
Borçlu hapisc f!İrmelf mi ? 
- Anketimiz devam ediyor -

Rus Çarına lstanbulu kim 
vadetmit? 

Gazi Hz• T rakyaya areket uvurdular 
Yürekteng~en ~~~ar Ocr~_m_i_?_y_ok_s_a~~~~-al-e-be~-8-~-h-i_i_K_o_n_g_r_es-i~-

d ikramiye mi ? G gürültfılü 
arasın fil teşyi edildiler sabık serı.e.• Fırka lideri Fethi e Ç er pe 

B •• .. k R • • • h b k Beyin hariciye memuru sıfatüe aldığı b • • uyu eısımızin ıeya ati ir aç bazı yevmiyeler ve harcırahlar günün . r ıma yap l ar 
gün sürecektir. Bu pazartesi veya dedikodıuu halinde gazeteleri işgale-

digor. Fethi B. aldığından bahsf!di· 

salı günü tekrar kavusacaiız len paralann bir kuınunı reddetti, bir 
kıaTTUnın da mübalağalı ilduğunu söyle 

"Kongre yoktur, reis yoktur,, sesleri 
arasında bazı sözleri dinlemeğe 

imkan yoktu 

Gazi Hz. Sirkeci gannda 

Dün Gç!~Lya:r !.~~X!~~ halisk&r 
sulhten sonra muhtelif vesilelerden istifade ederek Anadolunun 
hr.men her mmtalcasına gitmiştir. Evvelce lstanbulu reflendir
dikl~r~sıralarca bir kaç kere Trakyaya geçmek arzularını izhar 
etmıştır. Fakat bu arzulan ellerinde olmıyan sebeplerden dolayı 
timdiye kadar tahakkuk edememişti. Binaenaleyh mütareke 
~evrinde düşman İfgaline geçen , sulhta milli mµcadele nctice
sınde tekrar ana vatana kavuşan Trakyalılar şimdi büyUk reisi-
ınizi .ilk defa ~ağırlarına basmak saadetine mazhar oluyorlar. 

Trakya tabıaten mes'ut, fakat tarihen çok bedbaht bir vatan 
parçaşıdır. Trakyanın feyizli toprakları baılı başına Istanbul 
gibi bir. kaç büyük şehri be~liyecek vüı'at ve kabiliyette olduğu 
halde bılh:ıssa son on beş yırmi senelik tarihi facialar buralar-
daki halkı ezmiş, harap etmiştir. Şehirlerde ve köylerdeki nüfus 
dağılmıştır. Büyük, güzel, mamur Edirnemiz bugün adeta kür.ü-
cOk bir kasaba haline gelmiştir. • 

Kuvvetli imanımız budur ki ReisicUmhurumuıun bu ziyaretleri 
bu bedbat Tork Rumel:sinin hayatında yeni bir devir başlanğıcı 
olsun. Filhaldka resmi sulh muahedeleri çok zaman evvel bu 
topraklara sul~ü ~ctirmiıti. Fakat siyasi ?>uahelerin kabul ettiği 
ıulh havası şımdıye kadar ruhlara gırememiıti. Onun için 
Trakyanm ıstırabı deYam edip gelmittir. 

Fakat artık Trakyanm kara talii nihayete ermek üzeredir. 
Bir taraftan Yunanistan ile, diğer taraftan Bulgaristan ile ara
nıır:da teessüs eden yeni dostluk devrinden istifade edilebilirse 
Trakyanın dertlerine pek çabuk çare butunabilir. 

dL Yalnız bunlar arasında bir nokta 
pek igi anlaşılamadı. 

Deniliyordu kl Fethi B. Peris sefiri 
iken düyunu umumiye meselesinin Pa· 
riate cereyan eden müzakeresine tavus 
aut etmif olmaktan dolayı on bin lira 

'

ücret alTTUftır. FeUıi B. verdiği cevap
ta bu noktada. meskfJt kaldı. 

Fethi Beyin düyunu umumiye müza 
keresine tavassut etmesinden dolayı o:ı 
bin lira aldığı rivayeti doğru mudur 
DeğU midir? Doğru iae bu para. bir üc 
ret olarak mı, yoksa mükdfat şeklinde 
mi verilmiştir? 

Ucret ise bu, bir ihtiaas ücreti ma
hiyetinde midir? Yoksa düyunu umumi 
ye müzakeresine tavassut etmiı olmağı 
sefirlik vazifesinden ayrı bir if telakki 
ettiği için mi böyle fazla para istemiş 
oe almıştır? Yok eğer böyle değil de 
on bin lira bir mükdfat, bir ikramiye 
şeklinde verilmiş ise Fethi Beyin düg11. 
nu umumiye müzakeresinde on bin lira 
ikramiye veya mükdfata iatihkak kes- Geçen harf~ -.J(serlyet olmadığı için Bilahare riyaset divanı intihabına 
pettiğini iapat edecek muı•affakıyetli toplanamıyan milli türk talebe birJiği geçildi. Reyler tasnif olundu. 
hızmcti neden ibarettir? konferansı dün on dörtte türk ocağın· Edebiyat fakültesinden Etem Bey 

Zannediyoruz ki bu noktaların efka da içtima etti. Kongreye mülkiye, e- riyasete, mülkiyeden Ferit Bey reisi 
n umumiyece tenevvür etmesi ldzımdır. debiyat, ticaret, güzel san'atlar, hukuk, saniliğe, mülkiyeden Sami, orman mele 
~==============!tıp, orman, mühendis, fen, ve birliğe gir tehi alisinden Salahattin ve Avni Bey-
iii mek arzusunu izhar eden eczacı mekt c:- ler kAtipliğe intihap olundular. 
HIRSJZLAR TES- b.i _fakülteleri cemiye.tl~rinin in.tihap et Reis Etem B. saat 3,40 ta kongreyi 

. tığı beşer murahhas ıştırak ettı. açtı._ LlM OLUNUZ 1 Salonda müzakereyi merakla dinli- Ruznameye salahiyetnamelerin tet-
• yen samiler de vardı. • kiki meselesi idhal edilip edilmemesi 

Eski heyeti idareden Halit B. cel- hakkında fikirler dermeyan olundu. 
seyi açtı. Her cemiyetten gelen saH'ıhi- Hukuk n tıp salalıiyetnamelerin 

yetnameleri ve murahhasların eEamisi- tetkik olunmasını fikrinde ısrar etti. 
ni okudu ve bir yoklama yaptı. Herkes Mülkiyeden Ha)Ti B. teamüle ria
hazırdı. Salahiyetnamelerin tetkik e yet etmek Jfızım olduğunu ve bunu icap 
dilip edilmediği meselesini mevzu btıh· ettiren zaruretlerin de mevcut bulundu 
setti. Mülkiyeden Hayri B. teanıül ğunu ileri sürdü ve behemehal tetkik 
icabı saJahiyetname.lerin her halde tP.l· teklifini yaptı ... 
kiki esası lazım geldiği fikrini ileri sür· - Araya kondu ,.e saliihiyetnamele 
dü. Münakaşa oldu. Eczacı mektebi· rin bir encümen huzurunda tetkiki ~ı.: 
nin birliğe girmesi arzusu, ve fen fa'iül seriyetle kabul edildi. Tıp murahhaRı 
tesinin kongreye murahhas intihabın Seavi B. bu tetkiki hangi şerait dahi· 

' da usulsüzlük olduğu iddiası ortaya :ı· tinde yapmak ve ne gibi bir esasa istl
tıldr. Fen fakültesinden Niyazi fü:y nat etmek lazım geliyor dedi. 

Bu serlavhayı taşıya~ bir ma· 
kale etrafında dedikodular de
vam ediyor.. Mahmut Esat be
yi bu dedikodulara bir Nasret
tin Hoca hikayesile cevap Yerdi. 
Üçilncü sayıfada okuyunuz. 

izahat verdi. Mülkiye murahhaslarından Hasan 

Yeni müsabakamız 
Daktilo ile yapılan her resme bir lira verecek, 
birinci olana kıymetli bir hediye takdim edeceğiz 

d Reisiclimhur Hz. dün akşam s~at 
0 kuz buçukta on dokuz gün müddetle 

~refJendirdikleri şehrimizi terkederek 
.,~nle Trakyaya hare-ket buyurmuşlar 
'llt, 

d Gazi Hz. dün Do1mabahçe sarayın 
~il ıneşgul olmuşlar ve hiç bir ziyaret 

Lik Maçlilrt Başladı 
Dün Fener(4-0) Vefayı, Galatasaray 

( 3 - 1 ) B~şikt~şı .yendi 

Londrada münteşir Deyli Eks
pres gazetesi tarafından son 
günlerde bir müsabaka açıl
mııtır. Bu müsabaka, daktilo 
makinesile reıim yapmak mü
sabakasıdır. 

Müsabakaya 1000 den fazla 
reıim gönderilmiı, en fazla 
beğenilen neşredilmiıtir. Biz 
de ayni ıekilde bir müsabaka 
açıyor ve karilerimize bir nü
mune ve misal olmak üzere 
Deyli Ekspresin müsaba kasında 
kazanan bir resmi daha derce
diyoruz. Bu resim bir rakkaseyi 
göıdermektedir • 

abuı buyurmamrşlardrr. 
ba Dün gece saat daha 9 yirmiden iti
bttren Sirkeci istasyonu civanna büyük 
ba kalabalık toplanmıştı. İstuyon 

>'rak1ar1a donanmıştı. 
\ Saat dokuzdan itibaren Reisicfim-

'llr l:Iz. nin teşyHerinde bulunacak 
~at birer birer gelmeğe başladılar. 
hu Bu zevat arasında H. Fırkası lstan
._ 1 teşkilat heyetinden Afyon meb'u· 
b Ali, Tekirdağ meb'uım Cemil, lstan 
~~l rneb'usu Hüseyin Beylerle nU l\lu 
ıttin · · F 1 ~ , muavını az r, maarif emini 
~ '-Zaff er, Seyrisefain umumi müdOrü 
lb~dutıah, Cevdet Kerim, Darülfünun 
"- derrisleri, İstanbul jandarma ku-
atadanı Beyler bulunuyordu. 

