
Borç için hapis olmalı mı ? 
Avukatlarımız arasında yapmıya ~şla
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1\dana,Mersin, Antalva ve civarı sular altında 
Cenup viiciyetlerimizin 

uğradığı felaket 
-

Yağmur müthış, 
münakalat 

nehirler 
munkati 

taştı 

Adanada halk yükseklere çıkıyor. 
kazalardan malumat yok, insanca 

zayıat fazla lığından korkuluyor 

Adana, J.4 ( VAKIT) - 18 
aaatanbcri deYam eden yağmur 
neticesinde gece saat yirmide 
Seyhan taıh. Bu f claketin misli 
burada şimdiye kadar görUlme· 
mif. yeni _.,halle Kamılen SU 

altında kaldı. Tat f<~prO cıvann· 
daki evler sularla mahsurdur. 
Telefat ve zayiatın derecesi çok 
fazla tahmin ediliyor her tarafla 
muvasala münkatidir. Kazalardan 
nualı'\rnat alınamamaktadır. 

[ Alt taraı uım:ı . ııyıfada J 

Mecliste 
Bugün Fethi B. in takri

rine cevap verilecek ı 
Süreyya papmn busün oku

.~n .... acak iatifanamuinia. metr. 

1 

Süreyya Pı: 
Ankara, H (Telefon) - istifa cuco 

İstanbul meb'usu Süreyya Paşanın is
tifanamesi aynen şudur: 

,.Türkiye Büyük MUlet Meclisi yük 
Bek reisliğine: Emir telgrafınızı aldım. 
Tabibi müdavi doktor Necmettin Rilat 

Gazi Hz. dün Is tan bul 
hastanelerini gezdiler 

Hastalarla hasbuhallerde bulundular 
fenni tesisatı tetkik ettiler 

Reisicilmhur Hz. Cerrahpaş~ hastanesinde gördükleri 
intizam ve miıkemmeliyetten memnun kalmıtlar 

bu memnuniyetlerini izhar buyurmuelarclır 

B. tarafından ilmi tıp namına verilen Gazi Hr. Cerrahpaıa hastaneılnaen aynhrken 

[
raporla tevBik ve arzedildiği üzere htıB· Gazi ff7H dün öğliye kadar sarayda Gazi Hz. müteakiben Aksaray, fle-
talığıtTUn halen devam etmek1e b~lu".- isti.rahatten sonra iki buçukta refakat- yazıt, Çemberlitaş, Ankarave Yeni pos 

ı maaı ve bu rahatsızlığıma mukabil "' lennde Sıhhat Vekaleti Müsteşarı, u- tane caddelerinden Beyoğlu a ç k 11• ne mezkür raporla tavsiye ve talep t'· mumkatip Tevfik, Kılıç Ali \'e ~er)a- .., . . . . n 
1 

m 
dilen iki ay mezuniyet gibi bir hakkı ver Rüsuhi Beyler olduğu halde Jar, Şışlı:. ~~çka ~rıkıle beşe dofru 
meıruun esirgenerek heyeti umumiye- otomobillerle saraydan aynlmışlaı saraya donmuşlerdır. 
ce kabul edilmemesi ha3 abUe bUmec- tramvay caddesini takiben Be)azıta Avdette Gazimizin otomobili ya. 
buriye mcb'usluktan istila ediyorum. ve orada havuz etrafında ibr tur yapn- vaş gidiyor, halk kendilerini büyük 
Tahsisat çek defterleri leffen takdim rak Laleli, Akşaray yoJile Cerrah Pş. bı"r ~-v · 1 s ı· 1 k bel .. . . . . . "" ınç e e am ıyor ve mu a e go-
ve iade (ıdilmiştir //ürmetlerınıın yük ya gelmışler, ü~e çeyrek kala Cerrah .. 

1 
d 

. . . l . Vf p h t . . t 'f b t ruyor ar ı. __ ., _ _.""i,....~~4.11t1>.x·.J1:Lu;1.,~..Q1:.;:;·.u..:_- .l'..ca c:ı:.ım µ r11· a anesnu e~rı uyurmu aı·. 

dim.,, dır. .ReJakilmbar Ha. burada hastane- Gazi Hz. nin bugun de şehınl~ a,... Asr--ı e 

Moris Bödel asri bir 
Aziyade a.rıyor ! --.. ··-~ -

Dün bir musahabe yaparak 
hatıralarını anlattı 

Fransız muharrirlerinden Moris 
Bödel dün akşam Ünyon Fran· 
•ezde bir konferans verdi. Mev· 
tu, konferansçı tarafından, Be· 
Yo~lu muhitini çekebiiecek tarz
da intihap edilmişti: Asri kadın 
\'e aşk. Bunun için tam saat 18 
de bütün kapılar kapanmıştı. 

içeri girebilmek için üç dört 
Yerde gazeteci kartımı göster
ttıek icap etti. Salonda kamilen 
konferaosçıya uzanmış meraklı 
icadın başlara. Tek tük erkek .• 

Moriı B&del, uzun başh, saç
ları baımın açık kalan kısımla
l'lnı örtebilmek için arkadan öne 
dopu itiiıa ile taralı, zarif, ko
ı., ıaz aöyliyen birisi. 

Eski kadından, 1832 deki ka
dından bahsediyor : 

- O zamanlar, diyor, heı kes 
kendini bir "Hernani,, zanneder
di. O zamanlarda aşktan hasta 
olunur, erinirdi. Kadınların yüz
leri solardı, ve henüz dudak bo
yalı icat edilmediği için dudak-
lardaki solukluk da tamir edile
mezdi. ( Salonda kahkahalar, a
man ne hoş, sesleri). 

Moris Bödel devam ediyor ve şimdi 
ki gençlerin birbirlerini Tommi, Su

zi, Fani diye çağırdıklarına, bir
birlerile arkadaş olarak tamşhk
lannı, eskiden ailelerinin müsaa
desi olmadan görüımiyen renç-

( Alt ıarafı 2 lncl ~·da ) 

Mahanir konferan11111 dml em.iye ıelenler aruınd& 

İstifaname meclisin yannki ictimaın nin baş doktoru değerli etibbamızdan retJerde bulunarak perşembeye trenle 
da okunacak ve Süreyya Paşanın meh'· Rüştü B. ile diğer doktorlar tarafın KırklareJi ve Edirneye gitmeleri ve tek 
usluğunun nihayet bulması bir emri dan kalşılanmışlardır. rar şehrimizi teşrifleri kuvntle muh-
nki olacaktır. Gazimiz hastanede 45 dakika kala- temeldir. 

(Alt tarafı 6 ıncı ıayfada) rak laboratuvarları, pavyonları gezmiş - ---- ---------

ismet Pş. Hz. E! hanıra Sinenıasında ler, vaziyet hakkında baş doktor Rüş
tü Beyden izahat almışlar, hasta ko-

şa yanı dikkat bir hadise vuşlannı gezerlerken de hastaların Dün geceyı·· Heybeli 

t 
hatırlannı sormuş1ar, hasbuhal etmi~ 

ahıslan bir çok kimse- lerdir. Adada geçirdi 
rce maruf olan iki zat Reisicümhur Hz. hastanenin hatı- Ba:ı; veki1 ismet Pş. Hz. dün Dolma 

ra defterine: bahçe sarayında istirahat etmiş, saat 
neden dövüıtWer ? 

_ .. "Gördüklerimden memnun oldum. on dört buçukta refakatlerinde yaver· 
Evvelki gün Elbamra sinema- Temizlik, intizam, ciddi mesai takdire leri FikretB. olduğu halde saraydan 

smın 16,30 matinesinde garip şayandır.,, Cümlelerini yazdıktan son· çıkmı Jar, otomobille şehir dahilinde 
bir hadise olınuştur. ra müesseseden ayrılmışlardır. bir cevelandan sonra Seyrisefafnın 

d Gazi Hazretlerinin teşriflerini du- Adalara işliyen vapurlarından binle 
Dünya hava isleri kıımı gös- yan civar halk bu sırada Hastanenin saat on dokuzda Heybeli adaya gitntiş 

terilip Zaro ağan1n nutku dinle- önünde kesif bir kalabalık halinde top- Jer \"e geceyi biraderleri Rıza Beyin kfı# 
nildikten ıonra, Coşkun belde lanmıştır. Gazimiz hastaneden çıkar- künde geçirmiş1erdir. 
filmine tam baılandığı zaman larken Münibe isminde yaşlı bir ifa- Dir gazete lsmet Pş llz nin btifa 
balkon tarafından tokat ıakırh- nım kendilerine bir istida takdim et- ederek Başvekfılete Kemalettin Sarni 
lan iıitilmiıtir. Fakat bir çok miş, Büyük Reisimiz bunu okumuşlar, Paşanın geleceğini ve yeni kabinenin 

kimsesi olup olmadığını sormuşlar, cid- Maliye Veldlliğini Londra Sefiri Ferit, 
ktmıeler, bu seslerin filme ait dt bir alaka göstermişlerdir. ve Dahiliye Vekilliğini de Pariıı Sefiri 
ıesler olduğunu zannederek al- Büyük Reisimiz müteakiben Haseki l\lünir Beylerin deruhte edeceklerini 
dırmamıılardır. Yalnız o aralık kadın hastanesini teşrif buyurmuşlar, bildiriyor. 
bir hanımın bir hayal gibi ka pavyonlan, fenni tesisatı gözden ge- Bu haber kat'iyen aslı olmadığını 
yarak ıioamadan çıktığı. Te bir çirmişler, etrafh izahat almışlar, ko- teyide ihtiyaç gösterecek kıymette de
gencin de ıitmit yüzllnü tutarak vuşlarda da hastalarla konuşmuşlar ğildir. Bunu karilerimizin de takdir 

l dörtte ayrılmışlardır. edeceklerine eminiz. 
koridorda do aşbğı görülmüştür. 
Tokadı atan zat da, biraz ıonra 
çıkıp gitmiıtir. 

Bir kadm ve iki erkek arasın· 
da geçen bu hadiseyi, sinemada 
pek az kimse ıörmUt, •e duy· 
mUftur. Seıli filimlerin bir fay· 
dası da, karanlığa. sesin de ilave 
edilmiı olması demektir. 

Öğrendiğimize göre tokadı atan 
zat 1.. •• beydir. Tokadı yiyen ise 
C .... patanın oğludur. 

iki maruf tabaı birbirine dütil· 
ren bu hadisenin mahiyeti ne· 
dir? Bilenler bu noktalan merak 

etmekle beraber ifin aslını anla
yama makta •e söylenenlet dedi-

kodu hududunu a-eçmemektedir. 

-s 

- Hey, kapıda öyle dikilip durma, ya gir, ya çık! Korandel 
oluyor! •• 



--ra arruf ve yerli n1allar 
hakkında bir nutuk 

sövlt>dı 

Baıvekilimizle mecli• rei•i
mize tebrik telgraffan geliyor 

Ankara, H (Telefon) - Başvekili

mizle Meclis Reisimize tasarruf hartası 
ıaünasebetile her taraftan tebrik tel
~rafJarr geliyor Halk vitrin müsabaka 
sma fazla alaka göstermektedir. 

Biter taraftan konferam~lar da de
vam etmektedir. Dün akşam da rad
yoda lktısat Vekllimz bir hitabe ira! 
etti. Mustafa Şeref B. hitabesine şö.>
le başladı: 
"- Muhterem vatandaşlanm, tasaı·

nf haftasında bütün düşüncelerimizı 

Q& $::W±W 

Sabık Adı1 v e Vekili 
Gazetelerde yazdığı yazılar 

hayretle karıılanıyor 
Ankara, 13 - idari teşkila

tımızın bozukluğuna dair bir 
~aıetede ayni gazetenin ismini 
tafıyan müphem bir makalenin 
halen lstanbulda bulunan sabık 
Adliye Tekili Mahmut Esat bey 
tarafından yazıldığına hükmedil
mektedir. 

Baıta esaslı surette tadil edil
mekte olan icra ve iflas kanunu 
olmak llzere muhtelif adli kanun 
silsilesi münasebetile şu sırada 
namı sık sık yadedilen sabık 

bir vekilin böyle bir harekete 
tevessülü o!dukça garip ve ma
nalı telakki edilmektedir. 

miJll sermaye biriktirmek, sarsrntrsrz l\falatya meb'usu Nedim 
lktuadi hayat kurabilmek vasıtaları 

etrafında toplıyacağız. tktısadt hl\- Bey bir takrir ,·erdi 

3 A! E 

ikramiye 
Bu İşte d el terdar1ığnı 

bi usu !~üzlüğü i lerı 
süı·ü)n1ektedir 

Ankara, 14 (Telefon) - Bura ma
hafilinde söylendiğine göre lstanhuı j 
defterdarlığında tevzi edilen ikramİYl' 

meselesinde nazarı dikkate alınacal, 

iki nokta \'ardır. Biri, tevzi muaml"l<' 
ı::inin kanuna muhalif olup olmadığı ci 
hetidir ki bunu Devlet Şurası hallede· 
cektir. Bundan başka, lstanbul defteı· 
darlığında ikramiyenin teYzii için öt .. 
denberi mutat olan usule riayet olun 
mamasıdır. Yani defterdarhkça tah
sil olunan para1ann Maarif hissesi hu
susi idareye yatırıldıktan sonra oradan 
bir makbuz mukabilinde yüzde biri a· 
lınmak lazım gelirken defterdarh~m 
doğrudan dofruya kendi hissesini ayır 
dığı söylenmektedir. ---

Manisa n1ınta kasında 
Halk fırkası teşkilatı 

Vakıt, okuyucularının dert ortağıdır 

Bize~Yazın 
Adanada muhacirlerin feryadı 

-Malive vekaletinin nazarı dikkatine 
Adanada bulunan muhacir 

karilerimizden bir çokları miiş

terek imza ile idarebanemize 
göndermif olduk lan bir mek
tupta dikkate ıayan ve acıklı 
bir halden bahsetmektedirler. 

