
Bueün Haftalık 
Vakıflı isteyiniz 

" Garp cephesinde aükQnet vardır" rom•n ı 
muharriri tarafından, o romının dev•m• 

olmak üzere yazılan 

SONRA 
Üçüncü seyıfamızde devam ediyor 
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ıı Ki.nunevel (12 inci AyJ 1930 Pertembe Sayısı :) Kuruı 

Şükrü 
Dahiliye vekili 

Kaya Beyin 
dün akşam Anka

raya gitti 
Pazara tekrar selecek ve Gazi Hz.nin aeyahatlerine 

iıtirak edecektir 

b•'nlllye vekili meclis MUıstle birlikte 
Gazi Hazretlerinin seyahatle

rinde kendilerine refakat ederek 
tehirimize gelen Dahiliye vekili 
ŞOkrü Kaya Bey ıebir meclisinin 
dünkü içtimaında hazır bulunmuş 
•e daimi encümen müzakeratma 
iştirak ettikten sonra akşam An· 
karaya gitmiştir. 

.leler görüşülmüıtür. 
Şnkril Kaya B. bundan ıonra 

gazetecileri kabul ederek haabn
hal etmiı ve mubanirimizin 
muhtelif suallerine cevaben ıu 
beyanatta bulunmuttur : 

Şehir meoliai intihabı 
"Şehir meclisinde milzakereler 

muntazam ve ciddi olmaktadır. 
Meclis münevverlerden terekktıp 
etmiştir. Iatanbul mahalle ve 
kaza hudutlarını tesbit eden ko-

[Alt tarafı 2 inci sayıf ımızdı] 
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Beyanatı lstanbulda inşaat hastalığı 
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V AKIT inşaatın artmasını iktısadi vaziyetin 
Okuyucularına salahına bir delil gibi görmek 

soruyor : doğru değildir 
Valilerin hangi ttalahi- Hastalığın önüne geçi·mezse eml:lk sahipleri 
yetleri tevsi edilmeli? n1ahvolacJktır 

idare işlerinin daha iyi bir şekilde 
yapılması için vilayetlerde bilhassa 
valilerin haiz oldukları bazı salcihi· 

yetlerin arttınlması mevzubahs ol
maktadır. İhtimal bu içtima devre-

sinde bu mesele bir kanunla da fes. 
bit edilecektir. Kanunların neşrin
den evel doğrudan; doğruya halkın 

müta]easınr, arzusunu ve bilhassa 
bu işi anlıyan, tecrübe geçirmiş, hu
sust bir fikri olan vatandaş mütalea

srnı efkin umumiyeye arzetmelidir. 
Demokrasinin vatandaşlan temsil 

salahiyeti bu şekilde daha derin 
leşmiş olur. Bu usul muhtelif Anu 
pa memleketlerinde kanunların neş

rinden evel mevzubahs edilir, lehinde 
aleyhinde birçok fikirler serdolunur. 

(Vakıt) türk vatandaşlannın bu 
mühim mesele hakkında fikirlerini 
neşretmiye karar vermiştir. 

idare makinesinin daha muntazam 
işlemesi için, va1ilerin hangi salahi
yetleri tevsi edilmeli? 

Bu suale cevap vermek istiyen oku· 
yuculanmız bir mektupla gazetemize 
müracaat etsinler. Mutlaka vazih, 
sarih adres. bildirmeğe lüzum yok
tur. 
Naıqr müstearla da iştirak edilebi· 

lir. 

Birkaç ıenedeqberi Istanbulun 
muhtelif semtlerinde bir İllfaat 
faaliyeti devam ediyor. Bilhassa 
Beyotlu, Şişli, Cihangir tarafla· 
rında hummalı bir inıaat hare
keti göze çarpıyor. 

lstanbuldaki bu yeni inşaatı 
iktısadi •aziyetin salahına bir 
deJiJ gibi görenler vardır. Fakat 
bu görüş .kattyen hakikate mu
vafık değildir. Billkis bütün bu 
inşaat iş sahasında ellerindeki 
parayı semereli bir surette kul
lanamıyan bir takım kimselerin 
güya sermayelerini muhafaza et
mek maksadile paralarını emli-

ke yatırmak istemelerhıden Def
et etmektedir. 
Eğer latanbul berglln n&fma 

artan bir ıehir olıaydı bu J8'İ 
inıaata tabii bir inkipf hareketi 
nazarile bakılabilirdi. Halbuki 

hakikat bayle midir? Billkia ıeh· 
rimizin muhtelif sebeplerden do
layı son seneler zarfmda n6fuaa 
mütemadiyen tenakus etmekte 
değil midir? 

Binaenaleyh latanbulda bir ta• 
raftan kiraya vermek makaadile 
yeni yeni binalar, yeni yeni apar
tımanlar yapılırken diğer taraf• 

(Alt taralı 2 inci ıagılamızda) 

Şükrü Kaya B. meclise geldiği 
l&man aza tarafından şiddetle 
alkışlanmış ve gazetecilere tahsis 
edilen yere oturarak o esnada 
lllüzakere edilen mahalle ve na
hiye hudutlarının tesbiti meıele
aini büyük bir dikkat ve alaka 
ıle dinle ·~tir. 

Vekil "Bey celsenin sonunda 
._ıalarm her birisile tanışarak 
lcendilerile görüşmOttür. 

Bundan sonra Vekil beyin 
tiyasetinde daimi encümen aza· 
ltrının ittirakile bir içtima akte
dilmiı, mülki ve idari bazı meıe· 

Fırka kongresi yakın 
Kongrenin küşadını temin için bir 

muteşebbis.h~yet seç~ldi 

Başvekil Hz. 
Cumartesi şehrimi

ze gelecekler 
Ankara, 10 (Telefon) - Başvekilimiz 

cuma günü Istanbula hareket edece],. 
tir. 

UAZİ HZ. 

P:Jl!!"r--~-

Müsabakamız 

(Yama ikinci ıayfada) 

Birinci küme bu suretle 
teşkil edilerek hak

sızlı{!Ei meydan 
verilmedi 

Dtinkil sayımızda haber verdiğimiz 
gibi, lstanbul spor ve Beykozun hak
sız bir hükümle ikinci kümeye atılması 
hakkındaki karar geri alındıktan sonra 
yeni bir vaziyet tahaddüs etmişti. Dün 
akşam geç vakit lstanbul futbol heye
ti bu yeni vaziyete bir §ekil verRtek 
için toplanmış ve müzakeratta bulun· 
muıtur. EvveIA Nüzhet Beyin dün 
yazdığımız makul formülü konuşulmus 
fakat bu tekil kabul edilmemiştir. :.ı 
Bundan sonra Fenerbahçe, Galatasa· 
ray, Beşiktaş, Vefa, Jstanbul spor, 
Beykoz, Anadolu ve Süleymaniye ta
lamlanndan mürekkep olması esas ka 

(Alt taralı 2 inci sa11ılanuzda) 

Zengin - (Vekilharcma) Oğlum yarın tasarruf haftası baılıyor, 
sofrada şampanya şişeleri yarı yarıya jodirilecek, otomllbile benzia 
u verilecek anladw ml 1 

1 
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Bozöyük çiftçisi büyük bir teessür 

icindedir 

1 TELGRAF HA f ERLERI 1 Şehir meclisinin içtimaı 
Meclis dün şehirdeki yeni teşkilat 

hudutlarını komuştur 

o 

lzmitte 
Eskiden tütün ekilmeai menediJmi,ti, şimdi de pancar. Müddei Un',umt davanın mahi

yetini izah etti Tarlaları boı mu kalacak ? 
Şehit meclisi dün saat ikide tahvili kab11l edilmiştir. Bazı IP~ 

toplanmıştır. lımire giden Sa- naka,alardan sonra mazbata ka 
llozöyük muhabirimiz yazıyor; 
BozöyUğDn iktısadi hayabnda 

geçirdiji tahavvUJler memleketin 
varidatına bir darbe olduğu için 
bu dertlere biraz temas edece
iim. 

Bu mıntakalar mOnbit ve 
mahsuldar topraklara malik ol
duğu için evvelce bu hava1ide 
iyi tütün yetif irdi. Çiftçilerimiz 
bir taraftan çiftçilikle uğraşır
ken diğer taraftan da tütün zer
iyab yaparak ancak idarelerini 
çıkarabilirlerdi. 

Bundan üç sene evvel tütün 
yetittirilmesi bu havalidc mene
dildi. Artık buraları (mıntakai 
memnua) oldu. Memle~etin bu 
cihetten varidat menbaı kesilmit 
artak k6ylüler yalnız çiftçilikle 
uğraımaia ve ifinden gü
ne tarfiyatı varidatına tekablil 
edemiyerek borçlanmağa baıla
mıılardır. 

Bu hal böyle deYam ederken 
Utak teker fabrikasına pancar 
yetiıtirmek meselesi ortaya çıktı. 
Çiftçiler en mahsuldar tarlalarını 
derhal pancara tahsis attiler ek· 
tiler. O ıene bu topraklar iyi 
mahsul verdi. Menedilen tütün
ciilüie karşılık bu pancarcıhk 
biraz olıun çiftçinin yüzünü gUI-
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hane iıtasyosunun karşısında bir 
zafer takı yapılmıştır. 

Müfettitlerin tetklk6tı 
Diğer taraftan Reisicümhur 

Hı:. ne seyahatlerinde refakat 
eden vekalet müfettiıleri tetki
katlarma devam etmektedir. Bu 
cümleden olarak Sıhhiye veka
leti mUıteşarı HüsameUin B. 
yeni bıfzıısıhha kanununun tatbi
kab ve diğer sıhhi meseleler 
etrafında sıhhiye müdürü Ali 
Rıza B. le i'Örütmüıtür. 

Mülkiye miifettiti Necati B. 
iskln işlerini tetkik etmekAtedir. 
Maarif mUfettiıi Hasan Ali B. 
maarif dairesinde tetkikabna de
vam etmektedir. 

1kh1at vekileti m\i,aviri Şefik 
B., ticaret odasından sonra diğer 
iktısadt ve smai teşekküllerle, 
bu meyanda Sanayi Birliğile de 
temas etmekted;r. 
Berberlerin i stirhamı kayde

dıldıAlne göre 
lslanbul berberleri bir içtima

da Gazi Hz:. ne bir arize takti
mini kararlaıtırmıştır. Bu arize de 
cuma tatilinin berberlere de 
teşmili ve açılacak berber mek-
tebine hususi muhasebenin yar
dım etmesi hususları hakkmda 
barı jstirhamlar vardır. 

" V AKIT ,,ın tefrikası: 30 

dürdü. Pancar istihsali yıldan 
yıla ilerliyordu. Hatta bu seneki 
pancar mahsuJünün bir ay evvel 
sevkiyatı bitmiş Bozöyük istasyo
nundan 200 vagon Karaköy is
tasyonundan 290 lnönü istasyo
nundan 150 vagon sevkiyat 
yapılmıştır. 

Yeni sene mahsulü için çiftçi
lerimiz tekrar hazırlığa başlamış
lerken bu hafta zarfında Utak 
teker fabrikasmdan gelen bir 
emirle Eskif ehirden bu tarafa 
olan mmtakalarda pancar zeri
yatı menedildiği bildirilmiştir. 
itte bu emir de bu havaliyi tek-
rar (mmtakai memnua) yaptı. 
Şimdi birinci acıyı hazmede-

miyen çiftçiler bu ikinci gelen 
acmın tesirile pek ziyade muta
zarrır oluyorlar. Şimdi Bozöyük
lülar pancar zeriyatının tekrar 
devamı için Iktııat vekileti•e 
müracaat etmişlerdir. Halk yeni 
ıene pancan için istibzaratına 

yeni bir haveıle çalqırken bu 
emir her ümidi peritan etti, 
herkeai yese dUtilrdü. Bugün 
1500 dönüm arni buna tahsis 
edilmişken yiizUıtü kaldı. lktısat 
vekaletine ehemmiyetle arzeyle· 
riz. 

D emirci zade Ali Rıza 

Şükrü Kaya Beyin 
beyanah 

Kararan bugün verilmesi muhtemel 
lzmit, 10 (Yakıt) - Arif Oruç 

ve Süleyman Beylerin davası 
hakkmda müddei umumi Bey 
ikame edilen davanm vali Beye 
hakaret ile adabı umumiyeyi ih
lal ve tehyiç maddelerinden ibaret 
olup devletin otoritesine tecavüz 
olmadığım söyledi. Kararın ya
rın verilmesi bekleniyor. 

Halk bu esassız neşriyattan 
m üteeısird ir. 

Davanın nakledilip edilmiye
ceği hakkında henüz malumat 
yoktur. 

Tuğcul 

Eski borçlar 
Dayinlcr mecJ ;sinden 
henüz cevap gelmedi 
Ankara, 10 (Telefon) - Pa-

ris sefiri Münür ve Londra sefiri 
Ferit beylerin buraya davetleri 
borçlar meıelesile ve bilhassa 
dayinlerin protestosuna verdiği
miz son cevapla alakadardır. 

Dayinler meclisi son cevabı-
mıza henüz ceYap i'öndermemiş
tir. 

Fırka kongresi 
yakın 

dettin Rı:ta , hastalığı devam bul olunmuıtur. 
eden Refik Ahmet, Berline gi- Darülbedayi murakabe endi• 
den Kara Mustafa zade Ahmet menine Sadettin Ferit, Aptül" 
beylere mezuniyet verilmiştir. kadir Ziya, Sadi, Feridun, Cel~lı 
lstanbul belediye hudutlarının Tevfik A -n ir beyler seçiJmjıtıt• 
yeni teşkilatı mlilkiyeye göre Yeniden bir lstanbul şehri b•j 
tesbiti ile uğratan encümen maz- ritası yapılması kabul olunm~fJ 
batası okunmuttur. tur. Şoför ve Arabacıların 1~ 

Bazı mahallelerin yeni kıza senede bir göz, kulak ve uab 
tetkilAtında merbut olacaklar1 hastRhklar, kokain, alkol kulla 
yerler münakaıa edilmiştir. Aza- kullanmamak muayenesinin icra 
dan lsmail Sıtkı B. Ayasofya hakk1ndaki sıhhiye encümeni 1119 

.iıahalleıinin isminin baki kal- batasmm makama verilmesi ka1 
masana taraftar olmadığını, bu· rarla,tmlmıştar. Idarei hususiye 
raya Alemdar iıminin verilme- nin 929 seoesi hesabı kati' ra· 
sini teklif etmiştir. Bu teklif ka- poru okunmuş ve kabul edil 
bul edilmemitlir. Bundan sonra mittir· 1 T eşvikiye mahallesinin Beıiktaı Meclis bugiln tekrar top a 
kazasına raptı, Dolapdere na· nar ak beş ay.tık bütçeyi ınu~· :ıa• 
hiyesinin isminin Kaaımpataya kere edecektir. 
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Maliye vekili Herkes memnuJ 
(Uıt tarafı 1 inci sayıfamızdo.) 

Doktorlar vek:Uettcn bul edilmiştir. Yani bizim bu silt~ 
çekiln1esini tavsiye }arda ilk ileri sürdüğümüz fikir et 

S ··ı 
d. J fında anlaşılmış, Anadolu ve U e ıyor ar 

_ maniye ile beraber İstanbul spor 
~nkar~ 10 . {Telef~n). - ~as.~l~gı Ileykoz takımları da birinci küJl1j 

hen uz eyıleşmıyen :r .• ahye 'ekıhnın, yer almışlardır. Fakat heyet takıııt 
doktorların tavsiyesi üzerine Vekalet- ra yeniden numara vererek yeni 
ten çekileceği söylenili;~r. fikstür yapmak lazım gendiğini 

(Üd tarafı 1 inci sayılamızda) • şünerek bu cuma maçlara başlaıt 
"Vilayet idare heyetinin müddeti hita Istanbulda 1·nşaat ı k h fta · · i ~ (Üı• tarafı 1 lncJ aayfada) masım ve ge ece a ıçın yen 

1 ma erdi. Kongrenin neticesinde inti- h ) stürün vapıhp madara öbüt ctJI misyoı ivi çalıımıştır. Yazı it eri hap edilecek heyetin seçilmesine kadar asta ığı J :. 

mild ür.ı Osman Beyin de bunda mevcut vilayet heyeti ve diğerleri ifayi mübaşeret edilmesini kararlaştır 
hizmet ve muvaff akiyeti vardır. vazife etmek mevkilndedir1er. Binaena- (Üst tarafı ı inci sayılamızda) tır. 