) ltefsicümhur Hz. refaketlerinde 
UahiUye Vekili Şükrü Kaya, Riyaseti 

li lrthur umumt katibi Tevfik, Kılıç A
~ lloZÖyük meb'usu Salih, Kocaeli meb 

lteşit Galip Beyleri Ptamil otomobil 
[Alt taralı 1 üncü aayılatla] 

~~~...- ,._.. ......... ...___,.....-;: 

Okuyucularımız yapacakları 
resim hususunda serbesttirler. 
Yalnız resimlerin siyah olması 
ıarttır, makinelerinde siyah şerit 
bulunmiyan müsabıklar resmi ya· 
parken bir siyah karbon kagıdı 
kullanarak bizim istediğimizi be
yaz renkte bir ikinci kigıt üzerin-

de elde etmiş olurlar. Resimler nihayet on gün zarfında gaze
temize gönderilmiş bulunmalıdır. 

Gazetemiz, beğenilip neşredilen her resim sahibine bir 
lira 'Yerecektir. Ayrıca birincfüği kazanana da kıymetli bir he
diye takdim edeceğiz. 



'\ 
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( TELGRAF HABERLER• WWWL ~ \/ ak:et, okuyucularının dert ortağıdı1 I Bu nasll iş? 
- ' Bir sinemada müt1eriler• 

ismet Ps. Hz. Akhisarda /.iWii~ 
• ~ .... Al hisar. Hl (Val\ıt) - Halk Fırl.ıı t Bize yazın 

bugun Fethı B. c cevap teşkilıitına memur edilen Gresun meiı' ı 
verecek ı u u Hal\kı 'J'arık H Manisa meb·u<;u 0 -;I 1 

Ankara, 19 (Vakıt) - Yarın (l.ıl! · nıan n. ler burada halk \e müneweı· ' Ayağını cephede feda ctmit bir mnlu-
ü ) 1. t F~ th' B · 1 t 1 · tabnk:.ılarla temas etmekte \'e bu tema ı:; 

{ n mec ıs e e ı eyın sua a \rt · • • • 1 •• h kk •td• 
· · 'k' . k t k'I d I l !ardan "ı netıccler almaktadırlar. Um, a Jm yCDJ 1 VC 

rının ı ı1tcı ısmını e ı e en ıazı z. --·---------- ~ 
mir köylUlerlnln ahlat yediklerin~ ait E L. h d k .. · 1 "' i d i }dı J 
~mal kısmı okunacak \'e buna 1 met f•, SKlte ir e OIDUill&İ er 1$ m CD 8 l m 

~ 

Hz. cevap vereceklerdir. Ankara, 19 (Telefon) - Eski-
-- -··.,-·- -·- ..... şehirde komUnistlik propagandası Efendim: dılar. Bugün sakat ve bastonuma 
;ülrrü B. evelemirde mühiiı·lerin Bendeniz harbı umumide 4 cil iatinat ederek simit satmakla yapanlar tevkif edilmişlerdir. 
dki icap ettiğini :.öyledi ve kabul edı· orduda harbettim. Sol bacağım- maiıetimi temine uğraııyorum. 
erek her cemiyetten birer nzanın işti· ! Mevkuflar bu hareketlerini k Id b El' d · '- d k l dan iki büyü yara a ım •c u ım e ıımit aataca-. para a a • 
·akile biı· encilmen ayrıldı. ı:nciinıc·n tevil ctı aektedir. Ele geçen ve· yara ylbtınden sakat kaldım. madı. 
u auretle teşekkül etti: Miilkiycdcn ikalar üıerinde tahkikata dcvatt1 

1 t sene evvel Beyoalu Karan- Halimi kısmen arzettim. Beni l:ıyri, Edebiyattan . ·ıynzl, ormnn ncl, edilmektedir. • 
ebiaden İbrahim, ticaretten Nuıi fil ıokağmda (Tünel hanı kapı· kanunsut bir surette handan di-
tıukuktan Hıfzı, Tıptan ."edat, gu<tıl Silah kaçakçılığı cıhğını o zaman mevcut olan ıar1ya atmak salahiyetini komi-
~n'atlardan lsmet mühendisten .Mej di i'edik usulüne tebaan meÜQr ber efendi ile elyövm ayna kara-
Heyler .. Encümen mesaisine geçti. \·e Ankara, 19(Telefon) - lstan- han Yekili ve Tramvay, Elektrik kolda bulunan poliı efendiler 
else ' effüs için tadil olundu.. bulda yapılan silah kaçaçılığı ıirketi sertabibi doktor Taranto nereden aldılar. S•niycn 11 ıene 
Yarım aat sonra encUmen kamt·Jn hakkında tahkikat edilmektedir. efendinin hiımetçiıinden ıahitler hUın6 hiımetimi gördükten ıonra 

rıaı bildirmek Uzere geldi. Kat'i bir ı ı d 
Bu itle methaldar bir kaç me- muvacehesinde 30 san liraya bili aebep ~o um an tutup atan karar veremediğini ve üç noktni nnz:ı 

na tebellür ettiğini öylcdi.. murla iki askeri memura işten aldım. 11 sene müddetle namus· bu efendiler bana vadettikleri 
Bunlardan biri aluhiyctnnmeleriı. el çektirilmiştir. klrane ifayi •aıife ettim, bu halde niçin zararımı tediye etmi-

gösterilen garip muarr el• 
Geçen Cuma günü akf' 

üzeri Şehzadeba~ında ki millt 
nemaya gittik. iki filim gö•~ 
rilmckte olduğunu ilinla~ı~ 
okuduğumuz bu sinemaya bırıo 
filimin nihayetlerine girdik. E• 
sen maksadımız ikinci filimi g6 
mekti. Halbuki ikinci filim d6 
kısım ~öıterildikten sonra çıl•1 bir zili müteakip salon ıüp~U 
meğe batlandı. Bunun üıertll 
•inemanm m6dUrilne müracı• 
ederek filimin ta mamanın göıt. 
rilmesini . aksi taktirde Yerditi 
paranan iadesini i•tedik. MOdO 
B., paramızın iade edilemiyec 
jfoi ve diğer k111mları in 11• 

dokuz buçukta gelOp görebile 
ceaimiıi ıöylcmekle iktifa etl 
ye bizimle daha fazla al&kad• 
olmağa bile lllıum 16rmedi. 

Bu nud it tir? 
Ulell apırtmınlınndı lsmııl Ve 

imla kararları 
bir mınmtn usule riayet edilerek tnıı· ı handan bili sebep sekiz ay mu· yorlar. Mahkemeye mUracaat e-
dm olunmadıftnı, bianenaleyh üphf'll ismet pş. nın cevabı kaddem Takke karakolu komi- decek param yok. Allah qkınııa Halk ara•mda na•d akı.I• 
addile meselenin kongrenin ekscriyet•· ı A k ıeri vasıtasile sokağa atıldım. ]hım aelen makamatın nazarı yapıyor? 

n ara, 19 (Telefon) - ismet • fı 
ne arzı Jhım geldiği merkezinde idi. Vatan uğrundaki maHlliyetimi dikkatini celbederaeniz ıize ebe- Dünkli vakıbn ikinci ıayı 
Ba reye vazedildi. Ve ekseriyetle kn· pafa Fethi beyin, k5ylerde hal- ayak üstünde çalışmaia mani diyyen minnettar kalacağım. Ben ıında (Ankara telefon) haberle 
bul olundu ... Bu vaziyet dahlHnde hu· ı . hl t d'- · d · d'- · h · d D'l · · k rıı> "m a a ye ıgıne aır ver ıgı teıkil ettigw i alde bana zararımı memleket ve vatan ununda aya- rın e ı enctimenının ara 
kuk neuı·ahhasları heyeti umumi.}e ek· •·- k d A b b k ereP 

• takrire yarın ( bugUn) cevap tediye etmemek irin doktor Ta- ö-ını feda etmı'ı bir fakir •e ••• o u um. ca a u aran v seriyetinin kararile snlllhiyetnamcdcl.i T • " - ld 11• 
tlpheli va.ıiyetfn tahkikine kadar kon· verecektir· ranto efendi dellletile bir mUd· Yallı iaaanım. Harmetlerimi tak- EncOmen bu kadar halkın ya .' e 
greye ittirak edemiyeceklerdi .. Me l'le det Silihtar Ata elektrik fahri- dim ederim efendim. aarfederek Millet mekteplertll 
ıdn reye nz'ını kabul ettikleri 'e binr.. lk ra nı ive bahsi kasında istihdam edildim. Niha- Gılıtada Çqme meydanı Acem El mısın devam ettifini ne kadar par• 
enaleyh heyeti umumiyenin k:uarınıı ., yet burada da· daha fazla tutma· tah•chanesinde Mılı""alı Bekir ıarfedildljini dOıilnemedi mi? 

Ankara, 19 (Telefon) - lı- ·ı E b h fi · k b 10 de11 mutta olmaları lftzım geldiği hald~ hu • • • , • vet, u ar erın a u D 

kuk ve h.P ve bilahnre fen muı-ahhaı;.· tanbul defterdaılığında memur- Zongul' -'a'Lta elktrı·k ne hal'-'edı·r .? eYYel denildi ki Ar•p harfleri
1' 

ları İil gürültüye boğarak bir (obrst· tara dağıt.lan 22 bin lira ikra· U~ R. U~ iami haslan okuyup yaıamıyo~ 
ruıtion) yapmak isttdller. Me ele aı.-,· Pek doğru bak veririm. Fak• 
lendikçe alevlendi. Samiin ıfatile sn· miye meıeleıinin maliye vekile- Belediyo reisi burada çıkan bir fikayete cevap veriyor -r 

bugün ortada Tüı k harfleri 111• 
loıula bulunan hukuklu ve tıplı genç· tince tetkiki bitmittir. Defterdar Vakıt gazetesinin 7 kanunuevvel 9:n ne ~ıktığından tahdide 7.aruret hasıl ol cut iken ecnebi ismi haslsr•" 
ler heç kimsenin, hatta kongre reisinin B.in ikramiye tevziatını kendi !e- tarih ve 4639 numaralı nüshasında E· ant }tur, Bir taraftan birçok talipl.:ıre kendi lisanlarında yazıldığı i.olj 
sözünü dinlemeden gürültü ile kongre· hine yaptığı anlatılmııtar. Vekl· ınir oğlu Haşim imzaaile intişar eden ret cevabı verilirken diğer taraftan kaideleri neden aynen kabO, 
RİR filen inkıtaa uğramasına sebep o!· mektup benden bahsediyordu. Bunun sanrtalın tahammülünü temin için eo- ad'ılı'yor? yoksa benmı' anlaıD' 
d 1 (K kt i k let noktai nazarını yazmaktadır. ~ u ar.. ongre yo ur, re s yo tur) hakkında benim de şu i7.ahatrmı der- kak limbalanndan bir kısmının ıa. yorum? 
sesleri arasında hiç bir şey işidilmiyor cetmenizi rica ederim: sarruf edihneaine ve ayni zamanda nıa· ((8,.;ı. .. ..:..:.41 ... , 
du- • Hersekte zelzele ı - Zonguldak beleaiye elektrik san· iam ve ev erde cereyan miktarınm Kadri 

Ve talebe blr1iğlnl ihya etmek içiıı Ilelgrat, 18 (A.A.) - Hersekte, Bn· tralı üç sene evel yapılmış fakat daf&a ilk tesisatta verilen ruhsat nİIJpetfre --L 

to,ıanan OD cemiyet murahha ları hey nialukta bir zelzele olmu~tur. insanca ilk senesinde bu santralın ihtiyaca '<l· tenziline ve vitrinlerdeki cereyanın Kayıp aranıyor 

eti umumiyenfn kararma itaııt etmiyeıı zayiat _yoktur. Birkaç e• hasara uğra. fl gelmiyeceği anlaşılmıştır. iki eeDf'- kaldırılmasına belediye encümeninc.-e iki buçuk sene effel Urfacil' 
birkaç ınurahhasın bu meyanda birkaç mıştır. denberi de belediye meclisi ba santra· karar nrllmiftir. ,ıo• 
sami arkadaşlarının asabi harcketleı i tın tevsii çarelerini dilşUnmU§ ve bir ay 3 _ Belediyenin bu mantıkt hareke· burayi Kuleli Askeri lise • 
Ye bağtrınaları neticesinde ba ka bir F , l b' · d · t'f evvelsi d:ığılan yeni belediye meclisi tinden phsen mOteessir olanlar kara- girmek ilıere relen fakat bu:. 
arfin toplaamakü zere dağıldılar. ransız {a ınesın e IS l a de bu bapta muvafık bir .,eklin tetkik n &adil ettirmek için evvell belediye muvaffak olamıyan ağabeyim. • 

Hadiseyi bu suretle tt'abit ettikten Paris, 18 (A.~.) - Tekaüt nazın ve teablti ile mecllae teklifi husuıundn. eact1menlne n 80llr& da belediye mec- hum Baki efendi oğlu 10 yat•" 
sonra göyllyellm ki bu son ,·aziyct bh · '!'homumyre ye mü teşar1ardan Coty riyasete salahiyet vermlftlr. U81ııe müracaat etmiş ise de belediyt- da Salibi iki Hnedir kaybettill" 
lifin ihyuı maksadile toplandığı iddi· ve Canrt sosyaföıtıer tarafından tutu· 2 - Bu santralın kabfllyetJnden bü meclilJi encü.menln bu karannı tasvip Y eriai bilenlere inıaniyet na•f • 
•!"•da bulunan fakat dün filen kong~- lan bir kabine ile teşriki mesaiye demm tün memleketin istifadesini temin için Ye tasdik etmiftir. Şu hal karşısında a.dresime bildirmelerini rica e r:' 
ıtin dağılması için gnrip bir tarzda ça· d . ki ... 1 • .. k . t 'f l belediyece elektrik tevziatında tasar- riyuetçe ıantralm tevali hakkındaki rım 

0
• 

ı h e emıyece eranı ı erı surere ıs ı a e · . . soı ı K ııı Ah tp ,. ! r[f&n balı murah asların lehine hayır . . ruf kaidui esas tutulma§. Cereyan Is· t•bbüsatı tetın ve tacil etmekten bat- eymın ye ıyser me • udi' 
edecek bir ~y değildir. Biz gençleri· mışlerdır. tiyen ev, nıafaza ve yazıhane esbabı ka yapılacak bir muamele kalmamış- kagtndı merhum Ruşen beyin 7 11 

ndaden bitJlfin ihyasına mntuf hareket teeısatı yakacağı Utmba miktannı be· tır. arılı hanesinde Behiye Baki "' 

lmnde şahst -re zünıre"'i endişelenleıı (j " d . t •f dj ledlyey• blldirmeğ• mecbur bmıkdmıı ı - Şah91ma taallftk eden dlior nok· r=:=• Sene batında '" 
uzak, hareketler bekleriz. an 80 IS J a e n .uJyete nazaran mahdut mUsaade· talara cevap vermeğe lüzum gtrmilyo· • • k 

O'ınft ederiz ki gel~ek kongreler da- d· . leı· verilmiş. Halbuki bu mUsaadeyi rum efendim. . . Resı m h Şa r 
ha iyi geçecek ve bu te~kkülle ihyası- e JDJZ alanlar hüsnü istimal etmediklerinden ~onguldak Belediye Reuu 
aa in.Jrln baft'ışlıyacnktır. lsthl!kAti santralın tahammülü fevki· Hayri • MecmuHı çıkıyor • 7t" 

1 

,. V AKIT ,,m tefrikası: 39 basından gördüiü dersler kitaplar 'nim gibi olaydı bu külfete ihtiyaç iur Ayteye tenbih etti: 
11 

dan deiil ameli bayat üzerinden kalmazdı. Hayatta buna benzer - Oğlan gelirse beni görmede 
alınmıf bazı irıatlardan ibarettir. birçok külfetler, dikkatler kanun yatmaaın... . 

Tam fuuri tekamülünü bulmut Ye ahlak kaçakçıları için ihtiyar o· Hizmetçi kadm ce•ap Terdı: ~, 
medeni bir inaaniçin kanuna ihti- lunuyor... - Merakta kalma ağam ... Of. 
yaç yoktur. Beıeriyetin varabile. Bu kayıtlar, tartlar içinde tahli lunun yatbiı yoh. Bütün ıece z,f.tt' 

ceği son terbiye ideali budur. Mu- li gözlerden kaçan haller de var. goç gibi mırlayıp geziyoru. 
