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Maliye vekili istifa etti 

Yerine Abd .. lhalik beyin 
geçeceği tahmin ediliyo.r 

- -

Saracoğlu 
hastalığı 

Şükrü bey kabineden 
sebebıle ayrılmıştır 

.Ankara, 22 (Telefon) - MaJiye Ve 'Y 

kili Sara~oğlu Şükrü B. istifa etmiş· 
tir. tahkikatıma göre i ·tifa ~u şekilde 
olnıuştur: 

Sükrü B. bir buçuk aydanberi muh
telif zamanlarda "·ehamet gösteren 
\·e bugünlerde nekahet devresine giren 
bir hastalıkla muztaripti. Bu müddet 
larfrnda Düyunu umumiye hamilleri 
le muhtelif müzakerat cereyan etnu; 
ve bazı ihtilaflar çrkmıştrr. Şükrü Bey 
h~ialık dolayısile bu mühim İ§lerle 
Yakından alakadar olamıyordu. Bu ~ ... 
ıiyeti hisseden ve ~ok metin bir devlet 
adamı olan Saracoğlu Şükrü R. iki tJ,.. 
fa Jstifa etmek istemi - • · · 
ğın yakında geçeceği .l\auaatııe kab.• 
olunmamıştır. Nihayet tekrar ~ekil· 
lrıck istemiş '\"e dün gece Başvekilimiz· 
le bazı Veki11er kendisini ziyaret etmiq Saracoflu Şükrü B. ba•v k"l) b J'kt 
Ie l\I I" 'r 1 ,, 1 . . . . v e ı e r ı ~ r, nııye e ca etının vazıyetı etra· etinde ...... ld.. M r T • 

fında müdavelede hulunduktan sonra . • ~?ruşu u. a ıye 'ekaletine 
istifa takarr::r et · Ş"k .. R d .: . .l\Iıllı Mudafaa Vekili Abdülhalik !Jry 

"'" u mış, u ru • e ml•:s 1 kt " F . . 
teşar Ar R n · f'k . . 1 k . ge ece ır. erıt B. ın geleceği habe-
tifa ı. _ızab ~yın ~k-~dnı nB ara k. ~ls· ri doğru değildir. 

namesını ugun ı ı e aş,·e ı P. • 
takdim etmiştir. Abdülhalik D. bana dedi ki: 

Oğrendiğime göre Şükrü n. istifa. .."- Vaha bugünJüi;: bir şey yoktur. 
namesinde: (hastalığım biter bitrnt!z Mudafaa Vekaletinden çekilip çekilmi
iş başına geleceğimi limit ediyordum. yeceği_m belli dclr"Jdir • ., 
Tedavi eden doktorlardan öğrendiği· Jstıfa telgrafla Gnzi Hz. ne an:o· 
ille göre vehamet denesi zail olan has lonmuştuı. 
taJığımın nekahet d~vrcsi uzun sürece- Şükrü B. yarrn Yeya öbür g~n ls!.-ı t 
ğinden mutlak bir istirahate ihtiy lC bula gidecektir. 
\'ar4ır. - FIRKA GRUPQNDA 

Bu sebep dplayısilc bizl:arure fsti· Ankara, 22 (TeJefon) H. Fırkası mec 
fa ediyor~m.,, demektedir. lis grupu yann toplanarak Maliye y .. 

Sükrü B. Yekftlete :> teşrinisani 9~7 kilinin istifası etrafında görüşecektir. 
de gelmişti. Nekahet devresinden st:, Ankara, 22 (A.A.) - .l\lalive Vekili 
:ra bir sfarete tayini muhtemeldir. Saracoğlu Şükrü B. ahvali sıhlaiyesine 
_ İstifaname bugünkü Vekiller hey- binaen istifa etmiştir. · . ! 

Zevncl Besin1 B. yanılı-
~ . 

yorsun uz! v 
(Hizmet) gazetesi sahibi ve baımu. 

harriri Zeynel Besim B. hak/andaki 
haberler lıcrkcsi hayrette bıraktı. b'· 
aa.sen Halk Fırkasına nıenaup iken S(•r 
best fırkanın teıekkülüe bitaraflık ilan 
eden, fakat bitaraflık namı altında 
inaafaız bir muhalif keailen, sonra lz
mir meb'ıuu Va.aıf Beyle arilaıarak 
Halk Fırkası lenine dönen, nihaeyt yi. 
ne rengini değiştirerek aleyhtarlığa 
başlıyan Zeynel Buim Beyin bütün bu 
döneklikleri meğer §antajdan ibaret
mi§. ) 

Hız met 

sıf B 
gazetest kapandı 

• 
yı a e n 

Meğer ıantajdan bir şeyler ·eıe· {Je· 
çireceği ümidini gördükçe Halk Fırka
aına ve lıükümetine taraftar görün· 
müı. Ümidi kesilince aleyhtar ol:m.ı~. 
Nihayet şimdi bütün foyası meydana 
çıkınca siyasi hayattan nefret ederek 

alenin • me nı ma 
Zeynel Besim bey Vasıf beyin 

. iddialarına ce~ap veriyor 
son 

çeklldiğini söylüyor. Hakikaten orta- · · 
da nefret edilecek bir şey vardır. Fa., \'a.sıf B. - Zeynel Besim B. hadise rinde siz çıktinız. Zeynel Bffim :n. 
kat 0 şey 8 ;008; hayat mıdır, yokaa •i· sinin tazelen~iş şeklini dü~ karile~imi zi civanm~rt ve şerefli bir adam tan 
ya.si kanaatleri bir ticaret metaı gibi ze arzetmiştık. Buna vesıle teşkıl e- yordu. Sız ona Reisicümh11r ff.z ni 
müzayedeye çıkaran ahlaksızlık mı- den makaleyi havi gazete dünkü post:t arzularından bahsettiniz. · Buraya ,. 
dır? ile geJdi. Makalede deniliyor ki: si salahiyetle ve fırkanızı tem.silen g 

Galaıa kulesi 
lnta Edile o ek aıanı6r l9ln 

kııif yapıldı 

. "'Şimdi size gelelim Vasıf B. !. miştini7.. O zaman size Zeynel Be& 
' Zeynel' Besiaı B. . vaktile C. H. Fır· B. ; . 
kasına bütün varhğile merbuttu. Bir - İyi ama lsmet P~ btı son vazfy 
gün .oldu ki · fırka, şahsi kaprislerden· ten sonra bana düşnıan olmuştur. OP. 
sonra kendisini kaybetti. Başmuharri ne yapalım? 
rimiz bir (tasfiye mücadelesi) ne atıl· Sua1ini tevcih ttti. Siz oe emben 
dı. Kaleminin bütün kuvvetile C. il. - İsmet Pş. sana bir defa düpıan 
Fırkasının §IU malum ve maruf eleman sa bana yirmi defa düşmandır. lsme 
lanna hücum etti. Zeynel B. müfrit Paşaya karşı intihaptan sonraki geli 
bir milliyetçi idi. Bana her zaman şimde gazetede beraber çalı~cağı 

(ekalliyet) davah bir fırkaya (Serbest Bu hususta gazetede beraber cephe :ıı 
fırkaya) organ olamıyacağınr söylü- lacağı7~ 

• yordu. Nihayt sırf kendi düşünceleri Dediniz. Bu muhavereyi, bendm 
etrafında ~etin bir mücadeleye girişen başka beş kişi de biliyor. isterseniz i-
Zeynel Besim B. in önüne günün M- [Alt tllrafı 6 ıncı sayfada] 

ece nız. 

Sizi VilAvct Defedemiyor Mu, Hükumet 
Koğacaktır ! 

. 

Vitrin müsabak-asının neticesi - :::e • Galata kulesine bir asanı~r t 

• · yaptırılacağını, lstanbula gelen 
ahili ye 

süratle 
Vekaletinden meselenin 
tetkikini bekliyoruz! iyi. tertı·p edı·Imı·ş Vı·trı·n ecnebi seyyahların buraya çıka-

. rak şehrin umumi manzarasını 

1 
görmeleri bu suretle teshil edi· 

0 madıg"" ). anlaşıldı leceğini evvelce yazmıştık. Aldı-
ğımız malumata göre Belediye-

M ce bu hususta iptidai bir 
aamafih gene, şehir ve mıntaka birincilerile keşif yaptırılmıştır. On iki kiıiyi 

ikincileri ıeçilmiştir kırk metre irtifaa kadar çıkarmak 
üzere yapılacak bir asansörün 
on altı bin liraya mal olacağı 
anlaşılmıştır. Bu masrafa Bele
diyece bir karşılık aranmak
tad1r. Yakın bir zamanda bu 
karşılık da temin edilerek 
kat'i keşif yapılacak ve derhal 
inıaata başlanacaktır. Maalesef 

MJıabaka 
Yerli maUardan tertip ve tan

~iın cdilmiı en güzel vitrin mü
•abakaaı jüri heyeti dün saat on 
beşte Ticaret odasında toplana
talc birinci ve ikinci Yitrinleri 
•eçrniıtir. 

Jüri heyeti tetkikatı neticesin
d.e iyi tertip Ye tanzim edilmiş 
'lıtrin olmadığı kanaatine varmış 
•e IQevcut vitrinler arasında bi
t~nci olarak "OJiyon,, mağazası 
\rıtrinini ıeçmiştir. 

JGri heyeti umumi .. ebir birin-
c·ı·k y 
.' ı lerinden baıka mıntaka bi-

tınci ve ikincilikleri de ihdas et 

jlhi hevefi 
miş, lstanbul birincisi olarak 
Yerli mallar pazarmdaAltm me
kik mensucat fabrikası vitrinini 
ikinci olarak ta Hasan Pertc~ 
mağazasını intihap etmiştir. 

KadıklSyUnde de ıekerci Ra
sim mağazasımn vitrini birinci 
Müstccabi biraderler mağzaıı 
vitrini de ikinci gelmiştir. 

Şehir birinciliğine ıeçilmiş o· 
lan "Oliyon,, mağazası vitrinine 
rey vermiş olan halktan kur'a 
ile taayyün edecek (200), ikin
ciliğine ıeçilmiş olan "Galeri dö 

( Alt tarafı 6 ıncı sayıfada ] 

şimdiye kadar lstanbula gelecek 
seryahlarıa ihtiyaçları düıtinüle· 
rek tehre bir şey yapılmamııbr. 
Bununla beraber her sene ha-
riçten gelen seyyahların miktarı 
ihmal edilcmiyecek derecede· 
dir. Eğer Galata kulesine asan
sör yapmak gibi nisbeten az 
masrafla vücude getirilebilecek 
tesisat ile ecnebi seyyahların 
zeYklerini okşayacak ve ihti
yaçlarını tehvin edecek işlere 
biraz chemiyet verilirse bu yüz· 
den yapılacak fedakarlıkların 
hiç biti boşa gitmiyeceği şüp
hesizdir. 

Fethi H. 
Mecl ıte v6zıyetini tasrih 

edeoekmit 
Ankara, 21 - Sabık Serbest 

fırka lideri Fethi bey hakkında 
Necmettin Sadık beyin, yaptığı 
n~şriyat ü.z~rinc Fethi beyin 
Mıllet mecl sınde kendi vaziyetini 
tasrih için beyantta bulunacaf;!ı 
haber veriliyor. 

.. .. ._. ~ ' ·~ .. 
Bugün dördüncü gün... Romanyalılme yo~tur. \riz~ yaptı~adan gelen btı 

ç~nl~cılar ha!a ı:tanbuldalar ,.e hal:\ çalgıcılar emsali gibi iki misli ceza ve 
hız bırlm san atk,trlanmıza kapılannı rerek \izelcrini burada yaptırmı!llJnr
kapıy~n bir memleketin çalgmlannı dır. Bu münasebetle hadise hakk;nda 
kesemızden doyuruyoruz. karar Yermek hükumete · ait bulunmah:-

Jşte dünkü tahkikatımızın \'erdiği tadır nu '"alrrıc la h kk d 1 
t . 1 • ~ • ı r a · ın n yapı nn 

ne ıce er: tahk"k t "k 1 d"I" k · ı a ı ma e ı ınce eyfn·et Anlta-
VlLA YET DiYOR Kl raya Dahiliye Yek:'.'detine blldirilccek 

Romen caJgıcıları hakkında "·ilyct ,.e \ rek1..let' -· • ·b· 
•• • J • n ın verccegı emır mucı ınc~ 

henuz bır karar vermernı"-tir. \'iUtve- har k t d"l ı t• . . ..,, • e e e ı ece< ır. 
tın noktaı nazarına göre ~aslı bir J.;a. '" • . 
rar vermek te mümkün d - ·ıd· ç·· 'ılayet aym zaman dl\ .Romanyaôr. 

egı ır. un· kabul edilmi · t•• k J ı - ı 
i l! auıııııcp ıava1 w... • ~ ' >en ur · ~ gıcı arının, n 

•• , • ı vW l.IUJl:>l.o['C.l nq n'f d k)a b t• ı. d • ~ 
mamak için istinat ed"I 1. b' k ·· 1 n u ne ıce ırnr~sın a vılc.ıyete 

ı ece, ır anuat .. t t . . _ 
olmadığı gibi mukab 1 b"I" .. 1 muraca:ı e mcmclerını dogru bulma 

• ' c e ı ımısı y:ıı. mal·t .. " t 'ht •. d. . 
makiçin de elde mevcut bir talimatna- . '..... c :ırı e muracaat e ılseydı 

_ _ şımdı. ~ kndn::- bu hu usta ibr karar ft 
,- M.. -b -;:--- --{ ri_Hr, mukabele bilr.ıisil yapmak i~fn 

~ 
us~ !l~mız ~ bır lcnrar alınırdı,, mütaleasında bulu• 

D kt·ı .1 . maktadır. a ı o ı e resım yapma 

} 

müsabnkamızın tafsilatı VJI.A YET YANILIYOR 

-
jk::ci s_ayıf a_mı::ı_~dır __ { Vilayetçe yapılan tahkikat 19 

_ ........ _ -= _ ___ neticeyi vermiş: 
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Bükreıteki konsolosumuz ev- c:a&rım roylcmi,_ vapurdan çıkarmamı· 
velce Tllrk çalgıcılarını knbul tı. O zaman muhtelif teşebbüsler ol· 
etmiyen Romanya hükumetine muş, türk konsolosları da meseleye :<r. 

rzşarak bunların girmesini temine uğ· 
karşı bir haldı mukabclei bilmi- raşmışlar, fakat buna kat'iyen iml:An 

sil olmak üzere Tiirkuvaz loknn- ıgdrülcmenıişti. Gazinocu Ohanes "11l· Son vaziyet G KadtnJar da muhtar 
tasının Romanyadan getirtmek pura gelerek bunlnn çıkarmağa uğraş azi Z. olabilecekler 
istediği çalgıc1lara vize vermemiş· mış. bu da bir netir.e '\"°ermemişti. B I _ k . p 
Bunun üzerine Romanyalı çalgı- Nihayet bu heyet dönmeğe mecbur orç ar muza ·eresıne a- Ankara, 22 - Türk kadınla· 
cılar vizesiz olarak lstanbula gel- ohlml uştu. (AHalbuk)i Ebfu"l~rmbu ba~ahnda riste devan1 olunacak Dün Edirnelilerle rm muhtar olup olamıyacaklart 

. "R 'd u unan gopos enuı, Y a- 22 ( T f ) V meselesi hakkında yaptağıııı 
mışler, burada omanya a pa- tin muvaffakıyetini temin etmek için Ankara, ele on - e- mu·· dave,' ede bu- h· 

k k 1 b 19 d 22 • tahkikata nazaran evvelce IJtU 
saportumuzu vize ettirme için evini altıyüz liraya rehne koymuştu. İ fer heyeti ugün an ye tar intihapları hakkında J.stao· 
vakit bulamadık. Bu menfi vaziyet hasıl olunca biçare n kadar süren bir içtıma akdetti. lundular , bul vılayeti bir talimataaaıe 

Vizesi olmayanlara mahsus olan dam evini satmağa mecbur kalmış, içtimada borçlar meselesi uzun Edirne, 22 (A.A.) _ Reisicümhur yapmış ve vekalete gönderınit: 
iki misli cezayı verelim.,, demiş- yct~e;.' ::-d~?dan olmuştu~ 

8 
müzakereleri mucip oldu. Bu Hz. saa& 15 te c. H. Fırkasını teşrif<- tir. Vekalet bu talimatnauıeY' 

ler Ye on lira kadar bir ceza ŞJ ım gore sonra kan ( e- cümleden olarak Hariciye veka- derek fırka azalan ve miilhakattan .._re muvafık go .. rerek her tarafa ta·. . . T·· rope) isminde bir türk vatandaşı tek . . ~ "" 
vererek şehre gırmışler, ~rku: başına ve muntazam bir pasaportla Ro leünın haıırladıgı son ceYabın len kaza ve köy heyetlerile uzu..ı müd· mim etmişti. DabiJiye Vekalet• 
Yd lokantasına kurularak ıcrayı manyanın (Pitcşet) kasabasına gidi- esaslan g{lrüşüldU. det m:ıhallt vaziyet i:ıtiyaçlar ha!,. bu hususa müteallik bazı tec· 
aaıı•ata başlamışlar! Bizim kana- yor. Orada Strato Kozavoda gazinosu Haber aldığıma göre Dainler Jimda görüş\.: konuşmuşlar, bunu mü rilbeleri de nazarı dikkate ala• 
atimizce memleketimize usulsllz sahibile görüşüyor, oraya bir çalgı Yekillerinin ademi salahiyet be- teakip fırka vaziyeti ve nizamnamtSi rak umumi muhtar intihabatı 
olarak giren bu çalgıcılann çıka- heyeti getirmek için konuşuyor ... ~~-~- yan etmeleri üzerine müzakerata etrafında müdavelei efkarda bulun· hakkında yeni bir kanun liyı-
nlmalan Jlzımdır. Halbuki vilA- !erde anlaşıyo~!ar~ Avukatla go~ş~- Pariste devam olunacakbr. muş!:ırdır. Gazi Hz. t.,_. 19 buçukt ·, hası hazırlamaktadır. 

t k k bö 1 b. yorlar, bunun uzenne Serope ef endının B IA ·h ..ı k d l da 
1e ma amı an~oun Ye ır Tilrkiyeye dönüp buradan diier arka· lt•ıaı·name kapı önünde kendisini bekliyen yüzler u öYI a(Aa a ın arın 
muameleye ~llsaıt olup olmadı- daşlarmı alarak gitmesi sırasında ken ce hallan şiddetJi alkışlan arasın ı:ı muhtar ve ihtiyar heyetleri aıs'" 
fam kestiremıyor. disine haber veriliyor ki Romanya hü· Yunan mecıısınde teadik fırkadan ayrılarak misafir kaldıkhn lığına sureti intihpplan mesele~i 

