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Büvük .. 

Ecnebi müesseseler 

TGrkiyeden aldıklan tütün
ler ile hariçte inhisar idare
llıize nasıl rekabet ediyorlar? 

-1-

dgareıtes· 
egypticnnu 

XANTHIA 

Yukarıda dercettiğimiz resmi Pariste 
Slkan "Le Journal,, gazetesinden aldık. 
lıu ilan gazetenin başlığının yanında en 
ltlutena reklamlara tahsis edilen ma
haııe konmuştur. (Xanthia) isminde 
~ısır s~~laranrun Pariste sürümü· 
llij arttırmak için verilmiş bir ilandır. 
Son seyahatimiz münnsebetile (Cenev
te) debu gibi Mısır cıgaraJarı iliinlan 
llazan dikkatimi celbetmişti. Bazan 
geceleri elektirk ziyalan ile ve büyük 
lllasrnflar ile yapılan bu ilanlar bizht 
için çok miihimbazı hakikatleri öğren· 
ineğe vesile olmuştu. 

Onun için bu fırsattan istifade ede
l'ek bu hakikatlerden biraz bahsetmen: 
i tiyorum. 

Münci R " dll 1111 
e11sınıız 

aşvekil ismet Pş. Hz. dün 
ethi Beyin sual takririne 

cevap verdiler 
Fethi B. mukni izahatı memnuniyetle 
karşıladı ve ilave edilecek bir şeyi 

olmadığını söyledi 

Fethi B. &met Pt• Hz. 
(Cenevre) içinde tütüncü dükkanı 

en çok şehirlerden biridir. Jsviçrenin 
biiyüklükçe üçüncü derecede bir şehri Ankara, 20 (A.A.) - B. M. M~isi nu ve bu vaziyet karşısında hükOmetçe 
olan bu mevkide dyrt yüzden fazla tü- bugün reis Kazım Pş. Hz. nin riya.~ ne gibi tedbir almdığrna dair sual tak· 
tüncü dükkanı vardır. Sebebi burada tinde toplanmıştır. Celsenin açılması- ıirine cevaben demiştir ki: 
tütün satısının inhisara tabi olmama- nı müteakip nüfu kanununun geriye "Sual tnkririnde serahat bulmuyo
sı, bundan:. dolayı her isteyenin seı·bes- verilmesi hakkındaki BaŞ'·ekfılet tez- ruz. Fakat Fethi Beyin sual takririn 
Çe bir tütüncü dül•'d'mı açabilmesidir. keresi okunm~ştu~. Başvekil !.smet deki ifad~sine göre lzmir.de ~azı gaze-

TütüncU dükkfınlnrrnrn bu kalaba- Pş. Hz. lzmır cıvarrnda bazı koyler· teler Değirmendere nahıyesınde Ah· 
lığını az çok tütün sarfiyatının da fazla de açlık ve sefalet hükfımferma olduğu [ Alt tarafı 2 inci sayıfada ] 
lığına bir delil olarak kabul edebiliriz. 
'hıµnınhı bcr:ıhı>r (Ccnevr ) ...de Tüı:k 2 ilik 
lltarlmlr cıgara sarfiyatı pek azdır. He-
inen hiç yok da denilebilir. En ziyade kraliçesi 
8arfedilen cıgnrn Mısır fabrikalan 
lnamultitmdandır. 

Halbuki Mısırda tütün yetişmcı.. 
hlısır cıgara fabrikaları büyük bir 
tröst teşkil etmişlerdir. l\fevaddı ipti· 
dniye olarak kullandıklan tütünü Tür
ldyeden alırlar. Bilhassa üçüncü de
recede Türk tütünü olan (Artvin) tü
tUn mah ulfıtı Mısıra sevkedilir. 

Bu hakikat mahim olduktan sonra 
bir İsviçre şclırinde doğrudan doğru. 
Ya tütün istihsal etmiyen ve fabrikala· 
:tında ancak 1'ürk tütünü kullanan 
?tıısırdaki cıgara satış müesseselerinin 
biiyük bir mevki tutmasına hayret et
lnemek mümkün olmuyor. lnsanm 
~hnini bilaihtiyar " Niçin Türk tüttln 
lnhisar idaresi elinde her türlü \'esa
ite malik olduğu halde Isveçrede TüTk 
cıgaralanm satamasın da onun yerini 

'l'ürkiycden tütün alarak cıgara 
!nağa mecbur olan Mısır fabrlkala 
t11tsun?,, Suali varit oluyor. 

Feriha Tevt ik H. Istan
bula geldi 

.. Amerikadaki güzel
lik müsabakalarının ka
dın ticareti için kurul
mUJ pazarlardan farkı 

yoktur " diyor 

Onun hakkı yok! 
Sabık Serbest Fırka lideri Fethi B. 

dünkü (Son Posta) ile Siııas meb'usu 
Necmettin Sadık Beyin (Akıam) da 
ncırettiği bir makaleye cevap veriyor. 
iki meb'us arasında matbuat sütunla
rında cereyan eden münal•aşaya cuıla 
karışmak fikrinde değiliz. YaJ,nız Fet 
hi Beyin cevabında bir cümle nazarı 
dikkatimizi celbettL 

Fethi B. memleketimizde idare ıck
linden bahsettiği sırada ortada bir fır
kal,ı cümhuriyet gibi bir (ııcubci siya
set) duruyor iken Necmettin Sadık B. 
bun.un hakklnda ses çıkar mı yarak b e
nlmle uğr<lflyor,, diyor. 

Avrupanın en mcdenı memleketleri 
arasında bile tek fırkaJ,ı, hatta hiç fır 
kaaız idare ıckUleri bugün bUe mevcut 
olduğu için bu halin sadece Türkiyeye 
ınahaus bir idare garabeti olarak gö
rülmesi ve gösterilmesi doğru değildir. 
Doğru olduğu farz r:ıe kabul edilse de 
her hal,de bu tarzda söz.söylemek.Fethi 
Beye düımemek ltinm gelir. Çünkü 
Fethi Bey değll midir ki dört ay evcl 
Halk Fırka8ından ayrı olarak Serbest 

Ben bu sua1in cevnbmı kendikendI
llte aradım. Neticede en bilyük mes'..,. 
liyetin inhisar idaremizde olduğu .:..:.. 
tarına vardım. Bu karar yalnız benim 
§ahst fikrimden ibaret de değildir. cümhuriyet fırka8ını teşkil etmiş, fakat 
l\endisi ile şahsen görüştüğüm (Ce- lırkaşını birkaç ayclm. fazla idare edc-
llevre) konsolosumuz Şevket Fuat Bt'"I mediği için yine kendi arzusile dağıt-
de bu figrimi teyit etmiştir. lnlflır~ Hal,k Fırkasına karşı ikinci 
. Öğrendiğime göre Tütün in.his.•;. blr algcuıt fırka teşkil etmek gibi tarihi 
ldaresi (Cenevre) civarmda muamele- blr vazifeyi üzerine aldıl."fan ve filiya-
8.i olan bir ecnebi tütün satış müess~ tına da geçtikten sonra böyle bir ikirı-
~sine gönderdibri mektuplan tnrk;e el fırkayı malı:rurlu gördüğünü üeri 
~azıyormuş. Bu müessese de mektubun aürerek yaptığı teıkilatı fe:Jhetmif o-
tbuhteveyatını anlamak için oradaki lan Fethi Beyin a1'hk (tek fırkalı cüm-
'l'iirk konsoloshanesine götürüp hant· huiryd ucubeıi) derneğe ltakkkı var 
lir 'Vererek Fransızcaya terceme ettiri- (Yazısı 4ihıcll aayfadF · #'rıı? 
:torınuşl ' ~ ·============== 

Memleket haricinde tütün ve cıga- Herhalde memleket dahilinde inhi· pahalıya satıldığı, bu fazla fiat mei :-
~ satışı sırf ticari bir iştir. Bu işte sar şeklinde ttittln ve ogara satma.le lesinin de rağbete mani olduğunu söy-
~uvaffnk olmak istiyen bir müess~s.! başka bir iştir. Memleket haricinde ec- 1 dO D'ğ ta fta b. f" 
lltrhalde müşterilerine, mutavassıtla· nebi firmalan ile rekabet ederek tü- le 

1 
er. 
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1 

er rat kn. ~cnbe 1 ı~a
tırı d d _ .. ann ma annı sa ma ıçın u mem.e-

a azami erece e kolaylıklar gos· tün ve cıgara satmak gene başka bir k tl d bil ··k klA r1· tı ld . 
ltrın k • tt"ğ" 1• f d . t· n· . h' .d . . e er e yu re .ım ıı.a ıya o u ~ e , ıcap e ı ı zaman ma ı e .ı ış ır. ınnennleyh ın ısar ı aresını v • •• 

ltarlrklar yapmak lflzım gelir. bu iki ayrı iş ile mesgul olacak S\lrette gu, birçok tıcari teşebbuslcrde bulun-
Acaba idarenin hariçteki ecnebi mü- iki müstakil kısm; tefrik etmelidir. dnklan da maHlmdur. Bu itibar ile 

'8sesatma gönderdiği mektuplan türk Hariçte Türk cıgarnsı satacak olan hariçte satılacak Türk cıgaralanmn 
Çe Yazması farnsızca yazdıracak ''ası- müstakil idareye vaziyetin icap ettiği rağbetini temin için rakiplerin mürE· 
ta huJamadığTndan mıdır? Yok.sa bn- tarzda hareket salahiyetleri verilmeli- caat ettikleri her türlü vasıtaları ih· 
~~ ıtıilli bir prensip ~~ addetti- dir. Bilfarz (Cenevre) d~ki tütüncü mal etmemek liizım gelir. 
gltldeıı midlrı dükkanln.ruıda Türk cıgaraJarmm ~k 'JlWu,,~ Aa. 

Kırklarelinde 
- ı afsilat ikinci sayıfamız da 

Istanbul valisinden soru 
yor ve cevap istiyoruz? 
Şehre sokulmaması lazımgelen bu 
Romen çalgıcıları , bizim ikazımıza 

rağmen nasıl geldiler 

fıttnbula relmelerfnl mUlt izzeti nefalmtz için bir ar teTi.kki ettiiimfz 
Romen çalııcılan 

Evelki giln, bir Tilrk musiki rada Türkuvaz isimli lokanta 
heyetinin Romanyaya, muntazam gelmek isteyen Furman isi 
pasaportla çalıımak üzere gitti- bir cazbanda, TUrkiyeye ge 
ğini, fakat Romanya polisi tara- icrayı san'at etmesi için vize ve 
fından, Romanya toprağında ec- mediğini de illve etmiştik. Ista 
nebi çalgıcılara iş verilmek ya- bul valisi Muhittin beyin, Tu 
sak olduğu için iade edil- kuvaz lokantası sahibi M. P 
diklerini yazmııtak .. 

Buna mukabil, Köstence kon
soloı1uğumuzunda, yeni seyrüsefer 
talimatnamesine istinaden ve ayna 

zamanda da bu harekete pek hakh 
bir mukabele bilmisil olarak bu-

Adanada vaziyet 
Muhebirimizin şayanı dikka 
tafsilltı ihtiva eden ikin 
mektubu resimlerle berabe 
6 ıncı ıayfada. 

IJ üsa 6a li8i1U Z ragbef Q~i-uyo 
Biı: çok karilerimiz iki üç resim 

yolJiyarak iştirak ediyorlar 
Londrada mün· 

tetir Deyli Eks· 
pres gazetesi 
tarafından son 
günlerde bir 
müsabaka açıl· 
mııtır. Bu mü
sabaka, daktilo 
makinesile resim 
yapmak müsa
bakasıdır. 

Müsabakaya 
1000 den fazla 
resim gönderil· 
miı, en fazla 
beğenilen neş
redilmiıtir. Biz 
de ayni şekilde 
bir müsabaka 
açıyor ve kari
lerimize bir nü
mune ve misal 
olmak üzere 
Deyli Ekıpresin 
müsaba kasında .. 

• • kazanan bir reı- ... • · -mi daha derce- . , • • 
.. 
• 

-t 

-' , ' ' 

(). .... 
0. l'~:'! , ~r 

··" •• 

· - # 

diyoruz. ------------~---------------------------------
Okuyucularımız yapacakları resim husus~nda serbesttirler. 

Y almz resimlerin siyah olması şarttır, makinelerinde siyah şerit 
bulunmiyan müsabıklar resmi yaparken bir siyah karbon kigadı 
kullanarak bizim istediğimizi beyaz renkte bir ikinci kigıt üzerin
de elde etmiş olurlar. Resimler nihayet on gün zarfında gaze
temize gönderilmiş buluomahdır. 

Gazetemiz, beğenilip n~şredilen her resim sahibine bir 
lira verecektir. Aynca birinciliği kazanana da ~ıymetli bir he
diye takdim edeceğiz. 
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çin mllracaab üzerine, F urman 
caabandına Tize verilmeai için 
tlelllet ve iltimasta bulunduğu 
da bu yaııda kaydolunuyordu. 

Neşriyatımızın hususi surette 
talikki edileceğini ümit, ve bir 
ikaz olacağını temenni ederken bu 
gün. hayretlerle öğreniyoruz ki, 
Furman cazbandı, iki gündür 
lstanbuldadır ve Türkuvaz lo· 
kantasında çalmaktadır. 

~>7' ill ~~ ~ ~ ~ t. i n Başvekili mi~ !~~ ~i ,:1 ~ ~ f'&, ] ~ LUst tarafı birln cı sa) ıfamızd3) ıııi' ..a.!J:JJ#L metbeyli l,öyündc. sefaletten bah~et.c:ıı; 
·- _; __ rl&ıf __ -~- _ ler. Daha havadıs gazetelerde ·~~ı,el· 

Ha aA skaA r kur ard g"'-" vatan parçasında ~:~ C~~;:t \~=:~tmt:nhd~~: t~:~~~~jp ' J 1 Ahmetbeyli köyüne gitmiş, orada he;: 
eti jhtiyariye ile beraber hal ve vsı.ıt 

Halk 110, nu görmek için yağmura sovuea rağmen ıeri en raıiiraddoıunan bazı aileıe: 11:: 
, , dinde t ahkikat yapmıslar, tahkık" 

1 d .. t .. E11 · . - t- ''O k d 1 · 1ta· yo ara uş u, il erını op u ve ,, nun ar asın an göre hu Jiöyde fa!;ir ailelerin ~~n " _ ,, J ı sıran ahhıt Yeya otla kendilerını ~-
ŞUkran VC mınnef e koşfu ıediklerine dair maıunıat bulunn1anı~;· 

Alpllu, 20 (.A.A.) - Reisiclimhur GAZl ŞEKER FABRlKASI~DA !önünde aatlerce beklemiş ve muht<'· her e,·de un ve ekmek, zeytin. ze)t'.: 
llz. bu sabah saat altıda Alpullu:ra :\furatlıda Tekirdağ valisi, belediye rem reisi hararetle alkrşlryarak sel.i· yağı gibi asil gıda mevaddr tesbit 0~~1 
mm·asalat buyurmuşlardır. reisi ve meb'us Faik Beyle kumandan 1 metlemişlerdir. muş, heyet a!jhk ve sefaletten b:ııı 1' • 

Sirkeci ista yonundan itibaren Is- Sami Paşa, Alpulluda sabık lktısat GAZİ KlRKI .. ARELlNDE terin hicret ettiklerine dair olan 1'9'1'. 
1 tan~ul halkı, Bakırköy ve YcşilkÖ)''Ü Vekili Şakir, Kırklareli ve Edirne Kırklareli, 20 (A.A.) - Reisiclimhur di i d.e t?hkik ~tm l . kö} lülerden ~8~. 
geçınclye kadar tren glizergAhrnda meb'uslarr Fuat, Şevket ve Faik Bey- Hz. refakatlerindeki zevat ile saut lan çıft!ık sahıplen~e muka\'ele 'aP 1' 
pencerelerden mendil salhyarak, f tas ler, vali, belediye reisi gelerek Reisi· 15 te KırkJareline mu\'a~:ılat huyur· rnk Ödemi ve ha·;aJisinde daha ço 
yonlardn kesif kalabnlrklar halinde cümhur IIT~ ni selı\mlnmışlardır. Ga· muşlardır. İstasyonda biriken binleı ·· ı' kazanmak ~çi.n .. c;alrsm.ağa gftmi9Jer: ~ı. 
(yaşa Gazi)diye hağıraark Reisiclim· zi Hz. Alpullu şeker fabrikasını geze. ce halk l\urtarıcı Gaziyi misli göriıl· ~ asen ıkı uç na~ı~·ede C~nıao' ııdt 
hur Hz. ni selametlemlşler ,.e alkış· rek na ·ılişledifini görmü~Jer, fabrika· memiş bir heyecanla karşılamıştır. Se ·ı' Oeğırmcndere, S~ydıkoy n~ıyelerJrı 1. 

Kendiıinde, hükumetimizle he· 
nüı ikamet muahedesi bile yap
mak ihtiyacını görmiyen Roman
yama, Türk çalgıcılarını toprak· 
!arından ~eri çevirmesine muka
bil, bizim, resmi bir şahsiyeti
mizin Romanyalı hem de san'at 
kıymetleri bizimkiler ile ölçüldü· 
ğü takdir pek te lehlerine çık

mayacak olan çalgıcıların lstan· 
bula gelmesi için kolaylık gö -
terişimiz fevkalade şayanı hayret 
ve garip bir hadisedir. 

lamı !ardır. nın vaziyeti ve l!itihsal kudreti hakkın· vinç n heyecanını (ya~. var ol) se_c;. hububat mahsuHı başak ve çıçek ıatıı . 

j 
YILLARDANBERI (0) NU dn izahat almıolardır. Aynhrken fah Jerive yaoh gözlerile idafe eden lıu nında ynğan y:ı 'murl.a~ dola)ı&ile a;;, 

BEKLİYORLAR rikanın defterine şunu yazdılar: Al· halk kitleıııi kurtarıcııı:rnı, yakından g()ı zaya uğram.'. • onun ı~ın iyi ol~~Jl'I rlt 
Bütün istasyonlarda yağmurlu ve pullu şekerfabrikasmı geıdfm. GördU· mek kendisini kurtaran eli öpmek için ' Fakat b~ k~y~erde tutn :e ~e> tıl\ 

11111 Biz eminiz ki, bu meselede, 
rearai makamlarımız; meseleyi 
tamamile tetkik etmeden dela
letlerini eairgememişlerdir. Za· 
ten bıtka türlü olması ihtimalini 
bile dü9tınmek istemeyiz. 

