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• 
Isnıet Pa.şanın Nezdinde 

Gazi KAtane Köyünde 
Reisicümhur Hz. Köylülerin dertlerini dinlediler, 
arzuları, ihtiyaçları hakkında malumat aldılar 
Reımdlmhar HL diin ifleye kadar almıtlardır. Mezbeha mUdtlrU kendile 

da •etCUl olmuılar, Ankaradan rlne müessesenin mesaisine alt malt-
• Dalllliye Vekili Şilkril kaya Beyi mat vermittir. 

1 buyurmuşlardır. Gazi Hz. buradan çıktıktan eonra 

===- - -~ -
BUGUN 

HAFTALIK ILA VEMİZ 
Karilerinıize her perşembe günü verdi
~imiz ilnveyi bugün müvezzilerden ısteyini 

Sayısı n Kurut 

Dünkü ictima 
- Haber ikinci aayıfamızda -

Darülfünunda bir hadise 

Hangi lise 
muvaffak 

mezunları 
oluyor? 

Muammer Raıit Bey talebeye sözle 
rinin yanlış anlaôıldı2ını söyledi 

Dün Darülfünunda Jstanbuf lise-lleiaietimhar Hz. bu mUIA.kattan Kasaplar tirketi tarafmdan tesis edi- S A y J f A 
ara refakatlerinde Şükrü Kaya, Kı- len Şark deri fabrikasını ziyaret ede- sinden mezun bir talebe grupu dartil-

IJ! Ali, Ktltahya meb'usu Recep, Ri- rek, fabrikanın her tarafını gezmişleı .. f, ... ;::_::S:-~-Sl .. 5-=::::=:-55:=::S::S-=::_:=_:S::=: .... J fünun emini Muammer Raşit Beyi zi-
plıeet:lrilmhur Umumi Kltibi Tevfik, fenni tesisatı, imalatı tetkik buyurma:. yaret ederek, yanlış şuyu bulduğu 

Ser 78Yer RU.uhi Beyler olduğu halde lardır. Dı• kkat f anlaşılan, bir işaret üzerinde kendisi 
ıu. ... ı&cezeyive ve Katıthane köyünü DARÜLACEZEDE • le görüşmüşler ve tenvir edilmelerini 
lbant etmişler, Köyde köylülerle Reisicümhur Hz. ve difer zevat rica etmişlerdir. 

,.._lhalde bulunarak ihtiyaçlarını bundan sonra Maşatlık yolile on altı- Büyük Reisimiz, Gazi Hz. evelki 
dlatemftlerdlr. da Darillacezeye tetrif etıniılerdil'. Villyet Romen çalgıcı- gün ziyaretlerlle darülfünunu taltif 

MEZBAHADA Gazi Hz. bburada mtleueae müdü- l•nnın latanbula gel- etmişler ve bu ziyaretleri esnasında da 
Beialdlmhar Hz. ve diler zevat saat rü Cemil B. ve memurlar tarafından meaini iateyemez rfilftinun emini Muammer Raşit B. ken 

..... oa pçe uraydan aynlarnk istikbal edilmiştir. Reisfetlmhur Hz. ~ dllerine talebe ve liseler üzerinde bazı 
Gubane yokuıundan Taksime çıkmı~- büttln pavyonlan, koğuşlan gezmiş- izahat ve malOmat vermiştL 

Ye tramvay yolunu takip ederek ler, çocuk bakım mahallinde, mUesse Tavsiye ve lltlmaalarda da- Muammer Raşit Beyin bu izahat ara 
8ftB7e ıelmlşlerdir. Bundan sonra senin imalathanesinde tetkikat icra bu- Jıa f.,da lt:laa c_latermeli , UDda Gazi Hazretlerine (en çok ve en 

tlrl7et Tepesinden geçilerek bet bu- yurmuşlardır. iyi talebeyi Galatasaray lisesinin ye-•ta Karaaiaea vasıl olunmuştur. Gazi Uz. imallthanede çalıp.nlar tiftirdiği) şeklinde bir işarette bulun-
0... Hz. burada mezbahayı ziyaret ve müessesedeki aceze ile görtlşmü r dutu pyi olmuştur. işte en dikkati 
tbdtJerdir. Gazi Hz. tesisatı gezmL5 ter, hatırlarını sormuşlardır. Aceze eelbeden tarafı (hassasiyet) mefhumun 
ler, mtle88e8enin faaliyeti, zephiyatta Gazi Hz. ne teşekkür ederek hallerin- da toplanan dünkü hadisenin istinat et 
abaaa mhhl tedablr' hakkında izahat (Alt tarafı 8 mcs eayfada) Ufi nokta bu olmuştur. 

Mil.nakaşa alevleniyor 

Necmettin Sadık ve Fethi 
B.Ier neler iddia ediyorlar 

Fethi Bey111 _ apartımanı naiina .. 
•ebetile yazılan yazılar 

, ... B. Neemeitha Sadık B. 
LL "'* IW• l'etlal B.. ~erde 8118 olarak takriben iki yllz elli lnailfze 
~ tabir ftl'di. Ba takrirde bflh•- ihlal ettlrmlftlr. 
........... t.1,.at koafen•Pna il- 3 - B11 8laaf yetndyormaı &ibJ, Pa 
... __.. muraflamıdan ballaedf- riste Düyunu umumiye mlzakeresine 
,..,... memur edildlfi zaman, Ayda yılda bir 

lha al••.a.etıe Akpm pzetnl kaç içtima ve müzakere için maaşından 
!.!._etlıl Be)ill 7&Ptıfı alellde avam bafka bu esnada her gfln on lnrfllz il
-._..._ ibarettir) bqlıkh bir yazı- ruı yevmiye almıf, ba da klfi d~I t::'- Bu yamda Fethi Beyin memle- mi§ eibi aoaunda aynca on bet bin li 
lı..L~- ~nttea •• •k, sık buhrandan ra nakdi mUkA.fat almıştır! .. 
~ halde 130 bin Jfraya bir apar Bu suretle, birkaç- sene içinde de,·
~ atın aldıjnu 1U17or ve diyor Jetten aldıtı bu paralarla mlreffehen 

ı ' geçindikten 10nra, lstanbula avdetin-
,_ -rnn. Rlttl Beyin Cenevre, Jtaı- de Beyoflaada 130 bin liraya bir apa;. 
• '- Balprt.taa aeyahatlerinde aldı- tıman satın almıştır. Bundan dolayı 
....._ ~ oa lnplb: llruını fazla bu- kendisfnf maahaze etmek aklımıza pl
"'111111 •et1a1 B.: mes. Banlar her ferdin her memuran 
1I l - MllU •lleadele esnuıada heye metro haklandır. l'abt Pariste bol 
~· uuından iken ve mlllet maha maqlı bir ..tir iken .. aynea her san 
.._-etmek ltia bet paraya mah~ ol- 10 fngillz Urur yevmiye alırkm: • 
~ dalenle Anııpa7a seyahate çık· '"Ba paralar fazladır, devlet .e mem 
~ '-~· on altı lagfllz lfl'UI al- leket fakirdir, benim mUflm eeaeeu 
.,.._ çoktırl,. diye ltlr llbza dU§Unmlyea •e 
~ __ Part. aeftrllflae ta~ edilt'ft apartımaaı ba dnlet paralarlle •tın 
~ B. 7's elli lnslllz Hrua olu llf- alıTerea bir •tını "llartetye Veldll 

....... 8ld kMM 11••na mala· [Ak taraft alan• Nyıfımızda) 

Heyeti yeJdleye aon plerde 
Hvkedilip tudiki ancak bir g&n 
ve uat meaeleai olan aeyrliaefer 
talimatnamdiDde Türkiyeye ıe
lecek olu ecnebilerin, memle
ketimisde ancak Tork tebauı 
tarafından yapılmam kanunla 
takyit eclilmit olan itleri ya
pamayacaklan muaarrah bulun
makta Ye meyyablardan gayri 
ecnebilerden kefalet paruı alan
muı icap etmektedir. 

Bu meyanda, ecnebi piyua 
çalgıcılarının da, memleketimizde 
icrayı un'at edemiyecekleri, eey
rtlaefer talimatnamesinde tasrih 
edilmit bulunmaktadır. 

Halbuki, fimdiye kadar ekse
riyetle ecnebi cazbandı getir
mekte olan mileueaelerden biri 
olan Ttırkuvaz, Romanyadan, 
Furman isminde bir cazbant ta
kımı getirmek Ozere, aon glin• 
lerde bir muka•ele aktetmiştir. 
Yalnız, bu çalgıcılar, lstanbula 
gelmek için K6skence T6rk 
Konsoloahanesinden Tize alama· 
mıılardır. Bunun da ıebebi, ge
çenlerde muntazam pasaportla 
Romanyaya gitmif olan bir Tilrk 
muaiki heyetinin, Romanya polisi 
tarafınan, i•de edilmiı olmamdır. 

Romanyablar, diğer bltthı ci-
•ar Balkan Ye Avrupa hOk6rııet
leri ıibi, enell kendi çalgıca
luma it temin etmek iatiyorlar 

( AJt tarafı 6 IDCJ aayıfada ] 

a ... ,..,.. s6tllraıen 
boka6rler 

Feci bir mağlubiyete ut
raddu. Tafaillt Uçlactl 
Ayıfamızda • 

Keneli liselerinin fakülteye verdı~ i Darülfünun emini Ma•mr,. K ... 
talebenin, Galatasaray Jisesinin verdi Talebenin izahatım •ltealdp Mua 
il talebeden daha çok olduğu noktas u mer Rafit B. darilfüaanu tatfk 
da bazı rakamlar toplıyan talebe, itin ve tedrisatı hakkında Birik --~ 
tashihi için bir tefebbils yapliUy'& karar verdikleri izahatın ve bilhaua bu py 
vermiflerdir. Evveli, bu lpretin ayan· anın yaalış anlaşıldıfmı işaret 
clırdıfı tesirden bahseden talebe, be ; rek. 
dan sonra istatistiklerden hangi lise- • 
ala bu hususta öa safı httuğuna anla· - Ben Galatasaray ile koUejled • 

.. kayese ettim ve Galatasarayna 
mak pek kolay olduğunu soylemiş Tc ti" d . ta ilk ld••Moo-, 
b ak l ~- • ı d" B . kuvve ı te nsa ma o ~-• 
azı r am !~ gva~lfd·ıer 1:.__!1~~a letlbn. Diler Uaelerle Galaıwıan~ 

ra aaaraa -· - - en --u• 
dartllflaanda Galatasaraylı 8, htanbul l'IUlmdakl fark yaba Hllell 1111 .. P.I 
llleli 40 Eefindi ayni mnıfta okamu1- Halbuki ba lzallatı.am Galatua 
Jar, Galatasaraylı Efendilerden ~i tedrisatı diier liselere uzana 
ikmal ile, lstanbul li~eli Efendilerin kuvvetlidir §eklinde ve yanhş ola 
hepsi ikmalsiz olar:ık imtihanları h ·1· şuyu bulduğuna sizden anlıyor--. el 
zanmışlardır. Felsefe, tarih, edebi· miştir. Talebe, darülfünun eminine 
yat, çofrafya şubelerinde ise Galal'l- şekkUr etmiş ve yanından memnum 
saraylı t:ılebe yokhr. le aynhnışlardır. 

Yeni akamiz 
Daktilo ile yapılan her resme bir lira verecek 
bırinci olan,t kıymetli bir hediye takdim ed~ceğiz 

Loqflrada mOn· 
teıir Deyli Eka-

prea ıazetesi 
' tarafından 41on 
1 

gtlnlerde bir 
müaabaka açal-

mııtar. Bu mn
sabaka, daktilo 
makineaile re
lim yapmak 
milsabakuaclır • 

MGaabakaya 
1000 den fazla 
resim g&aderil
mİf, en fazla 
bef enilen neı· 
redilmiftir. Biz 

• 

de ayni tekilde 
bir mliaabaka 
açıyor Ye kari
lerimize bir nO· 
mune ve miul 
olmak Oıere 
Haıan Ruim B. 
tarafından dak-

--------~-----------~--------------~ tilo makinesi ile yapılan Gazi Hazretlerinin bir portresini n~ 
neliyoruz. 

Kar lerlmiz yapacaklan resim huauawıda aerbeatirler. Y alna 
b!I reaimler beyaz kAğıt Ozerine siyah mOrekkeple dolmalı n 
DJhayet on ,On zarfında gazetemize g6nderilmif bulunmalıdır. 

Guetemiz, betenilip neşredilen her resim sahibine bir 
lira Yerecektir. Aynca birinciliji kazanana da kıymetli bir h .. 
diye takdim edecetiz. 
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Şehir meclisi azasından 
Adan,ada 

Vaziyet düzeliyor, fakat 
ha)A haber alınn11yan 

köyler var 
Adana, 16 - 12 saattcnberi 

yağmur dindi, hava berrakbr. 
Salar çekilmekte devam ediyor. 
Seyhan bir buçuk metre alçalmış 
br. Yapılan tahkikata göre 15 
kiıi boj'ulmuş, kerpiçten 25 ev 
yıkılmııtar. Birçok kimseler su
dan kurtulmuftur. 

Karşıyaka elin su altmdadır. 
Su alhndaki diier mahallelerde 
kalan halk başka yerlere nakle
diliyor. 
Koıanda daDeliçay tatarak ova· 

ları &caplamııtar. Bazı köyler su 
altındadır. Mersin de su içindedir. 

Birçol: köylerden hlll haber 
yoktur. Adana havaliıinde çok 
amandanberi bu kadar bUvük 
feyezan wörUlmemişti. . 

Seyllpzedelere yardım ıçm 
Adanada bir komiıyon teıkil 
edilmittir. Köylerdeki nüfus 
IAJİab Ye maddi haaar miktara 
laenOz mafQm değildir. Fakat 
huaran ml1him olduğu tahmin 
ediliyor. 

Cevluında ta~tı 
An~ara, 16 - Dahiliyeye ge· j 

len malftmata göre Adanada dün 
Ceyhan nehir de taşarak Abdioğlu 

lr6yltde ıu altında kalmıJlır. 
Adana-He r~in h•ttı 

Adana hanliıinde vukubulan 
IOll feyezanlar neticesinde Ada-
aa - Menin hattı tamamen • 
ıular altında kalmııtır. Binaen· 
aleyh bu hat üçerinde seyrüse
fer durmuıtur. 

Rusıar tüccar•mıza Ba· 
g tunı ~yolunu açt ıJar 

Ankara, 16 - Ruılarla ara
maıda hlll bir ticaret mukave
le1i aktedilmemeıinden Rusların 
emtialan bizde umumi tarifeye 
ıöre gilmrağe tibi tutuluyorlardı. 
Ruslar bize karşı bir mukabele 
bilmiail olmak üzere ihraç em· 
tialarımııa karşı Batum transi
tini kıpanntlardı. HUl<Cımet Ruı
ya nezdinde devamla ve müeHir 
t .. ebbealerde bulunduğundan 

RMlar hökumetimize Batuin taran· 
silini açtığım l>ildirınif, mesele 
~ suretle halledilmittir. 

San1sun belediye intihabı 
Anlcara, 17 (Telefon) - Ev

rakı tetkik olunan Samsun be
lediye intihabının feshi muhte
rleldir. 

"VAKiT ,,ın tefrikası: 37 

Batvekllimiz 
Dün sefirlerin tah•i fikir 
ve miltalealannı dinledi 

Ankara, 17 (telefon) -Baş
vekilimiz bugün köşklerinde 
sefirlerimiz Ferit, Münilr Bey
lerle Kemalettin Sami Paşayı 
kabul etti. Sefirler borç me
selesinde !.endi şahsi fikirleri
ni söyledi. 

Alman ve Italyan hamilleri
nin ayn bir anlatma teıebbü
sünde bulundukları ve taksit
lerin tenziline yanaıtıklara şli· 

yu J?ulmuştur. 

Sefirleri mi~ 
TebtU edllecekleri haberi 

tekzip olunuyor 
Ankara, 16 - Bir lıtanbul 

gazetesinin bazı ıefirlerimizin 
yeni vazifeler alacakları hakkın· 
da verdiği haberler burada hay· 
retle kartılanmııhr. 

Kemalettin Sami Paşanın meb'
us intihap edilerek Baıvekil, Mü-
nür Beyin de Adliye Vekili ol
ması mevzubahı değildir. Yal
naz Ferit Beyin burada kalacağı 
Ye mühim bir vazife alacağı 
kuvvetle sövlcnme"tedir. 

lzınirde çirkin bir hadise 
lımir, - Halcka Turgut, Naci 

nRüttü isminde üç sarhoş bu 
gece Elmaı sokağında Mualıi 
banamm evine taarruzda bulun
muşlardır. Kadının feryadı Oze-
rine yetiıen polislar üç sarhoıu 
yakalamıılardar. 

Sarho~lardan Hakkı Turgut 
polise hakaaette bulunarak: "Ben 
ŞUkrü Kaya beyi altetmiı ada· 
mım, ıen ki iki parahk bir po· 
li•sin ..•• · demiıtir. 

Hakkı Turgut poliıteki ifade-
sinde J<endisınin litanhulda 
Ticaret gaıetesi sahip Te mü
dürn oJduj-unu söylemiıtir. Her 
nçn hakkında tevkif mllzekkeresi 
kesilmiş, kendileri hapishaneye 
gönderil mitlerdir. 

Dııhilde telsiz telgraf 
muhaberatı 

Ankara, 16 - Edirne, Van, 
Diyarbekirde yapılan küçU tel
ıiz istasyonları bir aya kadar 
faaliyete geçmiı olacaktır. Bu 
istasyonların faaliyete ıeçmeıi 
ile dahili telsiz nıuhabera.tı bat· 
lamış bulunacaktır. 

Pro.ieler 
Dahıliye \'eküJeti tara -

flndan ıhzar edıJdi 
Umumi mUtettiflik tasav
vurlarının •.on fekli nedir ? 

Ankara, 17 (Telefon) - Umu· 
mi mUfettiılikler için Dahiliye 
YekAleti tarahndan hazırlanan 
projeler tamamlandı. Bunlardan 
biri mülki teşkilAta beşe, diğeri 
altı mıntakaya ayırmaktadır. 
Bunlara nazaran her umumi mü-
fettişlik için 100 bin lira lAzım
dır. Bu itibarla tasavvur olunan 
yeni teıkilit bir bUtçe itidir. 
Bütçede teıkiJAta karıılık bulun-
duğu ve hükumet tasvip ettiği 
takdirde yakında işe girişilecek
tir. 
Şark müfettişliği ipka edile

cek, Trakya ve lstanbul, lzmir 
havaliıi, Karadeniz sahili, Ada-
na ve havalisi, markezt Anadolu 
birer umumi mUfettitlik mmta
takası olacaktır. Bu müfettişler 
şimdilik Şark müfettitinin sala
hiyetini baiı: olacak, kat'i vazi-
yet ise Gazi Hz. nm avdetinde 
tesbit edilecektir. Dahiliye ve-
klleti diln buraya gelen lbrahim 
Tali beyden bazı malumat almıf 
ve proje etrafında mütaleasmı 
aormuftur. lbrahim Tali B. bu
radan doğruca vazifesi bqma 
hareket edecektir. lbrabim Tali 
B. nihayet iki fiç güne kadar 
hareket edecektir. Umumi valilik· 
ler ihtaıı mevzuu bahis değildir. 

Bugünkü nıerasım 
Ankara, 17 (Telefon ) - Ta

Hrruf hafta1mın ıon günü olan 
yann (buiUn) hukuk mektebinde 
merasim yapılacak, Adliye vekili 
nutuk ı6yliyecektir. 

Maliye vekilinin sıhhati 
Ankara, 17 (Telefon) - Maliye 

vekilini tedavi eden doktor veki
lin tamamen iyileıtiğini, neka
het deneıine girdiğini söyledi. 
EIAzizlller ricalarını Bıtve

killmıze bildirdiler 
Ankara, 17 (Telefon) - Di

yanbekir - Malatya ~imendife
ferinin memleketlerinden de ge
çirilmeıini rica için gelen Elbiz 
heyeti bugün Baıvckilimizi zi
yaret etti. 

Doğru deQ-il 
Ankara, 17 (T clefon) - Ka

nunu medeni ve ticaret kanunun
da tadilat yapılacağı haberini 
Adliye vekili Ferit B. kat'iyen 
tekzip etti. 

Tekaüt dereceleri 

Aziz Beyin fikri 
Aziz B. " Bence hapsin iade edilmesi 

/ 

~lzemdir ,, diyor 

Aziz Bey 

Ierdir, ki buna nazaran yapıl· 
mıı olan muka.-ellt ve bilcOrnle 
ukudat. senedahn on sene son,. 
müruri zamana utramaliarı iti· 
barile, kimıenin hukuku ziy•~ 
.ığramamıtbr. Halbuki, biıdekı 
madde, kanundan ev•elki uku· 
data da şamil olmuıtur. Bu nok· 
tadan bir çok kimsenin baptİP 
meYcudiyetini nazan itibara ala
rak yapmış oldukları muka•e
lıit ve saireyi aşağı yukarı bO
kumıuz Taziyette bırakmıf, de
mektir. Bu da iktisadi buhra~ 
ıebebiyet vermiıtir. Hatta It
Yiçreliler de hapsin kaldırılrn•f 
olmasından memnun değillerdir. 
onlar iadesine çalııırkeo, bizİllS 
kaldırmamız muvafık değildir. 

. 

Borç yiizllnden hapis usulllnOn ' 
tekrar ihdas edilip edilmemeıi 
bakkmda fikirlerini sorduğumuz 
hukukçulardan tehir mecliai 
azasından avukat Aziz B. fU 
~evabı vermiıtir: 

Türk-Bulgar muahede•' 
• ,, 4' 

Sofya, 16 (A.A.) - Bugün harıc · .. 

- Memleketin iktısadi nok
tai nazarından ferdlerin yekdi
ğerine emniyet ve itimadını te
min için herhalde hapsin mev
cut olmaaı liZ1mgelir. Bugünkü 
iflialar ve ticaretin durması 

tetkik edildiği takdirde gCSrüle
cektir ki büyük ticarethaneler 
500-1000 lira nisbetinde, ktıçük 
tüccar da 100-500 lirabk bono
ları tediye edememeleri yüzlin· 
den iflas etmiılerdir. Halbuki 

nazırı M. Burof ,,.e Türkiye maslahatl
11 

zan Fuat B. 'l'ürkiye - Bulgar tic:ı 
ret muahedesinin tasdiklerini teati rt· 

•j 
mişlerdir. Muahede 1 k!nunusani 9 

de mer'iyete girecektir. 

• 
Iran 

Ağrı eşkiyasını ~ebest 
mi bıraktı? . 

haplı mevcut olduğu zanıanlar Verilen haber kaydı ihd"' 
bu gibi iflasların vukuu pek en- yatla teU\kki edilmelidir 
der olmuştur. Sebebine gelince Ağrı hareketi esnasmd• 
bu her iki sınıf tOccann evYelce Irana iltica ederek sonra .. t' 

. bu miktarda parayı her hangi te\kif edilen atiret reislerini~ 
bir yerden tedarik etmekte Iran hlikdmeti tarafmdan set' 
mDıküllt çekmemesinden ileri beıt bırakıldığana ve baza ati• 
gelirdi. Hapıin mevcudiyeti, retlerin tekrar lran tarafandaO 
gerek bankalann, gerek tücca- hududa yerleştirildiğine Ye nıO· 
rm ve gerek balkın yekdiğerine aelllh olduklanna ait Vol! 
tabii bir şel<ilde itimadımn hu- ajanıma atfen verilen haber& 
ıulOnft temin ederdi. Hapsin kaydi ihtiyatla teliklti etmelc 
kalkmaaile bu emniyet münıe- lbımdır. 

Gerek Iran Te gerek TOrl< lip olmuş, buhranı iktisabi ta-
haddOı etmiıtir. Hapsin iadesi, aiyaıi mahafilinde yapbğırnıı 
bence elzemdir. tahkikata nazaran ecnebi ıııe· 

Sonra hacir, mutlak surette nabiden gelen haberlere iıtina· 
ihbar edilmeden Taki olmahdır. den iki memleket matbuatuno 
Vesaiki reamiyeye iıtinat etmi- bu fibi neıriyatta buİunmaaınaO 
yen istihkak davaları da icrayı doğru olmadığı kanaati vardll'· Yunnn kabinesinde bir 

istifa Ankara, 17 (Telefon) - Baremin 
Atina, 17 (A.A.) - Dahiliye Nazırı tekaüt cetvelleri için hazırlanan Hlyih1 

istifa etmi' ve istifası kabul olunmuş- meclise verilmiştir. 20- 21 ve 22 ind 

durdurmamalıdı. Esasen bu ka- Esasen her iki taraf da bU 
nunu Iniçreliler kabul ettikleri buıuıta ademi mal6mat bey•" 

etmiılerdir. zaman, neşri tarihden on sene _;,. _____________________ ... 

tur. dereceler tezyit olunmu~tur. ıonra mevkii tatbike vazetmiş-

Bekir Efendi - Demek -'"' 
-

Bekir Efendi -Vakıa vehleten Ali Senaver - Evet iyi keıfet-
akla gelecek gibi değil... tiniz... şiddetli .•• 

Ali Senaver Bey hazin bir te- Filesof - Pek ala fakat bu ih· Fileıof - Öyle görünüyor .. •• i 
be11ümle: tarla bana müracaattan evvel zev· Bekir Efendi - Mesele 1'•~. 

· dd" d .. ·· d.. k b" heıoııt -Fileıofum akla gelmiyen vu- ceniniz üzerinde kendi kocalık nü- cı 1 uıun urece ır e 
kua geldi.. Senin oğlan benim ka- fuzunuzu tiddetle kullanmanız yette.. pC" 
rımı seviyor.. icabetmez miydi? Filesof - Hanımın aık teJl'l 

B "f ·· ·· d f"I f b·· ·· Al" S B h k su ne derecelerde? d.,, u ı ıa onun e ı eıo uyu>< ı enaver - u uıuıta a Al" S Od .. er " 
b. t ·· ·· ·· ·· t · k l h .. kk f d"k ı enaver - a uıt P f"I f y· 1• . ... d ... 1 k .. h. b' ır eaccup yuzu gos eremıyere rım a enuz ta ı ıe e etme 1 • I d 

• .ı eaol - kıne ie; a; yuzun eu ıına 'ı ırı.ıı ec~v• edpeybcel mdu kıml u· yalnız ıüldü. Filcsof - O halde zevcenizin er Fe:I f d . b" f·~' 
mı sıtem er çe ece ım. meıe enın eııgın e u un u arını . 1 eıo ermce ır te ., 

B k . Ef d" Efe d" . • I t v 'b"d"I Ali Senaver bu gülmemn ma· oğlumla ıevistiğine neden hükü.n tk I v 1 k e ır en ı - n ım ıızm an a maya ugrafıyor 11 ı ı er.. . . . · ça ın ıgı a ara : , 
ht Be . N'h t B k" Ef d" d . natını anlamak ı;ın ıordu: edıyoraunuz? Al" S B b n b•~ ma um yın... ı aye e ır en ı per enı .ı N .. .. • 1 - ı enaver ey e .,. 
File.of ıözü hemen muhatabı- ucunu kaldırmaya atılarak: - eye guluyoraunuz • ·· Ali Sena ver - Bu &!k henüz yım .. Siz de kocasınız. Bir delik~ 

nın alamdan kaparak: _ Fileıofum ıizin mahdum biı- Bekir Efendi fileıoftan evvel a~~ni.m bir ,ekil~e fakat hakikati lmın bir kadına alakası halk te).j~ 
- Kırdıjı CeYİZ bini aşh.. kadın seviyor.. cevaba atıldı: musbıt ortada alametler var.. kiıince büyük bir kabahat del t' 
Şimdi cevabı Ali Senavere ve- Fileıof - Gençliktir olabilir.. - Atık babası olduğuna... Fileaof-Benim oğlanın da ha- dir .. Lakin bir zevcenin sad.Jc', 

rerek: Bekir Efendi -·Bu kadımn kim File~~.:- · Hayır oğlumun çap· tında böyle anonim bir sevdanın ten inhirafında it değiıir .. Ort•1,. 
- Bu sefer bir çetinine sat&§· olduğ~nu tahu::n edebilir mi~iniz? kmhğm~ g~l~i~~r~m .. Mes'ele ha· duma~ı tütüp duruy~r.. . . koskoca bi.r .namus mea'elesi ç.ı1';, 

b.- Fıleıof: müptezel fahıteleı· na tuba. gorun ..... · <la... Ah Senaver - İtiraf ettı mı? Macerayı ı§ıdenler yalnız ı•d 
1
,,. 

Ali Sena•er bu sözü kalbinden den biri olmalıdır,, infialile hayk1- Ali Senaver - Ne gibi?.. Fileaof - Hayır.. Galip bize ayıplamak değil kocaya ağı:ı do 
~ne fttloran öyle bir hararetle racaktı. Fakat zeki adam baltayı Fileıof - Siz ıimdi bana oğlu· böyle bir ıey söylemedi. Fak..4l su lanet ederler. f.ıf' 
.. .urdu ki o ağzını kapayınca oı·· ta!a vurmaktan çekinerek ilk ıö- mu bu sevdadan vazgeçirmek içiı1 kendini aımak için bahçede kuv" Ali Senaver - Evet file~ ti 
tada bir ıaıalaJDa sükUtu peyda zünü yuttu. Sonra §U cevabı verdi: babalık nüfuzunun şiddetle kulJan vetli ağaç dalları arayıp gcziyo:· vaziyeti doğru muhakeme edı>' 
oldu .. Oç kiti birhirille. münakaıa· - Tahmin edemi1orum... ma.nu tavaiyeye &eliyonunu:z. muı.. ıunuz. 

(Bitmedi) 

-



Rusyaya Götürülen Boksorlar Feci bir Mağli'ıbiyete Uğradılar 
~--~~~~~~~~~~~~~~~-,..~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

B!'J_~ ı~ede 

Belediye şubele
rinde 

1'oyinleri kimın vapacağı 
ihttlAtı vek&let tarafından 

hallt:dtldi 
Belediye şube müdürllliti ••

. ıfeaini yapan kaymakamlann 
belediye ıubelerinde mnıtahdem 
tuemur ve mUıtahdemler Uzerin
deki hukuk ve salahiyetinin ta
yininde baıı itillflar çıktığı ya• 
tdmıfh. Bu husus hakkında Da
hiliye veklleti f U kararlan ver· 
nıiıtir: 

Belediye ıubelerindeki baıkl
ti~ muhasebeci, baımühendiı, 
baytar, evlenme memuru ve ka
lea mUmeyizlerinin tayini me
murin komisyonu kararile bele· 
diye reisine ait olacaktır. Baş 
tabip, tabip, ebelerin ve sair sıhhi 
l!lemurlarm tayin ve azilleri ııh
hiye Yekiletine aittir. Kalemler
deki kltiplerin tayini, ait olduğu 
kııım amirinin ve kaymakamın in
haaile yapılacaktir. Nezafet amele 
•e onbaıılan, amelei daime Ye 
hademeler belediye reisinin sa
lahiyettar kılacağı amirler tara
fından tayin olunacak ve kay
lnakama malumat verilecektir. 
Kaymakamlar hudutları dahilinde 
İfavi vazife eden ve fakat doğ
tudan doğruya merkez teıkili
tıaa merbut olan etfaiye, hastane, 
diapanıer gibi bilcümle belediye 
ll\Oeı ·eaab üzerinde de nezaret 
'le murakabe hakkına malik ola
caklar ve buralarda gördükleri 
noksanları belediye reiııne bildi
teeeklerdir. 

imar komisyonu 
Şehrin imarl için teşkil edile

Jek Jf omisyonun azaları yakında 
tehir mecJisi tarafından seçile· 
Cektir. Belediye reisi tarafından 
bu komisyona hariçten ihtisas 
labibi fen adamları da intihap 
edilecektir. Bu komisyon lstan
buı belediyeıinin şimdiki bütçe· 
llııe g6re beş senelik bir mesai 
•e imar projesi haznhyacakbr. 

Adalar elektriQi 

J Çocuk bakım yurdu 1 · ı -. - l .......,. ~--- .._.,,_ .....,.~.,,. 

• 

Cedit Ali Pı. medresetl 

Belediye 
Çocuk bakım yurdunu açmak 
için son hazırbklannı yapıyor 
Yakında belediye tarafından 

Edimekapıda Cedit Ali Pata 
medreıe1inde bir diıpanser ve 
çocuk bakım yuyaaı açılacaktır. 
Diıpaoıerin ve yuYanın memur· 
ları tayin edilmittir. Fakir ka· 
dınlar sabahleyin itlerine gider
ken çocuklannı yuvaya bıraka· 
caklar ye akıam Ozeri alacak
lardır. Medresenin tadil Ye ta
mirine ba,lanmıştır. 