Tevhidin fayda11 .'ayh ocak heyetlerinden itibaren nahi· Fakat ayni zamanda içtima edeıt 
VilAyetle Emanetin tewbidi yeve kaza heyetlerinin intihap ve kon- tan fehrin umumi nüfusu ekıik· tanbul merkez heyeti zaten gec;ikeıt 

üın . in fevkinde ye tahmin edi- grenin küşadını temin etmek üzere bir tir. Bunun neticesi olarak lstan- ma5larının bir hafta daha teeh 

len müddetten de evvel semere· vilayet heyeti müteşebbisesi teşkil et· bulda emlAk kiralan muntaza- uğrnmaması için futbol 1p.eyetinirı 
sini verdi. En müşkülpeıentlerin tik. Bu heyeti müteşebbise ile birlik· B b ld gu··n 'o"ğleden sonra ı de toplanıp ı 
b·ı l" •v • h.J t h' man düşüyor. ir a eki geçen ı e tes ım ettıgı veç ı e ev rt te kongrelerin icrası için iktiza eden cek kulüp murahhasları nezdinde 
haıkm lehine ve menfaatinedir. istihzaratı yapmaktayız. seneye nisbetle bu s~ne icarlar-
B ti h ık d "k.. t lüplerin numaralarını çekip yeni u sure e a ın a fl aye ve Bugünlerde istihzaratın ikmalia i da vukubulan tenakusun dere-
idare mercileri çofalmıştır. müteakip kongrelere ve intihabata baş· stürü yapmasını münasip görmiiŞ 

lntlhep !ikAyetferl Ianacaktır. Heyeti müteşebbise şu ze· cesi yüzde yirmiyi geçmektedir. keyfiyeti alakadarlara tebliğ et111i~ 
intihap tikiyetleri fezlekeleri vattan teşkil e~ilmişti~: .. . Hatta bazı yerlerde bu tenaku- Bu suretle haksızlık kalkmkış, i 

Şurayı devlete gönderilmiştir. Ce~d~~- Kerım, ~~ ~~d~:!t Tıca- sun yllzde otuzu bile geçtiği ıat halledilmiş olurken maçlar da. 
Artık but\larla oraıı meıguld llr. ret Bırlıg ı Umum Katıplıgınde bulun- k d kalmıyacaktır. Merkez heyetiniJt 

Velil umumilikler muş olan Gördesli Hüseyin Hüsnü, söylenme te ir. J{ııl · 
M"lk" t k·l~l nd b t Rüknettin, esbak Jstanbul müddei u b k"ld d isabetli kararını takdir ederiz. . · ı 

u ıye eş ı il ı a azı a- isi E t, b k ş k D . 11 Vaziyetin u ıe ı e evamı murahhasları bugün futbol heyetı ~,. 
dilat yapılması ve alta valii umu- mum . sa. es. a ar e.mıryo ft- • J t b ld ıııı.k k ti · 

k Al R Sanay e M ııe s arı u a em a ıyme erı- dı'nde toplanacaklar ve fikstürü Y milik ihdası hakkındaki rivayet• n ontıserı 1 ı~a, 1 ~ a~-
lerden malCtmalım yoktur. Belki din Banknsı şefle~ınde? Ibrahnn Alı, ni ve kira nisbetlerini gittikçe caklar, yarın maçlara başlanacs" 

. eczacı Necip, Salah Cımcoz Beylerle d b · d dü n k b. t t b l t , k heue• Ankarada ~~yle bır şey konu· Safiye Hüseyin Hanımdır. Yarından a a zıya e f rece ve ar s an u nıın ar.:ası mer ·ez 
tulmuı olabıhr. itibaren heyet işe başlıyacaktır. gün hUkilmet lıtanbul emllkin- den: 

Tebeddül At yok! .,__,.._"'"'"'.,..,,,.,,"',-""' ... - ....... 0-· den vergi alamaı: hale gelecek- Yann (sa.at 13) te mıntaka 111e 
Valiler, kaymakamlar ve polis Vana ~aptı dOtOnülmektedir.,, tir. Emlik sahipleri mülklerini zinde fevkalade surette içtima 

müdürleri arasında mutasavver Vekıl Bey tekrar celecek cek olan futbol heyetine Fener· G81 
bir tebeddül yoktur. Şarkla mec- Şükrü Kaya Bey A~karada kiraya veremez, kiraya verenler saray. Vefa . İstanbul Spor_ BeY' 
buri hizmetlerini bitirenlenler ta- iki gün kalacak ve Gazı H.z nin de aldıkları icar bedeli ile mülk- t ı;; 1 

Anadolu - Süleymaniye 1 B ) k a~ 1 
bii mevcut kanuna göre muamele mütebaki ıeyahatlerine refakat ferini tamir edemez vaziyete gı· lüplerinin birer murahhas gönderP' 
görürler. Yalnız Hakari vilayeti- için pazar gUnll şehrimize gele-
nin coğrafi vaziyeti itibarile cektir. recektir. ri ehemmiyetle rica olunur. 

bir mukaddeme ile girişmeyi mu- - Bu bahsetmek istediğiniz kö~ Sadık hoca hain hain gülere1' 

vafrk bularak ıertçe bir ıesle bir· tü kimdi~? w • • • • • - Her lakırdıya gülere~ bİ'1 
den bire: - Kım oldugunu ıımdı soyhye- vap buluyorsun amma fimdı fll ] 

- Bir kötünün yüz mahalley~ ceğiz .. Fakat siz evvela cevap veri- dar adamın huzurunda sana bit 1 
zararı olur... niz bir kötünün yüz mahalleye za· ıöyliyeceğim zıngadak şapa otııi 

Dedi. Sena ver Bey bu ittiham- rarı olur mu olmaz mı? caksın •• 
dan bir fey anlamıyarak yalnız - ispata muhtaç bir şey... Ali Senaver Bey şakaya bıJI 
dinledi hiç cevap vermedi. - Bu halk sözüdür. ispat ister turarak tebessümle: 

Hoca Sadık tekrar etti: mi? - Ben Hacı gemiıi değilidt 
Y k k · k ki y "h b d • wl - Öyle değil ıni Senaver Bey? - lıter .. Çünkü bakınız anlata· K k H . . 1•1 aıı ır ı geçmıt ve fa a a- e nı ayet u avetın egen - et e acı gemısı o 

d 'k. · d · h t f ı · b " l 'h · l' ld Niçin tasdik etmiyorsunuz? yrm.. Bir kötünün yüz mahalleye d h kkı d b . ıkdl rın a ı mcı evreı aya ının şa a - ce ı ır şey o maıı ı tıma ıne a a- a a n a u rıvayet Ç 

ğı sökmekte olmasına rağmen bün narak hemen hemen hiç ayak at· Ali Senaver Bey şimdi bir az zarar.ı ~okund~ğunu tasdi~ e.d~bil· idi .••• 
d . · k k ld ... k h · 1 teaccüple· mek ıçın o, yuz mahallenın ıçınde B . hakkımda bir tİ yece genç ınç ve sımaca ya ışı - mamış o ugu a venın yo unu • - enam 

hdır. ltikatça ise cok serbesttir. tuttu. - Neyi tasdik edeceğim?.. 1 

kötü farzettiğiniz adamd~n daha yet? •• 
Çok ~ 1 . . . h l h 1 - Bir kötünün yüz mahalleye bir kötüıü bulunmadığını ııpat et~ E F k t e~ 

··· çerı gırınce acı arın, oca arın ld ... k 
1
.. I' - vet, evet... a a 

Zevceıi idili sever. Fakat kıs- taaaıupla askın suratlarında net'e zaranVo llugh~nhu... b-
1 

b" ı · f me H aznnSgde kır.. . t" . 'b· mahallemizdeki bu kötü ad 
. . - a a ı ocam oy e ır a - oca a ı gevı' ge ırır gı ı . w • • kançlık nedır bılmez. Öyle ıadakat ı ve eğlenceye delalet eder bir şey . . d. . 1 . t .. b . tku tku .. 

1 
k kım oldugunu ıylıyelım ... 

• • • • • w • trr ııı ınm amma uç ecru eııne yu na yu na gu ere : . . bre• 
sızlık, hıyanet gıbı şeylerı asla seçemedı. Agır ve ıoğuk hır se- varmamq olduğum için doğruluğu- _ Hep bunlar yeni avukatlık Ah Senaver Bey b11az çe 
aklına getirmez. lamla kalkan ellere hafifçe muka- nu eğriliğini tasdik edemem .. Beni çenebazlığı, zemane lafları... çatarak: 

Bekçinin tebliğ ettiği mahalle bele etti.. bu sual için çağırdınızsa bekçiyi _ Hocalık iddiaımduımz Sa- - Hocam dütün de söyle" 
kahvesi davetine birdenbire mana Onu ,imdi haddeden geçiren dik beyhitde yormuş olacaksınız. dık Efendi.. Çenebaz tabiri ıakat• adama kötü demeai kolaydır· 
veremedi. Hatta bunu tuhaf bu- bakışlı gözler bu gafil kocanın - Siz hele buna cevap veriniz. trr .. Lafın zemaneliği olmaz iğri- kat hükümde sıhhat yoksa bll 
larak bir az güldü. Gidip gitmemek şu fütursuz haline şafıyorlardı . Bu sualin çok mühim daha alt tara~ si doğruıu olur... Söz ancak bu ci- halden kurtulması zordur .... 
te bir müddet tereddüt etti. Sadık hoca maktada münasit> fı var- betten mehenge vurulabilir. (Bitmedi) 



1 San'at aleminde 1 ___ _. 

Mm. Piyera 
Franıız san'atkarıdün 

Ankaradan geldi 
ihtisaslarını anlatıvor ., 
BOyOk Fransız artisti Komedi 

Fransezden Mm. Marie Therrese 
Pierat diln Ankaradan ıehrimize 
gelmiıtir. Mm. Pierat Ankarada 
Tnrkocağı tiyatroıunda yedi tem
ıiJ Yermittir. Mm. Pierat kendi
ıile g6rOıen bir muharririmize 
demiıtir ki: 

- Ankarada Tilrkocaiı sah
nesinde Pot Jeraldinin «aimen 
piyeaile temsillerimize başladık, 
ve ııraaile "La rafale,, , "La pri
sonniere., , "Les marrionnettea,, , 
"J'ai tue,, ,"Amphytron 28,, pi
yeslerini oynadık. 

Çok derin •c gilzel intibalarla 
ayrıldığım Ankara bence dlinya
nın en gllzel asri tehirlerinden 
biri olmağa namzettir. Her ta
rafta asri ve glizel bir ıebir •ll
cude getirmek için sarfedilen 
boytlk ve takdire değer cehtin 
harı g6rlllfiyor. Şehir daha tim
diden her tllrln aut konforu ha
Yİ birçok güzel binalarla ıllslen
miftir. 

Mm. •Pierab mn Anka· 
rada verdiği temıiller Umit edi
len ratbeti g&rememiftir. Ken
diıi bunun sebeplerini ı&yle an
latıyor: 

- Ankarada orta tabakaya 
mensup halk pek az. Halbuki 
tiyatro seyircilerinin en mühim 
kıımını da orta tabaka te9kil 
eder. Filhakika Ankarada Türk 
ve ecnebi ytlksek bir münevver 
tabaka varaa da bunların her 
ak9am tiyatroya gelmelerinin 
mllmklln olamıyacaiı da gayet 
tabiidir. 

Sonra; henüz g6rmek ıerefine 
au iiMla1ad+m a.yllk mainia 
Gazi Hz. nin Ankarada bulun
mayıfl da turupmuz için büytık 
bir tali•izliktir. 

Şehrinizin eski bir aşinasıyım. 
Evvelce de birkaç defa gehniı 
ve temsiller vermiftim. Bu sefer 
maaluef temsil veremiyeceğim. 
Yann «bugün» Köıtence yolile 
V artovaya hareket edeceğim. 
V art0•a •e Berlinde birkaç 
temsil •erdikten sonra Parise 
d6neceğim. 

Ankaradaki Tnrk ocağı sah
neai için "dünya ıahnelerinin en 
mllkemmellerinden biri» diyen 
Mm. Pierat Ankarada kendi-
8İae kartı gösterilen btısnil ka
bulden pek mDtehassiı oldu· 
junu s6ylemekte ve Ocak reiıi 
Hamdullah Supbi Beye çok mu-

Tefrika numarası: 3 

1 Gümrüklerde 1 
Unıum müdürlük şeh
rimize nakledilecek mi? 

lkbsadi işler ' ---
Rapor 

Gazi Hz. ne bu akşan1 
ta keli 111 edilecek 

Tab1 er 

J\hieJlit lere parasız kaç 
kitap verecekler? 

J icarct odası gcccn]c.Tde teskil et
tiği kitaı çılar ve t.1biler ihti as kom'is· 
) onunu dün ilk defa içtimaa da\ et ct
ınistir. 

1 Kanunlardaki tadi at 1 
Borçlular 

Bir riva\ete .>öre. borç-
~ ~ 

ları n ı verrnezlerse Jev]et 
Gümrükler umum müdürlüğünün 

Ankaradan Istanbula nakli üzerinde 
yapılan temenniler gün geçtikçe art· 
maktadır. Gümrük komisyoncular bir 
lifinde bu hususta tüccarla temasa 
baı:ılamıştır. 

Ticaret odaımca Gazi Hz. ne 
verilmek üzere hazırlanan 

iktısadi rapor dün idare heye· 
tinin fevkalade içtımaında son 
defa tetkik edilmiş, muvafık 
görülerek daktilo ile teksirine 
başlanmıf tır. Rapor bu akşam 
lktısat vekaleti müfaviri Şefik 
bey vesatelile Gazi Hz. ne 
verilecektir • 

nafia ışlerinde çalıştı· 
nJa ··aklardır 

1 

Diın Ahmet lhsan, M. Zekcıii)ya, 

Hamdi Emin. Ahmet Hilmi, .Aihmct 
Halit 'e f\.Uattin He) ter bunun idn ti· Ankarndaki kanunları tadil 

İstanbul gümrükleri başmüdürü Fev 
1 zi B. ise dün bu husuRta : 

- Ben bu işlerle meşgul olamam. 

caıet oda mda toplanmışlar ve mesai . oııl.ırı çalışmalarına devam etmekt.. 
tarzını tezekl~ür ctmi-:lerdir. dirler. 

D.. b' t"b'" .. ıı·r icra ve iflas kanunu etrafındaki un a' rıca ıı a un mue l e mec· . . . Bunu müdiriyeti umumiye bilir. Ben 
muamelatın hüsnü cereyanına baka· 
nm demiştir. 

· . _. taclılat esasJarmı hazırlı) an komısyoa 
ca en kaç kıtap 'ercce • ı koıwşulmu~ birçok cihetlerin tesbitini ikmal etm 
:..., 1 itap 'erm i 1arat1. t·ı ıbnıstır. 1. 

ır. 

Japon 5efiri ----Ankırıda herioiye vekilile 
teme• edeoek 

Japon sefiri M. Yoşida dlln 
ıefaret kitiplerinden M. Kumabe 
ile Ankaraya gitmittir. 

Sefir Hz. Ankarayı ve Gaziyi 
ziyaret edecek olan Japon Pren
sinin .eyabati bakkmda Hari
ciye vekaleti ile temas edecektir. 