Binaenaleyh Romanyalı çal- kQmeti kendilerine asla mfüıaade etmi- edilecek belediye dairesine avdet buyurmuşltır· esaslı bir şekilde tesbit ediJoııt 
sıcılan olduklan yerde bırakı· yeeektir. Çünkü Romanya ._taldan Atina, 22 (Apo) _ Yunan drr. olacakhr. 
yor. iki misli ceza vererek Tür- dahilinde ancak romen sa.n•atıca.rlan meclisi meb'usanı bugun" kü içti- 1 f k ---------
I..! k k çalgı --1acak ve yalım onlar kazana Aha i ır ~ası Son pürüz .üyeye girme anca zaten ~ · mamda Tnrk-Yunan itilifını tas-
~0 k J Tü k" • caktır. Adana 21 - Hakkında tevkif Ankara, 21 - lngiltere ile a· 
a' r o an Ye r ıyeye gır• KAR1LER1M1Z1N MEKTUPLARI dik edecektir. Bu içtimada muh- k 

k tab•t b k k d bul müzekkeresi kesildigı-·ni bildirdi- ramızda son pürUz halledilme me ı u u un an unan Fu........... cazbandı h-'·'-daJd n....::. temel tenkitlere cevap vermek 
t b • • k b 1 d'I • b" ·-- GAA&u -.,., g-im Ahali fırkası kitibi umumisi üzeredir. lngiliz tebeasına olan 
e ea ıçm 8 u e 1 mış ır ria.ytmuz birçok karilerimizi haklı ol . için baıvekil M. V enizelos ta ha-

ld- Y k h · t k. ı· aranıyor. Ahali gazetesinin mes- iki ıüz bin liralık borcun otuı mu nr. 0 sa arıç e 1 sa a- rak asabil-tirnıış" tir. Dlin bunların .... r bulunaca1-"-r. Mabafili siyasi- 1 
'-'! T k k -y "" uı ul müdürü Vasfi B. istifa etti, bin lirasını vermek suretile ıı· m1ettar ÜJ' onsoloslan tara• blr~oğundan mektuplar aldık. Reyleu ye itilAhn Ayan meclisinde biJA 
fmd 1 k t · fild ı ri ı d h I"-- tmek k gazete çıkmıyor. Ahali fırkası giliz hükümetile sulben vaki an· a11 esasen mem e e e gırme- r e şu satır ar a u aaa. e . ı"tiraz tasdı"k edı·ı·c-gı-. kanaatı"n- 1 b . dl" • ..ıe •--=- n- d d"l b" bildir '" ,.. mesut bir idare heyeti bulunma- aşma ugün a ıye eocümenıno ICnlle m\Qaa e e ı meyen ır : dedir. ·r 
ecnebi TOıkiye Jimanlannın *Bizim san'atk!rlammza kapıımu a- dığından kapatıldı. müzakere edildi. Hariciye vekı 1 

hirinda her hangi bir hükftmct dam akıllı kapamış olan bir memleket M uha.lif ler neler Fırkanın katibi umumisi Mab- dinlendi. ltilaf muvafık görüld~· 
memuruna ij'fal ederek içeriye artistlerine karşı ayni şekilde muame söyledi~ mut Nedim B. in Suriyeye firar Mesele yakında heyeti umurnı-
pene buna karp göz yummak Je yapmak IAmn gelirken ve oradaJd ettiği tahakkuk etmiştir. yeye arzedilecektir. 
dogrui· dcg-ildir. konsoloslanmızın hareketi de bunu Atina, 21 (A.A) - Meb'usan """"""_ıw_UlllJl1llllllll_,_,...,., .. Al,.,_.""'"',."""''"""'""''""'""'""'""""""'"'""""'""'""'""""'""""""''m_....,..,.. 

ima etmişken, neden böyle muta dm meclisi Yunan• Türk itilifları hak- Mu·. saba kam 1 z rağbet g o·. r u·. yor 
Acaba Romanyalı çalgıcılar ve usulün fevkinde işi kitaba uyduru- kında ki müzakereye devam et· 

lstanbul limanına girdikleri , yor ve bu adamlara adeta kucak açı- miıtir. Meclis muhalefet fırka
vakit vazifedar Türk memurlarına yorur. O adamlara ki burada bir ec· sına mensup hatiplerin bu itiJAf
hakiki vaziyetlerini olduğu gibi nebi gazinosunda paralamnızı çekmek Iar, bilhassa deniz misakı hak· 
göster mit olaalardı: kifayet etmiyormuş gibi bir de bizim kmdaki tenkitlerini dinlemiıtir. 

"-Bize Bükrq konsolosu şu san'atka.rlarrnnzı tezyife ele ;t-elteni- M. Veniıelos ileri sürnlen bu 
b t d ı · d" yorlar.,, tt nkitleri birer birer ret ve cer-ıe ep e~ • o a~ vıze ve~me ı. PURlÇ I:FENDlYE CEVAP 

Burada ikı mislı ceza verebm de hetmif, deniz misakının, deniz 
. . li d b DUn beyal!~.!!ru .. dercetti~iz, .. Tüı- kunetleri arasında müsavat hu-
ıçen gire ·m.,, emiı ulunsalar- kuvas sahlbi Puriç Efendiye hitaben 
d b t ı ı . 1- b 1 d"l k anın buausondaki faidelerini is-i o a ep erı KB u e ı ece garp musiki san'atkarlan cemiyeti §U 
mi idi? Şüphe yok ki hayır. mektubu gönderiyor: pata çahfmııtır. 

O hald rf hu. k • t M. Venizelos Ttırlriyeye aleyh-e sı ume memur- "Muhterem gazetenizin 22 pazarte-
lanna yalan söyliyerek memle- si tarihli nüshasında Furman orkestra· tar bulunan ve ene1ce Yunanis-
kete giren bu çalgıcılara sea sma ait bir yazıda M. Puriçe atfen çı- tana iltica eden bazı Türklerin 
çıkarmamak onları memurları- kan ve türk mızıkacılanm alakadar Yunan toprağından çıkarılması 
mızı iğfal ettiklerinden dolayı eden kısnımda lstanbıdda iyi mmkacı hakkmda sorulan bir suale ver
mükafatlandırmak demek değ' olmadığım ve geçenlerde tertip ettiği diği cevapta bu kabilden eşha-. 
midir? iki misli vize harcı veren bir takımla müşten1erin istizah ettiği- ıın Türkiyeye iade edileceğini 
her ecaebi Türkiyeyc girdikten ni bildiren M. Puriçe evvela §unu söy- tekzip etmiş ve bunların ecnebi 
sonra bilahare usulsllz gı"rdigw i liyelim ki: Tertip buyurduktan ° ta- memleketlere iİtmekte serbest 

kım bizzat Avrupadan aetlr:ttikleri Bul b k ı ki ı · ·ı anlaşılsa bile çıkarılamayacak 0 • ıra ı aca arını ıöz erme ı ave 
lana hariç.teki konsoloslarımıza pr takımı olup yerlilerle ht~ bir ala.kn etmiıtir. 

sx )"Oktur. Saııiyen methüsena etmek 
nrilen vize ıalJhiyetinin ne ma- istedikleri Furnwa taıamı be &üzel -----------
auı kahr? yU%1U 1naaıııarıa aııı pullu elblleler gi- Kırk beş kişi boğuldu 

J 'ALGICILARI?dl NASIL GERt yinmi§ mankenlerden bqb bir oe:r de Londra, 22 (A.A) _ Fenlan-
t. CEV1RDILER ğildirler. Biz iddia ederiz ld Fumıan 
~ Dfb Bomanyaya &'iden çalgıcılan .. ve rtlfekaaı ha.yatta ne kadar pyret diya bandıralı iki vapur gayet 
- aud pri veçrildiklerini bilenbr buyuraalar elyOTID elimizde 'bulunan kesif bir sis esnasında Cattogat 
.... paJdller ve şunlan anlattılar: :ıına vatanm çocuklan klbına hiç bir boğazının Baltık denizi metha· 

•Duacfaıı bir müddet evel bavanende zaman vaaıl olamazlar. Ve biz mlktan linde çarpışmış ve bunlardan biri 
~poe, Salim, kemani Agopoa Eten· nz da olaa onlada iftihar ederiz. Ve batmııtır. Yolcular ve mürette
illlerle hanende Safiııaa Hanımdan nitekim Iıtanbulun en büytık müesse- batı boğulmuşlardır. 
.. da1ıa ild zattan mürekkep bir tUrk selerlnde çalıpn dört ıaktm iddiamı- Gar f 1 k 
auUd heyeti (Pazarcık) ta pzionca zm en bUyUk delUldir. Böyle mızıka- ip bir tesadü oma üzere 
Olaanes Efendi ile anlaşarak buradan cılara malik olduktan sonra mezktlr iki vapurun kaptanları kardeştir
llaJkmrşlar ve Romanyaya gitmişlerdi. müesseseler hiçbir r.aman başka takım ler. Bunlardan batan gem~yi ida-

Romanya hükCtmetf, bunl n çalgı· getırmeği aklma bile getirmemekt~- re eden boğulmuştur. Ölenlerin 
a oldu.klan için memlekete sokamıya- dir." yekunu 45 tir. 

Bir çok karilerimiz iki üç resim 
yollıyarak iştirak ediyorlar 

. ,., .. 

Londrada mnntcşir Deyli Ekspres gazetesi tarafından soD 
gllnlerde bir müsabaka açılmıştır. Bu müsabaka, daktilo maki· 
nesile resim yapmak müsabakasıdır. 

Müsabakaya 1000 den fazla resim gönderilmiş, en fazla be
yeoilen neşredilmiıtir. Biz de ayni ıekilde bir müsabaka açıyor 
ve karilcrimize bir nilmune ve misal olmak iizere Deyli Ekspresin 
müsabakasında kazanan bir resmi daha dercediyoruı • 

Okuyucularımız yapacnklan resim hususunda serbesttirler. 
Yalnız resimlerin siyan olması şarttır, makinelerinde ıiyah şerit 
bulunmıyan müsabıklar resmi yaparken bir siyah karbon kağdı 
kullanarak bizim istediğimizi beyaz renkte bir ikinci kiğıt üzerin
de elde etmiş olurlar. Resimler nihayet on gün zarfında gazete
mize gönderilmi§ buluna. alıdır. 

Gazetemiz, beğenilip neşredilen her resim sahibine bir lira 
verecektir. Ayrıca birinciliği kazanana da kıymetli bir hediye 
takdim edeceğiz. 

• V AKIT ,,uı tcfrikaSı: 42 ner ... Bir talom aile facialarının ıiz değil misiniz? Mukabil bir a- · ziyetini, karısına olan atkım, teJll,_ 
intiharların, aevda cinayetlerinin teşle sevitmiyen karı kocanın izdi- yülünü, bu iftiraktan doğacak fe
önleri alınır .. Kimbilir §U anda bu vacından ne saadet beklenir ?.. Jaketini insafla göz önüne getit·;· 
vaziyete dütmüt ne kadar karı ko- - Oğlum sana bir sualim var. Eğer bu evli kadınla bulufup se~ı· 
ca ve sevdalı vardır. Söyle baba Samimi cevap isterim.. şiyor isen bu evvela gayri met~ 
" J ., F l ' S . -ı d . · · • ıena mı o ur.. ena mı o ur... . - enın og un aıma samımı· münasebet, saniyen aharın ze"~' 

- Bir kaç ayda bir defa koca· dır baba... . . yet hukukuna tecavüz cinayetidit· 
lar karılarını ke.nlar kocalarını - Bu kadınla ızdıvaca muvaf- B .. b. k ··ıJ.netle • ugun ıze ar§ı gayet auıuı . 
değittirmeğe kalkıtrrlar cemiyet fak olsan... . . iti' 

-Tekrara lüzum yoktur çünkü rinden kendi huausiyetimizi iıtis· .. _ B h kk kt . b b ıfadeı hal eden koca yann tel 
• alt ust olur... u mu a a n a a.. "k 1 I . 1 rta1ıl'" Jiendi felaefemizce mea'elenin iç naya uğra§ıyorsunuz? . .. "' 1 -. ., • yu se tere'- senın anının o • 
- .• k"k d k hl .1 - Baba cemıyet alt ust olmaz.. - Muhakk .. k oltiuguna 1ı1tımal b' l'k 1 d b. . k ...&ı' JÜZÜDu tet ı e ene ve eten a- Fı esof yaygın bir tebessümle: .. 

1 
f I ki . ,, 1 f . l b' ır çe ı nam u an ır §lm§e y- • 

..1~e t b" d h · ·· ·· Bu yuzden vukua ge en ena t ar vennıyorum. • a mz arazıyc ta ı· J b·ı· y hl .. C3ıı· 
~ n, er ıye en arıç gorunen _Evli kadına tutulan her sev . 1. d .. 1.. K" h b .. ata ı ır. ama temeye mura 
ıı.. tekl'fte iki tar f · · d b'' .. k • durulur. CünkiJ baba çünkü .. B1r ın en soyuyorum.. U!ita ın :rı d B 1 d .• h l b" ad". 

faid 
ı d Ç" ka .. ıkçınd e. uyu dazede kocaya müracaatla: "Kn- kadının h~m zevce ve hem de met· gelip te sana: Karını bıral< ben n- e er. u ta ar ıyı uy u ır t• 

e var ır. un u a ın ısteme· b ak be l .. C" k" l ~ d "' . . ? mm mülayemetini sui istimal e 
d·~ .. d d k d ld J nnı ır n a acagım.. _un u res olması bir zevcin hem koc.a acagım e!ie ... ıııe cevap vcrırsm. . .• 
'•• mr a am an, oca a a atı - • l'd' z d l' f'l fa bıJ 
-'-"' kurtul 1 D · · gönül hakla kanun hakkından bıj- hem de aman o}maşı b!r kumasıin - Eğer benden ayrılıp onunla meme 1 ır. aten e 1 1 eso 

maıue.n aca t.. aıma cemı- .. .. . . .. . ~ . . . .. h il d' b·ı· 8 · karı· 
yetin böyle üstü kapalı işliyen ya- yuktur.11 Dıyebılecek oyle mı? yüzü ve tersi gibi üstte gözüken, bırleşmek cmehnde ıse bırakırım .. hın ~a a e ış ı ıyor. u :• biil" 
ralarım açıp ta neşterlemelidir di- - Diyebilirse fena mı olur? altta duran gizli ve aşikare iki zıt - Acele cevap verme .. bırak•r dal ıle alem nazarında benı 
yen aiz değil misiniz?- Niçin umum Gayri meşru ıevdalar metrula§ır. suret peyda ediyor .. Tabiatla zıtla mısın? Bırakmaz mısır.? Buna İyi bütün düşürmüş olursun ... 
için ~m:!rğmız felsefe formü!fe- Gizli ~jnahlar qikare aevaba dö- şılamıyacağını her zaman söyliyen dikkat et tc Ali Sena ver Beyin vn- · • .(Mabadi var) 



Darülfünundaki - Hadise için Fakülte Meclisi lçtimaa ı 

Müteferrik: _________ __,.,, --
Darü bedayi 

Artık pazartesi akpmlan da 
temsil verecek 

Darülbedayi pazartesi günleri 
Ötedenberi tatil yapardı. Son 
iünlerde balkın tiyatroya göıter
diği rağbete mukabeJe olmak 
Ütere, DarOlbedayi pazartesi 
günleri de temsiller vermeğe ka
rar vermiş Ye ilk olarak dnn 
•ktam bu kararını tatbike bat· 
Jarnıştır. 

Ertuğrul Muhsin B. 

1 San'at ileminde _I 

. 
Dünkü çay zıyaretindeıı b1r intiba 

Ortada oturan Mm. Kivelli Ertuğrul Muhsin B. , Darülbe
dayie Maarif veklletinden verile· 
cek olan tahsisat meselesi için Madam Ki velli 
RÖrüşmek üzre enelki gün An- Maruf Yunan aan'atkan şere
karaya gitmiştir. Mumaileyhin fine dün bir ziyafet verildi 
bugün gelmesi bekleniyor. Dün Makıimde, Yunanistanın 

Deniz fen erlerimiz tanınm·~. k.adın .artistlerinden 

Uınumi harpte harap olanlar 
yeniden inşa ediliyor 

Çanakkalede Nara, Adalar de
tıiziode Hüseyin, Karga burun· 
larında Ye Kumkalede evelce bu
lunan fenerler umumi harpte tah
tip edilmişti. Burada tekrar bi
rer fener yapılması için fen erler 
idaresile hükümet arasında cere
Y1.n eden müzakerat neticelenmiş 
hii!iumet 60.000 lira ile masari
fe ittiraki kabul ettiğinden inşa
ata ba,lanmışhr. 

Eczacılar 
Dün yeni şirketlerinin ilk 

kongresini yapb ar 
25.000 Jira sermayeli "Türk 

Cezacılar Laboratuvarı Anonim 
Şirketi,. namile vücuda getirilen 
~eni te§ekkül dün Türkocağında 
ilk kongresini aktetmiıtir. içti
illada evelce eczacılar cemiyeti 
Urı:ıumt kltibi Hüseyin Hüsnü 
B. izahat vermiş, şirketin teşek
kül maksadını anlatmış, 118 his
•edarı bulunduğunu, bilhassa Av,
kUpadan ecza gelmesine mani 
0 lroak için laboratuvarlar açıla
~ğıoı söylemiştir. Bundan sonra 
•dare heyeti ve murakiplık inti· 
babı yapılarak M. Nevzat, Hasan 
liüınil, Ahmet Refik, Münir Şa· 
~in, Niyazi, Ihsan. Ömer beyler 
1dare heyetine, Hüseyin HüsnO 
B. de murakiplij?e seçilmişlerdir. 

G1\rip şey 
8f" ay evvel haber verdinlmiz 
tey bugün mevzuu bahıoluyor 
Beyoğlu zükiir hastaanesinde 

~ir sui istimal yapıldığJDı, muhase· 
tci Muhsin B. in ortadan kay

~oklduğunu bir ay evYel yazmıı· 
1 • 

Dün bazı refiklerimiz bunu 
reni bir mesele gibi göstermiş
erse de yaptığımız tahkikatta 
~~ı şey olduğu anlaşılmıştır. 

lilia edilen paranın 7000 lira 
~.lduğu tesbit edilmiş ve yapılan 
flddetli tahkikata ragv men Muh-,. 
kırı B. bulunamamıştır. Bu zatm 

Mm. Kıvelh 9erefine, Fransız 
tiyatroıu müdiriyeti tarafından 
bir çay verildi. 