yorlar. Gerçi teffiz komisyonu 
bu iki maliye memurunun iştirak 
etmemesine rağmen toplanarak 
Dahiliye vekaletinin emrini ye· 
rine getirmiye çalıfıyorlar. çor 
kü defterdarla tapu memurd 
suyun başındadır, komisyondan 

çıkan evrak neticede onlar• 
gelecek, emlakin temlikini ma· 
Jiye memurları ikmal edecekler• 
Defterdarla tapu memuru ked" 
dil erinin iştirak etmedikleri 
komisyonun kararlarını tanu:Dr 
yorlarf.. Neticede zavallı muh•" 
cirler ıürOniiyorlarl.. 

yatta, yani istihsal ,.e mübadelede de' Ankara, 14 (Telefon) - Malatya 
Jete dü§en vaz~fe memleketi iktısadf meb'usu Nedim B. Ankara halinin pa- ~~nisa, 14 (Vakıt) - H.alk Fırka~ı 
dhazlarla techız etmek, iktısadi hfLdi- hah kiralandrğr, halden istenen fayda teşkılatını tetkike memur Gıreson meb · 
•)erde nazımlık yanmak ka ı ki 1 . 1 d • usu Hakkı Tank Beyle arkadaşı Mani· 

Adanadaki muhacirler uzun 
müddettenberi kendilerine em
lak teffiz edilmesini bekliyorlar, 
hükt:imet nezdinde teşebbüste 

bulunuyorlar. Nihayet Dahiliye 
veklleti 11-11-1930 tevsikli, 
3382-696 numaralı tahriratla 
teffiz muamelesine devam edil
meai lüzumunu Adana valilitine 
bildiriyor; fakat Adana defter
dan ve tapu müdDrO, maliye 
veklletinden bu husuıta emir 
almadıklannı sCiyliyerek Adana 
viliyetinin ve Dahiliye vekile
tinin emrini dinlemiyorlar, bittabi 
muhacirlere teffiz muamelesinin 

Bu kırtasiyecilik faciaaına bir 
nihayet vermek IAzımdır. Maliye 
veklletinin emri geciktirmesi bit 
noktai nazar neticesi midir? Bit 
ihmal mahsulO mOdOr? Her ae 
olursa olsun, iki ihtimalde de 
muhacirlerin intizanna artık bit 

, , rşı ı ı emın o unama ıgr ve mevcut mukave- .. · . · · 
... taatleri uzlaştırmaktır.,, . . . . . sa, Gordos, Demircı ve Salihlıde ışle-

.__ . . . lelerın feshmı beyan eden hır takrıı rini bitirerek Somaya hareket etmişler 
ıatısat Vekıhmız bu mukaddemeden · ı· D h'I" E ·· · ,·ermış ır. a ı ıye ncumenı yarın dir. 

IOftra iktısadi faaliyetlerin ve servet 1 ı u t tk'k d kt' > nu e ı e ece ır. 
yapmanın esaslarından, kazanılanla 

•rfedflen arasında faydalr bir muv-.t Zelzele devam ediyor 
ane tesisinden, iyi hesap tutmak mec Erzincan, 14 ( A.A.) - Bugün ıo,:n. 

buriyetinden ve mutlaka yerli malı kul- 11,14, ll,3:J de fasılalı zelzeleler olmu, 
)anmak lüzum 'e zaruretinden bahsede tur. 
rek zözlerini şöyle bitirdi: Trabzon. 14 (A.A.) - Şehrimizde hıı 

•- Vatandaşlar, ihtiyaçım karsı- fir bir zelzele olmuştur. 
1 )' • ıyan yer ı malı olup olmadığını arama 1\lÜZE MÜDÜRÜ 1'EKAÜDE 
h Ye bulunca yalnız ) erli malı kullan- SEVKJo;Df LMEM1~T1R 
.. ırdır. ~ 

Ankara, 14 (Telefon) - Müze mü· 
Oyle ise geJiniz vatandaşlar, beşerfa dürü Halil Beyin tekaüde sevk haberini 

ebedi mukadderi olan ve be r · · · · n ıgımızı Maarif Vekaleti resmen tekzip etml"k 
arttıran ve yükselten çahşmağı bizi y:ı tedir. 
nn endişesinden kurtaran her biri si-

YENi POSTA LAYiHASI 
:Un Te umumumuzun iktısadi emniyeti 

ı .. ı- d Ankara, 14 (Telefon) - Yeni poll 
"• -.vrta e e.n tutumlu tasarrufkAr ve t 1 f IA 'h t tk·ı ; · b•t k . _ . . . . ve e gra ayı asının e ııiı ı me te· 
ıdatelf olmagı \'e mhayet ıstıhsal ettıı. d' 1, t N f d · k h . .. .. .. .. . ır. os anın ,. a ıaya evrı ço mu 
lerlmizın surumunu temın eden nrJi t ld' .. · eme ır. 
•ah kullanmagı sarsılmaz şiar eclin 
mek tiure sözleseJim.,, JAPON SEFlRl 

• • • Ankara, 14 (Telefon) - Japon sefi 
Gazımıze tazım telgrafı ri lstanbula hareket etti. 

Ankara, 14 (Telefon) - Tasarruf 
haftası münasebetile .Meclis Reisimiz Gtda ve seciye 
Gazi Hazretlerine "ekti.7i bir telgrafta s · · d ·ı k ı · · ı . ~ ."' ecı)enın gı a ı e sı ı m· münase >l 
.ınılll tasarruf cemıyetı mensup1arınır . • . . 

k d
. . . h i tı oldugu ıddıasında kat'i bir isabet yok 

ve en ısının şa tazim ve hürmet-
i ri 

. t . G • • tur. Çinlilerle Araplar buna eyi bi 
e nı arze mış, azımız bu telgrafa . . . . . . . 

'tefekkürle mukabele etmiştir. mısaldır. Çınhler yalnız pmnç ıle ta· 
- gaddi ettikleri halde iyi muharip ol 

Türk - lsviçre ticaret dukları gibi daha ziyade nebati gıda 
Ankara, ı.ı (Telefon) _ Türkiye _ ile beslenen araplar iyi askerdirler. Bi 

lnlfn ticaret ve ikamet mukavelesi naenaleyh nebati gıda alanlann sulh 
malandı. perver, et yiyenlerin ise muharip ve 

yırtıçı olduklannı iddia etmek doğru 
MAUYE VEKlL1M1ZIN SIHHATi olamaz. Vakıa bazı insan1ana l!leciy 

Aakara, H Telefon) - Maliye Veki ve fikirleri aldıklan 11dadan mUtees

U aekabet denesini geçirmek üzere fa sir olabilil"le de bundan umumi bi 
illada Heybeli adaya gidecektir. kaide ve netice çıkanlamaz. 

"'V AKIT ,,ın tef rikaaı: 34 

VAKiT 
Okuyucularına 

soruyor: 

Valilerin hangi ıalahi
yctleri tevsi edilmeli ? 

idare işlerinin daha iyi bir şekilde 
yapılması için vilayetlerde bilhassa 
valilerin haiz olduklan bazı salihi
yetlerin arttırılması mevzubahs ol
maktadır. Jhtimal bu içtima devre
sinde bu mesele bir kanunla da tes· 
bit edilecektir. lf anunla • ••rln-

aen evel dogrudan; (foğ uya halkın 
mütaleasını, arzusunu \'e bilhassa 
bu İ§i anlıyan, tecrübe geçirmi~ hu
susi bir fikri olan vatandaş mütalea
sını efkan umumiyeye arzetmelidir. 
Demokrasinin vatandaşlan temsil 
salahiyeti bu şekilde daha derin 
leşmiş olur. Bu usul muhtelif Avru
pa memleketlerinde kanunların neş
rinden evel mevzubahs edilir, lehinde 
aleyhinde birçok fikirler serdolunur. 

(Yakıt) türk vatandaşlarının bu 
mühim mesele hakkında fikirlerini 
neşretmiye karar vermiştir. 

ldare makinesinin daha munbzam 
işlemesi için, nlilerin hangi salihi
yetleri tevsi edilmeli? 

Bu suale cevap yermek istiyen oku· 
yucularımız bir mektupla gazetemize 
müracaat etsinler. Mutlaka vazih. 
sarih adree bildirmeğe lflzum yok-
tur. 
Namı mtistearla da iştirak edilebi

lir. 

.. ~.~-~~·~ı~.~~~'!!!.~±11•111~~~1~?.!~ı•!!!ı~J~~!~~~~~ı--m•......

Asri kadın ve aşk 
[ Ost tarafı birinci sahıfada ] Sonra ... Ey ıonra?l Evet. Mo-

lere mukabil ıimdiki gençlerin riı Bödel Danimarkada tanıdıjl 
plijlarda, vücutları da kalpleri bir kadınla yemek yediiini br 
gibi açık olduğu için kolayca va sogy uk olduguy iıı-in fazla .... 
tanıttıklarını söylilyor. .,. 

O gençler birbirlerile ıöyle kol aldıklannı ı6yledi. KadıO 
tamıırlarmıf: demit ki: 

Dekor : · Plaj - Ben bir erkekle iki ıe11e" 
Hava : 60 derece «latltude den fazla evli duramam. 

nord,, -Neden? 
Suzi - Sırtmız m&thitl - Cllnkü hep 
Tommi - Sizin de kalçalan- deraguş eder. 

nız yaldızlı ~bi... Halbuki, ayni kadın, 
Suzi - Ayaklarım nasıl? aene evlilikten sonra, kısk•Df 
Tommi - Jozefin Bekerlnki- Jıldan intihar etmitmif. Moril 

ler mDıteana, bu kadar giizelini Bödel bOyllk bir hakikat de .ar 
görmedim. 

Bu mllkAlemeden sonra Tam- ledi. Eğer kadın olmasaymış, .. 
mi, Suıiyi kendi icat ettiği bir debiyat olmazmış, Şekspir, DıO" 
Kokteyl ••aJmağa,, davet eder te, Göte olmazmıf. Bltün koll"' 
ve arkadaı olurlarmıf. feran11 ıu iki kelime ile hülli' 

Bunları dinlerken kendimi "la edelim: .. Kadın değifmiyecektir·" 
Vie Pariıienne,. den bir parça Mori• B6delin konferanaı bi' 
okuyorum zannettim. bir edebi iddiası olmıyan bOf 

Maamafih, Moriı BGdel deYam bir ıohbetten ibaretti. Bunu r 
etti, eski kadını yeniaile enine ter bu tarafından alırsak Morİ' 
boyuna CilçtO. Eski qıklarla yeni B&del muvaffak bir muaahiptit• 
lfıklan karıılaıhrdı, aGyletti. Kendisine tetkikat yapabU...-

Sonra... Sonra Moria B6del ıi için aradıiı url Tilrk ıı.
kadımn erkek gibi hayata abl- bulmumı temenni ederim. 
dıiını, avukat, muallim, nazır ki 
Yeaaire oldufunu anlatb. Her- yalnız fUDU ill•e edeyim 
halde, Yetaiki toplamaDllf olma- ben, o,VOf&rk kınnı, dtln, .. ınlfe" 
lı ki bir de i.tatiıtik illve et- meyanında premeclim. 
medi. I& # 

lünde bir fenalık olaydı bu reımi kendimden aoiutma.. - Bekir böyle sathi hüldblll_.. 
benden saklardı. Böyle alenen a:e - Demek ki onlara kıyu"tı le kendini aldabp beni de ~ 
tirip aynanın önüne koymazclı. De- kendi ihtiyarlıiını tasdik ediyor- ma. 

dim. Hiç fÜpheye dütmedim •. O za ıun.. - Ben kendimi ald~ 
· man böyle dütünmüttüm.. - Hakikate kartı inattan Görünen hale sare dofnı . htlldll' 

- Şimdi ne dütünüyorau? ne çıkar... Yermeie çalıııyorum. 
- Dinle bitireyim .• Karım oda- - Biz kendimizi hayata hald· _ HUlmıiin dotnı deliL 

ya girer ıirmez doiru aynanın önü kat dürbGnile bakan mümif kimae 
. . be hal" _._ B - Akaiai iapat et. .. . • ne ııttı et nt. bir ı varw. u- l•den .. JIJoruz... • • • ~ 

iTiZ~ - D~nla:orum. • nu timdi farkediyorum. Cebri, .o· _ Öyledir- • - Çelebi ile lclllin 
l'lrllıamuua dUnkü kumuula ban - Bır sun eTe ıeldun. Ayna- Iuk bir tebeuümle: • . bır ltk YaDIJDI olaa ela~ 

,,..ı.,ıar l«ıl""fl&r. ~~ayı. deölfıl· mn önünde ıenç bir erkek fotoğra "- Çelebi ne güzel çocuktur. :- ~ ~de Mz düny&JI av~ diyetine inanm•malıcbr. .Jıa' 
ree.lc ,.kUde olanları ıtızar ıle derce. fiai ıördüm D ... 1 . S . ? d d' Hıtl" 1_ tlzıle ıörüp &Yam hotrıimlıiile bu ilk sevdalan talat alnine ...-
~ru•: • eıı mı enaver " e ı. • a a1r hareket etm r . :s 

Bı ,_ 
1 

IU 
10 

t -J - Kim olduiunu tanıdm mı? lıma bir ıey ıelmiyerek zevcimin eme ıyız... zer. Parlar .an-... Ben...,_ 
rwse ı unun uncu sa ın, ... a T d B . . . . - Ne demek iıtiyomm?? •--- E k Wff (11111Jat.ıll) (mlUtelit) olacaktır. 2 inci - anı ~· u ıencı ıen de bu ıatıfhanuna bir evet ıle müıp~t • • • • Çlup.Torum. peyceau ,--,Jr 

si;tıuuua 13 ve 14 üncü aatırlarında tann:-~n. Tahnıın et bakalım bu kim cevap verdim... - Bu ıki ıe~. ~~ıyorlana Onun nunu çekerek biltiiD çoP"'"~ 
<,.,.ı edat.) (f'lrk dddi) ıeklinde dizil olabılır?- - Yalan töylememitsin .. Çele- sen aradan çık. Bınbmnı alamlar. luldanna lcatlamyorum. Çele~ 
llÜf N 3 ~cil •il'1uuın 6 ıncı •atlnnda Bekir biraz diifündükten ıonra: bi yakıtıklı delikanlıdır. Yat on ae- Sen de kendi yqınla denk bir lca· Wi benim kadar ıireldi ve lfJ 
(,,_ oaila) ur/clblnden ıonra d~U - icabı hale halaluaa bu fo· lriz, on dokuz. Refikan da o çai- dmla eylen. mi bir refahla mea'ut ecl ...... -::'.::V""""'"""'· 'ündi Mibı- toğrafi fil-f ade çelebinin ola- larda .. Sen kırkı atbyalı hayli ııene - Şimdi kendi kendimi taıtı- aletleri seçtiktea - ~ 
:;'_,

1 
bir ,:,.~•'::::._daldd (oled~':"n'1'~ cak... oldu. Vüreykalan hayata yeni a- yorum. lclllden kolay kolay vu· bqlıyacak teY bddunbk, ~ 

,, ..... arı a G<.."1m. € Ç k 1.-! • B iri 1 • • • --•- r şüıci ıltıınun 21 inci ıatırındaki (tf!Si- - 0 ze•ılln • r.. ıte tas- çan bu iki taze çiçetin arumda aen ıeçemıyecelimı ..... ,,orum. ıizlik, dmbrbk ye ,a. ,.....,. • 
•J -"""• (telıirUe) tlir. 22 inciıtamam o... bir d tohumluk aalatalıia ben1:i- - Demek bu iki genç sevdalı- çoculdan kendi havalarına .,.,.... 
ltllbrdtrld (~rmlgoroa) kelimal de - içine bir füphe gelmedi mi? yoraun... nm arasında kara çalı l(ibi engel mail ikiaine de ac:ımamaktır• 
(....U,,.r.,,,.) olacaktır. - Hayir .. Çünkü karllDln gan- - Bu kaba teıbihle kendimi olmaıını iıtiyorıun.- _(BitJDecll) 

1 

" ,. 