-----
S hhi, ede: 

Ölüler 
Şehirden şchire nasıl 

götürulecekler 
Sıhhat Vekaletince hıfzıssıhha k.ı 

nunu ahkfımına göre ölüleı in bir schfr 
den başka bir sehiıe nakil husu uncl.1 
bir talimatname hazırlnmı \e dün ls· 

Th;aret odasında tanbul sıhhat müdürlüğüne tebliğ olun 

Milli ta~arruf cemiyetinin muştur. 
• . "' • ld. Bu talimatname mucibince, sehir· 

yen 1 ıda re he yetı seçı 1 den şehire götürülecek öl üJer a itfinil~ 
Istanbul milti nuf ve ikh· lenmiş kefene sanlacak kur.undan 

sat cemiyetinin iatifa eden hey- bir tabuta konulacak, sandık lehimle· 
eti idaresi yerine yeniıinin inti- necek, ~undan sonra ~~ kursundan tn. 
h b · • dft T' t d d but demır çemberle ıkı tahta tabut 

a ı ~çın ~ ıc~r~ 0 asın a içiçe yerleştirilecektir. 
1 beyetı umumıye ıçtımaı yapıl- Tabutlanma ameli)e inde be1edi)c 

mııbr. veya hükümet doktoru, ) ah ut ta ~ıh· 
Yeni idare heyetine Daniı, hat memuru hazır bulunacaktır. En 

Nizamettin Ali, Nazmi Nuri, üstteki tabut resmi mühürle mühürle· 
Muhlis Etem ve Vehbi B. ler necektir. Aradaki mesafe on iki saat. 

ten fazla süren şehirlere nakil için, ce 
seçilmiılerdir. 

Defterdarlık~ 

Duyunu umumiye bln•11 
ne olaoık? 

Dilyunu umumiye binasmın 
nereye tabaiı edileceği henüz 

tekarriir etmemiıtir. 
Maliye vekili bu hususta Bq · 

vekili~ g6rllt~cektir. Binanın sa
tılmHı veya Belediyeye •eril
meaa Thtimatt çok udır. 

Tahsil edllmiJ•n bir vergi 
meaeleıi 

Maliye vekileti Avundukzade

lerin 106 bin lirahk vergi bor
cunun niçin tahsil edilmediiini 
defterdarhktan ıormuıtur. 

•mtttım11111111111UHll ...... lffllllnlll ......... llHIHtllClltltllll .. INMlnt11ıı QlllUllHlllllUlllnt 

tetekkirim, demektedir. 

Aari kedan ve •tkl 
Fransız romancısı M. Moris 

Bödel önilmilzdeki pazar gllntı 
Ünyon Fransezde ilk konferan
ımı verecektir. Dnn de yazdığı
mız gibi Konferansın mevzuu 
"Asri kadJn ve Aşk" tar. M.Mo-
sri 86del'in, Tilrk kadınını Beyoğ 

sedin tahmiki şattır. • akil ) azın ol uı
sa, daha az mesafeler için de ces('• 
tahmik ettirilecektir. 
HASEKINlSA HAST AHAN ESlNDE 

TAHKiKAT YAPJLIYDR 
Bir refikimiz, diin Hasekinisa hasta 

hanesinin çok bakımsız olduğundan ve 
idari, sıhhi noktadan e aslı surette 
ıslahata muhtaç bulunduğundan bah· 
sediyordu. Bu arada hastahane) i e
zen Sıhhat Vekaleti Mü~te an Hiisa· 
mettfn Beyin *ördüklerinden gayri 
memnun blr halde aynldrğr da kayd<>9 
lunmuştur. -

Bu hususta dün Istanbul Sıhhat l.\lü 
diirü Ali Rıza n. in mütnleasını $01"· ı 
duk. Ali Rıza B., 

"Tahkikat yaptırıyoruz. l\tiifetti · 
lik tahkikat.ı 'azi3 et etnıi!;itir.,, Demi 
tir. 

SIHHAT l\rfSTESARININ 
TEFTIŞLERl 

Sıhhat Vekkc'Ueti Mü te arı Hiisn· 
mettin B. dün örlcden e\el bir müd
det lstanbul ıhhat müdürlüğiincle mn 
gul olmuş, öğleden sonra tıp talebe } ur 
duna gitmiştir. 

Hüsamettin B., lstanbuldaki tefti 
lerine daha bir müddet dernrn edecek· 
tir. 

lundan, veŞitlinin Hacı Bekirden Leh se fi r i 
badem tekeri yediğini dyliyen Palonya sefiri M. Kazimir Olsafsl i 
hanımlardan tanımamasını tavıiye mezuniyetle ve ze\cesile birlikte dün 
ederiz. memleketine gitmiştir. 

Gavri ı 
Tevziat emri dün geldi 
Gayri mübadillere yapılacak 

tevziatm Ankaradan emri dün 
sabah gelmiştır. Tevziat için lis
teler hazır olduğundan Pazarte
sinden itibaren tevziata başla
na bilecektir. 

Poli::::. Haberleri 

iki ki i intihara 
te .ebl--iis etti 

Şehirde son yirmi dört saat 
içinde iki intihara teşebbüs ha
disesi daha olmuştur: 
1- Beyoğlunda oturan Binnaz 

H. Batumda bulunan kardeıle
rinden uzun zaman mektup al· 
madığına müteessir olarak ten
tiirdıyot içmiş ve kurtarılmıştır. 

2- Çemberlitaş orta mektebi 
talebesinden Ahmet Ef. dersle· 
rinden fena numara aldığma mü
teessir olmuş, o da tentürdiyot 
içmiştir. Ahmet Ef. hastaneye 
kaldırılmıştır. 

B1r adam kuvuvLı dıl~'/1.p 
boğuldu 

Kadıköyde Acıbademde Ali
baba sokağında Muharrem ağa· 
nın bahçesinde çalışan Arnavut 
Şab~m, pırasa yıkarken müvaze· 
nesini kaybedip kuyuya düşmiiı 
boğolırrtışrmı. 

Bir korucunun cesedi bulundu 
Bundarr"l7rı gün kadar evvel 

Anadoluhisarında, Göksu çayı· 
rmda oturan korucu Laz Ismail 
ağa ortadan kaybolmuştu. 

Evvelki gün Çobanşeşmesi ci-
varında lsmail ağanın ölüsü bu· 
lunmuştur. Cesedin başı taşla 

ezilmiştir. 
Katiller aranmaktadır. 

Bir kadına vurcular 
Seyyar satıcılardan Siirtli Hü

seyin, Tahtakalede oturan lşkod
ralı Abdullahın karısı Adile ha
nımı su~talı çakı ile karnından 
yaralamıştır. 

Yarası ağır olan kadın hasta
neye kaldırılmış, carih de ya
kalanmıştır. 

Cerhin sebebi kıskançlıktır. 

Ö) lenildiğine göre. borctan dol ı 
hapis usulünün tekrar ihd.ı ı, kat.,. 
me\Zubahs değildir. Ancak borcuall 
\ermiyenlerin de,·lct Nafıa i~leriD 

t·alıştırı1maları dü~ünülmektedir. Ba 
yo] paı asını 'eı·mi) enler hal\kıııda ta 
hik olunan bedeni mtikellcflik esaant: ...... 
müsabih bir esas olacaktır. Sıhhi 

zi)etleri çalısmıya miisait olmı,. 

borçlular. bu hül,ürnden istiısna eili.l 
leceklerdir. 

Maam"fih, bu esasın kat'i şekilde 
te bit olunup olunmadığı hal kında ma
IUmat yoktur. 

Ticaret ilemınde : 

Konserveciler bir birlik 
yapıyorlar 

Konsenec·ıer e,eJki gün bir içtiJB& 
yapmışlardır. Yapıhaneleri fabrika ha· 
ricinde olup konserve fabrikalannd 
geçen üç senenin kazanç nrgisi i•-•r 
mektedir. İçtimada bu mesele görüştll 
mü ,.e Maliye Vekaletine müracaat 
dilerek konsene fabrikalannın 
kik sanayiden istifade ettikleri ciheti 
bu kazanç vergi inin ahnmıyacatmm 
icap ettiğini söylemeğe karar verm 

1 
ıerdir. içtimada bir konserveler birlJ.o 
ği teşki1i, lngiltereden bir müteha1818 
getirilmesine de karar verilmiştir. 

ikraz teklifleri 
Bir mOddetten beri baıt 

rupların hükümetimize ikraz tek
lifinde bulundukları riYayetleri 
olduğundan bahıedilmifti. 'Ya
zıldıjına göte (60) mit1on lir.il" 
teklifte bulunan grupua bapDÜ 
jülyüs Berger tirketile alakadar 
M. Kalmis iıminde bir zat bo
lunmaktadır. Liman •e peler 
yapmak için de batka bir pap 
müracaat etmiştir. 

Tasarruf haftası 
yarın baş'ıyo!" 

Milli ikhsat ve ta1arruf cemi
yeti tarafından tertip edilerı te
sarruf ve yerli mallan haft.a 
yarm başlayacakhr. Evvelce yas
dığımız gibi bu milnasebetle Bat 
vekilimiz ismet P,. Hz. Ankara• 
da Tnrk ocağında bir nutuk 
s8yliyeceklerdir. Vitrin mllubr 
kau da yanndan itibaren bqh
yacaktır. 

1 

B&Mavuş gülüyor. Bunun sebebini rar geri uzattı, fakat beriki pakf'ti na i pat edecek .. Saı gı parcalnrına bel - Fena adamlar değil! ... Ne denlll 
o da bilmiyor. Cebinden bir paket si· istemediğini karsılık olarak J..aherin del birinci ne' i kuru pek imet, ve ali· AdolC tasdik ediyor. Sessiz, yol 
gara çıkanp Kosoleye ikram ediyor. başlığındaki teneke) i istediğini ani t ulula cin ten i aralar Hri}or. ~on- muza dernm ediyoruz. Geçtiğimiz~~;~.""..:"--- · 

Kosole hemen elini uzatıyor. Zaten he tı. Valanten şa:.ırmıs kalmıstı. Drc t: ra ·ırgı parçalnıuı ihtimamla <'iizda- lerin halkı bizi bakıştan ile uğurlıfH'r. 
pimiz bir iyi sigara i~in canımızdan görmüs olan çm us anlattı: nına ) erle tiri) or. Hele Ludvig Breye. lar. Bir tere bekçisi evinin pence9 
bir parçasını kaybetmeğe razı olacak - Tütüne bedel teneke arma)ı isti rin a gı ı pek makbule geçti. Lud,;g sinde çiçekler duruyor. Tombul 
haldeyiz. Bizim sigaralarımız sözde bi yor. sargının üzerine kur un kalemle ismi· ğüslü bir kadın bir çocuk emziriyo 
rinci nevi!- Olmakla beraber kuru ot- Gher )İne hir şey anlıyamı)ordu ni, bölüğiinii, taburunu, alayını yazıp Entari i mavi .. Köpekler arkamız~ 
tan ve kayın atacı yaprağından ya. Birinci nevi bir paket tiitün kin bir t imzaladı. Ilö) lt'cc Amerikalı memleke. ha\ hyor.. Biz düşünceleri bırak ... 
pılmıştır- neke parçası değişilir mi? \ ·•l:rnten tine döndüğü zaman dostlarına (tıra~ hem yol alıyor hem sigara içiyoras. 

\"alanten Laker adi sigaraların yo- böyle bir paketi onbası seritlerine mi' etmediğini) i pat edecek. Hreyer bu ;,.. JJud,ig Bre)er peksimetlerini yiyor. 
sundan ve gübreden yapıldığını iddia !;izim formasına kar ılık olal"ık bile te k.ırh ... Dizanteı.i i rnr; hu peksi· içinde türlü pislikler olan ekmeti•isl 
ediyor. vermez. Kasketini çıkarıp Ameıikılı metler ona, cok faıde \erecektir. .nidesi kaldırıyor. Zaten Hac yuta ya 

Her halde şimdiye kadar yığınlarla ya uzatıyor, ve elleı i he) ecan in titri ye- Ondan sonra 'J'jaden dolaklarına ta fçi harap ~lmuş. Vayil banakla~..-eı 
ot minder ve ormanlar dolusu kayın rek çubuğunu dolduru)or.. Me ele) i mü teri arıyor; bu dolakların Hinden nı pekleştirmek için alçılı bir toz verdi. 
yaprağı içtik diyebiliriz. şimdi anlamnğa baslı)oruz. De.is do- buıgun bir hedi3esi olduğunu temin l<'akat dakikada bir duruyor ve bir~ 

Kosole sigarasını keyifle çekiyor. kuş ticareti bashyor demektir. Amcri· edi) or. Fnknt kendi i pek pis. Kimse lılık arkasında çömelmesine yardım 
Çıkardığı dumanlan hasetle içimize kahlann cephe) e ) eni geldikleri anla özüne inan mı) or.. diyoruz. Eğiliyor. Altından yalDJS 
çekiyoruz. Lahere gelince rengi deği· şıhyor, onlar harp hatıraları biıi"-tir· * kan geliyor ... 
şiyor. Burun delikleri titremeğe başlı· mek havesindeler: J:poletlcr. arm·ılar l'zakl ı l)oruz. Amerikalılar bize Yürüyoruz, daima yürü)oruz... 

Blbe nehri ile nehir kenarındaki bil· yor, n yalvarıyor: kemer tokaları, ni~an)ar, elbise diiı•nıe "Gule güle!,, di)e bağ-ırıyor ve eJeri ile hayet askeri seyyar hastane\er mıa
ylk şatodur. Bunları yadederken se- - Ne olur .. Müsaade et te bir nefes Ieri; bunlara bedel bize sabun. sigara isaret edi) orlar. Hele Dresti görmu' takasına geldik; daha sonra menziller: 
'rinçten parhyan gözlerle biribirine ba çekeyim- çikolata, kon ene \eri)orJar. olan ba cavuş cok heyecanlı .... KosoJe mıntakasına giriyoruz. Şurada ftlli9l 
luyorlar. Kosole başçavuşun koluna e Fakat o sigarayı Kosoleden alma· Yaralılarımız bile değis doku,.t m de onun gibi ihti) ar bir askerin olabile- bir park var; Parkın çınar ağaçlan al 
ıt De nıruyor: dan, bqka bir Amerikalı ona tıir pa· istifadl'edi)orlar. 'i-zı bıkırcı diıkk·ım ce •i kadar he)ecanlandı. Bir iki vedıı tına sediyeler konmuş içlerinde yara-

- Ray babalık hay!. Benden iyi al· ket Virjini ttitUnU ikram etti. Vftlan· gibi parıldı) an takma eli li bır .\meı İ· hecası homurdandı 'e i aretler yaptı. lılar yatıyor. Ağaçlardan düşen yap
rnanea konuşuyorsun .. Drestte de bu· ten paketin kendisine verildiğine inana· kalı üzeri kanlı sargı paı ·ıları ı ti· 1''aknt onun hu te7.ahüründe bile tehdit raklar onları kızıl ve altın renklair' 
1unmu'8un .. o halde neye biribirimizle madı. Sonra alıp kokladı. Yüzünıi se· )or. bö)lece argılaıın ı ı hn pıl· hali \ardı. iha)et Hetkeye dönerek örtüyor. 
mallanbe ettik?. vinç ppladl. Terecldit ediyordu. Tek· mış olduğunu memleketindeki dostları!diyoı ki: JBitmedi) 



Sütunlarda Seyaha~ 

Bir koşu! 