Yalmz istigrabımızı mucip olan 
bir ikinci nokta varsa, o da, Tfir 
kunz sahibi M. Puriçin, bu me
ıelede, ecnebi bir çalgıcı heyeti 
ıetirmek için olan fazla ısrarı ve 
inadıdır. Ne oldu? memleketimiz· 
de cazbantçı, hemde kıymetlisi mi 
yok? Yoksa, bu iti yapmak için 
muhakkak ecnebi mi olmak la
zımdır? M. Puriç kendisine ku
cak açmıı bir memleketin ço
cuklarını istemiyor mu ? 

Dün Furmaoların ne suretle 

but aya geldiklerini öğrenmek 
istedik. Husust tahkikatımıza na
ıaran Furmanlar, M. Puriçin bu
radan verdiği talimat dairesinde 
hareket ederek bir vize alıp 
gelmişlerdir. 

Onlarm buraya geldiğini haber 
alan ve, yeni seyrüsefer talimat
namesinde piyasa çalgıcılarının 

kOçUk san'atlar meyanına girmesi 
üzerine teşekkül eden .. Garp 
muıiki san'atkirJarı cemiyeti,, 
Vilayete müracaat ederek şu is
tida,yı vermiılerdir. 

Elendim; 

oğuk havnya rnğmen büyük kurt.arı· ğüm vaziyetten çok memnun kaldım. birbirinin omzundan atlıyor, Otomobi çıknrıldıg ı ~çı~ kı~men ıhtıyaçla·ası· 
cının yfizlinü görmek için uzak köy- Müessesenin daha te ... essüh etme$İni ,e linin arkasından koşarak minnet , ... bu~J.arla tcldı ctmı le.r... Cum~~\eri 
lerden gelmiş kadın, erkek yüzlerre şimdiye kadar olduğundan fazla mu- şükran hiı:.lerini izhar ediyordu. Rei~i· Degırrne?dcre ':e ~eydıko)'. ~ahı~e J\O
Trakyalı gece yanlanna kadar bek· vaffak olmasını di1erirn. Memleketimi· cümhur Mz. vilı\yet makamına, aske kooper:ıtıf tf' ıo:t;ıJ !ı ,.,a mnlıh.tırler. 

t'f · ·ı · t b knsııt111 
leşjyorlnrdı. Gazi Hz. Çatalcada tren zin her müsait mıntakasında şeker ri kumandanlrğını ve belediyeyi ziyaret cra 1 ~rma)::Sı e ~ıran. a'n ·e J\t1' 
den inerek ,.e bazı yerlerde vagonla- fabrikalarının çoğalması ve bu !'luretlc etmişler, burada belediye azalarıle , k?~pe~atıfleı e "• l~dı 1 • cı m~) e ' ;ıi 
rının penceresinden halk ile konuş- memleketin şeker ihtiyacının temini memleket işleri hakkında bir müddıJt 1 dı ıhtıyat akçeJerı~e .. bu nah~~·elcr >~rt 
muşlar, enelerdenberi kendilerine mühim hedeflerimiz sırasında tanınrnn· görüşmüşlerdir. Bundan sonra Cüm-

1 
Cu~nova~ı, Seydıkoy, ~egı~me~~rıJ' 

müştak ve mütehassir olan bu vatan- lrdır.,,. hiyet Halk Frrkaı:;ı merkezine giderek nahıyclerı~c ceman 284 hın hra 1 ıJfl 
daşlann muhabbetkAr tezahürlerine Gazi Hz. saaat l2t30 dıı AlpuJJudan her sınıftan halk mümessillerile temas n1uamelesı . yn.~~.ışlard~r . . l~ahs~l~"tü· 
mukabele buyurmuşlardır. hareket buyurmuşlardır. Halk trenin ta hutunmuşlardır. 1 Ahemtbeylı ko~ un de ~ edı hm ktl . 

tün satılmı. 40 - 120 üzerinden. fil 

D ı d ı F h d l k 
kat diğer köylerde tütütn arızaya uC· ayin er cevap ver i er es e i ece radığı için fiatı yüksel< değilmiş. s~· 

1 
ralnrda sıkıntı olarak daha evci ,11 · 

s~ cevap esastan fazla teferruata ait bazı 
mülahazalrı ihtiva etmektedir 

yetçe tohum darlığı tes bit olunnıuŞ ~~ 
Terkos suyunun kabili ~ tohum darlığı için ziraat banka ına ,'61 . 

tile malumat verilrni ,., :ı:iraat ban1" 
şurp olmadığı tahakkuk J tohumda bunlara yardım etmek iı· 

d zere husu iteşkilat yapmış. Anlaşıl': 
A~kara. 20 (Telef~n) - Borçl~~ ~e noktai ~aza~~~I ihtiva et~ektedlr. • e erse ... yor ki bu köylerde ohR\'OJinin umufl'1 

lesı hakkında dayınlere verdıgımız Tevfık Ruştu B. ve sefırler, yann, Ankara, 20 (A.A.) _ Teroks şirketi . ı· .. . 1• k t . 
. b i ı d' h t "b" .. B kil ı:r tl ri . maışc ıne gore nr Si ın 1 \armış. r cevaba dayınler eeva ını verm §er ır. ya u o ur gun aşve 'laı.re e nın müdürü burada Nafıa Vekaletilc u- F k t b k t h h de ,il, . . . . a -a u sı ın ınrn er cep e ... 

Bu ce,·ap, noktaı nazarımızı kabul ve- nyasetlerınde toplanarak verıJecek ce mutadır Mukavelesine göre terkos h 1 b tt'ğ' d ·b tt' "" . . . · a arı u arzc ı ım en ı are ır. r 
ya ret mahıyetinde değıldir. Teferru· vabt tetkık ve tesbit edeceklerdir. şirketinin ~uyu kabili eürp olmak Jıl· 

1 
k . f 1 t · i d hl t ekle )\S' 

· .. 1 'h · t k 1 · ı· Al h ili . • . ı ~e se a e ıç n e a n yem ata aıt bazı mulAhazn an ı tiva e me ngı ız ve man am erının yenı ve ıımdır Nafıa Vekaleti bu hususun ta· ti · - b ld klııfl .. kll • rn arını geçırmege mec ur o u 
tedir. muJAyim bazı te flerde bulunduktan yı'n ve tesbiti hu11usunda Sıhhiyeyi hn- h d' · · d - 1 d - ı lı'·~' . ava ı ının ogru o ma ıgı an aşı . 

Zekt\.i Beyin getirdiği bu cevap, ls- doğru değildi~. kem göstermiştir. Sıhhıyenin verece'i RQthLB. C;Gürnüsane). Ba ,·ekil r1 
met Pa anın riy~tlnde toplanan sefir Malt\m 01.an. bı~ ~ n.rsa dayfnlerte a rapor, suyun katiili şürp olma ı~- Hz. nin verdikleri izahatı meµınuıı•· 
Jerden ce Hariciye Vekilinden müteşck ramızdaki. ıhtıJaf~n yakında kat'l ola· nı gösterirse terkos ıtirketi mukavelesi yetle telakki etiğini ,.e ilave edecek blf 
kil heyet tarafından tetkik edilmiştir. rak haJledıleceğidır. hemen fe!l!hedilecektir. Kezalik şirl;.c. ka bir şer olmadığını söylemiştir. 

Hamillcrden gelen son tezkereye Fransız sefiri, bugiln ismet P§. Haı tin, yangınlarda ı afi derecede su ver· Müteakiben hakimler kanunuPll11 

Hariciye Vekili tarafından yeni bir ce· retlerini ziyaretle uzun müddet görit~ medlği de tahakkuk ederse bu da ayrı· 37 inci maddesinin ilgasına dair l<ll' 

vap hazırlanmaktadır. Bu cevap eski ınü~tür. ca sebebi f e@holacaktrr. nunun ikinci müzakeresi yapılaffl~ 
""'"''"'"'""llll!" _ __ , __ ...,. __ ,,, __ ............ , ..... _ .... __ nımnıı111mıııı111mıııunıw ··-~·-w .. ···-;---~·· -·· kabul olunmuştur. l\nrşılığı haıiıtt' 

1 ltilafname F ransada Elazıze şımenduf er ce kabul .olunacak şekil~~ temi~. edİ~: 
1 j M ,. , yapılıvor mek prtııe Ankara şehn ımar mudutl" 

Hukumet ayan ve meb- A k 20 M 1 D' b k' yetince milli bankalardan borç ola,... 
Yunan medisince kabul usan meclislerini kapattı h ttn arEa.IA • -d da atya . .'~~r e:ır alınacak ı:-JO bin liraya Maliye v~nı; 

d ld a ının <ıZlZ en e geçmesı açın rıca . k f 1 tte bulu 8 ınıı meıunue 
a>chrlmizde c.alışmak üzer~ (F<,r· C l 1 Fransada siyasi buhranın ge- ve temenniyatta bulunmak üzre seh· nın.1 e 

8
• eh kk d nl~ ks u~ .... ,.,,e .,,, . . ven rnesı a · ·ın an ·anun m .... ~ . 

man) nam orkestra 19·12·930 cmua gli· Atina: 20, (A.A.)- Mebusan nit bir tekil aldığı anlatılmakta- rimıze ırelen heyet Baş~ek~I ismet P;ı· ve kabul edilmi tir. imar müdüriyeti· 
nü Romanyadan latanbula nwvCUJalat meclisi Türk-Yunan itilifname· dır. Pariıten don son dakikada şa btartea.fında~ kabolh'~kd.!Jdı •. ısm.et Pda: nln vazifesi dahilinde olup lüzum ,e 

t • ti B l z l 1 • · d'k" · nb · k d"k §8 u mennıyatın u ·umetın §ımen ı , \r k'll ri h til'' e mış r. u ça gıcı arın pasaport arı erımn tas ı ını m eyyın anun gelen şu telırrafJar fayanı ı kat- f h 
1 

d ğ ı:arurete mebni ıcra e ı e eye 
Bükreş konsolosluğumuz taralmdan ıayihasmı kabul etmittir. tir: er progTamın.a uyıun u un u. unu ce Ankara belediyesjne havale edilt" 
mukabelel bilmisil olmak üzere vize c- ~--------------- Pariı 19 _ M Şeron lyan v~ hahttın Ellbzllıdıel bllr ~ona raptedılece: cek işlerin bedeli mezkO.r müdürb'tt 
dUmenılfti. Ve 1"C8mi vüliyet makamı ıııu-•nıaı---·1111_......__._., 

tla bu takumn /stanbula gclcnıiyeccği edilmek suretile dOzeltileceğini 
kanaatinde olup müracaatimiz üzerine ve bu suretle, TOrk san'atkar
bizlere teminat ııerilmişti. Türkovazda larını kabul etmeyen bir millete 

çalııan Furman takımının pasaportla· karıı mukabele bilmiıil yapılamak 
rının telkikilc icrayı san'attan menle· suretilehem milli izzetinefsimizin, 
ri suretile mukabelei bilmisU kcgf iye· , 
inin vUdyet tarafından tatbiki zımmn· hemde san atkarlarımızın haklarının 
a ınuktazi muamelenin ifasına emir korunacağında şüphe etmiyoruz. 

bugurmanızı rica ıJe istida eylerim E- Vali diyorki 
•ndlm. 

Garp musiki san'atkarları 
cemiyeti reisi 

Mazhar 
Bu yanlıı muamelelerin, Fur· 

manı cazbandmm derhal iade 

., V AKIT ,,m tefrikası: 40 

Don gece Vali muayini Faılı 

Beye mfiracaat ederek ne diye
ceklerini sorduk • Bize yalnız 

meseleyi tahkik ettireceği ce

' a bını verdi • 

.• '. • fınl eyete rm ~tır. Heyet a?.as. h(it esinin in at tertibinden heJedfff 
meclısmın kapatılması lcararna· bu cevabı te,ekkür ve minnetle kar~ı· ç . ~l ktl 

. . veınesıne ven ece r. 
mesım okumuı ve saat 18 de lamrşlardır. Bü ük M Meclisi mnyıs haziran \'f. 
celse tatil edilmiştir; Bu vaziyeu na~aran evvele~ Mala~- temm:z 1930 nylan he~ıbatı hakkııtd~ 

Paris, 19 - Mcb usan mecli- Y~ • ~rıanl ve Dıyarhekirı!:!~kanıet~- ki mahnllf hesapları tetkik encumef\~ 
ıin de celsenin tekrar küşadandı n~ takklıpf edehcefk oland hakt, şf k t dhetn~- mazbatası kabul edilerek per embe 'ut 
b. k b' l h 'k' 1. nı §e. mu a aza e ece , a a a tın .. ü 1 'haYt 
ırço me us ar er ı ı mec ı- üzerinde Sofular mevklfnden Elbizc nu topl~nmnk zere cc eye nı 

sinde birdenbire kapatılmasına 21 kllometrellk bir kol ayrılacaktır. vcr-:m:-1=--tt-r_. ____ .,.._:""-.~~ 
itiraz etmiılerdir. Reis kapatıl- Diğer taraftan Van şimendifer prO· u nıun1i ınüt ettişJ kler . 
ma zaptını reye koymuı Ye za- jesl de me .. ·cut bulunduğundan bu hat Ankara, 20 (Telefonla) - Yeniden ı1' 
bıt 2n reye kartı 278 reyle tın inp.şlle Van demlryolunun ilk 21 das edilecek beş umumi mlifctti~li!L' 
kabul edilmiştir. kilometrosu lnp edilmiş olacaktır. getirilecek zevatın memlekttc mühıJfl 

p . 19 R I • t 'fi Heyet bugün lstanbula hareket ede- valiliklerde, sefirliklerde bulunntU~ 
arıs,, - e~ ~r!n asnı D cek ve orada, EIAıizde belediye tara- memleketin yüksek şahsiyetlerindttı "' 

de meb usan mechsmın kapa hl- fından inşa ettirilen fakat şehre ce. Jacağı söylenmektedir. 
ma zaptını 277 reye karıı 288 reyan vermiyen elektrik fabrikasını iş- Hüktlmet, dahili işlere büyük bir e-
reyle kabul ettiği anlaıılmııtır. letme ifile meşarul olacaktır. hemmiyct vermektedir. 

- Soracaklarım var... • . duğ~mu iftiharla aöyliyebilirim. zamanl~vafakatsizliği anla~ıl: 
- Mansur ahenıine çekılmıt Hakıkat yoluna cahil kafalarla mü dı. Telefonlarla, radyolarla ıiaıd• 

bir ıaz gibiyim. ca.hedeyi meılek edinmit ve bu ki kulakların ititme kudretleri ak ·I 
- Ne demek o? yüzden bir çok tanu teınia maruz almaz mesafelere kadar uzanrY" · 

- Gerginim lrurcalamaynıız .. kalmıt ıizin gibi yüksek bir ıahai.- Burada çıt eden bir ıey dünyarıt 
Harap edersiniz.. yetin oğlu ölür fakat yüz kızaı-ta- öbür ucundan duyuluyor. Binae· 

- Sen zaten harabinin yolunu cak harekette bulunmaz.. naleyh §İmdiki atıklar görülı:ne1'· 
tutmu~sun... soracağım suallerin - Senden bir fey ıoracağım ten, itidilmekten ihtirazen ço~ ": 
önünü kesmek i~in böyle söylüyor- doğru cevap iıterim... yanıktırlar •. sır vermemeye ug~f 

li.t bir ben olsaydım.... d h makla be be t ft arı .,.. sun Yoksa babanın önün e e· H t k f d' .. ra r e ra a cerey . . •• - ace yo e en ım soracar,ı· . . 
- Evet baba içtim ... 

- Yalnız bu akşam mı? - Ben senm baba nasıhatı tut- sap vermekten yüz kızaracak cü· • b"l" denlerı vaktınde haber alırlar •• 
nız feyı ı ıyorum ..• 

- Her akşam... mıyanların güruhuna iltihakını is- retkarlrkların mı var? _Nedir? - Ne demek istiyorsun Çele· 

- Ey ben sana böyle mi nasi· temiyeceğimi bilmiyor musun? - Afederıiniz babacığım. D~li - Evvelden bir darbımeael va • bi?.. d' 
at verdimdi? - Babacığım ayaklarınızın a• · fileıofun akıllı oğlu oldutumu id· eh. Atık alemi kör dört tarafım - Bugün buraya Bekir Efe~"~ 

- Ah mukaddes adam ... Diin· tını öpeyim... Dokunmayınız ba- dia edemem. Fakat hakka tapınan duvar zannedermiı .. bir çok e.;'l ı ile Ali Senaver Beyin geldikleı1 
ada baba nasihati tutmıyan ev- na... namuslu filesofun namuslu oğlu ol· lakırdılar gibi bu gün bunun da ve ne konuşulduğunu biliyoruın 

fBitmedl) 



Kadın Birliğinin yıl başı münasebetile kadınlara tavsiyesi 
~dllyede : 

Otomobil içinde 
Genç arkadaf1Dı öldDren 
Aptu11ah, ıs seneye mah· 

kOm oldu 
Bir mliddet evel Beyoğlunda 

lıtiklll caddesinde Aptullah ve 
Ademle Sadettin ve Mehmet 
otemobille geziyorlarmıı. Bir ara· 
ide Aptullah bıcağmı çekmiı ve 
l&yıkile anlaşılmıyan bir sebeple 
ıenç arkadqı Sadettini öldflr
lllllf, kaçmak iıtemİf, . yakalan
!Qıftı. 

latanbul ağırceza mahkemes;, 
dtln ha muhakemeyi bitirmiş, 
Sadettini tebe'f'ftiren öldilrdüğü 
noktasından Aptullabı 15 sene 
ağır hapse mahkum etmiıtir. 