Madam Kivelli, daha geçen
lerde burada temsiller vermit 
olan M. First He beraber gel-
miştir. 

Madam Kivelli, 
rosunda oymyan 
heyetinin yıldızı 
annesidir. 

Odeon liyat
öteki Yunan 

Mm. Alikinin 

Anne ile kız, birbirlerine leY
kalade benziyorlar. Yalnız, ha· 
her aldığımıza göre Mm. KiYelli, 
kızı Mm. AJiki ile husust ve 
ailevi bir meseleden dolayı dar
gındır. Onun için dünkü çayda 
Mm. Aliki ile arkadaşlarından 
hiç birisi yoktu. 

Aralannda bu kadar sıkı kan 
ve san'at rabıtası olan bu iki 
Yunan san'atkarmıu Tfirkiyede 
barışmaları ne kadar şayanı te
menni, ve güzel bir jest olurdu. 

Çayda matbuat mUmessillcri, 
münekkitler, tiyatro alemi şah
siyetleri, Darfilbedc. i artistleri 
vardı. . 

Madam Kivelli diyor ki: 

- Tam on sene eYVel Istan
bulda idim. O zamandan beri 
özledim. Şimdi çok memnunum. 
Bu akşam " Kıskan~·lık " piyesi 
ile ilk oyunumuzu vereceğiz. 
Sonra Romanco, GargoYa gibi 
piyeslerle deYam edeceğiz. M. 
Fırat ile oynayacak. 

- Bu piyesleri burada klzı· 
nız da oynadı. 

- Olabilir. Fakat bunlar be
nim repertuvarımdır, ve bir çok
larını ben ibda ettim. 

Madam Kivelli burada 20 gün 
kalacaktır. 

• • • 
Fransız tiyatrosunda oymyan 

ltalyan kuklaları tiyatrosu, Mm. 
Kivellinin orada temsillerine baı
laması üzerine Asri sinemaya 
geçmittir. 

Bir konaer 

Betedi,'!._e~ 

Geri mi alınacak? 
Kanuna muhalif olarak 

huzur hakkı verilmiı 
Duyduğumuza iÖr• belediye 

intilıabab esnasında çahşan inti
hap encllmeni azaları ile baıı 
kaymakamlara fazla mesai ola
rak ikramiye verildiği anlaşılmıı 
ve bilahue bunun doj'ru olma· 
dığı neticesine yarılmış'br. Mesai 
1aati haricindeki meşguliyetler 
için fazla ücret verilmesi huıu• 
sunda iki şart llzı.mdır. Birisi 
meşguliyetin mesai saatlerinden 
filhakika hariç olması, diğeri de 
esas vazifesine taalluk etmeme• 
sidir. Bu şartların tahakkuku 
halinde bile ayrıca Heyeti vekile 
kararı lizımgelmektedir. Bundan 
dolayı verilen huzur haklarının 

geri alınması mevzuu bahsedili· 
yor. Maahaza bu huzur hakları
nı tediye eden belediye muha· 
sebesi de bu hususta kabahatli 
götülmektedir. 

Müstakbel plan 
Belediye şehir i9in bir müsa

baka a9meoa kırar verdt 
Belediye şehrin mtıst~kbel 

imar plinı için bir müsabaka 
açmağa karar vermiştir. 

Bunun için yapılan projeler 
Ankara imar pJanmı tanzim eden 
meşhur mütehassıs " Yansen .. 
tarafından tetkik edilecektir. 

Taksim meydanı 
Taksim meydanının güzelletti· 

rilmeıine çalııılmaktadır. 
Bunun için dün meydanın et

rafina .akasya ağaçlan dikiJmif 
ve tarhlar tsnzim olunmuıtur. 

Şehir meoliıi ıza11nın hıkkt 
huzurları 

Şehir meclisi azalarının hakkı 
huzuru dün dağıblmııtır. Bu 
devrede bütün içtimalara gelen 
azalar (450) şer lira almıılardır. 

Beyazıt kazaaında 

Cümhuriyet Halk fırkası Be· 
yazıt kazası müte~ebbisin heyeti 
teşekkül etmiftİr. 

Heyetin reisliğine avukat Met· 
hi Sait, azahklanna da Aglb, 
Dr. lsmail Hurşit ve lbrahim 
Sabri B. ler ıcçilmi~lerdir. 

Haseki hastanesini teftit 
Son günlerde Haseki Nisa 

batasnesinden bazı şikiyctler ol· 
muştu. Belediye müfettişleri dün
den itibaren hastanede tahkika· 
ta başlamışlardır. 

OırülAoezede 

Belediye Darülaceze için yeni 
ve esaslı bir talimatname hazır· 
lamaktadır. 

.._ __ K_un_d_u_r_a_s_e_r_g_is_i __ ... I ı 

$erıtde bulunanlar 

Kunduracılar 
Dün cemiyetlerinin merkezinde 

bir ••~gi a9tılar 
lstanbul ayakkabıcılar cemi

yeti tarafından vücuda getirilen 
"Ttırk ayakkabılan sergisi., dün 
sabah 11 de açılmıştır. KGtat 
resminde Halk F1rkası, Ticaret 
odası, Sanayi Birliği erkanile 
diğer bazı zevat hazır bulun
mUf, meşher Afyon meb'usu 
Ali 8. in kUçük bir nutku ile 
açılmışb. 
Çemberlita§taki ayakkabıcılar 
cemiyeti merkezinin üst katında 
bulunan ıerıi cumaya kadar 
herke. tarafından ziyaret edile· 
bilecek, sonra kapanacaktır. 

Maarifte ----- -
Fen fakültesinde 
Evvelki günkü hadise için 

Fakülte meclisi ictimaa 
çağlnldı 

Darülfünun fen fakülte...,indc bir ha 
dise olmuştur. nlatıldığma göre hfl. 
dise şudur: M. llua,·s isminde bir fr.ı 
sız mil~ha.Ssisı şehrimize bir" jeolo.Ji 
istasyonu t~is etmek i~in getirilmiş. 

fakat bütçede tahsisat olmadığı ci
hetle, profesörün meşguliyetsiz kal
maması i~in kendisine haynnnt miı· 
derrisi tarafından nazari ba1"1 dersle 
rin tedrisi verilmiştir. Bu sene tahsi
sat ahndrğı cihetle hayvanat müdeni 
si Ali Vehbi B. profe öre tc•ıdi edil· 
len mavakkat dersi geri almı~ n pro· 
fesörün esas i~i olan iı-tas.ronun tesisi 
vazifesine avdeti hildirilmiştir. Bun
dan sonra hayvanat müderri i .Ali Ych 
bi B. bu dersin muavini ,.e Adem Hı..\ 

tarafından tcdrisini karar1aştırmı~. 
ve kendiRine de hu şekilde talimat \'t'r· 
miştir. Adem B. bu emir üzerine c\'el 
ki gün sınıfa girerek ders takririne 
başlamış fakat bu eı:;nada 1\1, Huy:•' 
da sınıfa girerek Adem Beye sınıftrm 
~ıkmasını dersin kendisi tarafrndnn 
verileceğini söylemiştir. nu garip '':t· 
ziyet muavinle l\f, Huvas nra~ında bir 
münakaşayı mucip olmuş "' talebe dc
bunun üzerine sınıfı terketmiştir. Dün 
Adem Nezihi Beyi görerek htldise~ i 
sorduk, şu izahatr ,·erdi: 

- htasyon tesisi için tahsisat b11 
sene verildiği için M. Huva~ muvak
katen verilen bir saatlik nazari dert 
kendisinden ahnar::k bana verilmişti . 
Ben derse girince arkamdan geldi, tn-
nımıyormuş gibi{ Siz kimsiniz) diy<' 

Polilte sordu. Sonra elile bir"kedi kovar gihi 
Sahte tahvilat yapan bir çıkınız diyerek kapıyı gösterdi. n~nı 

kumpanya mı var? ilmin şerefine hem muallimlik mesleki 
şerefine giran gelen bu vnıiyet ü:r.eri

Nikoli isminde biri sahte tah- ne çok müteessir oldum. Bittabi ken
vilit sürerken yakalanmışbr. Ni- disine CC\'ap verdim. lt arısını ve çocuğunu bırakarak 

t 0d~anyaya kaçtığı zannedilmek-
e ır. 

t_Yrimübadillerin •ikiiyeti 
llazan dikkate almıyor 
Gayri mübadillerden bir kıs

~1 teuiattaki yavaşhktan şika
ret ediyorlar. Bunun sebebi bu 
't için hususi memur olmaması 
~e cemiyet memurlarının bu va
cı.~yi kendi asıl itlerinden artır· 
)a ları zamanda Ye fahriyen 
i . Pn:ıalarıdır. Maamafih tevziat 

Dün Galatasaray lisesinde 
"Trio Türk11 ismi altında topla
nan heyet muvaff akiyetli bir 
konser verm:ştir. 

falcbe kongresi 
Milli Türk talebe birliği konı

resi riyasetinden: 

kolinin Uzerinde çıkan Atina ban- - Ben mildcrrisim, siz ders verem.?ı 
kası tahvillerinin sahteliği tesbit siniz, dedi. Kendisine bunun bir emir 

ve nzif mesclcı::i olduğunu söyJedinı 
olunmuştur. Bq adamJD sahte -Ben dinlemem, fakülteden salahi 

fi ir• • d'l c k ~•n ayrı memur taym e ı e· 
t e • bu suretle de iı;} er bir an 

\>\re) görülecektir. 

10·12 -1930 cuma günü tehir 
edilen M . T. T. B. kongresi 
26-12 -1930 cuma günü saat 
14 te Türk ocağında toplanacak
t.r. Murahhaslarm te9rifi rica 
olunur. 

Kar yağmıyacak 
Kandilli rasathanesinden alınan 

malümata göre bugün hava bulutlu o
lacak. yağmur ve kar yağması ihtimn
Ji yoktur. 

tahYilit süren bir kumpanyanın yet almışım, diyerek çıkmamı tekrar 
efradmdan olduğu zannedilme~c- etti. Du esnada talebeler de haklı oıa-
tedir. ra ksınrfı terketti. Vaziyet bundan iha 
_ Polls heyeti intihıbiyeai rettir. ~ahsen hı\diseden müteessitim. 

O evvelA derse girmiı;; olsaydı. yazi-
Dün öğleden sonra polis mU- fem olmasına rağmen belki ben girmc-z 

düriyetinde polis müdür muavi· ,.e böyle bir hadiseye sebep olmazdım . 
ni Hüınü Beyin riyasetinde po- Bu bir nezaket meselesidir zannediyo 
lis heyeti intihabiyesi toplanmış- rum.,, 
tır. Bu içtimada ıimdiye kadar Haber aldığımıza göre hadise fakiil 
pol'ı olmak için vaki olan mü- te reiı:;i tarafından tetkik edilmiş H' 

fakülte meclisi perşembe günü için iç 
racaatlar tetkik edilerek karar- timaa da"·et oiunmuştur. Kararı mec· 
lar verilmiştır Ji~ verecektir. 

Defte·darlıkta 

Doğru değil 
Defterdrr . k teşk'~b 

deg·ştir• miyEcck 
Defterdar Şefık B. in seyeJ.::ıti 

esnasında "ekalete bir proje 
verdiği ve teşkiUitm maii sene 
başından itibaren de~ 'ştiı i'eceği 
kakkmda çlkan b1r .haberin 
doğru olmadığı anlaşılmıştır. Şe· 
fik B. dün bir muharririmiı.e bu 
hususta proje nrmediğini, leş

kilAtm değişmesi hakkında bir 
tasavvur olmadığını söy'.emiştir. 

ikramiyenin gcı-i nhnacnğı 
tahmin edilmiyor 

Defterdarlıkta, mnnrıf vergiıi 
hissesi üzer~nden len.i edilen 
ikramiye meselesinin DevJet ,u. 
rasında tetkik edildiği malüm· 
dur. Bazı neıriyatn rağmen def~ 
terdarlığa, ikramiyelerin geri ve
rilmesi için bir emir gelmi~ de· 
ğildir. 

Böyle bir emir geleceğide tah
min edilmekte değildir. 

ÇUnkü yapılan tetkikat Def· 
terdarhğm ikramiye almakta 
ıayri kanuni . hareket etmediği 
netic~ıine varmaktadır. 

Miktarın çokluğu bazı tetki
kat m\inascbetile alınması lbım• 
gelen ikramiyenin birikmesi ve 
13 aya ait bulunmasıdır. 

Ankarada yapılan tetkikat 
bu ikramiyenin verilmesi 
laıımgeldiği, te\lıidi küsurat 
kanununun ikramiye alınmasına 
dair maddeyi ilga etmediği 

neticesini vermiş ve maliye ve
kaleti bunun üzerine Defterdar· 
lığa ikramiyenin alınabileceğini 
bildirmiştir. Bunun Qz il).~ 

Defter<lnrlık ta bu ikramiyeleri 
talimatnameye göre taksim ve 
tevzi etmiştir. Bütün vilayetlede 
de bu suretle hareket edilmiştir. 

Dün bu hususta Ankaradan ge
len bir telgr:ıf bir memurun 
ancak maaşının üçte veya ikide 
biri kadar ikramiye a!masına 

mesağ olduğu cihetle Defterdar 
beyin bir hamlede maaşının 
(22) si nisbetinde ikramiye alma· 
sının kanuna muhtelif olacağına 
dair salahiyettar bir zatın beya
natından bahsetmektedir. 

Bu mütaleaya karşı da bu ik
ramiyenin birikmiş ikramiye ol
duğu bunun için bir nisbet kuru
la mıyacağı söylenmektedir. 

Adliyede: 
• 

Silah atmak davası 
Istanbul ağırceza mahkemesin

de dün bir katil kastile silah at
mak davasınm rllyetine baılan
mıştır. Halil, Aksarayda Şefik 
beyin evine silah atmak, ayni 
zamanda kendisini yakalamiya 
gelen polislerede sılah çekmekle 
muznundur. 

Dünkü muhakeme tahkikata 
ait bazı noksanların ikmali için 
başka bir güne bırakılmıştır. 

Oktruvadaki suiistimal 
Bir müddet evel oktruva mü

dürlüğünde suFstimal yapmakla 
maznun memurların muhakemesi 
ne dün lstambul ağırceza mah
kemesinde devam olunmuştur. 

Dünkü celsede iki müfettiş 
şahit sıfatile dinfenmi~, muha
keme karara kalmıttır. 

Men'i muhakeme karan 
Kız ameli Hayat mektebi mü· 

dürü Muzaffer Namt beyin Ha
yat mektebindeki apk meselesile 
alakası olmadığı anlaşıldığmdan 
mumailcyhin men'i muhakemesi• 
ne karar Yerilmiştir. 
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VAKiT' 
Son Atina 
mülakatları 

Ahiren Yugoslavya Hariciye 
ıazın M. Marinkovitch Atinaya 
riderek Yunan BaşYekili M. Ve
ıizelos Ye Yunan hariciye Nazı-
ı M. Mihalacopoulos ile mülA
atlar yaptı. Yugoslavya Hari-
iye nazırının bu son Atioa se
ahatı Yunan Baıvekili M. Ve
ıizelosun Ankara ziyaretinden 
onra Balkanlarda nku bulan 
n mühim bir hadisedir. Ve id
Jia edilebilirki Venizelosun Türk 
{ unan doıtluk misakı ile bahri 
ahdidi teılihat itilifını intaç e
len Ankara ziyareti olmasaydı 
~. Marinkovitchin Atina ıeya-
1ati bugün vuku bulmıyacaktı. 

Binaenaleyh Yugoslivya Ha
dciye nazırının Atina seyahati 
{unan Başvekilinin Ankara se
yahatinin tabii bir neticeıidir. 
3u itibar ile bu ıeyabatin mak
sadını anlamak için o seyahatin 
mlnisını bilmek llZ1md1r. 

Yunan Başvekili M. V enizelos 
l 928 senesinde iktidar mevkiine 
geçtiği Yakit her ıeyden evel 
ltalya ile anlaşmııt.. Bunu mn
teakip Yunanistan ile Yugosliv
ya arasında mevcut Selanik me-
selesini bet sene için balletmiıti. 
ltalya ile Yugoslavya arasında 
mevcut olan rekabet ve muba
aama vaziyetine nazaran Yuna
nistanın her iki memleket ile 
dostane münasebat tesisine ça
hıması Adalar denizinde ve Bal
kanlardaki Statükoyu muhafaza 
etmek istediğine delalet ediyor
du. 

Fakat Venizelosun aktettiği 
mu•akkat itilif Belgradm Seli
nik üzerinde beslediği emelleri 
tamamen tazmin edemedi. Umu
mi harpten büyük ganimetlerle 
çıkmıı olan Yugosli.ya cenup· 
tan okadar yaklqmıt bulundu
ğu Selinik limanına tam Ye ser
best olarak malik olamamak 
Dlahrumiyetine ilinihaye dayana· 
mıyacak gibi gCSrünilyordu. 

Bundan sonra cereyan eden 
vekayi maliimdur. M. Venizelos 
Balkanlardaki Statüko siyasetini 
takviye ve teni etmekten baıka 
TOrkler ile Yunanlılar arasında
ki a11rdide dOımanlık devrine 
nihayet vermek için Ankarada 
mllzakerata girif miıtir. Bu mü
zakerat Venizelosun Ankarayı 
ziyaret ve orada dostluk misa
kım imza etmesile neticelcnmiı-
tir. Şimdi daha ziyade nzuh ile 
anlqıhyor ki Tilrkiye ile Yuna
niıtan arasında akt Ye imza e
dilen yeni mukavelelerden en 
fazla Belgrat mabafilinde bassa
aiyet hasıl olmuttur. 

Bilha11a V enizelosun Ankara 
ziyareti eınuında Macar Bqve
kili Kont (Bethlen) in de Tnrki· 
yeye gelmiı olması Ye Cnmhu
riyet bayramı merasimine her 
iki doıt hllk6metin reislerinin 
iftirak etmiı bulunmua bu bas· 
auiyeti arbrmlfbr. 

M. Marink'lnitch'in ba defaki 
Atioa seyahati Tlrk • Y1111&11 
itiWlanııın mahiyeti hakkmda 
yalandan izahat almak Ye Bal
kanlarda tebeddOI etmit bir ıey 
balanup bulunmadıjuu 6ğren
mektir. 

