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'Yan.ki aayuııu: "Haftalık Vakıt,, le 
l>eraber ( ı 6 ) aayıfa o 1 arak karileri

mize takdim edilecektir 
Tefrikamızı kim yazıyor ? 

ikinci sayıfamızda pktJyıınu~ 
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Mektepleri Şenlendirdiler Hz. Dün Reisicümhur 
------~~~~~~~~~~ 

Türk-Bulgar 
Dostluğu 

1ulgar gazeteleri T ev
'=ik Rüıtü Beyi hara

retle ıelamladılar 
'en gazetesi Rom• ıeyehetl 

hakkında ne diyor ? 

Sofyadan bfr manaara 

H•riciye vekilimi~ Tevfik ROı
tQ B. dlln Sofyaya vasıl olmuş 
le baruetli karıılanmııtır. T ev· 
file RfltUl beyin bugUn latanbula 
'•deti ihtimal dahilindedir. 

Sofya, 1 (A.A) - Türkiye 
'-'riciye •ekilı Tüvfik Rüıtü Bey 
'-faketindelıri zevat ite Sofyaya 

imi, " iata 'yonda Bulgar ha
ticiye 'nazm M. Burof katibi u
'-unıi Dabref Ye teşrifat müdü
tQ Pulyef tarafından karşılanmıı
br. Tevfik Rnştil Bey Sofyayı 
tihreti reamt bir maliiyette ol
'-anıakla beraber Balkan teşri
~i mesaisini kolaylaıbracak hu
'uaat bakkanrla mutat ıiyasi çer
teve dahilinde nokah nazar tea· 
tiaiııi mümkün kılacaktır. 

Sofya, 1 (A.A.) -Tekmil ga
~teler f1rka farkı olmaksızın 
- iirlciye hariciye vekili Tevfik 
h llttn Beyin 'Ziyareti hakkında 
d~r.,etli makaleler neıretmekte
~~tler. Nim rumi demokraticeı
' •e La Bulgari gazeteleri Türk 
lta.ı ltrar doatluğunun istikbali hak
't da itimat izhar etmekte ve .::le hariciye ıiyaaetinin mUmea
~ ~ Tark milletinin kahraman 
':1-li Muatafa Kemal Hazretle
~ idaresinde ifa ettiti muaz
,1 lll eaerin samimi bir hayranı 
.._"' dost Bulgar milletinin kıy
ı_ ett.r bir misafiri ol•r•k selim 

"•ktad1rlar. 
~ ~i~ • gazetesi Tnrkiye hariciye 
'r lriliııin bu ziyaretini iki millet 
'-'t~daki meı'ut mukarenetin 
"'-lı elcalcbil bir tanmmaaı addet• 
titi ledir. Demokrat fırkHı na· 
~u:flcan olan Zname bu aeya· 
' muılih•ne rabıtalann ve 
~ -.ıe mllnaaebetlerin tak~
~olunda yeni bir adım ol
~ 11 yazmakta ve TGrk mis.:. Pelc samimi bir aurette 
'il& hotamedi eylemektedir. 
"- ~eteai hakikaten muıliha
"- o._.. Bulgar siyaseti hakkın-
"'-"°"' zamanlarda deveran e
~ betıa•hane ıayialann Bulga· 

'i ~k lllllmta~ TO.rk şabıiyetle
Lu tadaki misafirperverlik va

t tara1, 2 inci aagılamızda] 

Gazimiz, Harp akademisi ile Mülkiye , Harbiye ve 
Galatasaray mekteplerini ziyaret ettiler ve talebe 

arasında oturarak dersleri dinlediler 
Büyük Reisimiz, Harbiye mektebi binasının, Cümhuriyet ordusunun 

bir kışlası hile olamıyaca~ını isaret etmişlerdir 
iki gllndenberi Iıtanbulun bti- · 

yük ve kıymetli misafiri oJan 
reiıicümhur Gazi Hz. dUn sabah 
öğleye kadar Dolmabahçe sara
yında meşgul olmuılar ve öğ· 
leden sonra refakatlerindeki ze
vat ile birlikte fehrimizdeki bazı 
mektepleri teırif buyurmuşlardır. 

H•rp akademisinde 
Gazi Hz. saat ondörtte refa

katlerinde dahiliye vekili Şükril 
Ruıen Eıref, Kıbç Ali, Sinop meb'
usu Recep Zühtü, Kütahya meb'
uau Rf'cep, Ce•at Abbas, Bozöyfik 
meb'uıu Salih, ıer yaver Rüsuhi 
Maarif umumi müfettiılerinden 
Hasan Ali B.ler olduğu halde 
saraydan çıkmışlar ve otomobil
lerine binerek Beşiktaş ve Se· 
rencebey yolu lle Yıldızdaki 
ErkAnı harbiye zabitlerimizi ye
tiıtiren Harp akademisini teşrif 
etmişlerdir. Büyilk reisimiz bu
rada akademi mlldürll Basri Pa
şa ile mektep tedris heyeti ta
raf1ndan karşılanmıtlardır. 

Gazi Hz mektep müdürü Bas
ri Paıadan akademi hakkında 
malumat ve iz.abat alarak sınıf
ları gezmişlerdir.Akademide öğ 
leden sonra lisan dersleri vardı. 
Gazi Hz. eveli üçüncü sınıfı tef· 
rif ettiler ve yerilen Franan~ca 

dersini bir müddet dinlee;kten 
sonra ikinci sınifa girerek Al-
manc:a dersinde hazır bulundular. 

Mülkiye mektebinde 
Gazi Hz. akademi şubelerin· 

den olan yüksek levazım mekte
bi sınıflarını da birer birer gez
dikten sonra gene Yıldız da bu
lunan Mülkiye mektebini teşrif 
buyurdular. 

Talebe askeri talimde olduğu 
için mektepte ders yoktu. Bunun 
için reisicümhur Hz. sınıfları gez
miyerek mektep müdürü Himit 
B. den mektebin talebe mevcu
du, tedriı usulü hakkında izahat 
aldılar ve saat on dört buçukta 
refakatlarındaki zevat ile birlik
te otomobillerine binerek mek
tepten ayrıldılar. 

Harbiye mektebınde 
Gazi Hz. bundan ıonra Beşik-

' ı 
Gul Hs. Harbl,e mektebinden 1 

çıkarlarken 

tq, Akaretler, Maçka yolile Har 
biye mektebini teşrif ettiler. Bu
rada da dersaneleri gezdiler ve 
mektep müdürü Beyin verdjği 

• 

Gazı Ha. Galataaaray r.-eıtnde 

izahatı bOyOk bir dikkatle din- Fethi B. karııladı. Talebe bu 
lediler ve derslere bOyOk bir esnada derste bulunuyordu. Ga-
alika gösterdiler. zi Hz. derslerde ~azır bulunmak 

Talebe •r•sınd• arzusunu izhar ettiler ve ilk gir-
Girdikleri sınıflardan, birinci dikleri dördüncO sınıfta reıiı 

sınıfta, silah fen
ni dersi vardı. 

Gazi Hz. bu sı
nıfta talebe ara
sında sıraya otu
rarak bir mlid-
det dersi dinle
dilu. 

Gazi Hz. bu 
sınıftan sonra 
ikinci sınıfta ve
rilen istihkim 
dersinde bulun
dular ve bu sınıf
ta da talebe ara· 
ıında oturdular. 

