari1e büs tun e ışmez, 
hakkında da fikri var. -k r dr ye~in en bilyUk derdi? Bu. tetkiklerde bulundum. N';tice: Hindu ve çocuklarını sizden başka insan1ar 

nu eş e er gıbi oldum Mesah r · ' 
Ev eıralannı tefti etmi§. Tabaka- geniş· nüfus _ · a gayet Yemek yemiyor. Et yememek hint ının olmazsa ....• 

mndan bir cigara çekti. Yaktı. Bir kaç Alma~yadan ~~~::r~i:~lk~ransadan, azmini çürütmüş. insan hem {et), .hem ..•.•. Amerikalı milyarder işte böy
aanlye sustu ve tabakaaı ile oynadı. dranın nüfusu kad h 11 ' t' Lon- (ot) Yernek için yaradılmıştır •. Hıntll~ 1 dırdırlandı. Llikin, acaba, bu fikir
Sonra: da tıpkı Türkiye -~~. ap \ "· stanbttl lerin yalnız ot yemesi onlan J_nsanhk 1 e in yüzde kaçı doğru? Orasını bilmi-

- Demek ki, dedi, şu külüstür siga- nık bir ı.•hir nüf gı 1

7"00ebi ge~iş, dağı. mertebesinden indiriyor: Hinth1er ku· ~r·um Bildiğim bu söı.lerin bitaraf ol-
bed ]. ·ı bö' 1 r ' U!'>U n bıle değil' d ı· ık ile ye· )Oı . :ret mahfazaınnın e ı ı e Y e bir Eğer Ttirkiyeye 1 ta b 1 · zu ur. Sizin kusurunuz ay 1 d B' Amerikahya 0 tesiri et-

köy ••••• ıustu, ileri gitmedi. de olduğu kadS::. 
8 

1 
n u a sair Yerler- memektir. Aldığınız gıda ile bu nsn~ m~ı ır. ız 

..•..• Usküdardan sıklık bahsedi- daha işin başJan~o ~apmak isterseniz icap ettirdiği işleri göremezsiniz. Tarı- mışız. CelAI Nuri 
-- cın a yorulur, tüke- ki dünyalar çalışamazlar. Jhtiyaçlan· 
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Yatan: S. S. Van Dayn 
zeki ve durendit bir adamın kl
n idi. Halbuki Pfif'te bu nzi
)'etler yoktu. 

- Kumandan mllcevheler 
hakkında kardqinin kendisine 
nlan ı6ylediğini bildirdiği r.a
ınan buna inandınız midi? 

- Bahsederim ki Benson 
lll6crimse buna dair tek kelime 
ı6ylemedi. Kumandan bunu kar

d'finin kapııını dinleyerek 
6irendi. Bu, kapıdan dinlemek 
ıneaeleai bana cinayepn ıebebi 
hakkındaki ihtimalleri de kazan
d1rd1. Biraz ıonra Stitin rapor
lannı alınak bu nokta daha faz
la tenenllr etmiı olacak. 

- Si:ıe göre cinayet pek 
leri ltir ıekilde kararlqbnldı, 
degil mi? 

- Evet icra iılui 6yle. Ka
rar çok evvel verilc:ıif, kuman-

Nak1cdcn: Omer Fıhem 
dan kardeıindea kurtul 

1 , • marun 
çare er,nı araıtırmaya b 1 aş amıı· 
b Yalnız zaman ve m'"'kA • . . 
h ll , , .,.. D lflDl 

a etmemııtı. Birdüzilye • 
k pro1e 

uruyor ve bunlann b'ır b' . . . 
b . y arısını 
eyenmıyordu. Nihayet b ki _ 

d .•. f e e 
• ıiı ırıat. zuhur etti. Benıon ile 

Mıs Senklerın yemek yiyeceklerini 
duydu. Benıonun nihayet saat 
yarımda evde bulunacag· ını b 

d k d.. • u 
a.n • en 11ıni öldUrOrıe müc-
n~ ola.r~k yilzbatıdan şüphe 
edilecetını keatirdi. Karde
tinin yaııhaneden aynlırken m6-
cevherleri beraberinde götürdü

i'?nil. görmllştil ne fırsat! Her İf 
bıtmıı, yalnız katil anında bir 
baıka yerde bulunduiunu iıpat 
etmesi meselesi kalmııtı. Bunu 
naaıl yaptığınıda aı enel anla
dık. 

Markam dlltUnOyordu. Bir • 

mllddet ıonra başını kaldırdı: 
- Kani oldum, dedi. Fakat 

Allabım ne DJlltkDl yaziyet; bu
nu iıpat etmek lbım. Elinizde 

çokluk delil de yok. 
Vanı omuzlarını silkti: 

_ Ne yapayım, dedi. ~izin 
hlkimlerioiıin kafaları kalın ııte. 
Bir takım 1açma aapan deliller 

iıtiyorlarıa bu beni aJlkadar etmez· 
Ben ıizi onun mllcrim olduğuna 
ikna ettim ya. Yetiıir. Vadimi 
yerine getirdim, demektir. 

_ Doğru, ben de aksini ıöy-

lemiyorum. 
- Şu halde! 
_ Siz hakkınıza isabet edeni 

yaptınız Vansl 
Şimdi iı bizde. Biz çahıalım. 

Hat ile Hagedorn bizi adliyede 
bekliyorlar. Haydi gidiyoruz. · 

Adliye dairesine gidinciye 
kadar Markam kendini toplamış, 
mutat ıoğuk kanlılığını tekrar 
ele almııtı. Hat ve Hagedornu 
tabii bir ya:ıiyettc kabul etti: 

- Hat, dedi. Artık bu ıefer 
mOcrimi tabii olarak yakaladık. 
Oturun, ıiıe anlatacağım. Daha 
'-·vel yapacak iki küçük 

itim var. 
Kumandanın rovelverini yüz-

baııya uzattı: 
_ Bu ailihı muayene edin 

ve Bensonu öldüren ıilAh olup 
olmadığını bana ıöyleyiniı, dedi. 

Tabancayı alan Hagcdom 

pencereye doğru a~r adımla~la 
yUrlldU. Cebinden bır pertev11z, 
bir takım ufak tefek aletl~r. çı
kardı. Madeni bir görUltU ıçınde 
ıilibı karıştırmıya baıladı. Zem
beleği çıkardı. Tetiğin yayını 
kaldırdı. BlltOn ıilihı parçalara 
ayıracak diye dOtünllyordum. 

Halbuki onun maksadı sade-
ce namlunun içini aydınlatmak
mış. Silahı aydınlığa tuttu, nam
lunun ağzım gözUne dayadı. Bir 
müddet böylece baktı. Araaıra 
silahı çeviriyor, başıoı sallıyarak 
garip hareketler yapıyordu. 

Nihayet hiç bir lakırdı söyle
meden parçaları kemali itina i
le ağır ağır yerlerine koydu. 
Koltuğuna dönOp olurdu. Bir 
kaç dakika gözlerini kıpııtıra 
kırpıfhra bize baktı, ıonra: w 

_ Vallahi dedi, bu aradıgınız 
ıilih olabi:ir. Onun bütün evsa
fmı haiz. Fakat kat'i birşey ıöy· 

Nişantaşında oturan tramYay 
şirketi mühendislerınden Cel~ra
küsün tramvay içinde 650 !ırası 
çalınmıştır. 

Şakanın sonu 
Hcğbeli Adada oturan arabncı 

Ali ile Yani şakalaıırlarkeo A· 
linin elindeki sustalı çakı Yani
nin ıol böğrüne girmiştir. Ehem· 
miyetli surette yaralanan yani 

h.staneye yabrılmıtbr · 

l~emem. . 
Bensonu öldüren lcurıunu bı-

liyorsunuz ki ben almıştım. ~e
çen glin tetkik ederken üzerın· 
de bazı sıyrıklar gördüm. 

Sonradan olma sıyrıklar. Bu 
silahın namluıunda da onlara 
müşabih çizgi ve kabarcıklar 

var. 
Dediğim gibi şOpbeleniyorum. 

Fakat kat'i bir fey söyliyemem. 
Bunun için silahı bir kere de a
telyemde muayene etmekhğim 
lazım 

_ Maabaıa kuvvetle ihtimal 

veriyorsunuz değil mi? 

- Zannediyorum. Fakat al
danmakhğım da muhtemeldir. 

- Ata sillhı götürUp mua-

d 'nir Hagedorn yalnız yene c ı · 
neticeyi bana sDratle bildirmek 

lazım. 
Hagedorn gidince Hat: 

_ Bu mutlak o silahtır, de

di. Ben Hagedornu iyi tanırım. 
Ağr.ı öyle ııln bir adamdır ki 
kat'i bir bDkUm vermese biç bir 
zaman böyle lakırdı söylemez. 
Kimindir tabanca! 

(Bitmcdı) 
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SUTUNt:AllDA 
. SE·YAAA_T 
Elde ishdat olunca 

Yarım temeller, baıarılama
mış itler karşısında elem 

duyarız. Fakat o itlerden ken
dimizi meı'ul tutacak mevkide 
isek duyduğumuz elem iki batlı . . . 
olur. Memlekette yerleşmesını 

istediğim, teeasürünü özlediaim 
idare ahlikmdan biride işte bu· 
dur. Çünkli biz çok defa e~ki 
muzur bir mirasa uyarak, maıy
vctimh:.in hatalarını örtmeyi, 
:nahmilerimizin acizliğini aakla
ınayı mertlik aayarız. 

İntihap kanunu tadil 
edilecek 

Mısırda yeni ve mühim ha
diseler vuku bulmak ü~eredir. 
Alınan haberlere göre Mısırda 
kanunu eaasiyi ve intihap kanu
nunu tadile müncer olacak ha
diseler vukuu pek yakınd!!'. 

Malum olduğu üzere bundan 
birkaç ay evvel miUi Veft 
fırkası reisi Nabas paıa, kanunn 
esasiyi ııyanct için bir layiha 
hazırlamtf, Mısır kıralı bu layi-

Kadıköyünde bir 
hadise 

K endi anlattığına göre sabık 
kültürcü ve lahik fırkaların 

sağ ıol iıaretçisi Sadri Etem, 

1- 22 - GÖMLEK 
geçen sabah gazete okumak 11- Medine mahşer gibi idi 
zere Kadıköy kahvelerinden bi- , , • • •, , . ~~ 
riıine gitmiş. Eıma çadırdan çıkarak be ba- du. K~yy~m •. b~ğı~dı. Bk~dJJI ~ 

Kahve tenha İmİf, kahveci y . b. ğ d. ra sevımlı bır ıhtıyar . ,,,,;... 
meydanda yokmuı. O esnada sına aradı. czıt, ır a acın ı- d.. Leyla ona annesin•. 1''f 

şiyi iÖrebilecekmitıiniz. Bir Sad- doll 

Düşünmey:z ki bir liyakat ıize 
destek oluı ken, kendi Yicdanı
mız da ınphe verecek mevkilere 
dUşOyoruz. Halbuki vatan bjç 
kimseni• çiftliği değildir. Onun 
üstündeki nimetleri kendi zevki
miz, kendi keyfimize göre şuna 
buna paylaştırmak o toprağın 
sahibi olan miJJete karşı en af
fedilmez, en küıtah bir hare
kettir. it için ehlini aramak •.• 
yükıelmek için bundan başka 
yol bulunabileceğini ummuyorum 

hayı kabul etmediğinden Nahaa 
pata istifa etmittir. Bunu müte
akip Mııırda bir sürü iğtişaılar 
başlamıı, Zakazik, Bilb .. , Man
ıura, T anta ve lakcnderiyede 
vuku bulan şiddetli nümayişler
den sonra Mııır hükumeti ordu 
kuvvetile vaziyete hakim olmuı, 
kısa bir zaman zarfında Mııırın 
her tarafında emniyet ve asayiıi 
temin etmitti. Nahas paşanın ye
rine gelen Sıtkı paşa, asayişi te
min için örfi idare ilanına lüzum 
görmediği a-ıbi fevkalade tedbir
ler almağa da ihtiyaç hissetmc
mittir. 

kahveden geçse imitiniz, iki ki- binde başka .bir adamla _kunu- ed~eğini: kendisini1? Met~~ 
ıuyordu. Y ezıt, kızını gorcrek dar ineceg-ini söyledı. lh~. '-:-dii-~~vt' 

ri, bir de gayet ihtiyar bir adam ona doğru gelmiş: onunla birlikte çadıra f eti it' 
- Annen ayıldimi? la, batına bir erkek ke •Y bit 