Vilayetlerin Maarif 
vazıveti 

Gazi Hı. ne retakat eden maarif 
umumi müft:ttişi mesaisinden 

ne netice aldı ? 

Behçet B. 
Hararetin 41 dereceye yük

aelmeai ameliyatı geri 
bıraktırdı 

Tütün inhisarı müdürü Behçet Beye 
dün ameliyat yapılacaktı. Fakat har;ı. 

retl 41 derecede olduğu için bu ameli
yat dört &'ün sonraya bırakılmı~tır . 
Dün kendisini ziyarete gelenler olmu; 
sa da doktorlar müsaade etmemi~lcr

dfr. 

Fırka teşkilatı 
Zonguldak meb'usu Ragıp B. 

Halk fırkası teıkillhna ait işler· 
le meıgul olmak ilzere dtın An
karadan Eıkitehire gitmittir. 

Kocaelinde fırka teıkilab 
Kocaelinde fırka teşkilatı ile 

meıgul olan meb'us Sallhattin 
Bey dün ıehrimize gelmiıtir; Sa
lihattin Bey bir iki gün içinde 
gene avdet ederek teşkilat işle
rine devam edecektir. Tetkilit 
işlerinin ikmali için daha bir ay 
kadar bu havalide çalışmak la
zım geldiği anlaıılmaktadır. 

Rize H. F. teşkilatı 
Riıe, 16 - Rize meb'usu Fu

at Beyin riyasetinde çahtan H. 
fırkası teşkilatını tetkike memur 
heyet vazifesini bitirmiştir. He
yet bugün Cümburiyet vapurile 
Istanbula hareket etmiıtir. 

Fuat bey Rizeden aynlmadan 
evvel Türk ocağında bir konfe
rans vermittir. Gazi Hz. ne seyahatlerinde refakat 

eden maarif umumt müfettişi Hasan 
.\li B. şehrimizdeki tetkikatını ikmal Doğru değil mi? 
etmiştir. Dünkü refiklerimizden biri ticaret 

. Bu t~tk.ik.at neticesinde Jstanbul ?'a- müdüriy~ti sigorta şubesinde müzake· 
arıf emınhğı mıntakasında ilk tedrısa- t k . . r vapıldığııtı . . ra ın e ern c. :e ransızca J 

tın seneden seneye ınkışaf etmekte ol· ·, ,. .. _ .. . 
d • ·· ·· ı ·· t •· yazıyordu. l ıcaret muduru :'.\luhı:;ın ugu goru mu~ ur. 

Anadoluda yapılan tetkikat netice- B. bu haberin do~ru olmadığını söyk 
sinde l"rabzon ve havalisinde ve cenrıp mektedir. 
vilayetlerile idarei hmıusiyeleri fakir 
olan Yilayetlere maarif teşkilatını tak- [ 

1 viye etmek üzere maarif ve umumi mu S P O R 
hasebe bütçelerinden yardım temin e- -
dilmesi lüzumu bu te.tkikat netic~sind : Mukadder netice ! 
muvafık bulunmuş hır karar verılmcsı 

Gazi Hz. nin seyu.hatlerinin ikmalin- Ruı 8 8 lc!enler •ltı mı ta da 
den sonraya bırakılmıştır. Y Y g .1 I 9 

Trabzon havalisinde yapılan tetki· yenı dl er 
kat neticesinde de o havalide san'at n Moskova, 16 ( A.A ) - Türk 
sütçülük mektepleri tesisine ihtiyaç ol· boksörlerile Sovyet boksörleri 
duğu anlaşılmıştır. arasında hararetli maçlar olmuı-

Muhtelİt Mübadelede tur. Terbiyei bedeniye ali mec· 

!lektrik ıirketi mümessilleri 
dun belediyeye gelerek fen he· 
Yeti müdürü Ziya B. ile görüş
ltıüşlcrdir. Dün Adalarda vücuda Dün mübadele komisyonunda, işleı i 
letirilecek elektrik tesisatmm birbirleri ile daima alakadar olan dört 
· büro içtima etmiş, ve Yunanlıların 
ıtiJlfnamesi son defa tetkik olun· Garbi Trakyada istimlak etmek istedfü 
llluıtur. ltilMname yakında Na- · .. · ,.· ·mklerin listesi üzerinde görüşü! 

lisi mümessili Türk boksörlerine 
bir buket vererek onları ve bU
tün Türk sporcularını ıelimla
mııtır. Muhsin B. teıekkürde 
bulunmuştur. Her altı karşılaı· 
mada da Sovyet boksörleri ka
zanmıılardır. Ttırk boksörleri 
bugün Leningrada hareket et
mişlerdir. 

fia vekile tasdik edilmek müştür. 
Oıere gönder .ecektir. .t:>U ~iftlikler eshabma tevzi edile<'ek 

Şehir meoliai toplanıyor olan 150,000 liranın tevzii için bir mes· 
ele tahaddüs etmiştir. O dıt, listede 

Şehir meclisi buiÜn saat ikide sade çiftliklerin ismi olup, sahiple;. 
toplanarak Darllllceıe Ye meı· nin isimleri yazılmamıştır. 
baba bütçelerini müzakere ve Çiftlik ~hiplerinin isimleri bugü .· 
kabul edecektir. lerde sene başı tatillerini geçirmek içirı 
'•ı dl I d 1 k · Iı:ıtanbula gelecek olan Garbi Trakya f-t 

e ve er e yapı ıca muza- 1• k - ı·· k 1 ı ı omısyonu ur ve yunan aza annın 
yede ve münıkııelar huzurile toplanacak olan bir celsede 

Belediyelerce yapılacak müza- tesbit edilecektir. 
Yeıle, münakasa ve ihaleler hak- -;;;dd':de-~~-;;'f 
kında Dahiliye vekaleti tarafın- usullldür. 
daıı teklif ve Devlet ıurasınca 
tadiJen tanzim edilen nizamoa· 

lllenin meriyete yazu icra vekil
leri içtimaında kabul edilmiş ve 
'İzamname viliyete tebliğ olun· 
llluttur. Nizamname altı fasıl Ye 
28 maddeden mürekkeptir. 

Mimarların ricasi 
Gliıel san'atlar birliği mimari 

şubesi belediye reiıi Muhiddin 
beye bir mektup göndennitür. 

Bu mektupta, Anadoluhi1an 
ile Kanlıca arasında kain eaki 

* * Karilerimiz pek iyi hatırlarlar. 
Hiç biri bokıör olmıyan ve 
ıırf seyahat havesile yola çıkmış 
çocuklardan mllteıekkil bir ta· 
kımın Rusya seyahati aleyhinde 
kafi derecede yazmıştık. 

Bir maceraperestin bile cesa· 
ret edemiyeceği böyle bir seya· 
hati, Türk boks takımı hamı 
altında icra eden Muhıin 
Ef. nin, gür etçi, atlet, yüzücli, 
koşucu velhasıl bo1<sörden baıka 
her sınıfa mensup Türk genç· 
lerile yaptığı seyahatin ilk heıi· 
met haberi geldi. 

Moskovada yaptığımız altı 

L~~.tli peygamber --, 

Hintli Peyıramber 

M. Krişnamusti 
Kcndiıine peygamber ıftsü veren 

Hintli bugün lstanbuldan 
Romanyaya gidiyor 

Şehrimize gelen ve bir za • 
manlar dünyayı, bilhassa Ame
rikayı keıidisile allkadar etmit 
olan Hintli Krişnamurli buglln 
şehrimizden Romanyaya hareket 
edecektir. 

' 

Adllyed~ 

Refia H. an müracaatı 
Refia H. ism ı ndc b r i tarafın· 

.•An lstanbu cra rıyase tıne bir 
müracaatta ouhrnu . nıuş tuı . Re
fia H. , bir zattan alaca~ırıı ls· 

tanbul ikinci icra dai resı vasıta-
sile muntazaman a ldığını , fak~t 

ay evYcli icra dairesinin artık 
.. ,. .; .unun parayı gel rmediğ'ıni 

söylediğini, halbuki borçlunun 

parayı icraya verdıği iddiasında 

bulunduğunu bildirmi,, İcra riya• 
seti tahkikata başlamıştır. 

Balıkcının müdafaaaı 

Ağar ceza mahkemesinde, Ka
rısı Ane H. ı atdüren balıkçı 

Hikmetin dlln müdafaası yapıl

mııbr. Muhakeme karara kalmıf· 
tır. 

11 aene hapi• karan 

lstaobul afır ceza mabkeme

ıinde dOn Sahlepçi A%izi öldnr

mek kaatile d6rt yerinden yara· 

lamakla maznu~ Khım hakkın
da karar Yerilmiftir. 

Bir kadın meselesinden tabad· 
dUı ettiği anlatılan Yak'adan do-

layı maznun 11 aene ağır hapn 
mabkQm edilmiştir. 

Dahiliye Vekili 
Şükrll Kaya B. 

ı•hrimize reldi 
don 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya B. ft 

M. Krişnamurti kendi fikirle
rini bir Peygamber kavli gibi 
tamim etmek istemektedir. 33 
yaıında olan bu " Peygamberl,.in 
Hindistanda birkaç milyonluk 
bir ümmeti vardır. Hıristiyan
hkla Buda dinini mezcrederek 
yeni bir mezhep çıkarmıthr. 

Dahiliye Kalemi mahıuı müdürti Ek· T enasuha inananlar M. Koriş-
rem Bey dünkü ekspresle Anakradan 

namurtinin hazreti Isadan baıka 
biri olmadığına, laanın insanlan şehrimize gelmişlerdir . 
en ıon ve yeni hakikatlere isal Vekil B. lstuyondl\ Reisfcümhur 

K · t' · k f t' Hz. namına umumi kdtip Tevfik B. le 
ıçm rıınamur mm ıya e ıne . . . . 
girdiğine it ikat •diyorlar. Bu zat ,·ah Muhıttin, muavına Fazlı B. ler ta.-
her halde Türkiyeyi dinini tamim rafından karşılanmıştır. şuUn Kfı~l 
için müsait bulmamıt olacalc ki B. Anakara ~ot.orfle lDoımatia~ha
burada hiç konferans vermeden rayına gitmi~ öğleden sonra R~lıküm 
gidiyor. bur Hz. tarafmdan kabul edilmi~tlr. 

Tasarruf Haftası 
Vitrin müsabakası jürı heyeti dün çalişmiya baş
ladi, halkin attiğı reyler cumartesi tasnif edilecek 

Vltrlııı müaabUMl Jür\ heyeti içtima halinde 
., • Halk tarafından verilmiş olan rey-

ler cumartesi günü tasnif edilecektir. 
Tasarruf haftası münasebetile dün 

akşam Türk ocağında müderris Ayni 
zade Tah~in B. bir konferan. vermi~ · 

tir. 
Konferansa Gazi Hazretlerinin: ••ya 

şamak ,.e km·vetli bir devJet kurm.ık 
için iktisat e astır. Bunun için bütUn 
mesaimizi bu noktada tek if etml'liyiz. 
Siyasi n asked muzafferiyetler ne f{I\ 

Buna nazaran belediyeler na· 
lllıııa her türlü alış, sah9, yapı, 
1-lllirat, kiralama, işletme, taşıt
~· itleri münakasa ve müzayede 
ıle yapılır ye bu iıler için ilk 

Türk mimarisinin bugüne ~adar 
naaılsa kalabilmiş bir nadiresi 
olan Amca zade yahıımn in
hidam etmek ilıere olduğu, 
kabilse bu yal.nın şehir namına 
satın alınarak tamiri, kabil de· 
ğilıe bir sermayedara tamir mü
saadesinin verilmesi rica edil
miıür. 

bokıun altısında da kaybettiği· 'itrin müıabakaaında muvaffakiyt t 
miz haberini teessürle yukarıya görülen matazalardan Bursa pazarı 

dar büyük olursa olsun iktısadi zafer
le tetviç olunmadıkça hiç bir kıyemt 
leri olmaz:.,, vecizelerile başlıyan Tafı · 

allce ait olduğu dairece takdir 
lt encümence kabul olunan mu· 
"-ınmen bir bedel konur. Mü
~İQl iatikşafat ayrw;; müsabaka 
Ue yaptınhr. Münakasa Ye mü· 

Mimari ıubeai bu binanın ta
mırı ıçın maddi ve manevi mu
avenette bulunacaktır. 

Y l. il •t · 1 · · k sin Bey fktısat ve tasarruf, j tihsalıitı 
dercettik. er ı ma ar vı rın erını seçece o- . . . . 11 • k h kk 

1 ··· · h t• d" t 14 t t' t tezyıt 'e J erlı malı ku anma a ııı 
1. M l k h · an Jurı eye a un saa e ıcar . . . . . , . 

Ne diye ım . em e etin aysı- odasında toplanmıştır. da faydalı maHimat vermış ,.e ı tıkla .. 
yet ve ıerefini miras yedi gibi Bu içt imada verilen karar üzerin.! ni kazanan türkün milli hayatında ş• .• 
harceden Muhsin efindi bu mem· öğ leden sonra İ stanbul tarafındaki diye kadar me,·cut olmıyan bakım mef 
lekete utanmadan nasıl dönecek? vitrinler, gece de Beyoğlu tarafındaki humunun da muvaffakıyetle yaratı. 
Merak ediyoruz. lor gezilmiş \e tetkik edilmiştir. cağını anlatmıştır. 
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VAKiT 
Yeni bir tarik cer~yai 1 

Aldığımız haberlere göre Os
manlı borçları meselesinde hü
ktlımetle aralarında noktai nazar 
ihtilifı mevcut olan Fransız ma
hafili maliyesi alakadar Avrupa 
devletleri arasında siyasi bir se
ferberlik hareketi uyandırmak 
teıebbilsüne giriştikten ve bu 
.eşebbllsün akim kaldığını gör
dükten sonra yeni bir entrika 
yoluna dönmek üzeredir; yani 
hükiimetin 1928 itilafını tatbik 
hususunda tesadüf ettiği müşkü
lattan dolayı yeni bir tesviye ça
resi bulmak istemesi pek samimi 
bir hüsnii niyete müstenit olduğu 
halde bunu sırf Fransa hfikOme
tine karşı siyasi maksatlarla cep
he almak hareketi şeklinde gös
termeğe gayret edilmektedir . 
Fikrimizi daha iyi teşrih edebil
mek için biraz izahat verelim: 

Dilyunu umumiyecilerle hüku
met arasında cereyan etmekte 
olan müzakereler beş altı ay 
evci aşağı yukarı bir itilaf saf
hasına girmiş idi. Bu sıralarda 
sabık Paris sefiri Fethi beyin 
teıebblisD ile S. Fırkanın teşek
ktH etmesi üzerine meselenin 
manzarası değiıti. Evelce Anka
raya gelerek hükümetle anlaş· 
mak istiyenler bu defa Fransa, 
lngiltere, ItaJya, Almanya hU
kümetleri nezdinde teıebbüsler
de bulunmağa başladılar. Bu 
dört devletin müıterek siyasi 
teşebbüslerini tahrik etmek is
tediler. Fakat bu tecrübelerinde 
muvaffak olamadılar. 

Bu devletler hamillere ve ve
killerine ret cevabı verdiler . 
Şimdi öyle görüyoruz ki Dü
yunu umumiyede nisbeten 
fazla bir hisseye malik olan bazı 
Fransız müessesatı maliyesi hü 
kQmetin bu meselede aldığı va
ziyeti TUrk siyasetinde bir nevi 
Fransız aleyhtarlığı şeklinde gös
termek, bu suretle münferit, hal· 
de kalsa bile Franaa hilkflmeti
nin siyasi müzaheretini temine 
çalıımaktadır. Türk hükümeti 
Anadolu şimendiferiDin muba
yaa bedelini muntazaman veri
yormuf; diğer harici borçlarına 
ait mukaveleleri oldukları gibi 
tanıyormuı. Yalnız en ziyade 
Franıız ıermayesını alakadar 
eden Oımanlı borçları mukavc
leıini tatbik etmiyormuı. O hal
de bu tarzı hareketi Fr11nsız 
tleyhtarlıiı auretinde tefıir et-
mek zaruri imitl 

Devletleri mOıterelc bir siyasi 
eıebbiiH aevketmek emelinin 

.. ukutundan moteYellit olan bu 
yeni tahrik tecrübeai bir ıqkan
ık eaerinden baıka birıey de
~ildir. Onun için, eğer Düyunu 
1JmumiyeciJer, şüphesiz, bu yolun 
:ia çıkmaz olduğunu pek yalcın 
ıamanda anlayacaklardır Ye ni· 

ayet derhal Ankaraya giderek 
'oğrudan doğruya hükumetle 
• ılaşmak çaresine bakacaklardıı 

.AtJuHeı .A.wtı 

Noc! vat<1aş11 ken 
Vilayet çam ke•en ve satanlara 

ihtarda bulunuyor 
İstanbul \'ilayetinden : Noel yortu· 

l'IUnun yaklaşmakta olduğu şu sırada 

bir takım adamların nereden olduı~ . 
belli oJmıyarak piya ·aya çam enmi bir 
çok ağaçlar ve dallar getirip satmakta 
oldukları görülmektedir. 

Ağaç kesilme~ i memnu ve müsa:ıde. 
ye mütevakkıf olduıhından bunlar 
cezalandırılmak üzere mahkemeye vt!· 

rileceklerdir. 
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. . Hikaye ~{ · 

Kıskanç Yağmur ! 
Frannzcadan : 

Bir balo... T asfire ne lüzum 
var. Artık bizde onun hangi 
dekorlar içinde geçtiğini biliyoruz. 

Burada fazla olarak birde kon- } 
feti yağmuru •ar. 

"LiiHi" farap tüccarı olan ve 
ondan çok Yapurlarda, trenlerde 
dDnyanın d~rt tarafını dolat· 
makla geçiren bir adamın karı
ııdır. Bu baloda akrabalarından 
baılıca bir zatın yardımile bu· 
lunmaktadır. 

Danstan sonra LiilQ, tanıma
dığı bir erkeğe konfeti atıyor. 

Ama, herkes attığı için atıyor. 
Ayrı bir maksadı yoktur. Deli
kanlının fikri böyle değil. O, yüzü · 
ne çarpan küçücük, renkli ka
ğıtları bir vatt biliyor. Bu ümitle 
kadına yaklaşıyor. Balolarda ek
sik olmıyan vesilelerden birile 
konuşmağa yaklaııyor. 

Lfılfı , güzel, sevimli, ıonrada 

ienç olduğu halde oynaşları aev
mez. Ona çarpan her erkeğin 

kırılmaz, yumuşamaz bir gayretle 
karşılaııarak döner. 

Fakat bu delikanlı her neden
se genç kadına hoş göründü. 
Seıi okadar özlediği kocasına 

benzediğinden mi, neden onunla 
konuıurkcn muhaverenin aldığı 
mahrumiyetten ürkmiyordu. Böy
le böyle sohbetleri ileriledi. Şam
panyada çok hayırlı bir yar· 
dımcı oldu ve nihayet 11 Lfılfı,, 
delikanlının kendisini ziyaret et
mesine izin verdi. 

Hemen ertesi ıtünü Lfılu'nun 
evinde gene balodaki gibi karşı 
!<artıya idiler. Şu farkla ki bu 
defa delikanlı balodaki uılu ço
cuk değildi. 

Genç kadın, bütün hücumlara 
lrnrıı durdu ve: 

- Yool. dedi, ben, sizin in· 
sanlığmıza itimat ederek evime 
kabul ettim. Hatta hidmetçileri
mi bile muhitimden uzaklathr
dım. Şimdi böyle hareket etme
nizi size yakııtıramıyorum. 
Lülu, buıı!an söyleyüp Fakat 
bir taraftan da dudaklarındaki 

güzel, insana cesaret veren te
busüm silinmiyordu. Sözlerin 

kat'i ifadeıine bu gülüşün iması 
karıştıkça riyaziyedeki müsbet 
menfi işaretler gibi birbirini ref 
ediyorlar ve delikanlı ıımaşmakta 
devam ediyordu. 

Bir aralık Lülu, fena bir pu
ıuya dilter gibi oldu. Az kaldı 
delikanlının kolları sıcak bir ke
ment gibi beline dolanacak ve 
dolgun kalçaları ile asabatlar 
göğüslerinin aşağıla , yokarılı 

rnesnetleri]e bir kat daha kuv
vetlenecekti. 

Bereketversia çabuk davrandı 
la yüzOnU yakan saçlarını ür

pertecek kadu yaklaşan sıcak 

nefeslerden uıaklaıabildi. Amma, 
it bitmemiıti. Bu çocuk çok ce
aurdu. Bir hllcumu göğüsleyince 
bir baıkasına geçmek için rüc
ate Hizum görmeden ileriye atı
lıyordu. Sonra oda çok sıcaktı 
ve sobanın üstündeki gümüş 
tastan muattar bir suyun sinir-

leri yumuşatan güzel kokulu bu
harı da daiılıyordu. Sıcak, gü
zel koku hareketten allanmış 
genç yüzü, parlak gözleri hep 
birer silahtı ve hepsi de Liilüya 
çenilmişti. 

Bir aralık kendini bu gevşekliğe 
bırakmak, puseden bir yorgan 

altında sarhoş yatmak. kuvvetli 
bir uykuya dalmak ihtiyacını 

duymuştu. Ama, ondaki ismet, 
ahlak kitaplarının tarifettiği na
musa giremezdi. Lfılfı, ke!ldi gü
zelHğini kıskandığı için onu bat· 
kalarına veremiyor, vücudunu 
bir mecusinin ateıini tnuhafaza 
ettiği gibi saklıyordu. 

Gencin dudakları çıplak boyu
nunuo güzel çukuruna yapışacağı 
bir sırada yay gibi fırladı ve 
balkona çıktı. Arkasından deli
kanlıda atıldı. Balkon alçaktı 
genç kadın bahçeye sıçradı. De
likanlıda. Fakat şiddetli bir yağ-

mur yağıyordu, ortalık çamurdu, 
adamca&ızın ayağı kayarak ka
paklanmıştı. 

Kalktığı vakit, Lfılüyu gene 
balkonda gülüşlerinin en nazlısı 
ile gördü. Hem bu dafa yalnız 
tebessüm ile gülmüyor fıkırdaya 
fıkırdaya gülüyordu. 

Delikanlı ona doğru yürllyor
du. Galiba hala uslanmamıştı. 

Gene başka bir tabiye kullana
rak maksada varmak niyetinde 
idi. Lfılu, bunu anlamış olacak 
ki : 

- Biraz durunuz ! 
Dedi ve salona girerek bir el 

aynaaile döndü. Şimdi orada her 
vakitten daha güzel ve daha if
tiha verici idi. 
Aynayı delikanlıya tuttu. Ora

da çözülmüş bir boyun bağının 
kuyruk gibi sarktığı ve çamur
lu bir yüzün maskaralığı görü
lüyordu. 

Zavallı çocuk kaybettiğini an .. 
ladı ~e şapkasını almadan dışa

rıya fırladı. Bir taraftan mendi
lile yüzünü siliyor bir taraftan 
da bir taksi gözlüyordu. 

Lu:u, ise sayesinde kurtuldu· 

ğu yağmurun altında vücudunu 
ısl:ıtıyor ve sanki sayesinde kur-

tulduğu yağmura güzelliğinin 
zekatını veriyordu. 

Polis Haberleri 1 
Muhtelis mutemet Zongul

dakta tutuldu 
Poliste müteferrika mutemedi 

iken taavün sandığından ihtilas 
suretile iki hin küsur lirayı zim-

metine geçirerek firar eden 
Muhtar Ef. Zonguldakta yakala .. 
narak ıehrimize r,önderilmiıtir. 

Bir otomobil kazası 
Şoför Kadrinin idaresindeki 

otomobil Tophaneye gelirken 
önüne çıkan bir sarhoşa çarp-
mamak için direksiyonu çevir
mİf fakat bu defa bir ağaca 
çarparak parçalanmıştır. Bu ara
da otomobilde bulunan Cemile 
isimli bir yolcu H. da yaralan
mıştır. 

Çarpan çarpana 1 
Bakırköyde Kartaltepeden geç

mekte olan Y orginin arabası 

Feride . isminde bir kıza çarpa
rak ağır surette yaralamııtır. 

Sarhoıun marifeti 
Fatihte oturan Yusuf Kenan 

Ef. son derecede sarhoş olarak 
evine giderken kendi ktndisini 
bıçakla yaralamııtır. 

. .. -~ .. 
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Kara Karının oğlu yaman adamsın·· 
Sebe oğlunun bu mülihaıasını, 

fikrin sahibi bile tastik etmişti. 
Eıter, tekrar kendi teklifini 

ileri sürdU : 
- Siz benim teklifimden ali

sını bulamazaınız, Geliniz, beni 
dinleyiniz. 

Sebe otlu onuda suıturdu: 
- Eıter! acele ediyorsun. Bir 

az ıabret. 
- Peki, kara karının olğlul 
Hepıi gUUifmUşlardı. Sebe oğ

lunun onlar arasındaki adı, kara 
karının oğlu idi. Bu onun vali-
desiuin siyah bir cariye olmasın
dan kinaye idi· Bu yahudi oğlu
nun siyah bir cariyeden gelmesi 
onun ynznnn de karartmıştı. 

Eşterin latifesi celsenin ciddi
yetini Ye Sebe oğlunun celseye 
hakimiyetini biraz ihlal eder gibi 
olmUftu. 

Sebe oilu, Hatem oğluna ba
karak: 

- Hatem ğolu! Sen ne diyor
sun? Demindenberi birşey de
medin? Ne dllşllndüğünü söyle
sene! 

Hatem oğlu Adiy cevap verdi: 
- Sebe oğlu ben aizin gibi 

dütiinmiyorum. 
- Neden? 

- Çünkü bana kalırsa, hepi-
miz kalkıp yurdumuza gidelim. 
llerde bize bir tecavüz eden o
lursa, biz de harekete geçeriz. 
Bizim de adamımız, bizim de si
lahımız ve atımız var. Bize taar
ruz etmek i•tiyen varsa biz de 
ona karşı kılıç çekeriz. Bize kar
§ı bir hareket vukubulmazsa biz 
de huzur içinde yatarız. Siz bize 
iltica edecek olursanız ıizi hima
ye ederiz. Sıkıntıya uğradığınız 
zaman bizden medet dileyiniz. 
Size yetitiriz, bizim fikrimiz bu
dur. 
Sebe oğlu; bütün araplar arasın· 

da ıeha ve uluvvücenap kahra
manı olarak tanılan meşhur Ha
temın oğlu tarafından ileri ıürü
len bu fikri, ulu orta tezyif ede
mezdi. Evveli bu fikri tasvip et
mek, ondan sonra geriıini dü· 
tünmek lazımdı. 

Sebe oğlu ona dönerek: 
- Hatem oilu ! çok güzel dütü· 

nüyoraun. Senin gibi mert ve aıil 
adam ancak böyle düıünür. Se
nin 1ıibi kıymetli ve yük.ek bir 
doıtumuz bulundukça bizim ıır
tımız yere gelmez. Fakat ıizin 
büyük kabileleriniz, büyük kuv
vetleriniz, bulunduğu halde biz 
ıizin yurdunuza gidecek olursak 
çok geçmeden iatiıbl ediliriz. O
nun için, biz, daima ıizin lutfu
nuzdan iıtifade etmekle beraber 
baıka bir çare bulmak mecburi
yetindeyiz .. Sen ne dersin Salebe 
oğlu! 

Salebe oilu söyledi: 
- Bana bakın! ben bu ite iıti

rak etmekle dünya pe9inde koı· 
madım. içinizde dünya için ko· 
tanlar canlannı kurtarmak için 
yol dütünsünler. Ne yapmak iıti
yorlarsa yapsınlar. Ben, mütki.il 
bir vaziyet kartııında kaldığım 
zaman kılıcı~ı ~eker, ve o müt
külü halle çalıtırım ! Benim için, 
bu, budur. 
Herkes su•muftu. Salebe oğlu, 

hepsinden meflrureci çıkmı,tı. 
Sebe oilu, onun ortaya dağtımak 
istediği hamaset havasını boz· 
mak istemedi. O da sustu. Birkaç 
lahze de•am eden sükunu Evfa 

oilunun se•İ yırttı: 
- ATkadatlar ıusmak zamam 

değil! gecikmeden bir karar ve
relim. Demin ne kadar tehlikeli 
bir halde olduğumuzu hepimiz 
kabul etmif 1 hepimiz anlamıştık. 
Uzun müzakerelerle geçecek za
manımız yok. (Ali) Y4J'ID hare-

ket ediyor. Ve bizi kovuyor. BiS 
ne yapacağız? Herkes, düne ~·: 
dar bize karşı nefret hislerıl1• 
saklıyordu. Arbkonu pervasızca 
ızhar edecek, biz kalkıp gİtJJler 
sek herkeı, bize hakaret edece .: 
bize en cirkin muameleyi reva dgo 

• 1 • recek, ne yapacaksak yapa 1111 

kendimizi kurtaralım! 
Gözler Sebe oğluna dikihnİt· 

Eşten ona istihfaf ifade eden gö:ı: 
lerle bakarak: 
- Hepimizi dinledin! denıitti, 

hepimizin fikirlerini bejenrrıc
din. Sen söyle bakalım. 

- Sebe oğlu bu suali bekliyor-
du. . 
Onun vereceği cevaplarını petırı 
den hazırladığı aşikardı. l(en· 
disi Eşlere dikkat ederek ıordll.: 

- Etler, dedi, Ali Baaraya Jll' 
çin gidiyor?! .• 

- Barıtmak için. , 
- Sen bunu bozamaz mısın· 
- Nasıl bozabilirim. iki taraf 

anlaşmış bulunuyor. . e 
- Fakat Etler, Ali askerlerıl 

birlikte gidiyor. 
-Evet, aıkerlerile gidiyor, çtiJ1 

kü oradan Şama dönecek. 
- Talha ve zübeyr ile anlat• 

tıktan ve bizi attıktan sonra Şs' 
da mesele kalır mı? 

- Belki Muaviye, başka bir be 
hane bulur. 

- Bizi ~imdilik orası alakada' 
etmez. Fakat Ali buradan aıket" 
lerile birlikte hareket etmiyor ıra" 
O halde aen ve biz Alide

1
," 

(Bitmed 

-----?i 
1 HAARICI HABERLE~ 

E)ııankerenin hastalıd' 
Paris, 16 (A.A) - M. BarthoıJı 

Madam Poincare'•in nezdinJeı9 
ayrıldığı sırada M. Poincare''İ~ 
sıhhi yaziyeti hakkın<la malcuo' 
almak istiyenlere verdiği c~v•f'' 
sabahleyin ortaya çıkarılan e: 
difeli haberleri tekzip etmif, . 
Poincare'nin rivayet adildiği gibi 
bir "üreıni,, buhranından muıt•• 
rip bulunmadığını •e felce ujt•' 
madığını illve etmiıtir. 

Paris, 17 (A.A) - M. Poiır' 
care'nin sıhhi vaziyeti biraı 5'" 

lalı kesbetmittir. -----:' 

f Memlekette VAKi{:] 

Ada pazarında 
lktiaacli faaliyet, baaıı-• 

kumbara ve boraa 
Adapazarı, (Vakıt) - Kasao10 

ikhsadi inkişahnda zikre 18Y11~ 
varlıklar gösteren Türk Ticare

1 Bankası,, bundan 6 ay e'lfe 
18 inci şubesini Karaaıüııeldel 

·ıı açmıştı. Bir ay zarfında bu JJJ~ 
müesse:se. Gemlik ve Y enişeb•r' 
de iki şube açarak ıubele~iO 
adedini 20 ye iblağ etmiştı~ 
Memleket için hayırlı ve fayd• t9 
olan bu faaliyette bankanın um" 
mlldOrü Aaım Beyin mühim eaı0" 
ği vardır. 

• Türk Ticaret Bankası seıı• 
başında kumbara alanlara ınab" 
sus olmak üzere eğlenceli bit 
gece tertip edecek, bu toplıJJ" 
mada iktııada tasarrufa dair oıJ" 
tuklar da s<Sylenecektir. Baok• 
timdiye kad~r 100 tane kuınb•' 
ra sa'tmııtır. 