Gazi Hz. mek-
tebin dersane
lerini, koiıJıla
rını, yatakanele
rını gezdiler 
mektep mUdirin
den bazı ıeyler 
hakkında aual
ler sordular • 

Bu bine kıtl• 
bile olemez 
Gazimiz aaat • 

on befe doğnı Gazı .u. darp alcademlılnden çıKarlarken 

mektebi terkederlerken refakat
lerinde bulunan ZeYata "Mektep, 
ben burada talebe olduğum za
mandan farksızdır. Bu bina ar
tık bugOn bir mektep binası ol
maktan çıkmıştır. Hatta cürnhu
riyd orduıu için bir kışla dahi 
olamaz. Bir anevvel ordunun ya-
rınki zabitlerini bu binadan çi
karmak lazımdır,. dediler ve ta
lebenin çahıkanlığıodan, müder
rislerin liyakatinden memnuniyet 
ve iftiharla bahsederek mektep 
mUdO.rOne teşekkür ettiler. Reiıi 
cOmhur Hz Harbiye mektebi 
k•pıaıoda bulunan bir müfreze 
aaker tarafından mektebe gırer
ken ve çıkarken sclAmlanmışlar
dır. 

Galeteııray liıeainde 
Gazı Hz. Harbiye mektebin

den sonra Beyoğluna çıktılar ve 
saat tam on beşte Galatasaray 
lisesini teşrif ettiler. 

Büyük reiıi burada müdür 

dersi vardı. Talebe muallim kUr
süsü üzerinde bulunan bir ıekle 
bakarak resim yapıyodardı. Re
isiçümhur Hz. talebenin yaptığı 
resimlere bakarak bir müddet 
kaldılar ve bir aınıfın hesap der
sinde hazır bulundular. Gezi Hz. 
bundan sonra mektep mOdüril 
Fethi B. in verdiği izahatı din
liyerek mektebin müzeaini, kim
ya •e fizik laboratuvarlannı, 

konferans salonunu ve kütUpane
sini gezdiler. Kütüpanede vaki 
olan rica llzerine mektebin ha
tıra defterine tarih attılar ve 
imzaladılar. 

Bundan sonra müdüriyet oda
sında bir miiddet oturarak mek
t~bin umumi vaziyeti ve talebe 
hayatı hakkında müdür F etbi 
B. le konuştular. 

Caz.i Hz. bu izahat arasında 
tedris sistemindeki muvaffakiyet 
derecesini anlamak istemişler ve 

[Alt ıarait ıklnci iabıiııda] 

lktısat mecli
si toplandı 

Bu içtimada ıki k om?s
yon teşkiline karar 

verildi 
lktıaet Vekili nutkunda 

neler a6yledi ? 
Ankara, 2 (A.A) - Ali iktısat mec

lisi bugün lktısat Vekili Mustafa Şe
ref Beyin riyasetinde toplanmıştır. lk
tısat meclisi bugünkü toplamşında te
diye muvazenesi ve ihracat eşyamızın 
inkişafı çarelerini tetkik etmek üzere 
iki heyet te~kil etmiştir. 

Ankara, 2 (A.A) - Ali lktısat mec
lisinin altıncı içtima devresini açarken 
lktısat Vekili Mustafa Şeref Bey ati
deki nutku iradetmiştir: 

Bir lktısat Vekili için yüksek lktı
sat meclisi azasına hoş geldiniz rasi
mesini yapmak ve bunların mesai del·· 
relerinin ilk celsesini açmak çok :zevkli 
haz ve memnuniyet verici bir iştir. 

Vekil Bey bundan sonra dtinle bu
günü mukayese ederek sözüne devam
la demiştir ki: 

Filhakika iş içinde bulunmUJ Ye 

el!n bulunmakta olmak itibarile size 
arzedebilirim ki dün iktısadl işlerde 

"gölge etme başka ihsan istemem,, di
yen bir vatandaş, bugün gerek tek tek 
mes'eleler hakkında ve gerek sistem 
vücuda getirebilecek umumi esaslar 
bakında devletten daima bir mlidahale 
ve himaye istemektedir. Gün geçmiyor 
ki lktısat Vekili sıfatile bir vatandaşın 
iktısadt bir mes'ele ilzerinde mdc1ahale 
ve himaye talebi karşısında bulunmuş 
olmıyayım. Gene gün geçudyor ki dev· 
let reisi nya htlldlmet reisl tarafından 
bendenize havale edilen iktısadf işlere 
ait vatandaş istidalarile karşılaşmış 
olmıyayım. Bütün bunlar devlet cmal
asına dahil fertlerin ve grupların dev
let vaz.if eleri hakkında düşüncelerinde 
telakkilerinde bir değişiklik oldufunu 
gösterir. Bu değişiklik devletin uzuv
ları üzerinde de tesirini gösterecektL 
lşte bu tesir ve icaptan sizin yUbek 
heyetiniz meydana geldi. 

Devletin vaziyetlerinde gUn geçtik· 
çe daha muğlAkhk ~praşıklık olup du
rurken bu vaziyetlerin altmda yalnız 
hakimiyet esası tutan (Jandarma dev-

[Alt tarafı 4 tinci! sahıfada] 

Müsabakamız 

Bu kadın çehreal ne mana 
ifade ediyor? Anladığınız 
manayı apğıdaki kupona 
yazınız ve bu kuponu ke
sip biriktiriniz. 

} !Müsabaka kuponu ,3

1 
2- 1-12 ~ ~ 
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Türk Buisıar dostluğu 
.... .,. .. 8Wfiml:!5111i.' ........................ 111 ............ .. 
U&& la.raf t birinci sayıfada 

zi{~_..in i :fadan menedem iyeceğini 

teabit ile Bulııar milletinin mua
h•d~Jer dairesinde t~kmil hu
kukun'l riayet ettirmek azmin
de olduğunu yazıyor ve diyor ki: 

- Bu maksatla bir zaman
dan heri sık 11k m~vxuu bah

bazt mesaılin haltıni nazarı n j «J · 

re almakla beraber siyaseti ha 
riciyeleri gayesi harice sürük
lemek istemedikleri gibi baıka 
devletler aleyhine olarak ittifak
lar aktinede taraftar değil.:lirler 

ltalya ile Türkiye arasında ak
tedilen muhadenet misakının te-
melini üç sene evvel Romada 

sol•n bGyftk aıyui kombinezon-
b ... raber atan Tevfik Rüttü Beyin Cinev-

lar. .Hbaoca kalmakla ... reden avdetinde Duçe ve Mösyö 
'.>izi diter milletlere bağlıyan Grandi ile görüşmek istemit 
ıiocthık nabıtalanoı takviyede olmaaı gayet tabiidir. 
bıl,..tk 111~nfaatimiz vardır. Türkiye Hariciye vekili ile 

S•rk bloku ltalya Hariciye nazırının mUli-

.1ühim mülakatlar ı Cenani 
Sofya. 2 (A.A) - Türkiye ha

riciye vekili Tevfik RüştU Bey 
hariciye nezaretinde Hariciye 
•ekili M. Buroff ile uzun uzadıya 
görüşmüştür. Mülikatı mtiteakip 
M. Buroff Başvekil M. Liyap 
çeff ile görüşmüştür. 