Hiki.ye ::· · 
150 milyon istcrlin + 150 misyoner 

+ 150 komiteci = 150 züppe 

•. 
- .. jl •"''I' 

~;: - . Kızıl · Gö·mle·k ~·· ~-t~·. 
V AZAN . umer Rıza 

Ben -·
o hain Fransada "Katerinet,, atla bir 

koşu varmış. Senenin belli bir 
gününde yapılırmış. Bu koşunun 

k 1 Pencerelerin demir kepenkleri sıkı Fakat Hervey boşuna yorulmuş. Çün 
öte İ erine benzemiyen tarafı ınkı in4Urilnıi~ti. Perde aralıkları ka- kü (150) inci züpbede bulundu .. Ente-

biliyorum beni vuran 
Sa ittir-

şudur: ~atıldıktan maada üstelik harita çfrisi licens servis derhal beyaz, şık, her fa. . H~~bu~ karanlıK ba.sttktan sonra ve uyu. Sana yanıbaşımrzdaki odada 
1 - Evl'eli koşanlar hep ka- ıle duvara yapıştırılmıştı .. Şaka değil, rafı boyalı bir vapur tuttu.. Yib; elli ış degışmışti.· Me!fut karanhkta da yol hizmet ederler. 

dmdır, EnteJlieens servisin fevkalade içtimaı züpl>e hep bire -·~ vapura bindiler ... seçer ve şaşırmadan ilerliyebilirrli. Mesudun kamı açtı, kallttr \f"e gM-
2 _ Hepsi bekardır. var .. Büyük salondan dışanya ışık bile Dört duvarı aynalı, perdeleri krep Fakat karanhlt bastıktan sonra rüz- terilen odaya girdi. 
3 _ Onlar koşarken, canı is- sızll'lıyor. Reis elindeki küçük çekiçle: satenden kamaralara yerleştiler.. Va- gar çıkiiil$) semayı bulut1ar kaplamış, Mesut çrktlktalt' sonra iki rahtp baş 

"'Tık, tilC, tık!,. masaya vurduktan zifei vataniyelerini yapmağa giden bu bu yüzden yol seçmek çok zorlaşmış- başa verf'rek fısıldaptağa başlamıŞlar-
tiyen canının çektiğini durdurup sonra seslendi: 150 genç saba~ıtar akşama kadar du· tr. dı. İkisi bir müddet fısıldadıktan son-
öpebilir ve eylenir. - Arkadaşlar •• Şimdi Kalepafyil hü ı:aklarını boyamak, tırnaklarını mani- Mes'ut, develerin bir çukura. düşme ra içlerinden biri kalkmış, büyük bir 
Şimdi de kıyafetlerini anlata- kümdarlıfn:icfan gelen arkadaşımız Mis küre etmek kaşlarım yolmakla vakit sinden, vahşi ~ir hayvan taarruzuna kitap getirmiş, ikisi yanyana oturarak 

yım. Ne kısa ne uzun etekle ter Vels Herdensonu diliyeceğiz._ Bu- geçiriyorlardı. Nihayet az gittiler, yahut bil' eşkıya baskınına uğramak- okumağa başlamışlardı. Bu kitap on
koşulamıyacağı için, bu kızların yuron MiSter Velg Henderson. Kale· uz gittiler ve büyük denizler aşarak bir tan korkuyor, fakat bu korkusunu ların mukaddes kitabr idi. 

patj'a hiitCütndarlığma yaptığrn!Z tetki· gün Kalepatya sahiJlerine vardılar.. Leylaya ihsas etmiyordu. Mesut, yemeğini yemiş~ g~ri dön 
hepsi ince, şeffaf birer mayo kati bize anlatın" * * * Birdenbire bir ok ufku yararak ge~ müştü, Leyla, hl13' yltıyordu. BiT a-
giyiyorlar. Malum ya, mayolu vU- Salinun kÖŞHinde hafif m;un boy- KaJepatyanın merkezi olan Pafla ti. Mesut etrafta bir takım haydut- rahk Leyla, bir yanrndan öteki yanı-
cut, çıplak bedenden daha alım- lu, iskelet yapılı bir adam doğruldu, şehrinde 150 züpbenin gelişi büyük bir lann bulunduğunu gördü. Hemen na çevrilmek ister gibi olmut. ve bir
lıdır. Ge.-ıiyen tıkızlığını kay- o kadar zait ve o kadar iskeletti ki ha- hadise oldu. Kadın, erkek, genç, ihti- durdu. Devesini ~öktürdü ve Leylaya denbire bağumr~tı. I.eyla gözlerini aç· 
beden azaların düşüklUğünü sak- reket ederken kıkırtı kabtlinden· sesler yar herkes bu zarif insanları görmek doğru yürüdü. Fakat ikinci bt'ı" okun mış ve etrafına bakmıştı, fakat b11 
lar. işte bu hatunlar da böyle çıkaracak'. ıannoTunurdu .. MiSter Vels için can atıyordu .. Onlar şehrin en iyi atıJmnsile Uylanm acı bir feryat ko-: ceht onu yormuş :Leyla tekrar gözleriııi 

İlenderson: otelJerinden birine yerleştiler. Kale- parması bir olmu~ Mesut ona yetişe- 1 kapamış ve yeniden dalmrştı. 
giyiniyorlar. Yukarda yazmaamı - Ey tiiitün düşünceleri Büyük Bri patyadaki bütün İngiliz, Kalepaty rek devesini çiktürmttş; Leyhlnm vu- Baş rahip, Mesuda dönete1'.: 
unuttuğum bir ıart daha var. tanya hükumetiniı\ iti.llst olan muhte- sultanı, Kalepatya prensleri onlan zi rulduğunu ve okun yanına saplandığı- - Menk etrtıe! kurtulduı de6t. 
Koıuya girenlerin yirmi beş ya· rem Entellicen8" sems erkAnı.. Şunu yarete geldiler.. Yerli kadınlar bu du- nı görmüştür. Mesut, memnun oldu. Ve kendisi· 
tını doldurmuş olmaları lazımdır. bilmelisiniz ki bu (Kalepatra) denilen daklan boyalı, kaşları yoluk delikan- Mesut. okun saph kalma.Bının teh· ne g.ö-terilen odaya giderek ayudu. 

Yirmi beşinci yaı, vücudun yeri maalesef lngı1terenin müstemlike Jrlar karşısında gözlerini süzerek ko- likeli olduğunu bildiğinden elini uza- Erkenden uyanan Mesut Leylannt bu
tekemmül ettiği, tam kıvanını haritaSıri'a Sökmak kabil olamıyacak .• nuştular, bu nazik garp çocuklarına taratt oku Çekmesile kızcağrZ dah<t acı lunduğu odaya girdiği zaman baş rahi· 

Neden mi dedmtz? .. Çiin.kü bundan bir adeta zorba birer aşık gibi musallat bir çığlık kop&l'ml'Ş ve kyılmıştı. Me- bin yarayı yenicİeJ\ terttizlemek ve ~ar-
bulduğu bir dem~ir. Kadınlara nutlfdet e'i'Ve1 buraya yine Entetlicens oldular ... Erkeklere gelince onlar (150) sut ne yapacağını dü~ünmüş, Leylayı ma.k ile meşgnl olduğunü gıitıtlitj, &lr· 
" canh tatla n dıyenler, onlan serVis idaresihe meıuıup (150) teşkil!t- delikanlının kadınla!· üzerindeki tiis- kucağma. alarak kendi devesine götür- az çekilmiş birkaç dakika. sonl"fi rlflliip 
meyvalar gibi dütiiMelerdi galbia çı gönderdik ... Giden arkadqlar En· ünkar tesire gayzedioyrlardı.. Bir liaf· müş ve biraz geride bıraktıkları bir ma- tarafından tekrar i~eri davet tditmişti. 
iyi olurdu. telJicens servisin. en iyi teşkilatçıları ta sonra yerli erkekler arasında yoluk nastıra ilticaya karar vermiBti. Heı· Leyla nyannnş, k6nuşuyordu. Mff. 

Genç kız, turfanda bir mey- idi ... ~akat (Ka~epatya) lıla~ Ao kadar kaşlılara, manikürlü tırnaklılara, bo- halde bu man.astı:da kendilerine yaı" 1 ut içeri girdikten .sonra on~ so~·du: 

d 1 
.. 

1 
d' v. • • zekı msanlar ki bu 150 teşkilatçı ora- yalı dudaklılara rasgeliniyordu.. Gün drm edecek bı'r kı$me bulunUTdu. Bn ı - Mesut! Benı vuran kımdı'? 

va ır. nsan oz e ıgı ıçın sever. d lii bi d · d- d··ı m stı ı h · t· ı "" · / B'J · Ef d. 
F k f 

a Ç r şey Yapma an gerı on u er. geçtikçe kaşlar biraz daha inceldi. Tır- .ana r ar ırıs ıya1' ar~ aıtfl. Terki - ı mıyorum, en ım. 

~.at tur ~nda meyvalarda olduğu Bundan sonra d.in( vasıtalardan istifa nakalar biraz daha parladı, ve dudak dünya edel\ rahipler bllrd}'a çetlilirler l - Ben biliyorum. Beni vuran ö hain 
gıbi lezzetı a:ıdır. Biraz lram, de ~tmek i'mkıil'lını dÜfilndtik. En iyi lar biraz daha boyandı.. ve kendilerini rjyazet v6 ibadet~re ta- Saittir. 
biraz kekre fiulisa, ne bileyim mmyonerleriıitlzden 150 sini buraysı. Koca sultan bile o etekleri yerlerde bi tutarlardı. Daha eskiden buraları - Neteden anb.dıntz .. 
biraz noksan olurlar. Yirmi beı- gönderdik.. "Belki Kalepatralılar biri sürünen entarisini sırtından çrkarrp Arabistana inen ve orada maceralar - Oildan oaŞka biZi ktıft «'"5~tMr. 

ı · d b k I l k k k ki hakka gelirler de · ·":'ilterenin miis- atmış onun yerine zari! elbiseler giy· geçiren hıristiyan misyonerlerinin nıer bizi kim tanır. 
enn e aı a aşır ar, o uıu a- te 1 k .. 1 •• 1 -d ~ F ke · 'd' M .. ı·· ı - · · b v • v. m e eSl oııur ar . ., . / or u- akat miş, dudaklarını kulaklarına kad:ır zı ı · ı. us uman ıgın ıntışarından - Haklısınız, fakat orta:Jık karan· 
.u~ndan ta 9ekı~degıne kadar bu hiatÇı insanlar lW misyonerimizi de kırmızıya boyamıştL Ya cellaL Ya sonra bu faaliyet afalete uğramış, fa. Irk ol~uğu için bir şey göremedik. 
ıınmış meyYalar gıbi serpilip ge- meleketlerind~n lcöv,uiar .. Sonra teş- cellat .. O da parmakJannı pınl pml kat müslümanlar, kendi manastırla- (Bitmedi) 
lişirler. kilftfçılarrtı ve . ft.ti~onerlerin yapama- mariküre etmiş, kafa kestiği baltanh\ nnda ibadet i1e meşgul olacak zaitlere 

Fransız kadmlarının bu koşuyu dıfi işi belki tara yapar,, dü~ilncesi sapılı "kaul,, ile ovup parlatmıştı .. ve dokunmamayı taahhüt etnYişl•rdi. A. ~ y t:!!!._-:_: 

ile burada birtilmn erlatna.; prenslere, bütün bu işlerin ismi tanzimatı hayrl- 1\o~su~ ımtnastıta vardıktan sonra 
bu ıartlar içinde tertip etmeleri, saltanat adamla_nna- B"f1IÇ dolU8U para ye oldu.. Sokaklarda gözleri sürmeli, i~~.~ş ~ylayı taşıyarak kapıya kadaı· 
erkeklere kartı kurulmuş aıü- sarf-;ttik bu iş ıçln (150) milyon ingi- dudaklan boyalı kavuklu adamlar: goturmuş, kapıdan sarkan ipi çekerek Hüs.eyin ıamınde biri• n'n 

Bit ooHs 

kemmel bir tuzaktll'. Vay bu ko- liz lirası sarfeftik.. Lakin bu da hiçbir "J ıove you,, manastırın ~nını çalmıştı. _ ı öiürnünd~n dolayı rrıuHekftmı 
ıuyu ıeyreden erkeklerin haline!. netice ve,rmedi. Halbuki gerek petrol- "'/ love you,, Çok geçmeden uzun saçlı, uzun sa- ediliyor 

Biz, kuvvetlenmek, dayanıklı lan ve gerek bo1 kömürlerı ite (.Kale- Diye İngilizce şarkılar söylemeğ<ı kallı bir rabip geldi ve kapryt açma- lstanbul ağıt ceza mahkemegfflde 
pafta) lngı1tre fÇin mahakkak lazım başladılar .. Moris Şövalyenin tngı1izce dan: dün Sanyerde yakalıyara5 ](1.ftk~ia 

olmak için zırh giyer, demirlere olan bir yerdlf .. Fuat b'ilradan benim söylediği Parade d' amour şatkisı mo- - Kimsiıriz? diye bağırdı. götürmek istediği Hüseym intiıfde tii· 
bürünür, baflanmıza günahımız- hiz tinildhn yolr:.o Çürilif 150 U!şki- da oldu .. (150) genç 150 ggünde "Kale- Mesut cevap verdi: risinin ka~mağa teşebüs etmesi üzeri-
dan ağtr tolgalar ıeçiririz. Ka- latçımn 150 misyonerin, 15G milyon in- patya,, ya İngiliz lisanl, fngı1iz har- - Bize imdat ediniz. Ölüm tehlike- ne arkasından silah atarak vurmakla 
dın bunun tamamile aksine kUv- giliz lirasmm yapamadığın1 bir şeT" sını Goktular- Züptielerin Kalepatya- si geçiren bir hastamız var. maznun polis Hilmi Efendinin muha-

t! k . t d.k hiçbir knnet icra edtıuez.. ya geldiklerinin "151 inci günü bütün Elinde bir mum taşıyan rahip ka- kemesine başlanmıştır. 
ve enme ıs e ı çe soyunur ve M' . 1 • • " t . • t'• " 1 1 
1 

d k .. h" l . Ç ıtser Velsın nutk11 burada bıtmış- dünya ajansları şu telgrafı veriyorlar- pıyı aç ı ve Mesut ıle Leylayı içeriye a. Muhakeme, kurŞonürt «! ıdıd ~ n 
oyun u ça mut .•ş eşır. ıplak ti. Du esnada aza.dan İlervey söz alarak dı: larak onları en yakın odaya götürdü. kalmıştır. 

kadının ne yaman hır kudret olduğu- ayağa kalktkı. Şunu da söy1iyeyim ki "Kalepatya idaresi İngiliz mandası- Leyl!, derin derirt inliyordu. üs- "SON POSTA,, DAV ASI 
nu anlamak için, tarihi kahraman- Hervey Ent~llkens servisin en az cid- fti kabul etmiştir. Bu hususta büyük Ut başı kan içi1'de icti. (Son Posta) aleyhindeki hükumetin 
ların çıplak bir göğlis karşısında di bir azasıdıt. GüJer~k söze başladı: yardımJarı dokunan 150 gence zarif Rahip onları edaya yerleştirdikten mane~I şahsiyetini tahkir. davaıı İsta~ 

- • d ki b k ~f· b' 'h - Ben biı' fikir sôyliyecef"nn .• Fa- Dizbağr nişanları verilmiştir. 150 gerı- sonra koştü, manastır reisine haber bul agır ceza mahkemesınden Salihı-
ugra ı arı ozgun a ı ır ı . k t b it . . k ·ı J · .. d ·ı i t . r • S v .. ·a . u~a er zan\an oldaf~ gıbı yine cin hatırasını tazizen Kalepatyanın verdi. Birkaç dakika sonra ihtiyar tnr yet ararı .e zmıre gon ~~ı ıft ş •. zmı.r 
etbr. ay~aga ne luzum var? gayrı cıddi bulacaksınız. Bız Kalepat- me'rkezi olan Pafla şellrinde bir abide pir içeri girdi. Kızın başından geçen mahkemesı lstanbulda ruyet edılmesı· 

Sonra dık~at ediyOT musunuz, y~ya ~50 teşkil~.tçı gö~der~ik olmadı, yaprlaeaktkrl'. Abide gefl.ç bir adamı mac-erayı anladıktan sonra arkadaşı ~e .kara~. vermişti. Bu nokta~ l\atAr 
bu kofUda hır nokta daha Yar: 1~6 m_ısyon~r go~der.~ık yıı\e o~madı, tasvir edecektir. Abidenin bir gözUnd~ olan rahibin yardımile yarasını açtı, ıhbl!tı uzerine temyiz ıtiettfı UYfn 