• Burada zahire borsası 3te
denberi Ticaret odasına merbut 
olarak idare edilmekte idi. rkt•" 

k . '•' ıat ve Aletinde bulunan ıf 
üzerine borsa, bundan soor• 
artık müstakil olarak idare ecPl" 
mej'e baılanmııtır. 
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Tahta kurusu 
Onu köyde görfirilz, kasabada görü

rüz, fehlrde görüril:r •.. Bu adam aranızda 
havıdın ya~ar ensesi kalındır. Sırn pek
tir. Ve her kuvvete karşı blokhavzdır. 
Bu adam her parazit gıbl muzuedur. Her 

Parazit gibi şişmanladıkca asıl vücudun rengi 
solar. kani çeklUr, ve bu parazit önünde 
halk bii kıkırdaktan başk bir oey değil
dir. Murabııhayı bagdan floksira tyıklar 
gibi balkın arasından !!öküp atmak tahta 
kuNsu ezer gibi kanan nmaklan arasına 
bırakmak: IAzımdır. Ren buna kanllm. 

-~X2=4 
Fakat köylü, küçüle esnaf muhtaç ol

duğu zaman nereden itibar alacak? 
Şo banka böyle yapmış, Ziraat ban

kası köylüye az yardım etmiş diyecek 
değilim. Ben gece yaıısı yatağından uya
nıp tahta kurusu ayıkhyan adamın ted
birlerinden bahsetmek istemiyorum. Bn 
iş ya kökten hal olunur, ya olunmaz. 
Kökten hallolunmak için inkıl~p Tilrkl
yesinin Banka siyaseti devletle birlikte: 

Köylü ve küçilk san'at sahiplerini 
himaye olmalıdır! 

İnkıhibın hocası 
Fırka içtimaındıt İbrahim AlAettin 8. 

tanzimattanberi mecburi tahsil meselesin
den bahsetmiş! 

lbrahim A14ettin Beyin anlatnğı şeyler 
hazindir. JOOO - 5000 kişiye bir talebe 
isabet ettiğini bir demokraside dinlerken 
saşırmamak lazımdır. Çünkü nnlatılan şey 
6adece edebiyatsız bir kelime: 

Tehlike! 
Biz bir taraftan insanları okutup yaz

dırdıracağız. kafalarını müspet bilgiler 
vereceğiz. Faknt bir taraftan da yeni 
rejimin fikrini yeni insanlara aşılıyacağız. 
Yarınki neslini ruhunu cübbeden bozma 
ismokin giyen. kırkınddan sonra hacı yağı 
yerine koti sürünen fikirler. ve adamlar 
yapamaz. Yeni rejimi, yeni fikri fesi ve 

şalvan tanımıyan nesle anlatmak için her 
şeyden evvel yeni, ycp yeni bir fikir ve 
maarif seferberliğine ihtiyacımız var. 
Yeni fikirleri inkıldbın kültürünü yaymak 
için ilk karagAh yeniden açılacak olan 
inkıllpçı muallim mektepleridir doğrusu 

nu isterseniz her rejimin kendine göre, kendi 
tipinde bir hocası vardır. Diplomab, siya
setclsl, hattn edibi olduğu gibi. 

Sadri Etem 

Öksürük. nezle, 
boğaz aarılar• 

ve brenııtın husurına 
mani olmak ve 

tedavi etmek için 

VALDA 
PASTiLLERi 

kullanınıa 
BOtDn eeüiiiC ve ecn 

depolarında 

Htllir. 

VALDA 
lsm,ol ta1ı1ao kutalai 
deraoünde talep edfnfı 

Tefrika numarası: 10 
Yez.an : •Garp cephesinde-• müellifi 

Erik Mari11 Remargue 

Kralın aşk maceraları 

Roma a ra 
Tür ı· ası 

Kral Karol bugün artık eski mace
raları ile olan bütün rllakasını 

kesmiş bu unmaktadır 

Romanya Kralı Karol 

Deyli Ekspres gazetesi tara
fından Yerilen malumata göre 
kıral Karo! eski aşk macerala
rını tamamile tasfiye etmiş bu
lunuyor. Kıral Karol namına ha
reket eden avukat M. Pol Bon
.kur, Kıralın geçirdiği menkfiliyet 

um 011 nnnııı rnuını 1e11 uuumuıımmtuınnm u ınnu unut munu ıı u 

.Surrealistlerin fil111i 
Bir müddet mukaddem pari

sin Surrealist san'atkirlan bir 
araya gelerek M. Bunnelin "Al
tın devri,, diye yaptığı eseri 
filme çektirmişlerdi. Eser hazır
landıktan sonra gösterilmiş san-

c;enelerinde arkadaıı olan Ma
dam Lambrino ve Madam Lu
pesko ile kat'i itilafoameler imza 
etmiştir. 

Madam Lambrino, 1918 te Kı
ral Knrol ile evlenmitti. Nikah 
Odesada aktedilmiş ve bir ço
cuk doğmuştu. Madam Lambrino 
jmzaladığı son itilafna e ile ge
rek kendi namına gerek oğlu 
namına her haktan feragat etmiş 
ve Kıral ile arasındaki rabıtayı 

mefsuh tanıdığını takrir eylemiş
tir. Buna mukabil Madam Lamb
rinoya 80,000 lngiliz lirası veril
miştir. 

Kıral Karolun Paris arkadaşı 
olan Madam Lupeskoya 20,000 
lngiliz lirası ile Transılvanyada 

' bir köık verilmiştir. 

Bu itilafnamelerin imzasile Kı
rnl kalp işleri taıviye edilmiı 

oluyor. Bu tasviyeden sonra Kı
raliçe Helenin Parise gitmesine 

• mani kalmamıştır. 
Kıraliçe Helen için Pariste bir 

ikametgah hazırlanmaktadır. 

Darülbedayi Temsilleri 
Bu nk§am ı 

sant 21,30 da ISTAHBUl BELEDiYESi 
ve yann matine ~~~ t~ ~~ saa 15,30 da 

~UYH itin~e 1 

Rü~H 1 1 Fııciıı 3 perde 1111 
Muharriri : 

Cevdet kudretB. } 1111111 
Arzuhalci meh· 

S - VAKiT 18 Kinunevel t 930 -

1932 Olimpiyadı • BILLIE oovE • 
Majik Sinemasında Davetnameleri bu güzel ka

dın dajrtacak 

1932 Olimpiyat oyunlarınm 
Lozancelde yapılacağı evelce ilan 
edilmişti. Olimpiyat oyunlarında 
resmi ev sahipliği Mis Pegi Ha
milton tarafından ifa edilecektir. 
Mis Hamilton Olimpiyada işti
rak edecek olanlara ait davet
nameleri bizzat dağıtmak üzere 
seyahata çıkacaktır. 

USl{UOAR - HALE 
Sinemasında (Aok hakimdir) 

her gün gündüz 3 te gece 9 da. Cuma 

günleri 2 de 4 te 9 da. Gelecek program 

7..oraki Korsan 

Muvaffakıyetle gösterilmekte olan 

Topların ateşi altında 
Şayanı hayret süper filminde te
maşageranı tesbirve gaşyediyor. 
Uaveten: 2 kısımlık sözlü komik. 
Her Cuma \e Pazar günleri saat I0,30 

d:ı ter ıl!it ı fıatlıı matıneler. 

ikinci m r cıme' <'O u' •rSO 
o.ular 200 ~ muştur. 

Şehzadeba,ında Türk salonunde 
18 Kanunevvel Perşembe günii 

akşamı 
MiLLi ORTA OYUNU 

Bahçe Sefası 
Kemani meşhur Memduh B. in 

saz heyeti. 
Aynca: Karagöz 

Bu ,:ün 
·ı URK AKAO~:MI TIYATROSU 

T. A. T. 
Şehzadebaşı "HilM,. tiyaırosundı bu 

gün saat I 5 te ı - Ercüment Bebzadın 
'Yolcu" ismindeki fantezi müzikali, 
2 - "Eşber,,in saray faslı, 3- Ertuğrul 

Sadettınin Darülbedayie alt "Bravo 
Rcjisôr., isimli groteski, 4 - Hayri 
Muhittinin "Ateş içinde,, faciası. ----llllllll!:ıaıaıııı:ınıııaıı:ıııı:ııııııırı::ıım!ll:lııııımllll:l!lıııııııı:ım:ı:unı:ıı:::r.ııır.::;::::;:ır.:illlılt:ı:ıımıııııın.ıulilllillllıııı:uııııınll!lmıuıım•ı:ıın:ıuııım111ııııııııııJJ._.,,, 

Beyoğlu'nda Istiklfıl caddesinin merkezinde 126 numarada 

CUMA 
119 

Sinema 
Tamamen Fransızca sözlü ve şarkılı 

Ai-TANG 
Kanunuevvel Silperfilmi ile küıat ediliyor. 
Mümessilleri: ANNA MAY VONG, HELENE DARLY 

Filmi tertip eden: JEAN KEMM 

Mevkilerin fiatlan berveçhiı.ir tesbit edilmiştir: 

ikinci bnlkon 35, Birinci koltuk 55, Hususi kultuk 75, Husu.Jİ 

balkon 75, Balkon loca 300, Alt knt 400 kuruş. ' 
R Znbitan ve mektepliler: Birinci koltuk 40, Hususi balkon 55 kuruı. 

sör de oynanmasında bir bees 
görmemiştir. Eser beş '<>D gece 
oynanmış, hiçbir kimse fev
kaladelik bulmamıştır. Fakat bir 
gece "Jennesse Tatriotes,, yani 
0 vatanperver gençlik,, grubuna 
mensup yeni gençler sinemaya 
gelmiş, bunların biri perdeye bir 
mürekkep şişesi atmış, ötekileri 
dışarda satılan surrealist kitap-

\ Telefon Beyoğlu 2851 1 
mimm1m-.:n•mıı••••••mml &111ıııııu ııır.ıımınııııı ıuıııı mııı ~ 

arihi ~ 
ları ve resimleri tahrip etmiş
lerdi. 

Polis müdaheleye mecbur 
kalarak sansorun eseri tekrar 
gözden geçirmesini rica etmi , 
yeniden tetkik ederek bir karar 
verinciye kadar filmin oynanma
ması için emir vermiştir. 

• s 
Asrı Saadet - Sadrı İslam 

3 - 4 bin sayfa 9 cilttir. eski harflarladır. 
Yazan : Islam akademisi. - Tere eme e .ien : Ömer Rııa Bf. 

Fiyatı: Bez ciltlisi 1400, meşin ciltlisi 1600 kuruştur. 
Posta Ucreti: Türkiye için 125 hariç için 300 kuruştur. 

Bed :ini bir defada veremiyenler taksitle de verebilirler. • 

~ Neşreden : Asarı ilmiye kütüphanesi ~ .. 
l\lüHlzim birer birer e1lerimizi sıJ,,. •sözleriniz .... IJnkalım bu sözler sizi n :· - Görlişelim Gerhartı sız gidiyorlar. Onların bir daha top-

yor. Maks Vcl ile karşılaştığı zaman reye götürecek? Ve uzaklaşıyor. Vedekamp elimi sı lnnmamak için gitmeleri ne anlaştJ. 
dudaklarım bülrnrek: Vcl, mülft.zimin üzerindeki nefer kıyor. Ölenler için tahtadan haç yon· maz şey. Ah! 

- Artık sıra sizin.- gocuğuna bakarak mırıldanıyor: tardı. Dana diyor ki: Arkalanndan ko'i>up on lan gerige-
Diyor. Mnks Yel cevap veriyor: - Siz ne kazandınız?- - Sana bir haç yapamadıtrıma ya- tirmek, kendilerine demek lazım de· 
- Artık kanlı devir geçti. Hel kızarıyor ,.e sert birt.wırla: zıkErnst ! Dir piyano lmpağı saJ,lamı ğil mi? "Nereye gidiyorsunuz? Gitti· 
- Fakat kahramanlık devri de ni- _Bir hatıra; Öyle bir hntıra ki 0 _ hm. Senin haçını abanozdan )apacal, ğiniz yerde yapayalnız kalacakiilnız. 

hnyct buldu. Bu devirde ne hayır bul· mm para ile satm alınması imkansız- tım. Sizin yeriniz bizim yanımızdR.dır. Be-
dunur? . . . dır. Ceva~ ve.riyorum: ~ raber kalmalıyız. iperler kazmalı, 
.Mn~s b~r an dll~linüyor: . . Biz bu mükrılemeden pekte anlamı· . - Dır gün olur l.lzım gelir .. O v, karakollar tanzfmetmeliyiz. Başka tür 
- ıy:llık ve se\'lŞmc devrının de ken. yoruz üşüyoruz münakasnnın mana kıt sana haber ederim. 1.. ? K d. 1 . Ud f 

dine göre bir kahramanlığı yok mu mil sız olduvu lmnaa~mday;z .,;Cihanın gi Gülüyor: ttı yaş~nıkr tmı ..... en_ ım zı m a aa 
ı r. i · ? ' "' • ' • h 0. e mez ı e - anrruza ugrarız. 
,ız mım. •.. dişi bir sürü sfü;le deği mez ki- - Hazır ol bahalık ••.. Daha arp ıt- 1 Hel sert bir tavırla cevap veriyor: medi.-. • • • • • • • • • • • • 

* "' * - Hayir kahramanlık huna denmez. ~ Sonrn çarpık omuzu ile yola clii illi 1 l"akat onlar gülerek ellerini sallı-
lnsanrn ölümü istihkar ettiği noUacla Artık dagıldı~, vedalaşıyoruz. Ya yor. Ilk grup kışlanın 1 apısma rnrm )orlar; kalmak i temiyorlar. İçimizi 
kahramanlık başlar. Kahramanlık fıt- nımda dura~. l\IUHer çaı..ıtasını 0.m~zla tı. Diğerleri bu grubu tal ip cdı~ or. delice hir endişe kaplıyor. Sonu fena 
ridir. Teh1ike mestliğidir. Dunu iyi nna yerleştırıyor ve erzak paketını k:ıl İçimizi bir hl'yecan kaplıyor. Arka- olacak; Mutlaka onları gözlUyorlı\r; 
biliniz. Kahramanlıkta hir gayeye vli· tuğu~un altına sıkıştırıyor. Sonra ha- da lann hep inden ayrılmak fikrine ba-slanna bir felaket gelecek. ... 

ı dü Ü •• 1 n· •. k"b· . . na elıni uzahyor: 1 k 1A ş· d" ı d 8 1 su ş nu mez. ır gnye ,.arı ı sızın . a ışma azım. ım ı~c ,a ar )rı an Of! şu kafalanmızdn yerleşmiş hıs 
mesleğiniz m_uktezasıdır. "Niçin, .ne -T,nlı_l.naçık olsun Ems~.. larımız _ölen~l'r,. ynr~hl~r ':eya nakle: si çıkarmak ne güç! Bu, uzun mUddet 
sebebe mebnı bunu yapacağım?,, dıye - 'l alım açık olsun Felıks. denlerdı. Şımdı ) enı bıt fırak sebclıı askerlik etmi olduğumuzdandır. 
soruşturan kahraman değildir. Uzaklaşıyor. Villi, ve Alber J{osolc var: Sulh. 'l' . 

1 
-si ü • b 1 d 

le-ı k t 1 1 1 l ıı. ·11: i b .. 1 . k t'" bi ·r . ·ı d 1 - 'd" . . b" tü r· k e.,,rın san r zgarı oş a\' u a ıs· ~· artı unu u muş o an n ce e· ~,lü ,1z m u soz erı a ı r ı ade ıle ı c ve a aşmaga gı ı)or. Bu fıkrı ır r u avrıyamıyoru1" 
1 

k 1 A k d 1 b. b •.. 
li. lki senede bölüğümüz yedi bölük ~öyliiyor. Birkaç günde değişmis se- Bölüğiin en iyi seslisi olan Gerhart Birbirimize bağlı değil rnhiz? Artık 1

1 
dça 

1
Y?dr: 

1
r 3 B~ a

1
r hır ınnın :e· 

k d b •· f tel f cl . k d "hti 1 • p 1 1. n· .. 1. k .. .. _ .. . d t . · k . . ., ş n en gı ıyor ar. ır a zc sonra er 
tıman anı ve eş yuz ne er e at ver n er gcçmış n ar ı )ar amıı:ıhr. "Ve o ge ıyor. ız şarkı soy ıyere - yu- doguşmıye evnm e mıyece mıyız. k 1 b k 1 k 

dt" 1 ı· d d b .. ··k bi d -· ikl 1 ·· k t J k d k O ·· 1 · t - I l"kl · 1 es yanız aşına a :ıca •• ... e ge ınce on a a uyu ı· egış ' • rur en enor u c er, ve tenor ısnu bus erın nç ıgı < e ı ere ve sıpeı· eı·e _ . 
Simdi şu kışlanın avlusunda otuz iki vardır. Yaktile bu adam böyle konuş- bitince susaral- sesini yormazdı. lri o kadar alışını ız ki sulhun yeşil ve a- ~ruhumuz ~at,rıl~adı. ~vdet lc;:ın 

kişiyiz.... mazdr. Devam ediyor: bir siğile olan esmer yüzü müteheyyiç kin manzarası bizi şüphelendMyor. Hu a~nı ;)oldan gıdece?ı.z.. Bınaenaleyh 
l\fü11zım Hel bizimle dolaşmak is· - Mahdut bir kütlenin kahramanlı· tir. Birçok isl\arnbil partileri yapmış sükunu adeta tehlil,eli ve torpilli bit· hır tren yakalamak ıçın ıstasyonda turı 

tlyor. Fakat söyliyecek söz bulamıyor. ğı uğruna milyonlarca halkın sefalete olduğu J{arl Hroger ile vedalaşmaı!n mıntaknya bizi celp için kurulmuş hır lanı)oruz. istasyon sandık, paket, c;:u-
llu kışla avlusunun tenhnhğında, eski· düşme. i pahalıdır. geli) or. Bu ayrıl ıs ona pek acı gcli· tuzak zannediyoruz. val ve çadır bezi dolu bir knmp manza-
?rtt kaputlanna titrlyerek bürünen şıı Mülazım omuzlarını silki)or: )or. Halbuki iste arkadaslar. ihtiyat al rnsı gö teriyor. 
ltalnnlar karşısında ne ~"\flcneiblir ki-· - Pahalıdır- Gayesi ne .... 1:.:tc sizin - Gorü:.:elim Ernstı madun•yalnız başına tüfeksiz, bomh.l· (Bitmedi) 
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Gzi Kahtane Münakaşa alevle

( 
Türkuazda müdekkik bir insan 
neler Qörebilir, neler öerenebilir ? 

Dikkaı? 
[Üst tarafı 1 İnci aayıbamızdaj 

• 
nıyor köyünde 

ve ecnebi hiç kismeye iş verme· [ üst tarafı birinci sahıfada ] [ Üst tarafı birinci sayıfada ] 
mekte bulunuyorlar. den memnun olduklarını söylemişler· Cenevreye gitmiş, millet ahlat yerken 

Mesele burada da bitmjş de- dir. bu kadar masraf olur mu?,, gibi sun· 
ğildir. Türkuvaz sahibi M. Puriç KAGITHANE KÖYÜNDE ti ha~tan, safdilane tavır takınması ve 
bu İci bal liçin bizzat Romanya ya . . _ h .

1 1 
kocaman tapu senedini cebine yeri~· 

-ı: Gazı Hz. ve dıger zevatı maı o an . 
gitmiş bir müspet netice alama- otomobiller bundan sonra Hüriyet te· tirerek milletin a.çl.ığı. mevzuu üzerı•l· 

Mail B. , arkadaşların ısrası yüne gölürüsen beklet yınca, nihayet villyete mfiracaat- pesinden dönerek on altı bw;oukta Ka· de fazlaca avamfırıplık yapması biraz 
üzerine, benim ortadan birden- Şoför razı olmadı. Fakat Mail ta bulunmuştur. ğıtane köyüne vasıl olmuşlardır. Reisi tuhaf oluyor!,, 
bire kaybolu-umu tahkike me- bey, evvelki gece Taksimden lstanbul vilayetide, çalgıcıların ciimhur Hz. ni köyde ihtiyar hey•:ti Bu meseleler Akşam tarafından 

-ı: d ve köylüler büyük bir sevin~le ve te- mevzu bahsedildikten sonra "Son Pos-
mur edilmiş. Bana : 90kuruıa gittiğinden, bun im son- gelebilmesi için, Köstence kon- zahüratla kar:ıılamışlardır. ta,, işe karıştı, (Sırça köşkler) serlev-

- Beycağızım' dedi, Allah ra müşteri bulmak imkanı olma- solosluğumuı:a telgrafla vize ve- Gazi Hz. köyde evvela jandarma hasile (Beyler, Fethi Beyin apartıma· 
aşkına anlat, meraktan çatlıya- dığından bahisle şoförü kandır- rilmesini söylemiştir. karakol kumandanlığını daha sonra nı mı gözününe battı!) diye bir yazr 
caiJm, ne oluyor, bu yanındaki mağa çalışıyordu. Fakat bu müracaat, bir taraf- Halk fu·kası ocağı ile Hilaliahmer şu- yazdı, bu yazıda takrirlerin Necmet-
kim? Jorjet sordu: tan Hariciye vekaletine bildiril- besinin bulunduğu binayı teşirf etmiş- tin Sadık Beye nahoş göründüğü kay-

Mail 8. e bu iti anlatmadan - Ne o, kavga mı ediyorlar? mekle beraber, diğer taraftan da, lerdir. dediliyor. Ve deniyordu ki: (Biri ~t-
bqka çare yoktu. Maamafih ken- Hayır, pazarlık. Jorjet, vilayete, mukabele bilmisil ya- Reisicümhur Hz. Halk .Fı~kası bi· kıp ta, Amerikanvari minare boyu bir 
diıtini masrafa sokmadan bunu Mail beyin koJuna girerek: pıldığı, binaenaleyh vize Yerile- nasında yarım saat kada.r ıst·ı·r~~at C· çok apartımanların kılıfını sryınrsa n~ 
Yapamazdım. ÇünkU. Mail B. in - Haydi, dedi, gidelim, ve · t• d K·· t derek köy ihtiyar .heye.tıle. koy~n. ve olur?) 

, mıyecegı sure ın e, os ence köy halkmm umumı vazıyetı l'e ıhtıyaç B Ak . (S k .. şkte 
0 bir "mani,, sini, bir ikinci "ma- Mail bey koJunda Jorjet, arka- K ı l ~ dan cevaben bı"l .. .. .. 

1 
d.. K" 

1
.. u yazıya, şam ırça o 

onso os ugun - ları hakkında goruşmuş er ı_~ oy U· turan kim?) diye kısa bir cevap verdi. 
ni,, ıine tecavtiı: etmeden tatmin smda ben içeri girdik. dirilmiştir. Bunun lizerine, vilayet, ıer tarafından Gazi Hz. ne sut ve kah-

k · · d M ·ı B · O " Tü k d b' ü 'k d'I . t' (Amerikanvari minare boyu apartıman etme ııtemlyor um. aı • m gun, r uaz a ır m sa- cevabı muhik görmüftUr. ve ı ram e ı mış ıı-. . 
ki • · d k d ı d F'" • · 1. b. h b··ı·· 1 .• tarın kılrfı kalkarsa, hiç bır şeyolmaz. i 'nci "mam,, sı e ar a aş arı- mere var ı. urman ısım ı ır Bu sırada hemen emen u un rn~ . . • .. 

na kartı olan hasisliği idi. cazbant gelmiıti. Davetliler ara- 1 halkı binanın önünde toplanmıştır. Apartrman .sahıbı olmak bır curüm d ı-
- Bizi, dedim, Türkuaza gö- smda bir çok resmi ve tanınmış Gazi Hz. Halk Fırkasından çıkartır ğildir) dedı. 

ken biriken köy halkına: Şimdi bugünkük vaziyet şudur: tiirllrsen, anlahrım. memurlar da aileleri ile gelmiş- 1 rf 
- .Merhaba. Nasılsınız, iyi misinizi Akşam gazetesinin neşriyatı üze ne 

. Bir an dUtllndü. Sonra me- Ierdi. diyerek hatırlarını 50rmuşlar, köylü Fethi B. hiddetlenmiş ve So nPostaya 
rakı, hissetine galebe çaldı. GU- Iıtanbulun yüksek mevkiini Jer candan doğan bir muhabbetle hep beyanatında Necmettin Sadık B. aley· 
)erek: İfgal edenlerden birini göstererek birden ''Sağ ol, iyiyiz paşam,. diyerek hine bir hayli atıp tuttuktan sonra 

- Ne yapayım, dedi, elinde- Mail bey: 1 mukabelede bulunmuşlardır. Bundan sözde iddialara cevap vermiştir. lleri 
yim. Amma otomobil parası - Bak, dedi, vaktile onunla ı s~nra Büyük Reisimi.~ binanın önün~.c· sürülen maddelere ancak şu cevabın· 
senden. Arnavutköy gazinosunda beraber ı kı meydanda uzun muddet kalarak koy riyor: 

- Peki. içerdık. Eskiden çok iyi abpap lülerle ha~buha~ ~tmiş, dertlerini, ar· "Ben apartımanı 130 bin liraya al· 
Jorjete birkaç kelime ile Mail idik, şiırdi artık büyüdü de gör- Mcrcedes mü~ssesalı zularınr dınlemıştır. madım, 106 bin liraya aldım. Bunun 

B. i, "mani,, lerini ve arkadaı memezliğe geliyor. KÖYLÜLERLE HASBUHAL kırk bin lirasını apartımanı rehin su· 
Jann onu, bizi takibe memur Sonra, Mail bey, kuyruğuna 6 Modeli makineyi .. Köylülerden Cemil isminde bir dül- retile borç olarak tedarik ettim. Anka· 
ettiklerini anlattım. Kahkahalar >asılmış bir kedi gibi yerinden MEYDANA ÇIKARDI ~er iyi bir usta olduğu halde işsiz kal- radan ayrıldığım zaman bugün Harici 
la güldü. Sonra, Jorjete, Mai "ırladı. Zarif, metin, gayet sedasız, dığını, inşaat sahiplerinin az para iste ye Vekilinin oturduğu evi ve eşyasıft'C 

f · · • otomatı·k cetvel tanzı·mi kabı'li 1 dikleri için daha acemi işçileri kullan. satarak yirmi bin lira almıştım. ll)(J B. e biraz ilti at etmesını suy- Ne var? 'k. t t · k" 
Jedim. - darbe, herkesçe sökülüp dıklarını söyliyerek .ş• ay~ e mı~. o.~- liralık sefir maaşını 250 liraya iblağ et· 

- Şimdi geliyorum beğcağı- lülere yapılan arazı tevzıatından mus t· d·~· . ·ıız· lirası aldı 
Hemen otomobilde ortamızn l lakılması kabil en mütekamil . ~ 'k" t t ır ıgım ve ayrıca on ıngı 

zım. te~ıt. olmadıgını anlatmış, şı aye e · ğım hakkındaki yazılar da doğru değli 
geçti, ve Mail B. in, dökülmeye J . t b" h lJ . d yazı makinesidir. mıştır. .b. tayi 

k 1 b k orJe , onun asa ı a erın en, V k d z· dd. . .. .. .. . . _ dir. Barem kanunu mucı ınce ne yilı tutmuf ır aaç ı aıını o - sözlerini anlamamakla beraber e ili ve eposu: ıyae m Gazı Hz. ~u koyluyu alaka ve d1k· dilen sefirlik maaşını aldım. Tazminat 
şıyarak : Sait: katle dinlemısler, arnda bazı sualler . 

- Ne güzel adam. çok eğleniyordu. 1 B" . • V k f H lst b l ~ormuşlardır. ~ Köylü söyliyeceğini •,·. olarak on ingiliz lirası alan .~l~ı v&f• 
Kalkıp bir dans ettik. Ortada _;.rıncı a ı an an u tirdikten sonra Şükrü ifaya Beyden dır. Fakat bana bunun sülüsünü ver-

Dedi. Mail bey, ka~ın iltifat .:önerken, Mail beyin, Fürman de bazı izahat alarak arazi tevziatmın diler. 
l · ki b b her şeye razı irııit.-
a nna. manmama a era eı cazbantçılarından birisi ile, yan alelumum köylülere mi yoksa yalnız Eeğr ele geçen paralan kumar .,.. 
dayanamazdı. masaJarda oturan bir kadını tet- - Eyi.. çiftçilikle uğraşanlara mı yapıldığım sefahat yolunda israf etmi{ olsaydtm 

Jorjet, yan gözle bakarak, - Bunun lizerine, o da koca- sormuşlar aldıkları "yalnız çiftçilere,. anlaşılan makbul olacakbm. Çü~ •ti 
bana ıordu: kik ettiğini gördüm. Beni de me- d . .k l " k cevabı üzerine köylüye (sen marangoz- t 1 ktı 

k d A b b kad n k . ııın an mtı am a maga arar Yer- . . . . . • . apartıman sa ın a amıyaca m.,, 
- Ne dı'yor? ra sar ı. ca a u 1 ım- · · h f · d' - - sun, rıftrılık bılmezsm, alacagın arazı miş, ve ışın tu a ı, ıım ı ogren- 3 3 

J .... 11·et Fransızca konuşuyordu ' i. d. k. . l . t•k l b·ı· yi kiraya vereceksin) demişler ve tevzi " ım, ımm e ın ı am a ıyor, ı ı-F akat MaiJ bey, onun kendis· Dans bitip yerime oturunca, ? at işini tetkik edeceklerini her hal le 
M ·ı b · - d d yor musun bir haksızlığa meydan verilmiyeceğini j .. ia ıöylediai basit kelimeleri aı eyı çagır ım ve sor um. 

Y • - Yokl anlatmışlardır. 
anlamıyacak kadar Fransızcanın - Hım, beycağızım. dedi ve 

- Buradaki çalgıcılardan bi- Gazi. Hz. müracaat eden birkaç köy 
cabiJi değildi. Yalnız, gururunu güldü, demin sana bahsettiğim .. 

1 
tüyü daha dinlemişler, ihtiyaçlarını, 

okııyan sö:r:Jeri bana da tekrar· hani şu Arnavutköyünden tanı- rıs~ .. Yal. •. Peki nasıl anladın? arzularını sormuşlar köyde bir saatten 
)atmak istiyordu. dığım zatın karısı. Şimdi dargın- fazla kaldıktan sonra köy halkımn 

- Yok, Mail bey, dedim, bi- !armış. - Siz dans ederken, ben per- çok samimi tezahürat! arasında kö.tü 
zim hatuna fazla sokulma .. sonra.. Manalı, manalı güldü. denin arkasından onlara bakı- terketmişlerdir. 

- Aman beycağızım, vallahi - Aman Mail bey, anlat. yordum. Kadın, garsonla, kocası Bundan sonra saat on sekizde D,ıl-
b k Ef d . l d k mabahçe sarayına dönülmüştür. 

1 Ölüm 1 
1--~ Matbuat umumi müdürlGiii 

matbuat tubeai müdür muavini 
kudemi memurini hariciyeden 
Hayri bey dün fücctcn vefat et· 
miştir. Cenazeai bugün ( yann ) 
Ankarada kaldırılacaktır. MeYll 
gani gani rahmet eylesin. 

enim bir ıeyi yapbğım yo .. - en ım, geçen er e oca- görmeden çalgıcıya bir kağıt 
Diyerek k6•esinde büzüldü. sını, kendisine iş için gidip ge- Pangaltı Sinemasınd• J 

y gönderdi, çalgıcı aldı, bqı ile Bankalar konaorsiyomu B k k 'k ş k' Be f' Tü k ld.k 1 d.k Ot Jen evli bir Rus kadını ile yaka- u a şam ·omı ev 1 Y şerc ıne 
r UYaza ge 

1 
• n ı · o· "peki,, diye işaret etti. Bankalar konsorsiyom heyeti um·ı- ' büvük müsamere artist Memduh hey 

mobilin paraaım verirken, Mail lamış. miyesi dün toplanmışve ikinci faaliyet Viktoriya llaçik"an ve memlek~timizİn 
E 1. ·1 - Ya bir parça çaJdıtmak J 

bey toföre: - v ı mı devresinin hesaplarını tesbit etmiş ve yegA.ne san'atl,!rları ( Ll.le devri) Tariht 
- Beni, dedi, gece zamamı - Evli amma, kadının kocası için oparçanın ismini yazdı ise. konsorsiyomun haziran sonuna kadar piyes 3 perde. Tarih! kostümler Yeni 

almadan bir liraya Arnavutkö- ticarethanesinin yürümesi için (Bitmedi) temdidi faaliyetine karar verilmiştir. dekor. Komedi, Varyete manaloğ Sinema. 