Ankarada rnüzeler 

Manrif vekAletı tarafından ;k ı 
müze vücuda getirilecek 
Ankara, 2 Maarif vekı\· 

Dün Ankarada ga zetemi
zin vekilleri nıü<l.afaalarını 

yaptılar 
Anka ra, ~ (Vakıt ) - Ali Ccn:ıııi n 

i,l vasmda dava vcl .. illerimiz m iiıJ : ı r.ıa 

arınr yapa rak matbuatın cliiı clıi ı ıcii 

\UYvet olduğunu, hnka ret J,asti ol ııı :ı 

drğını hadiseyi gazeteci hassasiyd i I< 
takip ettiğimi7.i, diğer dört g-~ut<:'ıı iıı 

de bunları )azJığmı. haysiyet ' e nam ıı 
~un talep edilen 2.) hin lira za rarr ma · 

/nevi ile tamfr edilemiyeceğin i söyledi 
1 ler. 

Gazi Hz. 
Dün mektepleri 
şerefl endirdif er 

(L1~c ::ı rafı lıi rinci ~ah ı fada] 

:lik bir mlie ss ~se C'lan bu mek· 
te pte y etişen, yükselen fikirler 
ve tdl t be ailelerinin tahusüsü~t 
.i• iıassa eh emmiyet vermişlerdı'f· 
Rei~ic\imhur Hz. nin takdirle· 

ri ne mazhar olan mektep mü· 
dürü Fethi B. tarafından rnllsbel Tllrkiyc Hariciye vekili Tevfik katlan nihayetinde noktai nazar-

.Retti B. in Romaya olan seya- tarının tamamen tenfuk etmesi Jeti Ankarada bir in k ılAp ve bir de asarı 
atika müzesi yapmayı kararlııştırmıştır. 

iki müze de Ankara kale~i İçinde ya 
pıf:ıcaktı r. 

l Diğer ta raf az zamanda zen "'İıt ol- ve kat 'i cevaplar veril.niştir . 

hati efklrı umumiyeyi iıgal edi- ' usuli bir formuldur. Şimdilik 
yor. Bunun bir sebebde İtalyan başka bir şey olması asla zan
matbuabnm bunun ehemmiyeti , ııedilemez, iyi münasibetlerin tev· 

ınanın keramet olduğu yazısında haka- Y•!B Cazi 

1 

ret olduğunu beyan etti. ı Reisicümhur Hz. mektebi ter-

lfaru ayrn 16 !'!ına kaldr. 1 kederken teneffüste buluoar'I 
HAK!MLt:.t< KANUNU 1 • talebe s evg 1i reisimizi coşku~ 

Ankara, 2 (Vakıt) - Hakimler ka- ı Samsun polıs nıüdiirii 
kanununda yapılacak tadilat layihası tezahüratla karşıladılar. Gaı• 
meclise ,·erildi. Milat Beye işten el Hz. mektebin bine yakın olan 

aiyalİyesine itaret etmesidir. M. siki ve münasebatı ıktısadiyenin 
V eaizeloı "ve Kont BetJenin An- inkiıafına sarfı gayret edilmesi 
karayı ziyaretlerinden, ve M. ile muayyen bir siyaset için dev-

Lihinofun daha yeni Milanda letlerden mürekkep bir blok Terkosuıa vazi vcti tetkik çektirildi talebesinin bu fevkalade bara-
Ankara, 2 ( Vakıt) - l~ten ei çekti- retli tezahüratı ve yaşa sesleri 

rilen Samsun valisi hakında tahkikata arasmda mektebi terkettiler. 
M. Grandi ile görütmesinden tetkil etmesi baıka başka fcy· ., 

lerdir. Roma da bazıları bunda 1 ı' I ' sonra bu neYi bir seyahatin fevk· ec ı yor 
alide tefsir edilmesi kadar tabii « ltalyanın teıebbüsü ile hasıl Ankara, 2 - Terkos şirketi nin 'ui-

k Roma 
olmuş bir sulh siyaseti • nin ilk yeti hakkında bu dakikada verilmiş bir 

flevamediyor. Türk u vazda 

bir fCY yo tu. Bazıları tesirlerini görmek isterler. Fakat karar Yoktur. Nafia müsteşarı : 
Ayrıca Samsun polis müdürü Mitat Gazimiz bundan sonra "Tür-

kabinesinin ıiyHetine meınet Ya- şu halde hiç olmazsa fU nokta - lı:tanbul belediyeıinden yapılın iti-
Beye de işten el çektirilmiştir. kuvaz,.ı teşrif ederek caddeye 

nazır salonda ve halk arasınd• 
oturarak bir müddet dinlenrn;f 
ve çay içmşlerdir. 

zifeaini glSrecek yeni bir blok gariptirki bu tasavvur edilen - ve IAmı ..-erilecek cevabı hekliyonız. Bu ce Malatyahlar şin1endif ere 
tetkili için ltalyan siyasetinin bir çok ıebeplerden dolayı ta- vap l(elip tc tetkik edilmeden evvel hiç 
meaaiainin tevsiki mahiyetinde hakkuku pekte muhtemel olmı- bir şey soyliyemem. dedi. l<a vuştu 

* * * bir hadise glSrmek istiyorlar. M. yan -bloka sulhu umuminin tan· Malatya, 1 (A.A) - Fevzi Pş. 
Libinofun M. Grandi ile Milino zimini teshil edecek bir seciye Satın ~lınmak suretile kat't surette Diyarbekir hattı Uzerinde iıliyen 
da mülakatı hakkında Popolo ve mahiyet verilmemektedir. halJi t•karrür etmiş gibi görünen terkoı ilk tren bugün saat 14 te Ma-

s f d • t"kb J işi üzerinde belediye hazırlı ~ lara başla· 
Ditalya bili tereddüt: "ltalya- O ya a IS 1 a mışur. _ latyaya vlsıl oldu. Civar köyler-
Almanya-Rusya., blokunun mec- Sofya, 2 (A.A) - Tevfik Rüştü Be- in şaat plAnı tlmdieen yapılmıştır. Ancak den gelen binlerce halk ve Ma-
buri bir hakikat gibi gözüktüğü- ~ e fevkalade bir kabul gösterilmiştir. müessesenin belediye- tarafından mı, yoksa latyahlar ilk treni müthiş bir 
nft Ye bu faraziye ile bu üç devle· Müşarünileyh hudutta 1'ürl<iye masla- milli bir şirket tarafındanmı idare edile- alkış tufanı ile karşıladılar. 
tin Türk- Yunan. Bulgar - Macar hatgüzan Cehil Osman Bey ite teşrifat ceği henüz belli olmamıştır. Şirketin ih- Lokomotif belediye tarafından 

1 müdür mua\·ini Stantchef tarafından tsiıs sahibi olan eski memurlarının ibka 
gurubu ile olan hüsnü münase- 1 ,·e Sof ya istasyonunda Hariciye nnzrrı edilrcr~i tahmin rdili\·or. kurulan takın önüne geldiği za-
batı neticesi olarak Ci nevre mu- M. Buroff ile birçok rical tarafından ( --- --, man, muz.ika ve düdllk sesleri 
hitinde Anupada hakikaten yeni i~ti~bal olu~~uştur .. l~i nazır birbirle- 1 Asmah M 