Hiç ıDpheıiz TOrk • Yunan 
dottluk misakı Ye bahri tahdidi 
tellibat itilAfı ile Balkanlarda ve 
yalrm prlrta tebeddlll etmit 
bir vazi1et Yardır. Bu hakı"kati 
açıkça kabul etmek lbımchr. 
Ancak bu tebeddDI Balkanlarda 
ve yalma prkta aulblba tekarrtı
rll lehinde bir tahavY61dOr. 
Onan için Atina ziyaretinden 
anet eden y ogOlllYJ• hariciye 

aı.sızccadaıı -·--- YAZAN : ()mer Rızo 

işin pül noktası Harp ans1zın başlamıştı 
Natık Bey, damar katılaşmasındıın cak değil ya ... Belki Avrupalı bir misa - Arkadaşlar, dedi. Bize Osmanııı IJU'lllt!, uultin şidd~tile saldırıY 

çok mustaripti. Hatta bu yüzden mer- fir gelir. katilleri diyorlar. Evet, biz Osmanm Sebe oğlunun bütün taraftarla 
kez hastanesi rloldorları ona rapor Bir dakika sinra odacının tarif et- katilleriyiz. İçinizde bu hareketten tc· tişmişler n harbe girmişlerdi. 
ermişler ve yüksek vilayetlerde yaşt· tiği yere varmrştı. Dehlize girdi. Tam berri eden var mı? raf mütemadiyen döğüşüyordu. 
yamıyacağınuan :-.uıuılerden bir yer<' kar~ısına rasgelen kapağı aralık bir Hepsi bağırdılar: rın bütün gayreti, harbi şiddetle 
nakli lazımgeldiğini söylemişlerdi. dolapta bir ciyer takımı görüp şaştı. - Hepimiz Osmanın katilleriyiz. meğe matufut. Onun için muha 

Dahiliye nezareti zavallının iatida- - Allah Allah dedi. Koca bir müs· Eşter devam etti: durdurmak mümkün olmamıştı. 
sına altı ayda bile cevap ,·erme)ince, teşar odacısı ciğerle kifafı nefsetsin :. - O halde biz bu gece hasımlarımız· oğlu ile arkadaşları, bu suikasiJ 
bir müddet daha katlanmış, ve niha· Belki fazla da düşünecek başka hüküm dan intikam almak için hareketedece- en büyük meharetle idareye mu 
yet canına tak diyerek kalkıp Jstan- ler de ,erecekti. Fakat odacı sükut c ,ğiz. Bizi Osmanın katilleri diye yakala olmuş, hadisatı istedikleri şekild 
bula gelmişti. derek: yıp birer birer öldürmek istiyenleri rütmüşlerdi. 

Nezaretin dar koridorlannda omuz· - ifa, geldin mi? hücum edeceğiz. Hepiniz, benim emir-
lan çıkık dolaşır. O da tahta sıralar Ü· Dedi. Sonra, hiç mukaddemeye ili· lerim dairesinde harekete hazır mısı-
zerinde pinekliyen mazullerle dertle- zum görmeden, sesi mahrem leşti: nız? .. 
şerek gününü akşam ederdi. Hep müs· - Seni bir aydır, burada sürüni.ir - Hepimiz sana itaat ederiz. 
teşar beyi görmek için bekleşirlerdi. görüyorum. Halin, tavrın, teveklcül bir Eşter devam etti: 
Fakat onu görmek huzura kabul edil· adam olduğunu gösteriyor. Acıdım. S. - O halde hemen yola çıkacağız. 
mek ne kadar güçtü. Aylardan beri na bir iyilik edeyim dedim. Benim gö. tereceğim yoldan gideceğiz. 
bekliyenler bile bu şerefe henüz nail o· Şimdi girip paşaya seni kabul etme Tam bir intizam ve sükunet dairesinde 
lamamışlardı. sini yalvaracağım. Ama, sakın dedikle· hareket edeceğiz. Size emrediyorum. 

Raporlannı, vilayetten gelen k:iğıt· rimden dışarı çıkma ha! .. Hastalığın- derhal hareket! 

(BUmedi) 

:·sühinla~a Seyaha 
' ' . 

işte biz hö~· le ~elirıı 
iki !ündür, Istanbulda bir 

gıcı davası sürülüyor. Me 
larını, evrakını falan hep hazırlamu~. dan, çoluğundan, çocuğundan bahs<'t· Eşterin bütün adamlan karanhk i· 
~yet mukni nsikalar toplamış, mü- miyeceksin hir- Raporl::mnı falan g«.::-· çinde yürüdüler. Kendisi başta gidi· 

belki baılaugıcmda da çok eh 
miyetli idi. Fakat ben sezme 
onda bir mevzu kıymeti bul kemmel bir dosya yapmıştı. Am~ neye termiycceksin iki. yor ve adamları onu takip ediyorlar 

yarardı? bunu müşarünileyhe gösfare· Namık Bey şaşırmıştı: dı. 
medikten sonra daire ve kalem müdir· _ Peki ama.. • Gece yarısı geçmişti. Herkes uyu-
lerinin bu işi yapmalanna imkan yok· Divecek oldu Odacı: yordu. Harbetmek veya kaı·deş kanı 
tu. _·Sözümü kesm.e ... Ben ne dedi~i- dökmek gailesi bertaraf olmuştu. Ya· 

Birkaç hafta böyle gelip gittiktt.n mi bilirim. Eğeı işin olsun istersen nn öbür gün herkes çoluğuna , çocu· 
sonr~ iyi bir tesadüfle müsteşarın O· mutlaka ne söylersem yapmalısın. lçe· ğuna dönecekti. Talha ve Zübt'yrle 
dacısını tanıdr. Divrik yaranından o· riye girer girmez, paşaya: sulh aktolunduktan sonra Muaviye ~a 
lan bu kıranta herif te efendisi kadar _ Paşam ben uzak yerlere .;ide· ilesi de kendiliğinden zail oluyordt:. 
mağrur idi. Fakat Namık Beyin hal., mem. Kedilerim yeni doğurdular. Hay Çünkii onun da davası, Osmanın kanı 
ne acımıştı. Onun derdini öğle payd ·• l'ancıklar Allahın dağınd~ bayın::td:ı idi. Bu mesele hallolunuyordu. Mua
sunda, nezaretin alt katındaki kahve soğuktan, bakımsızlıktan ölürler. H :_, viye, başka bir behane ile hareket oı-
ocağımda dinlemek Jôtfunda bulundu. vanlanma merhamet ediniz. !'\3 bile ona bir kimse ehemmiyet ver. 

Hastalığın cinsini anlamamıştı. A- Diyeceksin dedi. mez o da bir şey yapamazdı. Bütün 
ma yine aşağı yukarı bir fikir ~ahibi Namık ney evvela şüphelendi. Bu· ümmet, Hazreti AH etarafında toplan· 
olmuştu. İhtiyar gün görmüş muh:ısc· adam acaba bozdu mu? diye muhatabı dıktan sonra Moaviyenin tek başına bir 
beciye bir iyilik etmek istiyordu. na derin derin baktı. Hayır pek ciddi dava ileri sürmesi, yahut o davayı .n , 

Kahvecinin ceZ\·elerle meşgul oldu- söylüyordu. Dişleri arasından. dafaa etmesi mümkün değildi. On· , 
ğu bir sırada: - Nasıl olur, ya kızar da beni kovar için herkes derin bir huzur içinde uyu-

- Siz yukarı, paşanın odası yanın· ~ 1. yordu. 
daki aralığa gelin ben, görüşmek için Di) c söylendi. Odacı Divrikli bir '>:. Yalnız Osmanm katilleri uyumuyor. 
bir çare ararım. Hem işin olmasını is · kıs ve tebessümle: adım adım; sessiz, sessiz iki taraf ara
tersen sana vereceğim nasihatlere iyi- .. - Sen meraklanma, böyle yapars. · sına sokuluyorlardı. Bunların hedefi, 
ce dikkat etmelisin, dedi. ~in olur. Hazreti Ayşenfn kararg~hı idi. Karar-

Namrk Bey, bu vaitle yeni bir ümi- Hükmüıtü verdi ve kalkıp paşanın gah tam bir sükunet içinde idi. Yalnız 
de kapıldı. İhtiyar bir kedi gibi büzül- yanına girdi. İl<ı dakika sonra: birkaç muhafız etrafı kolluyordu. Ke· 
düğü yerden doğruldu. Gözleri parla- - Haydi gel, paşa seni istiyor, ama sif bir kalabalığın geldiğini gören bir 
dı. Damarlarında adeta taze bir kan sakın sözlerimi unutma ha!.. nasiha· kaç muhafız bunların kim olduklarınr 
dolaşmağa başlam.J gibi hareketlerine tını sa\•urdu. anlamak istemiş, bir kaç adım ilerle 
çeviklik geldi. Namık Bey kapıdan büyük bir çar- miş, fakat bir ok sağanağı bunları ye-

Biraz. sonr~ od~cı çekili~ gitti. Bir- pıntı ile girdi. Büyük, geniş abanoz re yıkmıştı. Zavallı adamlar neye uğ· 
kaç dakıka fasıla ıle de .Namık Bey yazıhanenin sağdaki maroken koltuk· radıklarını anlamadan teslimi ruh et. 
davrandı. Koridorda aşinaları ümitsiz ta halis bir Ankara kedisi pembe pen· mişlerdi. Sebe oğlunun avenesi ilerle. 
ümitsiz başl.~rı~.ıv -~llıyaı:ak_:v. ~elerini yahyarak tuvalet yapıyordt•. mekte devam ederek karagahı basmış-

. - Hep gordugun ve bıldıgın halde· Paşa, bir nim alih gururile koltuğu- lar rasgeldikleri adamları öldürmüşler 
yız ! ğuna kurulmuştu. Gözlerinde katı, do- bunların say balarını, naralnnı duyan 

Manasına gelen bir işaretle ona nuk, merhametsiz bir panltı vardL Bu lar tatlı uykularından uyanarak dışa· 
dert yandılar. . parıltı yalnız kedisine bakarken eri· n fırlamışlar, ve kavgaya tutuşmuş-

Namık Be_y . geçtı. Ne. zamandır yor, ısınıyor ve eşfaktli bir bakış olu· lardı. Çok geçmeden, Talha ile Zübe:t r 
de~am .~~~n ıntızar ~ünl_e~ınde neza· yordu. uyanarak ne olduğunu sormuşlar ve 
retın butun kenar koşesını, odalarını. Namık Bey bundan cesaret alarak Ali tarafının ansızın hücum ettiğini 
kaleml.~rini ezberde~. öğrenmişti .. Hi~ masaya doğru ilerledi. Koltuğun<la anlamışlardı. Talha ile Zübeyr derhal 
tereddut etmeden musteşarhk daıre ... •· tuttuğu rapor, enak, bilmem ne torna- bir takım tedbirler alarak mukab~le 
ne çıkan bir merdh·ene tırmandı. . rını göstermemeğe çalışarak müsteş:ı- için emirler vermişler, onlann tarafın· 

Oradan sonra adeta, nezaretle hıç n etekledi n: daki askerler mütecavizleri takibe bas 
alakası olmıyan başka bir dünya ba~- Efendimiz, diye başladı. Kulunuz lamışlardı. ~ 
lıyordu. Yerlerde topuklara kadar Ytık gerçi hastayım, çok çocuklu bir ai!.? Mütecavizler geriliyorlardr. Çok 
~len yu •• ıuşak halılar vardı, du,·ar ( babasıyım. Fakat bütün bunlar, uzakla ge~meden takip hareketi karşı tarafnı 
ıpek kumaşlar kap!an.mıştı. . ra gitmemek için bir sebep değildir. ordug-.ihına kadar sirayet etmiş, müt·.? 

Namık Bey, eskı hır memurdu. Dı· Utkin bir derdim var ki işte ona süz ca · ı dugaha dalarken taki k • 
ti' b · d d b d be . d • vız er or p uv 

raye 1 ır a am 1 u deb e yı e geçiremiyorum. Kedilerim... vetleri de onlann peşinden ilerlemi,;. 
hayra yordu: O vakite kadar soğuk duran müste· t' :. 

- E, dedi; mtiatepr, nazır dairesi şar bu kedilerim aözü üzerine kulav ı. Demin karşıda vukobolan hadise 
bu- Otekiler gibi sUprtintU yuvası ola Jannı kabarttı: burada tekerrür etmişti. Herkes gürül 

nazırı TOrk. Yunan dostluk mi- - Kedilerin mi!. Hangi cinsten, ne tüden uyanmış, kılıçlann panltısıru 
sakını bahri itilifı iyi bir g6z e ile besliyorsun? kaç tane? görerek ve şakırtısını duyarak kendi 
g&rdOğtlnll sa5ylemek IUzumu~u Suallerini sıraladı. ~u alakadan ce· ıdllhına davranmıt. ortalığı hen:U 
biuetmiıtir. saret alan Namık Bey. merç kaplamıştı. 

Y almz ecnebi gazetelerin neı- - . A~ ef~ndim, her kulun bir kusu· Hazreti Ali, gürültüden uyanmı17, 
• ha b kıl M M • k 't b ru, hır ıptilası vardır ya.. işte kulunu· ne olduğunu sormuş ve şu cevabı al-

nya • a ına • ann ovı c zun da kedi derdi büyüktür. Hayatı ,, mıştı • 
in Atin.• seyahatinden bilbaua pahasına da onlardan vazgeçemem. -·Buralılar birdenbire tizerimhe 
fU ha~ıkat anl~lmlfbr: Yogos- Müsteşar kızdr: ze hücum ettiler. Kendimizi müdafaa 
llvya ile Yunanııtanı arasında - Kediler, dünyanın eşrefi mahlu- mecburiyetinde kaldık. 
Balkanlara ta~6k eden. ~ese- katıdır. On lan sevmek kusur değı! - Buna imkan var mı? 
lelerde noktaı nazar ıttıbadı meziyettir. Sen neler saçmalıyorsun. _ işte görüyorsunuz ya.. 
bulun~ak18: beraber ~J?luml Av öyle- Başka sebebe hacet yok. - O halde karşıki taraf mutlaka 
rapa 11lerınde ~u ikı d~vl~t Paşa, zile bastı, odacıya: kan dökülmesini mi istiyor? .. 
ayn ayn tellkkil~.re malıktır. - Memurin mUdUıiinü çafır! - Bilmem efendim. 
Bunu da çok tabu addetmek E ri · d' iki d k'k · 'd' Zira T k' •1 d m nı ver ı. a ı a sonra ge- Ah, başlıca adamlannı çağırtarak 
zarun ır. Or ıye ı e ost- len mildir bey de: emirler verdi: 
luk misakı akteden Yunaniıtan - :Ju zata hemen şimdi İstanbul- - Mukabil harekette bulununıız. 
arbk yakın • fa!'kta bOyilk da dolgun maaşlı bir yer bulaca!:.,,·. Fakat ortalığı teskin için çalrpnız. 
Garp devle~enne aıyaset .vasıtaıı nız. Münhal yoksa birini bunun yeriııe Hadise:ti bertaraf ediniz. Onan için 
olan Yunanıstanı d~1dır •. ~al- gönderin emrini imza için çabuk ha· kaçanları takip etmeyiniz, yaraJılan 
buki ~'!a:osllyYa kuçilk ıbllf na retirin ! toplayıp tedavi ediniz ölen ve yara1'
zDmreaı ıçınde muayyen Avrupa Emrile karşılaşarak afalladı. O g . n nan bir kimsenin bir şeyini almayınır" 
meaelelerine kal'fl abten bağlan- hakik: • , Namık Bey yerleşmiş ve b=r Fakat hadiseyi bertaraf etmeğe 1111• 

m11 bir memlekettir. kedi manisi ytizünden, ikbale ermi~tı. kan kalmamıttL 
1tl.fu.t ."- • • • Harp iyice kızışmıştı. iki taraf biri· 

mııbm. Bugün ise işin rengi 
ğiımiştir. 

Beyoğlundaki .. Türkuvaı,, 
zinosu Romanyadan bir ork 
ra heyeti getirmiı. Furman 
ile anılan bu çalgıcıJarın be 
yabancıdular. 

Burada kazanacaklar veya 
rupada yiyecekler, yahut ta 
bancı bankalara yatıracaklar 

Kabiliyetleri , liyakatımız 
dütkün de olsa Frenk mark 
her varhğı batla taıımağa • 
zır züppe bir smıhn keyfi ı 
milli menfaatleri çiğnemek 
mizden gelmez. Bu noktadll b 
se kapılmıya da lüzum yok. Ç 
kü itin içinde ikbsadi ıebep 
var ve ikbsadi sebepler, Y 
dUnyaDJn biricik mihveridir. 

Amma, F urman meselesi 
nız bir ticaret iti olmakla le 
mamıı. Gelen ve getiren ~ı 
vererek hem memleketin li 
katlanna hücum etmiş, b 
pasaport davasında etrafa çi 
sıçratmıtlardır. 

Bizden bir musiki heyef 
geçenlerde Romanyaya gittiği 
fakat Ulah zabıtası tarafınd 
geri çevrildiğini biliyoruz. 

SeyrUsef er nizamnamesinin 
maddesi, yerli san'atklrlan k 
rumak için, yabancı çalgıcılı 
çalmayı yasak etmitmif. ti 
memleket, kendi evlltlar1nı b 
ka toprakların çocuklannd 
ilst tutar. Yerden göğe kad 
hakla olan bu hareket karşısı 
da hayret değil hürmet duyıd 
vazifedir. 

Netekim aynı hakka day 
rak FurmanlarJD pasaportla 
vize; etmiyen Köstence şebbe 
derimizi d~ takdirle anıyo 
Fakat ne yazık ki onun Tize e 
memesine rapen Roman1 
cazbantçılar buraya girmenin 
lunu bulmuılar ve ıehrin en 
lek bir yerinde kocaman il 
la kendilerini teıhirden ıe 
Dtemiflerdir. 

Dabua var, bllttln bu o 
biten ıeyler yetif miyorm11f gİ 
cubantçılardan biri, bizim 
zikacılarumza: 

- lfte biz b6yle geliriz! 
Nlruam saVllfmUf. 
itin buraya kadar olan k11 

da ıa5yle b6yle kayıtlar,mazeıe 
ler falan filin bulunabilir. 

Fakat bu niranm kara 
kirli manaıı kUfısmda herk_,. 
duyacağı bis birdir, nefrettir. 