--------------------------------------------------------------------------·· "V11kıt., ın T~frka~• : 36 J buraya senin için, yalnız senin için - Bir dakika, hepsini söy)iye-ı liyakatli gözüken bir müdürü var· 
rreldim. Bütün Parkerler bütün ceğim. dı. Beni sevdi, evinin kapılarım 
"arkerlerin bütün altınlar başkala - Evet, söylemeliain. Ben pc· açtı. Bana sık sık istikbalimin pttr 
~·ının olsun. Ben artık güneşimi, ri masalları dinliyen çocuklar gi· lak olduğundan bahsediyordu. 
~ana hayat verecek olan güneşi bul bi seni dinliyeceğim. Artık darülfünunda kürsü ıahibi 
dum. Niçin konuşmıyorsun? Ni Evelin başını Amerikalının c· olmak ümitlerini tafıyordum. Fa-

ı zan: ~eter ~!lo çin söylemiyorsun? ggitmek mi muzlarına dayadı ilave etti. kat işte o günlerde felaketle kartı· 
İTİZAR laştılar. istiyorsun? Beni burada yalnız nu - Sen anlatırken böyle durma· laştım. Müdürün karısı metresim 

(Dünkü tefrikada manayı deği.~ti- Amerikalı titriyen elleri ile E- bırakacaksın? Benim gibi bir zaval ma müsaade et! oldu. Bundan mes'ul kimdi? Han 
re~k bir kelime yanlış olmuştur. Son velinin başını tuttu. Her ikisinin lı ile böyle oynanır mı? Amerikalı anlatmağa başladı gimizin kabahati büyüktü? Onun 
<ıütunda, 17 inci babın başlangıcm.· de bakışları süzülüyor, adeta eri- - Hayır, bu sözü kabul etmem. - Ben bir doktordum. Bir da- mu, benim mi? Bunu tayin edeme 
la "Amerikalı, Evelinin yanında idi., yordu. Ben sizinle oynamadım. Affedin, kikahk bir aaf, bir ahmaklık yU· dim. Mes'uliyeti üzerime aldım. 
lenecek yerdi '"Amerikalı Parker Eve- Evelin mırıldandı: asıl zavallı benim. Bir an için ken zünden bütün hayatım mahvoldu. Seviyordum. Bir çılgına dönmüt-
inill yanında,, diye çıkmıştır. itizar -Sen. Sen, isimsiz adam benim, dimi zaptedemedim. Birzaaf da- Gece gündüz çalıştım. Okudum, tüm. Düşüncem yalnız o kadındı. 
feriz.) mabudum... kikası.. Şimdi artık geçti, iyiyim. çok okudum. Yüksek düşüncele- Artık her şeyi bırakmıtbm. T et• 

Amerikalı onu bırakmıştı. Eli- Ne kadar betbaht, ne kadar talisiz rim vardı. İdealist bir adamdım.Ha kikatımı, eserimi, çalıtmamı .. der 
Gece idi. Etrafında gecenin ni alnına götürdü. Bir hayatele bir adam olduğumu bilse idiniz ba yatımı kazanmak için değil ancak ken bir gün ummadığım beklemedi 

kfıneti vardı. Her ikisi de sinir- kartı kendini müdafaaya hazırlamr na böyle söylemez, acırdınız. Siz beşeriyete yardım zavaJlıl~ra mu- ğim bir hadise oldu. Bir sahalı 
rin ve kalbin akla, mantıka karşı gibi bir vaziyet aldı. Sönük bir ses bir başkasının karısısınız. Ben ba:-; avenet için dokto; olmak istiyor- uğraştığım mesele için hazırladı· 
ücadeleaini görüyorlar, işitiyor- le: kalarının kadınlarını almak iste· dum. Bütün hayatımı laboratuvar ğım notları, yani on senelik •~yİİ· 
rdı. - Dur! dedi mem. Allahtan korkanın, vicda· lara hasrettim. Ne eğlence, ne is- min neticesini anlamak üzere me· 
Amerikalı baıını kaldırdı. Göz· Kadın onun bu garip vaziyeti- nımdan korkarım. Bu hareketi u· tirahat, hiç bir şey ... Anlıyor musu sai odamdaki masanın gozunu a· 

dile Evelinin gözlerine derin de n i kavrıyamamış, ne dediğini an- nutmalıyız birbirimizi affetmeli- nuz? Bilhassa bir mesele beni ÇCik çınca gözü boş buldum. Notlar ça· 
n haktı. Elini çekti fakat Evelin lamamıştı. yiz. alakadar ediyordu. Dudak guddele lınmıştı. Başka zaman olsa bu :.a• 
ırakmadı. Amerikalının elini ;jp - Niçin, neden böyle yapıyor· Evelin hüzünle önüne bakıyor- rinin ehemmiyeti üzerinde tevak· dinseden hiç şüphe yok çok büvük 
ıiye bqladı. Amerikalı kurtul sun? Bırakmam seni, hiç bir za- du. Yüzünden hiç bir şey anlamak kuf ediyor, bu işle uğraşmak lüzu· bir teessür duyacaktım. Fakat qK 
ıak istiyordu. Bunun mümkün ol man bırakmıyacağım. İnanmıyor kabil değildi. Nihayet sairin bir ınunu duyuyordum. insanı gör eder unuttum. Bu ta· 
.tadığını görünce rıu.ğliip oldu. musun? Bütün hayatımda' seni a· eda ile sordu: Tıp enstitiisünde on sene çalış- rihten bir sene sonra müdürün du· 
·lllllmi lııNmdine dofnı çekti. Kucak radığımı anlamıyor musun?? Ben - Sen kimsin? tım. Müessesenin şayanı hürmet, dak guddelerine ait bir t.ez neıretti. 

(Bıtmedi). 



Adliye veka etinden: 
Kolluk 
Sandalya 
Büyük masa 
Küçük masa 
Dolap 
Tahta kanepe 
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212 Parça 
Balida cins ve ncvilerile miktarları muhaner alta kalem 212 

P•rça yerli malı muhtelif mefruşat aleni münakasa suretile mü
bayaa edilecektir Mahalli teslim Istanbuldur. Talip olanların fart 
naoıe ve krokilerini görmek ve fazla izahat almak üzere lstanbuldr 
.\dliye Levazım Mümeyizliğine ve Ankarada Adliye Vekilett 
levazım müdfölUğüne mliracaat eylemeleri ilan olnnur. 

ahlisiye umm mudürlüğünden 
Anadolu tahlisiye istasyonları arasmda mevcut bulunan Kara 

<iraz, Kurna, Boyalık köprülerinin yeniden inşası kapalı zarf usu 

1 ASARRUF - HAFTASI 
T. İş Bankasının 
TASARRUF 
kum haraların dan 
bir tane alınız. 

• 

Bu kumbaralar 
en kolay 
TASARRUF 
vasıtasıdır 

Seyrisefain En ucuz 
Merkez acentesi: Galata Köprü ba,ında 
Beyoğlu 2362. Şube acentesi· Sirkecide 

Mühürdar zade hanı alanda Tel.lst~74 1 

En güzel 

•le mOnakasaya konulmuttur. Mezkur köprülerin ihalesi 23 Ki
ıunuevveJ 930 tarihine müsadif salı günü saat 14 te icra kdına
cağından taliplerin keşif ve fartnamesini görmek üzere Galatada 
rıhtım caddesindeki idareyi merkeziyeye müracaatları ve 22 
klnunuev't'el 930 tarihine .nüsadif pazartesi günU saat on albya 
ktdar da teklif mektuplarının komisyona tevdi edilmesi ve mezku. ' 
••atten sonra verilecek teklif mektuplarının kabul edihniyeceii ı-------------
ilAn olunur. Jra~zon itinci postası 

En ~üratli, 
Tabı 

En temiz 
En şık 

En nefis 

İstanbul P.T.T Levazım Müdirli
Qinden 

1 - Ambar ihtiyacı olan üç boyda sekiz bin adet bez poıta 
ÇUYalı ile iki boyda alta bin adet torba kapalı zarf usulü ile mü
nalcuaya konulmuştur. 

2 - Bunların 23 Birinci Kinun 930 Tarihinde ihalesi ta"ar
rUr ettirileceğinden taliplerin ıartname almak için şimdiden, tek· 
lıfname ye temin&tlarını ihtiva edecek Mühürlü zarfları tevdi 
çia de mezkür tarihe müsadif Sala günü saat 14 tc lıtanbul'da 

Yeni Poıtanede mübayaat komisyonuna müracaatlar. 

1 ayyare Pıyangosu 
Hi~ beklenilmediği bir zamanda birdenbire zengin olmak 

ancak tayyare piyango bileti almakla kabildir. 

Toyyare piyanfo biletini 
alınız 

6. ıncı keşide 11-ldtnunusa ni -931 dedir. 
Büyük ikran1iye (200,0JO) liradır. 

Avrıca: 
"' 
•'50.000,, ''40.()00,, "25.000,, "10.000,, 

liralık ikranı~ye ve "100.000,, liralık 

bir mük:'if at vardır. 

lstanbuı Belediyesi ilanları 

latanbul belediyesinden: Bedeli keşfi 3561 lira 40 kuruş olan 
eıilkayde yeniden İnfa edilmiş olan mektep önüne yapılacak 

ınm kapalı zarfla münakasaya konmuıtur. Taliplerin ıart
•me almak, kefif evrakını görmek için hergün levazım mü-
6rlOjijne mllracaatları ve 268 !irıhk teminat makbuzile 
rtnapıe ve tcl<lif mektubuou :nlibllr!fi zar!a koyarak ihale gü

a olan 12-1· 931 Pazartct'i g!luü :J!'at. on be§e k•dar encameni 

lıtanbul belediye.sinden: Bedeli keşfi 280 lira 93 kuruı olan 
iktaıta Abbasağa camii yanındaki çeıme hazinesinin tamiri 

mOnakanya konmuştur. Taliplerin keşif evrakını Ye şart
~lbeyi g6rmek için hergün levazım müdürlüğüne, • mOnakasaya 
r~elc ifin de ihale günU olan 12-1-931 Pazartesi gilnü 22 lira 
Uı•t •"telerile encümeni daimiye müracaatları. 

lst.obaJ baledıyc.eindcn: 8~delt kctft 737 lira 94 kuruı Ofan 
'lcırlc&y itfaiye r•rajıoda yapılaıcak ahfQP lavan ve kapıJar 
Palt ul'fl. cnln"İ<•saya konmuılur. f 4JipJ'"rln l<eşjf evrakını 

'"tnek •• ••rtname almak için ber~üo leva.ram mildOrJüğllne 
•eeetlan •• S6 1 iralık teminat m.aklmıiloe 4ıırtname Ye teklif 
~ .,..... elhOrlft zarfa koyarak ihale iÜDÜ olan 12 - 1 - 931 

.._r teai fi)nO •Ht on beşe kadar encümeni daimiye vermeleri. 

( REŞITP AŞA ) vapuru 18 
kinunevYel Perıembe akfamı 
Galata nhbmından lnebolu, 
Samsun, Ünye Fatsa, Ordu, 
Giresun, Trabzon,Rize,Hopaya 
kalkacak Ye dönütte Pazar 
Rize, Of, Trabzon, Polatbane, 
Gireıun, Ordu, Fatsa, Sam
sun, lneboluya uğnyarak ge
lecektir. 

Mersin postası 
(INEBOLU) vapuru 19 ki

nunevvel cumalOda Galata rıh-
tımından Çanakkale, lzmir, 
Küllllk, Bodrum, Rados, Fethi
ye, Finike, Antalya, Aliiye Ye 
Mersine kalkacak ve d6nllfte 
Taşucu, Anamur, Kupdasına, 
uğnyacakbr. 

Andifli, Kalkan, F etbiyede 
aktarmadır. 

-------------------------20 Klnunevvel cumartesin
den itibaren Moda Kalamı§ 

battı seferleri lağYedilmittir. 

VELl ZAD~B vapt1rları 
KARADENİZ POSTASI 

88mi ıZ::::e.!!. P erge m ~e 
günü aktamı Sirkeci nbtımından ha
reketle Zonguldak, lnebolo, Gerze, 
Samsun, Ünye, Gireson, Trabzon, 
Of n Rizeye azimet ve avdette ayni 
iskelelerle Sürmene, Vakfıkebir ve 
Cöreleye uğnyarak ••det edecektir. 
Yük ve yolcu için Sirkeci gümrük 
salonu karşısında Altiye Hanının hl· 
rinci katındaki accntalığa müracaat 

Telefon: Ist. 980. 

~ adık zadı biradariır Yapurıarı 

Karadeniz 
Muntazam Ye Lüks J)OSLası 

İn Önü 
Vapuıu21 ıUnn ak-
klnunueveıPGZ8 r ıamı Sir 
keci nhtımından hareketle 
(Zonguldak, lnebolu, Ayancık, 
Samsun, Ordu, Giresun, Trab
zon Ye Rize ) ye azimet Ye 
••det edecektir. 

T afıillt ıçın Sirkecide 
Meymenet hanı altında acen
talığana mllracaat. 

Telf. lstanbul 2134 
_, 

1 fiilli ti--
Bartın bı~•pr~~ı:s Postası 
C"dd "•Puro 18 p b J e kftnune\'\'el erşem e 

Sirkeciden bs rıeketle Ereili, 

işi yapan 
Yer 

v A K 1 T 
MATBAASI 

-- -

DIR 
Tabı işlerinizi bCltUn titizli. n · 

rette hazırlar. 

l atmin edecek su-

Rotatif tabı makinesi iazete Te kitap formalar1nızı 

Qç dört renkli klişelerle ayarlı bir surette ve sürat-
' 

le hazırlar. 

Mecmua ve kitaplarınızı istediğinizden UstUn tabeder. 

Matbaacılığa ait her hangi bir İfİ deruhte eder. 

Yapılacak tabı işlerini bir yere vermezden evvel e't'· 
vell V A K T E uğraymız. 

Her şeyden haberdar olmak istiyorsanız VA K T E 
abone olunuz. 

V A K 1 T Haftada bir okuyucularına 16 sayıfalık 
bir mecmua veren yegane a-azetedir. 

• 
Şurayı Devlet reisliğinden: 
Şfırayı Devlette teadül kanununun 10 uncu derecesine dahil 

iki ikinci sınıf mülazimlik münbaldir. 
lfbu dereceye tayin edilebilmek için Ali mektep mezunu oJ.. 

makla beraber Garp lisanlarından birine vakıf olmak llzımdır. 
Aynı zamanda taliplerin otuz yaşını mütecaviz olmaları ıartbr. 
Bu şeraiti haiz olanlar arasında 10 Kanunusani 931 tarihine mn
sadif cumartesi günü saat 14 de hem Istanbul vilayet dairesinde 
hem de Ankarada Şürayı Devlet dairesinde müsabaka imtihanı 
yapılacaktır. 

Zonıuldak , Bartın, Kurucaıile 
Ye Cideye azimet Ye avdet 
edecektir. 

T afıilit için: Sirkeci 1alonu 
karfııında Mizanoafo Han No. 2 
Telefon: IJt. 354 

Fboğ::-:-:~aa::- haatabklan 

l I mütehassısı 
Doktor 

Hüseyin Naıit 
Türbe, eski Hililiahmer binası 

No. 10 Tel. Istanbul: 2622 



, 
çayların 
irheın ;ı 

çıkan 
.....,.şluk 

pa .e /erini tecr ,, edıniz 

88 Kalem Teşrih marazi ılAu Saat 13,30 da 
102 • Kimya • 14 de 
127 ,. Bevliye ,. Lt,30 d1 

Sıhhat işleri dairesi için ayn ayrı şartnamelerle üç nevi alAt kı pa'ı ıarfla müna
,asıya konmuştur. ihalesi 3-1-931 perşembe günü hizalarında yazılı saatlerde Fın· 
Jıldıda he}·etimizde yapılacaktır. Taliplerin yirmi kuruşluk pul mukabilinde şartna
melerini heyetimizden almaları ve ihale saatinden evvel teklifname ve teminatlı- , 
rWıe birlikte hazır bulunmalarL 

* * * 

~~Bursa Pazarı Müessesatı ~ 
illi losurruf Hoftosı onnse~etile 

On liralık nıubayaata nıukabil nıuhterenı nıüşterilerine yerli manıu 
hlt1ndan k1ynıettar hediyeler takdinı cdt•reğini arzedP.r. Müdür.yet 
Merkezi: Sultan Hamam No. 24, Şubeleri: Beyoğlu istiklal caddeai No. 376 ve 

lzmit ve civanndnki kıtaatın ihtiya- kadar şeraiti görmek~ üz~n lstanb~1 • 
cı olan arpa kapalı zarfla münakaS<t· Levazım Satın alma Komısyonuna mu- 1 

Istanbul'da Çarşuyu Kebir Mahmutpaıa kapısı No. 9/11 

· k t lh lesi 24Jl?'930 • racaat edilmesi ve ihale günü % 7,!i , 
ya onmuş ur. a - ~ar . ti ·ı b' l"kt H ...... t 1 • 

ı temına an e ır ı e ava mus eşar ı 
şamba günü saat 15 te zmit askeri ~ d ··ı kk"I k . .. 1 ... l(iynıetli luruk. Konturoıo ue Uesni~ler Ynnnııstır 

gın a mu e:"e ı omı.syona muraca- , 
satın alma komisyonunda yapılar:ık-

1 
.
1
• "

1 
' at an ı an o unur. 

tır. Taliplerin şartnameyi görLue!\ Ü· • • • zere Fındıklıda heyetimize ve ~n!"tna-

me almak ve tekliflerini vermek üzere İzmit n civanndaki kıtaatın ihti· 

t i ti 'l k·"" k . .. 1 yacı olan yulaf kapalı zarfla münakaem na arı e mez ur omısyon:L mura- ı 

saya konmuştur. ihalesi 24:12 930 rar-
şamba günü saat 16 da lzmit a...:keri caatleri. . . ... 

. . . !ıntm alma komisyonunda yapılacak· 
Kapalı zarfla teklıf edıltn rıat1er tır. Taliplerin şartnameyi görmek üze. 

haddi itidalde görülmediğinden dola- re Fındıklıda heyetimize ve şarf;ıw rr, 
yı 65-80 bin kilo bez kırpıntun 20-J :?-9:~o almak ve tekliflerini vermek Ü'>;f re te
cunmrtesi günü saat 14 te pazarlıkla minatlarile mezkQr komisyona_ müra
müuıyedeye konmuştur. Taliplerin caatleri. 
şartnamesini görmek üzere her gim ,.e * • • 

Son zamanda Topanede Fringiyan hanının deposunda vuku bulan yaniJnda Kiymetli ef

kontQrato ve vcsaikleri hamil dolap ve kasalar yanmışhr. 

Yangında kıymetli enak, konturato ve vesaik in yanması büıbüUin çaresiz zayiattır. 
Bu gibi zararlara maruz kalmamak için yangınlara karşı fevkalide mukavemet eden 'fi 

şiddetli hararetten müteessir otmıyan Ç e 1 i k S ta f o r Do 1 a b ı .,. 
pek ucut Fichetçelikkasasıvarken ne için böyle bir müıamaba ile 
kendinizi bu gibi mühim zararlara terkcdiyorsunuz? 

Umu ıtıt Acentaaı Galata Ha' mı.diye caddeal No. 11 13 

AATÇILJK VE MATBAACILIK ANON M ŞİRKETİ T~I. B. 1761 

pazarlığa girmek üzere ihale saatinden Ordu ihtiyacı için yerli fabrikalar V A K 1 T 
eevl teminatlarile Fındıkhd:ı heyetimi- mamulatından üç bin metre kurşuni~ 1 D-ı Adliye veka etinden: .. ti . renkte kaputluk kumaş kapalı 7.arfla K • • • • k · ı" } 
ze muracaa erı. • • • münakasaya konulmuştur. ihalesi liÇU } an afJ 

Adedi Nevi • 11-1-931 pazar günü saat 14,30 da Anka A 
Tayyare kanat bezı, fsblnon ve yu- rada merkez satın alma komisyonunda .,. Her ıGa nevolanıu ..ııııcı--11-11 93 Koltuk 

mak kapalı zarf usulile kanunuevvelin yapılacaktır. Taliplerin şartname al· •••••••••Tarife•••• eu. 121 Sandalye 
20 inci cumartesi günü saat 15 te Mü· mak ve tekliflerini vermek üzere temi : 1 Def alık turu' 30 ' 
dafu. Vekfıleti Hava Müsteşarlığında natlarile mezkQr komisyona müracaat- : 2 • • 50 ! 

18 Büyük masa 6 kalem 
35 Knçnk masa 
22 -Dolap ihalesi yapılacaktır. Tarihi mezkQra leri. : S 65 ~ . . . .. 

Fatih sulh üçüncü hukuk hakimliğinden: 
Dosya Numaraıı 

109 · 928 Y edikule harici Kazlıçeşmede F atibsultanmehmet 
M. Bakkal idris sokağında 3 numarah odada mün
tehiren vefat eden madam Katina 

100 - 929 Y edikule lmraborilyasbey mahallesi şişmanağa so
kağında 29 Nu. hanede Diyonis veleci Panayot. 

26 - 930 Merl<ez Ef. M. Maltepe caddesinde 21 Nu. hanede 
Abdullah kızı Çerkeı Nayap H. 

19 - 927 Cerrahpaşa Haseki karakolu arkasında 9 Nu. ha
nede mukime Süveyda H. 

ı.43 - 930 Fatih İskenderpafa ortaçeşme kurşuncu sokak 9 Nu. 
hanede Yusuf Kenan bey 

fO • 930 Kocamustafapaşa Leblebici sokak 8 Nu. hanede 
kömürcü Hasan 

17 l - 930 Cerrabpafa Hobyar mahallesi dahilinde Davutpafa 
Medresesinde 8 Nu. odada Hatçe H. 

Yukarda isim ve ikametgahları yazıl kimselerin vukuu vefat
ları ihbar edilmiş ve mahkememizce terekeleri açılmış ve yazıl
mıştır. Mütevaffayı mumaileyhimin alacak ve borçlularının bir ay 
we mirasçılarının üç ay içinde hak ve sıfatlarının müspit vesaik 
ile mahkemeye müracaatları ve aksi halde miraslarının tasfiye 
ve hazineyi intikal cttirilcceğe alakadarana ilin olunur. 

: 4 • • 75 : 
• l • • ihtivaç ka mavın- • 
: cava kadar ( azamr 100 : 
• 10 defa) il&n edil· • 

mek iizere maktu : 
• Abonelerinıtı.in her Uç aylıRt için • • bir defası meccaneQ'. • • < satırı geçen ll!ınlano fazla 1atırı : 

için s er lrnruş :ıammolanur. • 
eeeeeeeee eeeeeeeeoe•eeeee• 

Taksitle 4 ay veresiye 
Zabltıına, memurlara ve ailclcıine 

her nevi eşya veresiyedir. VcrcSiye 

muamelr 15 gün devam edecektir. b

tanbul dördilncü Vakıf han içinde 

(l) Union Koltesriat 

30 Tahta kanepe 
319 parça 

Balada cinı ve nevile miktarları muharrer Altı kalem ,ıf 
parça yerli muhtelif mefruşat aleni münakaıa ıuretile mUba~ 
edilecektir mahalli teslim Ankaradır: Talip olanların tart name 
krokileri görmek ve fazla izahat almak üzere lstanbulda Adli'I' 
Lenzım mümeyyizliğine ve Ankarada Adliye vekileti Lev•..-
müdürlüğüne müsacaat eylemeleri lüzumu ilio olunur. ~ 

-----
0eeee Türk Maarif Cemiyeti 
@ üyük eşya piyangosu 

Yeni sene ıçın taliinizi tecrübe 
ediniz 

Tahtadan Bir fotul!;raf sehpası @ 
isteniyor. Galata posta kutusu 34, lkn- Q) 1 Kfınunusrıni 1931 de İstanbulda çekilecektir 
ruhi adresine fiat zikrederek yazılabilir. Q) Doç otomobili, 

~1ın·1111 mlı lllllh~lllllrılMl~l~llll~OOlllı llrıl m lkramıyeler arasında: yemek ve •• ıo0 
lLAN ~ takımları, dikiş, fotoğraf gramafon makinaları, alili ziraiye 

Osmanlı bankasından: 6) 
Osmanlr bankasının Galata, Yen! ~ halı tuvalet takımları kadın erkek saatleri ve [Yerli maU•r 

'
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ umi~Beyo~u d~~~ Milidi ı~ pazarından] tedarik edilen kcymettar eşyalar var~~ 

Devlet demlryolları ilanları 1 k d b" et ___________________ ... _______ ,.e yıl başı münasebetile, kanunuevelin @ Fkir ve ze i çocuklarımıza var ım i~in ır 

Asgaıi 10 kiıilik i'lrup halinde seyahat edecek izci ve spor· 
culara mahsus olan 8 ve 20 No. lı tarifeler JiğYedilerek yerine 
D.D 14 No. lı yeni bir tarife ihdas edilmittir. I~bu tarife eskisi 
gibi •1033 tenzilatı muhtevi olup Erzurum De•iryollarından maada 
bilumum Devlet Demiryollanna teşmil edılmiştir. 

Fazla taf silit almak ve tarifeden edinmek isti yenler istasyon 
ve ambarlanmıza müracaat etmelidirler. 

• * • 
Karbit lamba ve fenerlerile üç renkli el fenerleri kapalı zarfla 

münakasaya konmuştur. Münakasa 28 - 1 - 931 çarşamba günü 
saat 15 te Ankarada Devlet demiryollan idaresinde yapılacaktır. 

Mllnakasaya ittirak edeceklerin teklif mektuplarmı ve muvak
kat teminatlarını aynı günde saat 14,30 a kadar münakas komis
yonu kltipliğine vermeleri lazımdır. 
Talipler münakasa ıartnamelerini iki lira mukabilinde Ankarada 

ve Haydarpafada idare veznelerinden tedarik edebilirler. ,.. .. .. 
Irmak-Ereğli hattının Filyoı iskelesinden geçirilecek eşya ve 

hayvanattan alınacak iskele ve tahmil, tahliye ücretlerine mahsus 
olmak Uzere D.D. 15 numaralı bir tarife ihdas edilerek 10-1-931 
tarihinden itibaren mevkii tatbika konulmuıtur. 

Fazla tafıillt almak ve tarifeden edinmek isteyenlerin istaı

yon ve ambarlarımıza mllracaat.ları.. 

25 inci ve kanunusaninin 1 inci per~em- @ bilet alınız biletler bir liradır. 
be r.günleri kapalr bulunacakt11·. 6.) Adr • A k • O h B 

lstanbul Aıliyc mııhkcmesi Uçüncü 
hukuk dairesinden: 

Halide hammm Lütfi efendi 
aleyhine ikame eylediği boıan
ma davası üzerine mumaileyh 
Lütfi efendiye ilanen yapılan 
tebliğata rağmen cevap verme
mit ve daveti vakiaya icabet et
memiş olduğundan bittalep gı
yaben tahkikat icrasına karar 
verilerek tahkikat 25-1-931 pa
zar saat ona bırakılmış olduğun
dan yevmi mezkiirda da gelme
diği takdirde gıyaben tahkikata 
devam olunacağı ilan olunur. 

® esı: n ara catteaı r an ey 
QJ~eessesee han 3 üncü kat eeeaG:~;&'!;' 

--Çanakkale efrat jandarma melV 
tebi müdürlüğünden : 

Kilo Bedeli muhammen 
5000 2730 Koyun eti 
5000 2730 Kuzu eti 

20000 7300 Sığır eti 
1 - Kilidilbabirde teslim edilmek şartilc mıktan yukarda ~ 

zıb üç kalem et 28-11-930 tarihinden itibaren bir ay zarfın 
pazarlıkla münakasaya konulmuştur. 

2 - ihale 28-12-930 pazar günü saat on beıte Maydoa bt' 
kiime~inde yaılacaktır. . elsİ 

3 - Taliplerin teminatı muvakkataları ile Kilidilbabırd 
jandarma mektebikarargibına Ye yevmi ihalede komisyona rt/I' 

racaatları ilan olunur. ...,,,,,;I 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-------

Mes'ul Mildtlr Refik Ahnıet 



VAKiT .. . 
sızın dert ortağınızdır 

- - ·----- -
Dertleriniz;, şikayetlerinizi, fikirlerinizi 

arzularznzzz yazıp gönderiniz 
No. 4651 19 Ki.nunevel (12 inci Ay) 1930 CUMA Sayısı n Kuruf 

Gz· Hz· Bugün Trakyaya Hareket Buyuruyorlar 

Reisicümhur Hz. Bugün 
lstanbuldan ayrilıyorlar 
ün Kolordu kumandanlığını, VilAycti, Belediyeyi, 

Fırkayı, Türkocağın1 zivaret buyurdular 
uazl Hz. belediyede tehir meclisinin mllzakerabnı clln
lem.iuer. bu celae tarihi bir ehemmiyet keabetmiıtir 

Gazi Hz. Şehir mecUd milzakerabnı dlnlerlerken 
Relslctınıhur Hz. bu akşam, on sekiz yuracaklardır. 

tGıa mUddetle terefiendirdikleri Istan Büyük Gazimiz Trakyada Kırklareli 
ı.ıa terkederek Tralqaya hareket bu- ve Edirne fe)ıi.derlni ziyaret ettikten 

' aonra atlebi. ihtimal salı ~U fe)uiml 

~,zi Hz. Fırlıı:a meraezlnden çıkıyor! 

ze dönecek ve Anadolu seyahatine de· 
vam edectkJerclir. 

DON 
Relsicümhur Hz. dün sabah 1!18.r&Y· 

da meşgul olmuşlar öğleden sonra şeb 
rimizdeki ziyaret ve tetkikatlanna de· 
vam buyurmuşlardır. 

Gazi Hz. saat 14 ü 10 geçe refakat
lerinde Dahiliye Vekili Şükrü Kaya 
B. ve diğer zevat olduğu halde saray
dan miifarekat etmi~ler ve Uçüncü ko 
ordu kumandanlığını teşrif etmişler
dir. 

3 UNCÜ KOLORDU 
KUMANDANLl~INDA 

Gazi Hz. burada Şükrü Nafii Pap 
De korordu erkinı harbiyesi ve bazitle 
ri tarafından askeri merasimle karşı
lanmış ve kumandanlık odasında bir 
müddet istirahat etmiş, Şiikril Naili 
,aşa i1e görüşmüşlerdir. 

[ Alt tarafı 4ilncü S&YJfada ] 

li. F. umumi kongresi 25 
l<.iınunusanide toplanıyor 

H. F. latanbal tefldl&t heyeti n he,.etl met.19hhlMll hlr arada 

(YU1a1 ildad aayıfamızcla) 

Kıskançlık! 
nkarada bir banka me

muru sevdiği kızla misa
firini ağır surette yara
ladı, kendini de öldürd6 

Ankara, 18 (Telefon)- Bura· 
da Uç kitinin yaralanmaSJ, bir 
iktinin aıomn ile neticelenen bir 
cinayet Ye intihar oldu. Hadise 
fUdur: 

Tabakanede eski jandarma ku
mandanlığı binuında oturan be
lediye daktilolanndan Hayriye 
Hannm, Ziraat Bankası memur
lanndan lımail Hakkı B. bir 
mDddettenberi seYtDektedir. Fa
kat bu yakınlarda aralan açıl· 
mışbr. İsmail Hakkı Bey bu
glln anı olarak Hayriye H. ın 
evine geliyor, e•de Hayriye H. la 
misafiri belediye doktoru CeYdet 
B. ve Macar manildırctl Ube ile 
kartılaııyor. Çok kıskanç olan 
lamail Hakkı Bey misafirlere 
hemen ate, ediyor Ye bir kur
fUD da kendi a~na 11kıyor. 

lamail Hakkı Bey &lmllftllr. 
Hayriye H. ve Cevdet B. ağır 
yaralıdır. 

Miiddei umumi tahkikata bq
ladı. lamail Hakkı B. Bankanın 
muamelit amiri idi. 

Tasarruf haftasın-
da •• son gun 

· Ankara hukuk mekte
binde hararetle 

teıit edlldi 

Merulmde br natuk Irat eden 
adliye yeklllmiz Yuauf Kemal B. 

Ankara, 18 (Telefon) - Bugün 
(don) tuarruf haftaınnın son gll· 
nn olmak mOnasebetile bmade 
hukuk mektebinde biltün tale
benin ittirakile hararetli bir ra· 
sime tertip edildi. Biltün profe
a&rler, meclis reisimiz ve bir kı
sım meb'uslarla hükOmet erklnı 
merasimde hazır bulundu. Bu 
miinaaebetle Adliye vekili Yu
suf Kemal B. kısa bir hitabe i
rat ederek tasarruf •e milli ik· 
bNt mefhumlan etrafında irşat 
kir a&zler söyledi. Yusuf Kemal 
bey bilhusa dön ya ikbsadi faa· 
liyeti m8Yaceheainde memleke
timizin iktısadi mevcudiyetini 
yükseltmesi imkinlaranın nasıl 
elde edilebileceğini etraflı bir 
tekilde izah etti. 