1
, 

yani bir sol, bir de sağ! D . t• di. Yüzünü örttü. sırtına -~Jr, G t ' - l k emıı ı. . sıçrs-
aze c OAumaga gc en ar a- - Evet ayıldı. Bir §ey rica edi- al ldı vb«:lbır d8:~!1 sırtıhn~ç gö :-:ı• 1 daşımız, mahmur gözlerile etraf- unu ı me ıgı ve t, P'Jıl 

ta bir hayli a-azete araıtırmıı. yor.:_ Bu gece Hz. Ali ile bir kaç ~e.dki.ne. 1y o~unudt~ttuk Cabt~" Bir de ne görsün? Bütün gaze- dakika görütmek... hırı ıntkıerıne ; ara B!r ._.t ~ 
teler ihtiyarm önünde dcg-il mi? - Fakat Hz. Ali Medinededir. aıar~k oş~yor. u. 1 flJ""..J 

• 1 - bT · ? Leyla Medınenın surun• ~~ Muharrir, kalkmış, ihtiyarın ya- Onu geceleyın, naaıb. çagıMra dı. ırız. "'ehrin kapsını bularak dat 
· · Yarın erkenden ya ız, e meye T • • • V akt. eÇ o O". 

oma gıtmış: gider, yahut onu buraya getirmeğe la~a gırmıtktaklı. kıanıataııktl;_;~ 
- Efendim, demiş, a-azetcle- l ragmen &o ar d~İr: 

d çe ııırız. k k. b b demin eP rin bir, ikisini c ben okuyayım, _Fakat Annem ısrar ediyor. me.d. 1 

0
a i:m b. fa~ 

müsaade ediniz de. _ Sen ona bakma yavrucum. ru ı ı. rta ı a ır ;/ 
Bu teklif karşısında ihtiyar Onu ıabaha kadar beklet.·· rar~~· ·ık ld. w• hur111• 

köpürmüı. - Fakat annem sabaha kadar ey a!. 1 •• rasgde dıgı İ 
Beni b6yle düsUndUren &ör

düğOm bir manzaradır. Bizim 
Beşiktaıta .. Akaretler,, diye meş
hur bir semt Yar. On ıekiz ıe
nedir her gün önünden geçtiğim 
bu mahalle bende biç merak 
uyandırmazdı. Hiç değiımiyen 
ayni taş yığını karıısmda zihnin 
yeni bir hamle alması zaten bek
lenemez. Bu binaların altlannda 
dükkanlar vardır. Son senelere 
kadar hemen hcpıi kapalı idi. 
Hemen her birin demir kepenk
leri ilstilnde haciz kigıtlannın 
solmutu, aararmıoı, yırblmııı, da
ha tutkalı kurumamıtı ııralanır
dı. Evlerin cepheleri gittikçe 
kaıwrıyor, semt mamur ve mun
tazam çizgilerini yavaı yavat 
kaybediyordu. 

Geçen sene dOkkinların oda
ya kalbi baılamııtı. Akaretler 
etrafında biç ummadığımız bu 
kımıldamayı adeta yadırgadık. 
Fakat tamirin arkası kes·lmcdi. 
Elektirik ve terkoıtan ıoon ha
vagaz.ı da getirildi. Sarı, yapıt· 
kan klgıtlar görünmez: oldu ve 
nihayet büyük itlere baılandı. 
Her eYİ iıkeleler ıardı. Soba 
aluntıları, duman bulutları, ba
kımıızlıkla kararan evler boyan
mıya başladı. Şimdi pırıl pınl 
bir inci dizisi oldular. Hem so
kak tentendi, hem ıemt mamur
laıtı, Aakarctler tanınmaz bir 
bale geldi. 

EYet tanınmaz bir hale geldi. 
Çnnkil eıki Akaretleri~ ı~~di
kiler arasındaki fark, bır komür 
amelesinin hamama girmeden 
evvelkiyle çıktıktan sonraki hali 
araamdaki fark kadar büyUktilr • 

Borç içinde boğulan, san yaf
talarla batakçılıhğı dünyaya ilin 
edilen, ay ıklan mahcuz fU ta
lihsiz Akaretlere acaba ne oldu? 
Saçaklarına hangi devlet kuıu 
kondu? Onda ne acı, ne daya
nılmaz bir devlet dOıkünll hali 
vardı. Saplandıjı bataktan zaval
lıyı kim kurtardı? 

Sorup öğrendim: Son müte
Yelli kaymakamı Mürtua B. de
diler. Ne garip değil mi, bir mil· 
tevclli geliyor batırıyor, bir baş
kası kurtauyor. Bir mülkü bat
tıktan ıonra çıkaranlar, batma
dan evci niçin aranıp bulunmı
yor, yahut niçin batmcak kıy
metsiz mahluklara bukadar kıy-
metli ıcylcr teslim ediliyor? •. 
Onların gtınahı kimlerin boy
nundadır? 

Sıtkı paıa hükumeti ilk hamle-

k 1 w • d ... 1 sının onunde ur u. . ~ - Haydi, haydi, demiı, mek- hayatta a acagına emın e.gı · · • • _ Hemterim dedi, JUi" 
tcbe git, ıenin burada ne itin Onkunl"bu son arzusunu yerme ge- nerede? , . ,..,: 

de karıılaştığı nfü. .. ayitlcri bertaraf 
ettikten sonra Mısırın iktısadi 
vaziyetile meşgul olmağa baş
ladı. Nahas Paşa hükümcti, 
pamuk fiatının düşmemesini te
min için çiftçilerin elinden 
mühim miktarda pamuk satın 
almııtır. 

k k ? me aznn. H t ğa ~/ Yar, gazete o urua nene _ Se nbuna imkan görüyor mu- urm~ sa ıcısı aya ,ıt. 
Mesele büyllmUt; arkadaıımız ıun? - Og~um, f~ yo}dan J 

Polis çaa,rmağa bile mecbur ol- - Aliye, ölüm döfeğinde yatan sonLund1~kıkkond~ga g!~·terilell ~ • d .ki .. .. r ey a en ıne gos ,. muı bir ka ının ona ı ıoz soy ıyece- ' . K .. ünde 
Biz bu hadiseden ml1tecsair ği haber verilirse her halde gelece- vdevam edttı. . adJ?IDID on • ~ 

w. • • e atın an ın ı. riJll~ değil, memnunu~ •• Çn~kO Hilili , gın~e;'.;~~:::dur. Fakat ortalık çok Fakat içerden, nal ıeıle ııt'.) 
Beyin bütlln aksı ıddıa Ye pro- f Medine mahşer gibi. Hz. Ali evvel duymuşlar, kap! çal ııÇ ıll' 
pagandasına rağmen Sadri, bir .::aderece me§gul. Onu bulmak ve açılmıf, uzun boylu hır ge 
meklepli kadar ıenç g6rilnmek- buraya getirmek çok mütküldür. çıkaraKk: • 

1 
d~ 

b ki. 1• l"d _ ımı arıyorsunuz. tcdir ve gençtir. Sabahı e ıye ım ev a 1n:ı· H t• (Al") kon Sıtkı Pt. buna mani oldu ve 
hllkümetin depolarında toplanan 
pamukları aatmağa baıladı. Bun
dan baıka ıiddctli bir tasarruf 
ıiY.aaeti tatbik ederek hükumet 
masraflanodan 8 milyon Mı ır 

lirası indirdi. 

Fakat bu taaarruf yapılıyor
ken, milli ehemmiyeti haiz pro
jelere dokunulmadı. Diğer ta
raftan çiftçilerin kolayca para 
bulmaları için gayet mllhim bir 
tetebbUse giritildi. Bu teşebbüs 
bir ziraat bankasının tesisidir. 
Ziraat bankasının sermayesinden 
yiizde 51 i biikômct tarafından 
verilecek, yüzde 49 u Mısır ban
kalan tarahndan tesviye edile
cektir. 

lktııadi darlıktan dolayı çiftçi
lerin arazi icarlarmı veremedik
leri anlaııldığından bunlann 
icardan ancak beıte dördünü 
tediye etmeleri temin edildi. 

Sıtkı Pt. hükumetinin bu 
tedbirleri Mısırlıları, çok müı
tcfit etmiştir. 

Hali hazırda Sıtkı paşa intihap 
kanununun tadilile mergul ol
maktadır. Bu tadilatın ne mahi
hette oldup henüz belli değil
dir. Şimdiye kadar tcrenüh 
eden blltnn malumat, intihap 
kanununda yapılacak tadilat ne
ticesinde Mııırda bir tek fırkanın 
vaziyete hikim olmıısna imkan 
kalmayacak, muhalefetin temsil 
edilmesi temin edilecektir. 

intihap kanununun bu suretle 
tadilinin ne zaman hitam bula
cağı belli değildir. Fakat intihap 
kanununun tadili, kanunu e1asinin 
tadilini de iktiza edecektir. Mısır 
kıralı bu ıa!ahiyetlcri haiz oldu
ğundan Sıtkı paşa hükumetinin 
Kıral tarafından tasvip edilecek 
tadilitı yapmaıı mümkündür. 

Halihazırdaki kanuna göre 
Mııırda bir dereceli intihap 
yapılmaktadır. Bu· intihap tarzı 
birkaç defa . tecrübe edilmiı ve 
her defaıında Veft fukaaı kahir 

Yalnız Sadrinin gazete oku- - Fakat Mediney~ bır adam ;-- azre 1 1 '*f 
' · ·· dersek te annemın arzusunu mı· ,,. masına kızan ve bunu mevıimaız go~ . k 1 ? _ Hayır, dı§ardadırlat· ~ 

yerme getırse ne o ur . • • • . . ? 
bulan ihtiyar, onun ıiltun sütun y . b f k t etti ve a- mi istcdınız. ~ 
yazılar yazıp kendisine okuttu- d lezıt dunab~~':a a - adı Onun - Kendilerini mutla~ . 
.. - • • L~ am arın an ırını çagır • . ve bir ka söz söylemek ııt ,ı ıı;unu ,o ande llgrenıver1eydı, ... m ~ M dintve ~et etpıei!nı .. J_, 11~~·' ..._,. -'"J,'ı" 
bUtr ne kadar i!llıUrh::nır, naın Hz. Alinın evıne ~ erelC olum d~- beri dönmediler. KeQdile "! 
Uplere binerdi? ' ~ • ı"eİii/,<l'öYaı&n 'iiır . •:ad~'! ?nb :;;r rede kaldıklarını bilmiyo'd!' ~ 

'.lopt,, :Ji;lu kaç ıö:ı: ı~ylemek ıote ıgını lın a. ~ mal ki meıcittedirl~r: Bis -... ,., 
----------- vermesını ve onu alıp gc esını merak ettik. Kendisını ar-? işaretler tembih etti. • diyorum. isterseniz ıiz de 

. B tt Bu adam bir ata bınerek hemen . 
. Resımden fetva - ulu an hareket etti. Leyli da an~eıinin nız_. Gelirim. 1. 

nem adırma girdi. Fakat annesı gene . k d ... 
1
d. Jki .ı'J'_;1 

Muhalif gazetelerden biri bir resim t· b nlık geçiriyordu. Mescıt u:z8: e~ 1jA tı.,ı ~ 
bulmuş: Bu resimde dört be§ kişi kar- ır L:yyl~ bir iki saat beklemit, fa- yandyanHa gıdı?'o(rA, l.)ey ·~ a 1ı'J l kl t ı ' 1 1 yor u azretı ı nı ~lı"".J şı ı ı o urmuş ar. kat Medine tarafından ge en o ma- · k b bekleııJ 

Muhalif gazete bu basit ve hatta in· mııtı Leyli çadırdan çıkarak etra- d~n ç_ı . an .genç, ld u _ u ~ 
sanların yüzleri bile belli olmıyan soluk f( ko.lladı. Ortalık kapkaranlıktı. ~ı~afırdın kOım o. ':1gun un ~ 

h "k ·· · · d ıstı yor u nun ıçın on '1'.~ resme bakıyor ve şu u mu venyor · Bir taraftan bir ıeı duyulmuyor u. .. k İ. d B dl ;..-, 
Halk Fırkası intihabatı kaybediyor. Leyli biraz yükoekçe bir yere çıktı. gorme a:ı:un d_· k;?u G.,ııf;ı; 
Neden mi dediniz? izah edeyim_ Uzaktan Meacidi Nebevinin ıııkları ıtıkl~ı ~emın e 