Ben, bu gerizçi narasmd_.. 
memleketimin kanunlan, me111Gt". 
lan, seciyesi ile eğlenen, varblr' 
mızı tahkir eden kO.tab bir •~ 
seziyorum. Vatandqbktan b~ 
hiç bir bağı tqımıyan ben bit.' 
le duyarsam, acaba onlann ~ 
di içimizde bulunmalanndan •" 
ul olanlar ae dOfOnOrler?. s.,,,. 



Ahretten gelen haberler 

Konan Doyelin ruhu cennet ve 
cehennemi tasvir ediyor 

Sarlok Holmes romanlarının mübdii "burada yaşadığım 
alem bıraktığım aleme çok benziyor,, demektedir 

ediliyordu. Sonra duyduğumuz söz-
ler, tam Konan Doyelin sözleri idi. 
Medyum, Konan doyelin ruhile konuş 
tutunu söyledikten sonra ona nerede 
olduğunu sorduk cevap verdi: 

"Ben şemst manzumenin içinde
yim. Fakat sizin mensup olduğunuz a 
lem haricindeyim. Arzın sathı haricin 
de şehabiyeye benziyen bir kamer için 
de yaşıyorum.,, 

Bunun üzerine Konan Doyel ile arn 
mızda hasıl olan bir ihtilat hakkında
ki fikrini sordum ve aramızda şu muııa 
vere vuku buldu: 

Doyel: aramızdaki ihtilaf senin yap 
tığın bir hatadan ileri gelmişti. 

Price: Fakat ben de hakikat isin ça 
lışıyordum. Yalnız yollarımız ayn idi. 

Doyel: Ben senin niçin çalıştığım 
bilmiyorum. Fakat seni daima gözetli 
yordum. Nasıl ki sen de beni kafeste
ki kuşu gözetliyen bir kedi gibi takip 

Konan Ooyel ediyordun. M. Hani Price 

lngilterenin en maruf ruhiyatsıla· Price: Sen niçin ruhiyatçılar ceJl'i lin hakkında bir şey söyliyemez misi-
llndan n ruhiyatçılar cemiyeti mües- yetine dafa fazJa para bırakmadın? niz? 
Sislerinden M. Hanri Price, bir müd- Doyel: Çünkii evvela ailemi düşiin Doyel: Size ;;unu söyliyebilirim ki 
det mukaddem ölen me~hur Konan düm. Onun hayatını temin ettikten burada yaşadığımız alem, bnaktığımn 
Dovelin ruhu ile görüşmiye muvaffal, sonra. 0 cemiy~tleri düşünd.üm.. aleme çok benziyor. Oradaki yaptı-
olduğunu ilan etmistir. Prıce: Senın hatıranı bır lntap ne~ ğım işlerden birt'oklarını burada da ya 

:. . rile ebedileştirmeI> ic.-in hir tesebbüf ~ . 
M. Hanri Price ruhıyatçılar arasm- B d . . ? ~ :ı pryornm. Durasr, ıstırabın nıhayet 

d . ld var. una ne ersın. • h" d' B d h a ciddivctile meshur hır adam o u- buldugu ır yer ır. ura a eyecan· 
~ • ~ . Doyel: Benim bizzat yazmadığım • . 
lnlndan Londra gazete1en beyanatına b. 1 .t b 'ht' kt F k t . lar daha kuvvetle doguyor, ılhamlar . ır u a a ı ıy:ıcım yo ur. a ·a sn. 1 • 
bliyük bir ehemmi'-·et vermiş ve kendi· d' . t d" •. . , kolaylık a san ıh oluyor. Burası ne cen 
ısil .. .. .. :~ arzu e ıyorsanız ıs e ıgmız yapınız.. . . . . . 

e goruşmuşlerdır. Price: Bu işin başında il annen So"· nettır. ne de cehennem. lkısının bır 
Deyli Ekspres muahrriri 1\1. llanri fer bulunuyor. Buna ne dersiniz? araya gelmişidir. Bura5ı yalnız bir baş 

l>rice ile görüşerek me ele~ i sormuş, Doye1: Beni müşkül bir vaziyete langıçtır . ., 
U cevabı almıştır: koyuyorsunuz. Çünlcii bu hareketk Bundan sonra muhavere devam ~t-

"Filhakika, Knoan Doyel ile görü~- Hannen So,·fere dikenden bir taç giy- miş Ye Konan Doyel ruhiyatçılar tau 
tUm. Bu görüşme esnasındn medyum· dirmiş oluyorsunuz. fından beslenen emellerin tahakkuk e-
luk Madam Elen Garet tarafından ifa Price: Dize şimdiki bayat ve ahla· deccğini söylemi§tir. 
'°""'""""·-· _ll .... Mıtınınımııı11u:aıaıumt1roıuwumıu11ıtu~ınnıınnnnPJtn1UtffRlllfVtlı'1t1IHfN•H1 ' IVl1JIUllUWflll!l1111UUUI UflQllU 
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Ya•an Ziraat Bankası ı.=:KUÇUK HABERLER 

Gümrüklerden kaçırılmıt Açılması mukarrer Topkapı Koylünün borcunu tecil ediyor 
araşit yağı yoktur sarayının harem dairesi bu sene mu, etmiyor mu? 

Dünkü gazetelerden biri mem- tahsisat bulunmadığından açıla- k k l d 
leketun· t'ze ı'thalı' iki sene evvel Ziraat Ban asının öy ü en mıyacaktır. olan alacaklarına mahsuı vazettiği 
nıenedilen araşit yağından yapı- 11 Maliye vakaleti kırtasiye tecil karanndan vazgeçtiği yazıl· 1an sabunların son zamanlarda depo müdürlüg· ü devlet devairi- . 

maktadır. 
piyasada çoğaldığını, gümrükten ne tevzi edilmek üzere ızmir Ziraat Bankası erklnmdan biri 
gizlice iki milyon kilo araıit yağı sepetçilik mektebinden 3000 ki- bu neşriyatın doğru olmadıiını 
geçirildiğini yazıyordu. ğıt sepeti almıştır. Gene denire söyliyerek demittir ki: . 

Gümrük idaresinden yaptığı- tevzi edilmek üzere 5000 kilo - Banka umumi bir tecil 
nıız tahkikata nazaran bu habe- da yerli mürekkep mübayaa kararı vermiş detildir. Fakat 

edilmiştir. 
tin aslı yoktur. Alelumum yağlar • Gayri mübadillere ikinci köylüye yardımı ötedenberi bir 
rtıemlekete ithal edilirken mua- taksit tevziatı bu hafta başla- gaye ittibaı etmiı olan bankamız 
Yene •e tahlil olunduğundan yacaktır. hali acizde oldukları tahakkuk 
böyle bir kaçakçılığın wkuuna lf Gümrüklere sahte menşe eden borçluların borçlarını tecil 
b=lbusus bu kadar büyük bir d ı etmektedir. 

h ıeha etnamesi e gelen etya men-
nıikyasta olmasına i timal veril- . 1 · · d d·ı · ti Zeytin yag"lanmıza mahreç 
ınemektedir. ıe erıne ıa e e ı mıı r. 

Gümrllk başmüdürü Seyfi B. lf Liselerde talebeye verilen Triyeıte konsolosluğumuzdan 

-- ----- . 

, 1 

YENİ GILLETTE BIÇAÖINI 
·vE YENİ GILLETTE TIRAS 

MAKİNESiNi · BİR DEFA 

'TECRÜBE ETMEK KAFİDİR 
Her tıaldı art•lı başlı& bir lıra~ makinesi kııllın· 

mık lstemiyeceksinlz Tıra~ olurken kafiyyen 
acı lıissetmiyoceksiniz . Niçin ? 
Bir l.ırıl rııak i nesinin husnu faal iyeti için en 111a. 
hini nekta, bıçağın tamamen gerilmiş olmasıdır 

Bu busıısiyct ~imdi temın edi lmiş oluyor. YEN i 
Gillette l.ıraş makinesınin kö,eleri l:ususl surette 
takviye edilmı' olup , ~re düş! ~u takdirde 
mıkineıe ha lel gelmez. Fak.ıt ko~eleri ki· 
sllmi' oldıığundan muntuamen gerılmekte lıalır 
Bu Y[NI Cilletıe ' ten hel!lfn bugun bir tane 
alınız 24 ayar altın kaplama , 
nelis bır kap derünilnde; bı· ~~~~ 
çak kabı Ye YENİ bir Gıllette 
tı ıçağilc sizi bekli7or 
Komple makinrnin fııı.lı 300 K. 
YENi Gillettı bıçalıtarırun hatı : 
S lık pakc1iıı f l al.ı 60 Kuruş 

10 luk p:ıkclın fıatı 120 Kurut 
Hcır Yerde sa1ılm;ıkıadır • 
Y [ N 1 Gillette bıça§ı , asıl 
nıodel ile dahi lıullanı labilır. 

.yeni 
GILL ETTE 

B1çagı 

.--~-- - ----

-

KAN S 1 Z LI K Nöraster! 
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1 l!nizaizlik icin ycg:ıııe deva kanl •h1• eden SffiOP DESCHlENS PARIS 

t.ıı mwıtahlp etibba tarafuıdu terop cıdelmlaUr. , 
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ğaldığı, bu piyasanın 
ıçın ıyı bir mahreç 
zikredilmektedir. 

yağlarımız 

olabileceği 

Ziraat kongresi 
Ankarada toplanacak olan 

Ziraat kongresi müzaherahna 
Ticaret odaıı da iştirake karar 
vermiştir. 

içtimada Oda namına Hakkı 
Nezihi B. müıabit sıfatile bulu-

Ankara-latanbul telefonu 
Tellerde vuku bulan bir arıza

dan dolayı evvelki akşam inkı· 

taa uğrayan Ankara· lstanbul 
Telefon mu ha beratı dün öğleye 
doğru tekrar temin edilmittir. 

"V AK!T,, e abo
ne 91unuz 

. 

1•Bu 0 kadar ihtimal haricinde cezalar esbabı mucibesile bera- Ticaret odasına gelen mufassal 
bir şeydir ki tahkikine bile lüzum ber Maarif emanetine bildirile- bir rapoda Brezilyada zeytin 
iÖrmedik,, demiştir. cektir. yağlarımıza karşı rağbetin ço· 
~~===~======~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=====~~~~~~~~~~ 

Tefrika numaraaı : ı 4 Nihayet gürültüsü, haykırışları ile is pır dökülüyor. Birkaç aıı;kere tesadüf tirdim ve: "pis herif!,, Diye bağırdım. leri haldıyordu. ikisini ya.kalıyaı·al\ 

nacaktır. 

'\'•zan : •Garp cephesinde •.• müellifi 

Erik Mari11 Rem•ıgue 

tasyon geliyor. Trenin iki tarafında ediyoruz. Bunlar en yeni krra efradı .. Tekmeyi yiyen inliyerek yere ) urnr- kafalarını öyle bir tokuşturdu ki iki~i 
bir kaynaşmadır gidiyor. Şiddetli yağ· Bize doğru geliyorlar. J\ollanndtı hmdr. O nkıt diğer üçü üzerime !Ulln de baygın bir halde yere düştü. Villi 
mur yağıyor. Islak rıhtımlar pm1dr- kırmızı hamaillc.ri var. lçlerinden bi- narak beni yere serdiler. I<ndının kızdı mı önüne bir şey duramaz .... J\nr 
yor kendimizi dışarı atıyoruz. ri Ludvigin üzerine ::ıtı1aral\ bağırdı: menhus sesi bir daha duyuldu: tulduk. Hemen ayağa k:ılkıyorom. Te 

Köpek de benimle beraber rıhtıma - Epoletleri sök bakalım!... - Işıkları söndürün! ... Rr~nkları- <'~wüz edenler var kuncti barakalrın:ı 
atılıyor. Beni adım ndım takip ediyor. Kendisini ittim Ye cevap ,·erdim: nıza sarılın!.. vermiş kaçıyorlar. nunlnrdan bir ta-
Yağmurun altında istasyon merdh-en- - Geri çekil ... Acemi nefer... Bacakların kargaşalığı ara~ında nesinin arkasına çantamı son bir defa 
lerini yuvarlanırca~ına inerek koşuyo- Diğerleri de geliyordu. Etraf'ımm Ludvigin Mğlnm eli ile bir tayfayı bo· indirmeğe muvnffnk olduktan sonra 
ruz ... Koşuyoruz... sardılar. J,udvig en yakındakine ss- ğazından yakaladığını gördüm. Heri- Ludvig ile meşgul oluyorum. 

İkinci kısım kin bir nazar fırlattı n ilerledi. F':ı- fin diz hükümüne bir :nımruk indire- Villi lmçanları fakip ed;yor. Cemi· 
- 1 - kat tam bu sırada iki taife gözüktüler rek y~re deviı'miş. Dl"er]erinin çuJ. cilcrin Ludvigc vurdul,lnrını görmii , 

İstasyonun önünde zemine dökü- ,.e Lud,·igin üzerine ~ullandılar. Olan- !anmasına rağmen boğazını bır:ıkmı· iJ.i tayfadan biri ~·erde irıliyor. Rü:r:
len bir kova su gibi her istikamete doğ· ca seı;;imle bağırdım: yordu. Rmurada k"f:ıma şiddetli bir ı;t\rda dr.~ı':ılnnnn hızıl :~~l:ın ik : ' r 
ru yayılıyoruz. Kosole, Bröge ve Tros- - Domuz sürüleri! .. Yaralı olduğu- toka darbesi yedim. Suratıma gelen hir fırtınayı andıran Villi öt'!kinin pe,ine. 
ke seri adımlarla Halnrihştraseyi i- nu görmüyor musunuz!. tekme di~lerimi zedeledi. Bir türlü ny:ı tnkıhyor. 
niyorlar; ben de Ludvig ile Gar mey- Ellerimin serbest kalması için çan· ğa ltalkamıyorduk. Her teşebbüsü· J,ud,·igin s:ırgısı oynamı~tı. Ynra· 
dam yolunu tutuyorum. Lederhoıe ''e· tamı yere attım. Taifeler Ludvigi YC· müzde tekrar yere :ruv:ı.rJıyorl:ır. Bİ· smdnn k:ı.n ~ızıyordu. Yüzü ç:ımttr 
dal~mak1a vakit geçirmeden hütün re düşürmü~lerdi. Kolu ynrah oldu· zi çamur h:tline ııınkmak iste~·miş gihi içinde nJnı bir tcl<me d:ırht>si ile yırtıl
e~-yası arknsrnda olduğu hnlde ok gibi ğundan kendini müdafaa edemiyordu. uğrasıyorlatdı .Son clere('e hiddetl,·n· mış idi. Ynvaşçn :ıy:ığa kalkıırak ~ ii:r:li· 
gitti. Tjandene gelince Yilliden son d~ Herifler elbisesine yapışıyorlar. kendi- miştim. Tabancamı elime alm~ğa g:ıy nii sildi. ~ordum: 
fa (husust evler) in bulunduğu mahal· sini tekmeliyorlardı. At'ı bir kadın :;e ret ediyordum. Birdenbire mütt"t.:ıvjz. - Canın fazla ncıdı mı? 

tw.. _ ]enin adresini ahyor. Yalnız .lüp il<' ıııi duyuldu: !erden biri yere yanıma yıkıldı kaldı. Yüzü bir ölü gibi S.'\rarmı~tı. Rnşı-
'Yorlar. Gök gürlemesi şiddetini Valanten tela~ etmiyorlar. Onların - D~r-~ü.lıizim öyle mi? .. Gebertin 8onra bir ikinc:i8i baygın bir haJc!t> nı salladı. Bu sırada Villi · t:ıyfayı )Si 

rıyor- • bekliye.~i yok.. şu kan ıçıcıyı... dfü;;tü. Daha sonra bir iiçüncüsü .. Şüp· ı kalnrnış bir ÇU\'al gibi süriiyerck bize 
~'l'anı bu sırada içimizde bir acı his Garın intizar salonunda yiyecek bir I.udvigin imdadına erişemeden yü- hesi7. böyle bir k:ıhramanhk göstere· doğru geliyordu. Hem herifi 8Ürüklü-

da oldu: şey bulmak i~in bir müddet do1aşıyor-

1 
züme öyle şiddetli bir yumruk yedim cck Villiden hıı~ka kimse yoktu. Sc:ıı· yor hem de di§1erini gıcırdııtarak dl-

~ - Acaba burada bizi ne bekliyor'! lar •. Az sonr? kı~laya gid cekler. ~u. ki sendeledim. ~en de. vuranın karnı- le~i duyunca koşa koşa y~nı~ız~ ge:· yordu: . 
'klarunız mı? Ucuruıı" rwıt genış caddenın agaçlanndan .sapır sa- na olanca kuvvetimle bır tekme yerleş mış çantasını fırlatmış ustumuzdekı- ( Bıtmedl) 
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EetcndilCr gideceksiniz Sıhhat ı,ıeri Aln~<l<lin B. l, ___ P_o_li•~te~~-J=---
Öst carafı 1 inci snyıfada - Neden Serbest Fırkaya geçme- Grin fazla Çok güz ese bır vı.tardıJ Poli!: subeleri 

slmlerlai de bildiri .. ~ı; •. Teferruatı,, din? kaybett k 
da nakledeblirim. Vasıf B. şu cevabı ,·ermiş: Sıhhat müdüriyeti haatabiJn 1 

Aradan zaman geçti. Serbest ·fırka - Girmedim, çlinkü işin komed)ıı daha fazla tevessü etmemei Ankara, 22 A.A) - Bir mtid-
nfisah etti. Bir görüşme ~nasnıda oldufu;u biliyorum. için tedbir ahyor 1 detten beri rahatsız bnıunan ve 
Zeynel Besim B. vaziyeti bana şöyle Zynel Besim B. yine sormuş: On giinden beri şehirde grip lıtanbulda tedavi edilmekte olan 
izah etıniıti: - Neden seni kabineye almadılar? faıJalatmıf ve küçUk bir aalgm Ajansımız umum Müdürü Alaat-

- Ortaya bU alet çıkardılar olma· Vasıf B. mukabele etmiş: tin Bey, diln gece saat 22 de 
dı. Fethi Beyin feda edilişine bakılır - Ben aiyul hayatımın dört senui halini almııtır. 