Is tan bul Ziraat Kongresi Dün Viliıyette Toplandı 
' . 
ıcın , hapıs olmalı mı : 1 ' ' 1 Borc , il ~---z_•_r_•_•_t_k_o_n_gr_e_•_i __ Hamiller Şehir meclisinde 

Hı1.mes~il göndermekten 
ViJZgeçtıler, kendileri 

geliyorJar 
Haber verildiğine göre borç

lar meselesini konuşmak üzere 
hamiJlerin mümessilleri değil , 
doğrudan doğruya hamillerden 
müteşekkil mümessil bir grup 

Müderris Cevdet Ferit B 
hapsed'lmenin lehinde _____ _.,..____ ___ _ 
'' Filhakika hap,·s acıdır, faka 

gelmek üzeredir. i/ac da 
Şehrimiz harici mahafilin ka- ' 

acıdır ,, dıyor 
naatine nazaran hamiller Türki- Borç için hapis usulünün tek-
:ıeye karşı şiddetli tedbirler al- rar ihdas edilip edilmemesi, son 

Şehir mecllıl içtima 1ıallnde 

Hararetli bir içtinıa 
.nak istemişler ve umumi bir günlerde gene mevzuu bahsolu-
mali boykot için te,ebbüsatta yor. Bu usulün lehinde ve aley-

lleclia muavinlik mesele
•inde Muhittin Beyin ta}e

bini reddetti 

hinde muhtelif mütalealar ortabulunmuşlardır. Fakat bu teşeb-
büsleri müsbet netice vermemiş- ya atılıyor. 

Bu sırada. bu bahis etrafmdatir. Bizzarure Ankaraya kadar 
ki muhtelif fikirlerin tesbitini gelerek meseleyi bizzat görüşmi- D 

Şehir meclisi dün öğleden sonra k l l d ICongt'eye rly&1et eden Fazlı B. faydab bulduk. Bugün, arülfü-
topJanmıştır. lki gün evet vefat eden ye mecbur a mış ar ır. nun hukuk fakOltesi müderrisle-
2 ... Sadı' Bey 1·çı·n bı'r dakika sükut e· Ankaradaki müzakerat bu de· Zirai iht ivaç1ar•mız F B . f'k . 
- rinden Cevdet erit • ın ı rı-dtıdikt 931 · · beş aylı! fa da "kat'•ı bı·r netı' ceye bagv lan· en sonra senesmın • • Dünk' u" kongre epey mü d 

b kl \ fik · - ni neşre iyoruz, tnaaraf bütçesinin müzakeresine alji- mazsa, o va\üt alaca ı arın rı naka•ah oldu 
la ı L .. h. Ih '6 CeYdet Ferı't B., bu bahisteki nınıştır. hu'·ku·metlert' vas1tasi e a 1 su · · 4 Dün vilayet sabık meclısı umumı 

llundan evel bütçe encümeni namhıa mahkemesine müracaat etmek 1 t b 1 T t· fikrini şöyle anlatıyor: 
}{ ..... Adil B. so··z almış ve şunları söy- salonunda saat 14 te s an u vı aye ı 

..... 1·mı·ş. · 15 k ahiye mu - Ben, şahsen hapsin taraf-lefttiştir: ziraat kongresı, aza ve n · 
"Bütçe gayri mütekamil bir şekilde rahhaslarınm iştirakile toplandı tarıyım. "Bu usul gayri medenidir 

arıoıundu. Buna da vakitsizlik sebep ~_ıy~; Vali muavini Fazlı B. celseyi a~tr Bu insan para ıçın hapsedile-
Oldq, Makamı riyaset üçüncü bir mu- Filim kazası ve (Ziraat kongresini en ziyade .muhh mez,. diyorlar. Hükumet, parası-
l.linlik ihdasını teklif etmiş, daimi eu cı himaye olan çiftçiler lehine ıcap e: nın tahsili için başka müeyyide 
C\iınen bunu kabul etmiştir: Reisin da Diln sabah Zincirlikuyuda den mukarreratı ittihaz etmd~siBteıı:ıen- bulursa, hapsin kalkması doğ-
iınt encu"mene her zaman riyaset etme· keıif yapıldı nisile küşat ediyorum) de ı. un an 

l d 1 ru okun ru olabilir. Bizde borçludan para si lazımdır. Halbuki bugün bu vazife Zincirlikuyuda « Kaçakçı ar» sonra ziraat 0 a arının rapo -
l'apılmamaktadır. Belediye reisi ~11· filmi çevrilirken vukua gelen du. Birinci maddeden sonra bazı aıa- istifası için daha emin bir çare 
cUınene riyaset etmek isterse reisin va- otomobil kai:ası davasmda, ağır Jar mütalea beyanına başladılar. Bey yoktur. Ve bulunm&sı da müş-
tif .. Ien·nı' kime gördüreceg~iz. Bence h~ d koz murahhası köylünün tahtı tasarru küldür. 

'° ceza mahkemesi vaka yerin e f d ı kl t mizle def reisin vazifesini azaltmaktır. Da- funda bulunan un a 1 arın e ' · A h hurufu 
keşif yapılmasına karar vermitti. nerek zı'raate salin bir hale kon~ma· vrupada her şa sın iınt encümen ile reis arasındaki ihtilafa • h k l df · 

Du··n sabah keşif yapılm••br. sı ıa·zım geldiğini, orman memurlarının eca sırasile gayrimen u e terı t-. meclis hakem olur. Bundan sonra "T 

lnemurlann adedinden ziyade kcyfiye Rapor, hazırlanmış, mahkemeye bu kabil araziye zeriyat yaptırnıa· vardır. Binaenaleyh, alacaklı bu 
tf11e ehemmiyet verilmesi şayanı tenten verilmiştir. Gelecek celsede oku- dıklarını söyledi. Orman mtidi.irU ça- deftere bakmakla borçlusunun 
itidir. Memurlann barem cetveli h~- nacaktır. ğırıldı. gayrimenkulü mevcut olup olma-
1\iiz tetkik edilmemiştir. Bu yüzden Ayetullah ve arkadaılan - Mahalli orman memurlarına ınü- dığmı öğrenebilir. Sonra bizde 
bii+--e kat'i şeltiidc tayin edilmemiştir. d l d racaat olunur ve buralarının da fun· 1·kametgAh tesb·ıtı·, henüz kat'i ~ Emnı"yet sandıgv ını o an ır- ü 11 
Sundan sonra kadrolarda her sene ya· dalık olduğu tahakkuk ederse m saa- k d • d v 'ld" 
Man tashihat derdinin olmn~<>•• -A- --1•1.- _e.,nun Ayetullah ve ar- de ederiz. Fakat orman olmağa muva- bir şe il e teessüs etmıf egı ır. 
l'llurlarm attıermöen dah~ .emıAn bulu- kadatlarınm muhakemesine dtın fık mıntakaya zeriyat yapılmaz, de- Mesela, bir mahalleyi bırakıp 
Yıc. ...... a ~u§nt41o-aı ın temım lazımdır ağır ceza mahkemesinde devam .u. Pu .. .ı:Wk olduğu söylendL Neticede gideni bir daha bulmak, kolay 
~iraat Bankasına idarei huAuslyenin olunmuf, müdafaalar ikmal edil· keyfiyetin orman ntemurlanna tetkik kolay mümkün değildir. Avru-
l>ara vermesi doğru değildir .• , mi•tir. 28 Kinunevvelde karar ettirilmesi kararlaştı. pada vaziyet, aksinedir. lkamet-

Jlfacı AdH Beyden sonra Avni n. 'l Al' B k •• ·· d k' ı·ki m·ılliye 
·ı kf 1 • oyun e 1 em 8 gahlar malum ve muayyendir. 'iı almış, üç muavinliğin kabulü a- verı ece ır. ·tıı·kı · i k" J"y ·ı digwi kö'-· 

l çı 1 enn n oy u e verı me ' J • Bizde aile isimleri olmadıg~ ından, •Yhlnde buhuımuş ve şunları söyle- Göm rü ki erde lünün arazisi olduğu söylendi. "Tevzi 
trıiştir: T Ü ccar at karargir olmuş, fakat cetvelde hak- tahsı takip, güçtür. Hatta müs-

"Şehir halkının ve mümessilJerinin sızlıklar vardııs. Tetkik edilmiyor!,, tabiidir. Avrupada ise aile iaim-
~tndi beldeleri üze.~inde bir ~esai pr~g UMUMi MlJlJU.KIYETlN denildi. Ieri vardır. Ikametglb değiştireni 
11.tnlan yoktur. Mutehassrs hır heyetın tST AN BULA NAKLlNl lSTlYOR B kilde münakaşa adeta her ka- takip de kolaydır. MenkulUnü 

derhal it ~rna gelmesi, makamın ve Gümrükle muamelesi olan tüccarler zan: ~yeti vaziyetine döküldü. Ba- kaçıran kolayca bulunur. Çünkü 
llıulftt encümenin bundan müstefit ola- . . . 1 • 
l'ak 1 1• d dün aralarında hır ıçtıma yaparak güm Zt murahhas ar • satışlar, kuyuda tabidir. Buna 

.-a ışmasr azım ır.,. kik 1 dik H"kO. t 
· .. . . . .. rük umum müdürlüğünün Ankaradan - Biz tet e ge ll\e • u me mukabil, bizde elyevm tüccarın 

lıunu muteakıp Muhıttın B. soz al- . . . . . . imdi bizden zirai vaziyet hakkında ra-
trıış ""unları söylemiştir: lstanbula naklı ıçın hır Jayıha hazırla ş . . . h 

1 
b 

1 
t büyük bir kısmı tesçil edilme-

' ~ ~ . por ıstıyor. Bıl assa stan u mm a· 
. "Avni B. proğramsızlıktan bahset ınaga karar vermışlerdir. kası raporu çok ehemmiyetlidir. Bm·a- mittir. Tüccar, mağazasını satıp 

ttler. Halbuki beş senedenberi tetkil; Dün Macit Mehmet Karakaş Şamlı da mütehassıs kimseler vardır. Okuya gidiyor, takibi kabil olmıyor 1 
~~ihnekte olan bir proğram vardır. Fa- ve mahdumları Singer Süreyya Pa.~ cağımız rapora ilave edecek bir şey var Filhakika, • hapis, acıdır. Fa-
tih, Topkapı caddeleri, dubaları bat- 1:icarethaneleri de bu temenniye işti- sa onlar izah etsin dediler.,, kat, her acı şeyin kullanılmaması 
~:~ tehlik~si. göst~~en :.ar~~öy köp~ü- rak etmişlerdir. - Peki ama bu rapor vaziyet tet- icap etmez. ilaç da acı, lakin 
htt n ,_!~m.~r1

1' ta la koprGu e~ ky~rııı.e Diğer taraftan ticaret odasında bu kik edilmiyerek yapılmıştır. Ziraat O müsekkindir. Derde deYa olabi-
8 . on l\Opru er yapı ma , azı opra- . . . dası kendi noktai nazannı söylemiştir. 
itli, Usk~dar t:amv~y!a~ının satın a- nun ıçın bır rapor hazırlanmıştır. Kazalann mahalli ihtiyaçlarını ayrı ay lir. Kaldı ki eıki usulde de 

tllftasr hır program ışıdır.,, rı tetkik lazımdır. Bunun için her ka· hapsi her zaman tatbik imkanı 
~uhittin Beyi müteakip Dr. Hikmet Tasarruf haftası za murahhasmm kendi kazasındaki yotu. Medyunun hapsine karar rt .Nazmi Nuri Beyler üçüncü muavin vaziyetin ve ziraatın ıslahı için lazım alabilmek için kanunun koyduğu 

1
1
tin ihdasının aleyhinde söz söylemiş- VlTRIN MÜSABAKASI DON gelen çareleri izah eden rapor yapması bir takım "artlara riayet icap e · 
~l" N · N · B " k w d b" HARARETLE DEV Al\I ETTİ 'ti ~ ve azmı un . so -agın a ır lazımdır. dedi. derdi. Hapis vardı, amma her 
~l\dfl göremiyen halk belediyede üçün Tasarruf haftası vitrin müsabakaS{· Münakaşa "ayrı rapor mu? yok· 