taaavver yüksek kanunların hepıin Meaeli pek farkında olmadan ba· Filesof koltukluıunun ü:ıerirıd' 
den daha terbiyeli olmak .•. Fak1.l nn bir bqkuının aeyyieıi yüzün· bir iki kitap karııtırıp uyuklar1't 

1 

- Bütün samimiyetimle te§ek· jie imkan derecesinde çalııacağı- bu ~ümkün müdür? Şuur ve İra· d~n bir ~nah itliyoraunuz. Fiilde küstıJnn sesi evin alt katından~ 
kür ederim büyük fileaofum. Oğlu· masöz veriyorum. Fakat dikkate- deyı kanunlqtırarak kanun takay· ki muhamk Tazıhan anlatılamıyor. guak gibi öttü. Hayvan bu h••1~ 
nuz on sekiz on dokuz çağında ya-idiniz bu hususta muvaffak olmak yüdünden kurtulmak... Çelebi ile lclll tiddctle sevİ§İ- maaile geleni gideni haber veri1'~ 
nl henüz çocuk denecek bir yaıtn için benim yapacaklarımdan ziyade Belki bazı milletler ar~ınd~ yorlar. Niçin? Erkelin pereıtiı aı· Çok geçmedi. Çelebi odaya fird•: 
dır. Hayatın bu mevaimindekiler sizce yapılması lazımgelen itler bu tekemmüle varmıt ekalhkalu una kadımn çok hararetle müma· Yüzü sevdalı gençlere mahıu• h', 
her aybir güzele gönül verirler .. var... bir zümre bulunabilir. Kendi ncf· tat 1röıtermeainden. Alınız size zin bir durgunlukla kaplı idi. ti~, 
sevdalarmda karar oyktur .. Çelebi- - Nedir hazretim aöyleyiniz ... sani hareketlerini atnzim için de· bir niçin daha .. Çünkü kdaın zev· linde o, rürbüz vücudile hiç ıııı;1' 
nin karıma olan aıkını da ben bu - Zevcenizi buradan aliniz oğ· iil fakat hqanlar tarafından Tiıku cile yatça küfüT delildir. Bu nia· nasebet olmıyan bir derman•••'' 
çocukluk havailiğinden sayıyorum. lumun bilmediği bir yere kaçırını~ . bulacak taarruzlardan tahaffuz betaiz izdivaç binnetice Çelebiyi seçiliyor gibiydi. Uzun bayu ,,.J~ 

- Olabilir... Gözden irak olan gönülden de u- için bu ekallikalil zümreler de ka- kocalı bir kadın teTmek aibi bir sola meyleder bir inhian ile dut' 
_Ben zevcemi kaybedersem 0 • zak olur meselince bu uzaklaıtırmn nun ihtiyacından Tareste kalamız· rün&lıa ıokuyor. Yine çilnkü ka· rak: 

lun gibiıini artık bulamam. Fakat en müessir bir çaredir.. lar... dm kendi denıini bulunca zevciyet - Baba beni istetmitıinİZ•• . 
oğlunuzun sevda güzergahında ka- Ali Sena ver Bey bu suretle file- F enaların ıeyyieleri yüzühden hukukunu her ıeyi ayaklar altına a· Dedi .. Baba oiul çok teklif•'~ 
rımdan güzelleri çok bulunur ... •ofa söz verip ondan söz alarak ay- iyiler de birçok kayıtların rahatıız lacak kadar hi11ine metltıp oluyor. idiler. Hemain iki arkadat· 1Jel1'

1 

Nasıl anlatacaiımı bilemiyorum ... rıhr... bklannı yükleniyorlar... Bütün la~ Delikanlıyı cezbedecek evzalar av bu kadar mahremiyetle biribirl·'e 
Benim ıöynümü lclalden alıp di- - 18 - yat !artlarla ve yoraunlukla. vazife- h)'or.. insan hazan batkaaının aui açılamazlardı. 
ğer bir kadına verebilmekliğim : Çelebi bı1.basımn serbest terbi- lerle dolu bir ağırlık alıyor... hareketinden hazırlanmıt bir vebal Fileıof tepeden tırnağa kad'' 
miltküldür.. yesi altında tabii büyümüt bir ço· Şu kalın duvarların külfetle in- zeminine dütcrek günahkar oluyor. ollunu süzerek: 

- Peki Senaver Bey oğlumu cuktur. Tabii bulduğu heıevatil • taıı hınızlığa mani olmak içindir. O akıam vakit ıecikti. Çelebi _ Yavrum maruf tabirile ,; 
zeycenizin ıevdaıın<ian vazgeçirnw mücadeleye pek alıfmamııtır. Ba· Ben hırsız değilim. Herket te be- görünmedi. Fileıof bekliyordu. U adeta matiz olmufaun .. 

(BitmediJ 



--=-=-=-=- --- · . 3 - VAKiT 20 Klnunuevel 1930 ~ 

~usurumu Kabul Ediyorum, Fakat Hırsızların Kabahati Yok mu? 
ı: Poli• Haberleri 

Evin kızı 
1 

2t so lirayı almıf kaçmııl 
. Beıiktaıta oturan Hikmet B. 
11"1inde bir tliccarm km Hanım 
e .. elki glin 2150 lira alarak 
e9'den kaçmıştır. 
.. Hikmet Beyin polise ıikayeti 
uı · erıne yapılan tahkikatta ismet 
~lnnnın Behice isminde bir ka-
ının iğfaline kapıldığı anlaşıl

~11 ve o kadmın evinde yaka· 
llloıııbr. Fakat kUçOk 
kır yolda kendini götüren poli-
a· ın elinden kurtulmuş ve arka-
daılarmdan birisinin evine gir
"1İftir. Küçük yaramaz burada 
ddı' t~tularak ailesine teslim 
e ılmııtir. 

İntihar etmek istedi 
b ~ehzadebaıı maliye tahsil şu-
eaı memurlarından Ali B. ev-

~elki giln aıabi bir buhrak ne
ticeainde kendiıini Kalamıı va-
J>urundan denize atarak intihar 
etaıek iıtemiftir. 

Ali B. etraftan yetiıeoler 
tırıfından kurtarılmıştır. 

Kadın yan kesici 
Meıhur yan kesicilerinden Mu

tlffer dün Beyoğlunda yakalan
"1ıttır. Muzafferin şimdiyekadar 
PoUıte kaydedilmiş 70 sabıkası 
~trdır. 

2000 liralık paket 
<!;alatada sarraf Kiki Efendi 

Ôoyon bankasından aldığı 2000 
lirtlık bir paketi çaldumııtır. 
liırıu: tutu)amamışhr. 

Mc?sinde tutan 
Şehir• ne gibi zerarlar verdi? 
l:i ... Adanada büyük zararlara se-
~p olan yağmur ve seylip Mer

•inde de teıirini göıtermiştir. 
Mersinde bem~n bütün depolar 
ltı altında kalmıı, liman inhisa
rının mavuna Ye kayıkları batmıı
hr. 

Adana - Mersin şimendifer hat
tının T arsuı - Hacı Talip - Kara
~ailyas ara1arı bozulmuı, trenler 
1tliyememiştir. 

Silifke - Mersin yolunda 30 ki
lometrelik bir kısım bozulmuştur. 

Konyada bir fabrika 
Konyada bir makarna ve şeh

!iye fabrikası açılmııtır. Fabri
kanın çıkardığı makarnalar Av
rupadan gelenlerden çok ucuza 
~ılmıştır. 

ı:-KUÇUK HABERLER J 
Vekllet müfettitleri - Bütün 

"ekiletler müfettiılerinin Başve
lcttete rapta düşünülmektedir. 

* Yeni bütçe - Vilayetle 
tınanetin beı aylık bütçesi ta1· 
dik edilmek üzere Dahiliye ve
k&letine gönderilmiştir. 

* Balıkçılar - Bugün tica
ret odaaında toplanacaklardır. 

* Sütcüler koopratifi - Şeh
rimizdeki süt müstahsilleri tara
~ndan bir sütcülcr kooperatifi 

tkiline teıebbüs edilmittir. 
* Rıhbm ücretleri - Rıhtım 

tirketi tarifelerini artırmak için 
~6kftmete müracaat etmiftir. Na
fia vekaletin1n bu teklifi kabul 
etrniyeceti anlaşılmaktadır. * GUmriikte - Memurlar ara· 
~ltıda bir taafiye yapllacak, yaş· 
lan tekallt edilecektir. * Ecnebi vapur acenteleri -
Şehrimizdeki ecnebi vapur acen· 
ı~leri aralarında bri birJik teı

ıl etmiılerdir. 
Bir müsamere - Cümburiyet 

Rençler mahfilinin Beyazıttaki 

••lonunda don öğleden sonra bir 
lllGaamue verilmiştir. 

olmalı 4 Borc hap ıs 
. . 
ıcın mı: 

t , 

Yüz liradan fazlası 
hapis l8zımdır 

Avukat Sabri Bey bu fikir 

• • 
ıçın 

ve 

Mahmut Eıat B. 
Bir Na•arettin Hoca hikA· 

ye•lle cevap veriyor 
Methur (hırsızlar teslim olu

nuz ) yazısından sonra bunu 
yazdığı zannedilen · eski Adliye 
Vekili Mahmut Esat B. aleyhine 
bir cereyan bqlamıt Ye barut 
suiistimali dedikodulan 1 yeniden 
tazelenmiftir. 

Mahmut Esat B. bu meaele-
Borç yüzünden hapis usuliinün tek- deki iıtİfa rezaletine temaı eden 

rar ihdas edilip edilmemesi husltsunda imalarda bulunduğu halde açık-

mütalea dadır 

ıniitaleasının sorduğumuz hukukçular ça hiç bir feyi ifade edeme· 
elan avukat Ahmet Sabri B, bu bahlste ~u mütaleada bulunmuştur: mekte, ıöylememektedir. 

- Ben, on yedi küsur senelik ameli Diğer taraftan bir gazete 
bir avukatım. Hapsin kaldırılması ta· muelesinin adli bir facia oldu-
raftan olan zevatın büyük bir kısmı, ğunu kaydederek o vakit 
nazariyatçılardır. Hatta şunu iddia e- yapılan gayri kanuni te•kif· 
<lebilirim ki bu zevat arasında bir df- lerden Mahmut E.at B.i meıul 
fa mahkeme salonuna girip bir dava ta d" 
kip etmemiş simalar da me-vcuttur. gibi gostermekte ır • 

On yedi senelik vekilet hayatım es- Mahmut Esat B. ise bfitftıı bu 
nasında yüzlerce dava inta~ eıtim. hücumlan kayıtsızca karşılamak-
Berç yüzünden açılan bu davaJarda11 tadır. Eıki Tekil dlln de bntnn 
yalnız üçünde üç kişinin hapsedildiği- bu dedi kodulara cevap olarak 
ni gördüm. Borçlulardan bir tanesi, fU hiklyeyi .aylemittir: 
12,000 küsur lira için 91 gün yatmayı N ttl H 
seve seve kabul etti. Diğer bir bol'~la, - Bir gO.n a1re n oca 
bu şekilde borcundan kurtulmağı ca- eıelini kaybetmiı etrafındakilere 
na minnet bildi. üçüncüsü ise, M ıaat derdini anlabyormuı. Herkes 
hapsi müteakıp paramızı vererek tah- kendiaini tenkide batlamı,. Niçin 
liye edildi. Avukıt Sıbrl B. eyi bailamadm, niçin gözüolln 

Halbuki, yenikanunun mevkil tathl· dan dolayı mtiteşekkirİJIL Çtlnkli &Y· 8ntbıde tutmadın? Tarzında ta
ke vaz'ından bugüne kadar tahmineb lardanberi :refika.1ll& .,.. çocuk1anma ef" altmışa yakın icra iı;ıi iptal suretile ne· yanın todannı almaJarml söylediğim rizlerde balunmuılar. Hoca 
ticelenmiştir. Birçok borçlunun mah· halde aldmş etmiyorJardr.. Geleceil- demİf ki: 
nr hacze gittiğimiz zaman, mesela dük mizi duyar duymaz, efY&Yl temizlemek - Kuıarlanmı kabul ediyo
kılnlarının refiknlarma veya başkala- için başka yere naklettiler!,. yeni as!ll nım; fakat fil hıraızm hiç ka
nna devredilmiş olduğunu ve dükaaı· kat'iyyen bize uyıun bir usul detildir. bahab yok mu? 

' larında bir ücret mukabilinde ç.a1q- Hapsin iadesile şimdiye kadu met'· Adliye barut inhiaan işinde 
makta olduklarını gördüm. cut olan borca sadakat te iade edllmlf daha 0 zaman yuifesini tama-

Borçl ular içinde öylelerine tesadüf olur. Bu suretle ik.tısadiyatmuza hap 
ettim ki icra memuru huzurunda 24 sin iadesfieyilzde otuz, yüzde kırk de- men yapmlfbr • Baıka ••recek 
saat geçince eşyasının hacziıte gidilece recesinde yardım temiıı edilnılf ola- hiç bir eeYabım yoktur. 
ği ihbar edildikten sonrat eve gldilin- caktır. Şunu da llATe edeyim ki '*ıce M . .. 
ce hacze değer hiçbir eşya bulunmadı- yüz Uraya kadar bortu olan kimseler acar Ztraat muıtef&fl 
ğı görüldü. Jlalbuki hadz ~ekili safa- hapisten muaf tutulabilirler. Çünkl,, DU.n AD.karadan eldi 
tile bu adamların mal ısahıbi; ngln bu r pa ayı veremi.yen kimseler. • g 
oldoklarmı biliyordOlft, BunJardan ·bf. ekseriya hakikaten araret tpnde n- Macar zıraat mOsteıan M.Ra-
rinden keyfiyeti istizah ettiğimde, btı.· lunanlardrr. YUz liradan ytıkan81 için şoviskf dftnkl Semplon ekspre· 
na istihza yollu ~u cevabı vedi. "ihbar her halde hapis lazımdır. reaile Peıteden ıehrimize gelmiş-

ınıınınnoııı«nnm•TÜ,;'i;;;~~~"d; .. ''*-•"".,."'""111H'i"IAifah;; bal~ıu • tir M. Raıovaki yakında Ankara-

Büyük Gazimiz neler Evelki geoe mevsimin ilk da açılacak olan beynelmilel zi-
aöyledller ? baloıu veri !dl raat sergiaine Macarların ıureti 

Gazi Hı. evvelki gün Türko- Bu senenin balo mevsimini, ittiraki hakkında temaslarda bu-
cağını ziyaretlerinde gençlere ıu evelki akıam Turkuvazda •erilen lunmak Uzere bu akşam Anka-
hitabede bulunmutlardır: balosu ile HilAliahmer açb. Pek raya ıidecektir. 

• - Son seyahatimde :ı.iyaret kalabalık yardı. Çok gtızel tu- --Ç-ey_z .. iy ...... ,-,-ti-
ettiğim bütün ocaklarda beni vtlctler de yardı. Fakat ne ya- Buglin saat 16 da ._Yunan 
çok memnun eden bir faaliyete zık ki yerli malları Ye iktısat Artistleri Cemiyeti,. sanatkarları 
canlılığa tahit oldum. Bilbaaa haftasmın son günDne tesadüf Jıtanbuldaki tiyatro artistleri ile 
Tiirk ocaklarının bulundukJarı eden bu baloda g6rd0ğümüı: tu· dostlarına ye matbuata T okatli· 
merkezlerde faideli bir takım biz- veletlerin hepsi yerli olmıyan yanda bir çay ziyafeti verecek
metlerle halk üzerinde çok mil· mallardan yapılmıt idi. 
sait bir tesir bıraktıklarına şahit Baloda Şükrü Kaya bey de tir. 
oldum. Şimdi burada gördüğl.m bulundu.lıtanbulun Türk Yeecnebt 
gibi milletin birçok güzide mU· resmi tahıiyetleri de mevcuttu. 
nevverleri Tarkocaklarında top- Biricik kusuru, balonun feYkal
lanmıttar. Siıi blSyle etrahmda Ade kalabalık olutudur. Neden
gördüğüm bu anda son ıeyaha- dir bilinmez; biz de bir balo için 
timin diğer hatıralarını da zih- çok bilet satmağı, çok kazamak 
nimde uyandırarak Ttırkocakla· zannederler. Eğer bu gibi balo• 
rınm faaliyetinden duyduğum de.. lar bir dafaya maheuı ol1a ve 

Yeni bir ıinemı 