8 
•t 74 

1 

halkın sevinç sedaları biribirine 
bir fey tahakkuk ettiği hissini nmn ellennı sarnımıyetıe sıktıktan e cı karıımııtır. Davetliler trenden 

,.1 B ff T f'k n·· t" B Tefrikamızı kim yazıyor? verdiğini yazmıştır. -onra •T • uro ' ev 1 • uş u eye indikten sonra iki hanım 
Faşist gazete buna ilaveten: 

1 

i,tasyonda hazrr bulunan resmi ricali Bu serlavha ıle baıhyan kız tarafından devlet mümessili-

b d. d 1 . b ' J • takdim etmiştir. Tevfik Rüştü Bey ken- tefrikamızın kimin tarafından . k "d' . b k tl 
t< u ye 1 eT etın ır eşmesın- ı ·lisinı Kral namma istasyonda selam- ne ve tır et mu mne u e er 
den lıaaıl olan 300 millyoluk ıarnağa memur edilen ve yaverandan yazıldJğı ve hakikate ne dere· takdim etmiştir. 
grubun ıui niyet sahibi kimseleri miralay Sarkof'tan hakkında gösteri- ceye kadar uygun olup olma· MUteakıben nutuklar irat edi-
çok diltündUrdüğünü» beyan et- len ne7.aketten dolayı Krala minnettar- dı'ı hakkında dün birkaç lerek BüyUk Gazi ve muhterem 
mektedir. Şu suretle alplarm öte lığını ar~etmesini rica et~i~tir. Ya~ı- mektup aldık. Baıvekilimiz ve hükumet ıük-
tarafındaki bazı muhitlerin he- lanbtakdı:lerd~n 1~0~~: :.~ ~-~ı~ b~r Bu tefrikayı yazan arkada· ranla alkışlanmıştır. 
n f . b l' d l b' k :ıra aya ınere ev ı uş u eyın tımıza sorduk, dedi ki: .. d H Jk f k n z arazıye 8 ın e 0 an ır şar ~ofyadaki il<ameti esna!'ında oturduğu Oğle en ıonra a ır ası 

blokunu ne ıurctle tasa nur et- rürkiye sefarethanesine gitmişlerdir. - y aZ1daki vakalar tama· mahfelinde miaafirlere ve ha)ka 
tikleri anlaşılıyor. 'riİrkiye Hariciye Vekili kendisini hu- men dağru dur, ve şahıslar ha- bir çay ziyafeti ye akşam da 

Şu ıuretJe Avrupada " Yeni dut üzerindeki Dragoa istasyonunda kikidir. Hatta bundan sonra Türkocağında belediye tarafın-
bir ıey• olduiu timidini besle· k~r~ı1amış olan gazetecilere Türki~e- netredeceğimiz resimler de, dan 70 l<işilik mükellef bir ziya· 
yenler olabilir. Maamafih böyle nın en yakın ~omşusu olan Bulgarıs- bikiyede ismi geçen ressam fet verilmiştir. 

l l d ;ı;.. l k . . h tanı ~oktan zıyaret etmek arzusunda tarafmdan yap ılmııtır. yazıya 0 
.
0 P 0 ma •a•~ı ~n ama ıçın a- bulunduğunu söyledikten sonra BuJga- TA YY ARECI VECiHi B. 

dlsat n b d bekıem k d h imzamı koymamaktan maksa-
1 ma a mı e a a ristanın hal n inkişafına yardım et· Ankara, 2 (Va.kıt) - Tayyareci Ve-

tedbirli olur. Diğer dhetlerde mek arzu!Junu beslediğine dair Roma- dım, bu hadiselere karıtmış cihi Bey mektubunda (Yarın) ın ne~-
vaziyet belki böyle hükmedil- da vaki olan beyanatını tekrar etmiş- olan kimselerin beni tanıyarak riyatından müteessif olduğunu, bura-
miyor. Ve bazı ltalyan tefsirleri tir. Tevfik Rüştü Beye hoşamedi beyan gelip serbestçe yazmama ml- da ismet Paşanın huzurunda u~uşlar 
Jtalya ile memleketleri arasında ~~~n . Bulgar mat~uatr, Bulgarista~ın ni olmamaları içindir. yaptığını, müşarileyhe karşı müteşek-
k" b t t k . t k . t furkıye hnkındakı dostane ve samımf Esasen kısa olacak olan tef. kir olduğunu, Büyük Erkanıharbiyc 1 

rava. 1 ı a y!ye ~ me 1~ .e- hislerini ehemmiyetle kaydetmekte \'e 1 reisi Müşür Fevzi Paşanın tayyaresini 
yen . hükumetle~ı tacı~ ~d~bılı:. bu ziyaretin Türk - Bulgar dostluğu- ı rika bitsin, 0 zaman kim ol- 1 tetkik ettirmekte bulunduğunu, Tay-
0 hüktlmetler kı kendılenm dog· nun bir kat daha kuvvetlenmesine de- duğumu söylersiniz. yare cemiyetinden takdirler aldığını 
rudan doğruya alikadar eden lil olduğunu zikretmektedir. --------- - -----2 söylemektedir. 

Bu esnada büyük reisi g&rınelc 
iıtiyen halk mütemadiyen saloıt 
Önünden geçiyorlar ve cedded~ 
bir hUrmet ve iştiyak saffı teıkıl 
ediyorlardı. 

Reisicümhur Hz. Türkuvazd• 
çay içtikten sonra Dolmabahçe
deki dairelerine avdet buyur
muılardır. 

TÜRKOCAGI RIY ASET1 ~ 
Ankara, 2 (Yakıt) - Türkocağı 1. 

\ asetine Hamdullah Suphi Beyin yerı· 
~e Fethi Beyin geleceği hakkındaki 11~: 
her tekzip edilmektedir. Zira alakadS~ 
lar: "Ocak riyaseti, tayin ile değil ;sıtr 
hapla olur.,. demektedirler. 

Fethi beyin verdıQi ye;.;i bir 
sual takriri 

Ankara ı - Sabık serbest fuka lid1 
. b' 5\lı Fethi B. Mecli• riyoctlne yenı ır . e 

takriri vererek şimdilik Adına betedır 
1 1.. oh'' heyeti hakkında eYve cc uzumu Ol 

keme karan verildiAi halde bu kara~ 
. .J d·gııt1 

timdiye kadar neden infaz CQilme ı 

sormuştur. ıs 

Oıhil i\· e ,·eUlctinden verilen maldd'I\ 
"öre 92S de şi mdik i heyet hakkındı fi 
;:> 1 ·ı· hk"k t ,, .. hıkika tahkikat yapı mıştır. a ı a ·~ 

·1 ~ "d .. . d ıet\:1 rakı vı avat ı arc encumenın e ti· 
olunmuş; lüzumu muhakeme kararı ver 
mi$ ve Sôravi Devlete te,Tdi edilmişti!· 

.. • ı:ıııJ ' 
Devlet şôrası , memurların sureti .. 

r~ıe•· hah mesi hakkında son defıt mec 1• • 1 .. • • 1.-iJ;IJ\ 
çı kan kanun uzerıne evrakın ıet e· 
salAhivcti haricinde aörerek dahiliye .; , 

. d i . B .. - hlclk•tt kaletine ia e etm ştı r. utun ta rı 

hevet hakkın da lüzumu muhııkeme k•r~ . 
ve;ilmedi~nden vekllet te bun~a~ ~e· 
kemeye tevdi lüzumunu görmemı~tır 

sele bundan lb areıtir. 
- -- =-- .,,. 