Komiser muavlalerinln 
mubılkeme•i 

Kadıköylinde Kurbağalıda 
Ce11J isminde birisini ı•ce aall
lıiyetleri olmadığı halde e'fine 
Rirerek, yakalamak bahanesile 
6ldürmekten maznun komiser 
muavinleri Bican ve Süleyman 
Ef. lerln muhakemesine dün 
6ğleden sonra Iıtanbul ağır ce· 
la mahkemesinde devam olun
llıuıtur. 

Dün mahkemede bazı polis· 
lcr tahit sıfatUe dinlenilmişler· 
dir. Muhakeme, mUtebaki ta· 
bitlerin celbine bırakılmıştır. 

Gen9 bir kızı öldüren 
Kızıltoprakta Vedia H. ismin· 

de genç bir kızı kendisine yüı 
Vermemesinden muğber olarak 
bıçakla feci ıurette yaralıyarak 
~ldürmekle maznun talebe Fik· 
ret Ef., 10 seneye mahk6m ol
mu.tu. T emvi:ı bu kararı yeni· 
den muhakeme icraıı için nak· 
tetmiıtir. Dün ağır ceza mahke 
llleainde muhakemeye hatlana· 
caktı. Ancak o zaman ÜskOdar 
Dıllddeiumumisi ııf alile tahkikata 
•aıayet eden Nusret B., mahke
Dıe beyti arasında bulunduğundan 
Ye kanunen e•velce bir vak'anın 
tahkikabnı yapan zat, o vak'anın 
nıuhakemeıinde hakim ııfaile 
hazır bulunamıyacağından, yerin· 
de diğer bir hakim ha:zır bulun
llıak üzere, muhakeme kalmıştır. 

Ahçının claayeti 
Divanyolunda Melahat H. ı &1-

düren ahçı Şaban hakkında tah
kikatı üçüncü müıtantilclik yapı· 
Yor. Şaban, cürmilnll inklrla .. O, 
lcadwılarla kavga ederken vurul
llıuş!" demektedir. Tevkifanede 
deli imiş gibi hareket etmekte
dir. 

Şevket B. , uvce•lndeı · 
aynldı 

Muharrir Vail Nurettın B. c 
•teı ederken kazaen « Akıam » 

ıazeteai idare memuru Şevket 
B. i yaralıyan Remıi Pf. zade 
Şevket B., vak'adan evci zevce
ıinden ayrılmak Uzere mahke
nıeye mllracaat etmiıti. Bu dava 
lleticelenmiı, aradaki nikibm 
feahine karar verilmiıtir. 

Bir çete mahkemede 
Gebze, Danca ve civarında 

takavet icra eden Kara Ali ile 
•rkadaılan Koca HUıeyin, Ha
lan, Pala Hilıeyio, Süleyman, 
Ahmet, Osman ve Halil, birkaç 
Riln evv~l ıehrimize getirilmif
lcrdi. Bunların evrakı Iıtanbul 
•iır ceza mahkemesine verilmiı
tir. Y ann sabah muhakeme· 
lcrine batlanacaktır. Gebze müs
tantikliği, Kara Alinin idam ce
l•sını mucip madı1'\ıı! ile muha· 
kemeıine ltarar vermiştir. 

San'at aleminde 

')ünkü çay zfyafetfnden bir lnttb 

Yunan artistleri 
Dün san'atkarJarımız şe

refine bir çay zi)·af eti 
verdıler 

Dnn akıam, saat 16 da Tokat
lıyanda, "Yunan artistleri tirketi" 
heyeti, Darlllbedayi ve Istanbul
daki dostları ile matbuat şere· 
fine bir çay ziyafeti verdi. 

Evvelki toplanmalarda olduğu 
gibi hu ziyafette de Türk - Yu
nan artiıtleri samimt hasbühal· 
lerde bulundular. 

iki millet sahne dostluğunu 
takviye için gelecek pazartesi 
gilnü, Yunan trupunun oynıyacağı 
Otello piyesindeki Dezdemonya 
rolünU, Darülbedayiden Bedia 
hanım Türkçe olarak, Yunan 
artistleri de Rumca olarak oynı· 
yacaklardır. 

• Bugün Iıtanbuld Madam 
Kivellinin heyeti geliyor. Madam 
Kivelli, Yunanistanın en bOytık 
kadın artistidir Te, ıehrimizde 
bulunan Yunan trupundaki Ma· 
dam Alikinin annesidir. 

Bu lieyet Fran11z tiyatrosunda 
temsiller verecektir. 

Şehir meclisi 
Düu Aman Heyet mektepleri ile 

metgul oldu 
Şehir meclisi dUn Sadettin Ferit 

beyin riyasetinde toplandı. Gui 
Hz. nin ıeref eledirdikleri geçen 
içtimaa ait zabıt bulltuının aa• 
lona aıılmaaının temini divanı 
riyasetçe kabul edildikten ıonra 
Ameli hayat mektepleJinin hey'• 
eti mUessise raporu okundu. Bu 
raporda binaların dar ve gayri 
sıhhi olduğu, programlarda ni1-
betsilik bulunduiu, lisan ders-

lerinin ibtiycc~ 1·lfi gelmediii bil· 
diriliyordu. Maa if encUmeni 
mazbatası...... konduktan sonra 
Avni B. aöz aldı: 

- Şehir Ameli Hayat San'at 
mekteplerini bir elden idare et
melidir. Şehir yatı mektebinden 
çıkanlan Ameli Hayat mektebi
ne almalıdır. 

Cevdet Kerim B. mekteplerin 
dört ıene evvelki kıymetlerini 
kaybettiklerini, yaıamalannın la-
zım gelip gelmeditinin tetkik 
edilmeılni, idame IAzımsa ne 
şekilde idare edileceklerinin biran 
evvel tetkik edilmesini s6yledi. 
Müessis lıey'ete Nakıye H. Sadi, 
Muıtafa beyler iliveten intihap 
olunduktan sonra hazirana kadar 
kız· 'fe erkek Ameli bayat mek-
teplerinin halibazırlan ile bıra
kılmalarına karar Yerildi. 

Bir hey' et aynca mekteplerin 
mUıtakbel vaziyetlerini tetkik 
edecektir. 

Tevfik KAmll B. 
Muhtelit mUbadele komiıyonu 

Ttırk heyeti murahhaauı reisi 
Tevfik Kim il B. bugiln Ankara· 
ya gidecektir. Tevfik Kimil B. 
Ankarada bir hafta kadar kala· 
ca!;. buraya geldikten sonra Gar· 
bt Trakya seyahatine çıkacaktır. 

Fethi Bey 
Necmettin Sadık Beve ,, 

cevap veriyor 
Akşam başmuhu. .. .wmettin S .• 

dık: Bey, Fethi Beyle apartıman meıs •e 
lesinden dolayı çıkan münakaşada J,,. 
bık lider cevap verirken, muhalefetin 
başına nasıl geçtiğ1ni sormuştu, Fethi 
Bey bu suale cevap ,·eriyor. Diyor ki: 

- Ortada bir fırkah ctimuhriyer 
gibi bir ucubei siyaset dururken bu· 
nun hakkında ses çıkarmıyarak benim· 
le uğraşmak istiyen n muhalefet li
derliğine tayin edildlfimi ve muhalef .:t 

liçin para ile tutulduğumu yazan Nac· 
mettin Sadık Beyin dimağında bir tJı .. 
tilll olduğu kanaatindeyim. 

Bir ciimhuriyette muhalefet Uderli
tfne adam tayin oh.nur mu? Bunu kim 
tayin et~iş ve beni muhalefet için kfcı 
tutmuş? Bu yazıları yazan adamı b: · 

Kadınlar için 1 '----

a~bt hastalıklar m.U~hassrsma göster ['adın bfrlJlfnln azalan ıçtfma hBilnff,. 
sınler. Bu muharrınn behemehal bey. 

8
. ı· ..... 

nlnde teşeV\'ÜŞ alaimi olduğuna bük- Kadın 11' ıgı 
medecektir.,, 

BiR lZMtR GAZETESi FETHi Sene başi diye fazla para 
BEYE ACIYOR • • k 

ı · d k (Hü · t> b k ı· harcanmamasını ıstıyece zmır e çı an rnye sa ı ı· . . 
der Fethi Beyin girdiği çıkmaz soka- 'Senebaşı dolayısıle şehırde 
fın gün geçtikçe karanlıklqtığrnı, Fet mubayaat fazlalaımııhr. Eğlen· 
hl Beyin son defa da İzmirli bir gaze· celere ıidecekler şimdiden ter
tenin uydurdufu ahlı'lt hfkAyeslne ka· zilerle ayakkabıcılar arasınc~a 
pıldıfını, lzmir köylüsünün ekmek ve mekik dokumaktadırlar. Bütçe· 
ahlat değil başka şey istediğini, bu neş· leri mUsait olmayan aileler bile 
riyatın mabadı köylünün karnını do· senebaşını tes'ide hazırlanmak
yurmak değil, köylüyü ayaklandırmak tadır. Kadın birliği şehrimizde 
oldqğunu yazmaktadır. Gazete Fethi gittikçe revaç bulan senebaşı 
~yin a~datılm~~dan c!dden mütees· eğlencelerine gidecek kadınlann 
sır oldugunu da ıJın·e edıyor. . fJ k l b" h dd · 

Macar ziraat nazırı 
iki ey sonra memleketimizi 

ziyaret edeoek 
Macaristan ziraat mUstqan 

M. Rekovski, dün, Aokarada 
açılacak olan ziraat ıergisinde 
Macar paviyonu hazırlıklarına 
nezaret etmek Ozere ıehrimizden 
hareket etmittir. Sergide tqhir 
edilecek olan zirai Aletlerden 
tıç vagonu ıehrimize gelmiıtir. 
Yarın Ankaraya sevkedilecektir. 
Bu mallar burada sablabtlecek· 
tir. Macaristanın bu sergiye itti· 
rakine mukabil, btıkiimetimiz, bu 
sene mayııta Budapeıtede açı· 
lacak olan blyOk panayıra itti· 
rak edecektir. 

M. Rekovıki, iki ay ıonra, 
Macar ziraat nazırının Til.rkiyeyi 
ziyaret edeceiini s6ylemiftir. 

Türkiyenin ziraat hu1USUDdaki 
vaziyeti hakkında sorulan suale, 
Rekovski ziraat veaaiti urJilq· 
tirildiği takdirde istihaalitın iki 
miıli artacaiı ce•abmı vermiıtir. 

Ankara, 20 (A.A) - Klnun· 
sanide açılacak ve muhtelif fir
malara ait sekiz pavyondan 
ibaret olacak olan beynelmilel 
ziraat serfiıioe ait Tilrk, Macar 
Rus pavyonlanmn İnfaatı bitmek 
Ozredir. Sergiye iıtirak edecek 
olan fira:alara devlet demiryol
lannca ve Jatanbul nhbm ıir
ketince ylizde 30 Iıtanbul liman 
bul liman inbiıannca da 30 ten· 
zillt yapılacaktır. 

Sıhhiyede : 

Haseki ba•tanesi hakkında 
bir iddia 

Dlln bir refikimiz Haseki ka· 
dın hastanesinin bir bq hem· 
tirenin eline lialdığını ve bu 
yGzden haıtahanede idaresidik 
hOkllm ıOrdlljilntı yazm1tbr. 

Dnn kendiıile glSrO,en bir 
muharririmize sıhhiye mlldOrll bu 
huıuata ıunları t6ylemiştir: 

- Iıtanbul sıhhiye umuru tef
tit edilmektedir, diğer itler me
yanında bu meselenin de tah-
kik edileceği ıDphesizdir. Bina· 
enaleyh teftitin neticesi bu ha
berin cevabını verecektir. 

ısra arını ma u ır a e ın-

dirmelerini temin için bir be
yanname hazırlamağa karar ver· 
miıtir. Türk kadınlığma hitap 
edecek olan bu beyanname bir
kaç gtlne kadar illn edilecek ve 
dağıblacaktır. 

Herze 
Firariler Yunanistamn sevgili 

evlAtlan imiı ? 
lıkeçede çıkan "Yeni Adım" 

gazetesi "Panprosfiğiki,, ismin
deki rumca bir gazetenin Türki
ye f . rilerinden bazılanmn Yu· 
nanistan haricine çıkarılacakları 
haberleri Uzerine garip bir ma
kale yazdığını iıaret etmektedir. 

Tllrkiye firarilerini (Sultan ta
raftan Mliılilmanlar) ünvanile 
kaydeden bu Yunan gazetesi 
bunlann Yunanistanın sevgili ev· 
lltlan olduğunu, bunlann tebidi 
için de azim ve milbrem bir ih
tiyaç olsa bile sarahaten ve kat· 
iyyen Yunan hükumetinin bugfin 
ve yann fU basit ıebepten do
layı b8yle bir namussuzluk irti· 
k&p etmiyeceğini "Türk hükti
meti ve Eftim,, ismini tafıyan 
o pis papas hile Yunanistana 
göndermit olsa, Yunanistanın 
halifeci tebaalarını tebit etmeıi 
gayn kabil olduğunu söylemiı 
ve bu arada "Yeni Adım,, a da 
hDcumlarda bulunmuıtur. 

Beykozda elektrik 
Beykoz çarfanba gününden 

itibaren elektriğe kavutmuşlur. 
Kaymakam Reıat B. büyük bir 

.faaliyet göstererek Sanayi ve 
Maadin bankasının Beykozdaki 
kundura fabrikasile anlaşmıt ve 
oradan elektrik cereyanı almağa 
muvaffak olmuştur. Beykoz· Pa
ıababçe soseai llzerinede büyük · 
lOkı limbalan konmağa baılan
mııtır. Yakında hunlarada elek
trik cereyanı verilecektir. Ancak 
bir iki senedenberi Beykoza ta
yin edilmit olan kaymakam Re
şat B. bu kısa müddet zarfında 
Beykozlulara pek çok f aidcli ış
ler görmüştür. 

ı Muhtelit m übadelede : 

Etablf vesikaları 
Yeni bir nevi ıul istimale 

veıile olduQu iddiası 

tıhk ik olunuyor 
Muhtelit Mübadele komisyonu 

tarafından etabJi vesika11 da
ğıblmıya başlandığındanberi, baıı 
mahalle muhtarlan, nüfus tezke
resi olmayıp da mahalleden ala
caklan ikamet ilmühaberleri ile 
vetika elde edebilecek olanlar
dan fahiş ücretler istemektedirler. 

Etabli vesikaaı almak için bu 
istenilen parayı vermekten baıka 
çare bulamıyan alakadarlar, bu 
vaziyetten, temas ettikleri makam· 
lara ıiklyette bulunmkatadırlar. 

Kendilerine müracaat edenlere, 
villyetin tayin ettiği ücretten 
fazla almamak ıartile kolayhk 
göstermeleri vazifeleri olan bu 
gibi muhtarlar hakkında t&lıki· 
kat yapılacaktır. 

Haber aldığımıza nazaran 
muhtarlar tarafınclan yapılan bazı 
işlerin kaymakambklara dene
dilmesi de düşünülmektedir. 

Maarifte . -
Bakır köyde 

Dün ilk mektep binaaıam 
küşat resmi yapıldı 

Bakırköyde ikmal edilen ilk 
mektep binasının kiiıat resmi 
dün saat Uçte yapılmııtır. Mera· 
simde Tevfik KAmil, Hacı Adil, 
Maarif mUdUrti Haydar beylerle 
maarif erkim ve birçok Bakır· 
köylü davetliler hazır bulunmur
lardır. Vali namına Hacı Adil B. 
kısa bir nutuk söylemiı Ye ka· 
pıdaki kurdeleyi kesmiştir. Mek
tep gezildikten ıonra davetlilere 
çay ve pasta ikram edilmiştir. 

Ticaret aleminde : 

Vapurcular 
Avrupadan iki büyük ge
mi almıya karar verdiler 

Vapur birliği heyeti umumiyed 
bu hafta içinde fevkalide olark 
toplanacaktır. Birlik Avrupadan 
yeniden iki büyük ye asri vapur 
satın almağı dilılinmektedir. Bu
nun için mUbim kambiyoya ll· 
zum olduğundan enell bunun 
müsadesi alınacaktır. 

Müteferrik: 
--~-____,,_ -__.._ 

Madım Pe9eve 
Londrada toplanan "YuYar

lak Masa,, konferansında Hin
diıtanı temıil edenlerden Hintli 
Madam Peçeva, evvelki ıOn 

şehrimize, zevci ile beraber ıel· 
mİf, ve dün de gitmi,tir. 

Tehir edilen i9tim• 
Tıp talebeıi cemiyetinin daa 

Türk ocağında içtima ola· 
caktı fakat ekseriyet temin edi· 
lemediğinden toplantı baıka bir 
güne talik olunFnuştur. 