S hh. üdU lo·n b • vefat etmiıtir. AIAattin Bey, mil· sa pliba ben de maddeten ve manen ni hari~t.e g~rdim. Bunlar gibi lek~ ı ıye m r g una manı 
ölcltiriilmek istendim. Fethi B. ; ba- lenmedim. Bence kabinenin hayatı U~ olmak üzere yeni tedbirler dil· li mücadelenin ilk günlerinde 
paa selea kazaya belki nza gösterebı· aylıktır, bu böylece tekarrür etti. üç tDnmllf Ye •İnema, kahve gibi intisap ettij'i mUessesemize yedi 
lir. Fakat benim vaziyetim böyle de- ay için kabineye cfrfp kirleneyim mi? umumi yerlerde tecdidi hava seneden beri umum miklilrlük 
tlldlr. Serbelt Fırka lideri, fırkası· Zeynel Besim B. aormakta devam ameliyesinin aak ıık yapılmasını vaı.ifeai ifa etmiştir. Ah,kı, 
nıa plebesbal ve binnetice iktidar m"v etmiş: bilclirmiftir. ciddiyeti ve mesaisi ile amirle-
kilni ı.tllulat ediyordu. Ben ise C. H. - Niçin Haydar RUttlinila gazete- ft l l 1 rinin teveccllb ve muhabbet.ni 
l'ırkasınm tufiye.t peşindeyim. O, mi sini bırakıp ta benimle alakadar olu- Dtter tara an meae e i e a A· 
eadeJede maalesef kaybetmlttir. Bl·ı yorsun? kadar olan maarif idareai tetki- ve arkadaşlarının hürmet ve 
düa yeni bqbyan efkin umumh e Vasıf B. buna da f5yle izah etnaiş: icat yapmlf •e ırip muMbinine itimadını kazanmıfh. 
maYBCeheslnde rezil Lir adam olar .. \'< - Senin açtılm rahneler bilyiiktilr. en fazla Şitli Terakki Jiae.ile A· 
llmiyeceğim. Deride mutlaka göre- Yann &azetesinln rahneleri seninkinin nadolu orta mektebi talebe.i 
ceblnls! yanında kUçUk kalryor. Sonra Haydar d f 1 d 

Halbuki Vasıf B.; zatıAliaiz .rıu Riiıtünün rolü bitİnittir. araaında .teM O o un u~uou gör-. 
Jwldesatnuzla temin ederek hareketJ. Bir mücadelede yazısı okunmayan mOftUr. Dıfer mekteplerın talebeaı 
liade bir politikacı manevram olmad deifl, okunan adama lüzum vardır.. araaanda baatalananlarazdır. Bu
tnn ve Gazinin size: Orhan Rahmi B. devam ediyor. Bun nun için Maarif idaremi mektep· 

- Bu mu idi güvendiğiniz adant ' dan 10nra Zeynel Besim B. bana dedi lerın tatiline IOzuna görmemekte· 
Bani senin arkadar;;mdr, neticede ha" ld: dir. Yalnız buta talebenin difer 
le mi yapacaktı? - Zavallı Fethi B., bir kukla gibi talebeden tecridile tedavileri 

Dedilinl bizlerin yanımızda söyl.: oynatılıyordu, hakikatte bir Serbest hususunda velilerinin nazarı dik· 
.ı,th\fs. Şu halde V88Jf Beyefen .ıi. fırka ve Halk Fırkası mücadelesi yok· k . lb d"J k 'b' t db · J 
IMl7unnıaz cidal sahnesine!. Buyuru· tu. Sadece ortada bir yoklama vardı .. , ah <'e e 1 me gı 1 e ır er 
au ftSifeye!. Ya bu dedikleriniz do~· ZEYNEL BESiM BEY NE DiYOR'~ alınmı~şt_ır_. ___ ::----
ra fdi, o halde Zeynel Besim Beyin ha lzmir, 21 - Zeynel Besim B. fim<!i C~-"!!~~•t.'.~.S:~.~J 
H aedlr? ve neden p dakikaya kadar Ankaradan avdet etti, kendisini gör· Y efil HilAI cemiyetinde 
put.eye plerek · ertçesine ortaya L düm. Vasıf Beyin bana vaki olan M- Yetil Hilil cemiyeti merkez 
trlmadıaız ve yahut dedikleriniz doıt· yanatını kendisine okudum ondan dtı heyeti evvelki gün ikinci içtima· 
ru delildi, o takC:ir<!e namus, şere! bu beyanata cevap istedim. Zeynel ına akdetmiştir. Doktor }bı ahim 
melhumlannm sizce bir mevki ve itiba· Besim B. bana teessür içinde şunları Zati Beyin r yaset ettiği 
n olmamak iktiza eder!. söyledi : 

içtimada içki düşmanlığının ana 
Fethi B. feci bir şekilde daha sah· "- lstanbuldan lzmire avdetimde hatları tesbit edilmıt ve bunun 

lleJf terke mecbur olmadan evel açılan mali vaziyetimi ağırlaşmış gördüm ve 
lı•ldkatlerfn karpsmda Zeynel Besim ötedenberi hürmet ettiğim ve çok hu- için Fabrettin Kerim, CelAJ Fey
»eyin kanaatlerinde müthiş bir tahav- susi konuştuğum Hacim Muhittin Beye yazi, Kadri, Ferit Ahmet, Şevket 
vtU wkua aeldL O şimdi, öyle zann . müracaat ederek yardımını istedin1. B. lerden müreklc~p bir encO
dlyoram ki; ismet Pf. yı memleket içıo Hacim B. bana şahsen 3000 lira gön- men aeçilmittir. 
~ IUzumla ~örmekte ve sadece Fetl.i dermiştir. 

Be>1 tepedeki gözü ile görmek için kal Artık siyaıo;i haynttJ>n cek;ıcceğint Ta \'nıis ve f'ürk- Yunan 
.1 

drrarak bili.hare brrakrveren varhkl:ın için uzun uzadıya müc~delcye atılmak mun hedesi 
hayret ve ıstırapla temaşa etmekt1>dir. 'a~iyetinde dPiZilirr., hf'r halde günde ..e 
Demek ki artık hu hususta İsmet Pa- kiz bin ga'Zete baı;;an Ye iki hin abonesi Ta~misin Eaikan n uhabiri TGr 
pya karşı Zeynel Besim B. le müşt• ·· hnlunan Hizmet 31?00 lir~a satılamaz. kiye ve Yunar.istan hakkında 
rekeıı çalıp.mıyacaksınız ! O halde \"a clı. Orhan Rahmi B. haklı bir nsabi· Yl\Zdığı bir makalede M. Venize
ruf B., siz dönek değilsiniz zannede- $etle bu '1ıdHle neşriyat y~;pmış. Or· forun Türkiye ile yaptığı dost• 
rim .. Buyurun Hizmet gazetesine! K:l- han Rahmiye devrettiğim müe.-scsenin !uk muahcdesile mevkiini sağ• 
leme sarılıp ismet Paşa.) a karşı miinfe hugün kıymeti ot:.ız bin liradan aşajiı lamJaştırdığmı söyledikten !or.ra 
riden mUcadele açmız.. Sayıfalan baş- değildir. Tekrar ederim ki 8İyasi ha· "t J 1 ·ı· d' 

• ·- • •10• :\ tı• . şu mu ~ ea arı ı &\le e ıyor: 
tan başa size tahsu; ediyorum.,, yattan ıgreuereK çekı ım .• r • D'lll· .. Türkiye· Yunanistan muahe· 

BU DA MABADl cadele yapmıyacafım. . .. . ff . . 
.. . . Mektup meMlealne •elince maale- deaı büyuk bır u: uva akıyettır. 

Dtlnku akp.m refiklenmizden biri11 • T k' ·ı y r · 
.. ı-ı d -~ıı · bi •-l af • aef maziye kanşan doetlutumuz saaıa Ur ıye ı e unan ııarın ayr1 ayrı 

..... r en ~ mış r .. ır var ~ .. l · J k' · k.ı: 1 • m. Bu t.elırat Vasıf _ Zeynel Besim nında yekdiferimize yazılmış m~k· yt rume erın"e ı ım onnız ıgı an-
lleJJer meRlesfnln tazelenmeMıle veal- tuplar vardır. Bende de Yuıf Beyin lıyarak onları yan yana getirmek 
le olan makalenin tafsilitıdrr. Fakıtt mektuplan bulunmaktadır. Her hal- için .çare aramak ferefinde, M. 
.... okuyanlar ıazetedeld ile de benim s!yıu;~ h~y~tt3n çekilmemlt• Venizelos, Gazi Mustafa Kemal 

Ziyaı, müessesemiz için muci
bi teeasürdür. 

lstanbul, 22 ( A. A ) - Don 
gece vefat eden Ajansımızın 
muhterem ve sevgili mlldilrü 
umumiıi Allattin beyin cenazesi 
bugün 14 de Şişliden kaldırılarak 
Merkezefendideki aiJe makbere· 
sine defnedilmittir. 

Cenazede ViJAyet namına 

Beyoğlu kaymakamı Sedat 
Aziz, Türkocağı namına esbak 
dahiliye vekili Tekirdağı meb'usu 
Cemil, Cümhuriyet Halk fırkası 
namına Cevdet Kerim, Şehir 

meclisi namına avukat Avni Be· 
yefendilerle müttefik Röyter 
ve Havas Ajanslarının memleke· 
timizdeki mümessilleri M. Kanoti 
ve M. Valeri ve Ziraat bankası 
namına Zeki, Emniyet sandığı 
namına Mustafa Reşit 8. ler ve 
diğer yerli ve ecnebi matbuat 
mümessilleri ,ehrimizdeki muh
telif milnsesat erklnından, bir· 
çok zevat, costlan ve Ajansımı· 
zm bütün mensubini hazır bu· 
lunmuşlardır. 

Müttefik ajınalar milmesilleri 
ayrıca cenazeye birer çelenk gön
dermişlerdir. 

Merhumun ailesi ve müeaaese· 
miz son insaniyet lhimeaini i· 
fa eyleyen ve bu mateme İftİrak 
eden zevat ve milesıeuta ar• 
zı tefekkür ed~r. 

fll'k da 

Diinlcü içtima 

Kar1.koller KUÇÜıtuldü aıl~ 
'fdı merr:urlar merkezlere verı 

Haber eldığımıza ıl~"· 
memurların müdürlük ıubelerıır 

1 'o de teksif edilerek merkez erı 
kadro itibar ile zayıf bırakılıDlf 
olduğunu nazan dikkate alaD 

1 
polis mlidürUlğO, fUbelerdeki f~: 
memurlan merkezlere takı• 
etmiıtir. Kadrodan fazla kal~O 
altı komiıer de taıraya tayill 
edilmiıledir. 

Polis mildOrO Ali Rııa 8ef 
müdOrlOğe gelditi zaman ~ 
şekil üzerinde meıgul olar• 
ıubeler için eagar1 bir ka~0 
çizmitti. Bu kadro IOD ha • 
içinde bu suretle tatbik aahallDk 
konmuştur. Bunun en bDy0 . 
faydası faal memurların adedi~• 
artırması ıeklinde ifaret edil• 
metedir. 

Siyasi kıaamda 
Diğer taraftan polis aiyatl 

kısmında çalıştırılan memurlarıo 
zabıta amirlerinden teşkili ve bll 
kısma ehemmiyet verilmesi dO
şOnülmektedir. 

Maahaza 1: u tasavvur bir bOtçe 
meselesi olc.!uğundan tatbik .... 
hasına konması derhal mnmkOO 
o!amıyacaktır. 

Vitrin müsabaka-
• • 

netıcesı,,,. sının 

[ Cst tarafı birinci sayıfamızda ) 

mölel,, vitrinine rey vermit '1' 

Janlardan da (200) kişiye mulr' 
telif hediyeler \erilecek, latan.,..ı 
ve Kadık~y birincilerine re1 
vermi• olanlardan (70), ikinci1" 
rine ;ey vermiı olanlardan dl 
(30) kişıye hediye dağıtılacakt~· 

Halkın verdiği reylerin tasQJ· 
fi İfl henüz bitirilememi9tir. T••· 
nif bittikten sonra Galataaar•1 
lis.:si veya Darülfünun konferaof 
salonlarında kur'a çekilecek "' 
haıka hediyeleri dağıtılacaktıt• 

Hediye vermeği taahhüt ecle0 

mağaı.alardan biri don ak~~ 
geç vakte kadar taabhilt et111· 
hediyeleri göndermedi;mcle0 

verilecek bedıyeler mikt•l'I"' 
azaltmak mecburiyeti basıl ol-

'--Jacıtınrlarsa bir ,.0 k faz1alıldar bu meselenın bıtmı§ ılm:ısı hayırlı olıı · I t p .1 h" , ..ı 
-• :ır • ve sme aşa ı e ıssecıarcır. ,, muştur. 
söreceklerdir. Biz ya refikimizin Jz. caktır... D h 0 habir muah _ 15 Kamnın heyeti müteıep· Tasarruf cemiyeti kazanan ,.w' 

lrd ld h b •. ' O h R h • B HİZMET KAPANDI a a 5 ora mu e 
m e mu a ınnın r an a mı ey d · b 'i d k b h d büseleri top!and.ılar ~azalardan cebir birinci ve ikill". le bir mtillkat yaptığını, yahut ta Oı Jzmir, 22 - Zeynel Besim Beyin ga- eyı uı sa e ere u mua e e a Y 

... Rahmi Beyin birinci makaleden zetccilik hayatına , ·eda ederek Hiz}ne· neticesi önümüzdeki sene zarfm· lstanbul vilayeti teşkilirındaki cisi olanlara m6lslfat dijerlerı-
IODI'& bir ikincisini yudıfmı ve bunu ti Orhan Rahmi ~e devrettiğini bil· da hiç olmzzsa 50,000 Yunanlı- 15 Kazanın heyeti mütetebbise- ne de şehadetname verecektir• 
Bmaetin son nüshaa.ında çıkUiını zan dirmiştim. Orhan Rahmi B. de "Hiı· oın Anado:uda yerlıterek hem leri dün akşam fırkada umumi Ed b. 1 ) ot 
aediyoraz. Mevzuubahs telgraf şudur: met,, i Kapıyarak tamamen muhalif ol kendi menfaatlerine, hem Tür- e ıyatçı ar top anıy . 

1111baniriD anlattıima gör~ bir gün mak üzere (lzmiı- Postası) namile bir kiye mnıfaatlerine biımet ede- bir içtima yapmışlardır. Güzel san'atlar birliği edebi~t ~ 
~ ZeJ'Del Besim B. kastedılerek Va guete çıkaracaktır. ki . . l Bu suretle dünden itıbaren bt"!inden: Senelik kongre, ilk içtilll• 
.ı a- deail111i• ki: ce erını söy üyor. J ekseri"-·et hasıl olmadıtmdan ki11atl'; 

.,.~ --..... kongralara baş amıştır. J f/IJ' 
- Ba mu idi &ilvendijiniz adam? Himayei etfal baloaa Beh.-.t B. evvelin 29 uncu pazartesi gflnO r 

-w- Kongralar ayan 27 sine kadar - b k 1 tı K --nfll llaa1 ha adam ..W. arkadaşın idi? Himayei Etfal cemiyeti 8 ki- Tiltnn inhisarı umum müdürD on buçuga ıra 1 mış r. 0 oeo·-- .,,, 
bitirilecektir. k. · ı ı tduğ · · m=·-"~rfr z.,,neı Besim Beyi son nziyeti alm:y:ı nuaıusanide btıyilk bir balo ver Behçet Beyin halindeki •iırhk ıncı ce ses 0 u ıçın ~ tlf 

....Wen faaliyeti, Vasıf B. işte ban· Diğer taraftan muhtar intıha- başlanmak için içtimaa gelen ad 
ı-- •nra ~ ... PftÜA_ onu ikna etmiye mek üzere hazırlanmaktadır. Bu kaybolmuıtur. iktifa olunacaktır. İçtima gilnfi ~ 
_. a ......... --yy 'b kk ı ı k bı için de hazırlıklar ikmal edil- d,... plıflldl, Zeynel Besim B., bir ara, bir balonun terb i için teıe ftl e· Bugünlerde ame iyat yapı ara birliğin Gülhane parkı methalin ._. 
•uhawre esnasında Vasıf Beye sor· den heyet içtimalarım aıklaı- bacağındaki kur,un çıkarı· mek üzeredir. intihap iç:n ay ınerkezini etşrif buyurmalan rica 0 

mut= tırmııtır. lacaktır. sonunda herıey tamam olacaktır. nur. 1 

-·-·-----------------------------------------------------------------------~ "V.ıaJr,, ,." r ... ~ .. •,~ ., .t1n \ orlar, kendilerine göre istikbal plan· - Biraz daha sabret. Görece!.· sun, yağma yok. Bu hınızbi• ~ 
rı kuruyorlardı. sin. yummıyacağım. Herkesi aptal ... _.il 

Bir akpm : emek yerlerken Cimmi fakat Cimmi 0 korkak Cimmi ı·ine mi koyuyonun, haydi ~~ 
~ raretli bir bahis açtı. Korka!=, :rav~ş sabır nedir bil..;.iyor, dakikadan aöyle, altınların ne kadan bP"' 

11r sesle: . dakikaya asabiletiyordu. olacak? _ .. ..a 
- Parker ... dedı: - Sabır da ne demelt, dedi. Be Cimmi neredeyse tec:a~ 

't zam t'eter iSslo - Ne var? . . . ni kafese mi koymak istiyorsun? elleri ile tekrara kallap.c:aldl. ~ 
kouduklan ~tı~& bu ~)erin. birkaç lJ§maia &ittiler. Parker albnl_ı kumu - ~öyle canım bir feY mı 1stı- Yavrum ben öyle m::ırtavallarJ yut· ker kunetli bir te~ U• ~- .,-
:rtls tanesini, .bırkaç hın tanesini -~ elemek için kull~dık,1an eleji yer• at yorsun. . . • . mam. Hissemin miktarını !İmdi yuvarladı. Sonra sakin ukin: 
alaWleeeklercli. Tiltiln keaelerine bıle tı ayaklan ile çığDedL Parker endıfelı endışelı çuhu· anlamak istiyorum. Albaniye dö- - lıte senin hiıaen dedi. 
altm tosa tıklalar. . Km~ kum elemekle ftkit ~ .. b.. "k t ı· t al k · • • • 