1
-:.ce ı.takiP ~ 

Muhalif gazete resmin kenarında bir .... ··yordu. Fakat gelen giden den g!dıyor, ·i~Y. donu cide ~~ 
kağıt görmüş... Bu kağıdı liste zannet- ;:~:~Leyla, çadıra doğru döndü. tu. ~ha~etı lısb lekf1e~ayoıf':kl' 
miş, bu Iİ!iıtenin Halk Fırkası namzet Yezit çadırın dııında uyuyordu. ar. escıt a b ~ ı a nlat ~~ 
listesi olduğuna hükmetmiş. Masanın Bu n; hiaaiz adamdı? Zevcesi has- Oturacak yder Hu aı;:ırde fe•P'l. 
başında oturanlar bu listedeki namze!: ta degw ilmif, ailenin batında bir teh d~ruyo~lalr ı. dery ak a iç~~ 

· · · ı · · b·ı · rlar \re tabu .b. ah hır mes e e var ı. o s ... ~ lerın ısım erını ı ıyo mış. . like dolqmıyormut gı ı r at ~a: • kubulmazdı. J.-. 
yerine de Serbest Fırkanın n~mzetlen· hat uyuyordu. Leyla, baba dedığı ~eJ.eym vu za acak mıydı? rr~ 
ni yazıoyrlarmış! lşte bu resım bunun b adamdan istikrah etti. Zaten ıçtımac!kk l Y ·nio ~ ~ 
için Halk Jt'ırkasının intihabatta hezime a:neıinin itaret ve imalarından bu uzaya • o u~sa, aknneıkı 111~1~ 
· · ·· t · ı b L_ _ I d ... nu yerıne getırme ço d ".:.I·•: tını gos erıyormuş. adamın hakiki a?"'" oma ıgını lur belki de fınat kaçar ~ ,,,.-• 

• • • anlıyordu. Fakat hır kere bu ~dama arkada,ına baktı ve evvel~ 
Vaktile bir adam varmış, yanında baba demeğe alıtmıttı. Leyla, ça- H . Ar . de ıııı? 

birisi bulut dese: dırdan içeri girerek annesinin elini - Hazrhetıld 1• ıçe~edir· .. ...Af t d. a· h t ld ~ n an - er a e ıçer .. ..,.. "- Sen bana hakare e ıyorsun, ıye, tutmuf, onun 
4 

ayal a o ugu u · _ A ha bu ictima uJ:l.I .. 
köpürür, küplere biner: lamıfb. Leyla, çadırdan çıkarak ., ca -

"-Ha,·ada bulut olur, bulut birikir Kuba camii kayyiminin karısını a- mı· Z t . .J 
1 ı d d d'I mek - anne mıyorum. d~ yağmur olur. Yağmurdan sel er o ur, ramak ve on an yar ım 1 e • . •f de e. ır 

seller birikir göller olur; göllerde ör- istedi. aBbasını uyandırmak aklın- Leyla fıraa.~t~~ 1d~~;at etPJi 
dek olur. Sen benimle "Ördek Hasan,, dan bile geçmedi. Fakat .E~ma, bu arkadaşının yuz~ne .. 1 r bit?_ 
diye alay ediyorsun dermiş. sırada kımıldaınıf, gözlerını açmıı: yakıtıklı ve temız gıyım •uziilliJil ~ 

_ Evladım, bir haber yok mu? ti. F ak~t ~rk~da~~ onu~ Y uıiiıl ~ 
d · L la. rememıştı. Çunku Leyla Y ·bi Jı emıt ey . 1 k kek gı "Ördek Hasan,, buluttan nem kapar· _ Hayır anneciğim! demiıti. pa ı tutma ta ve er d. ordll•. ;; 

mış ! Muhalefet kapkara bir resimden Esma, kızma yaklaşması için i- ket etm~kte devam e •:ıııiİll ı~ 
koskocaman fetva çıkarıyor ... lşte mu· taret etti. Leyla yaklattı: . Leyl~~ın a!'kadaıı u (.eY~~ 
halcfetin mantığı! _ Kızım, Aliye bir adam daha gırı:nek ı~ın ugrafıyord İık ~~ 

S. E. önder. Ona Oneysin karısı Esma- takıp ettı. Fakat kalaba ·yor~. f 
11 

-·· 

11

•

1111

• g ti nı ya•ıyo •ı0ze çok mu·· - den serbest hareket edeın•. ~ ~Al ııııru11111111uııınıı••• son ıaa arı T r, .. . . · .. ··kie bır ~iV;: 
bir ekıeriyet kaıanmıthr. Hatta him iki söz söyliyecek, deyiniz. lkıaı son derece guçlu caıııi ı~ ~( 
intihabatın iki dereceli olduğu Leyla hemen sordu~ . varabildile.r ve oradan a .,_,ıı 
sarılarda da ayni netice alınmıı- - Anneciğim, bu Uneys benım geçen hadısatı temataY ~ 

asıl babam mı? lar. ar1'•d" tı. Sıtkı pata tarafmdan diifü- Fakat Eıma bir cevap vermedi Leyla, yanında d~~ad~· •!4' 
nlllen tadilatın ne netice vere- ve yatağına yıkıldı. dnödü. Kulağına egıl ı · ? tPl 
ceğine hükmetmek için bunlann Leyli, hemen çadırdan çı~tı. Hazreti Ali burada 1111 
mahiyetini anlamak lizımdır. Ya- Babasını uyandırdı. Annesine dık- sordu. _.Jl) 

kında bunları da öğreneceğiz:. kat etmesini söyledi. Sonra camiin - Evet bur"da. (Bil,,.,-
Ö. R. kayyimina koıtu. Ona karısını sor· 
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Darülbedayi Balkan Olmpiyadı Seyrisefain 
Merkez acenteli: Galata Köprü bqında 
Beyotbı -~ ~- acıental Sirkeclde 

MUhClrdar zade bam alunda T .ı.t.c.!74C 
He,.etin aeri kalanları- Hangi atlet'erimiz ltti-

cla eldi rak edecek 7 
8 • Atiaada pllacak olan Balkaa 

lskenderiye sürat IJedla B.ın 'l'ilaillil balımdıı olimpiyada:: iftiraldlDİZİD karar 
- Bir mlcldettea beri Zonpl- altma almdaiı mılt•clar· Hlk~: 

postası dalda ._llllw w Darllbe- met icap ed• tab•iAb yermegı 
• • ) yapan 3 da:ri utlatl.n.ia ._ 1r-ac1a kabul elmiftir. GGretÇilerle at-
ızmır Tepinl eYel din telarimia• ·cl&lmlfludir. letleri lhtin ed• kafile 2 lef'" 

Cama 10 de Daa pin artiatlerclea Bedia rialenelde lweket edecektir. 
Galata nhtımmdu kalkarak Munhlait H. m enelce s....._. Atma olimpiyaclma itti~ ~~ 
eamartui ubaln hmin Yanr da çalmdapu JUChtumz 4000 cek atletlerin derecelenm tc:M1ıt 
Ye bmirden mt 12de kalkanlı lira kıymetindeki Jldkleri Sam- Ye ban1*rm Balkan rekorlarile 

PuartelluatlOda lak•deriyey• 1UD sabltaamca bul .. Uf Ye ia- maka
1

eae etmek lcin dOn Tak-
IYancak Ye Çaqamba lakenderi· de edilmittir· mimd~ 111Daml MÇae mlabaka· 

Jedea kalkarak bmin ut-1 Heyet bw ~il teblrde hl- lan Japalmlfbr. AJpen dereceler 
ra7uak lataabala 12 de ple- ylk bir ratbet tlrmlt Y• tak- tunlarchr: 
eektir. clir eclllmiftir. DarllbedaJi 1 let- Dereee Adet 

llk•deriyedea aktarma Port· riaienele mGudif bu ÇUfamba Dıst 35,42 Veysi 

ait İÇİ• de efY• kabtal oı.. pi akflmmdu itibaren lat Uzun •dama S~7 Selim , 

Dar. t...Werine bqlayacaktar. Mtla- 100 metre ye 200 metre ıllr at 
AJYl't Slrll DlstlSI •• mlclM Saphi B. heyetin mDaabakaJanada kıymetli rekort-

L-•• L-•-k menlerimizd Semih ye Mehmet ( il ER s ı N) -- 30 ba MDeld ...uJeti .... mda d&a en cli•·J • 
·-r-- Ali f--•- -~riı" __ J etme •en Eylll Sala 17 de Sirkeci fU iahab Yermiftir. -.. -~ NP ü-

nllb•..._ kalkarak Gelibolu, - Saa'atklrlanma llıtiyaa- halde oldukça iyi dereceler 
Çaaaldrale, Klçlkkaya, Edremit, maa kifayet ediyor. Yeniden ne dalar: Semih 
Blrllaaiye, AJfthi• fidecelr çakacak nede iltihak edecek ıoo il, ı.ıo Mehmet Ali 
Ye d6notte meu6r iakeJeJerle kimse Yardır. Şimdilik bina be- = ::· t Ziya 

birlikte AJtaaohata ujnJarak riade aj'rqayona. Emanet Dar&J. ısoo 4. 
31 

Mehmet (lktnd ile 
~•lecektir. bedayi için aarl bir tiyatro bi- ara)annda 80 met· 

nua yaptarmaj1 kabul etmiftir. re fatk) Merain aürat poıtaaı 
(KONYA) V apara t T q

rinieYel çarpmba 1 l de Galata 
R.bbmmdan kalkarak Çanak· 
kale, tamir, KGlltUr, Bodrum, 
Rado., Fethiye, Finike, An
talya, Alliyeye ujrayarAkMer
aİD• sidecek Ye d&nOft• ayni 
iakelerle beraber T a,ucu, Ana· 
mara atnyacakbr. 

Dalyan Ye Marmaria yolcu 
n ,eki Plit Ye a-•liıte F et
lüyede aktarma auretiJe abnıp 
Yerilir. 

Çanakkale için yük almma%. 

Zümrüt Yalova 
kaplıcaları 

1 T qrini uaide kapanacak· 
tar. 

Bir meYIİm zarfuıda binler· 
ce hutanm 1atırabını dindiren 
kaplıcalan ancak teırini e•e 
lia on befİDe kadar miaıf ı 
kabul olanacakbr. Menimir. 
IOD tlDleriai dmr6t Y aloYa 

kapbcalarmc:la •et'eli bir, te
daYi " iatirahatla ıeçirmek 
iateyenler fimdld• kendileri 
ne yer aynlma11 I~ Ya 'o ad 
kaplıcalar mldtlrlOjOne yahu l 
1eyriaefain mOdGriyet kalemine 
mllracaat edebilirler. 

Telefon : Beyotla 17_,_45 

Saı.hk eskı ve yeni 
tente l:ezi kırpıntıları 

Lnuam ubannda m8tera
kim takriben iki ton uki Ye 
Jeai t•te bezi karpmblanam 
kilom Hldz lnanq OD panda 
talibi aht.mcleclir • F aduiyle 
aba almap talip o&aalarm 
30 eylll 930 tarilmacle ... t 
16 da leYUllD mldlrl&l'IM 
ıelmeleri. 

Maduya battı kabft ocak· 
lan mlltuimliji bir ... 
mlddetle her aeferi 460 ka· 
nıtta talibi 8-'ladeclir. F~ 
ldralamak iateyealeria 1 tepilli
enel 1930 tariWDd• aaat 16 da 
le•aam mldlrlll'ID• plmeleii. 

1 Tepiaieyeld• itibaren 
llocla. KalaAclalar, y alon, ha tarife-

~ " Anadolu tti da 
lerl cletifmil " Boatanca-A . -
.... batb da il~~ 
Yeni tarifeler llblelere ...... 

. 

- ilk temailimiz olan Haau &nida irtifa 3, 14 Şelılp 
800 Raoıim Ye Galip B. ferin terclme Ylbek atla-. baynk, 

ettiji (Topu) m blttla buulak- metre, cirit atma mlaabakalaaa
lan bitmiftir. nın Mçmeleri yann yapalacakt~r: 

Ba MDe OJDanaalr nerleri Umumi Yaziyet ve dereceler 111 

tetkik içia yalaa bır Daramato- •Jıl•maz 
loj ta~ eclllm"ftir. Buaada Şak- Yete. latenbul •POI' 
r& B. jlllliDde bir zat yapacakbr. Vefa Ye lataahal ıpor birinci 

• • • talomlan dGa Tabimde bir 
Oııe• et h~yeti ekzeraiz maça yapaufiardır. ~n 

Da11eı ilze, Ane Atı,..,,a 
gldıror 

Y unaniıtandan Yaki olan bir 
davet bzerinc Muhliı Sat>abattip 
8. ha tfllldt ettili Operet lte1et1 
yakmcla AtlaaJa aidecelitir .. 

Sban Şeft11e H. larla letfu
Muammer Rupa, Cellt Salah B. 
ler Ye JeDİ yetiftirilalt iki s•ç 
Tllrk lcıvnda m ... klrep heyet 
Atinada bir ay kalacak Ye •uh
telif temailler Yerecektir. 