'li bir muavinlik görmek istemez.,. de- na dün de devam edilmiş ve yeniden sa mevcuda ilave mi?,, şekline döküldü. borçlu hapsolunamazdı. 
~ittir. Muhittin Bey tekrar söz alnıı~ ;),000 rey atılmıştrr. Nihayet hükumetin suallerin muayycıı Tatbikat itibarile de hapsin 
d~"a tiyatro. hal. yap fakat m~~eı~~ Ticaret odası w dün 10 bi~ kart ~~ ve kazalara da evelce gönderilmiş oldu kalkması, pek fena neticeler 
bi~ para. v~r~e dıyors~nuz. Üçuncu bastırmış ;e ~agazalara gondermıştar. ğu eihctle herke· tarafından ayrı ra· vermiştir. Hali hazırda ilamların 
~ rnuavınhk ıhdası lazımdır. Ben Bununla şımdıye kadar 20,000 rey pus- por hazırlanarak çarşamba akşamına 

0 
k ·· d b · · · d'I b.ldiği 

endt k d. b . 1 . d 1 1 kt d a ca yuz e eşının ıcra e ı e ı 
'-il en ıme u ış erı yapamam,, c· lası bastırı mış o ma a ır. kadar ziraat odasına gönderilmesi ve " .. 1 kt d' H lb k. k" 

ttir. Dün aynca Türk Ocağında ye . ı ziraat odasında bir heyetin bunları tet goru ~e e ır. a . uf ık es ı-
~· ..\tadan Ali Rıza B. "eğer üçüncü mallar sergisinin filimi :;österilmiştir. kik ederek yeni bir rapor hazırlaması den yüzde seksen beşı u a birtaz-
11;r ntuavinlik ihdası teklif edilmemiş Sultan Hamamaında ve Mahm ·, t kabul edildi. yik üzerine ~e sırf hapis ~ara: 
ı 8'Ydı ben iki muavinden birinin faz- Paşadaki Hasan Hüsnü B. in Bursa pa Badehu Ankara kongresine ziraat rının almmasıle, matlup nelıceyı 
~ •• 0lduğunu söyliyecektim,. demiştir. zarları camekanlarındaki süs ve güt<'1 müdürü Tahsin B. kazadan Hulki B. temin eder. hatta infaza 
~,~rıatcaşa kafi görülmüş on dakika lik itibarile nazarı dikkati celbeden ma ler seçildi. hacet kalmaksızın para tahsil 
ı.._ it ta~U edil~iştir. l~inci celse açı- ğazalar arasında bulunmakta idi. Kongre gelecek pazar tekrar top· olunurdu. Zaten Istanbul ha i-
\of '-. vılayet hızmetlerı masraf kısmı, lanacaktır. . d b .. ·· d p 
lliltYetin fevkalade bütçesi, belediye- BEHÇET BEYİN lZAHATI sanesm e orç yuzun en mab-
~ tnasraOannm idare ve hizmet kı- Tütün inhisarında müdürler encü- Zekai Bey k~m ~larak bulunanlann miktarı 
~ttt ları okunmuş ve encümenin teklif meni Behçet Beyin riyasetinde bir i<ti hıç bır zaman 30-40 dan fazla 
~ .. ti ntaddeler kabul edilmiştir. l\lü~ ma ektetmiştir. . DAYlNLER VI<~KlLI DÜN ya çıkmamıştır. 
tq ~~ masraf bütçesi okunurken üçün· içtimada Behçet B. in bütçe v~ An PAR1S~EN ŞEHRll\~lZE ~E~_Dl Kanaatimce hapsin kalkması 
ili ır ınuavinliğin kabul ve reddi tayi- karadaki mesaisi hakkında verdiği iza· Türk Dayınler V. ZekAi B. dunku Sem alacak) la . . f' b' t . 
~nı·1 k M h"tt' B 1 k .1 p . t h . . 1 ı r ıçın men ı ır esır >it\ ı e reye onmuş ve u ı ın e hat dinlenmiştir. p one spresı e ans en şe rımıze ge - h . 'h . . . 
~ldd t1· "ti 1 w .. •• • t' z k · n t ·ı · 11 yapmış, ayrıca aczı ı tıyatımn ~ e ı ı raz anna ragmen uçun- ...._n..,11 ......... ,,11111111111111,.11.,.,111111.,,. ... ,"-'••m••••-•• .. 11• mış ır. e aı . gaze ecı erın sua erL _ • . 

~~ "-1lllvinlik 15 reye karşı 36 reyle r.?:l· terinin derecelerinin arttırılması, tre- ne cevap vermek istememiş, sadece "Pa hemen hemen muıtahıl hır bale 
"~"-iştir. jorluk vazifesinin Ziraat Bankasından riste husust işlerim için bulunuyo:- konması ve hukuk uımlü muha
''lllhasebe. oktruva n.ridat müdür alınması kabul edilmistir.. dum .. demi.stir. kemelerinio işleri fevkalade 

Cevdet 'Ferit B. 
uzatması, para bubraoınd 
esah amiller arasında mevki tut 
muştur. 

Gerçi, elyevm mer'i kanuod 
hillfı hakikat beyanatta bulu 
nan veya malını gizliyenler hak 
kında hapsen takibat yapılacağ 
hakkında bir hüküm varsa d 
ıimdiye kadar bu yolda bi 
kimse hakkında takibat yapıl 

dığı işitilmemiıtir. 
Buna mukabil, malını kaçır 

mıyan veya yalan aöylemiye 
pek az kişi vardır. icra memur 
ları bu gibi kimseler hakkınd 

takibatta bulunmaımm gilçlüğil 
nU anlamış olacaklar ki şimdiy 
kadar bir defa bile olsun, mah 
kemeye intikal eden böyle bi 
hadise görülmemiştir. 
--- -------------ı 

Fırkada 1 
Kaza reisleri 

Dün ak,am teşkilat heyeti 
ile görüştüler 

Dün akşam H. fırkası merkezind 
kaza reiıleri toplanarak geç 
vakte kadar teşkilat heyeti ile 
görlişmüşlerdir. 

Bu içtimada kaza mıntakala
rımn tesbiti ~e ocakların intiha
ba sevkleri meselesi konuıul
muıtur. Fırka teşkilat heyeti 
bugün Beyoğlu mmtakası heyeti 
mliteıebbisesini seçecektir. 

L Belediyede 1 ----Ekmek nar hı 
Komisyon 20 para daha 

tenzil etti 
Belediye narh komisyonu dtın 

toplanmıı, ekmek fiatını 20 
para tenzil ederek 8,50, fıranca
la fiyatını da keza 20 para in
direrek 13,30 kuruşat tesbit et
miştir. 

GA YRl 1\1 ÜBADILLERE TEVZiAT 
DEVAM EDiYOR 

Yunanlılardan alınan 62,500 İngiliz 
lirasının gayri mübadi11ere te,·ziine b"-Ş 
landığmı yazmıştık. 

İstihkakı on bin liraya kadar olan
lara para tevziine dün de devam edil
miş ve yirmi kişiye para verilmiştir. Ve 
ri!~n para 120 ile 20 lira arasında t.-.. 
ldlliif etmektedir. istihkakı on bin li· 
yara kadar olanlara yapılan tevziatn 
çarşamba akl}şamına kadar devam e-
dilecek perşembeden itibaren devam e
liraya kadar alacağı olanlara tevziat 
yapılacaktır. 



V enizelos~Ö 
dahilde seyahati 
Yaaa Bapekili M. V enizeloe 

.. ıtmlerde Yuaaniatu da-
hllhade bir aeyabat yapıyor. Had
di abada bir deYlet adamı için 
hlJle bir Hyabatten daha tabii 
biqey yoktur. Yalnız bu aeya
hatte bizim dikkatimizi celbeden 
bir nokta Yard1r. Bu nokta da 
M. Venizeloeun geçtiği yerler-
deki ukerl garnizonlara atnya· 
rak Tlrk • Yanan doatluk miaa· 
la Ye baları itilaf e11aalan bak
kmda anlı. zabitlerine izahat 
vermekte oldajuau glateren ha
berlerdir. G6ya iki memleket 
ar•.,ıa aldeclilea aoq . mukaYe
ea.i Y llllallİdaDm milli m8da-
fauuu ihmal etmek mahiyetin
de tellkki edealer ftl'IDlf, onun 
için Yaaan Bqyekili blyle yaa-
111 bir tellldriaia ordu içinde 
Cll'.,u almamw mabadile Y9· 
DaD zaWtleriai tenYir ecliyormq. 

H..ta.agi bir memleketin 
malraclderabnı allkadar eden en 
ha,.la karan bot glrmiyealer 
balaaabilir. Ba itibarla T&rk -
( ... doetJak miaala Ye bahri 
itilafa aleyhine gerek Torkiyede, 
ıerek Yunaniıtanda s6z llyle
y•ler baluamuını tabii gGrmek 
lbamd1r. Ancak binbir tirli 
wabatlarla yap!lan bu gibi 
.a.Jhclarhldarm M. Venizelos gi
bi metin bir dnlet adamını Ya
- ordu zabitlerine izahat Yer· 
•ele HYketmeai tarihi bir ibret 
...._ tetldl edecek bir hadi
sedir. 

Son Anupa Hyahatimiz Tlrk
Yaaan dodlak miala ile bahri 
tHlfm imu11na mltealdp Yaka 
k.allaia içhl M hadiHDin beJ· 
aelmU.1 lijuet Alemi &zerindeki 
telirlerlni pek yakmdall Whllr 

LJ~~ flnatuu bulduk. lçfmizcle 
• ~k bir ı&pbe olmak11Z1n 
lunYetle iddia edebiliriz iri iki 
•-lebt aru11ıda yapalaa aon 
itillflar TlrkiJe ile benber Ya
aı·istann laaricl nllfuzunu bir 
Irat daha artbrmlfbr. 

Hiç flpbeliz bir p gelecek 
-r.k • Yuau doatlu'1anun her 
ld t.raf IPI çok hafll'b •me
reı.;, hatta bitin aainiyet ... 
Wpleiiai takdir Ye tudike mec
._. edecek derecede meydana 
•cakbr. O mit Y11nanlalar 
Tlddye ile anlatma si,uetini 
lıildp eclea M. Veaizeloea nuıl te
ııY• eclecelderiai bilemiJecek
._... Ve eter M. Venizeloma im-
• etilli millaldar •dece kAiat 
llırlade kahr. baalarm akti 11-

,...da ,Werilea btlanl aiyet 
tatWat •hamada de•am etmez-
• ....... •IMbbipleri tarihe 
ar. pk •iv bir mea'uli1et al
tinla lralacUlardar. 

.&fwlA.. 

Geiişi Güzel 
. 

Kömllr tozu 
Mazhar O...W. BeJia -

Ent oaan. ÇIDkl iki 
..,., içiD de Wet hlkmlae sirdi; 
W. •ela baU.tmeaek olmayor. 
o da keacliaclm baMeclil· 
.... nhat etmi1or • çıkardıtı 
Sdalal 1ahifeler" ele oku dam. 
ıcam.. tosa lllçlarm en btl

Jljl, sehirleaenlerin panzehiri 
..... Bu toz banpidfr, nual 
Japılar, dektor banlan uma 
~ bala ecliJOI'. Ba JUIJI 
• ız'=h beraber ohyanlarclaa 
Wnl: 

- llatlllkı, clec:I&, cloktıor Ka· 

. H•kA ... -... ~; .:.. "· .. . · · ı aye, .:·) ,>>. . ._ · : 
~ 

• YAZAN : Ömer Rıuı - ., ..-
ihtiyarlık 

• Ç.W. tan; 
Rus hikayesi 

Sebe oğlu '' çok tehlikeli bir 
vazi vettevi~ -· dedi 

Nakleden : Huan Şikril 

HUktmeı mlman (Uzelkov) iz yudu stil ettirmeie pllfb. 
olan kuabamn kilisesini tamir için ça - Hiç beklemiyordum. Hiç aklıma 
imlmıt •e derhal bu davete icabet et- gelmemftti. .. 
8lipL. Ve ctiltlmal:yerek Ulve etti: 

(Uselkov) orada dofnnq, orada bU· - Ne emredersin?. Şampanya?. ta-
ylalf orada evleamifti. Fakat biitün tiritye de olsun ma T.. Aziz doetllm es 
bunlara raimen trenden iner inmez ki ctınleri anutmadnn. O zaman eenin 
kendi yardana tanımakta güçlü çekti. epey paranı almrttım. Hem o kadnr 
Her f81 delipd§U. M ... ıa on eeJdz çok ki fimdi nUll •ukabele edealimi 
eeae nel (Petn.bars) ta yerlepıek bDemb'onım. 

fiure oradan a7r1ldrjı vakit ~la- - Rica ederim rah&Um olma.. fu
nn dalma dai faresi avına çıktıktan Is la ftktlın yok. Mezarlıfa gitmem " ki 
tuyon fimdl inana (Hinh street) ıle U8eyf muayene etmem lizrm plfyor. 
bulaaduta h'-fnl ftreeek kadar tahav Buraya sezmete delil TUiie De pl-
vtlle afraBUfU. dlm .. 