Müsabaka 
Daktilo makinesi ile resim 
yapanlar için çok eğlenceli 

bir mOaabaka açtık 

Buna ait yazı ve resimler 
ikinci sa)'lfamızdadır 

Adana muhabirimızın mektubu 

Adanayı basan sular 
içinde 35 kişi boğuldu 

Silah sesleri geliyor, evlerde çığlık
lar kopuyor, kadınlar çocuklarını 
kapıp T epebağına ka.cıyordu 

Adana llHsl w Türkocaiınm 6nGnden seçen cadde nehir halinde 

Adana, 14 [Hususi muhabiri· 
mizden ] - Adana uzun sene
lerdenberi g&rmediti bir fellket 
ile kartalqb. Pe11embe günft ak
f&llUndan itibaren yağmağa bat· 
hyan Ye kııa fasılalarla devam 

eden yağmur diin akpm ıaat 
oa yedide birdenbire tiddetlen
di Ye bardaktan boıamrcasına 
yağdı. Bu acı felAket hakkında
ki mOıahedelerimi aynen nakle
diyorum: 

Son günlel'dekl geyl'i tabiilik 
On glln var ki, ha•anın gidi· 

pbnda bir gayri tabiilik miip· 
hede edilmekte idi. Bazı gllnler 
yazlan andırır sıcaklar, geceleri 

DEDi KODU 
Her halde o 

de dondurucu aojııklar yapıyor
du. Gece ve g6ndtız sUbunetinia 
ba kadar fark g61terme8i, haYa 
tazyikinin dUtmeai ve yiikselmeai 
bir felAketin çok yakında wkua 
geleceğini anlıyanlara ifade edi· 
yordu. 

Y.Omur ne vakit ltıtl•dt? 
Klnunue•elin on birinci per

ıembe gnnn alqamı semada yağ· 
mur bulutlan dolaımata baılaclı. 
Torosların tepeıi g&riinmez bir 

bal aldı, gök gürliltnsn, ıimıek 
parıltısı semada muhtelif teraimat 
vllcude getiriyordu. Biraz sonra 
tiddetlendi, bir an içinde ıokak-

[Alt taraf• 6 ıncı sayfada] 

değildir 
, 
• 

Gazeteci arkadaşlardan bir" "hırsızlar teBlim olunuz!,,aerlevha11lle bir maka 
le BllsUeal gazdı. Bu makalelerin aerlevhası birçoklaruun garibine gidiyor. 
•a1ç hırsızlar teslim olunuz! denir nıi, hırsıdar kendlleri teslim olmazlar, 
onlan zorla tutmak ldzımdır.,, Deniliyor. Onun için bu tarzda düfllnınl 
sabık Adliye Veklli lflahmut Esat B. in o makalelerin muharriri olduğu 
kındakl 1ayialara inanmıyorlar. 

Zannediyoruz ki bu tarzda düşünenlerin haklan vardır.. Hem ne ~abuk 
unutuldu. Bütün lstanbul gazeteleri aabık Adliye VekUi Mahmut ENi B. 
zamanda bir irtişa meselesi hakkında neşriyat yaptıkları için malıkemege 
verUmedUer mi? GazetecUcrin bu macerQ8ını herkesten iyi bllerı Mahmat 

Eıat B. hiç Adliye V ekdletinden ı:.• çekildikten ıonra gazeteci olurda lcendl 
ılni bir gün mahkemeye ıevkedebUecek nqriyat yapar mı? 

- Hır11zl•r tealim olunuz ı 

Sufl6r < TelAtf• > - Aman yanlıt oldu , b6yle ı6zltri 
yananızdaki aöyliyeoek _ 



---------------------------------------------------------...... ~-------.....~~~~ ........ ~--....---'!"'!'"'~-----"!~__.,, 

umumi Sefirlerin ziyaretleri 
• Ankara 18 (Telefon) - Rus, 

gresı Franslz ve Bulgar sefirleri bu 

Gelecek ayın '.25 inde top gün Hariciye vekilimizi ziyaret 
J l h · k J ettiler. anaca (' r11 Ü J fl l .. arar (1 ı· "'" mın 111mıı111 muunı11ıtt1111t1111111111tımırum1111111um11111111ını1111u111111unuın:uı 

verece lscyahatleri hitam bulmuş olncağındnn 

\n,.,,t. ıs c 11 f .1 •. t ·! .1.• Gazi Ilz. Ankal':ıda hiiyi.ik bir nutıü. 
.ı ıwıa, - .. il -a~ı cs,ı .ıtı- .. 1· · - ı . 

ı ti . .
1 

. 
1 

su) ı)ecel.\. er H~ !-;t•,:ıhatlerınde alclık-
n& mensup teye erın me~mı en ço, . . ·.. . . 

ıc • •·ı h d .1 1 1 t <l" lan netıcelerı 'c n1,ı1jahc<lelcrını ser-
musmır u r sa a lt ı er eme , c ıı. , . . . 
M 1 , t• 1 t f <l b'll dedereJ..: C. il. I• ırl,ası faalıyetrnc ycııı em eı..e m ter ara m a ı rn,.;-..a . . . . 

} ·ı r k · k . . t h 1 .. 1 hıl' ıshkamet ta' ın hunıracaklardır. genç 1 ( ır aya gırme ll'lll ,., a ll ' r • • • ' • 

•· t kt d' ·ı• k"I" t 1 . 1 . . l\ungre nıemlcketın ıhtıyaçhırını n·t 
g09 erme e ır. o. ı a te)et erını11 d'kk t 1 1 · ··ı · · · • ·r 1 · h't k .. 11 1, zarı ı a e a ara { mu um değısıklık· 
VllZI e en ı ama t•ı nıe uzcrec r. >a·ı . . ~ 

h ti 1 k 1 ft .. d \ 
1 

ter haldundn mukarrerat ıttıhaz ecleceJ, 
zı ~ye er ge e.:e ıa a ıçın e . n ,;ı. Ur 
raya avdet edeceklerclfr. • • . .. 

ll 
,
1 

.
1 

.. 1•• • l• ırka nızamnamesının de ıslah ve ta 
cyh er mesaı erını ırnnunusanı nı . . . . . , 

h t , k d •1. 1 t . .1. 1 dıl edılecektır. Bu ıtılml'la H. I< zrka~ı 
a)'e ıne ıt ar ınma c nı ·~ ve ''ı a}'n .. . . . . 

k ı i t 1 1 ı l t 
da çok mutel,amıl bıı· ~ekıl alacaktır. 

ongre er op anmı~ ıu unaca , ır. • • 
Memleketin her tarafında kaza' e nahi Şeb rı nı ı zde 
ye ocakları içtimal:ınna deYum ederek. C'. H. Fırkası Jst:ınlHıl kongre!'iİ bil' 
a1numt kongreye iştirak edecek ımmıh lhi ı;iinc l.adıır toplanncaktır. Müte· 
haıları ııeçiyorlar. Kanunu aninin 20 ocbblsin heyeti mesai ı>rnğramını ta11· 
!Cnden sunra k\ıvvetli hir ihtlnıal ile ~i zim ctml!;i. kongı·clerin tnr:.ı:ı te:;ckldilü 
iade H. f.'ırkuı umumi kongresi topla- ve na~ıl ~alışucuğı hnltkında bir tali
aacaktır. O vakte kadar Gazi IJz. nin mntnume hazırlamıştı,.. 

Yeni müsabakamız 
DaktiJo ıJc yapılnn her ı·esn1e bir Jira verecek, 
birinci olana k1yn1etli hir hediye takdinı edeceğiz 

Londrada mlln· 
te9ir Deyli Ekt· 
pres a-azeteai 
tarıfmdan •on 
günlerde bir 
mttsa baka açıl

IDlf lır. Bu mü
•abaka, daktilo 
makiaesilc re• 
.im yapmak 
müsabakHıdır. 

Milaabakaya 
1000 den fazla 

tı;fU' ,. 
n mnn11~11 

n~nPJl1111 ""~P.BP.ftPR r.•n 

~~ '~"fl~f 
,,et!~ ruıiıılli,,~fi.,"!l~ .. _ ~HA ...... 1:;t~. 

nr.n rt D M ~n~~nn nn 
un u ..n nnl'\rıtıı ·n an 

D.DıD ınJ\N\l\nNı r..o nn = .1 nm.ıın"= 
~nn!nB rı!lfi!lnn """fi~ 

a ne.... • ~~nr:~Rn~ırıtnıt 
n lii ~nn~nl"Ln nnn~n 'iilWlnN\.~~ 
n rı J'll\l'ID rmn nl'\l\llıınn t:nnr11r"'1'"'l'l n., orın 

nn a tın.-m fııftN11\1\nn1"1ı • n~r nı1rrıı nnrvmn~ n Mnnn M n nl'I ıır,n tımlrınr.Mn !!"'""' n 
nonllnn nl!C • n nnn KMP.llr.Rr:,.. il 
• Dil narın nft • 11mmn ~n 
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nan resmi dercediyoruz. Bu resim lngilizlerin es bak baş'ı·eki Loit 
Corcun bir portreıic!ir. 

KarHerimiz yapacakları resim hususunda serbesttirler. Yalmz 
rcıtaılt'rin siyah olması şarttır, ma!<inelerinde siyah şerit bulun
miyan mUsabıklar resmi yaparl<en bir siyah karbon kagıdı kul
lanarak bizim Jstediğ'imiti be ya ı renkte bir ikinci k.igıt üzerin
de elde etmiş olurlar. Resimler nihayet on gün zarfmda gaze
temize gönderilmiş bulunmalıdır. 

Gaıetemi:ı, beğenilip neşredilen her resim sahibine bir 
lira verecektir. Ayrıca birinciliği kazanana da lnymetli bir he· 
diye takdim edeceğiz. 
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lran mese?esi 
Tahran Elçimiz habere 

inanmamakta ı•rar ediyor 
Ağrı dağı harekatı neticesinde 

Irana iltica ederek Iran hük(i-
meti tarafından silahları alınan 
Ihsan Nuri, Şeyh Abdülkadir ve 
rüfekasının ıerbeıt bırakıldıkları 
şekJinde Volf ajanıındon naklen 
ba:ıa gu.etelerdc görUlen havadis 
hakkında mezuncn şehrimizde 
bulunan Tahran sefirimiz Hüarev 
Beyin fikrini sorduk. Kendisi 
Tahranda Anadolu Ajansının bir 
muhabiri bulunn:.adığı ve Iran 
ajansının da henüz te-1ekkUI ve 
leeısüs etmemiş :buh1nma11 cihe
tile şark memleketleri ve bilhassa 
Irana dair ecnebi ajanslarında 
görülen bu kabil malumatın da
ıma tahkik ve teyide muhtaç ol
duğunu söyledikten ıonra tahsi 
mutalaa olarak ta demiştir ki: 

- "iki dost komıunun doıt
luklarmı takviye etmek ve hu-
dutta emniyet ve asayişi tcsia 
eylemek maksadile çahttıkları 
bu sırada böyle bir havadisin 
doğruluğuna ihtimal veremem,, 

Diğer taraftan dün bir refiki
mize Ankaradan şu haberler 
gelmiştir. 
Ankara, 17 - Hükumet Türk

lran hududundaki yeni vaziyet 
Uıerinde Tahran mahılahotgilza
rımızı Iran hUkQmeti nezdinde 
teşebbüsatta bulunmiya memur 
etmİftİr. 

Ankara, 17 -Suriyede, hudu
dumuzda bazı tahrikat ve teca
vüzatta buJunan rUesayı Fransız
lar tevkif etmişlerdi. Onlarm da 
ahiren serbes bırakıldıkları ha
ber alınmıştır. 

Eh\zizlilerin ricası kabul 
edildi 

Necmettin Sadık B. itham ed;..yor 

ı''Bana satılmış diyen Fethi 
B. sizi kaça tuttular ? ,, 

-
Sivas meb'usu sabık lıdeı·in el kart 

söylüyor aldottı~ını 
. 

umumıyeyı 

nefret etmiyeceğim .. Yani an'ane- 1;ak kendi vicdani fe]s.efemize göre nlı::~alime ~;;1~p veriniz b!tsıı~ 
vi telekkiyatm fevkına çıkacağız .. hüküm ~ereceğiz .. Binaenaleyh İş· sıfatile bu maceralarda bana " 
insanlar hala cinsiyet kızgınlığı Ü· te yine tekrar ediyorum. Bu sev· yaptırmak istiyorsunuz? • 'tı' 
:ıerinde bi~ türlü mede~il.eşemiyor- dalarında~ ~olayı ne benim oğlu- ~li. S~naver - Hadiseler bı~,.ı' 
lar .. Hala ılk vahşetlerını muhafa- ma ne de sızın zevcenize hiç bir ce· tuvıbımıze kalmıyor. Ne k• t 

za ediyorlar .. Kızan bir kadın için za terettüp etmez. O halde baba- dolatık yollardan gelseler nih•>':, 
rezalet, nefret, lanet, tabanca br- Jık aıfatile bu alakanın ortasına gİ· tabii mecralara dökülüp tabii ıı "1 
çak. Doğru deyil.. insanların bu hu rerek naıd bir rol oynamamı arzu ticeler veriyorlar. Fakat file•oflldi 
ıuıtaki asabilikleri hayvanlara ka· ediyoraunuz? tabiatın bazı ai1çlüklerini ke". 

·- d' t• 
File.of - Hayır doğru muh ~· ı Filesof - Peki ne istiyorsunuz. dar. şa~ildir .. O derecede ki lcıza~ ~li Sena ver bir müddet dalar .. lehimize halletme~ t~ mümkün iJ 

keme etmiyorum. Halkın ahlaki te Bir dfıha tekrar ediyorum. Ben kedılerın terlıkle, deynekle bellerı- Fılesof tekrar eder: - Ne demek ııtıyorsunus? 
Ilkkisine nazaran söz söylüyoru~ı. babayım siz kocasınız. iki genç bi· ni kırarlar. Kızgın maşalarla. uzuv- - Söyleyiniz. - Ben karımı çok aeveriJ0••'.

11 
Doğrusunu isterseniz bu mes'elede ribirini seviyor. Tabiat karşısında- lerini dağlarlar ... Yani bu z.avallı· - Dü9ünüyorum... - Görüyorsunuz ki yalnız .•İ'~e 
aranacak ahlaki mes'uliyet iki ta- yız .. Ne yapalım? Ben oğlumu afo- lar hakkında da zani ve zanıyelere - Ne dü!ünüyor sunuı? sevmeniz ki.fi değil. Zevcenıı. ~ 
raf için de birdir. Aynıdır. Daha roz edeyim?. Siz de revolveri çe- yapılan muameleler reva görülür.. - Bütün alem bu, buyurduğu- batkaıını seviyor .. Onun göynil~, 
lloiruıunu isterseniz iki taraf için kip karınıza kıyınız .. icabı hal bu Bekir Efendi - Nedendir bu, nuz gibi tabii surette hareket etse münha.siren size çevirmek için lf' 
de bir mes'uliyet yoktur. Bu göniil mudu~? Filesofum... dünyanın hali neye varır?.. enir bir ilaç biliyor mıaınız? ~ 
maceraıında mutlak bir mesul ar~· Alı Senaver - Hayır böyle şid- Files~f - Kıskanç.. Kıskanç.. - Arzu edilen kemale ... çünku - Henüz bilmiyorum. Fakat ( 
mak li.zımıa o da tabiattır. detlere kalkışacak değiliz. yapılan fiil üzerine yürek titreme- bütün bu dajdağalarm, bütün bu devayı arıyacağım .. Sizin mua"eaı 

Ali Senaver - Sözünüzü ka- f ilesof ::- U~um~n t~lakkisin~ sinclen husule gelen aksülamel "tc!· didi,melerin, hırla§maların sonun· tinizi istirham ediyorum... • Je 
bul ediyorum. Lakin biz muhit; 

1

uyaralc d:~ıl ~~brnt ~cab~le hare- siratı ... Benim yapmaya fırsat bu- da vusulüne erebileceğimiz tabii te· _ Eğer benim muavenetarı1,e 
miz ahlakiyatının icabatı için'1t· ket edecegız. Oyle hır oglanm ha- lam1yarak sıkıldığım şeyi onlar ne kemmül budur. Bu güne kadar tür· bu derde bir çare bulunabifecel<-,, 
yaşıyoruz. Bu çok nazik ve d~r pn· ba::;ı olduğ"um için LİZ bana adavc~ cesaretle yapıyorlar .. Kabilinden le lü türlü zoraki kanunlarla gayri ta· bu iyiliği sizden dıriğ etmiyecel· 
tikada umumdan pek aykırılaş:na etmiyeceksiniz.. Öyle bir kadının ko essi.irat ... Binaenaleyh h;z hu ava- biiye gidildiğinden dolayı beşer ra· me söı; veriyorum ... 
ya gelmez.. [cası olduğunuz için ben de sizden, mi telekkiyahn tesiratından çıka- 1 hat yüzli görmüyor ... Fakat siz be- (/Jilmedi) 
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3 aylıkların tediye ğünlerini göt eren cetvel 7inc · 
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idamdan kurtuldu 
, __ sa_n_'_a_t _h_a_b_e_r_ıe_n_· __ f ! ,- S P O R j 1 Talebe birliğin,..11e 

Arnavut Sabri, 20 sene 
hapsedilecek 

Bir müddet evvel Sebze ha
linde Selami ve Rıza isimlerinde 
iki bahçıvanı kurşunla tehevvll
ren öldürmekten maznun Arna
\'ut Sabri, lstanbul ağır ceza 
mahkemesinde adama mahkum 
olllluf, Temyiz bu kararı boz
tnuıtu. Nakzen icra edilen mu
hakeme neticesinde verilen ka
tar, dnn öğleden sonra bildiril
lllittir. 

Karar, bildirilirken mahkeme ı 
~alonu çok kalabalıkh. Reis 
Nusret, aıa Asım ve Tahir B. 
ler tarafından verilen kararda 
nakız UzMine yapılan tetki
kat neticesinde, meçhul bir 
•ebeple Sabrinin ikisine de kur
lun attığı sabit görülmUş, maz
nunlardan Rızanın Sabrinin attı
iı kurşunların isabetile öldüğü 
•ıılatılmakta ise de Selamiye 
tlaaınunun arkadaJı firari Fettah 
tarafından da kurşun ahldığı, 
binaenaleyh onun hangisinin 
kur9unile öldüğü anlaşılamadığı 
kaydile, idam cezası 20 sene 
a.ğ1r hapse tahvil olunmuştur. 

Sabriden ayrıca maktuHerin 
~rislerine yarıyarıya verilmek 
Üzere altı bin lira ta2minat alı
nacaktır. 

Evvelce attığı kurşunlarla iki 
rnaktulU de kendisi öldürdüğü 

kaydile idama mahkum edilmiş 
olan Sabri, dilnkU karar lizerine 
teniı bir nefes almıştır. 

Ahçının cinayeti 
Meli.hat H. öldü, Şaban 

tevkif edildi 
Dün akşam Ojvanyolunda ça

lı4tığı dlikkanm üstünde oturan 
Melahat H. ı yaralıyan ahçı Şa
ban, dün adliyeye "erilmiş, tev
kif olunmuıtur. Müstantiklik, tah
kikat. derinleştirmektedir. 

Yaralı Melahat H. , dün has
tanede ölmüştür. Cinayetin sebe
bi, ilk tahkikata göre ahçmm 
oda,ını ıüpUren Melahat H. a 
'cdnkkanındaki yemeklerin içine 
toz gitti,. diye çıkışması ve bu 
Ylizden kavga esnasında tehev
\türe k~pılmasıdır. 

Bir tecavüz iddiası 

M•dam Give 1' 

Yunan 
Sarabernarı 

Temsil vermek üzere şehrimize 
geliyor 

Yunanistanın Sara Bernarı addeJi
lcn Madam (Givcli) trupu bu hatfa 
~ehrimize gelecek ve 22 kfmunuevvel l~ 
Fransız tiyatrosunda. temsillerine btı. ı;;· 
lıyacaktır .. Madam (Gh·eli) Yunanis
tanın en büyiik facia aktiıisidir. Iicm
disi, trupilc beraber ahiren Amerikn
da yaptığı turnede büyiik bir muvaf
fakıyet kazanmıştır. Madam Giwli 
trupile beraber Yunan tiyatro!'lunuıı 

en maruf artistleri de şehrimize ge}e
ceklerclir. Ilu yunan trupunun Ankar .
ya giderek orada dıı birkaç temsil V.!l 

mesi ihtimalinden bahsediliyor. 

Şehir meclisi 
Dün e•naf hakkında yeni 

bazı kararlar verdi 
Umu mi şehir meclisi dün ıaat 

14, le toplnnmııtır. 
5ductllu rcı il B. in riycıeet ~t

tiği içtimada eYveli zabtı sabık 
okunmuş ve sonra Fatih kaza
smda kurulacak tahriri musak-
kafat komisyonuna eshabı em
lakten muhtelif zevatın tayinleri 
tcsdik edilmiıtir. 

Bunu müteakip mektupçu Oı-
man B. sokak isimlerinin değiş· 
mesinin halk arasında müşktilab 
mucip olduğunu, yeni isimlerin 
layıkile tamnma lığına söylemiı 
ve medeni şehirlerde olduğu gi
bi haritalı bir (lstnnbul rehberi) 
nin tab'mı teklif etmiştir. Aza• 
dan Avni B. buna şimdilik lüzum 
olmadığını küçük bir cet\telle ik
tifa edılmesini söylemişsede mu
vafık görülmemiş rehberin tab'ı
na müsaade verilmiştir. Sultanabmet civarında oturan 

•erbest mesle!. sahiplerinden bir 
tat hakkmda mUddei umumiliğe 
'>ir şikayet vaki" olmuştur. 

Bu şikayete göre, bu zat oğ
luna ve bundan başka on gence 
tecavüzde bulunmuştur. Müddei 
Umumilik, bu zatı ve diğer ala
kadarları dinlemektedir. Şimdiye 
kadar tahakkuk etmiş bir vazi
Yet }oktur. Şahitler dinlenilecek
tir. 

Bundan sonra esnafın iki sc
IJecle bir yerine her sene mua
yene edilmeai hakkındaki teklifin 
müzakeresine geçilmit bunun ik· 
tısadi ve sıhhi iki cephesi oldu
ğu aöy1endikten sonra azadan 
izzet Kamil B, 

~!9-~d iyede 

Köprüde 

- Bugünkü sıhhiye ile şoför
leri iki seneden az zamanda mu· 
ayene etmenin ikmanı yoktur.Sıh
hiye hcyetieri teşkil edilirse olur 
damiştir. 

Bugün lik maçlarına 
Stadyumda başlanıyor 

Takımlar sahaya hangi 
kadrolarla çıkacaklar 

930 - 931 lstanbul futbol lik 
maçlarına bugün başlanıyor. Fa
kat buna doğrudan doğruya 931 
maçları demek daha doğru ola
cak. Sonra şimdiye kadar yarı• 
lamış olmamız icap eden yani 
yarısını 930 senesi içinde bitir· 
mit olmamız lazımgelen birinci 
deneye 931 senesine on bir gün 
kala giriyoruz. 

Hafta içinde içtimalar olduk
ça, kararlar verildikçe yazdığı· 
mız gibi maçların T akaim atad
yomunda oynanmasını lstanbul 
mıntakası kararlattırmıf ve atad
yumla mmtaka arasında hazırla· 
nan konturat da hafta içinde 
imzalanmıştır. Artık işin bu cep
hesi de halledHmif demektir. 

Bugün ilk karşılaıma Süley
maniye ile Anadolu, ikinci oyun 
Fener bahçe ile Vefa, üçüncU de 
Galatasaray ile Betiktaş ara
sında yapılacak. Birinci maç öğ
leden evvel birde oynani'.tor. 
ikinciye öğleden sonra 13 te 
ve son maça da 14,45 te baş

lanacak. 
Takımları yeni senenin kad

rolarile ve kuvvetlerile bugün 
görüp anlı yar.ağız. Yapılan ek
sersizlerin hazırlık maçlarının 
neticelerini bütün ıinirleri geren 
bir lik maçınd ,, kuvvetleri an
latan kat'i bir mikyas olarak 
kullanamıyacağımıı için bu hu
susta timdiden birşey söylemek 
istemiyoruz. Biz: takımların muh
temel tekillerini yazalım. 

Okuyucularımız bu mukayese
leri kendileri yaparlar. Evveli 
Be~iktaşla son maçı yapacak o
lan Galatasaraya bakalım .. Bok
sörlerle Rusyaya giden Burhanın 
dün Çiçerin vapurile geİdiK'i söy
leniyor. Şu takdirde takım aşağı 
yukarı bu vaziyette: 

Halis 
Adnan Murat 

Tahir Hüsni.i Fevzi 
Hayati Ibrııhim ~azım Etref M. Kemal 

Buna karşı Beşiktaı şöyle bir 
kadro ile ÇJkıyor .. Y almz hücum 
hattında Şnkrtinün ekaik olması 
suretile küçük bir değişiklik ol
ması muhtemeldir. 

Avni 
Burhan Vahi 

Muammer Nihat Mitııt 
CelAI K. Faruki Necdet I..ttif Rebli 

F enerbahçenin rakibi Vefaya 
gelince, bugün sahaya çıkaracağı 
takımı öğrenmek için dün ak· 
şarn geç yakit kulübün futbol 
işlerinde en fazla salahiyet 
sahibi olan zatı gördük. Bize 
bazı isimler yerdi, Beş aşağı, beş 
yukarı ıu şekilde tahmin ,ediyo-
ruz: 

Husamettfn 
Halil .Saim 

~min Sami Hüseyin 
~ecati Remzi G~zi Osman I-hlil 8tr duba dehndr, mamaaflh 

tehlike yok 

Ô\rvelki gUn köprü dubalarm-
d1tn b' • • b' · k ırıaıne, ır ıır et vapuru 
~•naşırken çarpmış ve esasen 
~tük olan dubayı delmittir. 
I aınaafih, derhal alman tedbir
her sayesinde rahne kapablmış, 

izzet Kamil B. in sözlerinden 
sonra belediye sıhhat işleri mU
dUrü Net'et Osman B. izahat 
vermiş neticede bir takım mü
nakaıalar yapılmış muayenenin 
eskisi gibi gene iki senede bir 
yapılması kararla,tmluak birin· 
ci celseye nihayet verilmiştir. 

ikinci celsede Ameli Hayat 
mektepleri hakkmda ki maarif 
encümeni mazbatası okunmak is
tenmiş fakat aynimesele hakkın
da lktısat encümenin de bir ra• 
poru olduğu anlaşıldığından cu· 
martesi günü toplanılma11 karar
laştmlarak içtimaa nihayet veril
miştir. 

ikinci kümeden birinciye ge
çen Anadolu ve Süleymaniye 
bugün birinci kümede ilk maç· 
tarını yapacaklau gerek onlar, 
gerek diğer takımlarımıza güzel 
oyunlar temenni ederiz. Kadıkö
yünde Fener sahasmda da ikinci 

~thangi bir tehlikenin önüne 
~eçilllliştir. 
la Yalnız, köprü altından yolcu
tın geçeceği yerin delik duba

tıın olduğu kısmı biraz daral
t'tıı§tır. 

küme maçlarına denm edilecektir. 

Yunan güreşçileri 
gelıyor 

Memnuniydle öğrendiğimize 
göre, Yunanhlarla atletizm tenis 
ve futbolde yaptığımız tema•-

Conıırer• lıtirak edecek mü1kiy 
marahhaı1an 

Talebe kongresi 
Bugı!n öğleden sonra T6.r

koc11ğında toplanıyor 

Geçen hafta ekseriyet olma· 
dığı için yapılamıyan milli Türk 
talebe birliği kongresi bugün 
saat on üçte Türk ocağında ak
tedilecektir. YUksek tahsile men
sup talebe cemiyetleri bu kon· 
greye kimilen iştirak edecekler· 
dir. Mülkiye, tıp, hukuk, edebi-

yat, fen, milhendis, ticaret, gll
zel san'atlar, orman talebe ce
miyetlerinin beıer murahhası da 
kongrede hazır bulunacaklar. 
Nizamnamede tadilat meselesi 

birliğin umumi faaliyet proğra· 
mı, idare heyeti intihabı hakkın
da mukarrerat ittihaz: edilecek
tir. MUlkiye talebe cemiyeti aza
ları kongreye murahhas olarak 
şu arkadaılarmı intihap etmiş
lerdir: Hayri, Ferit, Sami, Hasan 
Şül<rn, Hikmet Beyler. 

Bir İhtilUs 
Bursa, 17 -Tayyare cemiyeti 

Bursa şubesinde 1850 lira ihti· 
lası görülerek mahkemeye veri
len sabık muhasip Suphi Beyin 
ağırcezada mevkufen yapılan mu
hakemesi bitti. Maznun beş sene 
hapis cezasile ihtilb ettiği pa
rayı bir misli fazla olarak öde
meğe mahküm oldu. 

Valiler aras111da yapıla
cak tebeddülAt 

Dahiliye Vekili ŞUkrU Kaya 
Beyin ahiren valilikler ile kay
makamlar arasında yapılacak olan 
tebeddülat listesini lstanbula ge
tirdiği ve bu listenin Reisicüm
hur Hz. nin tasdikine arzedile
ceği haber alınmıştır. Söylenil
diiine göre tebdil veya tahvil 
edilecek kaymakamların adedi 
35 dir. 1 valinin de tebdil edi
leceii söylenmektedir. 

......,.ınno""'n n11111muın11muıımı uımııumımuımm un n tt ı ınm 

lardan sonra yeni bir güreş te
ması da hazırlanmaktadır. Şubat 
ayı içinde bir güreş takımının 
şehrimize geleceği haber verili
yor. Takım burada Jstanbulun 
en kuvvetli ekipine malik olan 
takımla mesela Kumkapı ile 
karıılaşacaktır. Temasın lstanbul 
ve Atina arasında temsili bir 
maç veya milli bir müsabaka 
olması için alakadarlar arasında 
muhabere cereyan etmektedir. 

Milli güreş takımımıı Mart 
ayı zarfında da Prağdaki bey
nelmilel Avrupa birincilik 
müsabakalarına iştirak edecek
tir. 

Bu müsabakalara hazırhk ol
mak üzre güreşçilerimiz bir seri 
halinde teşvik müsabaknlarına 
başlıyacaklardır. Hugün Beyoğ
lundaki Halk fırkasında ilk maç
lar yapılacak 

y amızdı 
Defterdarlıkta: 

Defterdarlık 
Sindik eleyh ne deve mı e9ıyc 

Avundukzade ticerethanesiıı 
iflasını miltaakip, bu mnesse 
hakkında mektum bir vergi h 
beri verilmit Ye beş misli cez 
ile birlikte yüz küsur bin lira 

tecavüz edem verginin tahıı 
için defterdarlık sindik heye! 
ne müracaat etmişti. Sindik h 
yetinin defterdarlığm müracaat 
ihmal gösterdiğini iddia etti 
ve Defterdarhğa, ancak bir ma 
keme hükmünü müteakip mas 
ya iştirak edebileceği şekline 
bir cevap vererek mUşkilit ~ 

kardığı da kaydedilmitti. Defte 
darlı< keyfiyeti Maliye ve A· 
liye vekaletlerine bildirdi!i gi 
Avunduk zadelere ait bir çifti 
üzerine debaciz koydurmuıtur. 

Diier taraftan defterdarhğ 
mUracaahnı bir ihmal suretine 
gösteren sindik hakkında da, 
açmağa karar verdiği de söyleı 
mektedir. 
lkramiye gerimi alınacal 

ilk tedrisat vergisinden de 
terdarlıkça alınarak tavzi edil~ 
ikramiyenin geri alınmaaı hal 
kında defterdarlığa emir verild 
gını, ve yapılan tetkikatın b 
ıkramiyenin 2000 lira kadar tu 
ması lazım geldiği neticesiıı 
varıldığını dün bir gazete Ankı 
radan telgraf haberri oJara 
yazmııta. Dün tahkikat yaptıl 
Bu şekilde bir emir gelmemiıt 

Defterdarhk böyle bir emrin g• 

ceğinede kani değildir. ÇUnk 
ikramiyenin gerek miktar gere 

teuişekli itibarile haksız olmac 
noktaslnda ısrar etmektedir. B 
noktai nazara göre tevhidi kf 
ıurat kanunu tedrisat kanununu 
ikramiyeye müteallik maddesir 
tadil veya ilga etmemiştir. V 
bu ikramiyenin 21 bin lira tut 
masa 14 aylık bir mnddeti ai 
olması dolayısiledir. 