Ey insan oğlu, taklitte. aebatsı~lık- - Lanet bokla, sidikle uğra· bir istida takdimile şimdi bu ad& 1111 
ta bugün sen maymunlardan daha şan doktorlara. lanet filezofum di- lardan zarar ziyan davatırııt. 'f' 

maymunsun .. Gene bugün ecdadı yerek ortaya çıkarıp Allaha ve kalkacağım .. Dünyaya metelik 1'e
1
e 

izamın olan küçük mahluku kar- kullara kartı hezeyan eden tımar- miyen filezofu hangi mahkeıııe. i 
nında, baraaklarının içinde tafı· hanelik heriflere... Ne duruyorsu- çağırırsın?.. Hoca Sadığın rıe~•:t 
yorsun .. Aratıra kuburlara defedi- nuz. Şeytan taşlaması ibadettir... alırsın? Bu tehevvürlere sebeb1~. 
yorsun ... İşte aslın. neslin, asaletin. Ayağından çıkardığı ağır kun- veren dava da bari ipe sapa clo 11 

ihtiyar bir ses boğuk bir gayz cluraaını filezofun suratına fırlattı. nur bir şey olsa .. insan solucan~;;., 
ile haykırdı: Hikmetullah Efendi vaktinde seri cıkmış... Almanyada deli her•. , 

Hoca - · hik;.dım bo.~ma çocuk çe) hazretl.::rinin kavlini tekrardan - Bu hezeyanları eden kim? bir çekilişle bu kirli merminin iaa- biri başından büyük haltlar etııııf· 
HaZJk hekil'!l hastanın pisliğine de başka bir teY ıöyliyeceğim. Filezof göğsünü kabartarak: betinden başını kurtardı. Fakat Kavgası burada sürülür. 11 
fil nabzı•~.-. bakar ... Bırak ki nere- Genç - Niçe hazretleri ne bu- -Büyük pirim Niçe hazretleri.. kundura kahvenin bir köşesindeki Hala aynanın önünde cıorlle• 
tine baksa beyhudedir. Rabbimin yurmutlar? - Pirinin de boynu altında perukar aynasının önüne düşerek tek kundurayı eline alır .. ev-iriP ç 
dediii olm· ... Ecele çareyi kim bul- Filezof _ Şöyle buyuruyorlar .. kalam senin de be gavur herif .. epeyce hasar yaptı.. virerek: ı-1 
muı 7 ••• lşte sözlerini aynen tekrar ediyo- Hazret gibi bir tazim kelimesini Mütehevvir Sadıkı kollarından _ Bu ne kaba .. Battal, h•rtlc'' 

Filezofa taraftar çıkan genç yi- rum: . Ey kendin! mübarekleyip ~yleleri hakkında kullananlara t~ttular. Filezofu kaza11zca dük- kundura nalçaları.. Etek na1~1,. 
ne çay bar•Jağından yapılma çın- asaletıne kurulan ınaan... Sen ev- lanet... kandan kaçırmaya muvaffak oldu- dar ağır demir parçaları .. ~y ,,. 
ıttdatım çala"!':ık': veld.~~- toprak i~in~e kıvrıla kıvrı· Müte~ait - (Niçe).. kaçı~ bir lar ... Fa~at kah:eh~ne sahibi Ha- rında bu ağırlığı taııyan ·~::et 

- Su,!\l~m . Bahai kokuttunuz la yuruyen, beyansız, kolsuz, ayak- Alman fılezofudur. Mutecennınen san Basrı Efendı, hır kısmı hurda- başında kaç paralık akıl ve h 
Filozofu dinliyelim .. Bu tolucan sız bir solucan idin. Adam oluncı- tımarhanede ölmüştür. haş olmuş perukar takımları önün- bulunur ... 
mu~lea~ .ıi iza~ etıin... ya kad~r. milyonlarca. se_neler ~e- ihtiyar - Ya bir İnsan_ ~ıldı_r· de acındırıcı bir tavır alarak: . _ 12 _ . dıJtş' 

Fılezof ·-- SC\drk hoca son söz- sapsız ıstıhaleler geçırdın .. Tabıat madan bu hezeyanları edebılır mı? - Ah burası felsefe akadernı- Mahnlle ve tehir dedık~ 1'İ' 
ı~rile cetMl~tini kendi kendine i- seni bütün hayvanların kalıplarına Hoca Sadık birdenbire cezbe- yası mıdır? Y obzlar imareti midir? rında önayak olanların ortalıS~ t'' 
)in etti .. 8c.". . ıa söz bırakmadı.. So- soktu. Çıkardı. İnsanlığa en ziyade ye gelerek ayağa fırladı. Ve ~öyle En kızgın münakaşalar bu kahve- arayıcı fişeği gibi ı;alıverdi~lerı 
lacan be.haine gelince pirim .(Ni- yaklaşbğm zaman maymun oldun. haykırarak: de geçer .. Alakadaı- makama pullu [BitmedıJ 
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[ Çanakkale 

1 

Şehrimizde 
Bir abide yapılıyor 
Milli mlldafaaı vekAleti Çanak 

~~le harplerinin hatırasını tesbit 
ıçıa lıtanbulda büyOk bir abid( 
'lllc:uda getirilmesine karar vermiş 
•e bu iti askeri mllze idaresine 
bı•ale etmiştir. Bu abide yalnı ;· 
lop mer~ilerinden vtkuda getiri· 
l~ektir. Bunun için Çanakkalede 
d8fman tarafından ahlan mermi
lerdea istifade edilecektir. 

Çanakkale abidesi askeri mü
lenin tam karıısında yapılacak
lar. Abideye Çanakkale mlltte-
filder orduıu tarafından atılan 
llaermiler konulacaktır. Bu mer
~ler arasında çok büyükleri 
'lrdır. lnşaata başlanmıştır. 

~eııt nıübadelcde 

Hakem kararı 
Yarınki içtimada 

verilecek 
il '1ulttelit Mübadele komisyonu heyc
ltt '-ıumiyesi yarın toplanarak muhte· 
~itlerin mlizakeresile meşgul olacak· 

• B1a lçtlmaın ruznamesi şudur: 
...._t - Kurmalı köyü ahalisinin tabi 
~klan ülhnat. 

ı.._ ı - Ankara mukavelesine tabi olan· 
~ verilecek vesikalar. 
N..a - Muvaffak Beyin altıncı tali ko· 
··~·aa Tiirk aza olarak tayini. 
'-' - Taıininat talepnamelerinin ka· 

lq İPn nihai vadenin tesbiti. 
ı.. ~ - 20/6!JŞO tarihli mukavelenin 2:; 
~ .llladdesinde bahsolunan hacizler. 
it g - Bürolann on beş günlük rapor· 

"'· 
'T - Riyaset tarafından bitarafia· 
~ \'trdlkleri hakem kararlarının teb-

BORSADA 

Doğru değil 
Kambiyo heyei lağve

dilmiyor 
DtinkU akşam refiklerimizden 

biri kambiyo mürakabe he
yetinin lağvedileceğini yazıyordu. 