Brte.ı ah akıllarma seleli; deveye deiiliz, dedi. Kaşaıann içindeki kül~ ianu dolduruyordu. Beriki nihayet nu~d ~yu p 0 e 1 ıa bn İcTf m; _ _.., 
7IFecek vermeyi anutmllf)ardL Bay- altınlar bise ,..ter de anar bile! açıldı: Y~.ın ~Y·~· ~~~b-. r. ·~ Ondakika IOnra, p~ ~ 
... a~lıktan kipflrmllf, ipini kopar- Hi,. durmadaD -JıtiworJardı Dön - Benim bu altmlaradn hiı- e. ıp h~ mıy~•ını lıı me, ıyım. • cinden çıkan keskin ee;!i~ 
..., 8teye beriye kOfUyordu. Yakala· 7 

r- r" • Mm ne olacak? nım ıssemı_ ayı~~ ıın · dolduruyordu. Parker ~_.a. 
mü f~n pk çalıştılar. g8n sonra bir ba§ka torba afızr afn· - Madeni kesfeden benim. Parker lal{ayıtti. Ayaja kalktı. Halbuki Cimmi uyumağa ~ 

el 1 na doldu. Parker yalnız bunun seka«:n A I d Tatlı tatlı gerinmc.ğe başladı. Ert · .. h "ki • d 
mm : lfb 1 - . - tah 1 d' d - n ama mı. eaı gun er ı ıı e m 111. re ge ecegını m n e ıyor u . c· . b' 'b' . d fi:_ - Deveye niçin su veriyoruz, ku· . . · - BurAsını ben buldum, dıyo· ımmı ır ya.y _ gı ı yerın en zamanda kalktılar. Çalıtmal~ i..'41 

.mm dedJ delilik değil mi bizimkisi. . Erzaktan ~Afı mıktarda vardı. ikin rum aaoa. Bunda anlatılmıyac.ak fırladı. Avazı çıktıgı kadar bağır· tiler. Aralarmda dün akpnıki -~ 
Madem ki susuzluğa daynnırmı§. cı su tenekesı de dolu duruyordu. Ca· ne var? dı: diıeye dair tek bir kelime koll""" 

Fakat Parker bu fikirde değildi. lışmak için bir kaç gün daha burada - Evet burasını bulan aenain - Anlatıldı aen benim hiasemi mryorlardı. Cimmi surabnt 
- Olmaz olmaz diye cernp nrdi. kalsalar pek ala olabilecekti. Dotnı. Tabii HDin payın büyük o- iç etmek iıtiyonun. Yağma yok tı. Parkerin yüzüne bile balan 

Sa da ister, yiyecek te. Lakırdı söy1emeği artık unutmu13 lacak. Fakat ben kendi hiaıemin Bu hırsızlığa göz yummıyacağım. du. 
Devenin yi)eceğini verdiler ve ça· gibi idiler. Her ikisi de sadece düşünü- miktarını öğrenmek istiyorum. Herkeıi aptal yerine mi koyuyor- (Mabadi -vad 

.. K~dıll~ız Melnleket . 
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HARiCi HABERLER 1 i!!'::.~:e~a~;A;~~;~~;l~E; EN ~;;~tiıi~l·; 
saat 21,30 da j 
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7 - VAKlT 23 

Onu der a ~uş edecek mi? 
Hayır 

zardan .:.onra nazırlar, kabineyi istedi- devrildi 111 T. Y O UN K A nın i~tirakil" 
ği şekilde tadil edebilmesi i~in l\L \'e- 'J büyük orkestra. 
ni:ıeltı)Ofl :oü;<t{'reken i ·tifanamelerini iki tablo 3 ( Zengin Noel ağacı 
vernnşlt:rdtr. M. V f'nizelus, hu hare· il il 1 J Kotiyonlar, Sürprizler, Dansinr 
ketıerindt"n n ıneoılekete vaki olan perde ; Hususi ve mütenevvi taa;J 

hizınellerden dolayı musa·ra nazır- ıııııııı ıu T ·hı · • · Sofralarınızı evciden tutunuz 
lara beyana i;eClekkür etmiqtir. Ye- an pıyeı ıt ~ ıuıııııauııııırııııınr~ııııı ııK 

ni kabinenin çarşamba günü tahlif e- yalnız mua lim ve talebeye v A K T 1 n ;J Sal. Çar. 
dileceği ümit edilmektedir. 

Taşa tutmuşlar 
Atina, 22 (Apo) - Rerlinden gelen 

telgraflara göre Alman komünistleri 
nUmayi~ esnasında Berlin Yunan sefa 
rethanesi binasını taşlamışlardır. 

Papazlar mahkemede 
Atina. 21 (A.A.) - Bazı ortodoks

lan katolik olmağa teşvik Ye scvket· 
inekle maznun bir Yunanlı katolik bas 

" Peskopos ile bir rahip heyeti ittihanıi-
ze kararile mahkemeye verilmişlerdir. 

Buhranın sebebi 
budalalıkmzş! 

Londra, 22 (A.A.) - lngilterenin t;:ı 
hık Berlin sefiri Vikont D'Abermon ti
c~ret alemindeki ihtimalleri gözden ge 
çırerek iktısadi buhranı tarihin en bu 
dalaca ve illeti mevcudiyetten mnh
l'Qıu bir buhranı diye tavsif etmiştir. 
l\tumaileyh, altın esası üzerine meskli
kltrnı tedavül ettiren başlıca devlct
l~r arasında hemen müşterek bir fna.
lıyet vücude getirilmesini iltizam ct
ıtıekte ve bunun acil neticeler ''ere· 
ceğf fikrinde bulunmaktadır. Merkezi 
hüYk bankalar tarafından hu husus· 
ta itihaz olunacak kararlar cihanın ik 
tı!adi 'ııziyetini bir ay içinde değişti
recektir. 

Bir yanar dağ kudurdu 
Amsterdam, 22 (A.A.) - Felemcnl. 

telgraf ajansının aldığı bir hnbere rı:ı 
taran, Nerapi yanar dağının indifaı nl' 
ticesinde 7 kişi ölmüştür. Binlerce 
hnJk merkezdeki şehirlere doğru ka<' 
lnaktadır. Yerlilere ait sekiz kasabc 
tamamen mahl'olmuştur. Müteşehhip 
kumlarla örtülü olan dağm yamaçları 
feci ve azametli bir manzara arzetmck 
t~ir. Çamur ~chirleri 1500 ineği telef 
~trniştir. Bir~ok kimseler lwrlmda.r. 
1~tihar etmi~lerdir. l\lagnlang valisi 
hır evde intihar eden ,·ali delerinin , a-
~da 7 küçük ~ocuk bulmuştur. • 

VAK. 
.ıs kAnunevel Salı 930 

,. Dahilde Hariçte ., 

ı ay!ığı Kuru~ 150 
3 .. .. 400 
6 
12 

• .. 
.. 

ŞABAN 

1349 
Bu gecek Ay 

750 
1400 

800 

1450 
2700 

'Giinqm 00Au1u • 7,23 - batı~ 
"4ym dolu111 . 9.46 - batı,ı 

16.4 

'9 .5 ---
Namu vakitleri 

s.t.ab Oıtle llrtnd Aktaın Yato• lm•ll < 

a s2 12.11 14.tıt 11.43 ıs 22 534 

Radvo: 
Hu akşam lstanbulda 

~aaı "'ekizden ona kadar alaturka 
fasıl 

Sinemalar; 
Alkazar - Dıinyadan uzak 
Alemdar - A~k r€Smi geçidi 
Artistik - Hey tang 
Aıri - Gece batakhanesi 
Etuval - Brod\·ay kuklası 
Elhamra - BelAlar mübareki 
Ekler - Yunan tiyatro trupu 

Franaız - Kukl:ı tivntrOsu 
Glorya - Elv~da r\1adriı 
liale - ( Uıkiidar ) Volfstor 

canbaıhanes i 
k.cmal 8. - Kanlı denizler 
P.1~ - Çünl.ü seni se\;yorum 
Melek - Paramont şeref geçidı 

s?Pere - Bir ZC\'Cenin sukutu 
ltrcyYa Kadıköy • E?'.! .. df muamma 1 

~Sık - Karanlık mazi 
~e;;=-z;= ~ 

,.--~----------- Birbirinden beyaz üç let<ın 
TÜRK AKADE:\11 TiYATROSU Küçük ilanları · Sararmı, fena dişlerinizi gizlemek gayri kabildir 

T. A. T . • 
Şehzadebaşı ( Hil41 ) tiyatrosunda 

( Salı ) ~ünü akşamı ~aot 21 de 
( Umuma) perşembe günü gündüz 
saat. 15 te umuma ve (Talebeye) 
( Kan, Koca Arkadaş ) piyes 3 perde 
ve ( Brarn rejisör!) GıoıesL I perde. 

' 

PANGAL Ti SiNEMASINDA 
BU AKŞAM 

Kamil Şevki B. temsilleri 

Darülbedayi san' atklrlarından 
Kınar H. Celal B. ve dıram 
kumpanyasının iştirakile. 

Yabanı kız 

Facia "7,, perde. 

ÜSKÜDAR. HALE 
Sinemasında 

ZORAKi KORSAN - Mümessili 

A lbertini 
Hergün gündüz 3 te gece 9da 

Cuma günleri 2 de, 4 te, 9 da 

gelecek program. 

LEYLAKLAR AÇARKEN 

Bu akşam FERAH sinemasında 
san'atkar Fahri B. temsilleri. 

Kartal Yuvası 
Komedi 3 perde: Ayrıca LORA 

LAPLANT ın muazzam filmi. 

ipek Çoraplar · 

ZAYiLER 

lstanbul Vefa ıultan ·sinden 

almış olduğum 332 senesinde 

terfiimle beşinci sınıfa ait tasdik· 

namemi zayi ettim yenis!ni çıkar

t.ıcağımddn eskisinin hükmü 

&. . .. _ Ağzınızı açt~ğımz anda görünürler. 
•-•-•• H .. ırın netrolH11• ..ııı d Guzel, saglam ,.e parlak dışlerlc Bu köpük, di,.lerin her arah"'ına V<' 

•••••••••Tarife••.• •• ••• ~ıhhl ve penbe diş etlerine malik ol- bo:;;luğuna nufuz eder H' tamanwn lt'· 
• 

1 
D l k • mamn ı;;eri ,.e kolay <'aresi hun üç gün mizJı>r. 

: et a • turu, 30 • -•. ~ Kolynos dis macununu kuJJanını:t" ~e A;r... f k k d. l · ·· ""' • • ~O • t' · d . 
1 

b. . ~ .. ın cna ·o ma mı. 15 erın ru· 
• • ıcesın en· emın o a ıhı-siniz. Di5ler ·· · · 1 k 1 · · • • !J 6.tt • d d .. .. d .. rumesını e ·e enmesını ve sararmaısı· 
• • • .;, • erece erece uç gun e tamnmen be- • . . 
! 4 • • 15 : yazl:ınacak, diş etleri dahn ~ğlam n nı dı~ ~etlcrı~ın ~astalanması~ı mucıp 

•
• 

1
·htiv•r k•lm--vın- .• dah b ı 1 ~ d . olan Bb'1Zdakı mıh·onlnrca mıkroplan ,.."' ,... ,..,.. a pem e o aca \ \'e agzınız a scnı.- . · 

• '- ı ı· · b' t · J'k h .. k.. 1 k ıtlaf 'e ifna eder. • cava na.dar (azam' • e ıcı ır emız ı u ·umran o aca . 
• ıoo •• ·ı 1 • 10 defa) ilAn edil- • hr. Kolynos, dişlerle diş etlerini mat- ag am \C gUr.e dişlerle sıhhi ,.e 
: mek 6z.ere mahlu : Jup surette temizler. Yük~ek bir dere- pembe diş etlerine malik olmağı ar.,u 

• 
: Abonelerimizin ht>r üç ayhQı için : 
• bir defuı meccanen • • • 

ce teksif edilmiş olan bu muzadı taaf· ediyor. anız. hemen hiç bir te iri ı:törül 
fün diş macunu. ağza alındığı and;ı miycn di~ macununuzu bir tarafa ko~ u 
rayihadar bir köpük halin' inkiliıp __ nuz. Ve 1\olynos kullanınız. 
der. 3 gün sizi tatmin c-' ce,ktir. : ' ~atırı geçeo ll~olarıo fatla ~atın • 

• lçia ~ er L:uruş ummoluour : 
•••••••••••••••••••••••••• ! Umumi deposu R. FARAGGI Yeni Volto Han Istanbul 

PARA KAZANMAK İSTER 

MISl1'1Z? 

Taksitle her nevi eşya satmak .sure· 
tile ayda 90 liradan fazla kazanabilir
siniz. 9 • 12 arasında müracaat: 

Jstanbul Dördüncü Vakıf han için· 
de Union l~olte~riat. 

•~n::ı•t1._•llllllılllllll8'lllllııı1111111ı "~11mıuımııill11n1nımııııı111111ıııınıııııı1ınııııun_1!11111ıtıllfl•N1111 ıııııımıınmr.ıı:m111ıı ı ııımuın ıoıııııınıııı!ıııııı. 
(7) ''"' ıılıııunııuıımwıııııııınıı;ıumnıııılıt ııııııııııınııwııııuııııııııııııuııııııııııııv~Jı~Ul!Ur. IQlııııı3'llilli:Jlw:jllllllıtıQ 

--8A-Tl_Ll_K_U_CU_Z_E-ML_A_K _:___ 1 ı' D A R Ü T A L i M , 
Tophaneli oğlunda merhum Bahri ! iJ Pş. h~elerinin 19 kanunuıııani 9~1 pa -, VE H AFJZ Bu'"' HAN BEY l)ı zartesı saat 15 ten 16,30 a kadar Uskü.1 f ! 1 - • -

dar sulh hukuk mahkemesince kat'inn l Hevetl,.rı, Veznecilerdeki salonda Cuma gecesi 

t l kt 
,~ · ıııııınınıt1ıııııı111mıııın111ııı.... .. 1 · ·· J • b l sa ı ac:ı ır. ~ ırsatı kaçırma),nız. ıııııııuuııııııııııııuııuı.....- gun ~rı musamerc erme aş ıyacaktır. 

(9) ----- _ latanbul 4 üncü icra memurluğun· 

Taksitle 4 ay veresiye dan: 
Zabitana, .rm.m:ırlar• • ve ailelerine Açık arttırma ile p!iraya çe" rileceJ: 

her nevi eşya Hres•yedir. Veresiye $'a:rri menkulün ne olduğu: .tnhtındn 
muımelr 15 Rün devam edecektir. I•· dükkanı havi man bahçe kargir apnrlı· 

• b ı d rc1·· .. \T k f b . d m:ının tamamı .an u o uncu ı ·ı an ıçin e _ .. ~ 
(8) Union Koltcsıiat G~yrı menkulun bulundugu me,·ki, 