Defterdar hasta . 
Defterdar Şefik B. in rahatsu 

lığı devam etmektedir. 

Maarifte 

Atel ve dersleri 
Orta mekteplerden bu der 

sin kaldınlması doğru 
değildir 

Orta mekteplerde şimdiye ka 
dar olrntulmakta olan ately4 
dersleri, son zamanlarda, he: 
nedense kaldmlmıı ve bunlaru 
saatleri boş bırakılarak aerbeı· 

calışmaya hasrolunmuıtu. Abireı 
gelen bir emirle bu boş saatleı 
de elyazısı derslerine tahsis olun· 
muştur. 

Biı, talebede ameli bir ço~ 
meziyetleri inkişaf ettiren bll 
atelye dersinin kaldırılmasını 
doğru bulmuyoruz. 

Çocukları hayata alııtıracalc 
olan bu dersin iadesi muvafı1' 
olur. 

S!hhiyede: 

Fare itlüf ı kaldırıJdı 
Marsilyada 15 teırinisani 1930 

tarihindenberi veba vak'ası zu
hur etmedıği anlaııldığından mö
varedatına konulmuı olan mua
yenei tıbbiye ve itlafı far ted
birleri kaldmlmıştır. 

Güzel san'atlar akade
rni. inde konferans 

Güzel San'atlar Akademisin
de, dün bediiyat muallimi Bur· 
hanettin Bey, san 'atta lirizm ve 
romantizm mevzuu üzerine bir 
konferans vermiştir. 
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ayrı ıyor.~ar 
Acımamak -,-------------------~ 

Fransız kabinesindeki Nas ıl hürmet ediyoruz? <Oat taraf• ı inci •~yıadal mütehassis kaıdıkıannı beyan bu>
111 

e J de d eg""' il Gazi Hz. teşrif ettil<ten sonra ku· muşlar ve demişlerdir ki: 
buhran sabah tramvaylarından birin- d Ik b" R" t• ·· h ~i o Siyasi ha ... ·atta muhalefetin e.;.;aslı d man an 1 ınasına ıyase ıcum ur - Şehir meclisinde gerirdig 17' 

J s ·· 1 d F k b eyim. Arabaların içini in- b - k'l · ı· 7 .A1111d bir ~'lrtı vardır B t 1 ·ı· on gun er e ransız a inesinin ayragı çe ı mış ır. dakika çok faydalı oldu. Bak-··. 
:."'" · u şar yapı an 1 ıra k t f fk~ · san sisi basmıf gibi, bir adım V1LAYEITE V zın makul olmasıdır. Mantıki bulun- su .u 0• ransız e ·arı. umumıyesini faz halk nıümessUlerinin göstermiş old" 

masıdır Makul tik' 1 lasıle •:ı:gal edecek bır hadise halinde ilersi görülmüyor. Ufuk, ya ge- Büyük Reisimiz kumandanlıktan ,_ i b . ve l· 
' · ve man ı o mayan t 11. tt• G .. h b ~ t 1• te .1• t' fl d" hwıı yata egam te~ckkür eyler 

muhalefet faide . t" . ece ı e ı.. arp cum uriyetinin ci- niş ir sırttan, ya düşük bir fap- ı onra saa <> vı aye ı şere en ır· .. .. ~~· 
Ve bu zarar yalnı~ei;~;inn::;~ld~;. ı~•;: han siyasetinde oynadığı miihim rol ka kenarından ibaret. Dönemeç- mişler ve vali Beyin odasında yirmi haaııuatımın munasip suretle mue • ı 

· dol s·ıe bu ı r. d" b""t·· ·h d 1 ı dakika kadar istirahat ederek bir kah· lerimiz olan muhterem halka iblOU' 
nı derecede muhalefet eden kimsenin ayı 1 t,t ıse u un cı anı a a lerde tokuşarak gidiyoruz. 
şahsı kindir. lakadar etmeğe değer bir siyasi mese· ve içmişlerdir. Burada vali B. tarafın- rica ederim. 

• ı d' T d' ·· Bu kalabalıkta bilet~i, ha1kı dan vilayetin muamelatı ve vilavetle Gazi Hz. belediyeden rıktmtan tfJ" Maalesef sabık serbest fırka lideı·i e ır. ar ıyo kabinesinin istifası ve J > 

Fethi bey muhalefeti makul hudut da- yerine birçok müzakerelerden sonra yararak dolaşıyor. Garip bir te- belediyenin tevhidinden tahassül eden ra saat 16 da Cümhuriyet H. Fırks;ı' 
iresinde tutamndığı için fırkasını da- Steg kabinesinin geçmesi Avrupa siya- sadüfle yanımda iki malül var. neticel~r kend.ilerine. arz~d~lmiştir. İstanbul merkezini teşrif etmişlerdi' 
ğıttıktan sonra devam ettiği ferdi mu seti umumiye8inin ,·eçhe1erinde ne d"- Bir tek kolu ile kayışa asılmış, 

1 
G:~ı Hkz.k. nın 1teşrAıflkerını hadbder. !\: Büyük Reisimiz buruda teşkilat heYetıı 

h 1 f ti d h"I" h t 1 • -t k' k it k d w . d an ırço ımse er n ara en esını - ıııı a e e n e a a a asını an ayama· rece tesır gösterecektir. Hariçten ba· o e ı o u · egneğıne ayan- ve vila.yetin önünü doldurmuşlardır. den Ali, Cemil, Hüseyin Beylerle 
mış görünüyor. kan bir müşahidi asri alakadar edeceh mış. Dücı:memek içı·n sakat arka- G · · te bb' · h t• ta f d k _..ıaı '111 azımız vilA.yetten ayrılırlarken bir· şe ısın eye ı ra ın an a.:i. 

Bundan bir müddet evvel Adana in- nokta budur. Bu nokta hakkında müfa daşının belı'ne sanlmı!il.tı. k h · k d"l · b · ~ G k' ıond· 
T ·aç mu acır en ı erme azı şilcöyet mıştır. azi Hz. üst katta ı P 

tihabatı münasebetile meclise verdiği talea yürütmek için Tardiyö hükumetı S d · b ve istirhamlarda bulunmuşlardır. Bun bir "'·aat kadar istirahat etmı'şler, J\•11 

sual takririne dahiliye vekili Şük- nin siyaseti hariciyesi hakkında birkac ağım a şışman, iriyarı ir l d F"l . 1 b .,. ı: 
·· K b d" b A • adam, Rumca bir gazete okuyor. ar an ı onna 1 ir mübadil hiç mal ve içmlşl~r ve İstanbul teşkilatı hak"1 

ru a~·a. ey cevap ver 1• u c~vap. · söz söylemek faideden hali değildir. almadığını söylemiş, fakat vali mua. . . 8oıı dnna ıntıhabatında yapılmış hıç hır u- H b" 'd b'" .. .. Kat kat kırmızı ensesinin yakalık- .. F 1 Bin t k 'b" d k d' da izahat almışlardır. Gazımııe ·~ 
1 

.. 
1 
.. k 

1
. b' k 

1 
k 

1 
aı- ı umumı en sonra uyuyup g<' vıru azı . e zı ın en sonra en ı . 'h b H F k 1 h. t ~eJlı 

su suz u , uç ır an unsuz u o ma- . 1 • A d b" . . d 1 tan taşan katmerlerinden sıhhat . b" 'ld" •. . b d t d ıntı a atın • ır ası e ıne e- 1 _ .. . . nış emıs ve vrupa a ınncı ereccı c sıne ır ev ven ıgını, ura a o ur U· ., ... ~ 
dıgınr gosterdı. Bu vazıyet karşısında b" d 1• t h 1. . 1 1 F 1 f b h ta h .. 1 d neticesi hakkında maliimat verr ••· 1 

F h
. ? ·u· • • ır eve a ını a mış o an ransa ,a. ışkıran bu yolcuya bakıyor ve unQ. maa aza pusunu enuz ama ı 1 1 

ld ğ . h 1 0cıtııt 
et ı D. ne yaptı. 1.apılnn ışın ka- a d ğ ..• t .. f _ d ..... k d" k d' - .b. . 'ht' ak d nası ça ışı ı ı ıza o unm :ı _ . . . z n ı ı vus a ve nu uza ragmen a·ıt· en ı en ıme: gı gı ı evın ı ıyacına uynnyac ere BU .. k R . . . ··ıe bbi f :ı.e>-t 

nuna muvafık oldugu ısp:ıt edıhnce d d b 1 d - .. 1 . t' yu eısımız mu şe s n 11 

"Hiç böyle kanun olur mu?,, demel.ten len zebun idi. Alman işga!i e~nasmdn - Yanı başımda bir sakat a- ce e ar u un ugd~~udsoy e~ış ı~. tinden bazı zevatın görüşlerini sorırıll" 
başka söyliyecek bir söz bulamadı. harap olan ~ark eyaletlerı, mılyarhr yakta durur ve düşmemiye çaba- Gaz~ Hz.. ken ısın en. Fılonnada lar ve müşahedelerine nazaran irpd~ı 

Halbuki Fethi B. muhalefeti akıl c~ fra_nk 5:1rfederek yeniden inşa ve te }arken nasıl oturabiliyor? bıraktıgı evın burada venlenıden daha ta bulunmuşlar, direktif vermişlerdır 
ve mantık hududu dahilinde ..... apabile· sıs edılmege muhtaç yüzlerce şehir ka· glenikş olup ~~bmad~lığmb . .1 ~okrmb_uş arf'. butlsu Gazi Hz. buradan bina önünde ~~ 

J Diye dii•ünliyordum. a e ars m a ı uyu ır sa P'e c · I"' 
cek bir fırka lideri evsafını haiz ol· saba ve köy enhazından ibaret kalmış- " ı"'1 u . J • • Jip geçmeğe mani olacak derecede b •· 
saydı Dahiliye Vekiline sual takrfri tı. Harbin devamı müddetince Fransa- Bu aralık biletçi geldi. Sakat- b - şte ~fen~;· Tapusu. Tetkık ken yüzlerce kişinin alkışları ye 1'~ 
verecek yerde belediye kanununda ken· nın İngiltere Ye Amerikadan borca al lardan biri: u";~z R ~~ış_ r.b k sesler arasında saat 17 de çıkmışıar 
dine göre iyi bulmadığı maddelerin ta- dığı mühimmat ve erzakın hed<'ll.; i - iki malul veriniz. d t ub il e stı~ızl d0 • cevap arşmn· doğruca Türk Oeatını teşrif eııntşttr 

d · ı f d · a e ess m e mış er ır. di 
dili için meclise bir kanun projesi tek- aın er tara m an ısteniliyordu. Fra·,. Dedi. Ben sandım ki bu söz Bu mübadile tapu verilmemesinin r. 
Jif ederdi. sa bu kadar masrafı ihtiyar için ancak iıitilince, arabadaki oturanlar sebebi, kendisine verilen evin ffrart em TÜRK OCACINDA 

Uu defa Hariciye Vekili Tevfik Uüş bir çareye tevessül edebilirdi. O da. birden kalkacaklar ve yerlerini lakinden olması münasebetile sahip- Gazi Hz. Hamdullah Sophi IJlr• 
tü Beyden sorduğu sual de Adana inti- mağlCıplardan sarfiyatının bedelini is· !erinin avdeti ihtiPlaline mebni bu gibi ocağın müdürU ve idare heyeti ve~ 
habatı hakkındaki sualinden ~ok farklı temek ve almak... 0 gaza malullerine •erecekler. evlere ait ta?ulann tetkikatın hitamı· ğa mensup gençler tarafından sa111iıll 
bir şey değildir. Fethi B. sual tnkri· Yersay muahedesinden başlıyarak Fak:ıt aldanmışım. Kimse tınma- na kadar verilmemesi emrinden ileri tezahüratla karşılanmıştır. Gad ~~ 
ri ,·ermezden evel kolaylıkla Cenene· Fransanın Almanya ile ,.e sair hüku- dı bile. Acı hakikati görünce gelmektedir. ocak binasını gezdikten sonra saJoıt . 
ye giden heyet azasının kaç kişiden mü metlerle aktettiği bütün mukaveleler; Diğer bir muhacir de muamelesin- 18• tirahat etmtaJer, Müessesenin 111~· 

kk ld - h b' · k F · ·ı · · b irkildim. Amma keıke iş buka- '9 H re ·ep o ugunu, er ınne ne ndaı· • ransız sıyası ennın u para kaygusu den bahsetmiş. Gazimiz bu zatm 17.mir si hakkında izahat almışlar ve 0 ,a,.· 
ye,·miye verildiğini pek güzel öğrenehi· tesiri nltında aktedilmiştir. Böyle ol· darla kalsaydı! de de bazı muamelelerJ olduğunu ta- mensup gençlerle konuşarak 0n1sı1 
lirdi. Binaenaleyh işin içinde bir usul- makla beraber Fransız maliyesi harbi Halk için hududa gidenler, hattur buyurmuşlar, diğer bir muha- çok kıymeti bazı irşadatta bulunırı11c 
süzlük var ise bu ciheti sorması lazım takip eden yedi sekiz sene1ik müddette gene bu halk için kanlarmı akı- ciri de tanımışlardır. Bu arada Fazlı lardır. 
gelirdi. bir türlü saH'ih bulamadı. Bir müddet tan, bacaklarını, kollarını hıra- B. İstanbul iskan mıntakası olmadığı G . . b' t k d k JdıJctl" 

,. k w lı ·· b h ta t ih 1 b h i 1 . • azımız ır ~ a ar a -·"" ı. o eger ugun u usus me,•cu o resikar elde eden fransız sol cenah fır c et e azı mu ac r ere fılhakika em- 18 t 10 . 1 1 teP- ~ 
la il d b. k l. f 1 k .. kanlar halkta on dakı'ka ayakta ı·k il d·~· 1 f k t . ihk kl sonra geçe aynı sam m . n usu er e ır na san ur ena ı · ı;o kalarınrn ikinci plana düşmeleri bu mn a ver me ıgın , a a ıst a an- tt ıt 
rüyorsa bunu tashih etmek için doğru Ji vaziyetin tesirinden idi.. durmak zahmetine katlanmak nm tamamen tesbit edilmiş olduğunu ratla ocaktan çıkmı~Jar ve Beyazı )' 
d d • · ı· b' d""rPk C J.f 1i'·•lr02ın R,.vo ... + 1r .... o tıf 

an oı;ruya yıne mec ıse ır knnun Harbin reisicümhuru olun töey.> hiaaini uynndıromatuışn. Gönül- va~nio;;;ıa;"·;e;iİd~-;;"nt'G~zi-··İi~ ... ·;e ği°in teşrif etmişlerdir. ,
1
1_,. 

projesi verebilirdi. Hatta halihazırda (Puankare) nin .resikara gelerek cez- 161 f k .,. 
h ı · ı · h kk d !erdeki bu nankör uyuşukluk arzetmiştir. Gazi Hz. burada ır a men81l · . ...ı· 

Avrupa seya at erı ücret erı a ın a ri tedbirler ittihaz etmesi biiyük siya· Bu arada bir ermeni kadını da, fi- ve ocağın idare heyeti tarafından k•".,ıı· 
tatbik edilmekte olan t ınmülü ahvalin t .. 1.. .. l"t"l t "k 1 k d bilmeme bize nereden musallat b" t k d k 1 rak hsB 
. b"J t J"f d k b" k h r d se recu unun po ı ı c en rı ·a an a ar rart diye vaziyet edilen bir evinin iade lanmış, ır saa a ar a a 
ıca ı e e ı e ece ıı anun a ın e 1• • tt d k C •• t . oldu!.. h ld b 1 ı d 
t b't d k 1• 1 . . 1_ ma ı sıyase e e vu u unu go ermış 1 edilmedigvini söylemiştir. a e u unmuş ar ır. 

11
..,. 

es ı e ere mec ı~ '" .e m o ı-ay· F' d.. t·· - .. b· d" d k t 11 .1 v d d' l t l •" ır 
d 1 k t . . h h 1 b' ve ransayı uş ugu .ı ı re <'n nr ar- l\ eger er ın ası sun ur usu Fı·rart olmadığı tebe....nın edenlere Reiaiciimhur Hz. Bundan -, .1 

ı mem e e ıçın şup c;ı z yır ı ır t ,. .. .. (P 1 ) 1 fi . . ;r ;r"' d ~· 
iş görmüş addedilebiliı di. mış ır. •Tlosyo unn are e e erınuı sona kalmışmış! Bu sırada biletçi ait bu kabil eml!k filhakika sahipleri- saat 19 u çeyrek geçe saraya av e 

Fethi n. Serbest Fı rkayı teşkil eder gösterenıedikler.i ~ir ce~adetl~ düşkiin geldi. Sabah sabah uğradığı yor- ne iade olunmaktadır. Fakat iade kR· mi~lerdir. 
. . frangın kıvmetını tesbıt ettı. Bu mu· l D 1 t ş d tetk"k' ------------:,. 

ken şah ıynta karşı nefretını çok açıl : ff .. h . ··1·· . t' . gunluktan sinirleri şabJanmıı, aksi rar annın eve urasın a ı ı MuhteJı't mübadele ~O' 
•. 1 1 "f d t . .d. 0 . . . va akıyet, ı tıyar recu un sıyase ının l!zım gelmektedir. Bu kadına ait ev- • 

soz er e ı a e e mış ı 1. nun ı~ın şım· .. .. .. . b. h 'f N 'b" • hl• trı 
di Akşam refil,imiz tarafınd 11 kendi senelerce Fransada hukum surmesınc ır erı ... Ara atar gı ı: rak ta bu suretle Devlet Şurasında mu· misyonunun bu te 10 
şahsına temas edecek surette yapılan kafi geldi. l\laamafih Puankarenin si· - Biletsizler! amele görmüş bulunmaktadır. Bu nok Muhtelit mübadele komisyonu ııır" 
tarizlere karşı gösterdiği mukabeleleri ya.c;eti artık iflfts etmiş bulunuyor. Ken Ojye bağnyordu. ta da Gazi Hz. ne arzolunmuş ve Bü tından tebliğ edilmiştir: 
okurken S. Fırkanın teşkili sıralarındn disi hastalandıktan sonra yerine ge- Maluller, birbirlerine dayana- yük Reisimiz bu muamelelere ait dos· Noel ve yeni sene yortulan ınüat~ 
bize hatiften nida eder gibi hitap eden çen ve onun siyasetinden asla ayrılmı- yalann birer kere daha tetkikini vekcn betile lstanbulda Mis sokağında k~'·; 
Fethi Beyin sözlerini hatırlamamak. yan Mösyö Tardiyönün sukutuna sebc· rak paralanoı çıkardılar. Ve ikin- dilerlnin dinlenmelerini alakadar me- bulunan muhtelif mübadele tlli k0"''ıı 
ve o vakitki beyanatı ile lmgünkii Yazi biyet ~eren htldise budur. ci defa olarak: murlara söyliyerek vilayetten ayrılmış yonunun 23 kanunuevel 1930 ve 2 ki" i 
yeti arasındaki faıkı görüp hayret et· Ye .i r .,iktmı. geç n sol c"'. ah lı.:lb:· _ iki mnlfıl v rinizl lardır. nusani 1931 ve keza 6 ve 7 kanuaıus:ı; 
memek kabil olmuyor. nc ... inin sjyaseti haıiciye:oinc!e pc~ bü- Dediler. ÇUnkli birinci s&yle- BELEDiYEDE 931 tarihlerinde kapalı bulunacağı .-ş 

.. Diz !ethi U~yi hiç .bir v?kit bugüıı· yük bir tnhnvvül b~i.lemcmclidir. Bu Gnzi Hz. vilayetten çıktıktan sonra yan olunur. Maamafih, sıra nuırı:e' 
ku mzıyettc gormek ıstemıyorduk. O- kal) ede de hariciye umurunun Mös- yişte, biletçi başka bir müşteri belediyeyi teşrif etmişler ve içtima ha lannın hazırlanmış vesikalann ve ~ 
nan fikirlerine tamamen muhalif ol· .. ın . . ile kusur meselesini münakaşa linde bulunan şehir meclisinin m_üzake nevi malumabn itası için 5 6 7 ~~" 

ki be b ı d ... d" .. .. yo (Brıyan) tnrafmdan deruhte edıl- d' d h ili d tak b 1 ,,,., 29 30 1<11 ma a ra er ten ısını uşmuş gor- . .. .. . e ıyor u. ratını samiin ma a n en ıp u- numaralı büro arın "'' ve ~cıtl 

k . t d"k l" lb k' "'·ab k Iid dıği unutulmam:ı.lrdır. Mosyo Brıyan 1 d rihl . d t 10 ·1 ı aT_. me ıs emez ı ·. '.la o ı O< ı eıı Hışımla döndü ıordu: yurmuş ar ır. nuevel ta · erın e saa ı e ti 
çok yanlış bir yolda yürümekte ısrar her ne kadar bir (sulh adamı) ve bir Gazimiz meclisi teşrif ettiği zaman da açık bulundurulması tahtı kar• 
neticesi olarak siyasi bir bataklığa doğ- sol cenah taraftan ise de senelerce Pu· - Haniya vesikahırınıı? esnafın ıı:ıhht muayenesi meselesi mUza alınmıştır. 
ru sürüklenip gidiyor. Ji'akat itiraf ankare siyasetine hizmet etmiş bulun· Zavallılar, paralarını çıkarmak kere ve münakaşa ediliyordu. Bi.iyük • • 
etmesi lazım gelir ki vaziyetin yegane mnsı ltendisinde eski temnyü1atı zaif- Reisimiz celse ruznamesini tetkik et- Lıaelerde Türkçe ... 

için evvelce bir birlerine dayan• M f M b t Erıı•" 
mes'ulü yine kendisidir. letmiştir. mişler ve büyük bir a1Aka ile azanın aari müıteıan e m~ 0 

l\faamafih Şotan ve Daladye gibi mı9lardı. Gene öyle yaptılar ve söylediklerini dinlemeğe başlamı,lar- B. , liselerde Tilrkçe tedrııatııı•., 
şahsiyetlerin yeni kabinede bulunmala sarı karlonlu birer cllzdan gös- dır. iyi olmadığı hakkındaki ııetfl 
n fransrz siyasetinin daha mtiliıyim bir terdiler. Kifayeti müz~kere .karan verildik· yatı tekzip etmi9 ve Maarif tı
istikamet alacağı ümidini besletiyor. Biletçi, onlara verdiği zahmc- ten sonra Sadettm ~ent B. aya~a knl~ rafından gönderilen taminıio ~
Ilu ümidin boşa çıkıp çıkmryacağmı ha- tin yersizligv ini anlamıyor, yaphgw ı mış ve heyecanlı bır sesle şu hıtabeyı l' t k . . makaadi e irat etmistir. ıaanamı:ıın a vıyeıı 
disat yakında gösterecektir. f :. d "ld' • • • ı · t' mari etten adeta kibire benzer _ Bugün Istanbul halkını temsil e· g&n erı ağını ıuy emıı ır. ~111 

~~r bb ~ nıımnııııınıınHınıımuUTı1muHm .ıwmımıınıııı.'llltlııımııııurr:m •ınuumınınınnıı bir şey duyuyordu. den meclis en mes'ut ve en kkıymettar Bizim isti aratn~ıza oaı liıl' Kadın isimleri 
Akşamın hilıftyecilerinden (Hatice kalsın Gayur Bey şimdiye kadar yap

Süre-yya) hanıma taş çıkarmak mak- madığr bir iş yapacak, borç para al
sndile Son Postada hikayeci, Safiye mak mecburiyetinde kalacaktı. 
Peyman Hanım zuhur etti. Siz ne dersiniz, müstear isim olarak 

Bu hanımlardan birisi Vala Nu, bi· kadın ismi kullanmağı ben pek (mer · 
rf de Peyaminin emeksizlerldir. dnne) biriş bulmıyorum. 

Bu ise bir zamanlar bizim arkadaş- * • • 
lardan Gayur Bey de üzenmişti de 
Nermin imzasile bir takım yazılar yaz Yeni bir köprü 
mıştı. Fakat tali müsaade etmedi. Bir Haydarpaşada köprü yapılacakmış: 
gün bu imza Nermin Gayur şeklinde şeh_ir meclisinin bu iş i~in tahsisat koy. 
cıktı. Dir kıSim arkadaşlar: dugunu gazeteler yazıyor. 
• - Oo. maşalJah Gayur Bey, senin Her halde bu köprü Beyant havuzu· 
yetismis bir kızm varmış ta haberimiz na her zaman kafa tutabilecek tefevvuk 
yok~u;! dedi1er. Bir takımı da: iddia edebilecektir. 

- Dizden habersiz izdivac ha !M. di· - Sen Haydar Bey havuzusun: be-ıt 
~ Jııendisinden ziyafet istediİer. Hatta Haydarpaşa köprüsüyürn diye .. : 
bu arzuda o kadarileri gittiler ki, az . 1o.pla J.QM. 

Cephelerde kan dökmüş bir gününü yaşıyor. Büyük halbUrınıız Maarif müfettiılerı ve Ta ıı
halkı temsil eden bu heyeti ziyaretleri Terbiye dairesi çocukların ror 

gazinin, cepheleri belki harita .,ı 
le sereflendirdiler. resini degw il , Türkçe el yaJJ•1 

üzerinde bile görmemiş bir bi- ... 
Bu şeref doğrudan doğruya mümes- beğenmemitlerdir. 

letçi önünde bu hale düşmesine sili bulunduğumuz halka aittir. Bu-
acaba kaç kişi razı olur? nun bu suretle minnet ve şükranla ka

Galiba bu gidişle kumpanya, bu1ünü ve hissiyatı tazimklranemizin 
müşarünileyh Hz. ne takdimini ve bn 

bir gUn gelecek memurlarına, tarihi celseye ait zaptın bir levha hn- ( 
malul bileti iıtiyenlere soyup linde içtima salonumuza talikini teklif., 
yaralarına bakmadan tenzilatlı bu husus için Gazi Hz. nin müsaade
bilet kesmeyiniz! emrini de vere- lerini rica ederim. 

k 
Alkışlarla karşılanan bu teklif ten 1 

ce . ı 
insaf canım, beş 00 paralık bir sonra birinci celseye nihayet verilmiş 

Gaıimiz celsenin sonunda aza arasıan 
lütüf için onları bu hale düşür- inmişler. Sadettin Ferit Beye teşekkür 
mek bize yakışır mı? ederek elini $ıkmışlar, kendilerine kar· 

şı gösterilen bu saınimt tezahürden çok 

Mevlut Kıraa~i. .ıı-
Esbak mabeyin batkltibı f f•t 

sin Patanın mukaddema ve 
1 

eden bafidesi Fahire H. ~bu;, 
ithaf olunmak il:rere yanokı , 

Y . 'd a ıı• ma günil enı camı e cum ,;f 
mazını müteakip mevludu ıe ... 

M h eO'" karaat olunacakbr. er urıı ., 

ruhunu taziz arzusunda bu1u"~ 
zevatın teırifleri rica oluoaO• 

tadır. 



,., S - V AKIT 19 Kanuneve) 1930 -

. -. . . Fransada meraklı bır dava 

Lı h b .k. d. Zengin köylüyü ve karısını 
•"1-cı a a ı tısa ıya -

ı.~~t !!e!.!?.~r.~0:..,.ı m•k· çekiçle kim öldürdü ? 
le •llUt ınezunJarı. modern miiessese
~de, ~cnebi şirketlerinde, bankalarda 

ala muvaffak oluyorlar. Oğulları Jozef ittiham ediliyordu, 
mahkeme beraet kararı verdi th. Fakat yerli müesseselerde, yeni dev 

t Yeni fikirlerile silahlanarak çıkan 
erıçter tutunamıyorlar. .._._ . •Iü ve kansı bir gün oğuJJarmı tazyit.. 

b. Bu gençlerden birine rasgeldiıu. etmişler ve eğer Lülüden vazgeçip on-
~tla dedi ki: larb yaşamazsa kendisini reddedec~k-

-- Bize neden modem muhasebe Ierini söylemişler; J ozet te baba evi-

Nobel mükafatı 

~lleri öğretiyorsnuz, san defter•n ni bırakıp gitmiş. Aradan bir müdd •r 
ll' kenarına alacak, birkenanna vere- geçtikten sonra zengin köylii ve karısı Amerika mu ha . 1 i d S ... 'eti ı 1 1 . k" 1 .1 k .. rrır er n en en 

ı VAKiT 
119 kanunevel Cuma !JJO 

Oahilde 1 lariçre ' 
1 ay!ıQ Kuruş 150 

3 400 

6 .. • 750 
12 140() 

RECEP 

1349 
Bu geoek Ay 

80 1 

145ü 

l70CJ 

t1ııne1tnaolu1u : 7,19 - batı)ı 16.42 
ftyırı dolu1u · 3,2.:1 - bahtı : 14 52 ----

Namaz vakitleri ,.A .a e acaip bir rakamla yazmayı be- ev ermde çe ıç e kafaları ezı ere oı Levisin bu sene N bel .. k.f t 1 -.:tdıkte b 1 l dürülm" .. l c· t . .. .. o mu a a ını ,, 
n sonra un ara ne üzum. uş er. ınayet er esı gu~u ~0 

'.. zandığını yazmıştık. Son günlerde mü ~abah Otl@ lldodı Akı•m Yat•• fm.ak 

tfı Enıtia hakkında malılmat verece- dana çıkın~a Joz.~f hakkında .h~nu ıu kafat tevzi edilmiş, lsveç krralı mülü\ s.so 12,10 14.30 ıs 42 ıs 19 533 

~ diye uzun uzadıya kafamızı yonı- yet besl~mıy~ddkoylüle~ kendısdını? ka· fatr kendi elile M. Le\•ise vermiştir. Res 
~~sunuz. "Kenarına bak bezini al di- til old~brunu ı ia etmışler ve elikan- mimiz bu sahneyi tesbit ediyor. Radvo: 
·~ adamların indinde acaba labora- b tevkif olunmuştur. 
lllvarında çalışmak acaip bir züppelik! lşte Sent Omer mahkemesi bu cina-

Bu akşam Istanbulda 
llele o iktısat nazariyeleri... He- yet hakkında kararını verecektir. Şim 
~ usulleri, reklam vasıtaları anla- diye kadar birçok şahitler dinlenmi~· 

Anlı .' a bilirseniz 
aşko1sun 

Saat ~ekizden ona kadar alaturka 
faı:ıL 

l 0tsunuz, ben ilk defa yanında iş is- tir. Şahitlerden aleyhte şehadette hu-
'difiuı bir adama ticaret mektebinden lunanlar, Jozefin cinayeti işlediğini profes6r Avn~tlln g~nç 

Sinem4lar: 

~ •. 'Zlınum dediğim zaman yüzüme bak- tahmin ettiklerini söylüyorlar ve buna kızl4rı tarif ediyor Alkazar - Dünyadln uzak 
" delil olarak kendisinin ahlaksız ve na- Alemdar - Aşk resmi geçidi 

" ··- . . Bir Amerikalı gazeteci profesör A.tri - Kızıl rakkase 
1111 - Orada ne ogrendin bakalım, dP. · mussuz bir karı ile yaşıyacak kadar se- (A . ta ) .. t d k A . 
~ l viyesiz olduğunu ileri sürüyorlar. Ma- k jış yn kı e m~racaa 

1 
e ere k m;rı· Etuval - Pembe köşkün esran 

Ben, kendisine anlattım •• Basit, mü· . . amafih hiçbiri cinayetin Jozef tarafm fa ; gen~ ~n lvru:a_ ı genç ız ~ Elhıunra - CoşKun belde 
ııtaf, amerikan ve merkeziyet usulü rıtoznun mahkeme huzurunaa dan yapılmış olduğunadair en küçük a~ ~cazıp o up; ma I~~~ sormuş, . Ekler - Yunan tiyatro trupu 
~Uhasebe maliye kanunları, muha!:e- Fransada "Sent Omer" cinayet mah- bir delil gösteremiyor. Müdafaa şahit- ynış :n şu ceva 1 vermı~ ır: • . Franıız - Kukla tiyatrOsu 
tat, nakliyat, tarife, kimya, ticaret kemesi hali hazırda son derece esrarlı Jerine gelince bunlar Jozefin bu cinaye- .-. S~z ka~ını ~~sa etekh ve amudı bu Glorya - Lahftti rapsodi 
~lihf, sigorta, iktısat, il\tısat tarihi. bir cinayetin davasını rüyet etmekk· ti yapmamış olduğunda müttefiktirler. hadıs~ı. bıyoloJ;ye a~dediy?rs~nuz. Hale - ( Uıküdar ) Volfston 

tenografi, daktilo okudum... dir. Cinayet Normandiyanın bir sayfi. Ancak müphem bir nokta kalıyor. Ne ~-ılıy?rsunu~. ~elkı. de hır ıdzol- canbaz.hanesi 
Adam bunları dinledikten sonra: yesinde vukua gelmiştir. Facia merak Döglav ailesinin katledildiği odada bir un suratı tamı ıle ~~~n nıtolvatlar el~~ Kemal B.- Kanlı denizler 

la"- Aferin, sen zihni evvel bir çocu- ıı olduğundan aynen nakle değer. çok para olduğu halde katil veya katil tr~~ları;.ın bneşre~~~~ :~omlardan mu· Majik - Top ateşi altında 
l . benziyorsun. Senin anlattığın şe;f- Heren şehri civarında bir sayfiyede Ier bu paralara el sürmemişler. Ş , re ep . ır ey~z u ~ ır. . . Melek - Tabiata aşık 
e:rt ben bilmem, aklım ermez, babamın oturan l\fösy·· M d n-· 1 halde cinayetin icrasından maksat hır Aymştayn) ın bu sozlerı hakkındakt 

1 
Opera - Bir zevcenin sukutu 

!a aklı ermezdi. l\lektupJarı Mehmet . k"" 1 .. 1 
d~ vcB alam Jog 0f". ze~- sızlık değildi. Ailenin ayrıca bir düş- fikri sorulan meşhur İngiJiz Muzik Hol 1 Svreyya Kadıköy· llk buse 

~f gın oy u er ır. un ann oze ısının ld 1 d M" G F ld b" k d ·· ş k K ı k · endi yazar. Hesabı ben tutarım, illa . _ . . . manı olduğuna dair de hiçbir alamt:t yı rz arın an ıs ros u ırço u ı - aran ı mazı 
.,._ .. .. . k de hır tek oglu vardır. Çocuk bırıcik ev ·· d ··kt d · ti k". ·--:::;;;::=:;:=::;:=:=:=:;:;;;' -...ıın gozunden sarı yapraklı bır mı:: · • _ . . . . elde edilememiştir. Bu halde katlin it. şun u en sonra emış r ı. 