Dün bu hususta tahkikat yap· 
tık. Görüştüğümüz kambiyo bor
sası komiseri Aptülkadir B. bu
nu tekzip ederek şunları söy· 
ledi: 

- Yalandır. Şimdilik böyle 
bir şey olamayacağı kanaatin
deyim. 

J_ Spor haberleri 

Rusyaya giden 
boksörler 

Geçenlerde Muhsin efendi 
isminde bir adamın beraberine 
Muladoviç, Bargaıi, Franki gibi 
ecnebi boksörleri alarak Türk 
milli takımı veya lstanbul boks 
t akımı namı altında Rusyaya gö
tUrmiye kalkıştığını yazmış, bu 
adamdan izahat istemiş, alaka· 
darların da nazarı dikkatini cel-
betmiştik. Bu gidişin mahiyeti 
bizim gibi bazı gazetelerle be
raber bazı mahafili de alAkadar 
etmişti. Ve neticede böyle bir 

'ıeyetin Türk veya lstanbul boksunu 
temsil etmek üzere Rusyaya git
mesinin doğru olmadığı söylen
miı ve mani olunacağı temin 
edilmiştir. 

Halbuki dün hayretle gördük
ki Muhsin efendi bu Türk ve 

lstanbul boksu ile alikaları olama
yan bir takım adamlarla beraber 
limanımızdan Ode~aya giden va· 
purla Rusyaya hareket etmiştir. 

Bu vaziyet karıısında yapıla

cak şey, boks federasyonumuzun 
derakap bir telgrafla giden he
yetin mahiyetini alAkadar Rus 
teşkilatına bildirmesinden ibaret
tir. 

Hüdadat H. dün Pariıe 
hareket etti 

Türkiye ses kraliçeliğine se· 
çilen HUdadat Şakir hanım dün 
zevci Şakir B. le birlikte 5 Ka
nunuevvelde Pariste yapılacak 
olan beynelmilel ses müsabaka
sına iştirak etmek üzere Parise 
hareket etmiftir. 

~ -
~eni postahan önünde bir hadise ! 

Dun Yeni po!t•bane 6nllnde haylı entereuan bir hadise cereyaıo 
~lbittir: Hüıe- --

~ Ç•YUt iamin· 

11 • ~tiyar bir 
'-ıtçı arabuile ' . .._ CiYarda dur-
"t •e bir yol

~- aimit aat
~r. Bu ıekil
'id labt memnu 
ı 11h için Be-
~· zabıtuı 
't •ti llleaetmek 
~ t ~İ111itçiyi ara· 
~ beraber 
~ ola g&ttır
lit1a. . iıtemiftir. 'Yib Ç&Yllf ~ İtiraz ede-
._~•buile be
~ ridemiye
~ llylemif 
~.-., •tmit 
"' • btıytimllt 
' lopl&DIDlf 

"-baca: 
'fi,._" idam edilırim ese ,ttmem. Parça parça ohrum da gitmem. 
~ 'la.aifarmıya baflallllfbr. Neticede halkın tavaasutile bir ha . 
~ b11h11mnıt •e ıebiide 11k aık g6rillen bu kabil hadisele~den 
~ "- baylece bitmiftir. Allkadar daireler manzarası hıç te 
b-.~01mıyu bu gibi hadiseler için daha münasip bir hal çaresi 
U-ı._ . r •• esnafın - hazan haklı· tikAyetlerine meydan vermeseler 

1~ olanu ma '/ 

Halkı iğfal 

Bozuk k~ntarlar 
Çek isi 300 kur .. şa ocun 

11~tı!ıı· ın sırrı anıe,ı' dı 

Odunun çekisi 4-5 lira oldu· 
ğu halde Fındıklı Mumhane ve 
civarında 300-320 kuruşa odun 
satılması beledıye zabıta memur
larının nazarı dikkatini celbet
miş ve ani olarak bu civardaki 
odun depoları teftiş edilmiştir. 

Bu kontrol neticesinde 78 kan· 
tarın yanlış tarttığı meyt'fana çı

karılmış ve bu kantarlar müsa· 
dere edilmiştir. 

Halkı iğfal edenler hakkında 
zabıt tutulmuştur. Ceza alma· 
caktır. 

Dün Beyoğlunda kavı ulmuş 
fındık satan seyyar satıcıların da 
okkası 300 kuruş olan fındığı 
180 - 200 kuruta satmaları ffip
heyi mucip olrnuş ve teraziler
den bir kısmının bozuk olduğu 
ve bundan maada satıcıların elli 
dirheme benzeyen 25 dirhemlik
ler yaparak halkm gözünü bo· 
yadıkları anlaşılmıştır. Bu satıcı
lar da cezalandırılmıştır. 

Ad li) e Cle. 

Emniyet sandığı 
davası 

Müddeı un-.umi, Ayetullahin 
arkadaş ırınden bezılerına 

oeza verilmesini istedi 
lstanbul ağır ceza mahkeme· 

ıinde dün Emniyet sandığını 
dolandırmakla maznun olanların 
muhakemesine devam edilmiıtir. 

Dünkii celsede, muhakemenin 
tahkikat safhası bittiğinden , 
müddei umumi Burhanettin Bey 
iddia namesini serdetmiş, vazi
yeti esaslı ve etraflı ıurette tet
kik ve teırih ederek maz
nunlardan Ayetullahla Fuat, Ap
turrahman Ziya hal<kında, tak
lit, tahrif suretile sahteklrhktan 
İsmail hakkında sahte bonoyu 
bilerek istimalden ceza talep 
etmiştir. Maznunlardan izzetle 
Emniyet sandığı memu:-larından 
birkaçı hakkındaki iddianın sa
bit olmadığını, bunların berae· 
tini istemittir. 

Bundan sonra rnüdafaa baı
lamışt geç vakta kadar sürmüı
tür. Ziyadan maada bütün maz
nunların müdafaası yapılmıştır. 

Ziyanın vekili tarafından 
' müdafaa yapılmak üzere, muha

keme kalmıştır. 
Gelecek celsede kararın da 

verilmesi muhtemeldir. 
Şüpheli görülen ölüm ve 

bir müracaat 
ismet B. isminde bir zat dün 

mUddei umumiliğe uıüracaatla 

bir hastanede ölen zevcesi Ni
met H. ın ölümü sebebinin ,üp· 
heli olduğunu bildirmif, otopsi 
ve tahkikat yapılmasını istemiş

tir. Müddei umumilik, vazi
yeti tetkik etmektedir. Lüzum 
görülürse, ceset mezardan çıka· 
rılarak morıra gönderilecektir. 

Tehdit davası 
ikinci ceza mahkemesi Her

man Spirer tütün şirketi tara· 
rafın «Hareket» sahip!erinden 
Suat ve "Tütün,, mecmuası sa
hibi Sait beyler aleyhinde açı~ 
lan tehdit suretile para istemek 
davasında dün kararını bildire
cekti. Fakat tetkikat bitmedi· 

· ~inden muhakeme kalmıştır. 

Sefaret lerde 
1 OLONY.A l{OI\~OLOSl l\IEMLE· 

IU~TlNE GiTTi 
Polonya hükumrtinin ~ehrimizdrld 

j eneral konsolosu ve sefaretin ticaret 
müşa\"İri l\f. Valerien Loppatto diin 
mezuniyetle memleketine gitmiştir. 