Dlrt katlı (Hotef vtenna) sı ve apar - Mükemmel!.. Yer, içer ve bara-
tımanlan Ue eftlee mneat e9ld, ~ir- dan beraber çıkanz.. Benim gflal bey 
kia lnaqul nnsüadeki parmeldJklan sfrlerim var- Seni oraya kadar sötU
arumda ne bll7tlk bir fark vardL rUrUm. Ve orada kilise muhafızına tak 

Fakat ne parmaklıklar, ne evler, hiç dim ederim... 
bir te:Y içinde oturanlar kadar değiş Israra hiç mAnl :yok... Artık ben
mnüttL (Uzelkov) hammalr bir kas den kaÇ1D1yonun detfl m17. Korkacak 
saat 90rda.. Aldılı enaplardan anladı hiç bir te:Y kalmad.ıirna aenl temin e
ld hafnumda yer tutan ldıuelerin yr. derim. Senelerce evel hakikaten HefiJ 
ndan fu .... ölmlfttlr ve79 aefil b!r ve çaplan bir adamdDD.- Hatta dolandı 
hayat stlnnektedir. Ve )'&hat unatal- ncı idim- Fakat timdi ndan daha 
mut sftmittir- dursun, çayrrlardalü otlardan daha 

(Uselkov) u hatırlar m1S1D! .. Mimar1mtttevaziyim- Afbk ihtiyarladım ol· 
(Uzelkov) a ! .. Şu kansnı bofıyan ( UJ malıyım. Çolujıım ~ufum var- Oltlm 
zelkov) a.. Hııni canım (Sviribev) so- bana çok yakm- Hemen hemen aramn-
kalmda bir evi YardL da hiç mesafe yok gibi.-

Tabii hatırlanm T iki doet beraber :yediler, içtiler ve 
- Bu isimde hiç kimte hatırlanuyo· Iazata binerek mezarhfa gittiler-

nım.. Kızakta aesslz otaran (Shapldn) 
- Niçin?- Hatırlamaman mtlmkün mazi ile meşpldU: 

Arada ıulh •e mOaalemetin 
hllkmlhan olduğunu haber alan
lar sevinçlerinden bayram edi
yorlardı. daha aonr. Bu
radan birçok kafileler K6felilerin 
fikrini anlamak için gelmişler, 
onlarla g6r0tmütler, ilci taraf ta 
birbir lerile datUfmek fikrinden 
tamamile azade olduldannı aa
lallllflar, Ye her tarafın ıeYinci 
kat kat artmlfb. 

Hazreti ( Ali ) nin maiyetinde 
bulunan K6fe61er, Basradan ge
lenleri ahp Hazreti (Ali) nin bu
zuruna g&tllrmDıler, Hazreti (Ali) 
onlan kabul ederek ne d~Bn· 
dllklerini 10rmuı onlar da: 

- Aramızda ayn gayrı yok! 
Demiflercli. 
Bunun herine Buradan gelen 

heyetler Yaziyetten tamamile 
emıa olarak aeri d&am&tler, 
K6feWer de gailenin bertaraf 
olacajma emin olmllf, ortahkta 
derin bir allk6aet hllk6mran ol
m111tar. 

Hazreti (Ali) nia bU urada irat 
ettiği aatuldar, aulbu aalllı cer
yanmı takYiye etmif, ayni zaman· 
da mGfıitleri fena bir YUiyete 
d&fOrmGfttl. Hazreti Ali ortahj'I 

delfL B• berke.tn dilinde dolaşan - Evet. O gtlnler ~ slseldl- Ha-
bir menada. Dal budak salllllf bir tırllyorum. Fakat bir ttirUi inananu- reket etfaiye çok geçmeden ka.
meaele ldL Hatta bitin arahacılar bl- :yorum. Karmı 11&111 bopmııtın7. Yir Yetli mot&rlerle denizden au almiJa 
le bana bilirler. Hatırlamala çalıt!- mi sene.oluyor- Ve ihtimal ki ten her bqlaclı da yaapdu e•el bizim 
BopdJiı bdm mtlddel amaml (Sllap- şeyi 1inuttan fakat ben- Ben sanki Is- -"-eklerimize 

18 
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kin) taralmdaa idare edlllyord.. tidayi dün vennit lfbl bepeini hatırlı ,... • • • serp ı. 
Şa ..ahat dolaadma( Shapkia) !. yonım. Yarabbi!.. O saman ne aefil Dikkat ediline •llreldi, bllylk 
Klipte dayak )'i7ea adam 1- ne mflfstt bir inaancbm. Şeytan ka· yanııalann hep ttlttha d.olann· 
- JTU Nikolaich) i demek istiyor- dar kumu mtlplteaa, llflebu bir cm., Clkbla ....... r. OilCi~Uda, 

auau delil .ı1.. Mneri idim. Dalma karanlık itler'" Ortakayde vo Dilaa;ret Befiktat-
-=--~=~..__lı= ~.. m ~ 

mUı mfidür- liassa işın fçlriCfe 'f&ra 0 0 mu?. • • J>OIU olan yerlerden çıktı. Kua 
- Allaha k aHlrfir ki -.ır.dır. Cllm- hm bapmdan pderdL O a.maa bana denilen tedbinlzlilderi .a le bir 

ço s-- .._ '!il' ne lcret vermiftfn7. Bet )'iz .eya altı • .,vJ 
di (Noter) dlr. Hali vakti yerindedir. yfls defli mi? .. 811 kadar her feyi J"• tarafa bırakalım. Fakat mahalle 
(Kırpld17) ..atında Od eri nr. Kı· re aermefe, per1p.a etwle lr.tfl pi- aralarmda tlttba depom ne de
mu nl•dlr.H blrkq sin olayor. .ı§ti.. Bir mtlddet aonra (P•treebus) meldir? Ba gibi mlU1aeler, el .. 

••• a sftmek here haradan aynldm.. Ve bette n1ml izinlerle açalmlflarclır. 
(Uulkov) odumda bir klfeden dl- btlttln ifleriai tam•mlle bealm ellerime Şu halel 1z1a1 Yerilirk 

ferine pdip ıellyor. Mltemacliyen bıraktın- (lstediifnl 7BP!) declla.. 7An e 0 er •• • na
dlflnlp darayonla. Zihninden parlak gin bir tadria km olan lrana (Sofya) .ı olaJor ela ı.t.nbal pbi mlapk 
bir fikir ~ can mlaatmmdan kur- matnır ft hatklm tdL Ka .... tl ken· binala, dar 80kalda bir tebrin 
talmut olmak için yesbe çare de ba dl üzerine almUJ ~in rt1pet kabul ef mahalle aralarmcla banlarm açıl
ldL Gidip (Shapkin) 1 clreeek maziyi tinnek çok ıttçtl. On• daima ziyaref nuaadaki tehlike dllfllnlllmllJOr? 
•dan lfreaeeektf.. ederdim. Fakat beni sirtbıce hizmetçi içinde ylzlerce amele Çlll•pn 

Otelden plltltı ftklt ikindi olmafta. sine bafınrdı. h • • 
(Klrp1dm7) •katına dofru ilerledL. - (Marba) mil insanlara kal'fl ev epu cıgara ıçea Ye ara ma a-
Süfıa bir haleti ruhiye içinde hem )11- de yokam diye aaaa ~ kere tenbih pralaıuu Aklamaya mec:bur 
rtb'or, hea pçmif gttnlerin batıralan- ettim l- olaa ba kalababk, mahalle ara• 
m .uhyan evleri, dtlkklalan se:yredi (DftXlllU ,,,.,,,,) mada nuıl toplatbnhr? Hele tl-
yorda.. (Shapkin) i dairalnde balda. tin sibi atep d&tldba, lamamm• 
Onu tammakta pk sfiçltlk ~ Tala JaDıma dllldlrmiye ham- bir mal 
'*1ı. .P ık Ye dalma ~keyif •fld b&yle yerlere niçia clepo et-
Ml .. ...ı, fhadi mtlteftd. ~h, tiril. • ? 8a d -•·- • b ihf 
kambar bir llatlyar ol•Ufhı. ıyor e..--- a ı-

-e.ı tamyamadıa do9t1lm- Belli 1abahkla - ın.dütan ne farla 
ki •••...-n- Ben aen1n _.arka.- it iıten geçtikten ıonra kabr? 
d&flll (Mlftlddl) in (Uzelkov) am. Betiktapn Yıldız taraflarm- Soara, pDe ....ı oluyor da 

- (UselkoY) T. Baql.. (Uselko•)? da oturanlara pek fena hlklmet ba depolarm ahpp ko-
Ba 1- • bir gece geprten aon yanma ye- naldarcla barmmalanna ruı ola-

Geçen ıtm1erla hatıram onlan b11e ri bili IOfamıch. Fakat ondu yor? Bu, ıaı g&re g6re o semti 
te lleYkettl. Ve 18falacb.. Klptk idi~ babaed~ .ruete haberlerine ar- tehlike1e atmak dejil midir? 
saallere bqladı. Ve hatıraJamu teıiel· hk e.kıllllf naurtle balnbJor. E- 0 ._ ___ halk da bir 

~ ile, Ortak az arumda 
bir Jer almıfbr. Şimdiden ora-
lara ratbet tanla etmefe ph
llY•· Batka birim de dedi ki: 

- Ka.Dr toza kil demektir 
yaba; doktor bize k81 m8 yuttur· 
mak iatiyor yoksa. •• 

• Kalan kilit 
51re11~- eaea meb'ualaktan 

çekildi. Bu iatifa bu tuar-
ruf haftumda deYlet hazineline 
2500 lira ela kuandaracakmıf. 

Y alna& fimdi ortada Ahİpaİz 
bir kilit kaldı. Hem de: 

- Açıl kilit, açılmaz! tertl

ğer İfİD içinde T erkos'ua kasta a.,.... m aizm 
bemer ihmali olma• idi. belki de "kut. aigorta parua. dip bir 
oadaa ba kadar da koa11f111-Ja- takım tlpbeH lhler dolafa1orcla. 
cakb. Heyecana dlfmlf kalabahldarm 

Eblllhlda 'mn tahta •rafit ••· tlphelerinden hllklm çıkarmak 
timizde birkaç aaatlik bir c:ehen- doğru olmaz. Fakat birbirial ta-
nem tutufturda. Koca bmmun ki d bu d --• 
kaburgalan, aleY kırbaçlar altm- P • ea • • •po Jan•-an 
da çatırdı,or, yuYalaraadan &r- karpnda ıhtiyat da lav nokta11 
byan çiYiler yıldız tibi uçuyor- dGflnlPİJe İDUDı mecbar ediyor • 
du. O alqam Bqiktqta her yer Şa kut bir heyecan Yebmi ol
Ye her t•Y kırmızı idi. içinde .. bile tlltln depolannın ma
lumcımlar kaynqan inzal bir halle aralannda ve hele kavlq
bulut bllttln glld9!İ ka~lamııtı. mlf harap konaklarda yer)efme
Hlllsa atet çok pddetli, g&rll- ne hemen mani olmalıdır. Hal
nOtll korkunçtu. Hele kalabahk km halda, Ye 0 hakka hizmet 
arumda: _ _!.r_ __ ! b d n_ d 

- EyTah, maalaldarda su yok- Yll&Uc.a unu emre er. ~ e 
mat!.. bana llyleclim amma Bura ha-

bind• bir kilit! Seıleri ylkaelince en •iuk rap olduktu IOlll"al 
ı.,ıla J4- lwaWanmm bile tellt almqta. Be- .S.ııaA 

karıttırmak iate1enlerla Wr 
lcım mnfsitler olclapaa a•tstt 
sonra ıu mllhha 1111.-l ..,,.. 
mitti: 

- Bea yama hareket 
rum. Siz ele benimle .,........ 
reliniz. Fakat 0.-.. 
ıelealerden, onun aleylailİdl 
yardımda baJunanlardn &irkfl 
bizimle gelmesin. Bnl• .,._... 
aynlaın Ye baflanma ev_. 
baU.nlar. 

Sebe ojlu ile ubdqlan bll 
ı&zleri dinleyenler aruaada iclllel• 
Bunlar birbirlerine bllP 
mıtfar n bantmanıa oalan #' 
j'ltmak Ye onlardan intikam ... 
mak ..... &zerine kurulac:aı-' 
anlalllJflarcb. 

Banlar aatb dinlem5ı"' 
herkeale birlikte onu .,........, 
Ye alk11t.mlflarclı. 

-31-
A,.. gla Sebe otla, ffur9Iİ 

Osmam mubaara "~ 
aleyhinde hareket eclm bltlll 
reisleri topladı. Onaa N~ 
arkadatfan olu M.,... ~ 
Cenan otla " Kena. O...., 
daa baıka hadiMye iftirak _. 
bir çok reialer da~ 
icabet etmiflerdi. bunlar alf: 
macla He11em otlu AIJa. Ha 
otla Acliy, Em otla Şlıe,ta. 

cim ojlu Halit. bahmayordL 
• lçtlmaba ldall o1m-
kat etmif .!9 GDi .... ıeaw ....... 

~lWCI~~~. 

- Arkadaflar, dedi, blii 
maa aleylüade hareket 
Onma katUle ..... ,. w.. 
diuta iftlnk ettik. Y ..ı 
met, bidm lm"etilDide teurif 
etti. Yeni blls6metla ~ 
1ı pilelm def icia oaa 
baret ettik. Y..ı lalktmet, ~ 
zlne, ......... Na, it~ 
uinfmapkararnnll. 

·B1daa batla labmetlerlmbl -
kuTYetimize ı.tlnat ettiiW -"' 
ta. Bap heplabde (Ali) '1' 
Irat ettiii aatlm •alecliek. ... 
AYUfUp _...,., ... .....,. .., 

si1e ediyordu. Çlldl bize llat1P" 
lcalmadıtma aalach. Çinici Art' 
T.U..," Zlbe,tr De ••ı:; 
j'lm ....... ......... 

JanD Wr emir .... .... °"' 
tee'lt lçla ... ,apılacap;. ~ 
Dizele tahmla ... ......., 
·Bab.,...., ..... ~ 

tu'it edilecek. Hepimis d) 

.,,. takip ...... • ··'*" mlfait ... ..ı..ı.....-. 
laeaP, k..uec.p. Demels, 
kaddsabaus tMllkecWir. 
iDIZID pnımae ltab .... Hlıl=-.....:~ 
....... " •:•• clıllsbPf.I ..,..,..... 

Sebe ofhmdaa .... llel91Z 
ojla lk aldı: 

- Ali, ldtalaıa ...... 
Wk ... lııtlJeceldir • 
bmaclAll ...,..... ıokbl. 
keaelW ldtabm ahk••• 
imkla ............ ._.,. 
çok maatanpb. 