Bir tavzih 
Dün S. C. F. Ac:laJar kaza merlezin· 

Jcn ou mektubu alcbk: 

"Vıkıt. pzetesi mt1'"1 mUdürlü&üne 
Dünkü gazetenizin birinci sayfaanda 

·• Bir intihap dalıv~rısa mı, Btiyilk&da
da da clefılr ÇÖnda,, serllvhuı alanda 
Büyfikadayı ait belediye kulfibeainın 
)&D tarafını 1111anf w bir nüsbıa Da· 
rel belediyede IDe\CUt olan intihap def. 
terlerinin •çaJıomı•ndan dolayı tOpbe 
ılbnda bulunanlar avukat Ali Rıza. su
cu Avni, muallim Ani beylerle Jokan
taca Ahmet ve LUdtl efendilerdir .. tek· 
lindetl JUılannızı kemali teuaılrle 
okuduk. 

Defterin uıh bulunan mahalden py
bubed sebeplet'Qli &naıab borçla olan 
polis dairellnln acilen Jlpacatı tahkikata 
muntuanz. Namusla ve muhterem uta· 
dqlanama pllnce; ilimleri geçen bu 
utadqJan. tenzih \a fınaauı:a mensup 
olan badin efndı ceml)'td bu kabri la 
nadarda• çat uzak c&d01t1m1ZU beyan 
eder " muhterem ıuetenlzin UJr çata. 
cat nflllwının ayni ltkununda n aynen 
nefri ıuredle lelrzip buJUrUlm•-.. rfea 
ederiz. A dl kuaa ocak reisi 

Sadi Rıu 

zeykli Ye h.raretli olmUf, neti· 
cede latanbaı aporlalar 4-5 farkh 
galip ............ 
Fen.,.bah99 l•te"bul muhte

lltile- .,..., ... 
O.ımtml eamaya Wa'.ı 

tampiyonu Feaerbahçe. ı.tan• 
lan diter kaJ&pleriacl• ~.il 
eclilece' bir mubtelitle b · 
fac:akbr. Galataaaray, Betikt~ 
•• lataabul ~ ea lu1metJi 
oyancaJarile teflıil edile.il •uh-
telitia F•erbehçe,. brfl naal 
bir netice alacala .erakW bek· 
1-Wyor. 8a mapa ı.a.lab, aon 
ec:aebl te•elarmi tertip eden 
be1etia zaruma t.W etmek iç.la 
aarfecliJ8cektir. 

( KQqOk haberler 1 
A ubt mlderril Muammer 

Rqi; e. - Ank ... 1• ~r:;::r· !~r~ 
maUeyhln Maar'f mflstef 
edtlecett söylenmektedir. Şakir 8.ln 

&ki fkblll yeldJl -
Devlet banbll mUdUrlqflDe tayini muh· 

temeldir. .- Halit e. tetkl· 
M&n .aclun1 -

k bal mak ijlere Bunayı gltmlfdr 
~ ; ... kadar - 25 gUn için· 

e isCll 684 zabıta vak'aa ol· 
de tehd':..llP. (140) 1 luntıJık. (27) si 
mu~Uk. (-(O)ı kua ve (14)dü de 
yap dır. 

ın~1:;clbahar bqk&tibi. -
Tevfik 8. ctaa Ça.utal.y• pmifllr. 

Etiketlis .... tuıar - Bele-
dt flddede cezalındtnlıcatlrir. 
'B:ı.ırpak mektebi - Bllu il· 

manmda eçıllcdbr Bu 
Harid ticaret .,..._. -

hafta içinde D&'dUnc:ü vakıf banda ite 
T •tell kOP beti cakar. 

Uzun mlddet dnım eden rabatatz. jl~_. . Nlyal u...ı - Kilfat 
btımı Ucretl redavlye batmıyarak btiylllc rumı bu pertembe günü yapı~~r. 
bir huatıt ve nemede beni bir mevti Tıc:ant ye ma,ı oclll ...... a -
muhakkaktan hnann dablllye mfltelw- kalade lıir içdma yipllank tütün 
.. Sekip Habip ve boPz. baran mu.. :::Cı..ı &&lffiJeccktlr. 