3 -VAKiT 3 Kanunuevel 1930 ~ 

'Düyunu umumiye b:nasıl 1 

1 Limanda 1 
Beledive istiyor 

81.1ne mukaoıı ,, 11çkeoek i yarım 
sefer e1hane binasını s r.;tı ıı 

elerak maliyeye verecek 
Defterdarhia teslim edilen 

Düyunu umumiye binasmm neye 
tahsis edileceği dün Maliye ve
kaletinden sorulmuştur. 

Belediye idaresi de binanın 
kendisine verilmesi için teıebbfi
satta bulunmuıtur. 

Belediye buna mukabil Maç
kada İnfaatı yarım kalan ltalyan 
sefarethanesini satın alarak ma
liyeye devredecek ve bu bina 
kız kolleji ittihaz edilecektir. 

Küçük haberler 

700 Çeıme tamir edildi - Büyük 
dercıleki hüyük Bendin tamiri bitmiJ. 
ıı yrıca yediytiz çeşmede su verecek bir 
şe kl e getiril miştir. 

Hicaz Kıraiı - Sabı k Hicaz Kıralı 
f l iııeyiıı Bağdadn gitmi,tir. Kendisi el'an 
hastadır. 

Nalbantlann imtihanı - Dünden 
itibaren nalbantların sıhht muayene \'e 
imtihanl arına haş l anmıştır. 

Halk fırkasına aYdet - Ardı· 
han meb'usu Tah:.İn beyin Halk fırkasına 
&\'det ettiği hakkında bir şayia YHrdır. 

Bu şayi a tahakkuk ederse bir gurup ha· 
linde çalışacakları söylenen sabık Serbest 
fı rka mensupları üç k i şiden ibaret kalmış 

olacaklardır. 

Hayır cemiyetlerinin tevhidi -
ehir meclisince ha~ ır cemiyetlerinin tev· 

hidi hak \..ın dıı bir teklifte bulunulmuş tu. 
Bu husu:stıı Hilaliahmer rt-isi Ali paşa. 
!Jil:lliahmerin brynelmilel bir hayır cemi· 
yeti olmak itibarile böyle bir tevhidi 
imkAn sız gördüğün ti ve böyle bir tevhidin 
f ıydadan ziyade zarar verebileceğini söy· 
l e mışti r. 

~----------------~~ Belediyede 

Terkos rnüdürii Bele
diyede· 

Terkos 'irketi müdürü M. Kaa
telno belediyeye gitn:.iş, muavin 
Hamit ve fen heyeti müdürü 
Ziya beylerle görüşmüştür. MU
dürlln şirket itlerine ait hususat 
hakkında izahat verdiği anlatıl· 
maktadır. 
Dokuz muhasebe müfettitliOi 

yepıleoek 

Gelecek aydan itibaren bele
diyenin muhasebe kadrosunda 
yeniden dokuz muhasebe müfet
tiıliği ibdaı olunacaktır. Bu mü
fettiıler Kanunusaniden itibaren 
tevhit edilecek olan idarei hu
susiye ve belediye muhasebesi
nin tube hesabatını teftiı ede
ceklerdir, 

Masa tetkllAti 
Polis mildüriyetine merbut ol

mak üzere eylulcie teşkil olunan 
zabıtai belediye müdüriyetinde 
masa teıkilatı yapılacaktır. Bu 
masalar ayrı ayrı tartı, mekulit 
ceza işlerine bakacaktır. ----

Maarifte 

Maarıt müsteşarı Anka
raya gitti 

Bir kaç gündcnberi ıehrimiz
de bulunan maarif müsteşarı M. 
Emin Bey dün saat ikibuçuk ti
renile Ankaraya gitmiıtir. 

Mektep talebesi hariçteki 
spor klüp'erine giren1ez 

Mektep talebesinin hariçteki 
spor klUplerine girmemeleri icın 
evvelce verilen emrin kaldırıldı
ğını dün bir refikimiz yazmıştı. 

Bu hususta yaptığımız tahki
kattan bu haberin doğru olma
dığı ve emrin baki olduğu anla
şılmııtır. 

Gazetelerde 
Haber aldığımıza göre "Hür 

gazete,, şerikleri arasında tahad
düs eden bir ihtilaf üzerine şe
riklerden eski gazetecilerden 
Muzaffer Muhittin Bey dünden 
itibaren gazeteden ayrılmıştır. 

Islahat 
idare meclisi hiğvedilccek 

Liman şirketi mlidOrll Hamdi 
B dün vazifesine gelerek meıpl 
olmuştur, Hamdi B. kendiıile 

görüşen bir muha:ririmizin muh
telif suallerine ıu cevaplan ver
miıtir: 

- "Liman ıirketinden alınarak 
Halk fırkası teşkilatında çalııa

cağıma dair bir ıazetenin verdiii 
haber doğru değildir. 86yle bir 
şeyden malumatım yoktur. Li
manın ıslahı için henti:ı çahııyo-
ruz. lıtanbul limanı halen 52 •e
saıt ile idare edilmekte Ye te
kemmülü düşünülmektedir. Fakat 
bugün için yapılacak bir ıey 
yoktur» 

Diğer taraftan aldığımız •al6-
mata göre bu ıslahat nizammda 
şirket meclisi idareıi llğvedile
cek, vazife iki mürakibe bırakıla· 
caktır. 

Gümrüklerde 

Tıcaret odasına oevap 
Gümrüğün saat 16,5 tan son

ra kapanmaaına itiraz eden ti
caret odası bu şikAyetini bir ra-

1 por halinde iktısat -.ekiletine 
göndermişti. 

Aldığımız malumata g&re 
gümrük baımüdürlüğü de buna 
mukabil bir rapor hazırlamıt 
bir nüıhasını diin ticaret oda
sına göndermittir. 

Yolcu salonunda tesiaıt 

Gümrük yolcu salonunda ye· 
ni bazı tertibat alınacak Avrupa 
gümrüklerinde olduğu gibi elek· 
trik tesisatı kurulacaktır .. 

Limanda; 

Seyriıefaln terifeıi 
Seyrisefain bu seneki kıt ta

rifesinde Köprüden akşam 6 da 
kalkarak Heybeli Btiyük Ada 
ve sadah 8 de Büyük Adadaı 
kalkarak Heybeli ve K&prllyi 
tutan vapurları kaldırmııtır. 

Adalılar Seyrisefaine mOracaat 
ederek bu vapurun her sene ol· 
duğu gibi bu ıene de ipka edi!· 
mesini rica etmitlerdir. idare 
bu ricayı kabul etmiştir. Yakın
da tarifeye kaldırılan poıta illn 
edilecektir. 

Mülkiye müfettitliıHnde 

eelediye intihabatına ıit tikA
yetlerin tetkikine bıt ' ındı 

Mülkiye bat müfettişi Hacı 
liüsnü B. in riyasetinde teşkil 
edilen bir heyet lstanbul beledi· 
ye intihabına ait şikayetleri tet-
kike başlamıştır. Müfettişler ilk 
olarak Kadıköy ve Bakırköy in· 
tihaplarım tetkik etmektedir. 

--Defte rda rl ı kta 
ıkramiye tahikıkatı evrakı gitt ı 

Defterdarlıktaki ikramiye tah· 
kikatma ait müfettiş Nazım Ra
gıp 8. ce hazırlanan evrak d6n 
Ankraya gönderilmiştir. 