Evelki akşam, lstanbul giizel 

bir sinema salonuna daha sahip 
oldu: Artiılik. 

Koıat resmi olarak mUdDriyet 
matbuat Ye resmi z~vata hususi 
bir davet yapm19b. 

DUnden itibaren bu sinema 

rin memnuniyeti ifade etmekle her sene tekerrür etmese belki umuma açaJmıttır. 
çok mUtehassiaim ... çok bilet satmak bir kazançbr. 

Siz milliyetçi zümre halkla Halbuki vaziyet böyle değildir. 
konuıtuğunuz vakit yUlcsek seıle 
ıöylemeği unutmayınız yilkaek 
seı iman ve imanın ifadesi olduğu 
vakit tesir yapmaktan hali kal· 
maz. Yolunda çalışbğımız bOyük 
mefkiireyi halkın kalbinde bir 
fikir halinden bir his haline re· 
çirmeliıiniz. 

Demokrasinin ne olduğunu hal
ka anlatmak bilhassa ıiıin vazi
fenizdir. Bir takım kelimeler Yar
ki sık sık talAffuz edildiği halde 
hatta münevverlerimiz arasında 
onu tamamile anlayanlar çok de
ğildir. Halkçılı§'ın ne olduğunu 
esasları neden ibaret bulundu
ğunu halkçıların halka karıı ne 
gibi vazifeler deruhte etmek 
mecburiyetinde kalacaklarını mad-

Primler 
Müeasesata ver~lecck prim 

beti iktısat vckiletince bu ay 
sonunda tesbit edilecektir. - -
de madde izah etmek lizımdır. 
Cümhuriyeti, onun icabatını yük
sek sesle anlatınız. Cilmburiyet 
prenafplerini sevdiriniz bunu 
kalplere yerleştirmek için hiçbir 
fır1ah ihmal etmeyiniz. Aynlma
dan ev'f'el bir defa daha tekrar 
ediyorum. Sizin gibi bir takım 
ihtisH ıubelerine menıup güzide 
mlinevverlerimizi karşımda toplu 
g6rmekten ziyadesile memnunum 
Size kalbimde bu lı!ssi memnu
niyetle veda ediyorum.» 

Kar bugünlerde yağmıyaoak 
Hava bugtın · kapalı olacak, 

rilzglr poyrazdan esecektir. Ra
aatanenin verdiği malumata na
zaran henüz kar yağmuı mev
zuubabı değildir. Havanın iki gün 
zarfında soğumasının sebebi şi
mal rlizgarının eımesindendir. 
Perıembe gtlnU beıe kadar dü
şen hararet dün sekize çıkmıı

tar. Bu da kar ihtimalini azalt
maktadır. 

Behçet 8. in sıhhati 
Sen Jorj haatahaneıinde teda

vi edilmekte olan tiltün inhiaan 
umum müdürll Behçet Beye dün 
de ameliyat yapılmamışbr. Ah
vali sıhhiy~si eyidir, hararet de
receıi de tabiidir. 

Vitrin müaabaka•ı 

Yerli malları pazarı 

30 binde fazla rey abldı 
Tasarruf hafta11 dün akıam 

bitmiştir. Vitrin mtı.abakasına 

30 binden fada rey ablmıı, bun· 
lann tasnifine giritilmlştir. 

Müsabaka jOri heyeti pazar
tesi güntl umumi bir içtima ya
parak en gtlzel Titrini seçecektir. 

Mao.rlft.e --Yeni ilk mektepler 
Şehir dahilinde yapılmakta olan 

yirmi Uç ilk mektepten Bakır· 
klSyde ikmal edilruif olan mek
tebin açılma resmi bugiln saat 
Qçte yapılacaktır. 

Çiftçiye kitap 
lktısat vekileti çiftçi için ameli 

bilgileri havi kitaplar neıretmeğe 
karar vermiştir. Bunlar ıarapçılık, 
tavukçulok, konservecilik aibi 
kitaplar olacaktır. 

Odacının ailesine yardım 
Haber verildiğine göre tntnm 

inhisar idaresi maktul· dilfen 
odacı HUıeyin efendinin ailesine 
5 bin lira vermek ıuretile yar
dım edecektir. 

Uşak fabrikasından 
şike\ yet 

u,ak ıeker fabrikası hissedar
larından 180 kişi Uıak ticaret 
mahkemesine müracaat ederek 
şimdiki idare heyetinin gayri 
kanuni bir şekilde faaliyetine 
devam ettiğini, bir çok israfta 
yapıldığını ileri sürerek daTa 
ikame ve şirket muamellbna 
vaziyet edilmesini istemişlerdir. 

YakaJandılar 
Bergama bapiaanesinden du· 

var1 delerek kaçanlardan karii 
Kadir bu bağ kUIUbesinde ya· 
kalanmıştır. Diğer dört arkadaıı 
aranmaktadır. 

1 Memlekot He.borıerıl 

Yuuan incirleri 
Hamborgda Türk inciri diye 

aürülüyormuı 
Almanyada Hamburg piya1a

sında incir satan bazı firmalann 
Yunan incirlerini Türk inciri 
namı altında sattıkları lzmir 
Ticaret odasına bildirmiıtir. Key
fiyetten lktısat veklleti haber
dar edilmiştir. 

lzmirde ba)o 
lzmir Hilaliahmer cemiyeti 

klnunusaoinin ilk haftesmda bir 
balo verecektir. Baloya gelecek 
hanamlann elbiseleinin yerli 
malından olması ~artı konul 
muştur. 

Yunan balıkçıları 
Akdenizde Türk sularında ayı. 

lanan bazı Yunan balıkçılan 
görülmüştür. Men'i için sahil 
muhafazasına kat'i emirler vo
ıilmişbr. 
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• 
işaretler 

Zuhale taıınmaktan , 

Umumi Harpte lstanbulu 
Kim Vadetmiş ? 

Rusya ya 

ayı ıatın almaktan M. Puvankarenin hat1ratına göre hol keseden yapılan 
bahsediyorlar I ı. 

~§am dedi ki, FetruBey 130 bin H- bu vait ngilt~re A'ıralı taraiıı~~an verilmiştir 
?an bir apartıman aldı. Fethi Bey Fransanın sabık cümhur reisi M. (lstanbul sizindir, daha fazla sarih ol· 

mak zamanı gelmiştir.) kiıdı açtı çenesini, yumdu gözünü; Puvankarenin hatıratından 1915 senesi 
Neeınettin Sadık Bey kalemi satılmış ne ait olan cilt bir takım mühim ifp· 
bir adammış, vicdani hürriyeti yok- atı ihtiva etmektedir. Bunlann en mü 
lllQf, medeni adam değilmiş ve bir sürü himmi çarlık Rusyanın Istanbula aıt 
-.., DUf, mış, mış, mış... ve sofrasında iddialandır. M. Puvankarenin verdifi 
ahlat yemezmiş! ve ilah... maltlmata göre lngiltere kıralı krral 

Asıl tuhaf şey Fethi Bevın Corc, Rusyanın o zaman İstanbul ilze 

'Partımanı 130 bin liraya değil, (lOO) rindeki iddialarını teşvik etmiştir. 
bta liraya aldım demek için bu tasar- 1915 senesinin martında, Sazonof 
- haftas d h f d d h .. tarafından vuku bulan beyanatı kayd ~ 
·oq ın a, a ta an a a uzun soz 
ili•] 'd" 1 . t . h . den şu telgrafname M. Puvankare tara 

o1 emesı ar. yı e maş, oş etmış, 106 
bfn li b' k" 'k 1 fından naklolunmaktadır. Sazonof, raya ır umesçı a mış... .. 

şu sozleri söylüyordu: • • • s· b o A , "Birkaç hafta eve], boğazlar mese• 
ız u apartıman hıkayesıne devam 1 • • 1 ta b 1 üt d' : .. -1 tele esının s n u u m ema ıyen '"9a- e 
durunuz, ben size köye dair yazıl- ğ' i d ği i t i d m lllı me ı cap e ece n zanne m yor u • 

§,bir rapordan birkaç satır oku:ra- H lb ki 1 k t' b d dah rı' .._ a u mem e e ın un an a ge 

Diğer taraftan Çar, Fransanın buııa 
muvafakatini temine çalışmrş Puvanka 1 

re bu hareketin Rusya ile Yunanistan~• 
draılmasından endişe ettiğini beyan e-
derek şu sözlerisöylemiştir: 

"Rusya, kıral Corcun ağzından çr
kan bir sözden istifade ederek Osm:ı .ılr 
devletinin payıtahtı üzerindeki iddi:ı

smı sağlamlaştırmak ve bu saretJ<· 
Fransanın an'anevi siyasetini ~iddetlc 
ihlal etmek istiyor." 

Puvankare, daha sonra şu sözleri sö.r 
lüyor: 

"Teşrinisaninin ikisinde Türkiye haı 
be girmiş, ayın 12 sinde İngiltere kr
rah Rus sefirine kat'i bir cümle kulla-
narak (lstanbul sizindir) demiB; iki 

#IJll: 
sine razı olmıyacağını görüyorum. Şb.1 - - ıgün sonra lngilterenin Petrograt sefiri 

.. _ Köylerde evlerin bir yanı ahır- diye kadar Sir Edvart Grey, bofazlnr .ıtınbulu Yıktlle Rusııra Rusya hüktlmetini İstanbul ve boğaz-
dır. Binanın zemin katı o kadar rütuhet il anı vermı't olın lngı'lı'z krılı · .. U meselesinin Rusya ile tamam e ~ lar meselesı Rusyanın arzularına gorc 

dir ki, köylüler geceleri yatarken orla madan halledilmiyeceğini vadediyorJu. Fakat kıral Corc, Kont Benkendo:-fa halledilecektir,, demişti. 
lllll bir köşesinde kazdıklan çukurtm _ -----
1~e gaz tenekesi koyarlar, bu gaz te- lzm ir üzümleri 
llekesı sabahleyin yansına kadar su ile H a. r 1 c i H a b e r 1 e r İzmir, 18 (A.A.) - Şehrimiz ticaret 
dolar_ F k b . . odasının 18-12-930 tarihli raporunda 

Raporun bir başka parçasını okuru- 1 ransız a inesi ıtımat rey ... i aldı üzümlerimizin ,·aziyeti şu suretle tes· 

VAKiT 
20 kdnunevel Cumarte•i !JJO 

Dahilde Hariçte 

ı •11ıa Kurut 

~ 
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12 

RECEP 

1349 
Bu geoek Ay 
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4()(1 800 

750 1450 

1400 2700 

Gantıın aoauıu · 7,22 - batı>
Ayın daAuıu ~. 17 - tJatı11 

16,43 
,, 37 

Namaz vakitleri 
"abah oııe lklnd• 

5 52 12.ı 1 14 31 

R4dJ.'O: 

<\lrtam Y ateı 
16.43 11122 

lıınaal& 

1,34 

Bu akşam lstanbulda 
Saat ~ekizden ona kadar alaturka 

fasıl. 

Sinemalar : 
Alkazar - Dünyadan uzak 
Alemdar - Aşk resmi geçidi 
Artiıtik - Hny tang 
Aıri - Gece batakhanesi 
Etuval - Brod\•ty kuklası 

Elhamra - CoşKun belde 
Ekler - Yunan tiyatro trupu 

Franıız - Kukla tiyatrosu 
Glorya - Labtıti rapsodi 
Hale - ( Uıküdar ) \'olfston 

canbazhanes i 
Kemal 8.- Kanlı denizler l1lı: bit olunmuştur: 

M · · t'd ) d 1 · Mejik - Top ate~i altındı 
Birçoklannın evleri yoktur. Çiftlik- Fakat 7 rey farklı bir ekseriyetle evsım ıp I~ a .an~ a~. ayın 7 sıne Melek - Tabiata aşık 

lerd ki d ki d t 
1 1 

kadar 31.144.24;, kılo uzmu satılmıştır. 
e o acı ar a o urur ar, on ann B .. .. 1 d . t 'h k d Opera - Bir zevcenin sukutu 

lloıaforu bir kıl keçe, bir yastık bir yel' Paris, 18 (A.A.) - Hükumetin be- tili için vaki olan müdahaleler ilzerine u .uzum er en ay.nı arı e a ar <'c: Sireyya Kadıköy . Ebedi muamma 
' yannamesi kabinenin iktısadl buhranı M. Steeg kürsüy gelmiştir. Mumai- nebı memleketlere ıhracatımız 2812 7f.ı 

hla, bir koyun postudur.,, . . halletmeğe çalışacağı beyan' edilmekte- leyh, hük1lmetin :e bir tesadüf, hüktl k~lodur: Mezktlr raporda. inci~lerinıi- ..!:: - Karınlık mazi 
Ben bunlan okuduktan sonra ikı şe- dir. Kabine, bir zirai siyaseti tatbik metine de bir cidal hUktlmeti olmadığı- z~n vazıyet~ ~ s~retle tesbıt edılme~l.! b' b' J" 'ğ' 

>'e hayret ediyorum. edeceği gibi müstemlekata ait te husu· nı söylemiştir. Mumaileyh sözüne de- dır: Mevsım ıptı~asınd~n ayın 17 sıne 300 111 oton10 1 ın geçtı 1 
1 - Apartımanda oturmak Türkiye si bir siyaset kullanacak ve tasarrufu vamla demiştir ki: Biz hariçte M. Bri- kBad~r ~SJ.24d7.oo2 kil'otaincihır satılmıştır. caddeler 

.. lkı · k"IA k h' d kti d' · tini taki t k til u ıncır er en aynı r e kadar ecne-nın ekseriyeti için Zühale taşın· 1Spe u asyona arşı ımaye e ece r. an ın sıyase p e me sure e bi 1 k ti 17 569 685 k'I k Lonra, 18 (A.A.) - Günde takriben 

... _ Ay . d . ·ı ta h t k lh si tin d t k . t• mem e e ere • . ı o sev o--k gibi bir şeydir Biz, ona taşınm . nı zaman a yenı vergı er r e me su yase e evam e me ıs ıyoruz. 1 t 300 bin otomobilin geçtiği Londranın 
h b' ' a sizin bütçenin muvazenesini temin et- Başvekil, M. Paul Boncoru da mc-t- unmuş ur. . .. . . 

de hayretle kar§Ilarken, apartıma- k h"ktl t' 1 . d b"ridi h.n-- ttikte .. 1 d _ 11...., w bazı sokaklanndakı muthış izdıhanıı lla me u me ın gaye erın en ı r. w.cna e n sonra toY e eu.uaur: t 1 te k.. .. .. t . 
temellük ettikten sonra bunun kırk Böyle bir proğram için hükOmet ge Şimdi artık eski siyasi nizalar kalnıa- :e perver er . mer .u~unu emın etme~ azaltmak için me7Juir caddelerden oto 

lllra qağıaına alındığını &aylemeJ ~ek iyaa ve gerek meb'usan meclisleri· mı~tır. Bugün, asıl mevzubahsolan 1~!n sarf ettiği mesaı.~ı. h~tırlamış ve ~u mobillerin geçmesi menedilmiştir. 
~ıcl ayı satın aldım, 50 kuruşa değil, nin kendisine hulus ile müzaheret et- meseleler iktısadi meselelerdir. :~n t~ır~a~ar;n m1ev~ı ıktıdad~dan ~~s U· ••••••••-•••••• 
~ tnl 35 'bi' melerlae: 'lllahtafta. W)-an meelisf BOi M .Steeg borsadaki f isti allere ıye enn a ma a avet e ilmesını ta- D ülb d i T UI ri 

l'1lf paraya gı • ' su m Jep etmiştir. Mumaileyh, hilktlmetin ar e ay em• e 
2 _Fethi Beyın' Pariste yaptıg·ı ta- cenah ile merkez tarafından alkışlanan mlnl olmak için elinden geleni yapaca- 1. ti . t' d .. _ . Bu akıam 

h"kQ t be · · k t' · .. ğini sö 1 d'kte 1 i ki sosya ıs erın muavene ın en mustagnı 
'-rr.uf.. tu kim~ t' yannamesınıtenh'ıraat ı~ıt.mu- Ah liy e 1~ ni insonra dem şt rl : kalamıyacağını söylemiştir. Birçok sos; Hat 21,30 da ISTAHBUL BELEDiYESi 

ıu._ ea p ıç ımaını yanna ır e mış ır. va ma ıyem z muntazam o ması . • . . . . . · 
u-unya Parise para sarfetmeğe gidP.r M b' · 1 .. d 1 h be büt 1 ta d k b 1 d'I yahst mebuslar, mechsın feshını ıste-