1
_ 

~l> d . t b h lat oldugo ıçın ana baba buna ıyıce tah A 1 d p ·· · 1 M V t n alı e ne eti eften çıkardı. şte bu? Sen sa a . ·.. .. .. . . . . rasındaki sebep ne dir? Ve bunu kim - na ım. rofesor (Aynıştayn) W· • • sa ı m Y 
~.l'I erken gel, şu kepenkleri kald!l". sıl gor~urmuşlerd_ır; ~-azef tahsıl ıçın· yapabilir? Aleyhteki şahitlerin ileri in beyanatı o kadar vazih ki ~unları en illnlerı 
lıııirn katip yeni harfleri yazamaz de Parıste yaşadrgı muddetçe zevk ha- sürdükleri en kavi ittiham deliJi bn- adi bir dansöz kız anlıyabilir. Profesör . . . . d . 
ae.. · · t l t h "ld 1 d b d ldı Jd Ordu ıhtıyacı ıçın 600 a et maa sikke .. onun yazdıklarını temıze ce!.ersın. ya ına a ışmrş a sı en sonra mem e dur semalar a uyuyor en e yı z o u-
lıeı .. . ~ · k ti d t d" h ·ı il 1 ' - d iki' · d h"d. t · .. 1 tavla halatı kapalı zarfla münakasaya e şoyle bır otur. Oturdum, bırtı7. e ne av e e ınec emşen er e an a- Mahkeme heyecanlı bir surette de- gum an mız e a ısa ı aynı goz e 

1 
. . '°" · · · ı ··h· sık k ·· ·· d kt' konmuştur. halesı 3·1-931 cumartesı ra bır ahbabı geldı. şamamış, on an mu ımsemez sr vam etmiş, müddei umumui her ne ka· goruyoruz eme ır. .. .. 

Bana döndü: en kayın şehir olan Valansiyene gide· dar Deglavm ayni gecede hem Valansi- Amerikalı Mis Sofi Tükere gelince gunu saat 14,30 da Ankarada merkez 
eli - ild k h .. ı k d k"t · · · .. satın alma komisyonunda yapılacaktır • .. - Hay oglum a ve soy e .. re ora ava 1 geçırırmış. yede hem de katil mahallinde bulnuabi şu mutaleada bulunmuştur: . . . 

ÖVJ kad t d L-- • • • • • • ı··ı J f" k d" 1 d Talıplerın şartname almak ve teklıfJe-
)' g eye ar o ur nm, ~ım Jt,..ın oyu er ozc ın ren ı ara arın an Ieceğini iddia etmiş ise de Mater Kam- - Profesörün beyanatından bir şey · · k ü idi k · 
a.,ılacakıdş yoktu, yanmdan .1isafiri çılcmış olduğu halde onları mühimse- pfnişnin gayet natuk bıraktığı netise- anlamadım. AnJacıılan Sofi Tilkeri cıfm r~ verme. zere mez r omısyona 
~L'ldikte d d' ki· · d · ı · 1 d" -s ,. muracatlerı ~ n s~nra . c ım • ~ memesıne son ercce ıçer emış er l. sinde adul sUratli suallere menfi ce- diye kadar görmemiş yoksa müsbet bir ~ ,,. .y. 

d - Efendım, sıze çalışacagım mad- Ayni zamanda, delikanlının babası V".! vap vermiş ve Deglav Jazef beraet et- hldiseyi anlatmak için böyle ilmi bir Merkezdeki kıtaat ve müessesatın 
~lertn grafi~ini yapayım, istati~tiği~i anesi de onun Lülü isminde bir kızla miştir. Şu suretle üzerindeki esrar pcr lehçe kullanmazdı. ihtiyacı olan un kapalı zarfla müna-

tahm, harıtasrnı yapalım nıumnsıl yaşamasını istemiyorlardı. Zengin köy desi kaldırılamamış oluyor ı · 
~ernıeketlerdeki iktısadi ltareketleı·i ••. ~ııııııuıııuı:11ıı1111uı .. n1111u1111m11011ıııı111111111111ıı111111• n111n1111uıııu111111T1nı11111ıuıın111nnı11uıııııııııı•mnıııımıınmıımıuıuııııınııı-•1111onını:...U..-ııııınımttıadl p . t ı. 1 . t• kasaya konmuştur. halesı 27 /12,'930 
~kip edelim.. 1 GAYR! MENKUL MALLARIN arıs e po JS er CCmıye 1 cumartesi günü saat 15 te Ankarada 

Adam yüzüme baktı, baktı gül '.ü: HAARICI HABERLER J AÇIK ARTTIRMA iLANI Pariste bir polis teavün cemiyeti var- merkez satın ~lma. komisyonunda ya· 
.. _ Oğlum burası mektep değiJ ! /stanbul 4 üncü icra memurluğun· dır. Bu cemiyetin azası hali hazırdn pılacaktır. Tahplerın şartname almak 

haydi sen su ahçıya kadar uzanıver de l S p an V. a j S ya ll l dan: 25.940 kişiyi bulmaktadır. Cemiyetin ,.e tekliflerini vermek üzere teminat-
~0tsunuz. ;.I\:enanna bak bezini al,, di- _ Açık artırma ile paraya çevrilecek geçen gün aktolunan bir içtimaında po- larile mezkur komisyona müracatlan. 1
1steyi getirsin! Bağdatı tamir edelim. b gayri menkulün ne olduğu muhterik lis müdürü bir nutuk irat ederek 1930 * * * 

* * * . 320 fn 8Sker Sf[fıh hane arsasının nısıf hissesi senesinde vukuatın diğer senelere nis- Kapalı zarfla teklif edilen fiatler 
llunun emsali çoktur. Bugün iktı- altzndadzr Gayri menkulün bulunduğu mevki betle azaldığını ve yalnız ecnebilerin haddi itidalde görülmediğinden dola-

~t aleminde, de bir alayh ve mekfrp· mahallesi, sokağı, numarası: Kumka- son iki ay zarfında sıkı bir takıöe tabi yı 65-80 bin kilo bez kırpıntısı 20-12-9:)0 
ller mücadelesi karş?sındayız. Aba•ıi Paris, 17 (A.A) - Gazetele- pı Saraç tsak M. ve cami S. A. 12 C. tutulması meselesinin zabıtayı fazın cumartesi günü saat 14 te pazarlıkla 
'atıktan, elkasibü habibullahtan, ve- rin Madrit'ten aldıkları haber1e· 116 No. yorduğunu söylemiştir. müzayedeye konmuştur. Taliplerin 
ra hafız sigortasından karınca duasi- re göre bu şehirde ıükün hüküm Takdir olunan kıymet: Nısfının kıy şartnamesini görmek üzere her ı~iın ve 
~istihsal artırma usulünden gelen ik d meti 323 L. 37 K. Darülbedayi Temsilleri pazarlığa girmek üzere ihale saatinden 
sat kafasile modern iktısat kafasr sürmekte ir. Santander'de grev Arttırmanın yapılacağı, yer, gUu, eevl teminatlarile Fmdıklıda h~yetimi-

~l'nsında müthiş bir uçurum \·ardıı-_. devam etmektedir. Pazartesi gü· saat: İstanbul 4 üncü icra dairesinde Bugün matine ISTAHBUL BELEDiYESi ze müracaatleri. 
u aaat 15,30 da 
f etebeyi ile modern adam arasındakı nU, Madrit'te ilan edilen umumi 24-1-931 T. S. 13 ila 15,30 a kadar. • * * 
a.:rıc gibi... . seferberlik neticesinde 320 bin 1 - İşbu gayri menkulün arttırma Jkiyüz bin çift fermajiip ve iki 

istihsal seferberliği mevzuu bahıs O· a k h l t G 1 şartnamesi 12-1-931 tarihinden itibaren ytız bin adet pantolon tokasına 
~tken artık, bu alnylı iktısat şefleri, 9 

ler azır anmış ır. a eyan 929-139 No. ile İstanbul 4 üncü ira 1 f tl b dd" · 'd ld l eser e • - ·· ı ı k f ·ı k f l veri en iya ar a ı ıtı a e 
.aYh erkamharpten daha bozguncu rı goru en yer ere a 1 e a 1 e dairesinin muayyen numarasında her· görülmediğinden 21-12-930 pa-
•t llnsurdur. Asker düşmanlarla mo- asker gönderilmektedir. Bu kuv- kesin görebilmesi için açıktır. tıandn H Oy H zar günü saat 14 te Fındıklıda 
~l'ıt kafa ile, modern silahla çarpı_;- vetlere sUkün ve intizamı herne yazılı olanlardan fazla maJUmat alr.1ak Facia 3 perde f 111 heyetimizde yeniden pazarbkla 
.. • Mitralyöze mitralyöz attık. Sün· pahaya olarsa olsun muhafaza istiyenler, işbu şartnameye ve 929-ı:m Muharriri . ibale ediJenektir. Taliplerin şart· 
~: süngü ... Hesaba hesap, zekaya etmeleri için talimat verilmiştir. dosya numarasiJe memuriyetimize mü· ,Cevdet kudr~tB. lf 111111 name ve nümunesini heyetimizde 

· ?. d racaat etmelidir. Arzuha'ci meh- J görmeleri ve ihale saatinden ev-
llalbuki istihsal seferberliğinde Hükumet, bir kaç askeri tayyare 2 - Arttırmrya iştirak i,.in yukarıda met Ef. komedi 

~ vel teminatlarile hazar bulunma• a l'tıUesseselerimizin yirminci asra si- aşırarak ecnebi memleketler üze- yazılı kıymetin yüzde yedi teminat Muharriri ı . Galip Jan. 
h çeken bir Donkişot haline girme- rinc bu tayyarelerle UÇUf yapan gösterilecektir. lill••- •• *" 
'si için en mühim şart: Franco'nun kendisine teslimini 3 - Hakları tapu sicillile s:ıbit olmı ce alıcıdan tahsil olunur. Bes numara Farkı fivatı teahhüdünü ifa 
~Ustahfaz askerin genç zabitin ku- yan ipotekli alakadarlarla diğer alaka lı fıkradaki şart tahakkuk et~ck kay- edemiyen müteahhide ait olmak 

* * * 

ltıdasına girişi gibi eski iş adamının istemiştir. darlann ve irtifak hakkı sahiplerinin dile üç defa bağırıldıktan sonra gayri iizere 700 adet bez su kovası 
etti fikrin kumandasına girmesi la- Yunanistanda ecnebi bu haklarını ve hususile raiz ve mas- menkuı en çok arttıranın üstünde bmı 21.12•930 pazar günü saat 
"'.dır. Bu iş avurla, zavurla, ötekine rafa dair ilan iddialannı işbu ilan ta- krhr. Şart tahakkuk etmezse arttırma 
l'ikine sövüp saymakla, yasini_ şerif mektepler rihinden itibaren 20 gün içinde evrakı geri bırakılıp alıcı taahhütlerinden l 4,3o da Fındıklıda hevetimizde 

tnakla halledilemez. Hulasa hacı müsbitelerile birlikte menmriyetimize kurtulur ve teminat ta kalkar. pazarlıkla alınacaktır. Taliplerin 
ha · ı Atina 18 ( A A ) - Hariciye nümune ve şartnamesini heyeti• ıktısadiyatına paydos. ' · bildirmeleri icap eder aksi halde hak· 5 - Arttırmanın birinci veya ikinci d l 

M M"h l k 1 b' miz e görme eri ve ihale saatin• Sadri Etem nazırı . ı a a opu os, ecne ı ları tapu sicilliJe sabit olmıyanlar şatış olmasına ve gayri menkule taallilk t:· 

••• 
~ot: 

ti ~n hacı baba iktrsadiyattan bahset 
l'tı zaman bir şeyden bahsediyorum, 

b günlerde bazı haccülharemeyn e
bdiler telefonla müracaat ediyorlar 
i kendilerinden bahsettiğimiz zanne-
1l'0riar. Halbuki ben hiç bir hacı efn 
tt.'l.tıırnam, benim bashettiğim tipi vü
lal"ına uygun bir elbh;;e gibi görenek 

lı:tsa ona da söyliyecek sözüm yok-
S. E. 

d den evvel teminatlarile hazır biı-mektepler hakkında malümat is- bedelinin paylaşmasın a hariç kalrr· den kanuni hakka ve satrşm tarzına o·ö 
~ Junmaları. 

tiren baıı ecnebi gezete muhar- lar. re diğer şartlar. Müterakim \'ergi, he·· --~--~~---------
rirlerine demiıtir ki: 4 - Gösteri1cn günde artbrmıya iş· Iediye vakıg karesi müşteriye aittir. Bayron Marsilya ekspresi 

tirak edenler arttırına şartnamesini o· Yazdan nısıf arsa yulmrıda göste· Andros. lüks posta \'apuru 25· ı 2 per-
Ecnebi mekteplerinin kapatıl- kumuş ve lüzumlu malumatı almış bun rilcn 24-1-931 tarihinde İstanbul 4 ün şembe tam saat ıo da h<'r sınıf }'olcu 

maaı meuuu bahis değildir. Hü- tarı tamamen kabul etmiş ad ve itibar cü icra memurluğa odasında işbu ihi.n ve eşyayı Tüccnriye kabul ederek doğ· 
kiimet, sadece Yunanlı talebeyi olunurlar. üstünde bırakılan gayri ,.e gösterilen arttırma şartnamesi da· ruca Pire ve Marsilyaya gidecektir. Bil-

k l .. b d 1" d ·ı · · d t 1 ~ hassa muhafaı.alı üçüncü sınıf kompar-ilk tedrisatı milli mekteplerde men u un e c ı zamanın a verı mezse ıresın e sa ı acagı ve ikametgahlan 
gayri menkul 2 inci bir artırma ile snb meçhul borçlu Hacer Hanım ite timanlar için tenzilatlı fiatlar. 1ngiliz 

Yapmag~ a mecbur etmektedı'r Bu Nelson Line kumpanvasının Cenubi A· • hr ve bedeli farkı ve mahrum kalınan hissedar Saadet ve Seher H. Jarta Ah- J 

b • t d" - 1 k ti 01 f ·- merlkaya işliuen lüks transatlantikleri İ"İn mec urıye , ıger mem e e er ~1o 5 aiz ve dıgcr zaralar ayrıca bük- met Nuri Be:v.·e teblig· makamına kaı·nı 1 l bilet verilir. Anagnostopulos ve Siskidi~, 
kanunlarında da mevcuttur. me hacet kalmaksızın memuriyetimiz ve ilan olunur. Galaı.a Çinli nhtım ban Tel B. o. 2611 



( 
Romanım•ı hakikat, 
hakikatimsi roman:18 ] 

Ben buraya evvelki sene 
tim, açıktı 

Qelmiş-

mur el'an devam ediyor. 
Kara bir haber 

. -=-~--------------------------------~ Adana muhabirimizin mektubu 
[ U Bu sırada Seyhanın menba it" ~t ı nr:ıfı birınci sa\lfada ] fak, Lise, Türkocağı istikame-

lardan ıeçilmez oldu. Fakat tinde sular içinde kalan cadde rafındaki Kazalardan vilayete 
uzun müddet devam etmedi, sinsi üzerinde araba bin müşkülat ile tedbir almaları hakkında bir 
· · - - k ld C telarafın gelclig· i havadisi ortaY• ıınsı yagmaga oyu u. uma gidebiliyorlar, atlar karınları al- • 
U Ü d h f"f b" d çıktı. Zaten endişe irinde kal.., g n e a ı ır surette evam boa kadar çıkan sular içinde , 

etti. Cumartesi günü ayni vazi- tabiatin zorluklarına maruz ka- halk bUsblitlin korkmaia baflr 
yeti muhafaza eyledi. lıyorlardı. dılar. Dükkanların bir kısmı kr 

- Hay1r, olmaz, çünkü işte raber gelniz de... timdi, haydi SaOanak bıtledı Sel altında kalan evlerin üze- pandı. Fınnlarda ekmek kah11r 
kliıt burada. b k ı ki ı b b F d a a ım çocu ar, ıep era er skat saat on yedi buçuğa rinde imdat bekliyen kadınların, 1 • 

Mail bey, avucunda sakladığı sizinle Ayazağa köşküne gidelim. doğru birdenbire tiddctlendi, çocukların acı sesleri bUtüu kalp- Köylerde tahribat 
buruıuk bir kag· ıt vardı. Bunda V 1 · tt• M ·1 b b" k b S h '- d bul·-8' an ı ısrar e ı. aı ey ız- ço ir zaman geçmeden yolları Jeri sızlatacak bir mahiyet keı- ey an K;enarm a ..... 
" yarıo saat 11 de, Kamiyde " d 1 k h dl 

en ay11 ma için müsaade iıte- ıel kapladı, arabaaız evlere dön- bediyordu. köylerin akibeti hakkında eJI 
yazıyordu. Hayret ettim: d T b d f )Eat 

i . a ii, ora an nasıl ayrılabi- mek imkinsız bir hale geldi. He- Artık sabah olmuş, her t.ıJraf bir malumat gelmemiıtir. • 
- Nasıl bunu ele geçirdin? ı· d" V 1 k d • cif 
Mail bey, memnun, dudağının ır ı. an ının ar a aşı ressam men bir arabaya binerek Seyhan aydmlanmııtı. tahribatın oralarda daha zıya 

ucunda bir tebessümle: Raziyi tanırdım. Zarif ve hoşşoh· 1 boyuna doğru ıUrmeslni söyle· Odun kapmağa çabıanlar olması çok muhtemeldir. 
- Çalgıcı kiğıdı okurken, bet bir gençti. Otomobile bin- dim. Nehir, henüz kabarmıf va- Gözü •çık, amele ve fakir ıı- Inaanca zayiat 

tesadüfen, kadının dansetmekte dik. Vanlının Katiogo diye bize ziyette değil idi. Ortasmdaki ada aıflardan bir çok erkek nehrin Şimdiye kadar sular albD~ 
olan :kocasile iÖZ göze geldiler. tanıştırdığı kadın, serbestçe ku- parçaları, şekerkamııı bahçesi, getirdiği odun, sal, kütük, kök kalarak 6lenlerin adedi te•bıl 
Çalgıcı korktu ve kiğıdı buruş- cağıma oturmuftu. Yanımda Jor- bekçi kulübesi görUJüyordu. Bir Ye ıaireyi kapmafca çalıııyorlar- edilememiştir. Yalnız nehrin or 
turarak geriye altı . Ben de fır- jet, öbür yanımda Razi vardı. aralık yağmur diner gibi oldu. dı. Bellerine kadar ırmağa iire- tasmdakilerden kimse kurtal•" 
satı ganimet bilerek aldım. Ey, Vanlı şoförün yanına oturmuıtu. Aradan birkaç saat geçmemişti rek el'an gelmekte olan parçala- mamıştır. On nüfusun, yaolaJ'lll" 
ıimdi de sen anlat bakalım, kaç Saat 4 e geliyordu. Boş cadde- ki silah sesleri duyulmağa baş- n çengelli sopalarla kendilerine da bulunan hayvanlarla birlikte 
gündür neredeydin? de11 otomobil siiratle gidiyordu. Jadı. çekiyorlar, arada sırada birbir- boğuldukları muhakkaktır. 

Naçar, Mail beye olanı biteni Şişliden ,oseye çıkınca, daha Vakitsiz •ilah •e•leri leri ile da taksimde uyuıamıyor- Evlerde boğulan da 35 kadal 
aolatbm. Fakat S.. hanımdan hızlr ilerlemiğe başlamı§tık. Su- Herkes bu tabanca seslerin- lardı. tahmin edilmektedir. Bununla br 
bahsetmedim. Hikiiyenin bu ta- suyorduk. otomobilin sürati bizi den uyandı. Ellerinde fener ta- Meydanda kalan insanların bir raber kat'i bir rakam zikret• 
rafı aksadığı için Mail bey biraz sarhoş ediyordu. Agaçlarla örtü- fıyan insanların çıkardıkları gn- çoğu nereye gideceğini şaıırmak- mek imklnıızdır. 
şüphelendi. Fakat fazla ısrar lü, kısmen bozuk bir yoldan rültüler arasında çocuk gürUltU- tan müteYellit, ağlıyorlardı. Ne- Lise tatil 
etmedi. lUnkü, ilerden ressam Ayazag· ana geldik Fakat köşk, leri de duyuluyordu. Saat bire h b l d l Lisenin bahçesindeki suyun İt' ir oyu binlerce insan a o - k-
Vanlı Sa a bey, knpalı idi. Vanlı: gelmişti. Sokaklarda gezinen in· rnuıtu. tifaı bir metreden fazladır. Me 

- Benim canım efendim, diye - Bu ne iş, dedi, daha ben ıanlarıh ağ1ından, Seyhanın taş Nereleri •ular altında kaldı tep cumartesi gününe kadar ta" 
ellerini kaldırmıt bi:zc doğru i'e- buraya evelki ıene ıı-elmiştim, dığı işitilince heyecan ve korku til edilmiştir. Nüfusça zayiat yok-
liyordu. . açıktı. son haddini buldu. Saat ikiye Benim bizzat gördüğüm yerler tur. 

- Merhaba, Vanlıya kızıp veya gUlmekte doğru kolordu binasının bulun· ıuralarıdır: Tabakhane, Türkoca- Tuğyanın !llebebi 
- Merhaba, yalnız mısın? muhtardık, ressam Razı : duğu taraftan nehir taşmııtı. Su- ğı, Reıit B., yeni mahalle, Cüm- Bu hususta bana orta mekteP 
- Hayır, canını efendim, bi- - Üstat, dedi, zaman dediğin ların bir kısmı Şafak, Lise, bU- huriyet mahalleleri tamamilc su- tarih Ye coğrafya muallimi ÖrJJfl 

zim genç rauam arkadaş; .. ismi feyin senin gibi dahiler içiıı kunıet önünden akıyor, diğer Jar altında kalmııtır. Kemal B. fU izahatı verdi: 
d h Eı"f R · ·ı M hükmü yoktur, fakat her ha~e ç k d l l 'O# v ._111 ne i i.. a ı azı ı e atma- bir kısmı da Çınarlı mahallesine u ur a o an ev er yagan yag· ''Akdeniz bahrımuhiti Atlalllll""" 

1 K l . d b b bu dünya hırsı ıle mnlfıl birisine l h ı tt•- · ı 1 d ı br ze a ıngo a era er. teveccüh eylerniş bulunuyordu. mur arın aaı e ıgı su ar a o - ayni arzlarında bulunan neva 
K t . d k" ? sorsaydık, elbette bize burasının t L" · '- d -- a ıngo a ım Kuruköprüye giden caddenin bU- muı ur. ııenın erzaK; eposu ve sinden kış mevsiminde daha .. 
B. k l ı kapalı oldug· unu haber veren o- b h · 1 · · d d" E k k b-- ıı:ans 11 arının en naz Hı, tün kaldırımlarını sel basmıştı. a çesı ıu ar ıçın e ır. r e caktır. Sahil ovalarına lıikim "' 

b ı lur, biz de yorulmazdık. 
ir sultandan daha nazı, güzel Vanlı kabararak: Mah,er günü muallim mektebine de sular ıir- Iunan dağların yUksek istifa)arl 

bir kıı.. - Elif R~ zi, dedi, sen billahi Evlerden çığlıklar kopuyur, rniıtir. Memleket hastanesine de malik bulunması dolayısile kıtll" 
Güloıekten bayı:ıyordu!c. l d J k 1 ·1 ı.N 
Vanlı: büyük bir sanatka rsın, önünde çocuğunu alan kadın ve erkek- su ar o muf ve amyon ar ı e bilhassa pek ıiddetli olur. 1t·-

i<'!iliyorum Türk çocug· u ... Ve ler Tepe bağı denilen istikamete hastalar başka bir mahalle nak- deniıe doğru esen ve pek r.iya~ 
- Eşekler, dedi, ne giilüyor- '> ı d"l · tir" N li · d"h t f ~ 

Vanlı secde eder gibi ı" aı"ld.: . cloğru koşuyorlardı. ineklerini öıı e 1 mıt • e rm 1aer ara ID- şiddet gösteren rüzıarlann mr 
sunux, gelin de nörün • Jorjeti • d b J S J"h Ef f b "k d .J4 

~ J · K · ı h lerine katan insanlar dag- tara- a u unan a ı · a rı ası a ıeini bunda aramak lizımP-' göstererek) bu kntingoda kim? OrJet, atıngo i e emen ahbap .1 

S h k d Olmuştu . f ına gidiyorlardı. Canlarını, malla- suların tecuüzüne maruz kalmış Kıt mevsiminde Akdenizin ıir Vanlı afa bey için er n ı-
Ikisi de : rıııı kurtarmak ile meşgul olan lir. Kocavezir mahallesind~ ker- kıyılarındaki yüksek arızaW-nm ismi Katingo idi. Ve her _.k 

kadın onun sultanı olur, ve her - Karnımız acıktı, dediler. insanlar tahminin çok fevkinde piçten olan tvlerin bir kısmı dan denize, sahilleri yalayan ~ 
gördüğU kadına portresini yapa- Henıen dönmeğe karaı verdik. idi. Bütün ıehir ayaklanmış, na- yıkılmıştır. soğuk ve kuru rlizgarlar ~ 
caimı vadetti. Jorjeti kendisine Ortalık artık aydınlanmıştı. Tek- sıl kurtulacağını düşünüyor. Fc- Tren iflemedi ilkbahar ve sonbaharda P" 

takdim ettim. rar otomobile binerek döndük, liket kartısıncla şaşıran fertlerin DUn gece ve bugün Istanbul ve arızi sebeplerden dolayı fid-
- Jermanya kızı , dedi, arzı ve benim israrım Uzerine, Bebek mütereddit hali nazarı dikkate treni gelmedi ve bittabi bura- detli rüzgar aağnakları araıuıd• 

hürmet ederiın, müsaade et bir sırtla rında, tanıdığ ım, hem de çarpmaktan geri kalmıyordu. Sel- dan da hareket edemedi. Ada- hazan aevzii hava tazyiki dll-
porlı eni yapayını. çok iyi tanıdığım Dayı Halimin ler içinde, at {\zerinde araba ve na, Mersin hattı da bozulduğun- şüklükleri vaki olur, fiddetli y•f" 

Vanlı Safa bey kırık dökük "Beyaz gece,. isimli, ,ık ve gU- otomobil içinde şuraya buraya dan posta gelmedi. murlar yağar. 
fransııcasile konuşuyordu. Ken- zel gazinosuna gittik. g :den, insanların görülmesi bir ikinci dafa tuğyan Iıte devam eden yağ~u~ 
disi 6 sene Pariste olurmuş, tah- Oradan manzara, pek güzeldi. çoklarını endişeye sevkediyordu Bugün öğleden sonra nehir neticeıi ve sebebi budur. 
ıil etmişti. Yalnız bu müddet G azinonun bulunduğu yer, Bo · Saat dörde doğru biraz sular a- tekrar taıtı. Ko!ordu önünden Hülasa olarak diyebilirinı ki 
zarfında Fransızca ög- reneceg· i yer- g· a zın hem manzara hem de Ka- zalır gibi oldu, yag· mur da kısa Akd · d 1 l A -ı "' 

tahta köprii istikametinde akma- emz e vu rna ge en anz . 
de, keodisile temas eden fran- ı radeniz taraflarını aynı· zamand.·ı 1 fasılalarla hafif tertip serpiştiri- .ıı. • "k d"" ükl".kl · · y•ol 

g .. a baıı:ladı. Mürur ve ubur inkı· cını tazyı uş u erının, ıızlara tUrkçe öğretmişti. Pariste ·· b" d "d" S ı d B d b" b t T 
goren ır yer e 1 1• u arın a- yor u. u sıra a ır ara a e- taa uğradı. Kuru köprüden yük- ilmi tabirde (depression) l•flll 

Kafe Vaıet garson!armdan Jül- kıntı yaptığı yerler, denizde ayrı darik ederek nehir istikametine sO 
Yen iıminde birisi, Vanlıya hiz- b h" b s·u· rmesı"nı· emrettı"m. sek tekerlekli arabalar yUz pa- neticesidir. Y.arma kadar havall 

ir ne ır gi i, daha koyu bir kk k z · di-
met eJebilmek ıçın nihayet renkle ayrılıyordu. Sığı tarafları Sular altında kalan yerler raya insanları geçirmeğc hatla· açması muha a tır. ira fllll 

111 Türkçe öğrcnmeğe mecbur.. ol- bulanık, derinler berraktı ve he- Alaca karanlık içinde kolordu dalar. Hani bir zamanlu Emin ye kadar üç günden fazla deY~ 
muşlu. nüz daha koyu lacivert sahillerin önüne geldim. Nehrin taşan kıs- önünde gümrük hamallarının yüz eden aağnaklar kaydedilmedi•~ 

JOrJ· et, Vanlının teklifini, ve d mını gördiim. Akşam üzeri go··r- paraya sırtlarında adarn taşıdık- tir. Bir haftadan beri tazyik 91 
arasın a, iizerinde hafif sis bu-

ıöyleyiş tarzını beğenmişti. lutları t itreşen Boğaz bir "voie düğüm ada parçalarından, bekçi Jarı gibi. Her taraf yine sular sühunet münhanilerini rasat••': 
- Hay hay, atölyeniz nerede? Iactee - saman ukruıu" na ben- JrnJübelerinden eser yoktu. Ta- altında kaldı. Gene bir vaveyJi kezinde tetkik ederken bir gaytl 
Vanlı beni göstererek: , ziyordu. / nıamile sular altında kalmıştı, koptu. YUk arabaları, bir çok tabiilik müşahade ettiğimi ark•" 
- O bilir, dedi, bu gün be- 1 (Sonu ''ıır ı nehrin gözleri göriinmüyordu. Şa- aileleri şehir haricine ta,ıdı. Yağ- daşlarıma söylemiştim. " 

1 

--------------------··----------------------------------------------------·~ " ~ ' · ., · ~n 7' · tr • ~ •' t1. 7 1 endi_şelerin bu a§k önünde eriyecek Hem canım hislerimize mağlup ol . Parker olarah kalma~a mecbu~_, 
erdıı·. mamalıyız. Zaman geçer ve her anladın mı? Bana gelınce kendıll"-

Kadınsız . Memleket·. J 
- Hiçbir z:ıman ! eğer biz Lon· şey unutulur. hakim olamadığım için utanr1°" 

.lrada ~~:;":~üf etmiş olsa ~di~ ~a~i: Evelin Amerikalının ayaklarına rum. Ne kadar betbaht oldu~= 
;et tnbıı boy le olmazdı. Bırbırımızı kapandı: ne kadar ıstırap çektiğimi göflll ., 
görmeden geçemezdik. Fakat bu· _ Sevg·ı · d d" a B · yor musun Evetin?. Bana yardııll t}I · y .... p t ..., ,, .. b <l k . . . ı ım e ı r zıyım. em 

z-n: e ~r u •• o gun, ura a aı· tı ış ışten geçmış 0 kadınla "b· k cakl E t b. vazgeç benden 
ve bu tez ona alem ,ümul bir şöh 'ı aitti ği yolu bilmez. istikbalin bi- bulunuyor. H em benim de Londra- k "k . r gı ı lu ~· ve .ır A "k l · v k lkm .,.,. 

k d d N d ·ı · · · 1 h l d ., h · erecı ıstersen ya nız bır kerecık merı a ı ayaga a ıf, .. ı .. ıı-ret azan ır ı. eşre ı en eser i zım ı çm ne er azır a ıgmı angı· dan bir kadın getirtmediğimi nere- l S . . . ., d d d E r · ,üıt .. 
benim notlarım benim sayiimin sc miz söyliyebiliriz. Yalnız bu yolu d b·1· B d b" · . 0 sun. onra benı sevmedınse bu· aşagı a uruyor u. ve ının _...e-

' k en ı ıyorsunuz. en e ır ınsa d h ·· ·· b k B · .. t" · h f · · b"'t "" ,..,. ~ meresi idi. Birden karar verdim. ta İp etmeli ve sürçmekten çekin- B d b" A H" f k a a yuzume a ma. enı gorme- ne mı mu a aza ıçın u un • 
Her ı:.eyi mevkiimi meslekimi bü_; me li . Düıı.mek sürcmekte n hayırlı- nımk. Ben. e ırl ıtonum. ı~ a•.. Arzu edersen öldür beni. Birkaç tini sarfettiği belli idi. " 

:r , , , ' :r ~ yo . enım yanız esrarengız go- ·· l A b ld· ~· . -·•1 
tün itlerimi bıraktım. Hatta ismi- dır. Daha az zarar verir. Sizin yii· rünen hareketlerim ve karanlık bir gun evve stonun uraya ge ıgı - Altın ıle dolu olan ıu 111..-~ 
mi bile terkettim. Buraya geldim, rüdüğün~z yol si;Zi Parkere gctüı· :j mazim vardı. Biraz evvel size an· a~şam ona hayatımı bağıflama~ı İ· bak! ~edi. Parker z~n~ind~r. ~ 
Amerikalı lakabını takındım. yor. ~~~ıım. ve bıç~re Astonun ce· lattığım hikaye ile onları da aydın· çın yalvarmııtım. Fakat bak şım- ben gıdersem ona buyuk bır ıtt' 

İyi ama bu hadisenin üzerinden setlerı uzerınden bıle geçecd< olsa· )attım. Anlamalısmız ben sizi an- di görmüyor musun o hayatı senin gelmez. Parası var, istediii kad 1" 
seneler geçmiştir. Sen ise bütı.ln ruz bu yolda yürümelisiniz. cak şehvet hissi ile arzu ettim. Bu- uğrunda ne kadar kolaylıkla feda alabilir. Fakat sen olmazsan be~_. 
iı!i~balini feda etmek.. is~~yorsun. Kadın hüzünlü bir sesle haykır- radaki bütün_ erkekler gibi. Siz bir edeceğim . Yalnız? bir işaretin kafi. yamete kadar ıstırap çekeceli ~ 
Nıçm tekrar hayata donmuyorsun. dı : kadınsınız. Uç ıenedenberi karsı- Anlamıyormusun · Sen bu altınlara mukabil kend 
Niçin eskisi gibi olmuyorsun. Bu - Hayır, yala n .. . bunlar beylıu- ma çıkan ilk kadın. lzahedebiliy~r - Evelin bu işareti ben senin Parkere satmaklığımı mı iıtiYor 
yol seni benimle karşılaştıracak. 1 de sözler. Ben kabul etmiyorun~. Or muyum? Sizi arzu ettim ... Hani so· yaman ve yolunu takip etmek için sun? 