(Blt•ı .. ) 

1) 8a .... tlflOl&lm tll• 
kaydedlrltr. ~· w ,. 
Uçflnefl dldlnde n 100 IDel 
.. ..... Dlkleder. 
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PE'l'Hl BEY NUTUK 

HAZIRLIYORMUŞ 1 .. . . ı . böv le 
Onlar, sadece artist altında ismi 

için •• para kazanmak 
Uç gUn geçti. Artık J orjetle 

berab~rdik. Kendi odasını tama
men bize bırakmış, kendisi Lili
nin odasına inmişti. 

Lili ile aramızda sessiz bir 
mücadele vardı. Ben kabahatli 

olduğumu kabul etmekle beraber 
cemiyetin erkeğe vermit oldu

ğY yanltş bir nah.etle, bele 
bana söylediği sözlerden ve -gösterdiği alakadan sonra, onu 
,ffedemiyordum. 

O ise, bana söylediklerinin 
tarafımdan · anlaşılmamasına, bir 

cadının, etinin ve maddesinin 
h09una giden bir erkekle müna
~ebette bulunmasının, ruh ve 
cafasile hiç bir alakası ol madı-

pnı anlayamama, daha doğrusu 
ıazmedememe kızıyordu. Lili, 
lÜtUn yanlış manasiJe askta da 
'modernizm,, yapmak istiyordu. 

Onun göğsünde kalp yerine az 
ambalı bir radyo •ardı ki pa-

razitleri defetmeğe kafi gelmi
yordu. Halbuki ben atkı eski 

tallkkilerc aksülamel yapmadan 
kabuJ ettigim ıçın LiJiyi, mü-

fekkiremin anlamasına rağmen, 
ıiılerimle muatap tutuyordum. 

Oaha kııaıı, aşkı tahlil etmeden 

cendimi onun tesirine kapıp 

<0yuveri yordum. 

Geçelim. Üç gündenberi, de
miıtim, Jojetle beraberdik. Şim-

di o, gardenbarda çalışıyor, yap

tığı canbazlık numaraları ile çok 
haklı ve büyük bir muvaffakiyet 
kazanıyordu: 

Jorjet ile çok iyi idik. Yalnız, 
fazla müıtebit idi. Her akşam, 

gazeteden çıkınca doğru Garde
ne gelmemi istiyor, numarasını 

bitirdikten sonra derhal beraber 
çıkıyorduk. Oteki artistler gibi, 

Jorjet, barda sabahlara kadar 
kalmı)'ordu. Çünkü o hakikaten 

ve bütün manasile artıstti ve 
Berlin artist locasına mukayyetti 

Artiıtt locasına ynılı olanların 

iıe, numaralarını yaptıktan sonra 
barda sabaha kadar kalıp müş-

terileri içgiye sevketmeleri ya
saktır. 

Umumiyetle lstanbula ve Şar
ka, artist iımi altında gelip, iki 
daf a bacak kaldırmaum öğre

nenler, artist olma1~tan çok u 

zakhrlar ve hiç bir artist loca
sına yazılı deiillerdir. 

Onlar sadece, artist ismi al-

"Va kıt., ın Tetrka~ı : 34 

tında, para kazanmiye gelmiş 

kokotlardır. 

Jorjet, böyle profesyonel bir 
kadın değildi. Yalnaz numara 
yapmak için °Gardenle mukavele 

yapmııb, Te bunun için benimle 
ı beraber çıkabiliyordu. 

Onu, bir dafa otomobiıte Bü
yükdereye, bir dafa da Yetil· 
kliye götUrmüıtüm. O akıam i
ç in henUz bir yere g;tmiye ka· 

rar vermemiştik. Onu o akşam 
Galataya götörüp serseriler mu

hitini iezdırmek istiyordum. Bu 
bir haylı tehlikeli ;di, amma, 

Jorjet, her Avrupah da mevcut 
apaş hayatı görmek merakı ile 
bunu tiddetle istiyordu. 

Son günlerde gazeteler çıkhk
tıktan sonra böyle muntazaman 

kayboluşum, arkadaşlarımı bO
yük bir meraka düşürmüştü. 

Her ak9am1 gazetede işlerimizi 
bitirince, beş altı arkadaş bir 

olur, Sirkecide 11Ştaynbruh,, ta 
bir ·parça içer, sonra üçer üçer 
ayrılır ve dolmuş usulü ile oto
mobile biner, Beyoğluna çıkar
dık. 

Sirkeciden Beyoğluna taksi 
60-65 kuruş yazardığı için adam 

başma 20-25 kuru~ düşerdi. Be
yoğlunda da, bizi her akşam o-

tomobille göre göre, herkes, ga
zetecilerin çok para kazandığım 
ıannederlerdi. Halbuki ... 

Dört beş akıamdır erkenden 
kaçışım, Rezafe apartımanından 

çaktıktan sonra yeni adresimi 
kimseye söylemeyişim, arkada~-

. Jarım ve bilhassa içlerinden biri
sinin şiddetle merakını celbet
mişti. 

Mail bey Babialide çok tanın
ımş bir zattı. Bütl'n gazetelerin, 
memlekette meşhur simaların, 

bütün lstanbulluların en hususi 
hayatlarına kadar bilen bu adam, 
yatlı, ve saçma kır dütmüş ol
masına rağmen, şiddetli bir me
rakın tahrik ettiği ainir buhranı 
ile zindeliğini muhafaza ediyor
du. 

Mail bey sabahleyin erkenden 
kalkar, gazetesine gelir, o günün 
dedikodularını, herkesi ayrı ayrı 
ziyaret ederek öğrenir, akşam 

da, gece yarasına kadar Beyoğ

lunun bUtün eğlence yerlerini 
gezip nerede kimler oldufunu 
kontrol ettikten sonra ancak ya-
tardı. 

Ankara, 14 - Aldığımız nıalüma spanya IlUmaytŞÇl efl Y 

ta nazaran sabık Serbest Fırka lideri h ~ l 
Fethi B. her fırsatta takrirler vererek agJ fi yor 3 f 
Hükumeti izahat vermeğe davet etme- d 1d• 
ğe karar vermiştir. Fethi B. memlekc Madrit, 13 (A.A.) - Mevsuk bir den bazılarının da bulunmakta 01 u }ie 
tin dertlerile alakadar olmak ve ola- membadan gelen bir habere göre, A- rı söyleniyor. M. B~ranger, bu hare·j· 
bilmek gayesile tamdıklan zevat vası- yerbe geçitinin nihayet bulduğu nokta- te yatıştırılmış nazarile bakılabileceg 
tasHe her tarafta tetkikat yaptırmak- da ve Esgueva köyü civarında saat S ni söylemiştir. • . . rJ ıı· 
tadır. de hükumet kuvvetleri asileri top ate- Madrit, 13 (A.A.) - Dahılıye ~a· 

1 

Kendisinin, şimdi büyük bir nutuk şine tutmuşlardır. Asiler darmadağı- n, gaze~~i~ere ~a~i .. beyana!1nd~riil· 
hazırlamakta olduğu da söylenmekte- nık bir halde kaçmışlardır. Yalnız, r~~~s ~aı~.sı ıle .' .".o .. va_sıt~sı~ee~ ar 1• 

dir. Büyük Millet Meclisinde söyliye- beş küçük zabit muntazam kuvvetlere tugünu soylem~ştır. ~~lı, ı~_çı~·ın siit· 
ceği rivayet edilen nutkun mahiyeti doğru ilerliyerek yaşasın cümhuriyet sında az ço~ bır asabı;>et huku. )<ıs· 
malt\m de ;..use de Gazi Hazretlerinin diye bağırmışlardır. Bunlar tevfik e- mekte oldugunu ve l>unlarda!' ~ır nıi~· 

g . d ~· d dilmişlerdir. Yakında divanı harbe rnmm grev yaptıklarını haber ,er 
son seyahatlerınden bahse ecegı e . . 
.. 1 kt d. gönderileceklerdir. Asilerden bırk• ç tır. ud 

soy enme e ır. . kimse ölmüş veya yaralanmıştır. HO- Madrit, 13 (A.A.) - Ahııan hus ·( 
. ~n~ara, 14 (Va~ıt) -: Yarınla M~c- .kOmet kuvvetleri, zayiat vermemiştir. haberlere göre, Saragos~a umumt g~:JI 

hs ıçtimamcla Fethı Beym sual takrır- s· .1 .1 d S Mad başlamıştır Bu grevin Jadada çık . . . . . ıvı ası er arasın a aragos ve · · • d tı 
lerı okunacaktır. Harıcıye Vekıh . vt: rit mekteplerine mensup birçok talebe isyan hareketile bir alakası olma ıı.; 
lktısat yahut Dahiliye Vekilleri lazıın ile Madrit darülfünunu muallimlerin rivayet olunmaktadır. 
g~w~rn~ ffR«~e~i~ Bundan---------------------------~~ 
sonra Süreyya Paşanın istifanamesi de C ) A } • 

okunacaktır. enup vi ayet erı· ,- --- -
mizin uğradığı ı V AKIT M•~'ut bir akit 

Ayan azasından merhum Tev
fik Paşanin torunu ve MUfit 
Beyf en dinin kızı Müfide Hf. He 
müzeler müdürü Halil Edhem 
Beyefendinin oğlu gureba has
tanesinin güzide hekimlerinden 
Dr. Silleyman Edhem Beyin 
akitleri icra edilmiıtir. 

Tarafeyne saadetler temenni 
ederiz. 

Borıada 

BANKALAR KONSORSIYOMU 

Bankalar konsorsiyomu bugün fev 
kaJade olarak bir heyeti umumiye içti
maı aktedecektir. · 
ttumııııuıı1111tııılllllllll1llllHllUtllllUlllftllllltlllllQ1111WUllllllllUltlllllll1111111Mll lMUl l•ınıı 

Bazen, hususi evlere de gider, 
eğer akşamdan orada birşey se
zip de ötrenmedi ise, o evde, 
kasten ya şemsiyuini, ya başka 
bir ıeyini unutur, sabahleyin tek
rar oraya uğramak için bir ve
ıile ihzar ederdi. 

Ve o gece tatmin edilmemiş 
bir merakın verdiği üzüntü ile 
Mail B. uyuyamndı. 

Meseli, onun yanında Ahmet 
Pş. Zade Fatma Hanımdan bahs · 
edilse hemen atılır: 

- A, bildim, evvela Kadıkö
yünde otururlardı. Fakat, bey
cağazım, Ahmet Pı. onun üveği 
babasıdır. Fatma Hanım üçüncü 
karnımın kızıdır. Asal babaıı .. 

Diye bir başlar, hangi mek
tepte okuduğunu, yaışım, kiminle 
sevitliğini size tarih ve günU ile 
anlatırdı. 

Örleki, eğer lstanbul nüfus 
dairesinde kütükler kaybolsa, 
Mail B. yeniden ve yalnız batı
na onları çıkarır. 

Ben uzak akrabalarını, 
kerre Mail Beyden ıtorup 

rendim. 

çok 
öğ-

(Bitmedi) 

felaket l ıs k&nunevel Pa:uııtesHJJO ., 

[ Üst tarafı binnci sayıfada ] 

Bilhassa Mersinin tamamile su için· 

de kaldığı söylenmektedir. Çu
kur Ova da ayni vaziyette, Ra· 

kamla malumat vermek imkAn

sızhğı içindeyim. Şehir halkı T e

pe bağı denilen yüksek mahalle 

çekildi. Yağmur devam ediyor 

ve nehir yükseliyor. 

Şemsi 

Ankara, 14 (A.A) - iktisat 

•ekaleti hava rasat müessesesinden 

aldığımız malumata göre, mem

leketimizin her tarafında 3 gün· 

dür yağmur yağmaktad.r. Bilhas
sa T oroslar ve civarına sürekli 

yağmurlar · yağmıştır. Dün bu 

mıntakada 19,30 da ıiddet kes
beden yağmur, 20,30 dan itiba

ren Seyhan nehrinin kabarması

na sebebiyet nrntiı ve sıece 

yarısından sonra nehrin Şark 

sahili tamamen, Garp sahili ise 

kısmen su altında kalmıştır. Sey

lap, henüz derecesi tesbit edile

miyen mühim hasaratı mucip 
olmuştur. 

Bugün su irtifaı yarım metre 

inmiş bulunuyordu. 

Dahilde 

.. 

1 ıyhtı Kuru• 
3 .. • 
6 .. • 
\2 .. .. 
RECEP 

1349 
Bu g•o•k r, v 

150 
400 
750 

\400 

Hariçte 

-
80(1 

1450 
2700 

... 