~~~~ ~ij 1 1' e usan mec ısın e so cena ·ve çen n m zamanın a a u e ı d'kl . d 
tthi Bey hikmeti hüda tasarrufa! yannameyi alkışlamış ve meclis umumi mesi icap eder. MaJiyenin siyasete ıub- 1 en~ ~n M. Franklen Bouillon şöy 

b Şimdi artık anlıyorum Fc· .: siyasete ait istizahlann hemen müzake- dahale etmesine mani olmak iktiza e- le d~mışbr: Be~ bunu kabule .~aalmem 
q. Paristen niçin hep öğrenilemiyecek re edilmesi suretinde hükQmet tarafın der nunıye amadeyım. Fakat, sızın mem
lt11tiyecek şeyleri öğrenip memleketimi dan dermeyan edilen talebi kabul etmiş Bundan sonra Başvekil, hükQmetin lek~te ya~a? s?.ylemeğ~ ve kendinizi ek 
't döndü. tir. içtimai proğramı ile maarif proğramı :nyet gıbı gostermege hakkınız yok- Facia 3 perde 

MuhUTiri: 
evdet kudretB. 

Sadri Etem. Mecliste istizahlann müzakeresi es hakkında izahat vermiştir. Nutuklar r. . 
------------ nasında M. Cachinı hükumet beyanna- söylenildiği sırada, birçok müdahale- Mechs, 284 reye karşı 29l reyle hü-

1111 

~1ersindc bir kurs mesinin hali hazırdaki iktısadt buhrana ler vuku bularak söylenen sözler inkı- kQmete beyanı itimat etmiştir. 
et Ef. komedi 

Muharriri'. Galip ll\"" l Mersin ve Tarauıta mart niba- hiç bir çare gösterememiş olmakla mua taa utratılmıştır. M. Vincent Aurion, sosyalistlerin 
'ttine kadar devam etmek Qze- haze etmiştir. M. Franlden Bounıon, hilkQmetiıı hükQmet lehinde rey vereceklerini "'el 
te bahçecilerin istifadesi irin Eski ekseriyet milmem;illeri namına mevcut gerginliği izale ve temerkitıii ce beyan etmiştir • 

u akıam u:ı uma biletlerde tcnzillt 

.,. M. Tardieu, dahiliye nazınnın mevcu temin etmeğe muktedir olacağını zan. 
llırenciye kursları açılmasına diyetinin cümhuriyetçiler gruplarının netmediğinl söylemiştir. Mumaileyh 
lrırar verilmittir. 190 a7.a5ı için kafi bir taviz teşkil edip şöyle bağırmıştır: ister isteyiniz ister 
r--------------ıetmediğini sormuş ve hüktlmetin tebdi- istemeyiniz! sizin temerküzünüz diln-

"'""'""""''""""""'"'"""'"'"''""'"mıını1111111ıtııııııııııııtıtıııı111ıı••ııııııııu•ııııı11111ıııııı11111ıııııı111111ıı•ıııı11111ıııııı111111ıııı 

''V AKIT b li kıyafet etmiş bir sol cenah ittihadı ktl ekalliyetin ekseriyet yerine kaim " e a O· hüktlmeti olduğunu iddia eylemiştir. olması şeklinde göriinüyor. Mumaileyh, 

) Milton kimdir777 C 
) M 

1
• l T O N Pariıli . büyilk fantezi~t f 

ne OIUDUZ Radikallerin hüktlmet lehinde ve bir sol cenah ittihadı hiikOmetine rey 
çıkan gürültülerden dolayı celsenin ta- vermiyecefini beyan etmiş bir cilmhuri-

: muganna ve dansörildUr J 
Lıııınııııuıııı1111111111ııııı11111ıııııııı11ıı 11ıııııııı111ııt1ıııı1111ıııııı1tı1111ıııııı111ı11ııııııuı111ıtıııııı..ıııı"ıııııı11nı111111ııuııııııı11111ııııııı11 .. 

Tefrika numarası ı 11 
~•zan : •Garp cepheainde .... müelllA 

Brik Mari• Rem•ı gue 

gelince (Alber Troske) büyük bir testi salonundaki halkın ve terhis edilmiş 1i etrafa hücum edenleri iri vücudile di. Yol üzerine bir çuval gibi düterek 
kahve bulmuş Kosole, Lederhozeyi askerin hücumu istasyonu zıngmlatı- bir defa daha dağıttıktan sonra kom· kaldL Başkalarile içeri giriyorduk.-
trenden aşağı atmak tehcUdinde bulu- yordu. partımana daldı. * * * 
narak elindeki sigaraları aldı. Böylece Tren önümüzden geçiyordu. En ha- Koso1e dehlizin kapısından bağırdı: Vagonumuz ilk zayiatı geceleyin ver 
techizatımız tamam demektir. Kari fifimiz olan Alber Troskeyi açık bir - Eksik var mı? di. Tren alçak bir tünelden geçerken 
Broger ve Valanteni kaybetmiştik. camdan içeri wokmağa muvaffak ol- Villi ulurcasına seslendi: vagon üzerindeki efrattan birkaçı ıU-
Bunlar Villinin kızıl saçlannın yardı- dum. Az sonra insan sürüleri tren basa - Hepimiz tamam- pürüldü. Par~a parça oldu. Bunlann 
mile bizi tekrar buldular. Hep birden maklanna asılmış bulunuyordu. Camla Getke, Kosole, Tijaden yerlerine bu felakete uğrıyacakları sırada gö-
ayakta uyuyoruz... nn çoğu kapalı idi. Bir kısmı dipçikle atıldılar. Yeni gelenlerin dalgası va- renler olmuştu. Fakat bulunduktan 

Sabah karanlığı gelen ilk tren ima- veya bacaklann yırtılmasına bakılmı-!gonu kapladı. Lokomotif adeta kale mevkiden treni durdura .. azlardı. Ab
nına kadar dolu idi. Bu trene takılmak yarak tekme ile kınldı. Cam parçaları zaptedilir gibi zaptediliyordu. Vagon- desane penceresinde oturan adama ge 
delilik olurdu. Zaten ilk sıradaki me\'· üzerine battaniyeler atıldı böylece mulı lann üstleri doldu. Şef tren bağm- lince gece uyuklamrş ve hat üzerine 
kiimizi de kaybederdik. telif taraflardan tren ifgal ediliyordu. yordu: düşmüş. 

Ertesi tren cepheden gözleri kör ol- Tam vakti imiş. Bir dakika sonra her - Aşağı ininiz!.- Beyinlerinizi pat- Diğer vagonlar de zayiat verdiler Ba 
muş beygirler getiren bir marşandiz kes bizim tabiyemizi anlamış pencerele· lattıracaksınız?- nun üzerine vagon üstlerine sügüler 
treni idi. Hayvancağızların kör gözle- re hücum ediyordu. Alber trenin hare- Bir ses cevap verdi: ve iplerle korkuluklar yaptılar. Bun· 
rinin hadekalan mavimtraktı. Etrafla- ketine rağmen bizden uzaklaşmamak i- - Çenen dursun biz dikkat ederiz! dan başka kaza vukuunda haber ver-
rı kırmızı perçinlerle çevrilmişti. Baş- çin bulunduğu vagonun yan dehlizi bo- Yalnız abdesanede beş kişi vardı. mek için nöbetçiler dikildi .. 
lannı ileri doğru uzatmış hareketsiz du yunca koımafa başladı. Öyle sıkıştık Bunlardan biri pencerenin kenanna so Biz uyuyoruz... Mütemadiyen uyu
ruyorlar ve yalnız titriyen burun delik ki ne sağa nesola bir adım atamıyor- kulmuştu. yoruz. Ayakta, yatmış, oturmuş, çö
lerinde hayat eseri görülüyordu. duk. Tren hareket etti. Asılı olanlardan melmiş, çuvallar üzerine toparlanmış 

-Bugün başka tren geçmiyecefini Tren durdu. Alber hizamızdaki ca· birkaçı yu\•arlandı. İkisi tren yolunn bir halde uyuyoruz. Seyahat bize pek 
haber verdiler. Fakat hiç kimse yerin mı açtı. Tfjaden içeri sıçradı. Betke ve düşerek tekerlekler altında parça par· tabii geliyor. Hatta zevkalıyoruz. Çün-

~ 'tecU saatte iki tren geçti. Vagonla den kıpırdamadı. Asker, resmi tebliğle Kosole de Villinin yardımile girdiler. c;a oldu!.. kü dinleniyoruz ve taarruz tehlikesi 
kapılarında ~lk1m ı1alkım insan a· re kulak asmaz. Çok iyi olmuş ikindi Sonra üçü birden kompartımanı ablu- Kim aldınr! Başkalan düşenlerin yok ... 
~ Öfleden sonra tren hattında bir zamanı bir tren geldi. nk bakışta bun ka etmek için kapılara koştular. O va- yerini işgal ediyirlardı. Tren ilerler- Öğleyin vardığ'tmız bir istasyonda 
'aa Yerlqiyoruz; ön hattayız iyi bir dan istifade edebileceğimizi anladık. kit Lüdvig ve Lederhoze onlann arka- ken kargaşalık devam ediyordu. bize sözde çorba veriyorlar- Bir nm 

7ette bulunuyoruz. Ancak yan yanya dolu idi. lanndan da Valanten, ben ve Kari Birisi vagonun kapısına asılmrştt. bulaşık suyu fakat sıcacık ... 
kiJokaç günlük erzümuz var, içkiye Hazırlık gürültüsü arasında intizar Bröger içeri girdik. En sona kalan Vil- kapı açılınca tutunduğu yeri koyver- · (Bitmedi) 
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Vanıı uyudu, 
Otomobil 

kuJ tuttuk, döndük. 
paramız yoktu 

Dayı Halim biıe bizzat bir kahvaltı - Haydi, dedi, şu çıkar da ver par• 
hazırladı. Pakut ondan evci (mü na- hırı. 
denizle) diyerek bir ~iftc kitğıt1ı f • Elif Razi, (yok, mok) demek isteıh 
:rar igara ı) sardı. ise de Şeyh ısrnr etti. 

Dayı Halim, iş yapmak istediği 7 • .a- .ı. 'ihayet Rnzi: 
man muhakkak e rar içer ''e bu suret· - O halde müsaade edin de şu Nta-
le o işin dalgasına düşerdi. )n girip para çıkarayım. 

llir az onrn kahvaltı hazırlandı. Dedi. Doğrusu parayı nereden Ç'I· 

İ§tiha ile ) emeğe başladık. Vanlı S<t· ı.aracak diye merak ettim, ve Raziyi, 
fıt H. oı·tndırn kaybolmuştu. Nereye girdiği odanın kapı anahtar deliğifıden 
gitti diye aradık, bulamndıkk. Yavaş gözetlemeğe başladım. 
yavaş meı1lk etmeğe başladık. Dayı (Bitmedi) 
Halim: 

- Uurun, dedi, bir de benim oihı 
ya haknlım, ~iinkü demin o tarafa doğ 
ru gittiğini görür gibi oldum. 

1 Komıu memleketlerde f 

Bulgar kadınları J?Hhakika, Vıınlr. gazinonun yanın
daki Dayı Halimin odasına gitmiş, ) a-
tağ-ma u1.anarak uyumu ·tu. Bulgar kadınlarına maarif en-

Onun bu haJine kahkahalarla ırüJ- cümenlerine aza intihap olunmak 
dükk. Uyandırmıık i tedik, Davı }fa. ve intihap etmek hakları •eril-
lim bırakmadı. · · mesınin rnecJisi kebir maarifte 

'l'ekr:u· gazinoya dönerken, uzaktıtıı, kabul edildiği Bulgar matbuatın
)'uldan, arkasında bir boru tüfek gilJi da okunmuştur. 
asıh biı isi gelioyrdu. Giineş gelen oda-
nın arkasından ~ıktığı için o tarafa tıa Bulgar zahire fivatları 
kah11yorduk. " 

Bulgaristan hükümeti zahire 
Fakat adanı, uzaktan bize e:slendi: 

,_~v•· ıı h 1 fiyatlarını daha ziyade düc.mek-- .r~. •n n çocu >alr .. Geliniz im~ T 

tur.ılım... · ten korumak ve yükselmesini te· 
Şeyh Memduhtu. Gndp meraklan min etmek için köylünün ıahire· 

arasında ku ~uluk mernkı da varctr. 1 sini snhn almağa karar •ermiş 
Arkasındaki borudan öJ,selerini çıknı - ve bu husustn hazırladığı kaou· 
dı. elinde u ıdığı knfes teki ıskataro-1 

U • bi nu meclise sevketmı"tlı'. Son gu··n-?.u m nn ıp r mahalle yeı Jeştirerek 
ok elerJe de bir atncı donattı. !erde mecliste kabul edilen bu 

Jorjet lıu l •uş tutma usulünü hn,·- kanuna göre köylünün hükumete 
ret "e merakla e.) rediyordu. · olan vergi borcunun da zahire 

!-5"'> lı Memduh bir kenara çekilert'" bedeline mahsubu icra edilecek
çömel i· tu mamızı \'C beklememizi l<'ıt t ;r 
bih ettı. 

Jlu bekleme h{tdisl'si hayli lıeyecaıılt 
olu) oı·. 

Jskataron (tok .. '!'ok .. ) diye adeta 
bizimle alay eder gibi ötüyor "e cığ•rt 
kanlık )apıyurdu. • 

Nihayet bir sürii geçti. 1 kataroıı I 
ötUi. ·.lirli ök elcrle donan mı~ a::;·aca ı 
doğru ındi. l•'nkut nğnea iner inmez 
hemen kuflann tutulduğunu zanneden 
Joı·jct yerinden fırlrynruk koştu. 

$eyh Memduh (otur) demin kal
madan küme henüz J,onmndıiı awıc•
tan yük eldi. 

Jorjet ürkek ve mnhçup bize döııeı
ken, bir koşun Ükseye tutulmu oldu. 
ğunu gördü Ye se,·inç çığlıklıtrı l\oııa
r.ıı-nk aıfoca doğTu koştu. 