Cemly~tlerde j 

Kadın BırliAI ve kadın 
muhteri er 

Kadınların muhtar olup olm1-
yacakları hakkındaki dedikodu 
devam etmektedir. Anadolunun 
bazı yerlerinde kadın muhtarlar 
bulunduğu anlaşılmııtır. Diln bu 
mesele hakkında kadın birliji 
reisi LAtife Bekir H. şunlan s6y· 
lem iştir; 

"Ben kadınlardan muhtar .a. 
masına taraftar değilim. 
Fakat ihtiyar hey'etlerinde kada 
aza bulunmalsdır. 
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929 güze ik 
ra•içesi 

1929 Türkı) e guzeUik kıraliçt 
si Feriha Tevfik H. evvelki gün 

Amerİkadan fehrimize avdet et-

- 93 -.. ın 
herşeve hakimdi! 

miştir. Malum olduğu üzere F e- • Pudyard Kipling .. den Nakleden : Hasan Şü\(rü 

riba Tevfik H. Şimali Amerika- DÜNKÜ KISMIN HULASASI Eve döndüğüm zaman maymun öl- - E\•ct! tedip hareketini tehir et- lar l\ludar, Rabia ve Yenen kabileteriıt 

Kar eşik his eri 

da Galveston şehrindeki dünya iki yolcu vapurda 1'onusuyor. Gii· müştü .. Bertra nda onu cesedi iizerinc mekte haklıyız. Çünkii bir şey yapmak mensup idisclcr, (Ali) nin tarafındll ıt 
ı k k k ) .. k'" d • "l "ht' · tl 1 1 d · . k b"l ] SUP 

11 
güze li müsaba asına iştira et- vertcde denıil' kafeste bir maymun uzanmıştı. Fakat hfllfl gülüyordu. Ve mum un egı ~e o .zaman en ı ı) a. ı an ar a a) nı a ı .e er.e men nıll' 
mişti. Bir muharririmiz kendisini var. Kafesinden kurtulmağa çalışı- çok memnun görünüyordu. ve en fazla faıdeh hattı hareket takıp lunuyorlardı. Ilazreh Ah, bunla~ .,! 
ziyaret ederek Feriha Hanımla yor. Yolculardan Hans, arkadaşları-j (Orang . outnng) ın yedi insandan olunur. kabil olan sahaya inmiş idi. Ikı tB bt 
-::-örüşmüştür. Muharririmiz Feriha na bir luidiseyi anlatıyor: (llayvanldaha kun·etıi olduğuna dair bir darbı- .. - Vaziyet bu merkezde. ol~~ı~u-~ın t~ .ayni. kabi.~e~~~~ mensup o~a~~n~ıılh 

mürebbisi olan bir dostum, evinde tıp· mesel vardır. Belki bilirsin.. gore yarın karşı karşıya gehr doguşur- rıbırlerıh' goruşuyor. ''e daım, ~ıo· 
Hanımla mülakatını şu suretle ı ? b h d ı d d ı ı 1• "lnlatmaktadır: kı insana bcnziyen bir Orangotong Fakat Dertran onu Allahın verdiği sek netice ne o ur· ten a se iyor ar ı. Mu ar ı ar~ it 

besliyordu. Bertran ismindeki bu d<ıs bazu lmvvetile öldürmeğe muvaffak ol- Benim kanaatim şudur. içtihadın- darlılarla, Yemenı::er, Yemenhl~~ 0 
- "feri ha H. tanınmıyacak tum, bir gün bana evleneceğinden balı- mustu. Fakat kendisini de onun pençe- da samimi olarak döğüşen her taraf tn Rabialılar Rabialılarla mütcmadl)e r 

b. h 1 1 · O k k k · " tl"ktl · b" "h" · · · t d" k rdec:lt ır a e ge mış. ço ıs anı- setti. Ona Binıinin - maymunun is· ]erinden kurtaramamıştı •. ,, Hikfi) e cenne ı m·. ırı ırerını zıya re e ıyor ve n )\!' 

lan ve hatta bir gün vapurda mi _ kıskanç olduğunu izah ettim, ev- burada bitmişti. Demir kafesteki gürül Ali, bu ~uhavere~erden s?nra hı~ arasında harbe i~~rın olmadığ111ı ir· 
kesilen bukleli saçlarından eser lenmedcn evel onu öldiirmcsini söyle- tii tekrar du) uldu_ nut.uk da~a ırat etm~ş •. herkesın ~ulh.u n~şu~;orlardı. Alının taraftarları ' 

Yok. Kesilmiş ve küçülmüş Fe- dinı, beni dinlemedi. Dediğim çıktı. (llans) yılan ıslığını taklit ettL salaha hızmet etmcsını kuv'\o·eth hır mı hın kadardı. '• 
tt t · .k tt'kt h" k" "\l" T 11 Z'"b ·· .. fic;lc• riha Hanımın boyu da uzamış ve Arkada.mn evlendikten sonra maymun Vahşi hayvan olduğu gibi kaldı sure e e.;;vı e 1 en sonra ıç ırn· • 1• a 1 • u eyr goruşm ~ ~· 

· l · O · d" t b"r Av- karısın; kıskanmağa başladı. Fakat Sonra titrcmeğe bas;ladı. seden mukabil taraf hakkında el veya sulhü temin ve harbi bertaraf eınıc . 
mce mış. • şım ı am 1 1 :. d"I ·ı h h· · b" f h k ı· te d h ·· · b" h tt h ket bil · y· · Ü zalıiren Harumına muti görünüyordu. - Fakat (Bcrtran) ı ölümden kur- 1 1 e er .ıngı ır ena are e ın ~:ı- n a n munasıp ır a ı nre . 
r~pa!ı kı~a dben.zıyor.\ l~~mı d ç taramaz mıydın?. Nicin ona yarclım et dır olmamasını ihtar etmiş iki taraf lurmaclığına karar vermişler ve bu J.1I 
gunlük hır .emz Y~ cu gun an (Bertran) bana dönmüştü: • bu nıh ile mütehassis olarak, karsı kar rar üzere ayrılmışlardı. 

1 - 1 I meclin?. ~ • 
sonra Amerı~ay~ va~ı o ~uı ve - Den (Bim~) yi on iki se_n?denb.~~ i _ Dostum; (Bertran) onun kocası şıya ordugahlarını kurmuşlardı. ''Ali, ayni akşam Abbas oğlu ,r\b ,ll 
Galveston~akı güz.ell.ık musaba- tanıyo~~m. Senın dokuz ay ıçı~de o~; idi.. Bu iki taraftan başk~ . ii~üncü bir lahı, Talha ve Zübeyr tnrafınn, Tallı~ 
kasına iştırak etmıştır. Fakat bu r~necegm ş~y bu kadar.?l~~- l~t.e "a\ Hem benim yardımımın ne tesi:i grup vardı. Onun prensıpı lııtaraflık- ve Zübeyr de Ehu Talhanın oğlu l\itlııı 
müsabakanın mana ve mahiyeti Bır oğul ~'.ç .. ba~asını old~rebılır_ mı. olabilirdi .• Ne ise.. Artık uyuyalım. tı. Kays Anef oğlu bunlardandı. füıys medi Ali tarafına göndermişlerdi. 13 
bam başka bir manzara arzedi- Onu b.en lıuyuttum .. O benım ~~ladım- Allah rahatlık versin dostum.. oğlunun başında altı bin kadar d tın hareket iki tarafın tam bir ittifak i:tl 

h k"k" A "k 1 1 dır. Ilır daha bana ve karıma boyle saç vardı. Bunlar da Basrah idiler. Kays re olduklnnnın nişanesi idi. . 
yorumubş, a 1 1

1 h'mderı a ı ar ma şeyl~rd~n bahsetme I- _ oğlu Hazreti A)•şeye müracaat etıııi~ "Bundan başka iki taraf ta ır. •1 

dahi unun a ey ın e ımış. Ertesı gun (Bertran) numuneler ı- . . .. .. .. tıı· 
Ç.. kü h b · . ~ . ona· yetlerınde bulunan butun ruesaya 

un er sene azı sımsar- çın lazım olan tahta kafes1erı hlızırJa- _ Biz Ali ile döğüşmek istemevi1_ . .. d . 
1 

"k" t f rnc;ı11' 

1 ·· l k J t l • k ·· · ld' mımler gon ermış er, ı ı ara n - . ar genç ve guze ı:z arı op ar maga yardım etme uzere evıme ge ı. Sizin aleyhinizde hareketi de arzu et- • lh"" .. 1 tt b k b. "")111 
, T . B' ") .1 b b c..ıı su u musa eme en aş a ır ~ 

türlü bahaneıerle bir zevk ve \e bana karısını ( ımı ı e era er meyiz. Onun için itizale (yani bitaraf hrk· 1 d ~ b·td" . 1 dı" - ·· ı d" B · · · a ım o ma ıgını ı ırmış er . 
eğlence yeri ohm Galveıtona bah~ede bıraktıgını soy e ı.. en ışır.ıı Samı·m" olalım f. kalmağa) karar verdik. " .. , . . . . sııl· 

b k L·t· 1· y d dim ki. H . • A. ~ı.t 1111· lamsenın sulh ten 'e 
gönderir teşhir eder ticaret ~a u ı ırc ım. e ona e • azretı Ayşe, muvafakat etmış: h"" h k" . t" d •. h . k 1 nttıTf 

' H d" · · · "d 1· ! Bı'•de ba .. ı teşebbu"sler granit · . . . . . un a ımıye ın en sup esı a ın .. I F "h H b k - ay ı 'emıze gı e ım .... ,,, ' - Sız bıhrsınız. Bıtaraf kalın • 
yapar armış. erı a h • u. ma - Gu .. ldü ve basını salladı. kayalar üstüne atılmış to- k d"kt b"t f k 1 l 

d 1 1 e etı pro :.: ·arar ver ı en sonra ı ara a mı~ "O "k' t f tn t b' h zııt 
sa 1 an a~ an amaz Y •• : - Haydi. Öyle olsun... humlara benziyor. Ekildiği yer demişti. • d gec~ 1

1
1 a~a . :m 1.:küu ıı ftt· 

testo etmış ve hatta kendısını Gittik .• kansı bahçede yoktu. (Dimi- yeşillenmiyor, fakat kendimizi Dunun üzerine K:ıys oğlu altı bina- f~7 ed uyu ~·a~: mnı)~e 
1 

ve su t n ..,et"' 
göstermekten bile sarfınazar et- yi ça;:'lrdı. Fakat cevap veren olmadı. avutmanın yolunu buluyoruz. damını alarak llasradan iki fersah rne k ed ec.c ·b.ıç ır şeyd" at~~mdış ':dl. 
miıtir. Kansından da hiç ses çıkmadı.. 1 C lh "t . t• es erın ır mes u ıye ıçın e ı . 

Yerli malı meselesi , bu da- safe~e 0 a~ e Haya t~ı Amıı·ş 1
•• B 'Ortada muztarip olan, korkud1111 

Netice itibarile müsabakayı Yatak odasının kapısını vurdu. Fakat d d Kays oglu azre ı ı nın asra- . . k d"l .. t hd"t d t hlİl'e 
bir Amerikalı kız kazanmıf. Fe- sımsıkı kapanmıştı. Garip garip banı.ı valardan biri ir. işin üstün e ya geld:ğini gördükten sonra onu dn ~trıyen,d e~ a~ er;nı e .1 e e~ c nl!lr' 
riha Hanımın verdiüi malumata bakb. Yüzü bembeyaz idi. Dudald~rı tit çok çalışıldı, projeler yapıldı. görmüş, ona da: Oarşısın ak 't'ı.''°s .atr. gekçırden lınsnd"' ıı 

• d o 1 ı k ki H Ik b h't b h k"" "'d n· b"t f k 1 • k d"k smanın a ıne ış ıra e en er ı.,, - b "b" • I 1 G I t d riyor u.. mu..ı: arım a apıya yu el"- a u ı a ı er ursu en _ ız 1 ara a maga arar ver 1 • 

~ore .. u ~l 1 ış drl e a h'b~ Int a dir.1 ve yıktım işitti, her ağızdan dinledi. Halbuki aramızda bir şayia çıktı. Git- • • • 
ç yuz mı ;on ° ar sa 1 1 5 an- ':'avanın sazlarında büyük bir de1ik 1 k • ,, .... ser. c"'lcb!' r!.l"'rsan, bı"zı' bi_taraf Sebe o"lu. ile a.rkadaşlan vaziyeti~ 

b i l b" y h d" "k" k d Geçen sene meme eh saran "... b... - :r .. _ 1> .. 
u u ır a u ı ve 1• 1 .ar a aşı açılmıştı. Giincşin ziyası odaya girmi: k kaldığımızc!an tlolayı cezaya ugratn· kından tetkık edıyorlardı. Sulh ve nıt, 

Çok meşgul olmakta ımış. tu·· .. ler u··rpeı·tı'cı' bı"r sahrıevı· aydınlat- iktısadi tehli enin ne derin bir b d k ., 
J J T cul. lıfai asıp kesecek miı;;sin. Erketdc- salemet cereyanının u erece_ ·.u' 

1 Feriha H., Istanbulda yarım mı~:ı. uçurum olduğunu gördük. a- rimizi öldiirüp karılarımı:=ı r~;'!" edecek bulması onlan bizar etmekte ıdı. fd~ 
bıraktığı Kaçaltçılar filminin a- Gözlerime inannmaclım- sarrufa karar verdik. Hem de mlş•dn. Buna ne diyo un'l unlnr.n kat bunlar. kcu·arlarım vermisle~" 
lınması için çalışacaktır. Sepete atılmak üzere yırtılan küğıt- işe yerli malı ıhlamurdan başlı- ash var mı? Onlar bütün bu cereyanı bozacakla 

vekil 
lar veyahut masalar üzerinde parça- yarak. En can alıcı bir davada Demi~ti. Bütün bu birlik bu müsalemet. 11~ 
parça edilmiş lcartlar görmüşsündür. bukadar acayip bir başlangıç, Hazreti Aliaçıkça cevap verdi: ittihat cereyanı onların suikas~•~. 

Nakahnt dcvres ni geçi
rinciye kadar ~1aliye 
Yeki lınc vek:"ı)et edecek 

Ah dostum ah. Bu vaziyete düşen hıç hadisenin ehemmiyetini birden- ~~:ıim gibi adamdan böyle bir kurban olacaktı. Sebe oğlu Hazreti i~ 
bir sevgili, hi~bir aşık tnsa\"\'Ur edn~. · sey ümit edilmez. Dunu ancak küfre liyi yakından tarassuda memur et~ Jj, 

mez. 
Orada kadına benziyen hiçbir şey 

yoktu. 
Duçar olduğu rahatsızlığından ne· Didik didik olmuş et parçalan 7C 

kahat devresini geçirmek üzere lstan- l.anlar ... 
bula gelecet;rini yazdığımız Maliye ve- Bütün bunlara baktım ve hastn ol-
kili Saraçoğlu Şükrü Beyin yerine ve- <!um .• 
kaleten tayini tasavvur olunan l\lilli Bertran biraz daha fazla durdu .• 
Müdafaa vekili Abdülhalik Beyin de Dösemede ,.e duvarlarda olan et par
rahntsız olmasına binaen bu iş ik- çal~rını ve kan lekelerini biraz daha 
tısat Vekili Mustafa Şeref ve seyretti. Ye sonra hafif ve yumuşat. 
Nafıa Vekili Zekf1i Beylere tek· bir sesle gülmeğe başladı. 
lif olu.nmuş fak~~ her ne ~adar ç.ıldırmadığına şükrediyordum. Hiç 
kısa bır zaman ıç~?, i.~a ~abıl o· ağlamıyor. saçlarını yolmuyordu .. Ka-
Jursa da Saraçoğlu Şukru Ileyın neka- esı"1'..>nde donmus; gözlerile ve g.i . . . .. h r~ d d .. t b pının :> i;;• • hat de\'rı ıkı uç a .a an or eş aya 1 k d d. k". 

d 
_ 'h 1 ere e ı ı. 

kadar imtidadı melhuz ol ugu cı t>t c, 
b k .1 "'dd t h kendı" daı·- Kendisi bu odada kapanmış olacak, 

u auar uzun mu e em . . d k" d 1·1 t t1 1 · h d 1. · 1 · · vel·ıne (Ilımı) de tavan a ·ı e ı' en a amış 
re erı .~·e ~m eklm~ ı;e.fışderınıt 1, . Bu böyledir dostum- Deliği tıkıya-
ten goremıyece erını ı a e e me erı- 1 (D" ") . b kl. 1. M tlaka . . • . ım ve ımı yı e ıye ım. u • • 
ne bınaen l\falıye vclmletı umunınun 1 • ı· 
Başvekil lsmet Paşa tarafından riiyct ge ece:• 1

.r. . .. . bt:kle-
edileceği haber alınmı;.;tır. . (Bı~ı~ ! 1• tam .m gune\de . .. 

Ankara, 20 _ Maliye vekili Saraço;; clık. Ilır ıkı .. ker.~ o.~u o~manda evı ~~· 
1 S ""k ·· n ı · "k" ·· kadar ne zctlerken gormuştuk. horkuyordu. Zı· u • u ru ey nr ı ·ı gune · • • .. .. • . . 
kah;t devresini geçirmek üzre Istanbu ra kabahatmın huyul~ oldugunu bılıyor 
la hareket edecektir. Vekil Bey l.stan du. (Dertran~ ?nu çn.ı;ırdı. Hop~ıya h.>p 

b. k d ı ı kt tıva koştu .• I~lınde hır tutam sıyah ka-bulda ır ay a ar a acn · ır. J 

dın saçı, dostumun .se\·gili kansına ai ~ 
San1sunda ı ecı bircinayet bir tutam siya11 kadın saçı vardı-

Geçen cuma günü Samsunda feci (Bertran) güldi!: 
bir hfldise olmu/ur. Samsunda tüt·in (Bimi) yaklaştı. Bertran sesine tat-
ticaretile meşgul olan J{ibar Riza H.in lı bir eda ''ererek ~ülünısedi. Ve onu 
mahdumu Osman Bey cuma günü zev- okşadı. üç gündür (Bimi) yi seviyor
cesi ve iki arkadaşile birlikte otomobil du. Akşam yemeğini bizim sofrada ye
le ,.ehir civarında Sabri Beyin çiftliği- di. Si~ .ı. kadın saçlarını hala elinden 
ne gitmiştir. Akşam ı:.ehre avdet eclcr- bırakmıyordu. Bertran kansının ka · 
terken otomobil bir pusuya uğramış lara bulanmış ve kaskatı olmuş saçları 
atılan silahlardan çıkan bir kurşut•un na bakarken gözlerinde ani bir alev 
isabetile Osman Bey ağır surette yara· parladı .. 
lanmış ve beş gün sonra vefat etmi~.- Korkmuştum.. 1 
tir. (Bimi) mütemadiyen içiyordu .. ~i 1 

Osman Beyin kimse ile şah i d ii~rnan ha~et .sarh?ş olmuştll. (Bertran) dın· ı 
lığı olmndığl için bir yanlışlığa kur· Jedı, dınlcdı. ve sonra..~: .. .. f 
han gittiği 7 .. annedilmektedir. Merhum (Hans) sıgaras~nı sondurdu. 1 
henüz 27 yaşında ve bir senelik evli i- - Sonra •. dedım.. 1 
di. Cenazesi yarın Vatan vapurile şeh- - Sonra Bertran onu kendi elile 
rimize getirilecektir. Jyi tahsil görmüş öldürdii. Ben kumsala gezmeğe gitmi~-ı 
kıymetli bir gencin böyle feci bir suret tim. 
te vefatı çok şayanı teessiirdür. Bu tamamile dostumun vazifesi idı.ı 

bire karikatürleştirdi. inanış za- • • ı rro sapını:.- adamlar yaparlar. Halbuki siz adamlar vaziyeti ona bildirmış c P 
yıfladı. Bu hamleden tek bir ya· de, biz de müsl ümanız. Bu sizin deaik· Sebe oğlu evvel! kendi adamlannı ~·' t 
digar olarak ta sadece ıhlamu- ıerinizden birinin de vukuuna. imk:iıı ladı. Bunlar onunla San'adan hare ,e 
run beş misli pahalılaşması kaldı. yoktur. eden üç yahudiidi. 