IOOITlınl~~llttJllll~lillı~IDll ~;a!'~ha~~:t~~:ı~ :ı~~~
0

~~~i~e:;~~~ 

IM.1tı. v. ·~tın atıma ney-:t."I NoTakdir olunnn kıymet: Kırk bir 
1l6nları ...J bih yedi yüz otuz beş lira 

Arttırmanın yapılacağı yer, gün. 
Afyon, Eskişehir, J\:onya ve Erzu- sat: 1stanbul 4 üncii irra dairesindr 

rumda istihdam edilmek üzere dört 24 kanunusani 931 cumartesi saat 13·1 ı 

mimara ihtiyaç vardır. Erzurum n bus:uğa kadar 
Diyanbekir için mimar ücreti ayda 200 l - işbu gayri menkulün arttırmn 
ve diğer mahaller için ı~o liradır. 11~ şartname:-;i l:!-1-931 tarihinden itiba
No. lı ordu emirnamesinde ücretle Is- ren 930-:l12 numara ile lstanbul 4 üncıi 
tihclam edilecek mimarı hak'·· d k icra dairesinin munyyen numarasında ar ıun a ı h rk . _ 1 .1 . . • l 

Fatih sulh iıçüncü hukuk hakimliğinden: 

Cerrohpaşa Hopyar mahalesinde 

Yokuşçefme sokağmda 41 No Jı 
hanede vefat eden Medine H. 
verilen malümata göre halen mi· 
rasçısı olmadığından terekesine 

mahkememizce vaz'ıyet edil'Di' 

ve yazılmıştır. Alacak ve borç· 

lularının bir ay ve mirasçılarının 

üç ay ı.arfındn hak ve sıfatlarını 
ispat etmeleri ve eşyanın mevzu 

bulunduğu mahal kiraya tabi ol

mağla satılmasına karar veril

miştir. Talip olanların 24-12-930 
çarşamba gunu saat dokuzda 

mezkür haneye gelmeleri ve açık 
artırmaya iştirak edebilecekleri 

ilan olunur. talimatta yazrlr kayt ve kabul :-artları e esın gore n mesı ıçın açık~ır. Hın 
h . b 

1 
. " da yazılı olanlardan fazla malumat al- - ~ -----------

nı aız u unan mımar ,.e miihendisler mak i~tiyenler, işhıı artnameve H Facıh SL lh icra~ındnn: 
den Ankarada bulunanların Yekalet 93n ·ı" d . . · ı · · · . . . .. .,--,l - o:.~a numarası c mcmurıyrtı 

Nu 411 i L S 1• emakın \·e ın~'lat !"Uhesı müdürlüg- ün~ · ·· t t ı ·d· • ~san a ım . · m11:e muracaa e me ı ır. 
ve dığer mahallerde bulunanların da ., \rttırmı~·a · ı· k · · k 1 

yoktur. Kadri Efendinin Edvart Efendide 

olan alacağı için Edvart Efen
diye gönderilen 30- 3703 t ·o. lu 

ödeme emri zahrına mübaşiri 

tarafından verilen meşrubatta 

mum:ileyhin mahalh ikametini 

terk ettiği ve elyevm i1rnmet· 

gfıhi meçhul bulunduğu r.ikrcdi1· 

miş ve bir ay müddetle minen 

tebliğine karar verilmiş oldu

ğundan tebliğat makamına kaim 
olmak ür.ere ke~·fiyet ilan o!unur. 

- - • ,,, ış ıra · ı~ın yu ·arıca 

Son sistem albümlük kart en yakm kolordu merkezlerine müra- yazılı kıymetin yüzde he~ teminat gös
caatle imtihanları icra t>dilerek ehliye· terilecektir. 

posta 1 lar ti tebeyyün edenlerin inhalannda mi· :J - llakl:ırı tapu sirillile sabit ol-

Şimdiye kadar .Avr.upada ya- marhklara tayin edileceği ilan olunur. mıyan ipotekli ~l~cakhlarla diğe.r al~·ı 
pılan bu kartları şımdı memleke• 11- ~ ..,_ k~darların ve ırtıfak hakkı snhıplerı-ı 
timizde ya ff k. t ÜÇÜNCÜ KOLORDU SATIN nın hu haklarını \'e hususile fniz \(' 

• . pmıya muva a ıye ALM l y ma~rafa dair olan iddialarını i bu ilfın 
elvermışbr. Yerli malı olan bu A KOM S ONUNDAN: tarih·ınden ·ı·b 20 ·· · · d 

S
. . . . . ı ı aren gun ıçın e e,·. 

kartları tercih ediniz! 

deposu Ankara Caddesi 

Yeni Türkiye Matbaası. 

U 
~ llastakı merkez kıtaaı ıhtıyacı k ·· b't ı ·ı h. ı· · · mumi •. . . ' ra t mu~ ı e erı e ır ıkte memurıy<'tı 

No. 72 ıçın (221,00()) . kılo .~üz kırma un im· miıe bildirmeleri ic=ıp ed<'r. Aksi hnl
pah zarf u~ulılc munakaşaya honol· de haklan tapu sicillilc sabit oJmıyan-

Kadıköy sulh icrasından: 

Bir borçtan dolayı mahcuz 

olan bir re's ineğin 28-12·930 
tarihine müsadif pazar güııü Oı
küdarda Atpazarında ıaat 9,3{) 
da açık arttırma ile satılacağı 

ilan olunur. 

muştur. İhalesi 7 kanunusani 931 sar- lar satış bedelinin p:ı.) laşma. ında hn· 
şamba günü saat on dörtte icra kı- riç kalırlar. h'.adıkh' ulh lcrıı d.1ire-inden: 

hnacağrndan taliplerin (1461) lirn 4- Gösterilen günde arttırmı)a iş Asiye hanıma borcundan d<>9 
(75) kuşur i1e birlikte rre ek- rt _ tiraJ< edenler arttırma şartnamesini o- layı Nasır efendinin mahcuz bir 

e. r şa na , .. 1 1• 
meyi görmek ve gerek münıtkaımvn ırnmuş \'e luzum u ma u~atı nlmış lwn adet kanepe ve beş adet koltuk 
. t- k t k .. ...,. • lnrı tamamen kabul etmı~ nd ve itihar ve bı'r -.det lavmana ve •k'ı aa'et 
ış ıra · e me · uıere ~"·a~tn Fırka ., ·· .. • • . . . .: • . olunurlar. l stunde hırnkıJ:ın ı:ayri f 
'"'alın alma komıs) onuna muracaatlerı. menkulün hedeJi zamanında veriJmez!'c crno1lu lamba ve bir adet 

* • * gayri menkul ikinci bir arttırma ile sa- yarım koltuk ve bir adet 1'.üçük 

ÜÇÜNCÜ KOLORDU SATIN tılır ve hedel farkı Ye mahrum kalınnn d-.>labm 30 - 12 • 930 günü saat 

lsıınbul beşinci icra dairesinden:-· ALMA KOMİSYONUNDAN: yüzd~ beş faiz ·ve diğer zararlar ayıı- 14 te Kadıköy pazar mahal· 
Bir borçdan dolayi haciz edilip ~iYa ta bulunan merl,ez kıta..'\t ca .hu.kme hncct kalmaks11.1n memurı- linde açık arhrmn suretile satı

artırma ile satılmasına karar ve- hayvanat ihtiyacı isin (19:>500) ki- yetımızce alıcıdan. taldl olunur. n .. ~ lacağı Hfm olunur. 

l 
. f . numaralı fı!,radakı ı.art tahakkuk <"t• 

rilen Berliye markalı kapalı bir o saman ırka satın alma konusYo· . .. ~ • --------·A ·- w ft ·-. , nunca aleni münakasaya k()nnuJm~ı:- mel.: ka):dıle uç defa bagınldıktan son belediye \'akıf icrıresi mii tcrirc aittı:·. 
adet otomobil işbu ayın yırmı t lh 

1 
. 

6 
k: . •. ra gayrı menkul en s:o!• arttırar.ın ü~ arttırma emJiıl ve cvtam bani 3 1 kn 

Y
edine· c t . .. .. t k.d ur. a esı .munusanı 931 sah gu ı·· d 1 - 1 1 c- h 1 ' . • • • . . ı amar esı gunu saa t ı en .. . t h t _ ' • un e m-a o ır. ~art ta a ckuk etme1. nununun l.:i inci madde 1·ne t,.. rı·• 

Ü k d 
. nu h<"\R on eşe ıcrn luhnnca"md~uı . .. "' .. ,ııı 

on çe a ar taksım meydanında . .. " se arttırma gen hırakılıp nhcı taahhut yapılacaktır. 

1 
v d •. . . şartname ve e'\-safını gormek ve mü- )erinden •· t hı . t · t k ıı · satı acagın an muşterıl rın ycvm • . ._ . . . . .. ur 0 r 'e emına a r.nr. Yazılan npartımanın 'ukarıdn rrö~ 

.ıakasa.}n •:;>tırak etmek ıstıYCnlerın 5 A tt h" • · · • • • • ' ve vakti mezkiırde mahallinde . ,. . . . : · - r ırmnnın ırmcı veya ıkıncı terılen 24-l-fl31 tarihinde lstnnbııl .ı t:•• 
hazır bu:unacak memuruna mü- (220) Jıra (21) k~ru~de bırhkte :~nıl- olmasına ~e ~ayri menkule taallük e· cü icra memurlui:u odasınoa ic:hu ilruı 

t t ı . ·ı· l halli ~:ıtın alma l.omı ... yonuna mum- den kanunı hakka \'C satışın tarzına gii ve gö te-rilen arttırma <: rtn·•mc•ı:i dai-
racaa e me erı ı an o unur caatleri d·- l ··• · · · · • re ıger şart ar. Mu eral•'m ,·ergı 'c rcsınde satılaca·~ı ilıin olunur. 



~~ .., 
~ Gaset.aı!scle c>ı.aa ,.., H r .. tmterla btltGn bak•lr• .,.ı.fasdur 

Gu.cct'e ı;6.ı1~rtlece k md:tuplano uı.crio: idare içinse ( idare ) vaıı ~ a ~ 
alt IK [ Yazı J 1ı3rctl konulmalıdır !ı 

o..-..,ırao m.ııt..,ıar.., .. .ı..ı..ı.., lu""eö mW..dd-1& -ı.taplara ıı:... ., .. , ...,aJ&nr ~ 
f. lıarbolmumdaa •• 111.nlana milnd~daa lclare mu·.ı dellldlı 

= SAVISI til'.ZR VEROC 6 KURU~ = 
,\it\ fl3ı\:\ VE. IMREI iANE 

ISTA~Bl"L Babıali. Anı.ara caudt
0

s ode 0 \'AKll YL1ROl '. 

Telrf- 197. ( LıARt ~L.Er. J 911 YAZJ l~L~R• 

~-~---

A Kulanın• asa J Her eczo· 
nede§atıht 

. ··' 
-,-j~~d:;.::-;.::;~th::::;-İ;;;;l; •ı • j;ı.":ı• • • - - - • •. • • - :;.i •ı • • -• -• • ;,e:ı:t• :e::r::.,:: ~:n:a:.-• • • 1 

. Seyrisef ain 1 Karpit lamba ve feoerlerile üc reldi el fenerleri kapalı zarfla 
19480-21760 takım serpof ve tozluğu ile beraber yazlık elbise \ münakasaya kunmuştu.ı Münakasa 28 - 1 931 çarşamba günü ıaal 

biçki va imaliyesi yeniden pazarlıkla mubayaa olunacaktır. Pazarlık Merkez ıccnte~i: Calata Köprü başınd:ı lSte Ankarada devlat c!emir yullatı idaresinde yapılacaktır. 
aleni münakasa ile ikinci lrinun 931 12 ci pazartesi günü saat Beyo~lu 2362. ~ube acentesi Sirkecide Münalrnsaya iştirak edeceklerin teklıf mektuplarını vemuvakkat 
4 d G · aııı. h • d J k B \1üh0rdıır zade hnnı altında Tcl.lst.274 1 e edikpaşada jandarma ım cat aneıın e yapı aca tır. una teminatlarını aynı günde ıaat 14,30akadar münakasa kumisyunuo• 

dair komisyonda mevcut ıartname münderecabnı anlamak ve J h h. · · p t kitipligine verme eri lazım1ır. 
pazarlığa İflirak etmak üzere taliplerin teminatları beraberlerinde fftuZOn ulflnCI OS ftSI Talipler münakasa şartnamelerini iki lira mukabilinde Ankara" 
olarak jandarma imalitbaneıindeki komisyona müracaatları ilan ( CÜMHURIYET ) vapuru da v~ Haydarpaşada idare veznelerinden tedarlk ede bilirler. 
olunur. 23 kinunevel Sah akşamı Jf. • lf. 

Pazarlıkla ağaç pulanya ve ka
lınlık tezgahı mübayaası 

Ali deniz ticareti mektebi mUbayaat komisyonundan: 
Mektep marangozanesine lllzumu olan bir adet ağaç pulanya 

Ye kalınlık tezgahı mabı bilin yirmi beşinci perşembe günü saat 
on ilçte pazarlıkla miibayaa edilecektir. Şartnamesini gütmek 
i.tiyenlerin Ortaköy' de kain mektep idaresine ve pazarlığa iştirak 
edeceklerin de Defterdarlık binasında dahilindeki lktiıadi Miles
aeıeler muhasebeciliğine yatıracakları teminatı muvakkata mak
buzunu hamilen mektepte müteşekkil komisyon riyasetine müra
caatları. 

1~--~V_H_a .. v.e_t_b_a_i_m_i_E_n_c_iı_. rn ••• e_n_i_i.ıa.· nml!lllıa.r.• __ .. 
Bedeli keşfi lira 

386,37 lstanbul 25 inci maktep 

411,95 " 42 " " 
75,4S ,. 39 ,, 11 

1778,87 ti 37 " il 

176,45 Beyoğlu 23 ,, 11 

201,57 il 39 " il 

315,28 Üsküdar 4 ,, ,, 
Umumi meclis daimi encümeninden: 
Balada isimleri ve bedeli keıifleri yazılı mekteplerin tamirah 

artnamesi mucibince yaptırılmak üzere 28-kinunuevel-930 pazar 
günü saat on beıte pazarlik ile ,}hale edilecektir taliplerin heye
ti fenniyeden ehliyeti fenniyelerine dair alacakları vesaikle yev
mi mezkurde vakti muayyene kadar lstanbul belediye merkezin
deki dairei mahıusada Encümeni daimiye müracaatları. 

lstanbuı Belediyesi llanıarı 

Eminönü belediye şube müdUrlUğünden: On lira cezayı nakti 
borcunu vermediğinden dolayı Uzunçarşı caddesinde 297 No. 
Yem işçi hanı mutasarrıfı Mehmet Ef. nin haczedilen bir adet 
çalar saat Ye bir adet mermerli masası 25 - 12 - 930 perşembe 
günü saat 16 da mahaUinde bilmüzayede satılacağından almak 
istiyenlerio yevm ve vakti mezkurda hazır bulunmaları ila:ı 
olunur. 

Vakıf akarlar ve mahlOller mü
düriyetinden: 

Kıymeti muhammenesi Ziraı 
Lira Kuruş 

80 91 26,97 
Topanede Cihangirde Sormagir mahallesinde Topçubaşı çılc-

mazı sokağında 26,97 zira tcrbiinde mubterik mescit imamına 
mqruta hane arsası 16 K.evvel 930 tarihli Salı gününden itibaren 
dört hafta müddetle müzayedeye konmuştur. Bedeli muhammeni 
80 lira 91 kuruştur. ihalesi 13 K. sani 931 Salı günü saat on 
dört buçuktadır. Talip olanlar konan kıymetinin % 7,5 nisbetinde 
pey akçelerile Istanbul evkaf müdüriyetinde vakıf mabluller ida
resine müracaatları. 

Adana Nafia 
hendisliğinden: 

baş 
.. 

mu-

Ceyhan kazası dahilinde sirkeli köprüsü cinrıoda mevcut 
ocaklardan 3000 metre mik 'ak şosa ta{ının tiren ücreti lıariç 
olduğu halde ibraciye, nakil ve vagona tahmil ve Adana'da de
mir köprü civarında tahliyesi dört bin dokuz yüz yedi lira on 
kuruş ve mezkür mevkide ibraz edilen 3000 M 3 taıın Adana -
Karataf yolunun 18-500: 23 X 500 kilometreler arasındaki kısma 
nakil, kmlm111 ve kabili mesaha bir ıekle ifrağı on sekiz bin 
Jira bedelle münakasaya vazedilmiıtir. Mezkur ameliyat kapalı 
zarf usulile kinunuevvelin 24 cü ç 1rşamba günü saat 11 de ihale 
edileceğinden talip olanların encümeni vilayete ve keşiflerini 
görmek için de NK1.fia bat mühendisliğine müracaat etmeleri ilan 
olunur. 

Galata rıhtımından kalkarak Pendik istasyon büfesi bir sene müddetle ve aleni müzayede 
Zonguldak, lnebolu, Sinop, Sam· ile icara verilecektir. Isticara talip olanların 27-12-930 cumartesi 
sun, Giresun, Trabzon, Rizeye gunü saat 5 te Haydarpaşa işletme müfettişliğinde hazır bulun· 
gidecek ve dönüşte Sürmene, 
Trabzon, Görele, Giresun, 
Ordu, Ünye, Samsun, Sinop, 
lnebolu, Zonguldağa uğrıyarak 
gelecektir. 

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

kanunuevvel Snlı 17 de Sirkeci 
den Gelibolu, Çanakkale, Kü
çükkuyu, Edremit, Burhaniye, 
Ayvalığa kalkacak ve dönüş
te Altmoluğa da uğraya· 

caktır. 

Mersin postası 
(KONYA) vapuru 26 ki-

. nunevvel cumalOda Galata rıh-
tımından Çanakkale, lzmir, 
Küllük, Bodrum, Rados, Fethi
ye, Finike, Antalya, Alaiye ve 
Mersine kalkacak ve dönüşte 
Taşucu, Anamura uğnyacaktır. 

Dalyan, Marmaris, F ethiyede 
aktarmadır. 

J ra~zon itinci postası 
( KARADENiZ) vapuru 25 

kinunevvel Perşembe akşamı 
Galata rıhtımından lnebolu, 
Samsun, Ünye Fatsa, Ordu, 
Giresun, Trabzon,Rize,Hopaya 
kalkacak ve dönüşte Pazar 
Rize, Of, Trabzon, Polathane, 
Giresun, Ordu, Fatsa, Sam
sun, lneboluya uğnyarak ge
lecektir. 

----·---------------------K öp ru ·Adalar iskelesi büf~si 
., ·Kadıköy ,, ,, 

maları lazımdır. 

Bu hususa ait şartnameler işletme kalemindl"n alına bilir. 
Taliplerin müzayedeye iştiraki için 200 lira teminat tevdi 

etmesi meıruttur. 

Erzak 
Ve levazımı saire münakasası 

Yüksek Orman ~lektebi Rektörlüğünden : 

Büyiikdere Balıçeköyiin<le kain Yüksek Orman mek
tebile Orman Ameliyat nıektehinin mayıs 931 gayesine 
kadar b~kıyesi erzak ve levazımı saire ihLiyacatı kapalı 
zarf usulile münakasaya konmuştur . 

Taliplerin şartnamelerini görmek üzere her gün ~e 
münakaşaya iştirak için de yevmi ihale olan 7 kanuw 
sani 931 tarihine müsadif çarşamba günü saat 14 de def
t2rdarlık binası dahılinde uıücssesaıı iktısadiye mübayaa' , 
komisyonuna gelmeleri HAn olunur. ..., 

r Defterdarlık ilanları ) 1 
l{azanc ver!!İSı kanununun ücüncü uıaddesinın 3, 4, 0 

• o • • ' ve 6 nunıaralı fıkralarında yazılı mükelleflerden ticare 
.kanunu mucibince katibi adilden musaddak ticari defter 
tutmak ve pihinço yern~ek suretile gelecek mali senedell 
ıtibaren ~irketler gibi vergiye t~\bi tutulmalarını nrztı 
t>denler n kanunuevvel nihayetine kadar mensup olduk"' 
ları nıaliy~ şubeleri kazanç memurluklarına müracaatla 
keyfiyeti t:ihrireıı talep etmeleri 13zımgeleceği ilan olu~ 

Sinop vilAyetnden: 
Sinop memleket hastanesine muktezi 153 kalem eczayı tıbbi

ye 30-12-930 tarihinde ihale edilmek üzere yirmi gün müddetle 
münakasaya çıkanlmııtır. Talip olanların ve daha ziyade malunıat 
almak istiyeı le ·in lstanbulda sıhhat ve itimai muavenet müdÜI"" 
lüğüne müracaat eylemeleri ve bu baptaki tekliflerini de SınoP 
daimi encümeni riyasetine göndermeleri lüzumu ilin olunur. 

Yukarıda mevkileri göste 
rilen iki büfe ayrı ayrı şart· 
nameler ile açık arhmaya 
çıkanlmışhr kat'i ihalesi bir 
ikinci kanun 930 tarihinde apı· 
lacağından isteyenlerin o elin 
levazım müdürlilğiine gelme· 

!eri ıica olunur. ili 3°"~B~IU~~.~ u"lk[~ll~llil 
Bayron Marsilya ekspresi ~ T 

Andros, lüks posta vapuru 25-12 per
şembe tam s:ıat IQ da her sınıf yoku 
ve eşyayı Tüccariye kabul ederek doğ· 
ruca Pire \'C Marsilyay:ı gidecektir. rnı. 
has5a mulıafozolı üçüncü sınıf kompar
cim:ınl:ır için tenzilıtclı fiııtlar. lngiliz 
Nelson Line kumpanyasının Cenubi A

merikay:ı işliycn lüks trıınsatlanfkleri için 
bilet verilir. Anagnostopulos \'e S!skidis, 
Cal:ıta Çinli nhunı han Tel. B. O. 2612 

I Kııuıırrııııınıım•ıııuıır.ııırmııı1111ııımırın:1111ııtınııımwt1•11110ıınıııını( 

1 
Y. Muratoğlu · 

lstanbul Sultan Hamam 
Topalyan Han No: 7 

İran, Buhara ve ipekf · 
Halılıtrın en alA c nsle
rıni ve ucuzlarıni oradc:ı 

bulursunuz. 
QllllllllllUllı_,ınıııuıııııınıtıııııııııııııcruııııuııutııııııe 

Tayyare piyango 
alınız 

biletini 

6. ıncı keşide 1l-k,inunusani·931 dedir. 
Büyük ikramiye (200,0JO) liradır. 

A)Ttca : 

"50/'00,, ''40.r 00,, "2 5.000,, "10.000,, 

liralık ikranı;ye ve "100.0UO,, liralık 

hir nıük:if at vardır. 

Meıt'ul Müdür Refik Aıuae* 