Şeyh: 

- Allah belanı ,·ersin, ~i l,seleri bo
zacak~ın diye onu tnkip etti. Pal,~ { ' 
jet, yakalannn kocnba~;ı ökseden ~· i 
derken. kocabaş elini ısırdı. Jo, 
(ay) diyerek kanıyan elini ağazına gö
türdü. ·eyh Memduh usulile ku u rıl· 
dı ve biı' knfese attı. • 

Ogün, bizimle Lıeruber rahat ku 
tutamıyacağını nnhyan Şeyh Memduh 
tnkımlarmı topladı Ye tı.) uyan Vnnll\'t 
orada bırakarak otomobile istif olu~) 
He)oğlunn döndük. 

Saat dokuz oJınu§tu. Heı-J,es i~iıw 
&idcrkeu, biz yatmıya dönüyorduk.:. 

Fııkat tam Osmen JJeJ c geldiğimiz 
turada kimin aklına geldi bilmem o:·a· 
da otunın ve Paristen yeni dönmüş 0 • 

lan re am SunulJnha uğrama)ı tekl i ı 
ettiler. Otomobili durdurup kapn·ı cııl 
dık. . ~ 

l yku sen.cmi bir halde Sunulhıh kn 
pı) ı actı. 

kendi ini ziyurl't edip ederniyecegi
mizi orduk. Çünkü evde anne i ve hı 
basile otu ı·u~ ordu. 

- Hay yn ıynsınız. dedi, gelin, an
nem ve babam odadıılur. :;ii~li Palas hi 
zim demektir. 

( 'i li Palas) di.) e. biz, a rkndaşlar, 
Sunullahrn evine i im koymuştuk. Çiı •ı 
\ü uıak yerlerde oturnnlnrım11., :;?cç 
,ıılmdığı vakit orada gidip yatardı. 

Şoförün hesabını görmek için hc:ıi 
niz ceblerimizi yokladık, 12-13 Jiı-n, . ı 
, akın tak i yazmı:. tı. Czerirnizde . o 
,adar para ) oktu. Ben, şoföre nkş-. 1 

i tii gazeteye gelip ı>aııu;ını almn r-ıı 
öyJiyeceğim ırn<la Şeyh Memd•ılı, 
:lif lbz.iye: 1 

P·rotestolar artıyor 
Bulgar gazetelerinde okundu

g-una göre, Bulgar;ıtanda protes
to edilen ticnret bonolarının 
adedi her ay artmaktadır. 

1930 senesinin on ayı zarfın
da 2,595, 934, 184 levalık tliccnr· 
bonusu protesto edilmiıtir. 

Halbuki 1929 senesi zarfında 
protesto ediJen tOccar bonoları
nın miktarı 1,476,069,721 leva 
ımış. 

Bir izdivaç tasavvuru 
SJrp~a "Poletika,, gazetesinden: 

Bulgaristanın Roma sefiri jene
ral Vilkof, Bulgar prenseıi 
Evdokya ile Arna•utluk krala 

Zogonun izdivaçlannı temin için 
sarfı mesai etmektedir. Vilkof 
ArnaYutluk hUkOmetinin salahi
yettar mümessillcrile bu husus-

ta temasa gclmii ve müzakerat 
hayli ilerJemittir. logonun müs
lüman ve Evdokya'nın katolik 
mezhebinde bulunmaları dolayı
silc papanında noktai nazarı so
rulmuştur. Papa bunda dinen bir 
mahzur görn:ediği taktirde bu 
izdivaca muhakkak nazarile ba
kılabilir. 

işsiz amele 
Son zamanlarda tertip edilen 

bir iıtatistika nazaran Bulgaris
tanda 88,404 fabrika amelesinin 
işsiz kaldığı anlaşılmıştır. 

Sırbistan da; 

Belcflrlnrdaıı vergi 
Y oguslavya hükümetinin, 30 

yaşından 60 yaıına kadar olan 
bekirlardan ve çocuksuz dullar
dan vergi almağı ve buna mu
kabilde dokuz ve daha ziyade 
çocuk sahibi olanların her türlü 
vergiden istisnalarını emri kanu
ni mevki mer'iyetc koyduğu 

Sırpça "Politika,, gazetesinde gö
rülmüttür. 

Lik maçları başladı 
- ----

1 Diin [<ener (4-0) 'Tefayı, G..ılatHsaray 
1 ( 3 - 1 ) Beşiktaşı yendi 

1 Takin1Iar1n içinde Fenerden maadasi henüz mü
sabaka kabiliyetini tam bir surette bulmaınitır 

hesabına vaziyet" bliıbfitüo em
niyet nrmiıtir· 

Sonra Fikretin kalenin çok ya
kınından •erdiği bir pasla Zeki 
dördftncU sayıyı attı. Bu gol 
devrenin ortalarına doğru yapıl
mııh. Ondan ıonra her iki ta
rafın gayreti de sayı vermedi ve 
Fener maçtan 4~0 gibi iyi bir 

" netice ile çıkta. 

Birinci Takımlar araJn.sında ki 
futbol lik maçlarına, aylardan 
beri beklediğimiz müsabakalara 
dOn kaYUıtuk .. O kapalı •e ıoğuk 
ha•ada stadyumda toplanan kala
balık bunt10 nakadar beklendiği 
çok yakından anlatıyordu. BOtün 
gözlerde bir iıtiyakın sabursuz 
çizkileri Yardı. 

Fener, Galatasaray, Beşikta, 
ve Vefa gibi geçen sene lik 
maçları kapanırken sıra ile de· 
rece almış olan birinci sınıf dört 
takımın birbirile karıılaıması bu 
ilk güne ayrı bir ehemmiyet n 
heyecan vermişti.işte bunun için 
lstanbul futbol şampiyonasana 
tiriblinde pek az boş yer bıra-
kan oldukça kesif bir kalabalık 
önünde baflandı. Onbirde gü
nUn ilk mUsabakaıını birinci 
kDmeyc yeni geçen Anadolu ve 
Sü!eymaniye oynamıılardı. iki 
ahbap iki ikiye berabere kaldı
lar. 

Asıl beklenen maçlar öğleden 
sonra idi. ilk olarak birde F e
nerbahçe ile Vefa karttlaşh.Ge
çen senenin birincisi ile dördün
cüsü. HUküm, futbol heyeti reisi 
Basri Bey. Takımlar fU tertiple 
oynıyoı-lar: 

Kadri 
Riza (Fenerbahçe) 

Ziya 
Şek ip Sadi Rcş:ıt 

LOcfı AIA Zeki Muzuffcr Fikret 

Nauk (Vefa) 
Cevdet Saim 

Mahmut Sami Hüseyin 
Namık Osman Gtızi Emin Necati 
İsimlerden anlatılacağı veçbile 

Fener geçen seneki kadroıunu 
muhafaza etmektedir. Yalnız 
sağ açıkta Ltltfi, Niyaıinin has· 
ta olması hasebile oynıyor. Sağ 
haf mevkiinde de kulüp değiı
tirdiei için nizamen icap eden 
mUddeti dolduran Şekibi görü
yoruz. 

ilk devre ekseriyetle Fener 
bahçenin. hakimiyeti altında oy
nandı. Bılbassa ıonlara doğru 
bu f azlahk daha bariz bir ıurıt
te görUnOyordu. Fener bu dev
reyi 1-0 galibiyetle bitirdi. Gol 
bir 1':oner vuruıundan iıtif ade 
edilerek yapılmıfb. 

ikinci devı-e Vefanın, canlı 
ve sayı tehlikesini katiyetle ta
şıyan bir hücumile başladı. Ve
fa bu güzel başlayıfın verdiği 
gayretle güzel ve müsmir bir 
oyun gösteriyordu. Vaziyet F e
ner için iyi değildi. Vefa bir be
raberlik ıayııı yapabilir ve oy-
yunun cereyanını bu sayının ve
receği manevi emniyetle detit
tirebilirdi de. işte o vakıt F e
nerin bu vaıiyeto düşmemek i
çin çalıştığını iÖrüyoruz. Zeki 
hasta hasta oyuna çıkmış olma
sına rağmen oraya buraya koıa
rak gol için çalışıyor. 

Nihayet Al•attine verdiği pas 
ve Alanın keskin ıötU bu 
tereddDdU ve endişeyi ber-
taraf etti. Altı dakika sonra 
Fikret topla beraber kaleye gi- , 
riyor. Üçüncü sayı artık Fener 

Sıra Galatasarayla Betiktaıta 
Geçen seneyi bir puvan farkla 
bitiren iki takım kartılaııyor .. 
Betiktatta bir kaç yeni sima 
görünüyor.. Sonra takımın asıl 
mllbimi, takımın merkez muavi-
ni, bel kemiji Hüsnn oynıyor .. 

Galataaarayda Burhan, Nihat 
Supbinin yerlerinde batka oyun
cular, L Mehmet gene eski ye
rine sağ açığa ıeçmif. Takımlar 

.Bugünkü bulmacamız. 

~evkct (Be:ilnaş) SOLDAN SAG.A: 
Adnan Murat l - Şif kebap (6) ) 

ıöyle: 

Fahri Tahir Ridvan 2 - fransız~a kova (2), bayağı (I 

lluyati ~:ızım Hü~nü Eşref Feyzi 3 - Ani fotoğraf (10) (•J 
4 - Sebep (4), lransızca sokak • 

A vııi (Galata~aray) 5 _ I• (Z), kutıt (7) 
Vahi !\füıt 

Şakir Hüseyin Muammer 6 - Kurtulur; (5), 2 (3) 
1. i\1elımet, Kemal, F.Nccdct, L~tif Ccldl 7 - Evd (2 ). maı·cırca lıayir (3) 

Oyunu Niyazi B. idare etti. 8 - Olmamı~ (3). a,-mut (5) z:/; 

Galatasaray ilk devrede rilzglr 9 - Dört ayaklı tahta (4), malı ('J 
altına dUştü. Her iki takımda da ıo - Küçük (4), ı;, ııuğlu (4) 
bir tutukluk •e bir yadırgama ıı - Nota (2), nrir (1) 

var. Beşiktaş sol cenahtan itle- YUKARDAN AŞ.Ali: f 
yen fakat ıemere •ermiyen hU- I - Dünya ağır ıiklet boka ıolfl 
cumlar yapıyor. Bu ara Galata- yonu (7) iptidai elektrik (3) 
aarayın mukabil akınında direğe 2 - Uç (2), gizli (4) 

çarpan ve geri düten şlltü oyu- 3 - l'ol (4), değnel: (3) 
nun ilk lcaçan aayıaı idi· Be,ik- 4 - Bir cin• ta§ (6) 

b 5 - Raagelmek (6) 
lat niı eten daha düzgün ofnadığı 6 _Saray (S), yaver (5) 

halde Galatasarayda bocalama de-
d 

7 - Büyük kertenkele (6) ıJ 
vam e iyor. Bu ara Beşiktaı şu s _ Çul.·ur tabak (d), sulu pü8C 1 
lurlan hficumlarını bir az daha 9 _Ekmek (3), katıl (7) 
kaleye yaklaştırırsa bir netice 10 - Faiz (7), nota (2) 
"ide edebilir. 11 - im (2), gözün üstü (3) 

Hakem, yaptığı bir kusurlu •-••ı -------1 
hareketten dolayı Beşiktaılı ı Ö 1 Ü m 
Tabiri oyundan çıkardı. _____ , 

Bu beraberlik Galalasaraya 
bir fevki vermiıti sanki.. Ahl
K"•n bir hücumla haman iki da
kika sonra Betiktaı kalesinin 
önünde idiler. 

Kale önündeki bir karga· 
şalıkta Celil geri gelen topu 
içeri attı. Hemen biraz ıonra 

Celil yine aynı vaziyette ncün
cUyü yaptı. 

Galatasaray 1-3 le galibiyeti 
kendi tarafına çekmişti. Ve 
oyun b~ylece biHi. 

ikinci devrede gene Beşiktatı 
daha faal gürüyoruz. Sıkı bir 
oyun tatbik ediyor. Fakat Ga-

lıtauray bl;' ara bir aayı yapı
vererek Beııktafın gayretine bir 
set. çe~ti. Artık . bu çalışma sayı 
nehcesı verse bıle bu nihayet 
ve ancak beraberlik sayısı ola
caktı. 

Bu devre ruzgarın da altına 
düşen siyah beyaılıar bundan 
sonra rakiplerinindaha durgunlaş 
masına kartı on kiti oldukları 
halde daha eyi oynayorlar .. 

30 uncu dakikadan kale 
önUndeki bir karğaıalık esna
sında Feyzi topu kaleye sokarak 
Beşiktaıa bu beraberlik sayısını 
kazandırdı. 

Bundan sonra Beşiktaı oyunun 
son dakikasına kadar on kiti 
oynayacak. 

ilk maçlarında ilk günün •er 
diği intiba ıudur: Dört birinci 
sınıf takımın içinde fampiyon
luğa en liyık olan yine Fener· 
bahçedir. Onda iyi çalıımıt 
bütün hututu muvaffakiyetle 
işleyen bir takım manzarası var 

Müessif bir irtihal 
Bir mUddelteuberi rahatsız btJ' 

{unan cümhuriyet refikimizin idare 
müdUrlerinden lbrahim BeY1• 

evvelki gece Cağaloğluudıı"' 
ikametgahında irtihal eylenıi~ti~· 
Cenazesi, dün kaldırılarak Yesıı· 
cami'de namazı eda edildikteıı 
sonra bir motörle Beyl .. rbeyirıe 
nakil ve oradaki aile kabirist•· 
nında defini haki gufran kıfıJS' 
mıştır. 

Cenaze merasiminde merhU" 
nıun gazeteci arkadaşlarile "e• 
fahnı iıitebilen bazı ehibb•5

' 

bulunmuılardır. . 
Merhum, iffet ve istikanıet•• 

dürüstlüğü, hayırhahlığı ve diğtf 
bir çok mezayası ve fezailil.e 

herkese kendini sevdirmiş b•~ 
zattı. Ailesine ve Cümhuriye 
refikimize taziyet beyan ederiı;.. 
Diğerleri Galatasaray da, Betile' 
tat da, Vefa da henüz mUsabll' 
ka kabiliyetini istenen ıek;ıde 
temin edememiıtir. oyuncul•r~ 
yerlerini bulamamı,tır, nefeıle~ 
e:ksiktir ve umumi bir tutuklll 
göze çarpıyor. 

T. M· 
Kadıkövdcki nıaçJnr 
Dün Kad;köyünde ikinci k6• 

me müsabakalarına devam ofuo· 
muştur. RefikOsman beyin id•'' 
ittiği bu maçların neticesinde 

Kumkapu - Boğaziçiini 1-5 Eyl11', 
Altun orduyu 1-6 Kasımpaşa-i0P 
kapuyı 1-3 mağlup etmişlerdit• 
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Kotra ile Bahrimuhiti •-----·--... _.... }\ K T 1 3 
geçenler Seyrisefain Kücük ilanları 

New York, 19 (A.A.) - 26 kadem U· .. ------------~~ Rı.. ., 
zunlutunda ufak bir kotra ile devrı ll· Merkez accnıesi: Gılıta Köprü ba~ında -~ ı (!r ırOn neırolanur .,. 