- Hayır benim yolum ha~k<' ta·, tada hakikat olarak kabul ettiğim kak köşelerinde para için duı·an ka- vermiyorum. Sen kaderin sana çiz- - insan kocasına kendisini .,.r 
rafa gider. Nereye mi:- Bunu ben bir nokta varsao da sana karşı olan dınlar gibi ... Çünkü burada kadın diği yolda yürüyeceksin. Bu yoldd nıaz. 
de bilmiyorum. Zaten hiç kimse aşkımdır. Senin vesveselerin, 3enin yok ... Bu murdar yerde kadın yok. yürümeyi istiyeceksin. Madam! (Mabadi "-') 
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Sultananahmet Eyüp Samaty.a Kaınmpaşa Haydarpaıa 

Kad,"ı.,. Dan. Ya. K. Dan Ya. K. Dan Ye. K. Dan. Ya. K. Dan. Ya K. 
Cftmsrtt"11İ 20 - 12 - 930 Askeri tekaüdü 10001 10401 ~80')1 38150 40001 4030Q ') 1501 21750 / 800! 28400 

Mülkiye tek~üdü 6501 670) ]2501 32600 280 1 28200 ıqno1 1915'.I 18001 18200 
Ekektcre 

Asker ailesi 
8001 8400 36001 36200 42501 42950 0101 ?Q2~0 ~60') 1 26500 pazar 21 12 - 930 Mülkiye ailesi 

Jlmiye tekaüdü ve eytam 5001 5200 32001 32100 29001 29200 ınso ı 19560 16001 16401 
Hizmeti vataniye 501 610 4501 4525 4001 4080 2!101 2510 2001 2060 

kadınlara .l:artesi 22 - 12 - 930 Askeri tekaüdü 10401 1070) 38151 38300 40301 40550 21751 22100 28401 28700 
Mülkiye tekaüdü 6701 6800 32601 32700 28201 28300 29)51 190 o 18, 01 • 18350 

Erkeklere 
Asker ailesi 8401 8700 36201 36400 42951 43300 ~925 1 205JO 26501 27000 

salı 23 - 12 - 930 Mülkiye ailesi 5201 5400 32101 3220J 29201 29350 19561 19620 16401 16600 

Kadınlar~ çarşamba 24 - 12 . 930 Askeri tekaüdü 10701 10850 38301 38400 40501 4070J 21951 22100 28701 2S000 
Mülkiye tekaüdü 6801 6900 28301 28350 18351 18450 

Et keklere 
Asker ailesi 8701 8900 36401 36525 43301 43550 20501 20550 27001 27400 

perşembe 25 - ı 2 - 930 Mülkiye ailesi 5401 5550 29351 29500 • 16601 16800 

kadınlara cumartesi 27 - 12 930 Askert tekaodo ıossı 10950 38401 38550 40701 40390 22101 22301 '>9001 29250 
Mülkiye tekaodıı 6901 6950 28351 684~0 . 18451 28525 

~keklere 
Aek~r ailesi 8901 9050 36551 '6700 43601 43mo 20551 2035n >7401 27675 

paıar 28 • 12 - 930 Mülkiye aileal 5551 5680 • 29501 29680 • • 16801 16960 
,. 

Oıkndar Betlktq Beyoflu Fatih Merkez 

J.\adınlara 
Dan Ya. K. Dan. Ya. K. Dan. Ya K. Dan. 

cumart~~i 20 - g - 930 Askeri tekaüdü 33001 33500 48001 
Mülkiye tekaüdü 22501 22700 26001 

Erkeklere 
Asker ailesi 

300:11 3070'.) 45001 pazar 21 - 9 - 930 Mülkiye ailesi 
ilmiye tekaüdü ve eytam 21001 2130:.ı 25031 
Hizmeti vataniye 3001 3040 3501 

kaıdınlara pazartesi 22 • 'll - 930 Askeri tekaüdü 33501 33900 48301 
Mülkiye tekaüdü 22701 22800 26151 
Asker ailesi 30701 31200 45501 

Erktklere salı 23 - q - 930 Miilkiye ailesi 21 :301 21500 25201 

l<adınlara ç~şamba 24 - 9 - 930 Askeri tekaüdü 33901 34200 48551 
Mülkiye tekaüdü 22801 22900 26251 

~Pkeklere 
Asker ailesi 31201 31600 45951 

perşembe 25 9 - 930 Mülkiye ailesi 21501 21650 25301 

Kadınlara cumarteıi 27 - 12 - 930 Askeri tekaüdil 34201 34350 48751 
Mmkiye tekaüdü 22901 22990 26351 

E:rkcklet"e 
As\ er alle~ı 31601 31950 46301 

pazar 28 - ı 2 - 930 Mülkiye ailesi 21651 21750 254U7 

Isf ftnbut zat işleri muhascbcciliginden : 
1 Mütekaidin eytam ve sine başlanacaktır. kimseni~ beyhude müracaat et-

'ramilin kanunevel 930 ili> 931 2 - Maaşlar balada gaste- memesı. 

lbaaıları balada gösterilen tarih- rile.n numara sırasile tediye edi- 3 - Maaş almağa müracaat 

~e bilumum şuabntça tediye- leceğinden günü gelmedikçe eden zatın içtimai mevkii ne 

Galatada topçular caddesinde l'auh Sulh Hukuk 1 lakımlığindc ıı : 1 lstanbul ın3hkcmei asliye :ıluncı hu-
Isı No. lı şarap fabrikasında Unkapanında Haraççı Kara- kuk dııircslndcn: 
~alı4ırken halen ikamctgağı ve mclımet mahallt.sinde Usküplü Halide hanımın kocası Eyyüp-
1ıi bilinemiyen Vangel Ef. ye. caddesinde 5 numaralı hanede te Camiikebir karşısında 51 

1 tan bul beşiııci icra meınurluğ t.ndnn mukim , iken tebdili hava suretile numarada Helvacı dükkanında 
Ôjenyo velet Ferdinando Ta- gittiği Tafköprüde vefat eden mukim Helvacı Mustafa Ef. aley· 

laso efendi ile Ilya velet lstefan lbrahim Çavuşun terekesi mah- hine ikame eylediği boşanma 
IJyadi efendinin zimmetinizde ma kememi~cc açılmış ve talep veç· davasının tahkikatı ikmal edilmiş 
faiz vesaire alacakları olan sekiz hile eşyasının paraya çevrilme- ve hukuk usulü muhakemeleri 
bin dört yüz elli iki lira elli ku- sine karar verilmiş olduğundan kanununun sarahati dairesinde 
t-uşun temini tahsili için takip talip olanların 20 kanunuevel ' bilcümle vakıatı ikrar etmit ad-
lalebile dairemize müracaat et- 1930 tarihine müsadif cumartesi do!unacağına dair mumailey mus-
~İşlerdir. Namınıza doldurulan günü saat 15,30 da mezkur ha- tafa Ef.ye muameleli gıvap ka-
0dcnıe emri ikametgahınızın nede açık arttırma ı·ıe satılacagw ı bl. · k · rarının ilinen te ıgı arargır 
t'tıeçhuliyetine mebni tarafınıza ilan olunur. 
ltbl -------------- olmuş olduğundan tarihi ilindan iğ edilememiştir. Odeme em- lh · t-" J{adıkö) su ıcrasından: on beş gün zarfında itiraz edil-
ınin ür ay müddetle ilanen ta-.,. Salliye Ilanımın alacağından dolu· mediği ve yevmi tahkikat olarak 

48300 52001 52200 !7001 
26150 14001 14201 10001 
45501 50001 50250 14001 
25200 13001 13150 8001 
3550 1500 1520 1001 

48550 52201 52350 17401 
26250 14201 14300 !0151 
45950 50251 504') ) 14501 
25300 13151 13300 8301 

48750 52351 52500 17601 
26350 14301 14400 10251 
46300 50401 50500 14801 
25500 13301 13400 8451 

48900 52501 51€00 17801 
26050 14401 1445) 10351 
46450 50601 1080 ) 15101 
25520 13401 13510 8551 

olursa olsun numara almağa Te 

ıırasıın beklemeğe mecburdur. 

4 - Bu ıef erki maaşlar on 

iki aylak kesirle berabl!r olduğu 

Samsunda Y enihamam civa
rında mukim iken halen ameri
kada olduğu ve amerikanın ne
resinde ikamet ettiği meçhul bu
lunduğu Samsun icra memurlu
ğunun derkenarın<lan anlaşılan 
Şehbender zade Halit beye. 

Isranbul ikinci icra memurluğundan; 

Kavacıklı Mehmet Rıza beyin 
lstanbul Mahkemei asliy~ birinci 
Ticaret dairesinden aldığı 22 

t-l'afınıza tebliği takarrur etmiştir. ııı malıcuz bir adet rmrkanın 12-1-931 S 
. ~tihi ilandan itibaren üç ay tarilıinc müsadif pazartesi yünü saat tayin olunan -2-930 pertembe 
;Ç•nde yazılı borcun ödenmesi 14 le Kasımpaşada sanc/al iskelesindı• günü saat 14 tc lstanbul asliye 
b~tıındır. Borcun tamamen veya satılacağından talip olanların lı."ıymcti altıncı hukuk mahkemesinde isba-
tr kısmına veya alacaklıların mulıa~~mcllesi olan y~tm~ş. lira .~zerin_· tı vücut eyle~edi~i taktirde mu-

1 
!•kibat icrası hakkında bir iti- elen yuzdc on pey akçesını nııl8tashı· amelei kanunıyenın icra edilece
baıınız varsa tarihi ilandan iti· b~ miiracaat eylemeleri iUin olunur. ği ilAn olunur. 

kanunusani 930 tarih ve 930-181 
ve 928-1339 No. lı ilam mtıcibince 
alacağt olan 1373 dolar 79 çen
tin 31-5.929 tarihinden it ibaren 
<}o 5 faiz ve yüzde beş ücreti ve
kile~ ve 7943 kuruş masarifi 
muhakeme ile birlikte tahsili için 
ilamı dairemize ibraz eylemiş 
ye tanzim kıhnarak berayi tebl iğ 
Samsun icra memuı luğuna gön
derilen ödeme emrine Samsun 
icra memurluğu tarafından ve
rilen meşrubatta halen amerika
da ikamet ettiğiniz ve fakat a 
merikanın neresinde mukim ol
duğunuza dair meşruhat olma
dığından tebliğalın ilane n icra 
sına karar verilmiştir. Tarihi 
ilandan itibaren nihayet bir ay 
zarfında 930 - 5153 numarasile 
daireye bizzat ve ya bir vekil 

•l'en bir aY geçtikten sonra ilk J'eniköy sulr mahkemesinden: _.;..-----. ------.--
>'td' d b ,r ,.01·ı{·0·,.. 1, 1· ıı·se soka, g!ındn g numa-. İstanbul tıcaret ve sanayı odas ... 

1 
ı gün için e u itirazınızı ya· ~"' J • ... d 

~ı.. f h d 1 h d k . k l h t 1 - ·· ın an: 
b
."' Yeya şi a en icra airesine ıı ane e mu ım a ı as a ıgına mup-
ıld· · l d T 'h· ·ı tem Yusuf Kenan Beye oğlu mezktlr Ticaret k~n~nunun mevaddı m 

d 
ırmenız azım ır. arı 1 ı an- h b h 

• hanede mukim Beykoz tütün depo me- a susası mucı ınce er zat ve mü-
n itibaren üç ay geçtikten · ı muru Sami Beyin vasi tayin edildiği essesei ticarıye unvan ve imzayı ti 

0jnra borç ödenmez veya itiraz ilan olunur. cariyelerini sicilli ticarete tescil et-
Unmazsa rehin et mit oldugy u- · ki k il f tı 1111 ~1 llHff•Utntıı .. UlmlUU :ınu11111n.-:nnınn11111n ~llıtlUllUlft!ltUmıımutnnı: IJIRJll tırme e mü e e olduğundan UDV 

d Uı. Galatada topçular caddesin- sı ı~tı~alh . do~t hıssesıl: bıll an ve imzayı ticariyeleri müseccel 
de l'e Bülbül sokağında iki bap j t~vsı bır hıssenın s~tılacagı ma: ve musaddak olmıyan hiçbir zat 
b likkan ve hanenin elyevm üç lumunuz olmak ve odeme emrı ve müessesenin i şlerine bakılnuya· 
~ ap dükkanı müştemil bir bap tebliğ makamına geçm ... k üzre cağı heyeti idare kararile ilan olu· 
ilt\enin yirmi hisse itibarile tev- t ilan o.unur. nur. 

göndererek esas hakkında bir 
itirazınız olduğu takdirde der
meyan eylemeniz, aksi takdirde 
liğı keyfiyet olunur. 

Ya. K. Dan. Ya. K-

17400 3001 3350 
10150 2001 2200 
14500 l 400 
8300 1 300 
1140 l 200 

1760:1 2351 3550 
10250 2201 2300 
14800 401 750 
8450 301 500 

17801 35501 3750 
10350 2301 2400 
10100 751 1050 
8550 501 70~ 

17980 3651 3920 
10400 2401 2~00 
15300 1osı 1220 
8650 701 860 

halde verileceğinden geçen ıe· 
ferkine nazaran her maaş ıabibi 
cüzdanındaki kesre göre faz.la 
alacakhr. Noksan alanlar derhal 
muhasebeciliğe miiracaat etmeleri. 

Beyoğiunda Y enişehirde Do
lap dere caddesinde mukim iken 
tegayyüp eden Leonida Grama
tikopulos efendiye: 

Jsc:ıııbul Beşinci icra Dairesinden: 
Hüseyin ve Hasan efendilere 

olan borcunuzdan dolayı haciz 
oiunup satılmasına karar verilen 
Yenişehirde Dolapdere caddesin
deki müıkürat Fabrikanızın vazi 
yet ile takdiri kiymeti 24 kanun 
evvel 930 Çarşamba günü saat 
dokuzda ifa kılınacağından yevm 
ve saati meçkiirda mahallinde 
hazır bulunmanız liiıumu tebliğ 
makamına kaim olmak üzere ilan 
olunur. 

iyi futbol oynamanın sırrı 
Türkspor dun ç knn 12 inci sap~ın· 

da genç futbolcula rın iyi futbol oy· 
namalan için A. Şcrafettin "e Zckı 
Rıza tıırafındnn ~azı lan derslere 
b:ışladı ayni zamanda bütün gençliri a-
1:\kadarr edecek )BZı'ar. A-.np:ıdakl son 
maçlar, rne'aeplcrdeki fn ılıyet, ' eclzeler, 
hnft:ının 1-arikatorti, beda\'a lik maçlan 
c~ rctınck ıçin kupon -. c s:ıire. 

H~tılli~ lll ....... lttM~UOtltUltnUltnlhlhht RIJ f IMfl 

müddeti roezkiirenin hitamından 
sekiz gün zarfında borcu eda 
veya borcun edasına kafi mal 
göstermediğiniz taktirde gıyabı
nızda muamelata icraiyeye de
vam olunacağı malumunuz olmak 
\'e adiyen haciz yolile tebliği 

muktezi ödeme emri makamına 
kaim bu unmak üzere ilanen teO. 



r 
~ G ne gö.ııderflecek md:tuplano 7.Crlnc idare içinse ( idare ) vazı ya 

alt l•e r Yv.ı ı.aretl konulmalıdır 

DN«emı7• n môtçlR~ ıadıraıadcn llı;rym~ mokaddt>n!uı mektuptan lkoa.tnnaı oaraJanı

lra:rbolma .. adu .,., lllal&ttn müoderuahodao el.an m .. ·.ı deilldlr 

l ...... ma:...,;m:ıı~Dııım:ıe:v;ı=c=t:ı:::::ııd~c-rnaı;.l~r~y~o~ı~ı~a~r~ı~l~l;a~n1~ı~a~r.• ............ ~ 
idaremiz için mubayaa olunacak (21J kalem muhi:eJif malzeme 

22-12-30 pazartesi günU pazarlıkla mubayaa olunacaktır. Malze
menin müfredat listesi Köprünün Haydarpaşa-Kadıköy iskelesile 
H. P. mağazasındaki mahalli mahsusuna talik edilmiştir. izahat 
almak iç.in cumartesi pazar günleri Haydarpaşada mubayaa kıs
mma müracaatları ve teklifatta bulunmak istiyenlerin de yevmi 
meık<irda aaat 11 buçuğa kadar tahriren fiyat vermeleri ve kendi 
nUmunesine münhasiren fiyat verenlerin nümunelerini birlikte 
vermedikleri takdirde teklifnamelerinin nazarı dikkate alınmıyacağı 
illin olunur. 

= S.l'\VISI HER yEROE & KURU:. = 

k 
to elbise ayakkabı 
ket nıüna·kasası 

Yiiksek Orman M. 
15 Adet palto 
24 1"'akım hare] elhise 

Orma~ .Ameliyat 
39 Adet palto 

M. 

l __ V_il_av-.e-.t.._O_aı_· m-.i
1 
...... E-..niıiiilc•ü•cı;;.. e~n•i;...;.il;.;a•n•la;;;r-.•--lı 15 ,, da h İli 

Bedeli keşfi 1857 liradan ibaret Çatalcanın Çakılköy ve bedeli 24 Adet kask et 
ke~fi 2262,10 lira olan Yaylalar köy mekteplerinin tamirab pa· 

" 

39 Takım harici 
39 Adet kasket 
39 Çift fotin 

zarlık suretile 28 kanunuevcl 930 pazar gUnü saat on beşte iba- 24 Çift lotİn 
le edilecektir taliplerin heyeti fenniyeden ehliyeti fenniyesine da- 24 · k · 

39 _ ,, iskarpin 
ir istihsal edeceleri vesaikle yevmi mezkiirde vakti muayyene " ıs arpın 
kadar lstanbul belediye merkezindeki dairei mahsusada Daimi Yüksek Orman mektebi RektörlOğOnden: 
encümene müracaatları. Yüksek Orman mektebi ile Orman Ameliyat mektebi talebelerine yaptırılacak palto elbisek•• ... 

ket fotin iskarpin kapalı zuf usulile 27-12-930 tarihine mOıadif Cumartesi g0ni1 saat 14 de ibaleletl 
icra kılınacağından talip olanların enaf ve ıeraiti anlamak nzere hergiin ve yt. vmi ihalede Defterdat"' Vakıf paralar müdirliğinden: 

Beylerbeyinde, AbdullahaAa mahallesinin Tekke sokağında 
Beylerbeyi posta memuru Hacı Ziya B. in hanesinde mukım sa
bık (Zuhur) gazetesi sahibi Ömer Ef. tarafından 3-1-336 tarihin
de 20651 No. lı deyin senedile istikraz olunan mebalii mukabi
linde idaremize terhin olunup borcun verilmemesinden dolayı 
açık arttırma ile satılığa çıkarılan Kumkapıda, Saraçiahak ma· 
hallesinin Tavşantaıı caddesinde cedit 43, 45 emlAk ve 6 ada, 
72 harita No. lı derununa nısıf masura mai leziz cari 875, 65 
metre terbiinde bir kıt'a arsa üç bin lira bedelle talibine kat'
iyen ihale edilmiş ve mumaileyhin vukuu vefatile verasetinin 
zeycesi Fatma, kerimeleri Saime ve Aliye H. larla mahtumları 
Salim, Cemil ve Burhan B. lere inhisar eylediği ve mumaileybin 
evvelce irae eyledikleri ikametgahlarında oturmadıkları ve hali
hazır ikametgahlarının meçhul bulunduğu mahalleleri heyeti ihti· 
yariyelerince tevsik kılınmış olmakla bu ilin tarihinden itibareil 
sekiz giln zarfında borç ödenmediği veya müşterisi uhdesine 
birrıza takrir verilmediği takdirde mezko.r müddetin mürurunu 
müteakip nza ve takrirlerine bakılmalrnızın mezkur arsanın müş
terisi uhtesine tapuca ferağ muamelesinin icra ettirileceği ilAnen 

~esesi mumaileyhime tebliğ olunur. 

Izmi belediyesinden: 
lzmitin Orhan ve Bağçeşme mahallelerine isale edilecek su 

için 4275 metre pik boru kapalı zarf usulile münakasaya vaz 
olunmuştur. ihale: 7 kanun sani 931 tarihine müsadif çarşamba 
günü saat 15 tedir. Bu baptaki tartname, proje ve teferruatını 

nlamak istiyenlerin lzmit belediye fen memurluğuna milracaatları 
ilan olunur. 

Erzak münakasası 
Yiiksek l)aytar nıel,tebi rektörlü-

ğündan: -
Yüksek baytar ve küçük sıhhiye memur mekteplerinin S aylık 

et, ekmek veıair si 7kanunsani 930 tarihinde kapalı zarf usulile 
ihaleleri icra kılınacağından talip olanların defterdarlık binasında 
mllessesab iktısad iye mübayaa komisyonuna müracaatları. _________________ ...._ __ 
K ··ıal y vilayetinden: 
Kütahya ziraat aletleri fabrikası için meşhur markalardan 4 

adet dolu tüpü ve bilumum yedek parçalarile birlikte bir adet 
müceddet ve 800 lira bedeli muhammineli oksijen kaynak maki
nesi 14 kanunusani 1931 çar~amba günü saat 15 te ihale edilmek 
üzere alenen münakasaya konulmuıtur. Taliplerin bedeli mubam
meneııin yüzde 7,5 ğu nisbetinde dipozao akçalarile mezkur 
günde vilayet daimi encümenine müracaatları ilin olunur. 

lstanbul Ticaret müdürlüğünden : 
fscanbul mahrukr ı ılAr cemiyetinin idare heyeti intıhabı ek~eriyet olmadığın· 

dan 24-12-930 Çıırsaınba gününe tehir edilmi,tİr. G:ılncnda Havyar bttnında J1 
No. 1ı cemiyet merkezinde sıı:ıt 9,5 ta intihaba mub:ışeretle 12 ye kadar Istanbul 
ve J 3 ten 16 ya hadar Beyoğlu cihcclcrinde otomobil ile rey toplıınacnğı i!An 
olunur. 

hk binatı dahilinde mileuesatı iktisadiye milba,aat komisyonuna mllracaatları illo olunur. ___.,, 

Seyrisef ain 
Merkez acentesi: Galata Köprü başında 
Beyoğlu 2362. ~ubc acentesi Sirkecide 

Mühnrdar zade hanı altında T cLlst.27 

lzmir sürat 
postası 

( GÜLCEMAL) Vapuru 21 
Kanunuevvel pazar 14,30 da 
Galata rıhtımından kalkarak 
lzmire gidecek Ye perıembe 

sabahı gelecektir. 

21 Klnunuevvel pazardan 
itibaren buıit P.OStaları yapıl

mıyacaktır. 

SLttılık vapur 
Nimet vapuru bulunduğu 

vaziyette satılığa çıkarılmıştır. 
Şartnameyi ve vapuru görmek 
istiyenlerin hergün müzayede
ye iştirak etmek için de yüz
de on teminat akçalarını ha
milen 5. ikincikinun. 930 tari
hinde saat 15 de levazım 
mubayaat komisyonuna müra
caatları. 

Adana Nafia baş .. mu-
hendisliğinden: 

Ceyhan kazası dahilinde airkeli k3prOsn civannda mev~t 
ocaklardan 3000 metre mik' ak ıosa tqının tiren lic.reti hartÇ 
olduğu halde ihraciye, nakil ve vagona tahmil ve Adana'da de
mir köprll civarında tahİiyesi dört bin dokuz yüz yedi lira oo 
kuruş ve mezkdr mevkide ihraz edilen 3000 M 3 taım Adan• .. 
Karataı yolunun 18-500: 23x500 kilometreler arasındaki k1SID' 
nakil, kırılması ve kabili mesaha bir tekle ifratı on ıekiz biıl 
lira bedelle mllnakasaya vazedilmiıtir. Mezkür ameliyat kapab 
zarf usulile kinunuevvelin 24 cll ça.rıamba gUnll saat 11 de ibal~ 
edileceğinden talip olanların enctımeni vilayete ve keıifleriol 
görmek için de Nafia bat mtıhendialiğine mUracaat etmeleri illO 
olunur. 

'~~::--:~---=:--"-'~=""""~ ....... ~~~~~.-...;...~~----------~~ 

Sinop vilayetinden: -: 
Sinop memleket hastanesine muktezi 153 kalem eczayı bbb• .. 

ye 30-12-930 tarihinde ihale edilmek llzere yirmi gUn mUddeU' 
mlinakaaaya çıkarı1mııtır. Talip olanların ve daha ziyade ıoal6tıılt 
almak istiyenlerin lstanbulda sıhhat ve itimai muavenet mtıdOt" 
lüğüne müracaat eylemeleri ve bu baptaki tekliflerini de SıııoP 
daimi encümeni riyuetine ıöndermeleri lüzumu illn olunur. __.,/ 

Istanbul gümrü~ü mo~ 
haf aza müdürlü~ündeJl 

V A K T 1 3 1 - Gnmrnk mubafazai bahriyeaine pazarlıkla 43 palto dik" 

K Ü • • k · ı" } tirilecektir. çu 1 an arı 2 - icap eden kumq mlldllriyet tarafından hazırlanmıştır. 
• ~ Htt sl1n oet~oıonur ~ 3 - Dikiş, iıçilik 1'e malıemeai mlitaahhit tarafından teoıiO 

:• .. o ••• Tarife••••••••• şartı ile memhur nilmunenin aynı olacaktır. 
: 1 De/alık lı:uru' !JO ! 4 - Taliplerin f&rtnameaini Ye dikilmit nilmuneıini g6rere~ 
! 2 • • ~O : muvakkat gilvenmelerile birlikte pazarlık gllnil olan 21 birioÇI 
: .J • • 6$ : kloun 930 pazar ıOnü saat 14 te mOdUriyette bulunmalan. 
: 4 • • 2$ : 
: ihıtvaç kalmayın· • 
• • cava k1Jdar ( azamr 
: 10 defa) ilAn edil- ıoo 
: mek {izere mahlu 
• 
: Abonelerimizin her üç aylıQt için 

: btr defan meccanen! 
: 4 satırı geçen llAolano fazlı ııann 
• lçln 5 er l:oruş zammoluoor. • • •••••••••••••••••••••••••• 

Gaip aranıyor - Yeni Pazarı 
l\Iustafa ako zevcesi hemşirem Azize 
hnııımı nrıyorum. bilen lcrın in~aniyct 
nımınn S rl.:ecidc Konya otelcisine babtr 
~mcleri. _ Biraderi Azl.z (5) 

PARA KAZANMAK lSTER 
l\llSlNlZ? 

Toyyare plyanfo 
alınız 

biletini 

6. ıncı keşide 11-kanunusani-931 dedir. 

• •• . Taksitle her nevi eşya satmak sure- ro 

A •••••••• t~le. ayda 90 liradan fazla kazanabilir- ~_::_ ÜSKÜDAR - HAl.JE 
Büyük ikran1iye (200,0 JÜ). liradır. 

Ayrıca: 
Sinemasında (A~k hakimdir) 

her gün günduz 3 te gece 9 da. Cüma 
~nlcri 2 de 4 te 9 dıı. Gelecek program 
Zoraki Korsan. 
---lLAN 
Osmanlı bankasından: 

Y ' ' u TU ~ sınız. 9 - 12 arasında müracaat: ri@ 
~ {\{\ ~ İstanbul Dördüncü Vakıf han için· --=::_~ 
~ 1 'ı de Union J{oltesriat. ı-=-
~ P e a r t · s ti <ıo> _ ~ 
A O a C a t l r A Taksitle 4 ay veresiye 

Osmanh bankasının Galata, Yen! Y V Zabitana, memurlara ve aileleıfnc 
cami ve Beyoğlu devairi, Miladi Jsa ~ Pek yakında açılacak ve kah- ~ her nevi eşya veresiyedir. Veresiye 
ve yıl başı münascbctil"= kanunuev('lin A kaha, neşe menbaı olacaktır. A rnuarnelr 15 gün .. tle.vam edecekt~r. I•· 
25 inci ve kfö1unusaninin ı inci peı'Rem· Y Y tanl ul dorduncü Vakıf hıın ıçlnde 
be r.günlerl kapalı bulunacaktır. . ..~.~ .. ~·· (10) Union Koltesriat 

"50.000,, ''40/'00,, "2 5.000,, "10.000,, 

liralık ikram~ye ve "100.000,, liralık 
bir mük:\f at vardır. 

ı 

Jılea'lll Müdür Refik .Ahme& 