K k k d ı d foO mılyon ısterlm gonderdik yme ol- bir tek gözlük für elinde bir karmen ve onu temizletneğe başladı Manastı etmiş davayı lstıuOhıle tlnferıdtftlr. 
oşma. , ana amar ar a coı- .._ Bti . d ( .. ' • • y k d b h -ı.: 1 turur Ko 

8 
• .. • mam"." rata şım i 150) zfippe gon- tüpü, bir elinde de bir ayna bulunacık rtn baş rahibi yarayı ytkadıkt.an sonra 8 ın a urada rnu ak:fltteye uat ana· 

· : f n ınsanın yuzü pem: derelım de bakin (150) gün ~inde Kn- tir .. ,, biru süt getitterek yarayı onuttla da caktır. 
belefır, dudakları allanır, gözlen lepatyayı haşmetltl tngiltete fmparato Sadri Etem yıkamış. ondan sonra bir merhem (e- HALİT FAHRİ B~YIN 
parlar. Kadın ne kadar renksiz runun idaresine alıı' mıyız alamaz mı- tirterek onu yaraya sürmüş, sonra ya DAV ASI 
olursa olsun netice değifmer. yrz?. 1 1 rayı bağlamıf. Leylayı biryatağa ya- Şair Halit Fahri B. tarafından '1)3. 
Ştı halde koıoyu tabii mali" t Herveyln fikri uzun mttnaa.kşalal"- Öl Um tırmış, üstUnU örtn1Uş ve yüzüne bir- rülbedai., mecmuası aleyhine açılan 

.. l> d.. .. k b •• : dan soıira kabul edilJi--. _ az su serpmişti. hakareti mütezam:mm neşriyat dava· 
gı ı uşunme ' onu u ısı e • • • MOteıebois Uyla qyuyordu. sının rüyetine bugün 14 te ı..nı 
anmak haksız olmıyacak. LAkiit lngilterede (150) ziippe:vi Tevfik Cenani Bf. nin pederleri Baş rahip Mesut ne konu§lhağ·a ikinci ceza mahkemesinde devam oltı-

Hazır henU.z kanunları kendi- bulntak bir me8e1e idf.. Londrada top- Burgaz eşrafından H6seyin 8. başladı. nacaktır. Bugün phitlet dinleftilecek-
miz yaparken, şu koşuları yasak lanan zifppelerift adedi 70 şl g~mMi, kısa bir rahatsızlığı mUteakip - Bu kiınln kızıdır? tir. 
etsek erkekler dünyasını yeni Bereket .ersin ki Fransa ve Parlse.. dlln sabah irtihal etmiş 'fe Çen- - Ashaptart birinin kızıdır. GALİP B. SERBg9T BIRA1<ILDI 
bir a.İetten kurtarırız. Yetmiı doliaz tUppe d~ oradan gttitil gell<öytıadeki metEeni mahsusu- Rahip tttumnnu alarak LeyJAnın yU- üçü~cü cezada vazifesini ıut fstiml.l 

Şişlide bir tevkif 
Zabıta Şişlide bir randevu 

evinde kadriye isminde bit ka• 
dını tevkif etmit ve lzmire gön
dermiştir. Bu kadın evli olduğu 
halde bir ay e~vel baıı Yahudi 

gençlerile lzmirde " incir altı n 

denilen yere gitmiş orada diger 
iki• tahsın tecavüzüne uğramıştı. 
Bu arada cereyan eden hadise· 
nin maznunu olarak aranıyordu. 
lzmir zabıtası l;u kadının niha
yet ıebrimize geldiğini teıbit 
etmiş ve hakkında çıkarilan tev
kif müzekkeresini buraya gön· 

dermiftir. 

dL EtU mi 149? .. lılkiıt bir tane ıUpp:? züne dfkat etti. Sonra t~krar sordu. maddesınden muhakeme edilen fevıtff. 
eksikti. Bit gün HtrTf!Y Londrada dbS na defnedilmiıtir. Merhuma rah- - O halde bu kız müslüman mı? hane sabık başgardiyanı Galip lty 
tu fransız şaJ:H Pol Jeraldiye rasgel- met ve kederdide mahtumu Tefik - Tabii • 200 lira kefaletle serbest bırakıhtttftır. 
di: Cenani Bf. ile muhterem - Fakat btıt bu Uıztft boynunda hıJMutiakemesi kendisi mevkut ohtttTa-

- "'tahu, dedf, çar aktan Sihanı ailelerine sabn cemil temenni ristiyanlara mahsus bir işaret gördüm.1 rak devam edecektir. 
geıdin netede tüppe olduğunu tiilir- eyleriz. - Ne işareti?.. Hapishaneden ifrat davütnd• lh· 
8in .. Bize bit ~ilppe )Azım •• Nereden J;u § Trabzon meb'usu Nebi zade - Hrristiyanların tapttğı bir mus- maiden ll'taznun ölart Gaıtp B. dün bt.r 
Jalıın.. Hamdi 8. in teyze :ıadesi, mü- ka... da.ada gayri me'f'ktıf <J1Arak hatır hu· 

Pol Jeraldf gQİdU: hendis AptUlkadir B. in dayısı - Benint öyle bir şeyden habtrim lunmuştur. 
- Bunu Moris Deköbl'3ya sorsay- ıabık Cemiyeti Umumiyei Bele- yok. Benim bildiğim bu kızrn müslü- Tf:VKIFHANEDEN FlRAa 

drnız daha iyi idi. O daha çok gezmiş- diye azaeından ve milli sigorta mari olduğudur. DAVASINDA 
tir. tirketi mildnrn Muhittin Şevket Mesut, sözü krza. I<esmek istiyordu. Te.-kifhaneden ka~mıt.ğa t~s 

Hem züpbeleri daha eyi bilir. Ma· B l ..;..t.1 k Halbuki bas rahip Leylanın boynunda- etmekle maznun Ahmet Besim, Arap . , müpt~ A ut0Uğu anser has- ~ 
amafih Kleman Votel de bu işte ihti- ki muska ile derinden alakadar olmuş. Hüseyin ve Ahmet Nazmi ile firar fi!-
sas sahibidir. Fakat mademki sordu· talığından vefat etmiştir. Cena- Leylanın baş ucuna geçmiş ve onun yil- disesinde vazifelerini ihmalden ma.z· 
naz, söyUyeyim.. Eğer Fransada bn- zesi bugün saat on beşte Os- zünü tetkike haşlamıştı. Mesut onun nun gardiyanların muhakeme8ine dlbt 
lamadınızsa Istanbula baş vurun .. Ren manbeyde, Kır sokağında 20 hareketlerine ehemmiyet nrmedi, baş lstanbul birinci ceza mahkemesinde de· 
ge~en seferki seyahatimde orada bir No. h hanesinden kaldırılarak rahip LeyJanın yüzünü birkaç dakika vam olunmuştur. 
ha11i bn nesleden gördüm. Hele bir ta- Kandillideki aile kabristanına tetkik ettikten so11ra yerinden kalkarak Mahkeme sabık tevkifhane müdtirü 
nesi tam sizin 149 luk heyeti tamam- defnedilecektir. Allah rahmet Mesuda baktı. Ona: Ziya Beyle diğer birka~ şahidin celbi 
Iar- eylesiDo - Oilum, dedi. Kalk 7emek ye kararile muhakemeyi talik etmi§t{r. 
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1 • ı d k .. f b • • ' WESTERN f.LEK:TilUK ngJ tere e U Ür az yetışmıyormuş o ( Sesli makinelerile ml!ce1ıbff 
• 
ltaretler 

Ah Hacı efendi ah! Lord Sesil bundan bahsederken büyük bir ( Artistik 
"-Ben malları gönderdim, para- teessür duyuyoımuş l 

laıt alamıyorum, satıcılan tazyik et· ---------.......... -..-.... ........ -- ı ·ı d d · ğ _______ ___...__ ........ ....._ __ ~ s 
ngı tere e te ennıye u rıyan san·- ~ Pek yakında: 

ttnl, fakat köylü de onlara borçlu. köy Bı·r yıldız.dan atlardan biri küfürbazhknnşl Gu·· zel saçlar l§ A 1 j 
Sineması 

Hl borttlrie vemtlyor. Köylü hapis kor- lngilterenin benam Jottlarmdan 1 ÇI fyor 
katfll ohneymea yan ~yor.,, b • lıd ve meşhur Lort Salisburinin oğhı } k . ~ııııııııııuım11ıııııııaıııı1uıııııııııı1111111ııııııı1h111111ıınııııuuuııııııııııııı11111ııııınını 

Bi &özleil söyliyen 'iJ! hacr efendi- ır yıı ıza Lort sesil bundan bahseden bir kor ,~ir nci iği kinı azanc 
dtr. teransmda tngiı terede küfürbazlığı Ferah 

•• 1N söz lstanbulmt dertleri n.<t· Pola Negrinin eski kocası tedenniye uğramasını derin teessürteı 
mma söylenm1ştir. Demek Istanbulun yeniden evleneı-.ek le karşılamış, 1930 lisanında eski de-
bütün ~tlği. şu köylünün yüzünden i· ,. · virlerin kanlı canlı Jisanma tesaclüf 
mffl olunmadığını söylemiştir. 

'tiıti lstai\IMll vah! .. HalH.ki bis der- Lort diyor ki: 
eli başka yerde anyorduk. 1 "Küfürbazlığın tedennisi inl!!Qnla-

BiB zannediyorduk ki yerli malı ~ı- nn iyileşmesinden değil fakat onların 
ka.rliıi bir miies8ese başmda bulu• makine haline gelmesinden ileri gel-
nan zat.:. miştir. Bu yiıztlen hı.sanların kanı u-

yuşmuş ve küfÜrbazhk gertle~tir. 
"- 1812 de lşkodrada Tırneftda 

muıdhl YBl'6ıt 2öoö dolc:ama tetg!Hı nr Artrk ne siyasiler, ne muhacirler, ~ 
de papaslar arasında adam akr11ı kü

dL la46 da bünla:t 200 tane katmıştı. fürbaz yetişmiyor .... 
Hslep 7iİB ee:ne enel yüz ın.ilyon frank ' İngiliz lorduna göre ingiliz edipleri 
bk ipekli kumaş çıkanl'len elli sene arasında biraz kUfretıtıesini bilen iki 
ılionra bu miktar 1 milyon franga indi. kişi kalmıştır. Bunlann biti nasirdir. 
Ankara civarmdaki kumaş işleri bir Ve adı Biler belloktur. Diğeri ~irdil' 
denbire söndü.. ve adı Housmandır. 

18ünbul hakeza diyeeeırti.o Hl~ ol. Lort Cesil, bütün asri edebiyatı a-
ıttazsa biraz rakam tOpJryarak ye 1.110n ramış, taramış ve birinci sınıf bir kü-
ra: fürbaz bulamamıştır. Kendisi bundan 

"- Ampadan lil&mul mal aldrğr
auz için köy ma.tiSUllerini A nıQNly& u
euzca ısatıyoru!t. Diyecek ve ~mperya 
Jist ~rmayeye karşı ateşlenecek, bu 
ateŞl rlibm ve mantık harmcle ileri 
ttirecekti 

Halbuki hacı baba Avrupa serma-
1esine değil, ekmeğini yediği kUyltlye 
.töğüyor. 

Bu yerli malı müessesesi 8alüht, 
korkmayınca para verıttez djyor. Fa.kat 
korkaymca para vermez diyor. Fakat 
bu akıllı adam yerli sermayesinin em-

peryali!H sermaye ile eitİaliHe •e 
yaptı? ne iş gördü, iktısat cephesinde 
hangi pdfği ka:padL 

Jl'alirika_r ı a~ti ctiyecekifütiz.. 
Alt.. .. fakat iş bU kadarla biter mi! Bir mtıddettenberl Paris mah
Patirika yasitti şerifle, omuftnda kemeleri methur sinema aanat-

tillfıen1 tafltan çıraklarnr dehune ney kAn Pola Negrinin kocası Prens 
Ar' lier neyler~ 1füdı tözel eyle!. Sere Mdvini atleybinde açbğı 
MfiUa lm14h :ttlz senedir ifler lfer- talik da•asını rüyet etmektedir. 
bat gidiyor. Yedi sermayeaift 90tl Bundan evvelde Pola Negri ko
serhaddini müdafaa eden adam kendi casını boşamak için dava aç-
mti§terilerine hapishanenin anahtarını f k hk d k ·ı 
....... ·u;.. t-'· ~ k d. k h 1 mışı, a at ma eme e ocası e 
~une ilha.raa. re ı . erece a e ge· ~ 

line, o adam hakikaten okla. dititno· barıştrgından mesele kalmamıştı. 
ta ıtiicam eden adam demektir. Mahm Çok geçmeden karı kocanm geçi
ııatmak istiyen adamın bileceii şey, nerııiyecekleri tehakkuk etmiş, 
.:::ı·~mı şerif veyahut kahve tt>fvesin.! ikisi de tekrar mahkemelere 
bakarak katrnea duasmı kasketinin i· düşmüılerdir. 
_., t:iktitttet ıniişteti ariıftlı: tfeft.· Dava tam bitmek üzere oldu-
fir. tu bu sırada Prens Mdivaninin 

Onun bilfteği şey: Pola Negriden ayrılır ayrılmaz 
ı _. Malrtlı llC!UZ çıkatntt.·a. Mis Mackonik ile evleneceği te-
2 - Malrnı çok satmak. bakkuk etmiştir. Royterin ver-
8 - Malını herkesinkinden daha diği malunıata gör~ Prens Midi-

lleta•etıi ~ıkatmaktrr. Yani gelecek senenin başında 
Hactf baba büfilan bilmediği i~in krt yeni iıdivacını tes•it edecektir. 

iiyi tfttrf.vet 'Mukabili satmak istiyor. ı-piliiiiiiiiilm~~~----~--
Klylü}'ti htpise tıkmak istiyenlerll 

iİaha evve1 ı 
~n defterleri; elkl8ibi hablbul· 

Jaf[ potiçe&iııl, ya ltafıı Sigorta sen~t
~rlnl; hu1ha hacı baba iktrsadiyatım,, 
•apl8e takmalıdır. Hem öyle ki yüz bir 
letiqe defn, onu hortlamamak üzere 

dar afacmı\ ~ekmelidir. 
Aıtladm mı hacf babacığım! 

Sadri Etem 

Apandisit 
Sôa ••nelerde Amerlkada 

artmaktadır 
RUDıt bir ütatistiğe nazaran Ame 

tfkada IOll on sene zarfmda apandisit 
t.en. 81tnleriıı adedi artmqtır. Sıhhiye 

Darü.lbedayi Temsilleri 

perde komedi 
Yazanlar; B.de 
len.de Croiaıet 
Nakledenlet : 

Bedia Muvahit 

H. ve VaafiRizaB 

Şebzadebaşında Türk salonun
da 11 Kanunevvel Perıembe 

günü aktamı 

Milli Orta ovunu 
AYRICA: KARAGÖZ 

derin bir teessür duyuyor. 

aıüesıe.elm buila mAnf olmak için aza i ... •••••••••••r•••••••••••••••••••! 
lbf faaliytti sartetmektedirler. Süt veren GL nxo Unsuru gıdaisini :Jı-

Meşhur bir amerikan doktorunun n makla sütlerini zengin-
lddİdlll& nazaran apantisitin artması anneler leştirebilirler. 
ıtıüsklratıll menedilmit olmasmdaıı i· l'lııımil•m•••••••••••••••••••••-
Jeri ttlmlşiir. Doktor bu tddlasUe iç- lstanbul ticaret müdürlüğünden: 
kinin apaıu1isite illç oldağunu anlat
mak ı.temediğini söylemekte ve kaçak 
ıuretJle tedarik edflen !:J)eli i~kilerin 

bu ııetieeJi vercUiiırl ilive etmektedir. 