Milli iktısnt geniş ve çok et- - O halde biz bitarafJığtmızda de- Bu adamlarla bir kere daha göriif 
raflı bir program meselesidir. ,·r.m edeceğiz!. mek lazımdı. 

d d - Devam ediniz. Bunda bir beis yok Sebe oğlu anlattı: 
Biz sanıyoruz ki gazeteler e ört tıl<' tur... · _ Barışıyorlar. Bizim bütlin y~P 
makale çıkınca, birkaç konfe- Vaziy46t bu suretle tavazzuh etruio: lnnmız boşa gitmek üzeredir. Eı:te~'. 
rans verilince, iş olup bitecek. ti. bize verdiği sözü tutmazsa fel!lket bt 

Ne yazık ki buna· bağlanan Ortada üç fırka vardı. Bunlann bi· zi tehdit edecek ve topumuz helak olll' 
ümitler çok geçmeden çürük ip- ri Talha ve Zübeyrle, biri Ali ile benı· cağız. 
likler gibi birer birer kopuyor. berdL Biri de bitaraftı. .Meymun oğlu cevap verdi: ti 

lki muhasım sayılan taraf arasında _ O halde biz dördümüz bunln 
Bu meselede sade benim idrak da harp ruhu değil, sulh ruhu hakiHıdi. kendi halleri üzerine bırakıp hemen 5'" 
ettiğim kaç devir va'! Bosna Delki hiçbir kims~nin sul~te~ şürıh.~ vuşalım. _ 'J\• 
Hersek vak'asında Avusturyaya si kalmamıştı. Allame Jbnılesır bu ha- Cermuz oğlu ile Kerrus oglu bu fı 
kızıp başlarımızdaki Viyana fes- li beyan ve kaydederken der ki: ri kabul ettiler. Onlar da: 
!erini yırtmıı ve halis Avusturya "Talha ve Zübeyr ile beraber bulu- - Hemen gidelim ve yerimize g;zlt' 

kadifesinden kalpaklar giymiştik. nan bütün l\ludar kabilelerinin sulh- nelim. 
ten şüpheleri yoktu. Yine onlarla be- Fakat Sebe oğlu razı olmadı. .. 

O zamanki gazeteler bu müna- raber olan Rabia kabileleri tamar.ıile - Hayır, dedi, ı;idemeyiz. Biituıt 
sebetsizliği intibah diye alkışla- sulhperverdi. Yemenliler de a!'ni fikir Esrail oğulları rnukad:lerab bizim bıl' 
mışlardı. Yerli malı lakırdısı ta de idiler. Hazreti Ayşenin bu cephesi radn göstereceğimiz ı:;eabtn bağlı .. 
0 zamandan beri dillerde dola- otuz binden fazla bir kuvvet teşkil edi- Üç yahudi, Sebe oğlunun ne derı1e1' 
şıyor. Aradan geçen bunca yıl- yordu. Hazreti Ali, bunlara Malik ile istediğini anlamadılar. Meymun oğ11l 
dan ne hasıl oldu? Kazancımız Hakimi göndermiş, ne fikirde oldub.I . sordu: d· 

rını sordurmuş; Talha, Zübeyr ve Ay- _Bütün Esrail oğullarının mukn 
nedir ve niçin ayni yollarda sü- şe bunlara: Biz ve bir ikimiz söz iit.c- deratı tehlikedemi:' 
rüklenip duruyoruz ? rinde duruyoruz, demişlerdi. _ Evet tehlikededir. Yalnız Yem~: 

Gazeteler iktısat haftası diye "Nasıl Ayşenin tarafında bulun~ n· deki dindaşlarımız değil, bütün )'~r Y 
bar bar bağırdıkları günlerde m•ıım::nmmmılınıııtnnıııınıııı••kııı~~ıııııkıııııu;:ııııın~ıınıııınkııııuııınııııııuııınııııııuıın zündeki dindaşlarımız tehlikededir- JI 

d 1 1 ·nuz. ş e o ur u, ıpe çorap ı, - nunasıl tehlı"kedı"r"'. Sebc orrlu se 
Hilaliahmer bir balo •.er i. ç e- .., 
rinde bir davetli bile yerli giyin- lame roplu konferansçılar bu şimcliye kadar bunu bize açmadın? .. 

l.:in yüreklere yerleı- vaize benzerler. Sehe oğlu cevap ;rerdi: . ıt\ 
memişmiş, Y inandırmanın en birinci fartı - Bunu anlamanız icap ederdı. Ş 
mediğine bundan güzel misal inanmaktır. Hiç kimse sesini diye kadar anlamadınız mı? 1' 
olur mu? vicdanında duymadığı, ' bütün üç yahudi, reisle~inin yüzüne "~: 

Geçenlerde, iktısat haftasının . . d • b" d alık Lnktılar .. Sebe oglu tekrar sord 
ruhu ıle ınanma ıgı ır avanm - Hala anlamadınız mı? " 

galiba ilk günlerinde hanımlar bayrağı olamaz. Boris Bulgar şa- Hepsi de bac::larını eğdiler ve cc'11 " 

konferans vermişlerdi. Gazete- yağı giyior. Bizde de yukardan verdiler. 

lerde resimlerini gördüm.' Hepsi başlasın. Zaten aşağıda israf - Anlnmad~k ... ~e~e o~lu. ·n fılC 
kürklü idi. Kürsüde bu kıyafetle namına °'ne var ki? •• Bütün me- - O halde dınleyınız. Bız bugü 
halka yerli mal ve milli iktısat- murları, devlet bütçesinden ge- tc~:ıı kaçıncı senesindeyiz.. 
tan bahisten fnyda umulur mu? çinen herkesi yerli malı kullan- - 36 ıncı senesi:ıde •. 

(RitmedlJ 
Ramazand~ nariilesini tokurda- mnğa mecbur edelim. 111< mer- ,,. 
tarak orucun fazilet ve sevabın- hale için bu yeter. 1) l!miıtsir tarihi, üçüncü cilt sal• 
dan bahseden bir vaiz düşünü- ~ fe 103. 
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· · .-. -· ~retler · -· 
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Gazinin bir sözü 
"Gazi dedi ki: 
- Darülfünunun bu sıcak muhitin

den insan kolay kolay, aynlamıyor. 
Darülfünun emini dedi ki: 
"- Onun için biz burada ölmek is· 

liyoruz. 
Gazi cevap verdi: 

"- Hayır, hayır burada ölmek değil 
;aŞamak isteyiniz şimdiki mefkfm·d.: 
a ker bile ölmiyerek harbi kazanmak 
için çalışır.,, 

Darülfünunda geçen bu muhavere 
ııç asır ilerisile üç asır gerisini kar~r
lnştrrdı. 

• • • 
300 sene evvel: 

5 -

Amerıkada son senelerin en şayanı dikkat düğünü 

iki haydut kıralın ( ! ) hanedanı 
bir izdivaçla birleşti 

Bu suretle AJkapon Şikago haydutluk kıra/lığını 
rakıpsiz bir şekılde zaptetmış oliıyor 

Amerikan polisi haftalardan
beri Şikago haydutlarının kıralı 
Alkaponu aramakla meşguldür. 
Polis bir çok yerleri baamış, fa-

Bu ayın ortalarında bütün ha
zırlıklar ikmal edildiğinden dü-

ğün yapılmıf, 5 bin kiti düğü
ne iştirak etmiştir. 

Alkaponun bütün ailesi düğün 
ınerasimine iştirak ettiği halde 

kendisi klisede yapılan ayinde 
hazır bulunmamış ve on ara mü-

kellef bir ziyafet vermekle ikti· 
Teokrasi dünyayı at.ret ıçın istis

mar ederdi. O zaman dünya insanlnm 
<Yarın ahret için) komnnyalannı h.ızır 
ladıklan bir ahret le\'azım a:::ıban j. 
di. 

kat haydutlar kıralım bulmağa 
muvaffak olamamışlar. Meğer bu 
kıraJ, pek mühim bir işle meş
gul imiş. Alkaponun içki kaçak
çılığı hususunda kuvvetli bir ra· 
kibi vardı. Bu rakip, geçenler 
de Anupayı dolaşmağa çıktığı fa etmiştir. 
halde hiç bir memlekete kabul Alkapon, kız kardeşine hedi-

" -dan rahat, rahat sefere çıkm<Lk edilmedigy inden dolayı tekrar ye olarak 50.000 dolar vermiş-
için bir teneke ibrik, birmis\'ak, bir tec-
\ı'iti Karabaş, bir mızraklı ilmühal, bir Amerikaya dönen ve orada meç· tir. 
t;:n'amı şerif ve bir lokm (nanı aziz) hul eller tarafından vurulan Jak Evlenen çift bal ayım geçir-
kafi idi. Dismonttur. Alkoponun bakire mek için Kubaya gitmişlerdir. 

·:Katedral, tekke, kilise insanların be· bir kız karde4i, Diamondun da Alkopon Bu izdivaç neticesinde Alka-
d"r' "rini :ıarl,. ~den çe:terek ahret yolu k Ş'k h d • k k 1 bekar bir ardeşi varmış. Bun- olacaktır. iki rakip kıral buna pon ı agonun ay utıu ıra -
rıa musaffa bir ruhla göndermek için 
kuruımuşbirer makine idi. San'at ah- lar evlendirilecek olursa iki hay karar vermişler, ve düğün hazır- lığını rakipsiz bir şekilde zap· 
tet için kalen. yontar, fırça salJardı dut kıralın hanedanı birleşmiş bkları başlamış. tetmiş olmaktadır. 

D . • . ... d b. • ................................................................................................................................... . 
e\•Jet ahl'et ıçın yer 'yuzun e ır za { 1 M · l b 

1.-•a idi. ngi tered Memleket Haberleri 1 ''.artık y acıt e .arıştım,, işare· 
Teokrasi ordularının parolası: e tıne ragmen evıne arkadaşları 
•- Allah yoluna din uğruna şehit. idam cezcsının k eldırıln-.ası Izmirde bir ile beraber tecavüz ettiğini, 

• • • tecrübe edilecek Rüştü B. evin camlarını kırdık-
300 .. ene sonrıı: lngiJtere Avam kamarasının bir skandal ! Jarım, Turgudun çok asabi ol-
DemokıT.si dünyayı halk için if'tic;. encümeni idam cezasının kaldı- A.·1ual la H. ,\lacit [3 .. ın mı· duiu için, zabıtaya hakaret 

• ~aı· eder. Dünya ahretin levazım am· ) !f etme,, ihtarına kulak asmadığı-
barı olamaz dünyı.. ahretin değil, it ısa- rı ması meselesini tetkik ediyor- nı Naci Ef. ise turgy udun "hay-

d H t t tk"kl · · "k l d dostu, yoksa rurgut nındır. u. eye e 1 erını 1 ma e e- di bize gidelim,, diye kcndile-
Devlet ahret icin bir zabıta değil rek raporunu vermiştir. beyin mi ? rini götürdüğünü Muallanın ka-

. :san oğ .Jlnrının ·rahatlığı için ku ··•1
• Heyet, beş sene müddetle Istaobul Ticaret gazetesi sabi- payı umudıyarak girdiğini ve 

ntu~ bir makinedir. Demokr:ısi gökten idam cezasınm kaldırılmasını ve bi Hakkı Turgut B. in zabıtaya kendisi de girdiği vakıt Turgu-
inen haklan, toprağa indirdi. bu müddetin tecrübe müddeti hakaret cürmünden Izmirde tev- dun pijamalarını Macit Beyin 

An mukaddes, Arzı me\''t:t ad~m) k f d td•v• 1 d l fi d d y k sayılmasını teklif etmif, bu beş i e i ıgı zmir en te ıra a üzerin e görüp tanı ıgını, a-
• <.'ğilcliı'. 

sene zarfında mahkemeler tara- haber verilmişti. lzmir gazete- bahatı olmadığı halde kendisi-
Çalışılan toprak, kazılan maden iş-

liyen makinedir. fından verilecek idam cezaları- ferinin verdiği tafsilata nazaran ni tevkif ettiren Mualla Hanım-
Onun için demokrasi ordusunun pa nın, başka bir cezaya tahvilini Macit B. ismindeki bir tütün dan 5000 lira tazminat istiye-

·lau: istemiştir. tüccar.om metresi Mualfi H. nın ceğini söylemiştir. Hadise q-ecesi 
"- Ölmeden öldürmek, görünme· Rapor, Anm kamarasında mü- evini bastıkları ve zabitaya ha- evde bulunan iki kadın tagay-

dengörmek, \'e kazanmak! zakere edilecek ve kabul olun- karet ettikleri iddiası il.e yaka- yllp etmişlerdir. Naci ve Rüştü 
• • • duğu takdirde bir layiha hazır- lanan Turgut B. le Ödemitli Beyler serbest bırakılmışlardır. 

Teokrat ölmek için yaşar. tüccar Rüoıı.tü, maliye dairesi teb-
Bu günün adamı mefkureyi yaş:ıt· lanarak meclise takdim edilecek- "' TÜRK AKADEl\11 TiYATROSU 

?!lak için ölümü bilendir. li tir. fiğ memuru Naci B. lerin birinci 
Şark, müstemlekeler yarı müstrm- Heyet tarafından verilen rapo istintak dairesince tevkiflerine 

leke memleketler hflHl, ölmek için ya· run umumi hülasası şudur: karar verilmiştir. Hakkı Turgut 
§ıyanlarJa doludur. ı •Ecnebi memleketlerdeki va- B zabitaya hakaret etmediğini, 

Gandi n Hintliler ölmek i~in yaşı· dostu olan Muallanın evde Ma-
l' k d" ziyeti uzun uzadıya tetkik neti-
or. Hindistan ~ü.stemle e ır. ,. . ~ cit var diye kendisini eve alma-

Umn ölmek ıçm yaşıyor, 1 ıbet ıs- cesinde, can ve mal emniyetini 
tiklal ve hayat için bir çöldür. ihlal etmeksizin, yahut cemiyetin dığını söylemiştir. 

Türkiye niçin müstemleke değildi··, masuniyetini bir tehlikeye uğrat- Mualla Hanıma gelince Maci- T. A. T. 
d. 1 d" d t ld y T d Şehzadcbaşı ( Hil!I ) tiyatrosunda 
ıye hayret eden er: maksızın idam cezasının ilga edi- ın os u o ugunu, urgu un 

Gazinin: ) b"l y. k . ld k 1111mmnıı111111111"1ımmı•••ımonmıı• .. m.,., .. 111m11111"11Hfıtt"'""''111u111umıımıım ( Salı ) günü akşamı 5:'\at 21 de 
x d Y•l k . t • • e ı ecegıne anı o u . mıyor. Bunlar kalktığı gibi dara- (Umuma) perşembe gunü giınduı "- ulmek egı, yaşama ıs eynı . ı. . . . .. 

§İrndiki mefkurede asker bile ölmiye· Esasen, artık eskısı gıbı ıdam ğacı da kalkacak olursa bu mü- snat 15 tc umuma ve (Talebeye ) 
l'ek harbi kazanmak i~in çalışır,, sözii-ı çanları çalınmıyor, idam cezası tat- him bir mesele teşkil elmiyecek- (Kan, Koca Arkadaş) piyes 3 perde 
ne mim koysunlar. Sadri Etem bik edilirken siyah bayrak asıl- . tir. ve ( Bravo reji~ör ! ) Grotesk J perrlc. 

V AKIT 21 Kanunevel 1930 

Sieorfac1lar 
Birleşme talebinin isafına 

imk&n görülemiyor 

Sigortacı Tacettin B. :sminde 
bir zat Reisicühur Hz. ne bir 
istida göndererek sigorta prim

lerinin asgari yüzde yüz yüksel
m ·ş, bulunduğunu, bir sigortacı
lar ittihadı teşkili lazım geldiğini 

arzetmiştir. Bu talep tetkiki için 
Iktısat müşaviri Şefık B. e ha
vale edilmiştir. 

Diğer taraftan aldığımız ma
lumata göre bu cihet ticaret 

odasının da nazarı dikkatini cel
betmiş, sigorta nakliye primle-

rının indirilmesi Gazi Hz. ne 
takdim edilen iktısadi raporda 
istenmiştir. 

Bir sigortacılar ittihadı teşki· 
Jine gelince bu muhtel(.L ticaret-

haneler teraf ından arzu edilnv·k
tedır. Fa kat adedi 50 yi geçen 

sigorta şirketlerinin birleşmesi 

şimdilik imkansız görülmektedir. 

Nakliye primlerinin yüksekliği 
aşikardır. Mesela buradan Sam
suna kadar bir malın sigorta 

primi Tiriyesteden lstanbula kadar 
alınan primin iki mislidir. 