bustslan •1• Salih .,. Ahmet Att beJ· ı..::V:;:•~ .,.::T=--=•-a'='b_ı_f~a-~11 
efendilere borçla oldafam ebedi ldfnnet ,..a• a ..-

~~~=e .:.~ lerlnlzl yepar 
Alt 1lcaret mebebl ........ L~;..-.------:-1 

lerlDdea s..det 

iki dost , iki hlkAye _ 
yazan ı Fikret Adil 

Dostum Feri dunu tanır mı.11· 
mı ? Tanımayınız. Hayatı ııze 
IİJah 1aaterir. lnkiaara ajn~ 
unaz. Otomobilde bana bu bi
k&yeyi anlattı : 

- T unuata tOrbedardım. «Le
pon Etranıere" den kaçmııbm. 
Oturdujıun yer tOrbenin mah
zeni idi. Çok alçak tavanlı bir 
yer bpka bu otomobildeki pbl 
.. ~ oturulabilir bir yerdi. Et· 
ya namıaa, yerde, pideleflDit bir 
fi ite. 

Bir gOn, ttlrbeye gelen ihtiyar 
bir ziyaretçi anlath. Bu adamın 
yirmi yatında çok sevdi~ bir 
oj'lu YarlDlf. Bir baba oıluau 
ne kadar aeYmek kabille okadar 
teYermif. Çocupn anneli 6lmtlf, 
adam bir dalaa eYlenmiı, ıenç 

bir kan alauf. Adam bu kadlDI 
da çok. pek çok MVIDİf. Bir 
adam kanaıaı ne kadar aeY1Dek 
kabilae o kadar aeYermif. Fakat 
bir ıtl• pyri kabili içtinap olan 
bldiae olmut- Adam otluna Ye 
kar•• kucak kucağa yakalamlf. 
Ne yap91n? Hanıiıine kay11n? 

Adam hem otluna hem de 
kansını yakmıf, kOllerini yup
rup birer çanak yapmlf. Her 

. ak .. m ma .. ıma otur~p o ça· 
naklarda yemek yerDllf. .. 

Zehir 1 

Doıtum Niumettin Bexi ta· 
Dil' 81181111&? 

T .... ,_. Rij'a1i ille tos 
... _ ........ -c. ı.W..ıra atrar-

pe•mıc ·---. 
..... lıikl . 

Vapurda bua bu 1eJ1 
anlatb: 

Ertui p kadm Yapurdaa 
çakmadL Sonra haber aldım ki, 
Iakenderiyede bir Lord ile tamt
IDlf, yatma binerek ptmif • 

Zehir! 
Fikret Adıl 

Borsada 

Yeni kanunun tatbiki 

DDnkO refilderimizdea bau
lan yeni paramw koruma k .. 
nununun borHda tatbikine baf' 
landıtım yaı.ıyordu. Bizim ,a,. 
bi'ımız tahkikata pre beDlll 
kanunun tatbikine pifllm•• 
tir Bunan ı-ı- bankalar k~ 

• ~ 1 .. 
aoraiyomu bu,00 umum 
içtima yapacakbr. 

1. B. DarOlbedeJi temıill ... t 
ı Tetrinievvel çaroamba •ktımı 

at 9·80 da (Topu) 4 perde, '~ 
edenin : l Galip, H. Rasim. 

Dahilde Hariçte 

.. 

ı ayfı1ı Kurut 150 

J • • 400 

• 750 6 • 
12 • • 1100 

1349 
lu •••ki a, 

800 

ı4SO 

Z700 

_ Oa bet ıene enel Jıken· 
..1-r1 ede bir Amerikalı kadaala o ... bd.ı1 "....... v .... 
... v ....... ... 1717 1111 
-m. SeYiftik. Ona Adanaya _:u:_41 ~ız.o1~~· -----...ı-. 
çiftlijime da•et ettim. Kabul 

etti. Fallat yammda fklaala ~~ 
o1 .. data için beni be emeaı~ , 

Aduadan para rlndenp 

81111• ı 
Dön azami hararet 23derect o1aaut 

nır. Bugün mutıvasıt şiddetle poyl'lf 
esecek. havı bulutlu nlac•kbr 

ona ed" d 
aldaraca.ıı..mı 16yl ım ye a. •· 

•· d eli Ratlvo ı 
naya d&ıdlm. Para ~an :.&:':: Bu akıam latanbulda 
ye a-elecejini tabmın • ••- ,.. 
'Apara kartdamak &zere laken- S111 <'eklzden nnı kadar •1•ta 

4eroaa iaclim, bir otelde kaldım. lll!!;'111;l~!!!!!!!!9!-------. 
G,ce fU rllyaya gırdllm: U

Oda kap karanlak. Yal-
yanlDlf&m. k6tll olan odanın dl- Allresw - Tıı zan 
Dl& eauen k li Alemdar - Uçan donanma 

mdea bir aydmh ıe yor- A.t - Kırmızı dudaklar ::-e Kalkbm, ifilclim ~kbm. FJd• - Ölümden ~ ılmaz 
P b • Jlhltmif. Sıra ile 1- Elhamr• - Cambazlar ırasında 

8fl8laer, ı ta~ g&ılmOn • b_izuaaa Op.ra - iklmız yalnızken 
d de f.tay ı - Seher vıkd ıelen yerdeki tabutun ıçua e Framaa - Atk gecesi 

bekledijim amerikala kadın yab· Melek - Yetil hı~ıl 
orcl& Tabahm eserinde Fr~- •ı Sık - Judit ve Holofeın 

1 olarak fU çimle yuah ıdi: SGrenaKachka,. C..z mupnl'lsi 
•ıca . . dec ........ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii- - --~ "!Be a ete ..... ne, maaı • -
laree morte da cholera. ,. (1] Cemal Sahir 

K 1 Bu akpm Ferah dyıuosundı 9.30• ( J] .. Bu kadln kadedllml" fakat o e· d 
radan öldü diye beyan edllmiotir.., (Kadın) Hint opered 3 per e. 

;:s:,. ÔnllmOzdeki Çarpmba akta•• ~ :C::llC 
Opera Slnemaımda 

( Henry Bataille ) m f8h•erinden muktebea 

s E F K A T filmi ,a.terilecelrtir. 
Temamile Fruuzca aldl ve prkW roJIDde kuurauı. " 

Jean Tourout, ihti~..:kademi •=• rollnde pek tefkatll 
'i Marcelle Jeffe~oDBa •• ı. 'ria:..... edealer 1ız 1ap dikerek 
! ye mababbetlldir. ,....ete. olac&klardar 

mateeuır • ıı 
~n· lldmfs Y•lnıslrea _d_ .... -·- -~ 

::.CllC:=-C .• F~•ca 11&18 film ~~ 
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M ec iste Neler Konuşuldu? 
B. M. Meclisinde geçen hararetli münakaşaların zaptını 

neşre başlıyoruz 
Fethi Bey Gllmüşane meb'- hiç bir vatanda~ ve hiç bir hük6met i- lan evrakı nakliyenin bUtUn mes'uliye- E.;erek yarısını yok edip elden çıkara- hiç hir döviz taleht tehir ve talik ed: 

uau olarak Meclise girdik- çin mümkün değildi. Bu mühim mes'ele ti mlllf hükQmete kalmış olmasıdır • .Bu cakmıeı; o propagandadır ki Türkiye memiştir. Bundan maada ihracat &8 dl' 
ten sonra muhalif fırka B. nin halledilebilmesi için memleketin bU paradan hudutlarımız haricinde kalmış Cümhurlyeti bu para kiilfetinden kur- !erinin ne dövizleri ve ne de ihraca ıal

tün mevzuatın~, iktrsadi harekAtrnı, lhti olan parayı tıpkı bir borç senedi gibi tulabilmek için paranın sıfıra kadar n hakkında en ufak bir kayit !\~~ .... 
M. Meclisinde yer almı& tin .,.v yacatını tetkik ve müşahede altına al- alnımızın teri ile kazanacağımız ihra- gitmesini kendi elile körüklüyoı·mu~. mu~ değildir. BflAkls memteke d ~ 
oluyordu. Bundan sonra mak; bu tetkik ve müşahedenin verece- cat emtlasile ödemek mecburiyetinde- O propagandadır ki cebren halkın elin- şafı için onların umumi bir !Crbef edil
muvafık ve muhalif meb'us- ği kanaatin vereceğ'i malOmata fstfna- ylı. Bu da anormal n rayri tabii bir ih- de bulunan mebaliğin veya kıymetle. çinde çah~maları daha hayırlı add~· 
lar arasında münakaşalar den hu büyük n (kronik) olmak iıtfda- tiraçtır, mütemadiyen tevali ve teker- rin büyük bir kısmı istikraza tah\'il e- miştir. Hükumet bu ingiliz Jirası t ;. 
başladı. Bunları hulasa ola- dını gö!'lteren yarayı tedricen merhem· rUr etmieycek bir ihtiyaçtır. işte bütUn diJecekmiş. Birdenbire bu kadar bUyük kı altında kaldıktan sonra hük41rlııf' 
rak neşrettik. Fakat sarfe- lemek için paramızın kıymetini mUm- dar aenelerfn içinde sıkıtmıt olan ve ve ağır yükler aıtrnda kalan hUkQrneti- makinesi dahilinde \'e hükOmet rrıald ~ 
dilen sözlerle, ileri sürülen kün olan dar bir zaman içinde istikrara tabiatleri iktıuun muvakkat geçici n niz vaziyeti huzurunuzda t~rih ve i- si haricinde gerek bu işi bilen ~e r' , .. 

ulaştırmak lazımdı, Bu tetkik ve mOp.: zail ol~cu bu~~nan bu ihtiyaç!a~ı kar- cap eden ted~irleri bi~er. birer ~rzettik- hukuki mütaleaları çok yükSek btl ~ 
fikirleri aynen neşretmek te bedeler e~nasında hUkOmet gördü ki ~ılayabılmek ıçın, her .sene tabıi ıhtfya- ten sonra müsaadeniıı rıca etmış ve ta- nan arkada~larla istişare ettik. Glf~ O 
faideden hali olmadığından paramızm kıymetini tenkiı eden aebep- cımızı tatmin edici iatıhsalat yaptıktan rafınızdan da hükiimete lazım gelen sa ki Devlet Bankası hakkında 8UY16• 
bu müzakerelere ait zabıt- ler, flmiller iki büyük isim altında, iki maada bir de bu fevkalade ithalatın lahiyetler verilmişti. Bu arzettifimiz Meclisin vermiş olduğu hukuk ye ~~· 
Jarm en mühim kısımlarını büyük sınır içinde tetkik ve mütalea e- karfıhğını tedarik mecburiyetinde idik. tedbirleri derhal aldık. Bunu bizden hiyeti istimal edebilmenin imkan• 'lltl1 
derce baılıyoruz : dilebilir. Söze ba§larken arkadaşlarıma arzet- eslrgemiyen meclis tamamen ihtiyaca tur vt: sizlerden de istediğimi:r. ta~ 
Reis _ Efendim; ruznamemizde mev- Bunlardan bir kı mı geçici ve kendi- tim ki memleket u:ı;un stneler harpten tekabül edecek bir salAhiyetle biu teç- kanuniyenin başka bir f;ekilde talb~JJ' 

cut kanun Hi}ihasının müstaceliyetle liğlnden zail olucu ve tamamen' anor- yorgun çıktılı zaman, kud~etinden hay- h~z e!~i ve hükumet te o~u ljizumliUZ mahal n imkan mevcut değildir. oıı: 
müzakeresi hiikümet tarafından teklif mnl yani gayritabii olan ve fakat ~ok U ~yler kaybetmfş bir THıyette bulunu hır gun kullanmadı. Dıger taraftan için sadece Büyük ~feclisin sa1Ahi1 
edilmektedir. Bu §ekilde kabul ederse- mühim açıklar tesis eden hadiseler idi yordu. Bu noktai hareketten baştıyan Türk milleti kendi ;;uurile, kendi hare- dahiline giren bir mes'elede çok Jll{ir 
niz bir müzakere ile nctit·elenecel,tir. ve bu hadiseler kendi elimizde olmıyan bir mesai tedricen hepimizi hedefimize ketlerile, hükumetin atılmış olduğu bu t 1 b" , 1 1 ak •tibarile ~bil~ 

d v b .... k bf . t . ace ır mes e e o m ı 
Hükumetin teklifini kabul edenler ... beşerin kudreti dahilinde bulunmıyan ogru yaklaştırmakla beraber arzetti- cereyanı uyu r mıkyas a teknn b. . . 1 1 k bu ı .ıa vi . t . ld G k h .. k"· . b k runuza ıran ene .:e ere !1,.11 

Etmiyenler ... J\abul edilmiştir. hadi. elerdi. Müs.'lde ederseniz bu açılı- g °:'yüklerin çok ağır olması türk para- e mış o u. e~e . u umetı·n· u anun- kanuniyenin müstaceliyetle kabuı-
Kanunun heyeti umumh esi hakkında mızı arttıran, tediye muvazenenıfzde a- sı üzerinde tabil olan tesirini gösterdi. la ve gerek mılletın kendilıfinden al- rica etmek yazife!'ini aldık. 

Maliye Yekili Bey i?.ahnt ·verecektir. çığın aleyhimizde şiddet kesbetmeefni Ve seneler geçtikçe türk parasının kıy- mış olduğu tedbirler, girişmiş olduğu- y 1 b'T· fka • bil' 
Alaliye Vekili Saracoğlu Şükrü /Jey tabii kılan noktalardan bazılarına n metinin tedricen sukutu gibi bir manza nıu.~.bu mUcadeleyi herkesin tahmin rd· \~1\ u ~unl~ ~ n um~1~·~:dblrlet (/~mir) -Muhterem Herfendiler· Türk miihimlerine tema1' edeyim. ra ile karşı karşıya kaldık. Bütün bu ettıgı zamandan çok daha az bir zaman t~. ıkr 1 

a mı~ko ugumudzb.1 1 i idi. 9{r 
... " • ' d vi ı d ı·· k kı içinde bugünk'" · tbah t• ur · parasını ·oruma te ır er . ..l 

iktısadiyatı ,.e '!'ürk maliyesi yıltardan- istiklal harbi zaferle intaç edildlii e r er eanasın a ur parasının Y· . w u memnunıye ş ne ıce · tü k k tta vik yesl P"' 
·· · · ti in k t t i · · hükQ t ı ye getırmege kifayet ettL B ·· k ·· . nı r parasının su u n a - __,,.tf beri paramızda görUJen ild çeı;;it hare. gun memleketımız çok uzun sUren mu- m n ıu u e memes ıçın me e , ugun u ~a- b" l l 'd. B tedb' tU k a~·"":~ 

ketten çok müteessir bulu~uyordu hnrebelerin içinden çıkmı§ bulunuyor- den geldiği kadar memleketin kudreti zıyet; 16 ağuı;;tosta başltyan İngiliz lira- f ır 1er kı ı. t u 1 ır, ~ . Ptucıı ıı't 