Ahiren teşekkül ellen lstanbul menba sucuları ve sakaları eınafı cemiyetinin 

idare heyeti intihabı 1 S-12-930 pazartesi günü Sirkecide Bahrisefit otelinde klin 
cemiyetin lstanbul ıubesinde yapılacağı ve saat 10 dan 16 ya kadar intihaba 
devam edilecc ği alAkadarana ilan olunur. 

Aziz B. 
Avrupa ve Amerii{amn ta1t

dir ve hayretlerini toplayan 
bu büyük Türk san'atki
rile birlikte bü gect!: 

Sinema varyete 
Tiyatro 

J1111111ı0irııınıı1uııuııınmımııınırmııııımııfllllnnııııııııınıııı111ımı11rıı 

i Aşkın Tere1111ome 
Lınıımaa.ı111Wııııııııııı~llllıaııJUl1111lllllııı..ııllllllllll 

Beyqğlu beşinci icra memurluğundan~ 

Mahcuz bulunan bir kıt'a dak
tilo makinesi 16-12-930 tariliin-
de yani Salı günU ıaat 9 dan 
ona kadar Beyoğlu sulh malik~ 
mesinde satılacağı ilin olunur. 

lstanbul ikinci icra mcmorlutundan ı 

Geçen1ede Londra beynelmfü 
saç modaları için bir mt1ıahaka 
açılmıı Ye bu müsabakaya ayn 
ayrı milliyetlere mensup bir çok 
kadınlar iştirak etmiıti. 

Mflsabakada birinciliği kaza
nan kadın, saçlarını resimde gö
riiJdüğü gibi taramıf tı. 

Bir borçtan dolayı ve paray 
çevrilmesi mukarrer olan iki ufa 
halı Ye bir dosya dolabı 14-lZ 
930 tarihine müsadif Pazu &O .. 
nü Galatada l{üçük Millet baD 
önünde saat 12-14 ikinci arttir
ma ile satılacağından talip olan• 
tarın mezkur g:Jln ve saatte ma• 
hallinde bulunacak memuruna. 
müracaatları ilan olunur. 

.. 
y E N 1 G 1 L LE T T E ·B, · ç A G 1N1 fl 

., ,.. 

KOŞEtERİ kesflmişttr. 
J , 

-~ ,ıı.,: t(Q. 'IPJ ~ 1 

\ENl Gillette bıçağımn 
"köşeleri.ni muayene ediniz. 

Kesilmiş'olduğunu görecekşiniz. 

V..ENI Ôlllette t;raş makinesinin köşeleri zl• 
,yadetlle takviye edilmiş olup her hangi bl~ 
eademeye mukavemet edebilirler. Bunun 
meziyetleri pek mühimdir! Ne otursa ol
sun, bıçak tamamen 1rerllml~ l<Alır. 
VENi G\llette bıçağının ağızlan makınenln 
dlflerlle bir hizadadır. Bu suretle burun, 
ağız ve kulakların altlarını tıraş etmek 
'daha kolaydır ve daha perdahlı otur . 
VENİ Olllette tıraş makineniz. YENi bir Clllette bıçağıre. ne
fis bir kap derununde sizi bel<lemektedır. Komple tırat 
maklneslmn fiyatı ancak 300 kuruştur. 
YENi Clllette bıçakları, 5 adetıık paket 95 kuruşa ve ıo ad
etlik paket 190 kuruşa satılmaktauır. 
Bu makineyi hemen bugun alınız . Hem vaktrnızdarı tasarruf 
edeceksiniz, hem bir takım ufak sıkıntılardan kurtulacak
sınız ve hem de keyfiniz bozulmıyacak, zira hakıkaten 
mükemmel bir tıraş maklnesldır. 

• Her yerde satılmaktadır. 
VENi Glllette bıçağı, asıl model ile dahi kullanılablllr, 

Fiyatlarda büyük tenzilatı 
Asıl Clllette tıraş maklnelerl için üç delikli haklKf Ciltette 

_.bıçaklarının fiyatı berveçhi atı tenzil edıl m ıştır. 
6 bıçaklık paketin fiyatı : 60 kuruş 

1W bıçaklık paketin fiyatı . : 120 kuruş 

Veni tıraş bıc:a~ı 

-«'<8&ıu,-.. 
Veni tıraş makinesi 

GIL..LETTE 

' 

' 
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Asmalımesçit: Memleket haberleri 1 

·~'Hizmet,, aleyhin
deki dava 

__ n_A_R_ı_c_ı _H_A_B_ERL __ E_R_ı 

Cenevrede 
Mukavele projesi 

kabul edildi 
[ 

Rom•wmu hakikat, 
h•klkatfm•i roman:t 1 14 

Vali .Kctzım P~. i e meb,us
lardtJn Vasıf ve Hacim B.ler 
~ahit olartJk dinlenecektir 

Gece yarısından bir saat sonra 
inıanm canı sıkılırsa •••• lzmirden gelen haberler göre 

hükumetin manevi şahsiyetini 
neşren tahkir ettikleri iddiasile 
ağır ceza mahkemesine verilen 
"Hızmet" gazetesi baş muharriri 
Zeynel Besim, ms'ul müdürü 
Bedri beylerin muhakemesine 
evvelki gün devam edilmiştir. 

lhzarf komisyon işi .. 
ne nihayet vern1iştir. yet anlabmya razı oldu. 

Uli feci bir vaziyette. Jor
mtltbif bir kavga ettiler, 

•ca hq bqa... EY sahibeai 
için az kaJUD polis ça-

Sebebi? 
Sebebi de sen. 
Ne mlhıaaebet? 
Sen, bir akıam Lilide kal
utai ıtln Jorjet gelmiş, 

Yti ile gene eskiden olduğu 
• 

Anladık, ıonra ••• 
- Sonrau Uli artık bu cinı 

betten boılanmıyacağmı, 
ettifini ı6ylemİf ve senin de 

zikretmif, Ye o zaman 
t kopmUf.. ŞimdL. 

$imdi? 
Şimdi de Lili bir taraftan, 
bir taraftan seni anyorlar. 

Ulinin aramaBIDI anlanm 
Jorjet niçin? 

Seni flrGp Uliden vaz ge
kmif. 

Aman ne iyi olur ıeybim, 
ben blyle bağlardan 
m.. Jorjeti nerede bul

kabll? 
°Ba •kpm S .. bammla Fran
lftlrOllll!ı& gideceklerdi, saate 

Pmamqlarsa yetişe-

f[ırlıdtt• ziyada S.. hanımı da 
.. lmak ihtimalile derhal 

Saat bir olmuttu. Fran· 
liilmt~ın,dan halk çıkllllfb. 

11kıldı. Şeyh Memduha 
ktlfllr aawrduktan IOll

*-tu yavaı caddede ilerle
bafladım. Petrogradm a

e biriai arkamdan seaJendi. 
llm, Salomonof. 
Sana hiqey IOJ'acağun am

doin 91yle, dedi. 
Ne Yar? 
JOlfet iamile bir Alman 
ar, tanır l;DIBID? 

Tamnm. 
Dellla. yamada bir Tlirk 
ı ile pldiler, benden bir 

........ iatediler. 
Vertlinmi? 
lfaJir, korktum, yok cle-

Niye korktun? 
meJlzım, yanında bir 

hıhn•, belki batım beliya 

8, ne aoracaksm? 
~tam amma, bir bet 
k utanak, malilmya biraz 

k paruı çıkar. Onun için, 
la ıetiririm • dedim. Bana 

riDi verdiler. Şimdi götü
mi, fltGrmiyeyim mi diye 

irken sana raıt geldim. 
kiti bunlar, emniyetli mi? 
O cihetine merak etme 
, bu saatte nasıl götlbiiniin 
,h gece olursa, dediler sa
.ac:IU istediğin zaman ge-

Olmazaa her gtbı 2 ile 3 
ıetir. Giderken zaten Sel

klttı maldan bir ıram da 

flar. 
l>emek bu akıDm S.. hanımın 

evde :yoktu. Yahut izah 
iğim bir sebeple evine 

gi bir saatte gidilebilirdi. 
bir tecrllbe etmek gerekti. 
tHIOfa: 
Haydi, dedim, ben de se
beraber gidecejim, korkma· 

1111ıomonof armz. ~rsız g&ldü: 
'Ne o, dedi, bir dalaverenmi 

var? Amma otomobil parası ıenden° 
Bu Salamonof ne hınzır bir 

adamdı. Hiç bir fırsatı kendi 
lehine kullanmadan kaçırmazdı. 
Beş gramlık kokain satacak, bu
nun için en aşağı 20 lira para 
alacaktı. Kendisinin· takside ça
htan bir de otomobili vardı. Bu
na rağmen benim bir işim oldu
ğunu sezmiş, hiç olmazsa ben· 
den de otomobil parasını kopar
mak istemişti. Yanında oluşu
mun kendisine, yani cebinde 
bet gramlık memnu bir madde 
taşıyan adama ne kadir kıymetli 
bir emniyet olduğunu unutuyor-

.do. 
Şişlide S.. hanımın verdiği 

adreste durduk. Ben otomobi
lin içinde bekledim. Önü bah
çeli bir evdi. 

Salomolofla görüımüıtük, ka
pıya Jorjeti çağıracaktı. Oto
mobilde de elettiriği yakmıı 
kapıdan görlinecek bir vaziyette 
oturmuştum. Eğer beni sorarsa 
Salomonof Jorjete diyecekti ki: 

-Şiıliye mtışteri diye aldık, bu 
evden acele telefonla iıtedikleri 
bir ilaç vermek için kendiıinden 
müsaade aldım. 

O zaman, Jorzet de orada 
bulunutumu bir tesadtıfe hamle
decek ve eğer kabilıe şüphesiz 
beni çağıracaktı. Akıi takdirde 
bea yalnız baııma bir teşebbllste 
bulunmut vaziyette kalmıya
caktım. 

Her ıey dütOndüğUm gibi 
oldu. jorjet beni g&rmtıı, Salo
monofa sormuştu. Sora otomo
bile usulca sokuldu, birden
bire kapıyı açarak, ve 
gülerek: 

- Teslim oll diye bağırdı. 
Şaşırmış gibi yaphm. Gtılerek 

ellerimi kaldırdım : 
- Böyle cici bir hayduda na

sal teslim olunmaz, 
Dedim. Ne kadar olsa kadm, 

hoıuna gitti. indik, eve girdik, 
Bu hrıattan istifade ederek Ye 
sırf Salomonofa azizlik olsun di
ye otomobil parasını vermedim. 
O da, sCSylediği yalanlar meyda
na çıkmasın diye sesini çıkar
m•dı, fakat homurdandı. 

(Bitmedi) 

ikramiye meselesi Devlet 
Şurasında 

ilk tedrisat vergisinden alına
cak maarif hissesinden maliye 
memurlarının ikramiye alıp alma
malan meselesi etrafında Dahi
liye ve Maliye vekiletleri arasın
da çıkan ıhtilif Dahiliye veka
letince Başvekalete arzedilmişti. 
Başvekilet Maliye vekaletine 
noktai nazarını da sormuı ve 
relen dosya ile birlikte evrakı 
şurayi devlete göndermiıtir • 

Şurayi devlet bu dosyalan 
tetkik ederek noktai nazannı 
Başvekllete bildirecektir. 

Maznunların vekilleri müdafa
alarını yaptıktan sonra Zeynel 
ve Bedri beylerin siyasi v~ içti
mai vaziyetlerinin hükümeti tah
kir mahiyetinde yazı yazmaları
na müsait olup olmadığının tes
biti jçin Zeynel ve Bedri beyler 
tarafından Yali Kazım Pş. ile 
meb'uslardan Vasıf Hacim Mu
hittin, H. fırkası sabık muteme
di Salih ve mefsuh S. fırka lzmir 
ocağı reisi Ekrem Hayri beyler 
müdafaa şahidi olarak gösteril
miı ve muhakeme ,ahitlerin din
lenmeai için talik olunmuştur. 

Müdafaa vekilleri, makalelerde 
hükumetin manevi şahsiy~tinin 

hedef olmadığını ve bütün neı
riyatın yalnız H. fırkasının bazı 

elemanlarının tenkidinden ibaret 
olduğunu izah etmişlerdir. 

Malatya Belediyesi ve 
fırınlar 

Malatyadan bir akıam gazet~
sine çekilen bir telgrafta birkaç 
g&ndür fırınların kapab olduğu 

ve ekmek itini belediyenin de· 
ruhte ettiği bildirilmektedir. 

Bu yüzden sıkmtı oluyor, halk 
aaatlerce bekliyormuf. Sebebine 
gelince belediye bir elektrik iti
ne Prerek ziyan etmiı ·~ bunu 
çıkarmak için unlan işlctemek 
ve 40 para zam yapmak istemİf, 
halk ve fınncılar bunu kabul et
meyince belediye fırıncıbk işini 
bizzat deruhte etmiştir. 

Eskişchirde bir komü
nistlik beyannamesj 
lzmirden gelen bir habere gö· 

re Eskiıehirde ta~yare makinist
lerinden Rifat B. duvarlara ko
münistlik beyannameleri yapış
tınrken yakalanmıştır. Rifat B. 
ifadeainde komünistlik temayü· 
litında bir gazetede çıkan bazı 
makalelerden mülhem olduğunu 
ı6ylemiıtir. · 

1 KÜÇÜK HABERLER 

Bir konferans - Darülfünun 
profesörlerinden bediiyatçı M Gabriyel 
bugün saat 15 te Fındıklıda Gilzel 
san'atlar Akadembinde Yunan heykeltraŞ · 
lığı haki ındn bir konferans 'erecektir. 

Hazin bir tetf in 
Haseki hastanesi doktorlarından 

Nahide Hanım, tifo hastalığı ihtilatı 

Cene\ re, 9 A.A.) - ihzari tahdidi 
tcslihat kombyonu tahdidi teslihat mu
ka\ elesine ait l:l} iha hakkındaki raporu 
tetkik etmiştir 

Alman murahhas he~ eti bu l:lyıhanın 
heyeti umumiye i ale} hinde rey verece
ğini beyan etmiştir. Rusyanın komşuları 

t:ırafından ileri sürülen ihtirazi kayde 
dair bu rapord t her hangi imada bulu
nulmaması hakkırıda Sovyet murahhas 
he) eti tarafından dermeyan edilen teklif 
Türk ve Sovyet murahhaslarının iki 
muhalif, Italya 'e Alman murahhasları
nın iki müstenkif reylerine karşı J 2 rey 
ile reddedilmiştir. 

NOT.- Bu ihzari kom is~ onda tem
sil edilen devletlerin adedi 25 i müte
ca\ iz olmasına ve 2 kabule karşı J 2 
oidugu bildirildiğine nazaran, Almam·a 
ve ltal~ad:ın başka daha pek çok müs 
tenkif bulunduğunu tahmin caizdir, 

Cenevre, 7 (A.A.) Rusyanın kom· 
şul:ırı iarafından ileri sürülen ıhtirazi 

kaydin tahdidi teslihat konferansının 
tetkikine bırakılması hakkındaki Belçika 
teklifi Rus murahhasının I muhalif re
yine 1 arşı 18 rey ıle kabul edilmiştir. 
Bundan sonra rapor ittifakla kabul edil
miştir. 

NOT: Belçika teklifinin yalnız 18 
rey ile kabul edildip;i bildirildiğine gö
re, Türkiyenın bu teklif muvacehesinde 
müstenkifler arasında kaldıgını tahmin 
müşkül değildir. 

Cenevre, 9 - ( A.A.) - ihzari tah
didi tes ihat 1-omıs)Onu, mukavele pro
jesini kat'i surette kal ul ettil,ten ~onra 

5 ıenedenberi de\'am etmekte olan me· 
saisinc nihayet vermiştir. 