Behcet bevin sıhhati 
ol 

Tütün inhsan umum müdürü 
Behçet beye dün de ameliyat 
yapılmamıştır. Ameliyat kurşu.ı 
yaralan tamamile geçtikten sonra 
yapılacaktı. 

DAVET 

Kasımpaşa idman kulübundan: 

26 Kanunuevel 1930 cuma 
günü, Cümhuriyet Halk Fırkası 

binasmda senelik kongremizin 
icrası mukarrer bulunduğundan 

yevmi mezkurda bilumum aza
nın teşrifleri rica ~lunur. 

sa 
Darülbcdayi Temsilleri 
Bu aktam 

aaat 21,30 da 

HliYH itin~e 
Rüya 

Facia 3 perde 
Muharriri : 

Cevdet kudretB. 

l\rzuha ci m •h 
met Ef. komedi 
Muharriri •.Galip 
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11111111 

Yarınki pazartesi aktamı 21,3Jda 

8üt Kar~e~ler ~::d: 
•R• • • • • • • • •N• • • • • • • • • ÔÜ; •G• · 11· • • • • • • • ·s~e~;s:d': ta::m:n-sÖzm •E•ı• • • •d• • • •M• • • •d• • ;d• • ;;i;li4;,ciı:c;e;:ı:dc•h;r 

amon ovaro 1 11 or""" d ve şa~kı~, ilk süperprodüksi- ve a a rı z~.mandan .~aha faz!a 
a <şanı r yon fılmı olan guzel ve goz alıcı go-

rünerek seyircileri teshir etmiş muzaffer olmuştur. ilaveten: Müteharrik resimlerle komik ve Ford fabıikalarını ziyaret manzaraları. Metro Goldvvin Mayer fılimidir. 

----------------------------------------------------------------------------Tefrika numarası : t 2 yorlar. Tepede gecenin soğukluğu du- lar, bahçeler, işaretler yapan insar.Jar. - İmkanı yok canım! .. hesabı doı?· lerini kaznnmağa haşladıktan sonm e,· 
yulacak. Bazılarının elleri dondu. U· Uyuyoruz.. Uzun müddet uyumamıştık. ru yap!_ lenme ... Ancak bu suretle bu gibi ,.:ı ... -

Yazan · "Garp cephcı·nde .. ., müellifi 
&ik Mari11 Rem4ıgue 

yudukları halde az kalsın yuvarlana- Acısı çıkıyor. Kafileler, kızıl bayraJ;- Istihk{Lmcı izni ile çocuğun doğma- alarm önüne geçilir .. 
caklnrdı. İçlerinde ikisi buhar maki- Jar, şimendiferleri i~gal eden muhafız- sı arasındaki zamanı parmakları ile Dışnrda, akşam siyah perdesini ya-
nesi gibi öksürüyor. Kan tüküren bi- lar; (Yeni tabı!! .. ) sesleri, ihtfüll... bi hesap ediyor \'e sonunda: vaş yavaş indirmektedir. Ormanlar u-
rini zorla yanımıza alıyoruz. ze ne .. Hele bir uyuyalım. Sonrasına - Her halde hesabım doğru.. fukta esmer inekler gibi yatıyorlar. 

Mendili cebine koyarak meyus bir Allah kerim... Diyor. O vakit. Lederhozenin limon 'l'arlalnr trenin kapısından nl,nn so-
halde mırıldanıyor: Senelerce ,·ücudumuzu hırpalamış o· sarısı yüzünde bir sırıtma hasıl olu· luk ziya ile pırıldıyorlar. Artık yurdu-

- Hay allah mustnhakını versin. Ben lan yorgunluğu şimdi hissediyoruz. yor: muza varmağa iki saat kaldı. Beti e 
de hesabım faman zannetmiştim. * • • -:Mutlaka birisi seninyerine çalış- çantasını omuzlanna tnluyor. O şchir-

i Tenha rıhtım üzerinde J<~fendisini Akşam oldu. Bir küçük kandil yanı- mış olacak.. den birkaç istasyon beride oturur. Biz 
kaybetmiş bir köpek vagondan vagona yor. Tren yavaş ya,·aş yürüyor ve ma· lstihkfimcının alnında ter dnmlala- den evvel trenden inecektir. 
koşuyor. Ezilenlerden birisinin köpe· kinedeki sakatlıktan dolayı sık sık du- rı toplanıyor. Sayıyor, sa},yor, tekı·r~r Tren durdu. Adolf ellerimizi sıkr
ği olduğunu sonradan öğrendik. Rıh- ruyor. Asılı torbalar sallanıyor, pipo- sayıyor. Dudakları titriyor.. Sakallı yor. Ona (güle güle!) diye bağırırk .. ·ı 
tıma atlıyarnk tasmasından yakalıyo- tar tütüyor, köpek uyuyor.. bir ~işko kapıya doğru eğilerek kah- büyük bir hüzün duyuyoruz. 
rum. Tren hareket ediyor. Vagon ba- Jlirisi bir Yak'a naklediyor. Orada kahalarla gülüyor: Ağır bir hareketle rıhtıma atılı}or 
samağrna sıçrıyorum. Detke ve Yilli garip tabiatH. bir zabit namzedinden - Ne matah! .. Ne kazanış!.. Ye etrafına bir göz gezdiriyor. Hu ba-
beni içeri çekiyorlar ... Nefes nefese ve bahsolunmaktadır. Başkaları açık sa· Betke dikeliyor: kışı bütün man7.arayı - bir kuru mr-
ilk defa büyük bir sevinç duyarak diyo çık ve hatta rezilane vak'alar anlalı· - Çeneni kapat!.. lanın yağmur suyunu içtiği hırsla -
rum ki: yorJar. Kosole bu söylenenlere kahh.n- Sakallı soruyor: sarmaktadır. Sonra bir defa daha N:-:e 

- Bu köpeği hatıra olarak ahkoya- haile gülerken çiğnediği tütün yapra- - Neden!.. dönüyor. Fakat artık sözlerimizi işit-
cağım !. ğı ağzından düşüyor. Dinliyenlerin h"ş - Çünkü öyle Irmın ... Artür .. Çü ·iik miyor. J,od\·ig Dreyer acılarına rağ. 

Sonra onun i~in yiyecek arıyor m. !andıkları mevzular harbe taalluku ol- limon .. sen de sus. men vagonun kapısına gelmiştir. Ses· 
Bir marşandiz treni yanımızda te- Herkes bir parça bir şey veriyor. Kö- mıyanlardır. lstihkamcı mosmor oldu. Şimdi eş· leniyor: 

\·akkuf ediyor. bizim gittiğimiz istika- pek ku}Tnğunu sallıyarak sevinçle yi- İki parmağı eksik olan bir istihldim· ya ağına tutunmuş yeisle soruyor: - Haydı Adolf! durmasana! .. ka. 
~ete gittiğini haber alınca vagon dnm- yor. Adını Volf koyuyoruz. Ileş daldk:ı cı kansının altı ]ibre ağırlığında w - Şimdi ne· yapayım?. rın seni bekliyor .. 
ltatındakiler hemen naklediliyorlar ve sonra hepimiz bu hayvancağızı bir daha yedi aylıkbir çocuk doğurduğunu sii}._ Jüp nasihat verir bir tavırla diyor Betke gözlerini bize çe\iriyor ve ba 
aputJarını, battaniyelt!rini odun v<? ayrılamıyacak kadar sevdi! . lüyor. Lederhoze alaycı bir tavırla di- ki: şını sallıyor: 

taş YJfınlan arasına yayarnli yerlcşi- Tren yuvarlanıp gidiyor. Evler, ağaç- yor ki: - lnsan çocuklar büyüyüp ekmek- .(Bitmedi) 



A ma ıme~~it : 1 Polis Haberleri , __ _ 
30 kadın 

Romanımaı hakikat , ı 7 ıtt 
hakjkatimsiroman: 19 - ~ Zabıta yangın yerJerinde 

------------" icrayı taaliyet eden 
Tam 27 gün, bir an kendime 

1 

fahişeleri yakaladı 
. hBkim. olamadı_m , .. kim~~=~~n t.::!;:m~:10:!t•;~ 

Btaımle beraber herkes te, .lfazınm gu~w1;unu çıkanp, kadınların teferru yolsuz kadın yakalanmıı •e gene 
ne yapacağını merak etmişti. ı atını tetkike başladı. yangın yerlerinde icrayı faaliyet 

Delikten bakıyordum. Razi önce Jorjet, surat astığımı görünce Şeyh d 
3 

h k f d'I k t 
k t . · ı • · · .. ı -· · M d h e en eırar ane Cf e ı ere a-ce e ını, ye egmı ve sonı·a gom egınm em u a: . . • • 

önünü çözdü, koynundan muska gibi - Canım, dedi, şuna anlat. insan arrı harrı edılmıştır. Arap. ~akbul~, 
bir kese çıkardı. Oradan bir miktar sıra kaçamak yapıverir .. _ Arap Hasan ve tespıbçı Ismaıl 
para alarak ayni itina ile keseyi koynu· Sonra yanıma geldi, boynuma sa· ismindeki esrarhane aahipleri 
na yerleştirirken birdenbire kapıyı aç- rılarak: j tevkif edib. i,lerdir. 
tım • - Bak, sana yeni hazırladığım nu- ı F . b" k a 

. · · d'k r - Kat· ·ı bi ecı ır az Donakaldı. Alay ederek ıçerı gır ı ·. ma ayı yapacagım.. mgo ı e r 
O da işi latifeye dökmek mecburiyetin- düet yapmağa karar verdim, o da za. Dün sabah Kemerburgaıdan 
'.e kaldı, ve: ten artistmiş. lstanbula gelmekte olan bir yol-

- Anlaşıldı, dedi, kesemin yerini - Dem~.n ~~ptığınız dUet gibi mi'! ·ı cu otomobilinin direksiyonu bo-
1 .ığiştirmek lbım. O da guldu · . zulmuf, araba bir hendeğe yu-
ş f.. .. d'k k - Hayır, o başka, bu başka dıyc l S k t .. . 'd o orun parasını ver ı , yu arıya, .. . . . . . ı var anmıştır. u u anı ve fl -

S 11 h d kt k Çok rek uzerımden pıJemanın da ceketım 
unu a ın o asına r.ı ı · yor- . detli oldugw u için içindekiler ki-

ıd - . . ~k . · · . d CrrJattı. Katmırn da onu taklit ederel-gun o ugomuz ıeın ımımız, mm er· Ş ·ı - tt 1 ) 
d k. . . k ~ a ikisi de çırıl çıplak oldular. eyh Mem· mı en agır sure e yara anmış ar-
e, ımımız anapeye uz mp uyumıya . . d · · -1 ·· 

k . tik s 11 1 ıa- hun keyfıne dıyecek yoktu. Sunullah dır. 4 yaralı an hırı o müıtur. ara r vermış ·. unu a l ya gmı . . . . , 
J • t .1 K t• . b k t F k t, hemen krokı defterını elıne alarak on. ı Otomobı'lı"n ıoförü Şu"'kru .. adliyeye 
· orJe 1 e a ıngo).a ır~ n:''Ş 1

' ~ a rın resimlerini yapmıya başladı. j · · · 
ben, ak~amdanberı JorJet ıle Katıngo- ş· di J . t h kik t h ik .. 

1
. verılmıştır. 

k f 1.. h ... 1 ı·ı d k 1 1 ım orJe , a a en ar un- ------------nun !I ı ııu a pat'.r • :ınn an aş m.· d ··t . .. 
1 

.. d ·ı im 
anmağa ~ amış m. 1 b 1 tı 

1 
e mu enasıp ve guze vucu u ı e r-

. . . şımızda ·cambazlıklar yapıyor, en m.--
~t~.ng~, ba~gm bakışları ıle JorJ~ hir olempiyat güleşçilerinin kuramıya

te buyukbır tesır bıraknuştı. Bu bellı cağı kadar mükemmel köprü kurduk· 
idi. Daha. d~ğrusu bunun yalnız ben tan sonra birdenbire havaya sıçnyQı, 
farkında ıdım. Eh ... ne kadar . ols:ı, balık gibi iki üç defa boşlukta döndük 
huy canın altındadır, ~reler, Jo~Jet ha ten ı:;onra tekrar ayni köprü vaziyetin· 
n~ _olan rabıtasına ragme~ Katıngoya de ) ere düşüyordu. Böyle bir vaziyeti 
bıgane kalamıyordu. Katıngo hakkın· l a ettigw i zaman Razi dayanamad ı 

1 1 b·ı k .. . .e u r 
da daha fazla ma iimat a a 1 me uru sürünerek yanına gitti ve .Jorjete ilanı 
dl ile Raziye ı:ıürac_aat .ettim. Daha aşk etmcğc haşladı. 
o ak~m tanıdrgını söylcdı. Fakat Şeyh 1 Hiç sesimi ~ıka rmıyordum; Razi· 
Memduh: den ziyade benim lakaythğıma kızan 

- Ben tanırım, o ela Jorjet ile Lili· Jorjet ufak tefek yapılı olan Raziyi 
nin cinsindepdir. tuttuğu gibi yere yatırdı ve üzerine ~ı· 

Jo~jetle l{atingo, Sunullahın oda- karak pataklamıya ba~ladı. Razi: 
sına gıdi~ yatmışlardı. Berı, Şeyh Mer.ı _ Pardon, pardon, bir daha yap. 
duh, Razi ve Sunullah, Sunullahın a- marn diye feryat ediyordu. Biz gillmel\ 
telyesin.d-:- ve onların odasının kaı ~ı· J ten kınlıyol·duk. Nihayet ayağa k.al- j 
sında ıdik. Dayanamadım, kalktım I karak, Jorjeti tutup kaldırdım, oda· 
yatak odasının birdenbire k&~ısıru R<"· sına göl:ürüp yatan~ attım. Kollannı 
tım. Jorjetle Katingo, yatakta '" uır uzo.tarak: 
mıolar ve korktuğum hnşımııg c.lm 1'! i. _ Ge1 diye çağırdı. 

Beni görünce Jorjet bir az bozulur Red<!etmek istiyordum. Fakat ya. 
gibi oldu: pamadım. 

- Canım darılma... * * * 
Dedi. Hızla kapıyı çekip döndüm. j Taman 27 ı gün, bir an kendime ha· 

Odaya gi:-diğim zaman \'aziyeti, yüzüm kim olamadım Jorjetin tahtı tes1rinde 
den, sade Şeyh Memduh anlamıştı. geçirdim. Ta m27 gün, uykusuz, s~.r· 

- Aldırma dedi. hoş, yorgunluğumu ve hislerimi tahrik 
Ortada iki kadın mevcut olup ta, i~in Jorjetin bizzat kendi aldığı ve ba

onların beraber, bizim de ayn )'atma na aldırdığı muhtelif (drogue) Jarın 

mna akıl erdiremiyen Elif Razi, mes .. 

1 

verdiği sun'i hir hayatiyetle yaşadım. 

Jeyi başka türlü ıtnhyarak söylendi: Tam 27 gün, öyle zannediyorum ki P<'k 
- Nasıl aldırmasın. böyle şey mi o nz fanilere nasip olan bir ihtiras dev-

lur, biz de Allahrn kuluyuz. resi geçirdim. İşi günü unuttum. Fa-
Sunullah: kat bir gün, nihayet et, siniı- ve ke-
- Değil mi ya? Atelyeye iki kadm mikten yapılı olan zavallı vücudum ar· 

gelshı de ayrı yatsın. Biz Pariste iken .. tık işlemez oldu, ne aldığım (droguc) 
Sözünü bitirmeden kapı açıldı '\'e .Tor lar, ne de Jorjetin nüvaziş1eri beni lıa· 

jet, Uzerinde sade Sunullahın pijemusı- rekete getiremediler, ve bitap, yatağa 
Jtın ceketi olduğu halde içeri girdi. Ar- yattım. 

kasından Katingo, ayni pijemanm Asmah meccit 74 ün ev sahibesi, hal 
pantolonunu giymiş, onu takip ediyor dl'n anlar, sok samimi bir macar kadını 
du. idi. Bir anne şefkati ile hana ne git-

Birisi belinden aşağı, öteki belinden memi, istirahat etmemi tavsiye etti. 
yqkan çrulak iki kadının kar~nsrnda ap Bir otomobile binerek eve gittim. 
taJJaştık. Bilhassa, Elif Razi, heme,, (Bitmedi) 

-- :: _ 

Memleketimiz 
Merkezi Avrupa ile Iran 
arasında transit merkezi 

olacak 
Haber alındığına göre htiku

met merkezi Avrupa ile Iran 

arasında memleketimiz vasıtasile 
transit nakliyatı yapılması ıçın 
meşgul olmakta ve iş muvaffa· 
kiyetle yürümektedir. Macar Baş 

vekili Kont Betlenin Ankara zi-
yareti esnasında bu hususta Ma · 

carlarla tamamile itilaf hasıl ol· 
muştur. Tunaya mücavir diğer 

lıükiimetlerle de itHif edilmek 
üzeredir. Projeye göre gelecek 

seneden itibaren merkezi Avru
padan Tuna vaaıtasile ıevkedilen 
Irana mahsus her nevi emtia 
Köstenceye gelecek, buradan 

Seyrisefain vapurlarile Trabzona 
gönderilecek ve De•let Demir

yolu idaresi de bu emtiayi kam
yonları vasıtasile Erzurum tariki-

1 e ve doğruca Bitlise götürecek
tir. Iran emtiası ayni suretle 
Köstenceye gönderilecektir. 

Vitrin mllı•bakası 
Vitrin müsabakasına itti rak 

eden ticarethanelerde ablan rey
lerin tasnifine dün de devam 
edilmiştir. Mnsabaka jüri heyeti 
yann ticaret odasında umumi 
içtimaım aktedecek ve birinciliği 
kazanan ticarethaneyi seçecektir. 
Bu mağaza sahibi ile o vitrine 
rey verenlere kıymettar hediye~ 

ler dağıtılacaktır. 