Türk paramızın bu iki çe<:it hareketini du. Bu c;ok uzun ~Uren muharebeler derecesinde tedbirler almakta asla ge- sının makus cihetten tazylkıdır. Öyle tadzb~ ·d~yme a masın~ mk tnı o sııud' 

~ lk dL M.. d b b b"r tazyik ki alelade m vsi 1 d ·ık e u ır. paranın ne su u u, ne 
hulasatan arzede) im Bunlardan birisi. te~irile memlektimizin lktısadiyatı nok c me uaaa e uyurursanız unlar 1 e m er c ı · . . . . . 111191' 
para kıymetinin h~r sene muhtelif tai nazarından istihsal kudretini çok a- daa da bir kaç tanesini huzurunuzda baharda ba§lıyarak tedricen bu dene ~emJeket fktrsndıyatı ıçı.n. ıyı .. 0 

.. , 
' d · T d. • · bt kadar devam ettiğ. ld b 16 gından paramızın kıymetmm luzU•• 

me\•simler ara ında farklar gösterme i, 1-:ııtmış ~uluyord~k. O kadar ki har- arzel etyıml. edıyb·eilmukva~eln~ınıd r an ağustosta bru 1 yar~k ~~de b~ se~e dan fazla artmasına mani olucu bU -· 
ikincisi; para kıymetinin seneden ~ene- bı zaferle ıntaç ettıffmiz gUn hariçten evve em n e e me ıç n pey erpey ı: 1 ır en ıre 9u ra- . . al I' 
ye düşmesidir. Filhakika hu hareket celbettiğimiz emtianın mukabtıt olan lh çıkarnuf olduğumas kanunlarla, almış kamlar dahilinde tazyikatını göstermiş nunu~ ~a~ka bir ıstıkamettc istı~ı 
tetkik ve mütalea altına alınacak olur- racnt emtiamız namına elimizde çok bir olduğum~z .. tedblrl.er yavaş yavaş bizi tir: Pi~asa 1~ ağustosta halkın ihtiyacı- deceğımızı zanned~.nler ald:vurla 'Jlllf' 
sa görülür ki Türk parasının kıymeti şey bu1unmadıfını harbin bitmeaUe be- hedefe gotureeektı. Bu tedbirlerden nı temın ettrkten sonra 1500, 18 de . Huz~runuzda.butUn e~arı umu -• 
seneden seneve daima az çok miihim raber görmüş olduk. memleketimizde sanayiin inkişafı, iktr- 7,500 19 da 12,000 21 de 9,500, 23 te yı tenvır etmek ısterim kı bu kaıt011 et' 
bir miktar ·kaybetmiştir. Paramızın ikinci büyük ~ebeplerden birisi de bir sadlyatın terakkisi hakkında çıkmış o- 242,500, 25 te 1~ bin ktlsur, ZT de 42,500, manası, muhte,iyatı bir tek iı::tik•:,., 
muhtelif me\ imler arasında muhtelif memlekete ithal edilen emtiaya 0 mem· lan ~an~nlar ile Avrupa emtf~sından 28 de 88,000, hır eylülde 129,000 v~e on· müteveccihtir: O da tür~ parasını f _. 
kıymette bulunmu~ olma ının iktısadi- lekette \'asati ihtiyaca tekabül edecek damıa bır az daha az .almafı ıstilza~ d~n _sonı:a da her giln 20, 30, 40, ~O, .60 kıyme~le~mesıne mU~~~~ oldu.lll - 1. 
yatımıza, maliyemize muaş sahiplerine hir"'mi'lt'tar olmak lAtımdır. Bu miktann eden •e ınemleket emtıuını dalma bır b~n ın~hz lirası ,.ar;ısında fazla ~ır ın- d~r manı olma~trr •. Buyuk Medıslll # 
yapmakta olduğu zararı birer birer ta- değişmiyen veya çok az değişmesi JA· a.z .daha çok letlhllk etm~k mecburiye- aiJi& Jıraaını mu~ayaa etm~ ten ıbaret gı ! mesatlde ~·~~ıye kadar aıih1~~J 
dat edecek değilim. Bendeniz, ammenin Limgelen bir stok miktarı vardrr. Her tuıı yaratan tedbirler ve bundan maada olma.mıştrr. A~dıgııııız t.ed~ırler arasın- d11gu her tedhırı bır tek akıbet ,, 
L"t dikı altında bulunan muhtelif mev- evde bir kaç okka kah,·e, teker Anupa BUyük Meclisin koymuı olduğu itha· da hı~. kısım şır~et.~e~ \'e bı~ ~ı~ım dev- mi:;;tir, muvaffakıyet akıbeti, jleri1' 
simlerdeki muhtelif kıymetlerin tevlit emtiası, yedek kuma~ıı, her mağar.ada IU üzerindeki muamel~ vergisi bir dev- let mue.ss:"'~Jerı dovız .~ahvılı. ıktıza e- doğru akıbetL Milzakerelerinizle ~ 
ettiği zararı l\faJi) e \"ekaletinin, borsa- satılması lazım gelen bir miktar emtia let Yarldatı olduğundan bu da bir mem- ~en mebalığı, sermaye) 1 gerıye bırak- kat daha tekamül edeceğini kuv\'ette tılt 
ya 'aki olan ,.e menfi denebilecek hir ve her dükkanda bu cinsten emtianın leket muvazenesinin temini için bir ted- mı:ı bulunuyorlardı. mit ettiğim bu ltiyihai kanuniye de 
kelime ile ifadesi mümkün olan bir mü .;;tok olarak bulunması zarureti vardır. bir addedilir. Kezalik, yıllarca komis- Bütün bu ihtiya~lar kamilen tatmin tek akıbete nail olacaktır, muvaffll.,
dnhalesi ile mümkün olduğu kadar ber lstiklıll muharebesi kezalik hitam bul- yonlarda işlendikten sonra HilyUk Mec- edilmiş, konsorsiyomun paramızı müda yet ve memleketi ileriye doğru götlit 
taraf etmeğe çalrşıldığrnı arzedeceğim. duğu gün maalesef memleket ÇO(Uklan li8fn kanun haline ifrağ etmiş o1duğu faa :için sıı.rfettiği mebaliğ k8mtıen ge- mek akıbeti!. (Alkışlar), 
Bilir iniz ki Maliye Yekflleti borsada müşahede ettiler ki malik olduğumuz tarife layihası da bu memleketin hükQ- ri alınmıştır. Maliye Vekaletinin elinde Reis - Kanunun heyeti umurrıif,-1 
sadece alıcı vaziyetindedir. Diğer ihti- yerlerin, milli hududumuz içinde kalan metine bir membaı varidat olmak zih· bulunan (dispozisyon) İngiliz lirasına hakkında öz istiyen var mı efendiııt1 
yncatım devletin yapmakta olduğu te i toprağımızın en zengin mahallerindeki niyetile deiil, daima memleektin inkişa- tahvil edilmiştir. Ve öyle ümit etmekte- Fctlıi Hey (Gümüşanc) _ Muhterfdl 
satı mukavelelerin istil?.am ettiği {dö- bütün bu stok e~ya, ithalat em- fmı, memleketin harekatı iktısadiyesi- y~z ki emtiamızın harice sevkinde :;>İm· efendiler; epey bir zamandanberl ı"f 
\'İzleri) tedarik edebilmek İ!:in senenin tiası kamilen yanmı~ bulunyordu. ni teshil edici noktai nazarlar altında dıy~ kadar cereyan eden şekil nisbetin- hubet etml:;; olduğum bu kürsüye bU dl' 
muhtelif mevsim ve günlerinde mali Bunlardan belki şurada burada mUtalea ve hedefe vasıl olucu tedbirle- de ıhracat devam edecek olursa bu fa bir mukabil fırkanın reisi sıl•tJJ' 
vaziyetinin imkan ve müsaadesi dahilin bütün ihtiyacımızın binde birine rin kaffesi göstermektedir ki türk para memleketin parasının kıymeti İ!<ltikrara geldiğim zaman hükumetin fırkıınıl_. 
de piyasadan (dö,•iz) mubayaa eder tekabül edecek ancak ithalat sının kıymetini bir an en·el istikrar va- doğru ~ok yaklaşmış bir vaziyete ge~- · 1 .1 t d . tlni ff · · ' · · . ı b 1 d prensıp erı c earuz e en sıyase 
Bız mubayaatımızı o sekilde tertip ve emtiası stoku kalmıştı. Bir memleket zıyetrne getirebilmek Jçın icap eden m Ş ulunacaktır. Jun an evvel arzet- b·ıh ı· •kt d" · . ı·ni tir • · dbl 
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tanzım ettik ki ithalat ve ihracat mev- tabıi hayatını yaşıyabilmek ic;in büyük te r er, memleketın kabıhyeti tahtın. mış tm ı parnmı7.ın en muhım ve hü· k"t t k · · ·· - 1 k · terdi...-
. · · • d ·· ili · ı·· ·kt d. t h d h ı e me ıcın soz soy eme ıs .. sımlennın parnmız üzerinde yapmış ol- tacırlerin, küçük tacirlerin maiazala- a gor en mevzuatı kanunıyenin k:if- un 1 - ısa ıya ımızı ur e aş eden te- .,,ak t · ·t· · k . h"·k.'I t b •·si• - · · · ı · i d . r ·a ışı 1yonım ı u ume u ... ,. 

dugu ihtızazları mümkün olduğu kadar rında hatta evlerde bu stok eşyasından fesi birer bırer ahnmı~tır. sıratmdan b rıs e muhtehf mevsimler 1. t · d·kt ıstı•• • d h. 1 1 nu mec ıs en geçır ı en onrn 
haddi asgariye indirmeğe muvaffak ~ az çok bir miktar bulnuması icap edi- lşte arkadaşlar· biz bu tedbirlerle arasın a ası 0 an farklardır. Bu fark k . . . ·stil• 
ı ı ·ı u O • · d" k. ·· k . d D k k. b . ' )arı muhtelif sekill ·· 1 etme nıvetındedir. Bu"iln yarın ı an e m. nun ıçın ır ı tur para!'lı· yor u. eme ı u tevalı eden seneler- yavaş yavaş hedefimize doiru yaklaşır- • :. ere gore şu suret c d •. • 1 1 • . . " ' • h··ktlfll" 

k t· · t d · t - b 1 d . k • . . hesaplıyoruz. e ecegı an aşı an, ışıtılen bır u &• 
nın ıyme ının e rı«n ar maga a a· e ıstiklal harbinden sonar giriştiğimiz en geçen sene maltl.mu alınız olan va- ·• t· · ı· . 1 kit ' 
d ğ · ·· ı d l\f ı· k" "k · 1 k 19.,- . d .. . ın sıyase ını uzun uzac ıva ten .. tt 

ı ı mevsım ve gun er e a ıye ve ·a· ı · tısadi mücadelede yalnız 0 !ilene iıtlh zıyet e arşı karşıya kaldık. Bu vazi- -·> :;ene ın e Turk lırasınrn en yu- kte . • 1 k ·1 • nf ""' 
l ti b ta "k . d 1 ti .. t . 1 J. k • - . t b. d b. .. k k fi - . me n ıse yenr ge ece o an, > e r 
eak ~ zybı ve şı c ~d ehm

1
u end~sıp o· a · ettıgımiz emtianın, Avrupa emtia- ye ,k ır en ıre turk para.•unrn kıymeti- dakrı. fıymke1ı7 e, en aşagı kıymeti arnsm- çehre ile mecli e arzı ,·ücut edece1',.. 

m uzrc orsaya mu n a e e ıyor ve rnrn, harici emtianın ihtiyacımı7.a te- ne arşı efkln umumiyede hasıl olan a ·ı ar · 8 kuruştur. 1 h .. k. ı· . d' 1 ... e)< T" 

h •· b .dd ti .. . 1 k k b"'l "t' "· 1 k k 19?6 . d b an u ume ın progı ammı ın e ... er gun u şı e c nıutenasıp o ma a u eden miktarı değil bir de yangın ı ımawtıı ı ve paramızın ·ıymeti üze- - senesın c u fark 174 kuruşa . . . .•. . "tıl 
üzre borsadan ecnebi dövizleri muba- lann, harplerin silip süpürdüğü stoku rinde hepimizin titreyerek hissettiği- düşmüştür. şı~~·y.e kada~ ~akıp ettıgı sıyasettj,,•• 
yaa ediyor, şiddet azaldıkça mubayaatı da mümkün oldufu kadar tedricen vil.s miz bOyiik sarsıntıdır. Aldığımız ve al- 1927 senesinde 87 kuruşa tenezzül gıbı hır tashıhı m~sl.ekte ~ulund~ 1 e1· 
tenkis ediyor, aksi istikamette yavaş umuz dahilinde yapmak mecburiyetin· makta olduğumuz tedbirlerle yavaş ya- etmiştir. a~lam~k ve~a es~ı. s.ıy~etrn ayıt ~ltıal' 
yavaş yürüyerek nihayet halkın, tacirle de idik. Yani her hangi bir senedeki fs- vaş hedefimize dofru yürür ve memle· 1928 de 56 kuruşa düşmüştür. kıp edıp. etmıyecegını gormek .ve b tlll-" 
~n ecn .. ebi döYizine ihtiyacı fazlaalştr- tihsalatımızın gayri tabit ve tabii olan ket tediye muvazenesini bir an evvel Arzettiğim gibi geçen seneki \'aki 0 • sa ne ~ıbi te~imt altrnd~ ıstıfa ek ,,. 
gı Te turk p~rasımn ecnebi dövizi kar- ihtlynçlnnmızı dahi tatmin etmesi icap temin etmeğe çalışırken, ilç büyük a- lan büyük tehalük daha büyük bir kar mccb~~ıy~tl~de bulundugunu tetki ,r 
şısında tedncen kU\-vetini knyhettiği ettiği kanaatine Yası! oldk kezalik biraz mil geçen seneki hAdisenin tekevvünü- yapmamakla beraber türk para ının mek ıçın mtızar etmek lazımdır. lJifl ~ 
a~lar.da d~ Maliye ~~kal eti .. boı::adan evvel arzettiğim memleketler dahi bili· ne sebebi~yt vermiıtir. Bu~lard~n_ biri; kıy.me~ini 118 kuruş arasında tehalüf naleyh bu?ünkü sözlerim, sırf el":s1· 
hıç hır şey almamak uzr~ mumkun ol- yorsunuz arkadaşlar, baştan başa bir memleketın omuzuna aldıgı harıcı borç ettırmıştir. Bundan maada arkadaşlar ruzn~memızde bul~nan ~anunun ~ 