M. Laval bir temer .. 
kuz kabinesi teş

kiline çalışıyor 
Paris, 9 (t\ A.) - l\ 1. Ilerior, ;\I. La -

val ile ınulakantı esnasında radıkal sos.
yat.stlerin L u hu:ıuıtakı kararını M. La
vala tekrar bildırilmiştir. M. f .aval verdi· 
ği cevapta parlAmentodaki bazı gruplar 
ara ında me\ cut olan ihtilafrn meb'usan 
ve ılyan meclı erindeki ek~eriyetlerin 

birbirinden farklı bulunmasından dolayı 
bir temerl uz kabinesi teşkiline çalışma· 

ğa luzum gordiı ünü söylemiştir. M. 
Lava! bu aksam M. Tıırdiem ü kabul 
edece~tir. . 

Valansiyada grev 
hareketi arttı 

Valence, 9 (AA.) - Grev hareketi 
umumileşmiştir. Grevciler, işli~ en tram
va) ları durdurmakta ve hasarat yap· 
maktadırlar. Bu vüzden gre\'cilerle zabı
ta arasında b"r çarpışma olmu~tur. Bir 
kiti ölmüş, !leyrüsefer memurlarından 
biri ağır surette nralanmıştır. Grevciler
den de bırçok yaralı vardır. 

Gonkur mükafatı 
Paris, cı (A.A) - Goncout mük:\ 

fatı Malezia ismındeld eserin müellİlı 
bulunan Hcnri Foubonniere ,·erilmiştir. 

lngilterede işsizlere 
neticesinde salı günü vefat etmiştir. karşı munza1n tahsisat 
Çarşamba günü kendisini seven arka- Lo d 

9 
( A \) A k 

d 1 ıektaşı .. 1 n ra, ~ · vam amarası 
aş ar ve mes annm goz yaş an 

işsızliğe karşı sigorta munmd!tı için 
arasında Topkapıya götürülmüştür. ıo 5 mı! ·on liralık munz~m tahsisat 

Mezan başında sınıf arkadaslann- ıta t akkındaki l~yıhnYı 225 muhaliP 
dan doktor Hamza B. hazin bir hitabe 
irat etmiş ve bilahare asker talebe na· 
mına söz alan Süren a Tevfik B. ez· 
cümle: 

"Arkadaşlar; mezarının başını çer-

r~\ e karşı, 274 ile kabul etmiştir. 

Çinde hırs1zlzğın de
recesine bakın! 

Al t 
· ı · çevelediğimiz bbu aziz ölü, insaniyetin 

man se ırı gc l\'Or 1 1 .. d" d" k · . 1 k 
( 'hefoo, 9 (A.A.) - Bugün Lurada 

ctir'<.: tkılrııne bir hırsızlık vak'ası olmuş 

tur 21 O kadar müsell:lh adam gümrük 
dairelerinden zorla içeri girerek muha· 
fı;darın kollarını bağlamışlar, biraz evvel 
gümruğc gelmiş olan 50 kadar tüfek 
" ndıjtmı alıp gonırmuşlerdir. 

B li 
.., e em erını ın ırme gayesım mes e 

Mezunen er ne gitm·ş olan Alman . 

f . · fi Nadolnı· ·· ·· ·· d 1 • 1 r~· edılen ve bun,L ba ladıgı sırada aramız· se ırı err onuntuz e cı ıa •. a 
içinde şehrimize dönecektir. dan kaybolan bir meslektaşımızdır. 

Türkoceğında konferans 
Tasarruf haftası munasebetıle bu 

cuma gilnü saat 15 te Nazmı Nuri 
Beyefendi tarafındıın bir konferans ven
lecektir. Konfrranstan "onr meccanen 
sinema go t r· ı cekur. Bu konferansa 
herkes gelebilir. 

Hepiniz gibi kendisini çok yakından 
tanıyan bir arkadaşı sıfatile öyli) ehili 
rim ki, hayatında kimseyi incitmi~ en 
bu temiz in an bu genç yasta bu kara 
opra a irmemelb eli,, Dem· tir. 

Bund n n z ı çelenkler 
vazedılerek a~det ed l · ştir. 

tefrıkamız mun
dcrecaumızın çokluğuna mebni bugun 
d c i lemedi. Karılerımi den ozlır di 

l lcriz. 

VAKiT 
11 khıune11el PerıembitOllJ 

Dahilde Hariçte 
ı aylıQı Kuru1 
3 .. 
6 .. • 
12 

RECEP 

1349 
Bu g•c•k Ay 

150 

400 800 
750 1450 
140() 2700 

Gone~n aoğuıu . 7.14 - batı>- 16,11 
Ayın dotufU 20.33 - batıp : 13 04 

Namaz vakitleri 
!iabab Ofle lldnd Alqam Yat.. f-.lr 

5.45 ıı.01 ı4.28 ıe 41 1119 1,'7 

RtJdVO; 

Hu akşam lstanbulda 
Saat çeki?.den ona kadar alaturka 

fosıl 

Sinemalar; 
Alkazar - intikam tuzağı 

Alemdar - Beklret koncaS1 
Aari - Kızıl raks 
Beı ktaı Hilal - Nuhun gemisi 
Etuva1 - Pembe köşkün esran 
Elhamra - Coşkun belde 
Ekler - Yunan ti)atro trupu 
Franıız - Gani mabudesi 
Glorya - 1 laydut şarkısı 
Hale - Uıküdar Allahsız kız 
KemalB. - Kanlı denizler ,.e kırmızı 

dudaklar 
Ma,jik - 4 piyade 
Melek - Kırık kalp 
Op~r• - Yır ucı kus 

Siren• Kadıköy - ilk buse 
Sık - Monolesku 
~ 

o Bulmaca o 

Da11k'/1 bulmacamı~ın hlil
ledilmiı ıekli 

ıo Kanunu evvel 930 

Borsalar 
Kan.byo 

J lngfllz liraıı Kr. 
•. T.L. mukabili l>olar 

hnnk .. • l.lret .. • Belı:a 
• • Drahm 
• • Is. Frank . . l.eva ... [ lorln .. Kuron .. • Slllnıı .. • Pe:r.eta .. .. 

!\!arlı .. .. 
7.lotı 

" • Pen~ö 
2o Lev Kuruş 

ı ·ı ıirk lirası Dinar 
(ervoneç Kuruş 

Nukut 

ı lsterlln Cln~llzı 
ı Dolar Amerika 
O Frank [Fraosıı 

o!O Liret ltıılya 

o Frank Belçika 
O Urahml l \ unan 

20 Frank l lsvlçrel 
O Leva Bul~ar J 
t l!lorln l'elemenk] 

ı o Kuron l Çekoslovak] t 
Ş ıııng A \ ustlirya 

ı Pezeta ! ispanya] 
ı Rayşmıır\(Almanya] 
ı Zloti r.ehlstan 
ı Pengö Macaristan 
o Ley [Romanya] 
o Dinar Yugoslov}al 
t Çevoneç ~evyet 

Altın 
l\lecldlye 
~Bankonot 

Borsa 
harici 

Adt d K"n•Qdl 



:: Devlet demlryollan llAnları 1 • 
Devlet Demir yolları umumi ida ~i hrık, ıuımr 

inden 
KIDunuevvel 1930 pertenbe gUnll saat 14 te mllaa1'aka ile 

elret fAlcirdi almacakllr. 
318 ile 323 ar•uadaki doiumlulardan her Tark tebaMı ml
ltalra1a kabul edilir. Askerlik yapmamıt olanlar ukerlilderiai 

· ----ca,. kadar teecil olunmular. 
ı.tillu Haydarpap, Eakifehir, Ankara, Kayaeri, Afyon, Konya 

Fe91ipqa, Sam.un merke%1eriade Hareket •lfettlfleri tarafmdan 
w~-cajl mOncaatnameler ifbu mllfettitlildere •erilecektir. 

lmttban heuptan tenullp, Cojnfya n tarihten T&rldye Ye 
l'lrldere ait k111mlar •e kitabetten yapılacakbr • 
.... bak11da munffak olanlar 40 lira maktu tlcretle idarece 

slrllec:ek .ezaifte sitaj pdllktea IOlll'a Şimendifer 
llleld.J,inde okatturalurlar. Mektepte iken Dcretleri, iqe muraf· 
lln idarece Yerilecejiaden 20 liraya tenzil ve muvaffakiyetle 
ı-..Mapten çıkanlann Bcretleri de 50 liraya iblli olunur. 

idare ebbbası tarafından muayene edilerek vazifeye kabul 
tclileceklerden mektep tudiknameai, nllfm teskereli, ulrerl Ae
llilıaJar, mahalle Ye zabıta h6mllhal ilm&haberi anmhr. Aynca

fimendifer mektebini ikmalden sonra llç sene Dnlet de-
allr yollan hatatunda çabfacajma dair Noterdea mma.wak ve 

kefll ra-terilerek 200 lirahk taahh&tname allmr. 
Y alaız iatuyonlara pderilen plrirtlere idare ancak bir J&• 

..... ~ .... yer pterir. Ve fAkirt ,atatan kndi'teclarllre mecburdur. 
lmtilaanda mllaavi derecede kalanla.Mu ecnebi U..mna ruıf 

..... nar.la bekarlar tercilı olunur. 
$1.dUik ihtiyaç olaa 10 kiti ahncbktan aoma diler muyaffak 

~-- bi111laare IUnm laald oldukça adrulviaden aramlacak· 
larclar. Gerek enelce mlracaat edip mOubakaya intizarları ti
falaeı veya tahriren tebliğ olunanlar •e prek yeaid• talip 
~.._ bu illDcla bildirilen yerlue mllracaat etmelidirler. M .. • 
••tlar 17·12-930 uat on danle kad~ kabul edilir. 

• • • 
Y•I doa Jaiı, zift, arap •buaa tampon ırellr praltlrlerl 

111t11• Mıfla mlaaka•ya koamaflur. 
Ilı ıkaM 29-12-930 pasartai ~..... 1Ut 17 de AMaretla 

,.,.... DemlrJollan iclaruiade 1apılacakbr. 
lllaakau1a iftirak edeceklerin teklif mektuplanm n munk· 

temiaatlanm ayni ,anele uat 16,30 za kadar mllaabu 

Son zamaada Topanede Friaıiyan hamam deposunda Yaka balan Janpada Ki71Detll n
rak, konturato ve Yuailderi blmil dolap •• kualar 1anmıştır. 

Y aapda kıymetli enak, lrontarato ve Yetaikin yanması bllabDtlln çarem aa,tatbr. 
Bu tlbl zararlara marm kalmamak için yan ..... a karp feykallde mukaYemet ecl• ft 

en flddetli hararetten müteellir olmayan Çelik Sta.for Dolabı w 
pek ucaz Flchetçellkkasasıvarken ne için bayle bir m1aama1aa • 

k•dmm ba tibi mllaim zararlara terkecli1onunm? 

U.. mi Acem..· Galata Ha'-•-.. cadW No. ll·M 
AATÇWK VE MATBAACILIK ANON M SIRKETI Tel. & l'MI 

Maarif Vekaletinden: 
Hlkbaet h•bma ecnebi •emleketleıe ıanderilmek tlnre m&aabaka,. rfrlp maYaffaldyet tc ... 

nan efeaclDerin isimleri •iı1• yualaufbr. 
Ba efeaclllerln ..... , olcluklan Maarif Emialiklerine ve Dairelere mlracaatlan ltzumu illa o'-9. 
Maarif Velrlleti belabmaı 
Tarila·Coiraf,a 

Dereceal 

1 
2 
s 
4 

Riyali1e: 
1 
2 

F'lslk·Kimyaı 

ı 
2 

Teclrllmall: 
1 
2 

f'= No. 

• 

KG 
214 
208 

1-54 

1 
700 

3'8 
619 

..... -HaHl Bf. 
Hayri " 
F_...t Ef. 
S.dettia" 

Nmm Ef. 
Fetbi ,, 

Saclrettln Ef. 
Sapld .. 

Memur olduiu mektep 

ı.tanbal 1.-.i 
Galatuaray LiHll 

" 
" 

" 

Kemal ıc.,. Ef. Ankara Orta -allhia melıNf;' 
Mlair 

" 
latubul _.Hm mekteW 

lktısat vekAl~ti hesabına tahsile gönderilecekler 
ıw.,...- lrAtfplijiae ... eı.n llzımcbr. • 

.a... · i iki Ura müablu.cle Anka· l 200 

;;..;;:;;w;:;;;~~===-=·----------
Kemal Ef GalataaaraJ Ülui . . .. 

2000 ton katran yağının kapalı zarfla mUnkuau 7 • lldnd 
1'111 .. 931 çarpaba ,anı aaat 15 te Ankarada DeYlet demir-
mnı1...._ iclaNlliade 1apelacakbr. 
.... 1ra .. ,. iftink edeeekı.tn teklif melrtapluw ........... 

tembiattar.. aym flacle IUt 14,30 a k•clar k...,_ kl
!llPlllltlle ............ llnmchr. 

Talpler mllaakaa farlnamelerini OD bet lira makaMllacle 
r... ... :a&la n Ha7clarpqada idare vemelerincl• teclarik eclebDirler. .. . . 

llalatellf yerH menaueat kapalı zarfla mlnalra..,. lr0111Bllfhn'. 
lltlnallua 29-12·930 pazartesi gOnD 1Ut 16,!0 ela Aakaracla 
Ylet DemirJOllan idaresinde yapılacaktır. 
'llaahsaya lftink edeceklerin teklif mektup.._ •• mavak
temiaatlarmı aym ,ande saat 16 ya kadar m._lcaA komt.-

~· kltiplijine vermeleri lizamdll'. 
Talipler mlnakua prtnamelerini iki lira mukabillncle Anka
~ we Ha1darpapda idare ftmeleri.-da tedarik ecleblllrl•. 

• • • 
artakal nakliyatına mahsus 

Devlet demicyollacı umumf idaresinden: 
Ada...· Nau1bia battmda kliD Payu lltuiyomdu 7apı

pedakıl aaldiyatma da 28 .. Ş28 No porbabl _..... 
;._mıı tebntr etmiftir. 

,.... iltuiyondan nakli1atta bulanacaklar, ton batma .Utaaa 
bl.t,ol &cretleriH illveten ( 53 ) kUl'llf tecH7e eclecielılenllr. F.- t.ı.illt aı .. ır •• tarif"en edinmek ilteye.ı.m lltall
~ wt ambarlanmaa mllracaatlan. 

dana Nafia ba -mu-
•~ndisliiinden: 

ee,... km• dahWacle airkell klprtlal clnnnda .. --' 
3000 metre mlk'ak ,.,.. tafmm tha laetl ._.. 

:-...-... halde lhraclye, nakil ve ••sona tahmU .. Aüu•cta .... 
ciYannda tahliyui dlrt bin clolms :rlls ,.U ·Ura • 

ft mnker mevkide ihraz eclilea 3000 M S laflD Adama· 
f'W.._ 1olamm 18-500: 25 X 500 kilometreler aramadaki lıw 

lanlması Ye kabili meaba bir tekle ifrata OD ..tdz ... 
...... mlMke•p vawlilmiftir. llaker ...,.t bDü 
-.. klmmaenella 24cl çaıpmba,..... .. t 11 .. ~ 

!lewta" ulea talip olanlarm eadlmeai YillJete .,. .......... 
... N.üia ........ ~ ..nr.caat etlaartrl ilin 

M .Ali .. " M&mtaz " 
Tallt 

" .. 
Feridua " lmür .. 

afia vekıileti hesabına tahsile s;idecekler: 

1 
2 
s 
4 

17 
252 
565 
212 

Danit Ef. 
llitlaat " 
Valrku " 
Feridaia ,. 

Ankra Uaeal 
ı.t..llal " 
Bana .. 
Galatuaray ,. 

.ı\.d il e vekaleti:. 

l adat Ef. 

·Harita umum müdürlüğü; 
Uto maklnlatlill iPa 

1 ı 
2 t 

Mehmet Ef. 
Retlt " 

Malatya orta mektebi 
TUIUI orta mektebi 

Askeri fabrikalar umum müdürlü.., .. : 

Malda .......... 
1 24 
2 S2 

T•l11••• • 
l 21 
2 25 
s 20 

Ni,..ı FJ. 
StltNttill Ef. 