Adana muhabiri mahsusumuzu 
mektupları 

Seyhan yatağına çekiliyor ! 
Fakat Adana ve civarında müthı 

tahribat yaptıktan sonra •• 

Adana Li$e$fnın ifna 
Huıuıt ArJana muhabirimiz tazyikine dayanamıyarak bir 

yaııyor: 

Dünkü mektubumda Seyhanın 
nasıl taıtığanı tafs;ltb ile bildir· 
miıtim. Ani olarak şehrin en 
mühim mahallelerini kaplıyan 
sular buglln biraz çekilmeğe baş· 
lamışb. Nehrin seviyesi de bir 
metre kadar indi. Suyun hücu
muna maruz kalan mahllelerde
ki evlerin •aziyetleri pek fena· 
dır. Çamurlu sulardan teressüp 
eden mil tabakası yeni bir müş
külat meydana çıkarmaktadır. 
Bodrum katlarında sel suları-
nın yaptığı zarar devam ediyor. 
Buradaki tercssUbat ise çok ka
lın bir tabaka teıkil etmektedir. 

Şimdiye kadar Adana dahilin· 
de yıkılan ve çöken evlerin ade
di elliyi geçmiştir. Bunun 30 u 
kerpiç evlerdir. 

Memleket hastanesinin suların 
tazyikine dayanamıyarak yıkıl
dığı teessürle görülmüştür. Bu
giln hastanenin vaziyeti çok 
fecidir. Sular altmda kalan pav
yonlar harap bir haldedir. 

Enelki mektubumda yazdı· 
ğım gibi nüfus zayiatı henüz 
kat'iyetle tesbit edilememiştir. 
Elliyi bulduğu mubakkakbr. 
Sellerin basması üzerine ağaçlara 
iltica eden Papas bahçesindeki 
IS kifi kurtarılmıştır. Karşıyaka 
da bir taş binanın üstünde 
mahsur kalan üç kiıi suların 
biraz alçalması üzerine suya at· 
lamışlar ve yüze yüze felaketten 
kurtuhnu,Iardır. 

Nehir boyundaki ıet ıu ların 

yerlerinden patlamıştır. Mıdık 
Papsın bahçesi civarından Man 
salı Ali B. bahçesinin bir y 
rinden patlamıı ve suların o t 
rafa döknlmcsine sebebiyet ve 
miştir. , 

Bu dakikayn kadar mülhakat 
tan tahribat hakkında bir mal* 
mat gelmemiştir. Zira muhab 
rat mümkün olmama:~tadır. Me 
sinden tren gelnıc.mektedir. Ora: 
daki felaketin derecesini şimdi 
lik kestirmek imkinıızdır. 

Nehi; kenarında olan Cümhu 
riyet ve Salih Ef. fabrikalarınd 
hasar çoktur. 

Felaketzedelere yardım içi 
bir komisyon teşekkül etti V 

faaliyete de başladı. 
Adana halkı ıatırmış bir va 

ziyettedir. 
Cezmi 

Postada'. 

G~Jata postahanesinde bir 
•UÜstimal 

Galata postahanesinde bir su· 
iistimal yapılmıı, Sarrafoğlu bira· 
derler namına gelen havale mak" 
buzu tahrif edilmiştir. Bununla 
ma:ınun iki memura işten el 
çektirilmiştir. 

Atineda toplfnacek 
matbuat kongresı 

Bu günlerde Atinada ''Latin,, 
matbuat kongresi toplanacaktır. 

Bu kongreye i~tirak edecek o1arı 
gazeteciler Romada toplanm•f 

1 

ve Yunan vapuru ile Pireye 
müteveccihen hareket etmiştir . ..... 

• 1' i ~ ı mek yiyorlardı. Öğle taamı bir A7 - Ölümden korkuyorum. Öl· mak istiyen Parkere yardıma gitti 
viski ve bir kaç yudum sudan iba· mek iıteıniyorum. Hayvanı bağıra çağıra nihaye 
•·etti. - Haydi be, ıen delikanlı de · ayaldandırdılar. Yarım saat son 

Cimmi mütemadiyen ıu içmek ğil, ihtiyar bir karısın. Yavrum sa· ra bu iki kiıilik l<ervan önlerind 
: ıtiyor, Parker bu arzuya mukax~· na tavsiyem, evine dön ve karının deve ağızları solumaktan bir karı 

Yzanı Peter Btlo met etmek için hazan oldukça ıid- dizleri dibinden ayrılma. Su içmek- açık tekrar yola çıkmıştılar. 
Amerikalı gitmek için kapıya değildi. detli davranıyordu. Yemek bitince ten baıka bir §ey bilmiyen seni b<."'n Yürürken Parker neler nelel' 

doğru yürüdü. Fakat kadın onu hı- Park~r: . . . • çubuk içmek için de bir müddet de iıe yarar diye yanıma aldım. dü,ünüyordu. Kendi çocukluğunıı 
rakm~dı. ~ollarn~dan yakale&dı. - Cımn:ıı ıatır~hat ıenı temb~l kalıyorlardı. - Parker, kardefim, darılma. görür gibi oluyordu. Mektepte 
Kendıne dogruçektı. yapmıı dedı. Belkı karınm da hı· 4 ~ "' Korkum f N b·ı · b .. k d" d .... · tı• 

Amerikalı kurtulmak için çaba- raz kabahatı var. lstihan yerinde ..... . . .. geç 1• e 1 eyım en, go· tam en ı otur ugu sıranın yanı 
lıyordu. Gösteri! yapmayıp hü:-nü ama yediğin kadar~ çahtmıyor1un ... 8~. akşam, dıger aktam.lar gıbı z~m~ hayalet gi~i bi~ şerle~ . i!jt· da koskocaman bir deve resmi ~1 
niyetle hareket ettiği anlatılıyor· Bu giditle madene kolay kolay va- ıdı. Gokt~ sandan fazla yefıle çal~r mıfta. Artık geçtı. Şımdı ıyıyım. lr dururdu. Bu resmin üstünde çOI 
du. Neticede kadın galip geldi. fır ramıyacağız. renkte bır ay vardı. Ortalıkta hıç Cesur olmağa çalııacağnn. Su da ıı; gemisi kelimeleri yazıh idi. lt· 
naldan Amerikalının etine batmış Deveadamakıllı yüklü idi. Bir ta bir gürültü, hiçbir ses iıitilmiyor- t~mireceğim. Bana darılmadm, de te timdi büyümii!tÜ. Çölde idi ,;e 
tı. Boynundaki tırmıktan hafif ha· rafında içi su dolu tenekeler, öbür du. Ne bir kuı cıvdtııı: ne bir bö- ğılmı? o remi de önünde yol alıyordu. 
fif ~a~ 11zıyordu:. Ka~ın .~!r ~ara- tarafında altın aramaya mahsus a· cek vızlaması. Hatta hafif bir rüz· . ~arker cevap vermed!· Ye!'ll~· Sonra Cimmiyi dütündü. Böyle 
aa !1bı bu kanın uzerıne ıgıldı, em Jetler vardı.... .. . . . gar bile esmiyordu. nı yıyen deveye bakmaga gıttı. saf, muti, biraz korkak olmakla 
mege başladı. Hava dogrusu musaıt gıdıyordo. c·m · fb' kt B k Döndükten sonra Cimmiye sordu· b b d ı k b"ır ar _ 18 _ Gündüzleri ek k 1 d ı mı aa. ır çocu u. u or · era er son erece ça ış an ' · 

. . . .. d H tt b ı P ·· t~c~ 0 
muyor u. kunç sükunet onu sinirlendiriyor· - Yorulmadın, ya? Bu güzel kad&§ı yanına almıya muvaffar> 

.. Parker, d~vesı ve Cı~mı çol (' a 3: d aş ":.'k. ui, uı te kyadv~I ra· du. Parkere sokuldu: ay Ifığında biraz yol almamızı is- olduğu için kendi kendini tebrik 
runlerdenberı taban tepıyorlardı. va§ gı en 1 ı u u , en ı erme N 1 · H . 

1 
• . 

H h l .. ·· ·· d F gölge bile yapıyorlardı - en var. tıyorum. ava senn o ursa msan ettı. 

ka adyvanl ız ı yfurudn:ıluy?rk~·d a G·· b tt kt . b'' .. , - Korkuyorum. daha az yorulur. Ne dersin? - Cimmi daha yürüv .. 1; ..... aıi? t a ım arı e en ı erın 1n en uneş a ı an sonra en uyuK d k C ... h .
1 

.. • ., 
haylı uzun olduğundan Parker ve molayı veriyorlar, yemek yiyorlaı·- - Ne en orkuyorau11. Merak esaretını ız ara veaı e oldugu Ne dersın. 
Cimmi yelİfmek için adam akı Uı dı. Yemekleri rafadan yumurta ile etme bu çölde sana fenalık yapahi· için ağzı kulaklarına varan Ciınmi - Saat kaç oldu 1 
sıkı yürümeğe mecbu~ kalıyorlardı. çaydan ibaretti. Sabah kahvaltısın· lecek adam mumla araaan bulun- suale hem tasdik İ§areti verdi hem - On var. Yoruldun mu r 
Kum üzerinde yürümekte kolay da su harcetmemek için yalnız ek· maz. de deveyi çöktüğü yerden kaldır- (Mabadi var) 



[ Harici Haberler 

Yunan kabinesi istifa edecek 

M. Venizelos yeni kabineyi nasıl teşkil 
edecet]ini henüz kararlaştırmadı 

Atina, 20 ( Apo ) - Dahiliye 
ııazın M. Siderisin istifaıı ve ka
biaede tadillt icrası lüzumu ü
zerine batvekil M. V enizelosun 
İatedıği şekilde kabineyi tadil 
edebilmeıi için kabine bugün 
rnOftereken istifasını verecektir. 

Yeni kabinenin ne ıuretle teıek
kül edeceği hakkında birçok 
şayialar deveran ediyor. Baıve
kil M. Veofzelos gazetecilere ka
bineyi ne auretle tadil edeceği 
hakkında henDz bir karar ver
mediğini aöylemiıtir. 

Türk Diş Tabipleri Cemiyetinden: 

Atinada talebe . . .. . 
numayışı 

Cezayirde müthiş bir 
fırtına 

Sıhhiye Vekaleti celilesinin ruhsatı resn1iyes ni 
haiz olan BIOKSun okzijenle diş nıacunu ve hıf
zıssıhha kavaidine muvafık olarak ima) edilen 
diş fırçaları cemiyetimize de tavsiyesi kabul ediJ
ıniso1mak1a ahalii ınuhteremenin rnezlnirBİOKS 

~ 

Ati.aa, 20 ( Apo ) - Komilnist 
talebeden (Markovini) ile (Pano- J 

ıi) ııhı idama, (Gambeta) nın mü· 
ebbet nefye mabkümiyetlerini 
protesto için toplanan bir çok 
talebe polis tarafından dağıtıl
•11lardır. 

Gezayir, 19( A.A.) - Büyük 
bir kaaırga Cezayir ve civarında 
tahribat icra etmittir. Muhabere 
vaaıtalannın inkıtaa uiramaıı se
bebile zarar ve ziyanın miktan 
tayin edilmemekle beraber, yal
nız Cezayir liman1ndaki zarann 
miktan 30 milyon franga baliğ 
olduğu tahmin edilmektedir. 

macunu vcf ırçaların kullanmaları tavsiyeolunur 

Akvam cemiyeti katibi 
cenubi Amerikadıı lktzsadi buhran 
Rio de Janeyro, 20 (A.A) - Roma, 19 (A.A.) - M. Mu-

J\kvam cemiyeti katibi umumisi solini, ayan meclisinde , mali 
sar Erib Drummond, Rio de Ja· buhranın bütün memleketi istill 
Deyro'ya gelmiıtir. ettiğini itiraf etmekle beraber 

Gazeteler, cenubi Amerika'nır. 1 Faıiıt hUkfimetinin kat'i icraab 
bütün hük6met merkezlerini do· , neticesinde bu buhranın zail ola-
lqacak olan s6r Erib Drummon· cağı kanaatini izhar etmiştir. 
dun bu seyahatini Akvam cemi· 1 dd 
yetinin Avrupa haricindeki bükü· Spanya İSyBnl Şl etini 
•etleri de elde etmeğe miltema- kaybediyor 
yil bir teıebbilıllne atfetmekte- Madrit, t9 ( A.A.) _ Resmi 
dirler. 

bir tebliğ, milli grevin La Co-
Yeni Hindistan valisi rogne, Santander, Sent Sebas-

* .. • 
Bu senenin Ağustosu11danberi. RiOKS fi/, 1nac11ntt, 

büyük bir tekemmiU dtJvresi 9tçiı'n1iştir. B 1 O S 
diş macunu Lekesiz bir bcya=.lık temin eder 1 

' l'e sorı derece köpüklü ve rayilialultr, 

Loadra, 20 (A.A)-1926 se- tien, Hue~va, Tarako?1e, Sala- v AK T 1 ~I r ' 
•uinden beriKanada valiiumu- mank'ta nıhayete erlDlf olduğu- ~ Defterdarlık ilanları 1 
llliliğiode bulunan M. Williogton, 1 nu, diğer tehirlerde de yavaı Ku·· çu·· k ı·ıanları 
Hiadiatan valii umumiliğine tayin yaYq ıiddetini kaybetmiı oldu- Satılık çivi : Istanbul iskan Müdüriyetine ait Sirkecide Gülbenkyan 
edilmiftir. 1 ğunu bildirmektedir. . Her ... .~... hanında mevcut muhtelif No. !arda tahminen 6417 okka çivi aab 

l l d h k •••••••••Tarife ........ • lıktır. Tahmin edilen bedeli 514 liradır. Görmek istiyenler lsklb 
japonyada rüşvet alan ngi tere e inti ap a- : ı De/alılc tunas JO : MOdOriyetine •• müzayedeye iştırak için de 7 Klnuouaani 931 

nazırlar mahkum nununun ıslahı ~ : • • : ! ça11amba ı~~rl:1'~~i satış komisyonuna müracaatı~ (M-459) 

oldular Londra, 
19 ( A. A) - Parll- 4 • • Z5 : 1 Vilayet Daimi Encümeni ilanları 

mento, Mak Donald tarafından • • : 
Tokyo, 20 (A.A.) - Rnıvet intihabata ait ıslahatı ve müte- lhttvaç kalmavın- : 

almakl~ ?1aznun s_abık Maarif navip rey usulünü derpif eden cava kadar ( cuamr 100 : 
nazın 1 I0fıdb~ Kobaşı,.kl~ ay hap· kanun Jayihasının tevdiini milte- ~e~'fı~::",,.~1~ i 
ae Ye ın yen na tı cezaya akip 20 KAnunusaniye kadar • 

hkü 1 t S b k • Abcnelertmlzin her aç aylıt için • ma m om. u_ı ur. 1 1 nazırı mesaisini tatil etmiıtir. • • 
b k k •. bir defua meccanen! : a cezuıoı ı ı sene sonra çe - Huk11. ti b n d'I . b I k ume n, ug n neıre ı en : 4 1atın geçen. ll4a.lın11 fazlı ııatın : 
nuyTe &fk ıykacab. tır: • d'f ve tredilnyonJara ait bulunan • için ıı er kuruş ıammoluaur. • 

ana a a ınesıne şımen ı er- 1 •. h • d ı :••••••••• ••••••••••••••••• 
•-- 1 k d h.l b 1 ayı asının metnı tre ünyou arın PARA KAZANMAK iSTER ..,,. nazın o ara a ı u unmuı 1926 · d 
-•-- S S t .. _ d . umumi grcvın en sonra MlSlNlZ? 
v..u ango a aKo a aynı ıe- k b · ld 11 h k k 

· d · · d 8 · ha h ay etmıı o u ' arı u u un 
rait aıresın e ay pıe ma - . d t t · · · d · t k •--_ 1 ıa e en esısını erpıı e me -
aum o muıtur. t d' 

Bu ·L· k" b 1 . e ır. 1&1 eı ı nazır, uıuı ıı-

•endiferlerin bllkumet tarafın- Kanun liyibası, tredOnyonlara 
daa aatın abnması hakkındaki ihtiyari suretle oakdt muavenet 

Taksitle her nevi eşya satmak sure· 
tile ayda 90 liradan fazla kazanabilir· 
siniz. 9 - 12 aruında mtiracaat: 

İstanbul Dördüncü Vakıf han için· 
de Union Koltesriat. 