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duğu kadar memleket ıktısadiyatına yangın harabesine dönmüştü ve memle lann afır taksitleri; ikincisi de istikra- biliyorsunuz ki, türk parasının ı-on se- k.er~sıne ve dolayısıle mıllf para sır tfl 
miifit olmak ve bir uçtan öbür uca in- kette oturan adamlar, alış veriş edebil- ra doğru gitmek için ve memleket iktı- kiz aydan beri kıymeti çok az bir fası· tımıze taalluk edecektir. :Muhttrd• 
ti.katinin mümkün . oldu.ğu. ka?ar dar ~ek için icap eden dükkanları, binaları ~.diyatını müdafaa edebilm.ek ~çin bü- la içinde tutulabilmiş Ye öyle ümit et- ~aş:e~il Mecli~i fev~alii~e içtınıa:. _.. 
hır saha~da yap~labılmcsı ı.mkanın~ h~- aılelerini banndıracak yerleri bir an :Uk gayre!Jerle YÜcude getrr?'ış oldu- mekteyiz ki bu fasıladan daha büyük \et ıçın ken~isınln ~örduğU esba orııt 
zı.rlamaga çalrşıy.o~du. Malı) e Yekaletı- ev'·~I yapmak mecburiyetinde idiler. Ke gumuz tanfe kanununun hakıki mana- bir fasıla kaydetmeksizfn seneler geç- ç~n celsede ızah ettıği ~ırada df1 rt' 
nın deruhde ettığı bu rolde her sene znhk uzun seneler mühmel ve metruk stnt bir kısım halkımızın anlamryarak tikten sonra istikrara doğru tamamile kı: {artık milli paranın sukuta kıl dt 
geçtikçe da~a ~yade neticcy~ yalı.l~ş-ı ~ıir. ~·azi~·ette .. bır~kmıyacağı gibi halk lüzumundan .~azla istical göst~rmesi ve varmış olacağız. muhafazası endişesinden ~ug~n •"' ,... 
makta oldugu \e almış oldugu tedbır- ıhtı)ncı ıle muvaz1 olmak şartile devle- memlekete dort ay kadar az bır zaman Maruzatımın tamam ol b'I . . . bulunuyoruz. buna mukabıl mıllf ~ti· 
1 . b. 1 • d h . d ı· d b i 1 d b. . a ı mesı ı~ın . ılı erın ır sene evvel mden a a zıya e rn e aş.arma ı iktıza ediyordu. De- ç n e ır sene evvel fthal edılml~ emti- aldrgvımız tedbirler aras d h lk nın kıymetinin sadece yükselme!!• 

il . ld w b' d 1 k. 1 1.e.. ın a a rn Jlll m essır o ugunu ır az onra arze e· me < ı a e <lde senelerde inşaat malze- aya nazaran yüz milyon liralık kadar ihtiyacatını tehir eden ıa,·ik d ..• mali kar;;rsındayız..) bu sözler pars . 
V• k l h h ı· · 1 k l t l b. · • ·ı · e en, guı; ,Dl' cegım rn ·am ann 'uzu ve sara a ın· mesı o ara mem ekete gelmesi lılıım- az a ır emtıanın ıthal edı mış olması. le tiren hiç bir tanesinin t 1 • zın bugünkü vaziyetini ifade edeıt . 

den anlaşılacaktır. lkinci nokta; yani gelen eşya haricinde harplerin, yangın- 'OçüncU bir sebep te, hepiniz duydunuz, dığını huzurunu:r:da tekramevtcu ğ0• ~a_ller midir? Milli paramızın bugün 1' 
k · • h b" · 1 "h 1 t h i i · · ti · · r e me 

1 
'

3 tel' paramızın ?'metının er ~ne ır ~ık· arın~ ı ma ve eşe.yyUbUn ~ı~akmı' ep. n .z ışı.t nı:r:, bu memlek.~tın lktrı;;a. zire biliyorum. Aldığımız bütün tedbi· rın ve umumiyetle Ul.ak bir istikba, 1 
tar kayhetmı~ ~iması uretr.ıe. tedncen o1d~ıgu ~ar~ları_ tamır. etmek ıç1n rn- di ıstıklalıne ~asım olan duşmanıa;rn ri kamilen Hükumetin kendi \'Ücudü alacağı \'aziyetl icra eden sözler nıld 1~. 
:~~alması ve ıstıkra~ kunetınr~ hu S:- k0alad~ ~ır ıthalat dahı yapmak 7.nrure- kulaktan kulaga fısıldadık1an ~ehır11 üzerine ve bir de imtiyazlı hir mevld Bunu tamamile, vuzuhla anhyaıt~~d•,. 
ı,ılde tenakus etmcsı elbette oyle mu- tınde ıdık. propagandalardır. (Bravo seslerı) sahibi olan ve paranın kıymetile hii iik Eğer yalnız hugünkü vazivete nıunla 
h.im bi~ mes'ele idi ki hc::J1nln da .sure: Ct"üncü biiyük bir shep te arkadaşlar; O propagandalar ki Türkiye Ciimhu- ahika1arı hulunan biiyük mücsses:ler sır ifadel"rse, tahii tamam~n doğrudur• 
h ciddıyede me~gul olmamak bıtb.1....1 imparatorluk tarafından ~ıkanlmış • riyeti tedavüldeki parayı ortasından ke üzerindedir. Ticarl ihtiya<:fan dn1...... (Devamı yarın) 

, 
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7or. Aabra Olddetlnde m_...,. kitap- alacala makbm HDedial •eya bir baka t91buıt mektalMm 

Necmettin Habl Berin eaert. 
lıaaealıaı •llr1e1&a. teklif nrakam urfma leffedllmeliclir. 

QBulmaca 0 
4 - lntaat yapacak mimar Yeya .UhMcliu elaliyetl leaalrs., 

baYI •Mika b&flDGheadialikten muadclak oı.nk ...ı. sarfa 
lefftdilecektir. IJlelırla 6 ma •• 7 iael -.ftan lçia 

Gramer 
lataln .._ ,_: SIWet K._..

111
11 

Aabra Baclcleli 

Muğla vilayeti nafıa baş ına
hendisliğjnden: 
4--...... J • ._ 71+490-7'+870 iaci ldlometroıu. t• - ... ... ... ..... ,.,bnlacalc olaa 45 30'l lira i:: 

-.ıru tullrab ...ı,. 7110/930 tarilaiae •haclif • •tte •'l•eal Yillyette lhalei lratiyeal icra -.:ı:._ıa.ı ._.. .., ......... u..,. .............. • ... · ,_ •11.t 
~ ... "° _., .... ...,. aı'herrwJk .. ....,. ...... ı:: 

931 ••• ..._nia tuclilrini l8ltealap teni,. edil elı t••..,. _.,.. 930 ......... ...,... .. ,..:. .... 
Wt.. Ye ikmal edlhaek prtile talp olaalarm Yİll)'et mer1r.:: 

..... ... • ........ ...., ..... ,..., ..... de ...... 
...... .,.. ...................... k .... ... 

....... ,. ....... Mutia 't'illylline .............. ~ .. 
~~..,.._.Matla Nafia --- •.._at ~ 
~·~-.. •···•· .., __ 

ı ....... 
2 
J 

' 5 

' 7 -
8 
9 
10-
11..-..-

IJ ...... --..,,,.. 
Soldan safa 't'e ,.._dan aptı: 
! - ilin (3), ~~-'-9f{3); 
" -1fefü 00. ~ ~·M il.P 

eclill ~ 
a-T•eldtjll~ 8ltf ...... 

.. (2~ 
" - kad.b (8), bblbat (8). 
s - Aflı (8}, m CSJ, o1armat (1). 

( 
6 - l'fane (t) mtldt11lap bir _.. 

S); bla (1). 

'I - Eti '8), '* ,..... (3), .... 
8 - ICQp (a>. - (8). 
g - Madde cfe1f1 (8), lhıtyAr (8). 

10 - n.. delfl (i), autu topiak (5), 
.... (t). 

16 teplnl ewel Pertembe pi ... t 15 te bpala _... 8P 
laeak •• haddi IA11k ılrlldttjt takclirde a..ı. ol.,....lrht. 

5 - Şeraiti müarrer ••clllle talip olulana lcaMlı ...... 
miadı maanead~a evel eacllmenl Yillyete •...ıeri illa olw. 

Kandilli kız orta mektebi müdür
lüğünden: 
TıhbtnJa ismi 
Mnrflde Hanım 
Jilk11et ,. 
Malike " 
Saadet " 
s .. ı,. " 
M~brure ., 

Pederfnfn ismi 
Muatafa 8. 
Merhum Ahmet Hamdi B. 

,, l.mall Hakla B. 
Muallim Mmtafa B. 
Merhum Huan B. 
Şehit lbribiai ŞOkrll Ef. .................. =:--.. 

Doga No. 
97 
1 

'r1 
93 
56 
8 

86 E: 
S•il. .. M .l it ı 

• ti 

c..Pe " ı..uıı. - • ı 
Mekteblmisde 25 / 9 / 9JO tarDm• ten W.a ıe,11 ••11 • 

ma..bab imtlllamı ,.ırmda Wm w dOIJll ........ ,.m • 
HuamJana kı••ıı oldqldın illa olUDtll'. 

Çorum Belediye riyasetinden. 
Foa boru mtlllakıı .. ı ....... ele tadilat ppıl•'lbr· T~ 

....,. clikkatiu. 11 Rtia.bec (1). dcl81* (1), 0J1111 eled (8). 

-=Kiralık kAgir h~1ne.... Ankara valili~nd•n: 
Betlktaata - ... eti.. .• 5• v 

lrerrer 26 nam_.. 11...ıa bit- Ankara maarif YekAletinla ı,pı 8JW1i1 W..• ~WrrW 
•lza1ede icara bir Wta mlld- anada lclani h...ı,.,.e ait akarat lap •~· . 
detle temdit .clilclJPacleD taBp ı - Bedeli k.,& 45972 llra 5 brapw. Ye kapals.ad -"'• 
olanJum T••"eBa ..ldsfn· •tlulraaya k011ulmaftur• 
el pqamha jtlal m1 oa ip · 2 - Şarblame " projelrılal ,._ek ı.t.,..ı., iclarei ........,. 
kadat 1Mh11R ~ S4 _.. aalkllrlıetlae ...._. ebulldlr. 
IMrolu .. ,.,.. d.....,.e Ye 3-Temiaab maYakkate bedeli •effhı ,a.de Jecli baçutu Dilb~ 
Jft'llli men.- uat on için· tlacle o1ap nUt:m-..ltae&ei lıwi7e ye111eıliH te•di ile alacajl 
clea • -.r- bclar lltanbal ...Uhn aeaecliala Yeya bir banka teminat mektubu tekBf 
EYlraf .....,..ele idare •· ftrab• umu leffedllmelidlr. 
e....._ ••-• .._elert 4 _ ı..,..t ,..._.ı: mimar •eya m&hendlaia eldlyeti f-ı,e. 
Kiralık kAgır hane ve aıial laaYI •eatk• 1Mf*lhen6lfkfea muaclclak olarak mezktr sarfa 

dillrkAn leffeclllecektfr. 
Be.iktuta Jftaretlercle 2!, 16 ı...-. enll ,..... •• f11118 uat 15 te bpab ...., .,... 

33, ss;. ~,,-"· 67, 71, 82, 85 Jaeak .. haddi .. ,. ,artldqtl takdirde ihale olunacakbı. 
•._rotu ........... 19,20, 25, 32 5 - Şaralti maharree •e~ldle talip olanlarua kapalı .,._ 
t-J ....... ......., idi ... yemi mu.,,.._ enel eaclmeni villyete Yermelsl lllD -....... 

•7Me icar ..._..dea phrl ''1111 ..... Kız ve Erkek - Leyli ve Niharl '4 ..... 2' ... ,....... ....... ·~ ..... 

~~ ...S.: ?! Jstikldl Li e 1 
,.. •ala.at almk .,... İlk, Orta ve Lise kısımlarını muhtevidir 
T.-ı ~· Jirmi Wnci pr- Bltaa mm11an .._.ttıııır 
1Ula,. ..... t • ive kaclar ve Erkek talebe IJll 1u.-... YI a,ıı llfkl* .üMfndl ldaN edllmltte 

:!:!m ~ Talebe kaydırıa ~VBJO olwünaktadır 
,..... -~•at Tal!:... ~--~ ~ ..... 
tk., o;.:t.J:~ .... .;:_ Şehadeb.,, Po/iB merkezi arkasında 
...... ıilracut ....... • Tei: ı.t. 2534 ~1.illlilMilillillll 



Cu:e;:l'e !!Ö.ldeıilecllı: mektupların üzer!ae idare ıçın~e 1 idare vuı yaJ 
a1r ise 1 Y 111.1 i1aretl konulmalıdır 

uua ..-an a1•kluplan11 ede• ndC"n, ln)'lDet:' e ııkaddıtT•••• mektupı.&r• koou. m..a cıı_...a.J•nııı 

ı k8J'bolmUUlda1> •• fll.nlana münderecabndan ıdare .,..,•.ı deflldır dJ 

r'" M A H K E M E ve i C R A iL A N L A R l ] ~.._ ____________________________________ ___ 
ıstanbut c.liraüncü ıcra aaıresınaen= 

Suphi paıa zade Sami beyin 
Mihran ef.ye olan borcundan do
layı filruhtUne karar verilen Ak
sarayda Baba Hasan ilmi mahal
lesinde cedit lutfi ef. sokağında 
klin cedit 10,12,12,15 numaralar 
ile murakkam maa bahçe bir bap 
konaLda derunllne cari yedi ma· 
sura bir cuvaldız mai leziz 22 
hi11e itibarile bir hisseıi 45 gün 
müddet ile mllzayedeye vaz olu
narak 150 lirada taJibi uhdeıinde 
olup bedeli mfiz.ayede haddi layı· 
kında görDlemediğinden bir mah , 

1 

müddetle temdiden müzayedeye · 
yaz .olunmuttur. 

Hududu: Haydar hane tekkesı 
ye horhor cadde.i Mustafa ef. 
ve Lutfi bey sokaklarile mahdut
tur. 

Müştemilatı konaklardan bi
ri~4e bir avlu bir odunluk beş 
aralık bir çini sofa ikisi çini dö
ıeli 16 oda bir çini salon Te bir 
mozayik salon bir mermer tq
lık bir balkon bir sofa iki, salon 
iki kiler iki hali üç mutfak tek 
kornalı bir hamam malta taşlık 
bağçede iki kuyu bir su heznesi 
ve müteaddit eşcarı müımire ve 

gayrı müımire vardır. Tahminen 
konak 535 metro Te bahçe 4 
dönüm miktaıında ve hissedar
lcrm tahtı işgalindedir. Diğer 

ko:::z.!c mermer sntunlu mermer 
a:a'.ık bir mermer taşlık üçü 
rcalta dö1~li 9 oda bir merdiven 
altı bir taş aralık bir hali maa 

yalak bir musluk i:d şahniş ilç 
aet tlzerine tahminen beş dönüm 
mıktannda bahçede bir havuz 
bir çeşme o'up etrafı dıvala mu
hathr. Derununda hissedarlardan 