Nafls lf. 
Om. " ·---.. 

(Sanlt-Beaolt) Uwl 
GllatuaraJ " 

.A.kert un'at mekteW .. .. " .. " 
" 

Mtihendis mektebi; 

1 
2 
s ' 27 .. 

........... c ... , ........ 
llllndM : 

ıt-12-930 ,...... - -
at 17 ... TlrkoapMla ~ 

• 

Ali Vedat Ef. lataml Liaell 
Falarl " Bana " 
Abdallala .. &mir .. 

-=-------------~~ .. tim talebe ... _....._ 
nm latillap ıpa fe'fblade bir 
koape aktedecelctir. Aumn tef· 
rift rica ...... 

• 
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lstanbul Belediyesi ilanları 

1- Pllj ittihaz: olunacak mahaller heyeti sıhhiyece tayin 
olunacak Ye her mevkiin hususiyetine göre icap eden ıeraiti 

mahıusa heyeti aıhhiyece, takrir ve tesbit edilecektir. 
2- Plajlar için şeraiti umumiye şunlardır: 
1- Şimal rüzgarlanna kapalı olmak. 
2- Günün laakal iki sülnsü müddetince güneşe maruz 

bulunmak. 
3- Sahilde suyun hududundan geriye doğru laakal on 

metrelik mahal çakılaız kumsal olmak. 
4- Suyun başladığı yerden denize doğru laakal elli metre 

kadar mesafenin umku bir metreyi tecavüz etmemek. 
5- Bu mesafe dahilinde yosun ve çakıl bulundurmamak. 
6- Bir metreden fazla umkun başladığı yerlerde yirmişer 

metre aralıklı küçük kırmızı şamandralarla tahdit edilmek ve 
bu hattın haricinde kuyulu noktalar seri cereyanlı ve girdap!ı 
mahaller daha büyük kırmazı renkli Te tehlike işaretli ıaman

dralarla işaretlenmek. 

Seyrisefain 
Merkez acentesi: Galata Köprü başındı 

Beyoğlu 2362. :Şube " centesi Sirkecide 
'vlühardar zade hanı altında T el.lst.2740 

l ra~zon i tinci ~ost~sı 
( KARAD ENiZ) vapuru 11 

J< inunevye/ Perıembe akşamı 
Galata rıhtımından lnebolu, 
Samsun, Ünye Fatsa, Ordu, 
Giresun Trabzon,Rize,Hopaya 
kalkacak ve dönüşte Pazar 
Rize, Of, Trabzon, Polathane, 
Giresun, Ordu, Fatsa, Sam
sun, Ineboluya uğrıyarak ge· 
lecektir. 

r'®®e Türk Maarif Cemiyeti 
m Büyük eşya piyangosu· 

~ Yeni sene için. taliinizi tecrübe 
~ ediniz 
~ ı Kanunusani 1931 de İstanbu1da çekilecektir 
~ ·ı· 
&) lk / d Doç otomobı 1• Ol ramıye er arasın a: yemek ve saloıı 

~ takımları, dikiş, fotoğraf gramafon makinalan, alatı ziraiye 

Ö) halı tuvalet takımlan kadın erkek saatleri ve [ Yerli mallar 
@ pazarından ] tedarik edilen kıymettar eşyalar vardır. 
~ Fkir ...,e z.eki çocuklarımıza vardım için biret 
4i} bUet alınız biletler bir lfradır. 

f>) Adresi: Ankara cattesi Orhan Bey 
~eeeseeeee han 3 üncü kat eseeees 

7- Uzaklara açılan yüzücülerden ani bir arizaya uğrıyanla· 
rın imdadına yetişmek üzre seritilhareke motörlü bir sandal he
men muavenete amade bulundurmak. 

~------------------------·· -~~~~~--

8- PMjm vüs'atine göre ikiden noktan olmamak üzre mahir 
yüzücülerden muavene.t memurları bulundurmak ve bunlara her
kes tarafından kolayca tanınması için hususi renkte deniz elbi
sesi giydirmek. 

9- Sahilin münasip bir mahallinde zabıtai öelediye talimat
namesinin 235 inci maddesinin sekizinci fıkrası mudbince mU
cehhez bir muaveneti sıhhiye merkezi tesis etmek ve buraya 
Ucreti plaj sahibi tarafından teıviye edilmek şartile bir küçük 
sıhhiye memuru ikame etmek. (Bu memur Sıhhiye müdüriyetince 
mis~cel olmak IAzımdır.) 

10- Plajın tamandralarla mahdut sahası dahiline motör ve
saite gibi merakibi bahriyenin girmesi memnudur. 

11- Plajın kumsalında lUzumu kadar gölgelikler ve arka 
tarafta da soyunup giyinecek mahfuz ·ıoca1ar ve buıu.!İ odalar 
bulunur. 

12- Plijın dahilinde seyirci gazinolan ve içki mahalleri te
sis edilemez. 

Istanbul belediyesinden: Atideki maddenin zabitai belediye 
talimatnamesine tezyit edilditi alikadaranın malumu olmak üzre 
ilin olunur. 

Kalaycılann kurıun ile mahlut kalay istimal eylemeleri mem
nudur. 

istanbul Darülfünun müboyaot komisyonundan: 
Darülfünun binası ittihaz kılınmış olan Bayazıtta kain mlllga 

Harbiye nezareti binasında muktezi tamiratın olbaptaki evrakı 
keıfiye ve fenniyesi mucebince kapalı zarf usulile tamirleri mü· 
nakasaya vazedilmiştir. 

Mersin postası 
(ANAF ARTA) vapuru 12 ka· 

nunevvel cumalOda Galata rıh
tımından Çanakkale, lzmir, 
Küllük, Bodrum, Ra<los, Fethi
ye, Finike, Antalya, Alaiye ve 
Mersine kalkacak ve dönüşte 

Taşucu, Anamura uğrıyacak· 
tır. 

Dalyan, Marmaris, F ethiyede 
aktarmadır. 

• Bozcaada postası 
(GEL 1 BOLU) yapuru 13 

kinunevvel cumartesi 17 de idare 

nhlımından kalkarak Gelibolu, 
Lapseki, lmroz, 
kalkacaktır. 

Bozcaada ya 

Mu~nn~a ~ustnlnrı 
idare rıhtımından saat 9,30da 

kalkarak cuma, çarıamba Mu
danyaya, ve pazar ifinleri Mu
danyaya uğrıyarak Gemlii~ 

gider ve gelirler. 

• 
Bayron Marsilya ekapresi 

7500 Tonluk lüks posta vapuru 
PATRlS II, ayrn 18inci perşembe gü
nü tam saat 10 da Galata rıhtımından 
hareketle doğruca PiRE. ve MARSIL· 
YA ya gidecektir. 

Münakasası 31 Kanunuevvel 1930 tarihine müsadif Çar~amba 
gtlnü saat 15 te yapılacakbr. Taliplerin evrak Ye şartnamesini 
görmek üzere her gün öğleden sonra Darülfünun mübayaat ko
misyon kitabetine müracaatları ve teminat akçeleri münakasa 
gllnünden evvel Darülfünun muhasebe veznesine tevdi etmeleri 
ilin olunur . 

I Ier smıf yolcu kabul edildiği gibi 
dünyanın her bir limanına eşya ve emti• 
ayı ticariye kabul olunur. Bilhassa ya
taklı ve mubafazalı üçüncü sınıf kom· r M. M. v. Satın ahm heyeti llAnları ) partimanlar şayanı tavsiyedir.O. Anajt-

Ankara san' at mektebi mil" 
dirliğinde: 

Ankara san'at mektebi sipariş atelyelerinde çalıştmlmak üıe~ 
resimden anlıyan ve gayet temiz modern takımlar yapabilen bı' 
rinci sımf sandalyacı ustasma ihtiyacımız vardır. Yevmiye ile ,,ey• 
götürü o!arak iş verebilecektir. TaUplerin çalıştıkları .yerlerdell 
aldıkları vesikalarla Ankara San'at mektebi müdürlüğüne mür•" 
caatlan. / 
~~~~~~~~~~~~~~~-1~ 

Kundura münakasası 
Ali deniz ticaret mektebi müdürlüğünden: 
53 çift yerli malı vidaladan Ye 12 çift vaketeden mamu~cenı'~ 

65 çift kundura 14 -12 - 930 tarihine müsadif pazar gftnü ı•• 
on beşte ihalesi icra edilmek Uzere münakasai aleniyeye vazoluJI' 
muştur. Taliplerin şartname ve nümunelerini görmek üzere Ort~· 
köy caddesinde kain mektebe ve münakasaya ittirak edeceklerı~ 
lstanbul iktisadi mlle11eıeler muhasebeciliğine tevdi edecekelet' 
Ye mukabilinde alacakları teminab muvakkata makbuzunu bl' 
milen yeYm ve saati mezkiirda mektepte müteşekkil komisyoıa' 
mahsusuna mUracaatlan. _/ 

.. 

Elbise ve saire müna 
kasası 

Ali deniz ticaret mektebi mndUrlllğünden: 53 adet kafl~ 
nevresim, 53 takım harici, 53 takım dahili, 65 adet şapka 1 O 
adet hademe elbiseai ve 56 adet iş baıı tulumu 14 · ıı - 93 ~ 
tarihine mUsadif pazar günü saat on dörtte ihaleleri icra ediloı" 
Uzere münakasai aleniyeye vazolunmuıtur. Taliplerin şartname fe 

nümunelerini görmek üzere Ortak&y caddesinde kiin mekteb' 
ve milnakaaaya iıtirak edeceklerin lıtanbul iktısadi mllesseselet 
muhasebeci!iğine tevdi edekcekleri ve mukabilinde alacakl•" 
teminatı mu•akkata makbuzunu hamilen yevm ve saatı mezk{lrd• 
mektepte mUteıekkil ksmisyonu mahsusuna müracaatlan J 

,~-~---------~-----------------~ ı~~~wK~~~~~ 88 Kalem Teşrih marazi aldu Saat 13,30 da nili Rıhtım Han Te,I. B.TO. 2612· Tıliu bzon ~Ta· fia 
102 ,. Kimya ,. 14 de 1 V4 'J t 

127 " Bevliye " 14,30 dl IBV A K ı n~ d . l . v • d 
Başmüherı~ 

Sıhhat işleri dairesi için ayn ayn şartnamelerle üç nevi alat kı pa'ı zarfla müna- K k • ı/\ 1 lS zuın en . 
U. · u· · ı an arı · ·>-oı • kasaya konmuştur. lhalcsi 3· 1·931 perşembe günü hh:alannda yazılı saatlerde Fın- Ç L.1 e 

dıklıda heyetimizde ynptlıcaktır. Taliplerin ytrmi kuruşluk pul mukabilinde şartna- · A Beheri dört metre tuden aşağı olmamak llzere 500 adet " 
melerioi heyetimizden almaları ve ihale saatlnden evvel teklifname ve teminatla- •-•• Her ır110 nevoluııur 4 - takriben 10000 kilo vezninde sekiz köşeli ve yirmi beş milimett' 
rile birlikte hazır bulunmalarL : ••••••••Tarife••••••••: kutrunda en birinci çelik lağım açmasmda kullanılacak makk•P 

°"' * : 1 Def alık kuruş SO : demiri pazarlık suretiyle satın alma cağından talip olanların ell 
Tarih gün saat : 2 • • 50 :. son fiyat teklifleriyle ikinci kanunun onuncu ....nnü akşamına kad'1 * Samsundaki kıtaatın ihtiyacı için 

25-12·930 tarihinde ihalesi yapılacağı 

ilAn <'dilen ekmek münakasasından 

h nuar edildilti i!An olunur. 

* • • 
Yeşilköy Hava Gedikli kilçül< 

sar-

zabit 

mektebi için pazarlığa konulan iş elbi

sesi, nevresim elbise ve kaputlara ta

lip çıkmadığından 18-(2-930 perşembe 

günil saat 13,30 ve 14 te ihale edilmek 

O;ı;ere ayn ayrı pazarlıkla ihale oluna

rağından taliplerin şartnamesini v nümu

nesinl görmek üzere hergün ve ihale 

saatinden evvel taminatlarile Fındıklıda 

heyetimize müracaatları, 

ZAYiLER 

lstanbul beşinci ilk mektep· 
ten aldığım tahadetnameyi zayı 
ettim yenisini alacağımı ilan 
ederim. 

Mezunlardan T Jamdi 

§ Galatasaraydım 20 sene 
mukaddem alınan ıahadetnamey 

Fasulya 13- 12·930 Cumartesi 15 de • $ 4S .. 
Un 15-12·930 Pazartesi 15 de • -' • • 6 : Trabzon nafia haımühendisliğine müracaatları ilin olunur. ..-/ 

~ ~s • -
Merkezdeki kıtaat ve müesses:ıtın 2 • • 1. • 

ihtiyacı olan kuru fasuly:ı. ve un kapalı ihtivaç kalmavın· : 
zarfla ve ayrı ayn şartnamelerle müna- cava kadar ( azaml 

100 
:. 

kasaya konmuştur. Jhaleleri yukarıda 10 defa) ildn edil ... 
yazılı gün ve saatte Anknrada merkez • • • • satın alma komisyonunda yapılacakur. mek üzere mahlu 
Taliı>lerin şartname almak ve tekliflerini 
vermek üzere teminatlarile ruezkılr ko
misyona müracaatları. 

* * • 
Ordu ihtiyacı için elbise ve şapkalar· 

da kullanılacak olan 12500 metre saten 
ve 6500 metre muşambanın beher met· 
rolarına verilen füıtlar haddi itidalde gö
rülmediğinden l 7-12-930 çarşamba günü 
saat 14 te pazarlıkla ihale olunacakur. 

Taliplerin şartnamesini ve nümune · 
sini görmek üzere hergün ve ihale sa 
atindcn evvel teminatlarıle fındıklıda 
heyetimize müracaatları. 

zayiinden çıkartacağınıdan hük
mü yoktur. 

: Abonelerimizin her Uç aylığı için : 

: bir defası meccanen! : 
: < satırı geçen llAnlarııı fazla ~aun ! 
• için s er kuruş unımolunur. • .......................... , 

Para kazanmak ister misiniz? 
- Herkes için kolay bir iş var işiniz 
olmadı~ı zamanlardan istifade edeceksi
niz 2-4 ııra~ında müracaat: 

lstanbul dördüncü Vakıf han içinde 
Union Koltesriat (4) 

Taksitle 4 ay veresiye 

.JOOO kilo yerli nişasta, 
Tütün inhisarı umumi miidirliğindeJl' 

idaremiz: için pazarlıkla 3000 kilo yerli malı nişasta sabo ab· 
nacakbr. Taliplerin % 7,50 teminat akçelerile beraber 15 kidlf" 
nuevvel 930 pazartesi günü saat 11 de Galatada Mübayaat kD" 
misyonuna mUracatları. 

111~11111~1111 ~1111111 ~1111 11~~11~11~111~11 lll~lll~lllllll~~~l~~l~l~[ 
Büyük Tayyare Pıyangosu 

Hiç beklenilmediği bir zamanda birdenbire zengin olmak 
ancak tayyare piyango bileti almakla kabildir. Onun için 

TAYYARE PiYANGOSU BtLETiNi 
ALINIZ. 

Ibrahim Sedat 

§ Tatbik mührllmü zayi 
ettim. Bu mühürle kimseye bor
cum yoktur. Y enisinı hakketti
reccğimden hükmü yoktur. 

llllllllll lll! 1111. lllrılllllllllllllllllllllllll!~llll llllllll B . . . 'k
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i'nkci keşi~e 11 SKa.OnunevOeı 109300dadır. 
~ uyu z ramzye 

Müracaat evi ' 

Kadıköy Mühürdar caddesi 4 No. da 

Necmiye Ihsan 
ı~ııı~ ~~· M!J!Ldür J! ~ 