(9) 
ll)'i.banın 1927 ıenesinde mfiza- talebi için aalihiyel vermektedir. 
kerui esna1ında rfitvet aldıkları Kanun lAyihaaının baıhca mad- Takıitle 4 ay veresiye 

Zabitana, memUrlara ve aileleılne 
labit olmaaıodan dolayı mahklim deai istihdam ıeraitine ait o1mı- her nevi eşya vcrcsiycdir. VereSiye 
eclilmiflerdir. yan diğer bir takım vesilelerle muımelt J s (Un devam edecektir. I•· 
Müthzş" bir indifa amelt'lye yol verilmesini ve amele tanbul dördüncü Vakıf han içinde 

f d d b ·ı I l (9) Unlon Koltesrlat BataYya 20 (A.A) _ iki tara ın an a ıene u veıı e ere . 
lladenbe;i indifa halinde bulu- greY ilanını gayri kanuni telik- llllB-•llm~m 
ilan Merapi Yolkanı bu aabah ki etmektedir. Gerek ameleye lstaKnbul •bcu icra memurlubğunda?f:tl" 
le . . . . emer urgaz Çavuı atı çı ı-orlmaç bır manzara arzetmııtır. yol vermek ve gerek ırev ıll· v. • h 10 d t n. 
V lk ı ı · · d 1 gının ma ıu n en aze ıuzme 

o anın a ev er ıçın e o an nına teıvik sebebile ceza veril- balı afi beher okkası 55 kuruı 
fethuından gayet biiyOk duman mesi kabul edihnemiıtir. Yalnız, kıymeti mubammeneli beher te-
lltanlan yükıe1mektedir. Bu I · . k d d fi 2 kk . . .. bu hareket erın gayrı kanuni ne e erunun a ıa O o a 
alevli dumanlar bıraz sonra koy- ld v "k k d' t L. d olmak Ozere 17 teneke derunun-•--• k k o ugu yu se ıvan arana an 
ICl'Je ormanlann ilatilne ç6 me - k b 1 d'I h )" n. t d da tahminen 340 okka bal olup ·-... ~- c· d "dd ı· f a u e 1 en a l muı esna U'. 
~uır. ıvar a ıı ~t ı ır~ına- birinci arttırmada toptan beher 

hıknm ıürm~ktedı~. A~ı ~- Amerikada bankalar okkaıma 30 kurup mOıteri çık-
lllanda gayet ııddetlı bır yag- k mıtbr. 
lll1lr yatmaktadır. Uzak yerler- apanzyor 23- klnuouevvel - 930 tarihine 
deki köylere vanncıya kadar Nevyork, 19 (A.A) - Bugtın mOsadif salı ıtıntı lıtanbulda 
her yer çamur altınd~ kalmiş- de ayaletlerdeki bir takım ufak Y enipoıtane arkasında Vitol ar-
br. Kayliller, bllyllk bır korku bankalann kapatılmıı olduğu hil- diyeainde saat ondan on dörde 
•• tellt içinde kaçıımaktadırlar. kadar ikinci arttırmaaı yapılaca-

dirilmektedir. .'Vfl Üzerinde yeni bir Sef ğından. rHD?İ tahsil Ye telllliye, 
mnıterıye aıt olmak nzere en 

Kahir~. 19 ( A.A ) .- Yu~a.rı 1 ziyade artbranın üzerinde b1ra-
\1ıa1rdak1 Nagahamadı ıeddının kılacağı cihetle peıin para ile 
"Otat reami, Kıral Fuat hazır bu- almak ietiyenler tarihi mezk6rda 
1'-ıaduğu halde bu sabah icra hazır bulunan memuruna mOra· 
edilmiftir. caat etmeleri ilin olunur. 

Bedeli keşfi 11 bin sekiz yUz on yedi lira altmıı iki kurUfba 
ibaret ln6nll şehiryatı mektebi tamiratı kapalı zarf üıulile 7-kl
nunsani-931 çarıamba gilnti saat 15 • kadar münakasaya konul
muıtur. Taliplerin heyeti fenniyeden iıtih1al edecekleri ehliyeti 
fenniye vesaiki ile teminat ve teklif mektuplarını yevmi mezkmda 
vakti muayyene kadar lstanbul belediye merkezindeki dairei mab
ıusada Eocilmeni daimiye teYdi eylemeleri. 

iLAN 
Kütahya hu1'uk kaktml,ğlnden: 

Kütahyanın LAia Hüseyin Paıa 
maballeaJoden Kıyıcı kırık Halil 
lbrahim kerimesi Halime ile 
zevci mahalleden Zühdü arala-
nnda tekevvlln eden botanma 
davaııoın tahkikatı tekemmUI 
ederek merkum namına muame
leli gıyap kararı tastirine ma-

hallli ikametinin meçhul kalmasına 
mebni i1Anen tebliğat icrasına 
karar verilmiı olduğundan mu
hakemenin muaJlik buJunduğu 
29-12- 930 da Kntahya hukuk 
mahkemesine gelmeıi veya bir 
diyeceti varsa bildirmesi tebliğ 
makamına kaim olmak üzere 
i!An olunu. 

Kütahya hukuk hakimliğinden: 
Kntahyamn Ahimustafa ma

hallesinden Mehmet Ali kızı 

Münire ile Börekciler mahnlle
ıinden Pepi Mehmet Ali mahtu
mu Ahmet aralarında telcevvtin 
eden boıanma davasının tahki
katı tekemmül ederek merkum 
namına muameleli gıyap kararı 
taatirine Ye mahalli ikameti meç• 
bul kaldığından ilanen tebligat 
icrasına karar verildiiinden mu
hakemenin muallAk bulunduğu 
27-12-930 da Kütahya H. M. 
ielmeıi veya bir vekil gönder
mesi tepliğ makamına kaim ol· 
mak üzere ilin olunur. 

IW.m. V. satın ılıma heyeti 
ilAnları 

lkiyfiz bin çift fermajUp ve iki 
yüz bin adet pantolon tokasına 
verilen fiyatlar haddi itidalde 
gfüUlmediğinden 21·12-930 pa
zar günü saat 14 te Fıncbkhda 
heyetimizde yeniden pazarhlda 
ihale edilenektir. Taliplerin pıt. 
name ve nlimunesini heyetimizde 
görmeleri ve ihale saatinden ey. 
vel teminatlarile ha:ıır bulunma• 
ları. 

• • • 
Farkı fiyatı teabhOdünn ifa 

edemiyen müteahhide ait olmak 
üz.ere 700 adet bez su kova• 
21-12-930 pazar gunu aaat 
14,30 da Fındıklıda heyetimizde 
pazarlıkla alınacaktır. Taliplerin 
nümune Ye şartnamesini heyeti
mizde görmeleri ve ihale saatin
den evvel teminatlarile hazır bu-
lunmaları. 

KUŞDiLi HiLAL TIY A TROSU 
22 kAnunuevel pazartesi akıama 

Türk Fakiri 

AZIZ BEY 
Dünyanın en bilyük inaanın 

aklı eremiyeceği numaralı yacak
tır, ilaveten ıinemada 

P ARiS AP AŞLARI 
Duhuliye (25) kuruştur 
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Her yerde tenkitten azade 
Gerek istimalinde ve gerek cinsinde 

en nıot~uı ue ıneruu~ ~e~i~e 

EVERŞARP 
~alem ueya ~Ur8un talenıi~ir. 

Her vakit hüsnü kabul görmüş 
ve daima takdir edilmştir. 

Başlıca mağazalarda satılır 

ıstanbuı Belediyesi Hanları 

Fatih belediye şube müdürlüğünden: Elvan zade mahallesi
nin Hacı Yakup sokağında 36 No. lı dükkanın kiraya verilmesi 
mukarrer bulunduğundan talip olanlann Klnunsaninin 10 cu 
Cumartesi günü saat 14 te belediye encümenine müracaatları 
ilin olunur. 

Fatih belediye ıubesi müdürlüğünden: Samatyada deniz ke
narında kahvehanelerle kantariye kulübesi arasında bulunan be· 
lediyeye ait 93-75 metre murabbaı arsanın pazarlıkla kiraya 
veriJmesi mukarrer bulunduğundan talip olanların Kanunsaninin 
10 cu Cumartesi günü saat 14 te belediye encümenine müraca
atları Han olunur. 

Afyon Viliıyetinden: 
Afyon-Gazlı göl yolunun (24978) lira bedeli ketifli 11+450-

1-4+898 Ki. inşaatı 18-12-930 tarihinden itibaren 20 gün müddet
le ve 7-1-931 tarihinde saat 15 de ihale edilmek üzere kapalı 
zarf uıulile münakasaya konuldu. 

1- Ehliyet 't'esikası almak veya kaydettirmek için münakasa 
şeraiti umumiyesinin 1 inci 2 inci maddelerinde yazılı vesaikin 
münakasa gününden laakal sekiz gUn evvel Vilayet baş mühen
diıliğine tevdii. 

2 - Münakasa tafsilatilc şartnameler sureti musaddakaları
nın Vilayet Nafıa başmühendisliğinden almabileceii. 

3 - Münalrnsaya iştirak edeceklerin münakasa ve ihale ka
nunile ş rtnameler ve teferruatı daireıinda hazırlıyacakları teklif 
mektuplarını 7-1-931 tarihinde saat 15 den evvel Vilayet encü
meni Riyasetine vermeleri ve ihalenin Vilayet daimi encümenince 
icra kılınacağı ilan olunur. 

4 - Müteahhidin fen memuru i~ hususunda müteahhit de
recesinde mes'ul olacağından mukavelenameye müteahhitle be
raber imza etmesi lazımdır. 

Tr<ılJzon J\Tafia 
disliğLııuleıı: 

Başnıt"ihen-

Beheri dört metre tuden aşağı olmamak üzere 500 adet Ye 
takriben 18000 kilo vezninde sekiz köşeli ve yirmi beş milimetre 
kutrunda en birir.ci çelik !Ağım açmasında kullanılacak makkap 

demiri pazarlık suretiyle satın alınacağından talip olanlann en 

son fiyat teklifleriyle ikinci kanunun onuncu günü akşamına kadar 
Trabzon nafia ba~mühendisliğine müracaatları ilin olunur. 

Emvali metruke nıüdirliğinden: 

Satılık apartıman ve • 
saıre 

hisseleri: 
Büyükadada Yalı mahallesinde Liman çıkma:nnda 3, 5, 7, 8 ve 

JO rıumaralarla murakkam ve bir ıenede merbut depo, mağaza, 
dUkkAn ve lunıcnin S hisse itibarile Hazineye ait 3 hiHesi 2370 
littl: Boyl)f unda Kamerhatun mahallesinde yeni Hasanpaşa ıoka
ğmda a~k 8 c~dit 18 numaralı ve altı katlı kısmen kargir, zemin 
J.atmdll bir oda bir ıofa bir hela, 1, 2, Ye üçüncii katlarında 
ikit'!l" od• bela mutfak ve balkonları, dördüncü katında üç oda 
bir· mutfak ve bir heliyı, beıinci katında çamaşırlık ve taraçayı ve 
terkos suyu .,~ elektrik tertibat ve tesisatını havi bir bap aparh
manın 2160 hisse itibarile Hazineye ait 588 kissesi 2130 lira: 

Balada evsafı muharrer emlakin hazineye ait hisseJeri, bedelleri 
sekizer taksitte ödenmek üzere 25-12-930 tarihine müsadif perşembe 
gönü saat 14 de aleni müzayede ile utılacaktır. Taliplerin % 7,50 
teminat makbu:darile Iıtanbul EmYali metruke satıı komisyonuna 
müracaat eylemeleri. 
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HER YERDE 6 KURUS = ,\IATBAA VE DAREHANE 
ISTANBUL Babıali. Ankara caddes ode •VAKl1 YURDU • 

Telefon 197.ı ( DAIU. ıŞLEr.•I 1971 YAZ! 1$LERI 

Seyrisef ain 
Merkez acentesi: Galata l\öprü başında 
Beyoğlu 2362. ~ube acentesi Sirkecide 

Vlühardar zade hanı altında T cl.Ist.274 

ıs~en eriye 
oostosı 

( 
'
·znı·ır ) vapuru 23-8 !11 1 .. at 

kanunevel U lOda 
Galata rıhtımından kalkarak 
çarfamba sabahı lzmire 
perfcmbe sabahı Pire-
ye cumartesi sabahı lskende-
riyeye varacaktır. lskenderiye
den pazartesi 15 te kalkarak 
çarfamba günü Pireye uğrıya-
rak Pcrfembe gilnü lstenbula 
gelecektir. 

lro~zon ~irinci Postosı 
( CÜMHURlYET ) vapuru 

23 kanuoevel Sah akşamı 
Galata rıhtımından kalkarak 

Zonguldak, Inebolu, Sinop, Sam
sun, Giresun, Trabzon, Rizeye 
gidecek ve dönüşte Sürmene, 
Trabzon, Görele, Giresun, 
Ordu, Ünye, Samsun, Sinop, 

1 

lnebolu, Zonguldağa uğrıyarak 
gelecektir. 

Ayvalık ·sorar postası 
( M E R S 1 N) vapuru 23 

kanunuevvel Salı 17 de Sirkeci 
den Gelibolu, Çanakkale, Kü
çükkuyu, Edremit, Burhaniye, 
Ayvalığa kalkacak ve dönüş
te Altınoluğa da uğraya

caktır. 

Bayron Marsilya ekspresi 
Andros, lüks posta vapuru 25· J 2 per· 

şembc tam saat ı O da her sınıf yolcu 
ve eşyayı Tüccariyc kabul ederek doğ
ruca Pire ve Marsilyaya gidecektir. Bil
hassa muhııfauılı üçüncü sınıf kompar
dmanlar için tcnzilAtlı fiatlar. lngiliz 
Nelson Llne kumpanyasının Cenubi A
merlkaya işliyen lıiks transatlant'klcri için 
bilet verilir. Anagnostopulos ve S!skidi~. 
G:ılntn Çinli rıhtım han Tel. B. O. 2612 

~--mrıınn:mnnmmnlllll'l11111111111111111HU111 

adık ıaue ımaoerıer •aııur·ar• 

ara z 
Muntazam ve Lüks pOSlası 

•• 
n Onü· 

Vapuıu21 iUnü ak
kAnunueveıPBZft r ıamı Sir 
keci rıhtımından hareketle 
fZonguldak, lnebolu, Ayancık, 
Samsun, Ordu, Giresun, Trab
zon ve Rize ) ye azimet Ye 
avdet edecektir. 

Tafsildt ıçın Sirkecide 
Meymenet hanı altında ncen
talığına mfiıncaat. 
Telf. Istanbul 2134 

:::::::suuuuwumuı:&:mm:ıunnnna:ıunı: 

ZAYiLER 

4-11-929 tarih ve 11599 nu
maralı emniyet sandığından al
ını~ oldğum cüzdanımı zayi ey
ledim yenisini çıkaracağımdan 
eskisinin hükmü olmadığı ilan 
olunur. 

Ali ticaret mektebi mual· 

'""" 

ayat Bilgisi için ~~· 
Resim örnekleri r: mekteplerin hayat bilgisi derslerine tekabül eden \fe , 

' çocuklarımıza çizgi ve resmi en güzel öğreten bu eserin meşhur 
hikayeleri mevzu ittihaz ederek yapılmıştır. Her sayıfanıo 

• altında bayat bilgisine uygun izahlar vardır. Eserin aslı Viya· 
nada basılmıştır Üstkat (Richard Rothe) in eseridir. Memleke 

• tim ize ait parçalr ila vesile kıymeti artmıştır. 
Bir haftaya kadar çıkıyor. 

• §13~~ Muallim Ahmet Halit Kitaphanesi 

1 Devlet demlryolları ilanları 

1----------------------~ Karbit lamba ve fenerlerile üç renkli el fenerleri kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. Münakaıa 28 - 1 - 931 çarşamba günü 
saat 15 te Ankarada Devlet demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak· 
kat teminatlarını aynı günde saat 14,30 a kadar münakas koDJis· 
yonu katipliğine vermeleri lazımdır. 

. Talipler münakasa fartnamelerini iki lira mukabilinde Ankarada 
ve Haydarpaıada idare veznelerinden tedarik edebilirler. ...... 

Irmak-Ereğli hattının Filyoı iskelesinden geçirilecek eıya ~e 
hayvanattan alınacak iskele ve tahmil, tahliye ücretlerine mabsuı 
olmak llzere D.D. 15 numaralı bir tarife ihdas edilerek 10-1-931 
tarihinden itibaren mevkii tatbika konulmuştur. 

Fazla tafsilat almak ve tarifeden edinmek isteyenlerin iıtaı· 
yon ve ambarlarımıza mllracaatlan. 

Kocaeli Vilayeti daimi 
encümeninden : 

lzmilin Hendek kazası merkezi dahilinde müceddeden be~ 
dersaneli bir mektep inıa edilecektir. Bu mektebin bedeli ketfİ 
16953 lira 68 kuruştur. Mllnakasa kapalı zarf usuliledir. Talipler 
ihale tarihi olan 24 Kanunuevvel çartanba günü saat on beŞ~ 
kadar teklifnamelerioi ve teminatlarını münakasa kanunundak1 

tarifata tevfikan tanzim ederek Kocaeli vilayetine vermelidirler 
Mezkur tarih ve saatten · sonra verilecek mektuplar ile kanunun 
tarifatına ve tartnameye mugayir olarak tanzim edilecek mek· 
tuplar kabul edilmiyecektir. Taliplerin mektebe ait tartname, 
proje ve keşifnameleri 5 lira mukabilinde Kocaeli idarei hususi· 
yesinden talep eylemeleri ilan olunur. 

12 Baş ökuz münakasası: 
Pendik: Serum Darlilistihzarı ınü

dürliiğiinden: 
Pendik Serum Darülistihzarına IOzumu olup 3 kAnunuevvel 93() 

tarihinde münakaıai aleniye ile ihale edileceği ilin olunan oP 

iki baş Öküze yevmi mezkürda talipler tarafından teklif oluoall 
fiat gali görüldüğünden mezkür Öküxlerin 28 klnunuenel 930 

tarihine müsadif pazar günll saat on dörtte ihalesi yapılmak üzere 
ayni usul ile yeniden mtioakaaaya konulmuştur. Münakasaya işti
rak etmek isteyenlerin Defterdarlık binasında Müessesab lktısadiye 
Mübayaat komisyonu kitabetine müracaatla ıeraiti öğrenmeleri 
ilan olunur. 

1 Jandarma imalathanesi ilci.nalı ] 
Y erh imaledilmiş olmak üzere 617 çift demir efrat karyolası 

pazarlık suretile satın alınmak Uzere yeniden aleni olarak mllna"' 
kasaya konulmuştur pazarhk gUnü 23-12-930 salı günü saat 14te 
icra olunacaktır taliplerin Gedikpaşada jandarma imalltanıindeki 
komisyona müracaat eylemeleri ilin olunur. 
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l. Büyük Tayyare Pıyangosu 

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

Onun için: 

Tayyare pfyanQo biletini 
alınız 

6. 1nc1 keşide 11-knnunusani-931 dedir. 
Büyük ikran1iye (200,0 JO) liradır. 

timlerinden: Saadet Ayrıca : 
1f Tatbik mührümü zayi et- "50.000,, ''4()/'00,, "25.000,, "10.000,, 

tim gümrük munmelatından baş- _ 
ka hiçbir surette kullanılmamış-

1 
~ liralık ikran1;ye ve u 100.000,, liralık 

br yenisini hakkedileceğinden hük-~ hir nıük:if at vardır. 
mü olmadığı iliin olunur. ~ 
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