Hasibe hanım mulcilhdir. Bahçe-

de ayrıca bir uıak odası vardır. 
Köşkün müştemilfıb biri taş iki, 
aralık 4 oda bir mutfak ve bir 
ıofadan iba:et olup hissedarlar

~an Hayri beyin tahtı işgalinde
dir. Selamlıktaki bahçede eşcarı 
mUsmi~ ve gayri müsmire mev
cuttur bundan fazla malumat 

38·447 No.h Dosyasında muhar
rer olup müracaat olunabilir. 
Müzayedesi Adliye dairesinde 
4 üncü icra dairesinde 30-10-930 
tarihinde ihaleyi kat'iyesi tekar
rür edeceğinden ittiraya talip 

ısrantJu1 üçüncü ıcra m,murtu?fıından = 

Mahcuz ve paraya çenilme
sine karar verilen borçlu Rıza 
Efendiye ait lŞevrole) markalı 
10 kitilik yolcu kamyoneti 
2-10-930 perıembe gilnü saat 
4 ten 6 ya kadar Sirkeci Sal· 
kımsöğiitte meı'udiye garajında 
açık artırma ile satılacağından 
mahalli mezkurde bulunacak 
memuruna 
ilin olunur. 

mllracaat olunması 

Kadll~.öy Sulh ıcra daıresfnden ; 

Bir borçtan dolayı mahcuz olup 
paraya çevrilmesi takarrur eden 
oda takımı ve dolap ve hasır 
iıkemle 't'e kanapelerdcn mürek
kep hane eşyaları 1930 teşrini
evel ayının 5 inci gününe müsadif 
pazar günü sabah saat 1 O dan 
itibaren Kadıköyünde koltukçu
lar içinde bilmfü ayede satılaca

ğından talip olanların mahallinde 
hazır bulunacak memuruna mü
racaatları illa olunur. 

!<.adı l1y Sullı ıcra daire sından: 

Bir borçtan dolayı mahcuz olup 
paraya çevrilmesi takarrur eden 
muhtelif boy ve şekilde çerçive
siz kıristal aynalar teşrini evelin 
2 inci gününe mOıadif perıembe 
gllnü saat 1 den itibaren ıehr
emaneti mezat mahallinde açık 
arttırma suretile satılacaiından 

taliplerin mahallinde hazır bulu
nacak memuruna müracaatları 

illn olunur. 

iLAN 
Saray burnunda 4 numaralı 

ııl\mrük antreposunda 1410 çuval 
derununda bulunan takriben 100 
ton mıktarmôa olan Singapur 
malı kopra ( Sütü alanmıt Hin
distan · cevizi ) bilmüıayede satı
lacağından talip olanların 2 teş
rinievvel 930 perşembe gilnO 
saat 10 da mahalli mezkurda 
hazır bulunmaları ilin olunur. 

BA YRON MARSILYA EKSPRESi 
Marsilya, Pire ve Selılnikten bek

lenmekte olan: 
··A~DROS,. 

lüks posta vapuru 29 eylül tarihinde 
limanımıza gelecek· ve 2 teşrinievvel 
perşembe günü tam saat 10 da hare
ket eder~k doğruca Pire ve ı\Jarsilya
ya gidecektir. Pireye 3 teşrinievvel 

13 te ve Mrsilyaya 8 teşıinievvel sa
bahı muvasalat eder. Tenzil!tlı fiatlar
lı yolcu ve ticari eşya kabul olunur. 
Üçüncü sınıf yolcuları için mahfuz 
ve yataklı yerler vardır. Umumi acen
teleri : Anagnostopulo \'e Siskiais. 
Galata ~'inili rıhtım han. Tel. B. 2612. 

lstanbul Göraür. cü ıca memarl1J· 
lf unaan: 

Kadriye ve Cemile hanımlarla 
Mehmet Kemalettin ve Mehmet 
Bedrettin beylerin Gülizar ha
nımdan 1928 senesinde 4537 
muamele numarasile istikraz ey

ledikleri bin altıvüz: liraya mu
kabil alacaklı uhdesinde birinci 
derece ipotek olan Befiktaı köy 
içi mahalleainde atik Karabaş 

cedit Akasya ve Yıldız sokak· 

farında atik 47, 49, 51, 24 cedit 
1, 3, 5 numaralarla murakkam 
mukaddema selfımhk maa hane 
elyövm selamlık ve muhterik 

hane arsasının icareli mahallinin 
28 hisse itibarıle 16 hissesile 
mukataaJı mahallin 72 sehim iti-

bari! kırk dört sehimi kırk beş 
gün müddetle müzayedeye kona
rak yirmi beı lira bedelle talibi 
uhdesinde olup bedeli mü:ıayede 

haddi liyikinde görülmediğinden 
ihalei kat'iyesi icra kılınmak U

zere bir ay müddetle temdidi 
müzayedeye konmuştur. Mesa
hai umumiyeti alettahmin bio 

altıyüz: doksan yedi buçuk arşın 
terbiinde olup bundan 168 ter
biindeki arsa üzerinde altı kat
lı kagir dıvarlar üzerine ahıap 
mubterik olmayan ve halen muv-

cut bulunan selamlık kısmmm 

Sergi ıokağında methali teşkil 
eden ahşap kapudan girildikte 
antreyi muhtevi bir sofa üzerin
de birinde dolabı bulunan iki 

oda bir heli Yıldız sokağmda ki 
kapudan girildikte Ustn açık l>lr 
aralık bir hela iki kısımdan mtı
rekkep çini taılık dolabı haTi 

bir yemek odası diğer bir oda 
bir aralık üzerinde odunluk 

mevcuttur. Bahçede sek'z meyva 
iki çam ağacı divar kenarında 
bir lak havuz mevcuttur. Selam-

lık bahçesi dahil olduğu halde 
muhterik kısımda cüz'ü tarafeyn 
ve set dıvarİarı ve selamlık bab.
çesile diğer aksam arasında üst 

kısmı demir parmaklıklı dıvar 
mevcut olduğu ve muhterik ha-

ne ve arsası derununda kapatıl
mış bir kör kuyu ve asarı meı
but olmayup mahallindeki zevat 

tarafıadan söylenilen kapatılmış 
müşterek bostan kuyusunu muh
tevi olduğu görülınüştür. Hane 

yağlı boyalıdır köşkün arsadan 
demir parmaklakb bahçesi bir 

tlanların kıymeti muhammenesi o
lan 39,000 liranın hisseye mu.,.;T"I 
mıktarı yüzde on nisbetinde pey 
akçesini vezneye teslim ile yevmi J Zayller J taraf köşkün bahçe dıvarı ve ,_ __ 

Galata ithalat gümrüğünden bunun imtidadında köşk kapu-mez:ki'ırda ikiden beşe kadar biz
zat ve ya bilvekile hazır bulun
malara ilin olunur. 

Kadı! i1v Sulh ıcra daırtsüıden : 

Kadriye Hanımın borcundan 
dolayı mahcuz bulunan 1 adet 
yuvarlak orta masası "2,, 2 adet 
koltuk 1 kanepe 4 adet sandalya 
aynı kumaıtan takım. ''3,, 1 at
laslı 7 parçadan ibaret kanepe 
tamı "4,, Bürosile beraber bir 
koyu renkli ceviz tablalı ayna. 
"511 uşak mamulatından 1 adet 
kilim. 11611 2 adet çift ayakla si
gara masası. "7,, Keza 2 adet 
ıigara masası. 11811 6 adet muh
telif ceaamette ve eb'atta ve 
manzaralı resimli tabloları havi 
e11a Kadıkay eıya pazar mahal
linde &.10--930 tarihinde saat 
14 te açık artırma aav"etile aatı
IacaiJ ilin olunur. 

27294 numaralı beyannameye sunun önünden geçen yolun ke-
ait 8427 numarala 10-9-930 ta- narındaki asfalt piyade kaldırı· 
rihli makbuzumu zayi eylediğim- mm geniş kısmının nihayet bol-
den hükmU olmadığı ilan olunur. duğu y;ere kadar ve diğer tara-

§ 1339 ıenesi Zare askerlik fı bu mahalden çukurdaki mün-
tubesindcn aldığım terhis tez- ferit alçak hane yanında yıkıl-
keremi zayi ettim. Y cnisini afa- mıt ve bir parçası kumızı kireç-
caiımdan eskiıinin hükmU yok- li kısmının nihayetine kadar di-
tur. ğer tarafı bir mahalden Bfağı 

Zarenin Bolcan nahiyesinden Hasan yol kenarında yıkılc bahçe dıvarı 
oğullarından Ali oğlu ve dıvarın parmaklık dahilinde 

Haı;an 

Piyango müaOrlülfüı,c en: 

928 Modeli kapalı yedi kişilik 
bir adet Buik otomobili satıhk-
br. Talip olaolarm görmek üzre 
Taksimde Senihi Beyin garajına 
ve pey sUrmek için de 13 T et· 
rinevel 930 tarihine kadar pi
yango müdürlüğünde müteıekkil 
tayyare mübayaat komisyonuna 
müracaat edilmelidir. 

kalan mahalli hududu: 

Üç tarafı tarikiam bir tarafı 
miralay Hayri Bey veresesinin 

muhterik hane arsası ve diğer 
iki muhterik hane arsasile mah· 
duttur. Mahiye yirmi lira kira 

ıle içinde kiracı yardır. Temamı
nın kıymeti muhammeneıi bin 

albyüz liradır. Mahalli mezb urun 
hissesine isabet eden üç bin c.o-

SAVISI ti ER Y E~DE b KUR US ;:::::: 

ı\IATBA.\ \"!<.: DARl~I JA:-.:E 
ISTA.'.'\BCL Babıali Anl.'.:ıra cac.l<les nde •\' AKI1 n·RDli 
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NIŞAl\TAŞINDt\ 

TERAKKi LISE51 

LEY 
NEHA 

l(IZ 

Telefon: Beyoğlu 2517 
Teşkilatını tevsi ederek «Yuva» 
ve « ilk » smıfl<lrı ile « KIZ 

LEYLi" dairesini 
ittisalindeki eski 15 inci mektep ERl\l .. 

binasın3 nak letmi~cir 

Ana - iJk - orta - lise 
Sınıfl4cına talebe kavdetmektedır. Her gun 
16 va kadar ( Şekayık caddesinde Halit Rifat P 

- konağında) mudiJ.-r,ağe mii.racaat 

Edirne vilayetinde~ 
Havza - Uzunköµrü yolunun silindiraj ameliyatı ihale ed1• 

zere kapalı zarf usulile münakasaya çıkarılmıştır. 4/ 10 930 
tesi günü ihalesi yapılacağından taliplerin encümeni vilayete 
leri ilan olunur. 

Pazarlıkla kok köm" 
ve mazot mübay aa 

Kilo 
20,000 Kok kömllrl! 

6,900 Mazot 

Pendik bakteriyolojihancı bar 
• 

rısinden: 
Mevkii münakasaya konulup yevmi ihale olan 24-9-930 tar 

teklif olunan fiyatlar haddi layıkında görülmediğinden dola 
leıi icra kılınmayan Pendik bakteriyolojihanei baytarisine a 
karıda miktarı yazılı Kok kömürü ve Maz:ot 1 teırini evv 
tarihine müsadif çarıanba günü saat 14 de pazarlıkla ihale• 
kılınacağından talir1 olanlarm Defterdarlık binasında müeS 
iktisadiye mubayaat komisyonuna müracattları. 

Tahlisiye tJmum müdürlüğün 
Kumaşı dairede mahfuz ve memhur nümunesine tevfikan 

nin irae edecer;\ fabrikadan alınmak üzre idare müstahdioıi 
230 ili 260 takım kışlık elbise ile ayni mikdarda kasket imali 
surette ve 20 gün müddetle milnakasaya konulmuştur. 19 1' 
evel 930 tarihine müsadif Pazar gllnü ıaat 14 te ihales: icr 
nacnğından taliplerin bu baptaki şartnameleri görmek üzre G 
da rıhtım caddesindeki idarei merkeziyeye müracaatları. . · ~~....:---~~~~~~---

Zonguldak vilayeti muha 

bei hususiye müdürlüğünd 
Zonguldak merkezi vilayetinde idarei hususiye atelyesind 

bili istimal ve istifade mahallerinde teslim torna ve pilaoya 
reze tezgahı uaç delme makinesile sair atelye edevatı ve 
markalı Eregli, Bartın, Devrekte üç ve Şevrole markalı Zorıguld 
Safronboluda iki ve taş lurmağa mahsus Zonguldak Devrek 'Ve 

tın, Safranbolu ve Eregli yollarında beş konkasör n · ' inele 
teşrini evvelde ihale edilmek üzre müıaycdeye çıkarı.~ . ıır. 
olanların teminat mektuplarım hamilen t'ncümcne müracaat 
Jeri ilan oiunur. 

Jandarma lmaluthanesl 
llAnlarl 

100 ili 126500 metre yazlık 

elbiselik kumaş kapalı zarf mü-. 
nakaaa ile satın alınacaktır. 

Münakasa lstanbulda Gedi~ pa
ıada Jandarma imalatbantsinde 
5 teırinievvel 930 çarşamba gü

nn aaat 14 te yapılacaktır şart
name im~lathaneden verilir tek
lifnamenin tanı imlası şartna

mede yuı'.ıdır. 

kuz yUz altmış beş liradır. Talip 
olanların kıymeti muhammenesi
nin yüzde on niıbetinde pey 
akçelerini alarak 929/2955 dos
ya numarasile 2-11·30 tarihinde 

saat on dörtten on altıya kadar 
lstanbul dördüncil icra memur
luğuna bizzat ve bilvekile mü
racaat eylemeleri ilin olunur. 

YARDIM SANDI 
Her nevi rehinle Pa:-a 'V 

lstanbulun her semtinde e 
alınır ve satılır. Bahçe kap• 
lill!et Han ikinci kat No. 
Tel: Ist. 4262 

Daruşşn faka müdürlü/fi. n 1111: 

Talebe için kapalı zarf u 
elbise ve ayakkabı yaptırıl 
ve çamaşırlık amerikan ah 
~ından imal ve itaya taliP 
ların eylülün otuzuncu sah . 
saat onda Nuru OsrnaP1 

Cemiyeti tedrisiyei lslamiye . 
kezine gelmeleri ve şerı.itı 
lamak üzere hergün oraya 
racAatları. 

İIAndan istila 
ediniz 

Mes'ul müdür: Kefıl\ 