Ganqın aotuıu : 7, 1 S - baır~ 16.'l 
Aym dotu~u : 1,48 - : .;ıl }I : 14 32 

-- -- ----
Namaz vakitleri 

!a\,ah Ôlle lldııdl 
5.45 12,07 1U8 

Radvo: 

~tam 

18.41 

Yat•• 
ıa.tt 

, Bu akşam lstanbulda 
Sur ı;ekizden ona kadar ılıturk• 

fasıl 

Sinem414r: 
Alkazar - lntikam tuza~ 
Alemdar - Aşk resmi geçidi 
Asri - Kızıl raks 
Bcıildeıt Hilal - Kuhun gemi!İ 
Etuval - Pembe kö~kün esrarı 
Elhamra - Belalar mübarekesi 
Ekler, - Yunan tiyatro trupu 
Fransız - Kukla tiyatrOsu 
Glorya - LahOti rapsodi 
Hale -ı,. Uılcüdar ) Bonomo 

memleketlerde 
Kemal B.- Kınlı denizler 
Majik - Top ateşi altında 
Melek - Tabiata aşılc 
Opera - Yırtıcı kuş 

Sireyya Kadıköy · ilk buse 

\'&lışl 

Sık - Manolesku 
Antalya, 14 (A. A.) - Dün ..-

fiddctli yağmurlar başlamış, bü- mur esnasında çıkan ıiddetli fıt~ 
Uin gece devam etmiştir. Yağ- tına dan şehirde bazı evlerin dtJ' 

Adana, 14, (A. A.) - Seyhan varları yıkılmıı, bir çınar ağaÇI 
nehrinin taşması neticesi olarak devrilmiş iki dükkan kimilen bil' 
tehrin bir kısmı su altında kal- rap olmuştur. Denizde binlerce 

mıf, telgrafhane ile bir kısım kereste parçası yüzmektedir. 

mebaniyi de ıu basmıştır. .-
* • 

rakblar omzunc! :ı tüfeği ınaan yı sayıklıyorlar. Siz nasılsınız? Aston Parkerin işlerine k~F~~ 
avına çıkan bu kudurmuf ad::.:nı * * * maktan, bu İ§lerin bütün tafsı ;,.. 
görmek üzere gara koşmuşh'!'dı. Günler böyle geçip giderken nı öğrenmekten memnun oluyor •tıİ 

- !6 - bir gün Astonu fevkalade alakadar kat bu memnuniyetinin acbe~' ıe 
Aston Pertte tekrar eski vazife eden yeni bir hadise oldu. Pert· pek te iyi bilmiyorum. O alelıJ'e' 

aine batlaınıftı. Kulgardide ı1euç- ten Albaniye çekilmek üzere eline zamanlarda telgrafların müııdeı' 'S' 

Y zan: Peter Btlo leri kimse bilmiyordu. O bu ho,a bir telgraf kağıdı tutuşturmuşlaı-- catile zerre kadar alakadar olırı~,.. 
arayıcısı hiç durmadan Perte gider- bir vesile, dedi. Halka bu ırz düş- gitmiyecek maceranın yesini, ıs- dı. dı. Sanki şimdi ne diye böyle ,ı· 
se bu adamın imtiyaz almak istedi- nıanı adamı elden kaçırdıkları için tırabmı yalnız başına tatmıakta i- Bu telgraf Parker imzasını taşı reket ediyordu? Parkerin ıı~JıJ ç 
ği muhakkaktır. Ben talisiz biı zahiri bir iğbirar gösterir, intika- di. Oraya niçin gitmiıti aankı? yıordu. Parker Cimaniye göndt"'r- m öğrenmekle eline bir fey rııı 1 
adamım en olmıyacak şeyler olur. nıını almak üzere peıi sıra Perte Aldığı netice ne idi? Amerikalı diği telgrafta (yeni bir damar bul- çecekti? ,~ 
Doğrusu ya hazinemi kaptırmak is- gideceğini söylerim. Bu sırada 1Je7. denen garip ve esrarlı bir adam ·a- dum. imtiyazını aldım. Benimle he Sonra kendi kendisini h~~~ 
temem. Fakat nasıl etmeli? Bana dirmeden imtiyazı istersin! nmufb. Ölüm tehlikesi geçirmiş-• raber gelmek istersen derhal ce· çıkarıyor, rakibinin hareketleri ltı' 
akıl ver Evelin ! Parker bu fikri pek beğendi. Ka ti. Madam Parkerle arasında ma- cap ver) diyordu. · kında malumat alarak belki buıı e~ 

_ Ala beni dinleyin. rısı ne kadar zeki idi? Doğruıuya nasız bir sahne geçmİ§tİ. Birkaç dakika sonra Aston tel- dan kendi menfaatini temin ed~~· 
Yemek yerken Madam Parker koltukları kabarıyordu. Nerede i- · Eskisinden iki kat fazla çalışı- grafhanede Parker ile karşılaşmış- neticeler çıkarmak imkanı bulu 

Aıton meselesini kocasına anlath se böyle bir vesile ihzar ettiği için yor, bu suretle derdini biraz unu- tı. Fakat Evelinin kocası kendisi- cağını düşünüyordu. . •e 
Fakat Parker hiç te teessür göster- Astona bir tefekkür telgrafı çeke- tuyor gibi oluyordu. ni tanımıyordu. Dört gün sonra Parker Cil11111~e 
ınedi. Öyle ya fail madem ki ceza ca~i. Eveline sanlıp öptü ve saat Kranley ona her sabah ayni Aston o gece sabaha kadar uyu- yeni bir telgraf çekti. Bunda pe•~, 
r:asım görmüştü, artık böyle bir ~e~ıde kalkan akşam postasına ye- sualleri sormakta devam ediyordu: yamadı. Ertesi sabah erkenden gelmesini, imtiyaz işinin yolu~"' 
deli için, üzülmek, sıkılmak nıa· tıştı. - Sizin orada havalar güzel de telgrafhaneye gitti. Albaniden ce- olduğunu, yalnız bir deve ile d1

• .,l 
nasız değil mi idi? Parkerin deliyi cezalandırmak ğil mi? Biz bunaltıcı sıcaklar al- vap gelmişti. Bu telgrafta(gelme- bazı malzemenin tedariki la:ııtıı ~ 

Madam Parker: üzere Perte gittiği haberi derhal tında ne yapacağımızı hilmitoı-uz. ğe hazırım haber bekliyorum. Ne diğini bildiriyordu. 
- İ§te Perte gibnw_~ için güzel bütün ıehre yayılmı,, bir çok me- A;rkada§lar hep kadına malik olma vakit yola çıkılacak?) deniyordu. _(Bitmedi) 
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Şurayı Devlet reisliğinden: 
Şurayı Devlette teadül kanununun 10 uncu derecesine dahi) •i ikinci sınıf mlllAzimlik mllnhaldir. 
ltbu dereceye tayin edilebilmek için Ali mektep mezunu ol-

111akla beraber Garp lisanlarından birine vakıf olmak llzımdır. 
Aym zamanda taliplerin otuz yatını mütecaviz olmalan prtbr. 
Bu ıeraiti haiz olanlar arasında 10 KAnunusani 931 tarihine mil· 
.. dif cumarteai giinü saat 14 de hem lstanbul Yillyet daireıinde 
hem de Ankarada Ş6rayı DeYlet dairesinde mtısabaka imtihanı 
yapılacakbr. --
Sinop vilayetinden: 
Sinop memleket hutanNine muktezi 153 kalem eczayı bbbi

ye !0-12-930 tarihinde ihale edilmek tızere yirmi glln mtıddetle 
mllnakaaaya çıkanlmıttır. Talip olanlann ve daha ziyade malümat 
almak iltiyenlerin lıtanbulda s,hhat ve itimai muavenet müdür-

~1'11!'911ie1iii&Pi'ie!ia••t ey Hiet liii b•ptald telrllflerml de Sinop 

daimi enctimeni riyasetine göndermeleri lnzumu ilin olunur. 

3 gtınde 
Diıler 
Der~ct derece beyazlatır. 

Ko1Ynos'u11 muzaaı ta af fıin k/Jo/J/u, kuru 

lwpuuıuı ~ndis ne m11/uus telt.ni/i sa~tsinde 
tllfl,ui hıç IJozmaks•zın ve daha be11t1z ~ılaTalt 
te111161er 

Sararmış dişler bütün se,·imlillği izale Ve bütün sararmış tabakayı izale eder. 
~. Beyaz difler ise teshir eder. Böyle Kuru fırçanın kıllan dicler aralarının ve 1ken yine dişler bakımsız bırakıldııttndaı v 
it ~· hotlulclannın temiıı:lenmesi için gaytt 
-~L~ir tabaka ile kaplanmışur. Bt •nusalttir. Bu serinlendlrici köpük bütün 
-q, dlflere fena bir manzara verdiği 
~ tütünden ve yemek artıklanndar: 1rannış tabaka üzerinde icrayı tesir 
ı:elenmiş ve rer.ksiz bir hal kesbedcı rderek tamamen temizler \'e bütün diş 
~ • Koı1aos. bu fena tabakayı kaldırıı nralıınnı yıkar. Bütün mikroplan itllf 
'rı111 santim miktarında Kolynos dı~ \ e ağızdaki hamızarı defeder. Tam iiç 
~u kuru bir fırça üzerine konarak ;?.Un zarfında Kolynosu tecrübe ediniz. 
'llıa alındıkta hemen bütün ığızı mu f)fşlerinizi hem beyaz kılacak ve ağmh 
-.. taaffun bir köpük ile doldurur. temiz ve serin bir lezzet bırakacaktır. 

Umumi deposu: R. F ARAGGi Yeni 
Volto Han. iSTANBUL 

Operat6r Doktor 

Halil Sezai 
BASUR MEMELERi 

~. 
~ -.uas 1auta1ık1an milteb ....... Df. 
'" '-'• DoktorEmın s;.;.f& ıokak No20 

Cemal Sahir 
Ferah sinemasında bu akşam (Allaha 

teşekkür) fada 3 perde. Sinema varlJete. 

ÜSKUDAR 
HAie sinemasında ( &nomo) Vahşi 

memleketlerde. Ber gün gündüz S te 
ıece 9 da Cuma günleri 2 de 4 te 9 dL 

7 - V AKIT 15 Kanune•el l J!O !!!!!!!!ft 

Bötirek, karaciğer, mide 
rahatsızlığına ve 
J1azımsızh~a karşı f 
t:grıınmış bi_r sudu~. 

HER ER 
BULUNUR 

Hilaliahmer Kara hisar maden suyu toptan ve . 
yerı : perakende satış 

Yeni Postane karşısındaki soka]{ içinde No. 20 
-----~---

~"' DOIYBDll f n 8eri Yazı Makinesi ... 
lstanbuf Ali Ticaret Mektebinde vukubulan resmt dak

Ulo~rcıfl sürat müsabakasında ki netlcedeı 
Mediha Hqim Hanım Underwood Yazı makinasında BiRiNCi 

Fatma Hüseyin Hamm Underwood 
Mukadde• Hanım UnderWood 

" 

" 

,, iKiNCi 

,, UCÜNCU 

Olarak milsabakayı kazanmışlardır. 
23 Senedenberl yapalan Beynelmilel Daktilografi sOrat mDsabakalannda 

LJ NDERWOOD yazı makinası BIRINCILIGI kazanmııtır. 

Umumi Acentuı · Ga1ata Mahmudiye caddeıl No. 11-13 
KAATÇILIK VE MATBAACILIK Anonim Şirketi Tel B.1781 

&Qf ., !A w 

I:~ ~-K 1. ~ 13 Vakıf paralar müdürlüğünden: 
1 Kuçuk ılan}arı Müteveffa Doktor Selimi Pata tarafından 15 Kinunusani 530 
• 11> Her ,en ..,...._.., • tarihli ve 21030 No. h deyin senedi mucibince istikraz olunan 

•••••••••Tarife••••••••. 
: ı Defalık tara, JO : • • :2 •• ~o: 
: J • • 6~ : • • 
: 4 • • 7~ : 
: lhtlvaç kalmavın- • 
: cava kadar ( cuamr 
: 10 tkfa) llAn edil- lOO 
: mele dzere rnaltlu 
• : AboneJerimbin her Uç aylıta için 
• bir defa• meccanen • 
: 4 satırı geçen llAnlanıı lula ~•Un 
• lçta ı er turuş zammolunur. 

'························' Tak•itle 4 ay veresiye 

mebaliğ mukabilinde idaremize terhin olunup borcunun verilme
mesi basebiJe açık arttırma ile sat.lığa çıkarılmış olan Akaarayda 
Çakırağa mahallesinin Sultan camii sokağında 34 mtikerrer emllk 
ve 62 ada ve 1638 harita No. h 110,65 metro terbiinde bir kıt'a 
arsa üç yllz otuz lira bedelle talibi uhdesinde takarrOr ederek 
kat'i karan yapılmıı ise de ahiren zuhur eden diğer bir talip 
tarafından yüzde on zammile bedelinin üç yüz altmıı iç linya 
çıkaralmaıına mebni ıehri halin otuzuncu Salı giinü tekrar IOD 

açık arttırması icra kılınacağından taliplerin mezkur gDode ... t 
on beşe kadar verecekleri bedelin yüzde onu nisbetinde pey 
akçelerile Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Hanın ikinci kabnda 
14 •e 17 No. da Vakıf Paralar Müdürlüğüne müracaat etmeleri 
iJln olunur. 

ıstanbul Beıedlyesı Hanları Zabitana, memurlara ve ailelerine 
her nevi eşya veresiyedir. Veresiye 
muamelt- 15 gün devam edecektir. lı· 

Fatih belediye ıubesi müdürlüğünden: Unkapanında kHap tanbul dördüncü Vakıf han içinde ı 
(4) Union Kolcesriat Demirbon mahallesinin Zeyrek caddesinde 103 N. h fınn ankaza 

FRANS-I-ZCA DERS VERlRlM açık müzayede ile sablacaktır. Talip olanların Kinunaaninin 
Fransızım. Ehven şeraitle evlerde 6 ıncı Sah günil saat 14 te belediye encümenine müracaatlan 

ilin olunur. 
~n~riria Thtip~~u~r"V~ı~·-~~~~~~--~~~~~-------------
pzetesinde iAmime mektupla müraca· Fatih belediye şubesi müdürlüğünden: Topkapıda Beyazıtağa 
at edebilirler. mahallesinin T opkapı caddesinde 79 eski 2 yeni numarah bir 

sakaf alt.oda iki dükkan ankazınm füruhtu mukarrer bulundu
ğundan talip olanların Kanunsaninin 6 mcı Sah giinll saat 14 te 
belediye encümenine müracaatları ilan olunur. 

Mıllc. LUi Rober 

' ~00~ 1 ! 
lstanhul beşinci icra dairesinden: 
Bir borç için mahcuz ve pa· 

raya çevrilmesine karar verilen 
yeni alh adet cep saati iıbu ki· 
nunueVYel ayının 1 S inci pazar
tesi gOnO uat 13 buçuktan iti
baren artırma ile aandal bedes
tamnda utılacağından mOşteri
lerin mahallinde hazır bulunma· 
lan ilin olunur. 

P. t. t leuezını ue nıe~oni umum mü~ürmü~n~en: 
P. T. T. ihtiyacı için 10,000 kilo nişadır kapah zarf usulile 

münakasaya konmuştur. 