[ MEMLEKETTE VAK l T 

4 idam , 4 cinayet 
Son hafta Kastamonu için uğursuz 

bir hafta oldu 

k il Let . Beyoğlu 2362. Şube acentesi Sirkecide ... 0 • 0 • u Tarife cıc • • • ••• • 
lem seyahatine çıkma zere onıo- MtihOrdar zade hanı alanda T eı.lsL2740 : ı Def alık lı:uru~ .30 : 
nun Tallin limanından hareket deen veı•-------.... ------·ı • • 
Bahrimuhiti 133 gönde g~n iki genç 1 s " end er ı• ye ~ ~ • : ;~ ~ 

B• d6rt canavar bir buçuk sene evel Hakkı Beyi 
naad boğmuılardı? 

Letonyah buraya gelmişlerdir. Seyyah 1\ U • • • 
lar Avusturalyaya gitmek fikrinden : 4 • • :r~ ! 
vazgec;mişlerdir. p o s t 1 s 1 : ihtivaç kalmavın- : U : cava kadar ( azam' 100 : .Kutamonn (Hususi muhabirimiz- gömOiüyor. 80 gün Se6 eeda ~yor. : 10 defa) ilan edil- • 

tlea) - B11 hafta bizim Kastamonu i- Kadı oğullan, o cinnn ağalandır. Avam kamarasında ( ·ızı·ır} Vapuru 23 saıı aaat : mek üzere maktu : 
~.İlladeta mq'am bir hafta adde'Ci'iiebi- HükGmete ha~r veriyorlar: Londra, 18 (.A.A.) - Hükumet tica- klnunevel lOda • Abonelerimiz.İn her 11ç aylığı için • 

lır, Btr taraftan on gündilr devam eden . - ~ahir, =rda .::~e~ış ~ul;:-n ret birlikleri kanununda yapmak iste· I Galata rıhtımından kalkarak : bir defa11 meccanen' : 
'e Jimdlye kadar daha bir misline tc- bır eşk~ya çe ~e k'~ 1 a ktir~ m r .. diği tadlllt hakkında avam kamarası· çarıamba aababı lzmire •. < satırı geçen llA.nlarıa tuta ~•tın : 

• - - Halbuki maksat ız or etme • . B tad'l.st 
adtt olunmryan kesif bır sis tabaka- .. . na bir Jlyıha vermf§tlr. u ı " ıı 1 perıembe sabahı Pire- : ı, ıo 5 er kuruş urnmolanar. : 

Çok muteyakktz ve mert Jandarma- hl'f 1 l'be 11 d b' çoğunu · •••••••••• ••••••••••••• ••• 1 ortabia büytik bir kasvet ..-eriyor- 1 tahk.k ta · · · ı v mua 1 0 an 1 ra er en ır ı . ye cumartesi sabahı Iıkende- J>ARA KAZANl\IAK lSTER <I • arımız ı a gınşıyor ar. e c-:- kanun JAyfhıun reye konacağı zamaıı . 
u. Hele gazetelerde, Fransada sıs- sedi herbiri 19 yaaını geçmiyen deli- ki . t kla L-kI k riyeye nracaktır. Iskenderiye- l\llSl ı ~tz? . . . . . . ~ alaca arı -yazıye mera ~ enme · 
'n öten 20 • 30 ldşının fecı akıbetlerını kanlı bizzat ellerile yerinden çıkartı- t d' den pazarteai 15 te kalkarak Taksitle her ne\i eşya satmak sure-J e m 
e okuduktan sonra halk bundan tela- yor. -------·------ çarıamba gtınil Pireye uğrıya- tile ayda 90 liradan fazJa kazanabilir· 

ısa dilfmtlştilr. Bu cesedi görüp aradan üc; saat Kiralık k~rgir hane ve rak Perıembe gUnU lstanbula siniz. 9 - 12 nrasında mUracaat: 
lşt.e bir telaş ve heyecan irinde ge- geçmeden bir kara haber daha: gelecektir. Jstanbul Dördüncü Vakıf han için-

·ea cinlerin bir sabahında işlerine - Tosyada sandıkemini Mustafa "~- dükkAn de Union Koltesriat. 
~idenıe.r Nasrullah meydanına gelince lendiyi öldUrmUşler ... işte bir hatta•rr 
lört ır;..:.1 ·· 1 ki 1 11 akta bütün Kastamonu bu kötü işlerle zl!t-

•ag&A n gom e er e sa anm . . . 
ıldn.ır... .. dili nini meşgul edıyor .. Bır taraftaa S'lf-i. .._ .. na gor er. . 

B la burada Eymür kariyesinde diğer taraftan bu hadiseler çok gerı•n 
ı~n S:~ büyük ;.ahşet ve dehşetle bir asabiyet tevlit ediyor. Ben ba haf· 

ta onun ic;in Kostamonunun meş'um 
>oian katillerdi. Mahkemei temyiz bi h ft d' r a ası ıyorum. 

huaıann haklannda veriJen idam ka· •••••••••••••••••••••••••••••• 1'rım tasdik .etmiş n hilkUm de bu sa- :Gülhane aeririyatı aabık baımuaYlnl: 
hah infaz olunmuştu. : Ye : 

. Herkeste, bumanzara karşısında, : Ankara merkez haıtaneıi cilt : 
uır aa için Hakkı Beyin sureti katlini ! ve zührevt haatalılclar m6tehaıa111 : 

··e onun fecaatini düşünür bir haJ : Dr Ahmet Hamit B : 
vardı. • • • • 

: Hastalarını her gün &ğleden : 
Takriben bir buçuk sene evvel E:r· : sonra : Ankarada Adliye aa- : 

tnür kfSyUntln ileri gelen ağası, Hakkı : rayı karıısında Seyit efe11di : 
~,. bir cuma günü şehre gelmek iize. : aparbmaoında : 

re atma binmi:. ve yoıa çıkmı~tı. mr i Kabul ve tedavi eder : 
1treden geçerken önüne dört kişi çık • • •• •• •• •• • • •• •• •• •• •••• •••••: 
::nıı n hayvanından indirerek kendisi 

Beıiktaıta Akaretlerde 46 nu
maralı hane ile 19,32 mDkerrer 

32, 41 numaralı dtıkklolar bil
milzayede icar edileceğinden 
ıehribalin dokuzundan itibaren 
yirmi gOn mtlddetle aleni mO:ı:a-

yedeye çıkarılmıftır. Talip olan
ların ve daha r.iyade malümat 
almak lıteyenlerin Kinmauev

velin otuzunzu Sah gOnO aut on 
ilçe kabar mahalli meık6rda 54 
numarada Mntevelli kaymakam• 

lığına ve yevmi mezk6run aaat 
on Oçtınden on bqine kadar Ja. 
aanbal Evkaf MOdiriyetinde idare 
encOmenine ml\racaat etmeleri. 

En temiz 
rıi bir tarafa çekmişler, boş kalan hay
\'aıııaın kayışını keserek boynuna c!o· 
lallllflar. Bir ucundan biri, öbür U· 

curadan ba§kur tutarak çekmeğe başla
tııl§llar- Ölmek üzere iken kayışı salver 
ıtıişler. Adamcağız kendine gelir gi1'1 
ulıa.,_. canlanmıf.. Tekrar bir i~k'.!r. 

ce daha.. yine öleceği zaman bırakm·~ 
lar_ Adam yine nefes almaya başl • 
11Uf.. Bir daha .. Bir daha derken Hak 
la bey btlytık bir işkence içinde ölmüş. 
lı11 defa da ölen vücuda birkaç el 

En güzel E n ı ı k 

saçma tüfeği boşaltılmıf.. Heybesir'i 
kanpır:mışla r. Kasasının 
b11J111nşlar, içinde bulunan azığını da 
Ceaeciin yanında oturup kemali afiyet
le )"emişler ... Tahkikat, tahkikat .. Sor
ra .. sual .. En nihayet katiller ve m'!i · 
fenik bulunmuş. Maktulün enişi<'si. 

heın§ire zadeled. Bir de başkası •. Bni~
~ ihtiyar olduğu için 10 seneye mah

ktlın, diğerleri idam. ldanı olduğu giin 
ceset defnedilmek üzere köye getiril
l'lliş. 

Aradan dört saat geçmeden mulu
b11n bir kardeşi de bir kadın yüzünd<'n 
bir ~hanı öldürdü. Bu suretle bir ai
lenin reisi onseneye mahkum, biri İ· 
daın, diferl en az 15 sene ceza görm~ı( 
tiıere hapse girdi. Herkes idam olar.· 
ları seyrederken, oraya bir haber geı
dL Vakıfta Efe Emin namındaki bir 
delikanlıyı gece evine giderken öldür
llllltler-

Bir gün sonra, Nasrullah köprüsü 
..... da bir katın arabasile sim siyah 
oı • ..., kokmakta olan bir cesedi teş· 
hlr ettiler. 

Merku. sekiz on saat uzakta Kadı 
Ofla mevkiinde Geyikli denilen bir kö) 
"ar. Bir gtin kadıoilu Mahir, kadı og 
ı, izzet, kadı oğlu Mustafanın çobanı 
lcıpu Aptu11ah Sulu Seki kayUnden ('ıv 
lla oflu Mahiri köylerine davet edi· 
>'ortar o akpm bir kadın buluyorlar .. 
bir de k~ kızartıyorlar yiyorlar. lçi 
,._l'lar, tatlı, tatlı eğleniyorlar. Uyku 
l'alıtı geliyor, misafire odaya yatak ytı 
"-rak yatırıyorlar- Herk• yerine da 
~Or- (;ec:e .YIUWI bir baltalı el ya. 

~ 11}'111Ukta Olan mJufjrin bqr U· 

""- ~yor. I 
- Xat: .. Harrr .. Bir dnhıt enseye, bir 

llol biafnu,a •rkasmft .. lş bitiyor. Kan 
11 ,..,...a clzelce, eanlıyor, haydi 
hak.hm dıpn.. Civ!trda metruk bir 
1'1.._ıt ocaiı l&rnll§.. Dojnt oraya .. 

En süratli, En nefis 
Tabı fıi yapan 

Yer 

v A K 1 T 
MATBAASI 

DIR 
Tahı iılerinizi bntGn titizli, D • tatmin edecek au

rette hazırlar. 

Rotatif tabı makinesi ıazete ve kitap formalannızı 
llç d6rt renkli ldifelerle ayulı bir ıurette ve allrat

le hazırlar. 

Mecmua Ye kitaplaruua iatediğinizden Oatnn tabeder. 

Matbaacılığa ait her hangi bir iti deruhte eder. 

Yapılacak tabı itlerini bir yere vermezden enel e•

vell V A K T E atr•Jınız. 

Her ıeyden haberdu olmak iatiyoraaaız V A K T E 

abone olunuz. 

V A K 1 T Haftada bir okuyuculanna 16 aayıfalık 
bir mecmua veren yeglne ıazetedir. 

lzmir sürat 
postası 

(G0LCEMAL) Vapuru 21 
Kanunuevvel pazar 14,30 da 
Galata nhbaundan kalkarak 
lzmire gidecek ,.. perıembe 

sabahı ıelecektir. 

21 KAnunuevvel pazardan 
itibaren lzmit postaları yapıl
mıyacakhr. 

1000 tane Moskof toprağı 

1500 " Llmba ıiıesi 
250 Kilo Beyaz sabun 

ldare amban ihtiyacı ıçm 
Ulzumu olan yukarıda mtıfre-
dab yazılı üç kalem malzeme 
pazarlık ıuretile ahnacağından 
vermek iıtiyenlerin 22-birinci 

klnun-930 gilnil saat 15 de 

lcYaıım mllnakasa komisyonu· 
na mDracaatları. 

' 

(10) 

Taksitle 4 ay veresıye 
7..abJtnna, memurlara ve ailelerine 

her ncvı eşya vercsıyedir. Veresiye 
muamclf' J 5 giln devam edecektir. lı

tnnbul dördüncü Vakıf ban içinde 
(J O) Union Koltesriat 

~"' ... '"'"*"""'"""""'·'"""''""'""''"""''""'"''"""_.."""""-

ı w. M. heyeti ı 
lkiyüz bin çift fermajüp Ye iki 

yüz bin adet pantolon tokasına 

verilen fiyatlar haddi itidalde 
görülmediğinden 21-12-930 pa-

11 zar günü saat 14 te Fındıklıda 
heyetimizde yeniden pazarlıkla 
ihale edilenektir. Taliplerin şart-

name ve nümunesini heyetimizde 
11 görmeleri ve ihale saatinden ev-
ı ı vel teminatlarile hazır bulunma• 

lan. 
• • • 

Hava kıtaatı için yerli mab krş1rk 
elhise kapalı zarfla münakasaya kon

muştur. lhale i 10/1/931 cumratesl rii-

• d nü sant 14 te Fındıklıda heyetimizde,.. 

Liseler mübayaat kornisyo- pılacnktır. Taliplerin ~irmi ku uşluk 
pul muknbiJinde şartnamesini almak Ye 

nu riyasetinden: numunesini görmek üzere her gün ~ .. 
Ortaköyde kfıin Kabataş ihale saatinden evvel teminatlarile bir 

Eerkek lisesi pansiyonu he- likte teklifnamelerini heyetimize ver-
mclerL 

sabrna yapıJacak olan be- • • * 
deni terbiye salonu inşaatı Mektep ve hastaneler için 11.200 met-

nın 2 !kanunuevvel 930 pa- re saten kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. lhnlesi 12/1/.)31 pazartesi 

zar günü saat dörtle kapalı günü saat 14 te Fındıklıda heyetimizle 

zarf USUJife İha)e edilmesi yapılacaktır. Taliplerin yirmi kUl'\lf" 

mukarrerdir. Talip olanla- ıuk pul mukabilinde şartnamesini a1-

rın tekli fiel'İOi komisyona malan \'e nümuneyi heyetimizde gör-
meleri ve ihale saatinden evvel teml

vermeleri ve şartname ile nat ve tekJifnamelerHe heytimizde ta. 
keşifnameSİnİ görmek Üzere zır buJunmalarL 

Kabataş Lisesine müracaat * •• 
eylemeleri. Ordu ihtiyacı için yerli fabrikalaT 

mamulfttrndan bin iki yüz eJli adet ha.. 
lcra nAnı . . . taniye kapalı zarfla münakasaya ko-

Sultanahmet Sulh mahkeme~ı ıkın· 1 tu lh 1 · 5-l 
931 ci hukuk daire.inden: np muş r. n esı · paı.artesi 

günü saat 14,ao da Ankarada merkez 
Tahtakale mahallesinde Fincancı- t 1 k · d 

sa ın a ma omısyon un a yapılacaktır 
lar yokuşunda eski 14, 14 mükerrer \e T 1. 1 · rtn 

1 
• 

. a ıp erın şa ame a mak ve tekllfle-
yenı 33 ila 63, 63'2, 63(.3 17 numaralı . .. 