Münakasa 31 kinunuevvel 930 tarihine müsadif çarıamba gGnl
dür. Taliplerin şartnameyi almak için hergün ve mOnakasaya 
i,tirak için de teminat ve teklifnamelerini havi ve usulü daire
sinde lcapatılmış zarflarını yevmi mezkurda saat on dörde kad• 
Yeni pastahanede komisyon riyasetine tevdi eylemeleri. 



Gasetemladr pin" ... ,.. reılm!ertn blıa.. hele•!., _h,.adr 

GueteJe Ro.lderllecıt .. ektupların uzerioe idare içinse idare 1 yazı ya 
aiı be f Yıızı J ı,aretı konulmalıdır 

o ...... ,&D e•wp&ana l&du.ıad .. , ll1YU1..U IDÔ:addereen m.ktuplan koa.•1mtı11t p ...... lana 

kaPi>olmaatedaıı - llhı..... mlbııd ... calmd.ıt lclue meı'al deitldlr 

Adana Nafia baş 
hendisliğinden: 

.. 
mu-

Ceyhan kazası dahilinde sirkeli köprüsü cİYarında mevcut 
:>caklardan 3000 metre mik'ak şosa taşının tiren ücreti hariç 
olauğu halde ihraciye, nakil ve vagona tahmil ve Adana'da de
mir köprü civaranda tahliyesi dört bin dokuz yüz yedi lira on 
kW'UJ ve mezkiir mevkide ihraz edilen 3000 M 3 taşan Adana -
Karataı yolunun 18-500: 23 X 500 kilometreler arasındaki kısma 
nakil, kanlması ve kabili mesaha bir tekle iltağı on sekiz bin 
lira bedelle münakasaya vazedilmiıtir. Mezkftr ameliyat kapah 
zarf usulile kinunuevvelin 24 en ç.arşaanba günü saat 11 de ihale 
edileceğinden talip olanların encümeni vilayete ve keşiflerini 
görmek için de Nafia bat mühendisliğine müracaat etmeleri ilan 
olunur. 

- - - - -- - ---

Yüksek mektepler mubayaa ko
misyonundan: 

Hakimiyeti milliye tehir yata mektebi talebesi için muktezi 
kundura malzemesi kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 
Talipler şartnameyi görmek üzere her gün öğleden sonra Fın
dıklı'da yfiksak mektepler mubayaa komisyonu kitabetine müra· 
caat edebilirler. ihale 31 kinunuevvel 1930 çarşamba günü saat 
3 tedir. Teminatı muvakkate yüksek mektepler muhasebesine 
yabnldıktan sonra makbuz ve teklif mektuplariyle beraber iha
leden enet komisyon riyasetine tevdi edilmelidir. 

31baş öküz münakasası 
f..> ~ n dk ba k teryo l o j i hanesi n ı u

di r l iğin den: 
Pendik Serum darülistihzarına lüzumu olup aleni münakasa ile 

24 kinunuevel 930 tarihinde ihalesi takarrur eden 31 bat öküzün 
fa~t~amcsini görmek için hergün ve vermeğe talip olanların yev· 
mı ıhale olan 24 kinunuevel 930 tarihine milsadif çartamba gü
nü saat 14 .de Defterdarhk binasında müessesatı iktıaadiye mü
bayaa komısyonuna müracaat eylemeleri ilAn olunur. 

- ------
Kocaeli Vilayetı daimi 

encümeninden ~ 
lzmit!n . Hendek k.azası merkezi dahilinde müceddeden beş 

deraanelı bır mektep ınta edilecektir. Bu mektebin bedeli keşfi 
16953 lira f." 1rnruştur. Münakasa kapalı urf usuliledir. Talipler 
ihale tarihi. '- " 24 KinunueYvel çarfanba günü saat on beşe 
kadar tekhfnamelerioi ve teminatlarını münakasa kanunundaki 
tarifata tevfikan tanzim ederek Kocaeli vilayetine vermelidirler 
Me.zkftr tarih ve saatten sonra vcrilecel mektuplar ile kanunun 
tarıfatına ve ıartnameye mugayir olaral~ tanzim edilecek mek
tup!ar kabul. edilmiyecektir Taliplerin mektebe ait şartnamt>, 
pro~e ve keşıfnameleri 5 lira mukabilinde Kocaeli idarei hususi
yeaınden talep eylemeleri ilin olunur. 

Istanbul EinVali Eytam 
idares·nden : 

Kösten celi Hacı :\ lımet ef~ııdı zadr f smaiJ ~fendinin 
i~tıkraz ej'ledi,:!i nwhaJığ mukalı lıııde icfareıı. z uhde
smde vefaen nıefrug IJulunan Fatılı K üclik Karamau 
Hoca llayı·ettiu nıahallesı Çukuı· ipekçı s<;kağuıda eski 
10 numaralı , mukaddema bir bap hane , elvevm L>ir 
kıt'a arsa satılıktır . ... 

Mezkur arsa çap nmcil>ince 107 nwtre 62 desimetre 
terb:in<le olup yiizli 6 metre, derinliği de 1 7 metre 79 
desinıetredir, Ve muntazam bir şekildedil' , tarafeyrıi 
Emanet malı ar~alarla muhattır·. 

300 lira l·edclle talihine 26 - 11 - 930 tarihinde 
birinci ihalesi icra kılınnuş. kat'i iha]esinin de 11 • 12-

9~.o tarihinde yapılacağı iJau edılmişti. O gün yapılan 
muzayedede fttzlasına talip zuhur etmemiş ve mezktir 
miktar da haddi Iayıkında görülmiyerek müzayede 28 -
12-93 > pazar güniine kadar temdıt edilmiştir Fazlasına 
talip olanlar o gün saat 15 buçuğa kadar Adliy~ binası 
dah\Jinde lstanbul Emvali eytam idaresine müracaat 
etsinler. 

..... 1mıı._ .. _.._ .... ~.~I 

Seyrisefain 
Merkez acentesi: Galata Köprü başında 
Hcyoglu 2362. ~ube acentesi Sirkecide 

\1ühnrdar zade hanı altında Te!.lst.2740 

Pire-ıs~en~eriye ı 
postası 

(Hnkura) ~:::::v:ı6 s81 ı iô~! 
Galata rıhtımında kalkarak 
çarıamba sabahı lzmire 

'lertembe sabahı Pire-
ye cumartesi sabahı Iskende-

riyeye varacaktır. lskenderiye
den pazartesi 15 te kalkarak 
çarıamba günü Pireye uğrıya
rak Perıembe günü latanbula 
gel~cektir. 

l ra~zon ~irinci Postası 
(MAHMUTŞEVKETPAŞA) 

vapurul6 kanunevel Sala akıa
mı Galata rıhtımından kalkarak 

Zonguldak, loebolu, Sinop, Sam
sun, Giresun, Trabzon, Rizeye 
gidecek ve dönüşte Sürmene, 
Trabzon, Tirebolu, Giresun, 
Ordu, Ünye, Samsun, Sinop, 
Inebolu, Zonguldağa uğrıyarak 
gelecektir. 

--------------------------
Ayvalık sürat postası 

( M E R S 1 N ) vapuru ı 6 
kanunuevvel Sah 17 de Sirkeci 
den Gelibolu, Çanakkale, Kü
çükkuyu, Edremit, Burhaniye, 
Ayvalığa kalkacak Ye dönUı-
te Albnoluğa da uğraya

caktır. • • IW-m. V. aatm oıım• heyatı 
,_ il6nları 

Askeri dikim evi için 200,000 çift 
fermejüp (200,000) adet pantalon to· 
ı~ası 17-12-930 çarşamba günü saat 14 
buçukta Fındıklıda heyetimizde pazar· 
tıkla alınacaktır. Taliplerin şartnanıe 
ve nümunesini görmek üzere her gün 
ve ihale saatinden evel teminatlaril r 
hazlr bulunmaları. 

1 * * • 
Zara~aki kltaatrn ihtiyacı için düz ku-· ı 

1 ma un kapah zarfla münakasaya kon· 
muştur. ihalesi 31-12-930 çarşamba 
günü saat on dörtte Askeri satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Taliple
rin şartname almak ve tekliflerini ver 
mek üzere teminatlarile mezkur konıis 
yona müracaatleri. . ... . 

Hastaneler için 16165 metre yerli 
mah patiska kapah zarfla münakasay:ı 
konulmuştur. İhalesi 5-1-931 pazartesi 
günü saat 14 te Fındıklıda heyetimizde 
yapılacaktır. Taliplerin yirmi kuruş
luk pul mukabilinde şartnamesini alma 
ları niimunesini görmeleri ve ihale sa
atinden evel teminatlarile teklifnam~· 
lerini heyetimize vermeleri. 

ZAYiLER 1 
Ortaköy lnönü yatı mektebi 

1929 mezunlarındamz, şahadet
namemiz zayi olduğundan yeni
den şahadetname çakaracağımız
dan eskilerinin hükmU yoktur. 

84 l\lehmet, 73 Al * 2275 Numaralı hp fakUlte
ıi talebe Hüviyet cüzdammı kay
bettim hükmü yoktur. 

Doktor; l\lehm cc Bürhan Şevket 

oğum ve .,,,:adın hastalıkları 
mütehassısı 
Doktor 

Hüseyin Naşit 
Türbe, eski Hilali. m binası 

No. 10 Tel. lstc o,ı : 2622 

= SAVISI HER. YERDE 6 KURU' = 
MATBAA VE DAREHANE 

ISTANBlTL BabıalL Ankara caddestode •vAKJT YURDU. 

Telef- 19N 1 •04RE IŞLUıf 1971 

l .................. ~o;.;e~v~l~e~t....iidme;.;.;rn-..ırmymomıııll•a•r•ı ... 11.a.n ... ıa ... r.•~ ...... --~,:I 
Portakal naklıyatına rrıahsus 

ık ramiye 
Klnunevvel 930 bidayetinden mayıs 931 nihayetine kadar 28-328 

numaralı tarife ile münhasıran Haydarpaıaya, aynı istaıyondall 
ve aynı mürsil tarafından ıevkedilmek şartile yüz vagondan 
fazla portakal nakledenlere hamule senetleri He müracaat vuku· 
unda idaremize ait nakil ücretinin % 30 u ikramiye olarak iade 
edilecektir. 

ikramiye portakal nakliyatına munbasır olup yalınız mürsillere 
verilir. 

Dörtyol ve Payastan sevkedilecek portakallarm nakil ücretiır' 
den idaremize ait hisse ton başına 2648 kuruş olup % 30 ikramiye 
bu miktar üzerinden Yerilecektir. 

* .. * 
Asgari 10 kiıilik i'lrup halinde seyahat edecek izci ve spof" 

culara mahsus olan 8 Ye 20 No. lı tarifeler lağvedilerek yerin" 
D.D 14 No. h yeni bir tarife ihdas •dilmiıtir. işbu tarife eskiıi 
gibi 0

/ 033 tenzilatı muhteYi olup Erzurum De•İryollarıodan maad• 
bilumum Devlet Demiryollarına teşmil edılmiştir. 

Fazla tafsilat almak ve tarifeden edinmek istiyenler istasyon 
ve ambarlarımıza müracaat etmelidirler. 

* • * . 
2000 ton katran yağımn kapalı zarfla mUnkasası 7 • lkinCl 

kinun 931 çarıamba günü saat 15 te Ankarada Devlet demir
yolları idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya İftirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak• 
kat teminatlarını aynı günde saat 14,30 a kadar komisyon ki" 
tiplisiine Termeleri lAzımdır. 

Talipler münakasa ıartnamelerini on beş lira mukabilinde 
Ankarada ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirlet• 

* • • 
Muhtelif yerli mensucat kapalr zarfla münakasaya konmuıtur• 
Münakasa 29· 12-930 pazartesi günil saat 16,30 da Ankarad• 

Devlet Demiryolları idaresinde yapılacakbr. 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplannı ve muY,lr' 

•at teminatlannı aynı günde saat 16 ya kadar mllnakasa komir 
vonu katipliğine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini iki lira mukabilinde Anki" 
ı ada ve Haydarpaıada idare veznelerinden tedarik edebilirler. . .. . ' 

Yerli don yajı, zift, ara~ ybunu taqıpon grea6r 1rarnittirleft 
i<lpah zarfla mUoalCasaya konmuştur. 

Münakasa 29-12-930 pazartesi ~günü saat 17 de Aokaradl 
~evlet Demiryollara idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarım Ye muvalı· 
cat teminatlarmı ayni günde saat 16,30 za kadar münakat' 
rnmisyonu katipliğine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa tartnamelerini iki lira mukabilinde Ank•• 
rada ve Haydarpaşadaki yeznelerden tedarik edebilirler. .. . .. 

Karbit lamba ve fenerlerile üç renkli el fenerleri kapah zarfl• 
münakasaya konmuştur. Münakasa 28 • 1 - 931 çarıamba gnoO 
aat 15 te Aokarada Devlet demiryolları idaresinde yapılacaktır• 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muYa1'· 
kat teminatlarını aynı günde saat 14,30 a kadar münakas komi•" 
vonu kltipliğine vermeleri lazımdır. 
Talipler münakasa ıartnamelerini iki lira mukabilinde Ankaracı

\ ' e Haydarpaıada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

• • • 
Irmak-Ereğli hattının Filyos iskelesinden geçirilecek eıy• ye 

hayvanattan alınacak iskele Ye tahmil, tahliye ücretlerine mab•11: 

olmak Dzere D.D. 15 numaralı bir tarife ihdas edilere:c 10-1·93 
tarihinden itibaren mevkii tatbika konulmuıtur. 

Fazla tafıillt almak ve tarifeden edinmek isteyenlerin iatar 
yon ve ambarlarımıza müracaatları. 

Jl~l~~ııı~~llllll~ 
1 ayyare Pıyangosu 

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

Onun için: 

Tayyare pfyanQo biletini 
alınız 

6. ıncı keşide 11-kftnunusani-931 dedir. 
Büyük ikramiye (200,0 JÜ) liradır. 

Aynca: 

"50.000,, ''4o.noo,, "2 5.ooo,, "10.000,, 
Jirahk ikran1.;ye ve "100.000,, Jirahk 

hir mük:)f at vardır. 

l 