. : ' . rinı \'ermek uzerc teminatlariJe mezkGr 
Rıza Paşa arsası ıle maruf arsanın ıza . . . 

komı~yona murncnatleri ilan olunur 
lei filyuna dair Ester Hanım tarafın * • * • 
dan Saltanhamamında bank jeneral Zaradnki kıtanbn ihtiyacı için dUz lnr-
par le komenı etranje bankasında ma u 1 1 rfl ·· ak k • n mpa ı za a mun asaya un-
Hanrl Fuks Ef. ve diğer hissedarlar n- t th 1 · 

31 12 930 
ba 

muş ur. a esı - - çarşanı 
ley!dne ikame ole -ı davanın muhake· .. .. t d" tt A k i tm 1 gunu saa on or e s er sa a ma 
mMi için müddea aleyh mumaileyh k . d 1 ktı T 1· 1 . . ·omısyonun a yapı aca r. a ıp e-
Hanri Fuks Efendinrn Avrupada ık:t· . t 1 k t kl.fl • · 

rın şar name a ma ve e ı ermı Ter 
metgihı meçhul bulunduğu bu baptaki k .. t . 

1 
·ı k.ıı. k i 

me uzere cmınat arı e mez ur om s 
davetiyenin bilA tebliğ meşruhen ve yona müracaatleri. 
tasdikan iadesinden anlaşılmış olmak * • • 
la hukuk usulü mu'bakemeleri kan - Kapalı zarna teklif ediltın natJer 

nunun 121 inci maddesi hükmUne tı?v· haddi itidalde görülmediğinden dola
fi' • · ·:· ay , .... ddetle ilanen teblig,tt yı 65-80 bin kilo bez kırpıntısı 20-12-000 

icrasına karar "Yerilmiş olduğ'undan tı: cumartes i günü saat 14 te pazarhkJa 
yin olunan 26/1/931 pazartesi günü .>:?· müzayedeve konmu!'ltur. Taliplerin 
at on Uç buçukta mahke~de bilvekale •. . .. ı. - • 

b.1, 1 . .. t d·~ · şartnnmesını gormek uzere her gün 1'e veya ı asa e ıspatı vucut e me H{ı . _ . 
tak,,. ·de gı_ .ıbında muhakemeye demm pazarlığa gırmek uzere ihale saatinden 
c'· cafl davetiye makamında iJün •.1· ee,·l t eminntlnrite Fındıklıda heyetiml-
lun:.:r. ze müracaatleri. 



1 
J 

GIMCtyt go&.ldutltce k ı.ektuplann ü~ertn e idare lçlase [ idare ] yuaya 
alt ise f Yazı ı i 1arerl konulmalıdır 

D ....... 1'AD ·•·ııs •nn ••d•m• ~en. kı.,..eti ..... dderaeıı .. ktaplal• llo••t •"*• oanlanlı 
kaırl>olmaaındao n dul...,. mllod-abad&n idare •••'al d.ıtıcıı. 

ayat Bilgisi için 
Resim örnekleri 

ilk mekteplerin hayat bilgisi derslerine tekabül eden ve 
• çocuklarımıza çizgi ve resmi en güzel öğreten bu eserin meşhur • 

hikayeleri mevzu ittihaz ederek yapılmışbr. Her sayıfanan 

altmda hayat bilgisine uygun izahlar vardır. Eserin asla Viya-
• nada basılmıştır Üstkat (Richard Rothe) in eseridir. Memleke 

timize ait parçalr ilivesile kıymeti artmıştır. 
Bir haftaya kadar çıkıyor. 

• ~$:> Muallim Ahmet Halit Kitaphaneai ~-

KARYOLA 

Nazarı 
ALA CAKLARıN 

dikkatine 
Beşik siyah, beyaz ve sarı karyolaların bir 

çok çeıitleri vürut etmiş olduğundan fabrika 
fiatına sataşa başlanmıştıs. Bir ziyaret iddia· 

mızı ispata kifidir. Fincancılar yokuıu Asri 
Mobilya Mağazası No. 27 Telefon lstanbul 3407 

isp"rto ve ispirtolu içki
ler inhısarı umumi mü~ 
dürlüğünden; 

600 (altıyüz) kilo bergamut esansı kapal 
olunacaktır. ihale 30 kanunevvel sah günll saat 
lerin münakasa şartnamesini almak üzere 
mliracaatları. 

zarfla mObayaa 
15 dedir Talip-. 
ticaret şubesine 

Kitap 111üna
kasası 

Yul{sek Orınan n1ektebi Rektör
lüğünden: 

Tahminen 70 formadan ibaret silvikühür kitabile 
kimya kitabının ıab'iyesi kapalı zarf usulile mevkii mü
nakasaya koıınıuştur. Taliplerirı şeraitini görmek üzere 
hergün münakasaya iştirak için de yevmi ılıale olaıı 

7 kanunusani 931 tarıhine nıiisa<lıf çarşamba günü saal 
14 de DefLerdarlık binası dahilinde müessesatı iktıs :tdiye 
mübayaat komisyonuna gelmeleri ilan olunur. 

GAYRI l\IENKUL MALLARIN 
AÇIK ARTTIRMA JLANI 

lstanbul 4 üncü icra memurluğun· 

Doktor 

Hafız Cemal 
"dan: 1 

Cumadan maada hergün og· 
~den sonra saat (14-16) de lı· 

tanbulda Divan yolunda 118 nu· 
Açık arttırma ile paraya çevrilecel 

gayri menkulün ne olduğu: Maa bahçe' 
bir bap hane tamamı marala hususi kabinesinde hu· 

talarım kabul eder. 
lstanbul: Tel .2398 

Gayri mnkulün bulunduğu mevki, 
mahaJlesi, sokağı, numara~ı: Tavşan· 

taşı Katip Sinan mahallesi tatlı kuyu r-:~D~ogu~-~m~~v~e~:~.:.~a=ın~~h~as~t~a~h~kJ~a~r~ı~ı 
eski5 yeni5,7 numara. 1 

Takdir olunan kı .. ·met (3831) lira mütehassısı 
" Doktor 

tamamına. ı H N 
Arttırmanın yapılacağı yer, gün, . ÜseyİD aŞİİ 

gaat: İstanbul 4 üncü icra 24-1·931 Türbe, eski Hilaliahmer binası 1 

saat 13,30- 15,30. No. 10 Tel. lstanbul: 2622 1. 
1 - işbu gayri menkulün arttırma ; 

şartnamesi 12-1-931 tarihinden itibaren lan tamamen kabul etmiş a dve itibar 
930-397 numara ile İstanbul 4üncü ic- olunur. üstünde bırakılan gayri men· 
ra dairesinin muayyen numarasında kulün beledi zamanında verilmezse gay 
herkesin görebilmesi için açıktır. llan ri menkul 2 inci bir arttırma ile satılır. 
da ynzılı olanlardan fazla malllmat al Ve bedel farkı ve mahrum kalınan % 
mak istiyenler, i:;ıbu şartnameye ve beş faiz ve diğer zararlar aynca hük-
930-397 dosya numarasile memuriyeti me hacet kalmaksızın memuriyetimizce 
mize müracaat etmelidir. alıcıdan tahsil olunur. Beş numaralı 

% - Arttırmıya iştirak için yukarıda fıkradaki şart tahakkuk etmek kaydile 
yazılı kıymetin yüzde yedi teminat gös üç defa bağmldıktan sonra gayri men· 

TEMiZ VE PARLAK 
BANYO, 

SINHAT DEMEKTiR 
Jtaıuonımı dalma nıU ci•i parlak 
H &.imla tııtunu. 
!~ •iı "°a"• btriııe •lr u 
VlM 1erpiu.ia Ye oTalarıms; her 
d11tlll ;.a ... pislik Heri bir 
anı,ec'le bJbolur "' UDJODDI 
•mıa "' parlaJı bir bale ••lir. 

......., 8lndlrlef ı.ımıttd, Pon SOcılapt, l•cnttn. 
M-11 'JD•oae IA Y 

akıya kıymet veren yal
nız rayiha ve lezzeti değil 
kimyevi terkibinin safiyetidir. 

Rayiha ve lezzeti en nefis 
kimyevi terkibi en temiz 

Rakıdır. 

PERTEV 
Çocuk pudras& 

Aynı zamanda 
Ayak terletmelerine kartı pek 
mükemmel bir müstahzardır. 

USKÜDAR - HALE 
terilecektir. , kul en çok arttıranın üstünde bırakılır. Sinemasında (Aşk hakfmdir) 

r = 9AVl51 HE"' YERDE 6 KU"'U' = 
MATBAA VE ı OAHEHANE 

ISTAL1i8Ul.. Babıali, Ankara caddesinde "VAK.il YURDU. 

Telefoe ım 1 ıo.uu. ~~I 1•11 YAD 1$L.LRI ·~·' V.UUl r- ....-
41 

• 
IPHILIPS 

(Filips) 
lambaların 

daima 

tercih ediniz 

Türkiye Umumi Vekilleri 

Helios Müessesatı 
Galata - Hazeran Hın 

PHILIPS RADYO 
Cihaılarımn tecrllbeleri ve tarifab meccanen vaı>~ 

·-~ Toptan ve Perıkende Sbf ~_. 

Yüksek mektepler mübayaat ko
. . misyonundan: 

Hakimiyeti milliye ıebir yab mektebi talebesi için mukteıi 
kundura malzemeai kapalı zarf uaulile münakasaya konulmuştur. 
Talipler fartnameyi görmek üzere her gün öğleden aonra Fuı
dıklı'da yüksak mektepler mllbayaa komisyonu kitabetine mOra· 
caat edebilirler. ihale 31 kanunuevvel 1930 çarşamba gilnO aaat 
3 tedir. Teminata muvakkate yüksek mektepler muhasebesine 
yatırıldıktan sonra makbuz ve teklif mektuplariyle beraber ib•· 
leden evvel komisyon riyuetine tevdi edilmelidir. 

~------~--------------~ 

Iktısat Vekaletinden : 
Ankara tavukçuluk enstitüsüne muktezi ve nev'i qağıda ~ıl 

26 kalem efya 20/ı2/930 tarihinrten itibaren ıo/ı/93ı tarihine 1'I 
dar 2ı gün müddetle ve kapalı u ·fla münakasaya. konulmu,tur. 

ihaleyi kat'iyesi ıo/ı/931 cumartesi günü saat ıs tedir. 
Şartname lktısat vekaleti mü bayaat komisyonundan abnacaktf1'' 

Taliplerin ihale gününde ka\1\IA~ tçvfika.n yapaca:darı teklifin o/o 1,6 
nispetinde \eminab muvakk;'.te Ue beraber ikb.at vekaleti muba:f'' 
at komisyonuna müracaatları ilin olunur. 

Adet 
ı 
1 
6 
ı 
ı 
2 
2 
2 
3 
ıs 
10 
1 
ı 
1 
3 
3000 
3000 
3000 
6 
1 
200 
ı 
s· 
1 
500 
5 

3000 yumurtalık kuluçkamakinesi. 
5 - 7 beygirlik elektromotör. 
Ana makinesi teaisab ( ııcak sulu makinelerle beraber) 
ıs litrelik 50 Sm. yüksekliğinde kuru tavuk yemliği. 
40 litrelik tavuk ve civci~ yemliği. 
Alomin suluk (Otomatik). 
Galvanizli çinkodan ot?matik suluk. 
Hamur yemliği. 
Elektrikli muayene limbuı. 
lnkifaf kafesi. 
Yağdanlıklarla beraber tünek mesnetleri. 
Kemik kıran. 
Kırma makinesi. 
Y etilkeaen. 
Civciv kıskacı. 
Civciv kanat numarası. 
Uç renkte ıelliloit civciv ayak halliuı. 
Üç renkte ıelliloit tavuk 1y.Jc halkası, 
Yumurta damgaaı. 
Civciv büyütme kafesi. 
Metre murabbaı mücerrit madde. 
Y umurla terazisi. 
Kilo kinolzol. 
Yumurta ayırma ma!:inesi. 
Kilo balık tozu. 
Adet ültraviyole lamba. 

Piyangosu 
Hiç beklenilmediği bir zamanda birdenbire zengin olmak 

ancak tayyare piyango bileti almakla kabildir. 

Onun için: 

Tayyare plyanfo 
alınız 

biletini 

3 - Hakları t:ıpu sicillile sabit ol· Şart tahakkuk etmezse arttırma geri her gün gündüz 3 t e gece 9 da. Cüma ~ 
mıyan ipotekli alacaklılarla diğer alfl· bırakıp alıcı taahhütlerinden kurtu- günleri 2 de 4 tc 9 da. Gelecek program __ 6. 1ncı lu~şidc 1 l-k:lnunusnni-931 dedir. 
knd:ırların ve irtifak hakkı sahipleri· lur ve teminat ta kalkar. Zoraki Korsan. 
nin bu haklarını ve hususile Caiı; ve mas 5 - Arttırmanın 1 inci veya 2 inci ol • <><><>~~~~~~~· 
rafa dair olan iddialarını işbu ilan tn· masma ve gayri menkula taalluk eden O l 'KU TU ~ =-
rihinden itibaren 20 gün içinde evrakı kanuni hakka ve satışın tarzına göre di A \)\) ~ _ 
mü.sbitelerile birlikte memuriyetimize ğer şartlar. Arttırma birincidir, bil· Y ' ' A 
birdirmeleri icap eder. Aksi halde hak cümle müterakim belediye, vergi ,ev- ~ - • ., kV 
lan tapu sicillil salıit o' mıyanlar sah~ kaf bor~ları müşteriye aittir. ~ p e k a ır t ı s t r ~ - _-
bedelinin paylaşılm ında hariç kalır- Yazılan hane ve bahçe yukarıda gös Jı.. o 1 a c a k t ı r Jıı. I -
Jar. terilen 24-12-931 tarihinde İstanbul 4 Y Y e-a 

4 - Gli terilen g-ün"" arttırmıya i,. üncü icra memurluğu odasında işbu O Pek yakında açılacak ve kah- ~ ı -=-- "" 
tirnk edenler nrttırmn ~artnamesini o· ilan ve gösterilen arttırma şartnamesi 6 kaha, neşe menbaı olacaldır. ~I · ~ 
kumuş ve lüzumlu m. hlm:ıtı almış bun dairesinde satılacağı ilan olunur. i ~~~<><><>9<>~~· 

Büyük ikramiye (200,0 JO) liradır. 

"50.00(),, ''40/\00,, "25.000,, "10.000,, 

liralık ikran1~ve ve u 100.000,, liralık 
" 

bir mük:lf at vardır. 