Şehir haberlerimiz bitmemittir 
lütfen 5 nci sahıfaya bakınız. 
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YAZAN : Ömer Rız11 - 78-

İhtiyar Kurt Üst tarafı 1 nci sahıfada) 
Jeti) tarafından yapılacağını iddia et-

k L 1 1 k 'k b' . lş~al yı11arında idi. Bursanın köyle ak sakalından umulmaz bir çeviklikle 
me azı e ası uzu\ arı e sı - ır ınsa- . . ·ı· 11 • • ~ • • . . _ . rande de ıstı n se erının yaklaştıgını arkada~larından uzaklaştı. l\.endi evı· 

Leylanın yeni aşıkı onu memnun 
etmeğe cahşıyordu 

na aza ı tam olan hır ınsanın gorebıle- duyan talisiz ülkelerin korkulu bozgu nin önüne gelince bir kö~ye saklanıp 
· · • ~- •Fakat Sait te Leyla ya karıı ceğı ış1erı gördi: -ı~ğe benzer. Bunun nu başlamıştı. Genç kadınlar kaçırılr- herkesin uyumasını bekledi. Sonra ta. 

içindir ki bugün b"r devlet tam teşek- yor, kağnrlann iniltili tekerlekleri dere mnda sakladığı filintayı ve fişenkliği hürmetten başka birşey göster
kül etmi addolunabilmek için iktısadi teri inletiyordu. Çocuklar da yeni gelin yamçısının altnda sakhyarak ağır ağır miyor, anlaşılan onu memnun 
uzuvhrl tecehhüz etmelidir. lerle beraber daha uzaklara gönderil- ağaçlıklar aracında kayboldu. ederek gönlünü almayı dOşü-

D ı t . .. . f h k. . mişlerdi. Köyde yalnız ihtiyarlar ve sa Köy derin, korkulu bir sükut içine nüyot du. Bu adam bir iki defa 
eve ın mume,·yız Yas ı a ımıye- k ti k 1 1 d · . · ı d h' b. · d k 

te h. 1 kt · F k b •. h k. ·a ar a mış ar ı. sınmı~tı. Pençcre er en ıç ırın e ışı Leylanın tahtırevanına yaklaşa-
sn ıp oma rr. a at ugun a ı- R " t - b' 1 h k" ki h ı 

miyetin aha ı ·u-· ce darla<:ııyor. Bu b . u~ cm aga, ır ko unu rus mu are· yoktu. Uzaktan ope er acı acı av ı rak bir şe-yler söylemek istemiş, 
. . .. .. ,. . esınde Yunus Bey tabyasında hıra- yor, bunlara çakal ulumaları cevap ve· 

h hıdın gozunden kaçmıyan hır kan bu eski kurt ta kalanlar arasın- riyordu. fakat birşey istemeden geri dön· 
lı:ıdisedir. Onun yerini birlikte ':e be· da idi. Yunan pi tarlarının karşı sırt- Rüstem ağa. pek iyi tanıdığı, karı:. müştü. 
raherc.: çal mak esası tutuyor. Bılhas- Jarda çadır kurduğu günün akşamı karış bildiği kayahklar arasından kıl Ertesi günü de böylece gc
sa "Collnboration economique,, hakimi- muhtarın oda ında toplanan arkadaşla çarıklarile keçi gibi geçiyor ve çıkdmaı çirdik. Benim bütün emelim Ley
- e ·,. aktığı sahayı harisane işgal rına: gibi görünen bir dağa tırmanıyordu. laya yaklaıarak onunla konuş· 
ediyor. I"akikatte şudur ki dünkü jan- - Gavur bu gece değilse, yarın AA· O sarp kaya1rın üstüne varınca, durdu. maktı. Fakat Leyli ile ben ta
darma devleti bugün iktısatçı devlet hah mutlaka köye girecek. Kadınlar ar Etrafı dinledi. Ay ışığı altında ince bir 

rassut altmda idik. Ertesi gün 
olmu~tı · lktısat millet ve memleketin tık yerlerine varmıı::ılardır. Onlar için beyaz ~rit gibi kıvnlan ırmak ~ok de-
r:ıaddi, mane\'İ ,.e ahlfıki ''arlık ve iler· korkulacak bir şey kalmadı. Bize gelin- rinlerde akıyordu. Tüfeğini, fişekliğini kendimi basta göstererek Leyla 
leme şartlarının i tinat ettiği esastır. ce, düşman öküzlerimizi alsa bile canı- oraya itina ile yerleştirip sakladı ve ile görüşmek için vesile aramak 
Iktısat yalnız maddi iht:. açlan doyur- ~ız.: ~ı~~az. ~·ine buralarda ~~rur~z. sonra yine geldiği yollardan inmeğe istedim. Sabahleyin basta oldu· 
maya yamı bir me gale ve ,·asıb de- ~eşıliın otelerınden gelenler, bızımkıle· haşla~ı. Sarptan ayrılınca kıl ç.arıkla· ğumu ve hareket edemiyeceğimi 
_ "ld' n·l:- k' .11 ti . k"lt" . nn ya va, ~ avaş toplandıklarını çeteler rını bır taşın altına soktu ve belıne tak 50-yledı·m. Kafile reisi bana acı· 
gı ır. ı a ıs mı e erın u ur sevı- kl d.. k 11 • . ğ k d 1 · k k" d ~ 

ı . . t kk .. 1 .. d .. . b' yaptı arını, uşman o arını çevırdık tı ı un ura arını gıyere oye ogru yacag-ına uou cadolo•u yolda Ye erının e e u un c muessır ır 1 . • k d ki .. 
1
.. 11 d o .. · t · h t 1 • • d. erını, ervan \'Ur u · arını soy uyor- yo an ı. 

es..-ı!'I ır. Şu ıza ~ ım a ızın mevcu ıye- 1 E- b" 1 . lbe b. .. b. 1'.:' t . .. h k'k t n·· t ğ bırakmaz!,, dedi. Bag-ırdım. Be· ar. ger oy e ı e, e tte ır gun ıze r,r ef>ı gun a ı a en us em a anın 
tiniz ve mevcudi}etin ı~· umu zarureti de bazı işler düser. dediği çıktkı. Basta Yunan süvarisinin in kızımdan ayırmayımz! Günah-
kendiliğinden sabit olur. Binaenaleyh Dedi. Sonra ~yrıldılar. Rüstem :ığa, keşif kolları olm~k üzere ağırlıkları da tır, ayıptır! dedim. Leyla. benim 
bazı ağızlarda Ali iktısat mecli i zait 01auıınmı•unm•ınnınıwnımııımıı•11HUU11u11 ... ,1U111, ... , ....... , ..................... ... .,, gelip köyde karargah kurdu. Kuman· bu feryadımı duyarak yamna 

bir u - ıvdur ilga edilmeli diye gezen Türkiye - lran dan köylüyü topladı: götürülmeklığimi emretti. 
söz asrın icabını gözönii 1c getirmeksi- - Kimin veinde silah varsa getir-

Onun emrını yerine ge-
zi- ve farkına varı1mndan söylenmis Ağrı hududu tashı·h sin. Sonra aratırım. Kimin evinde çı· · ı · · 1 tirerek beni tahtırevana ıoktu· bir irtica ifadesidir. Her biriniz bir ik- karsa o aileyi, ev erının kapı anna 

edilecek asarım' Jar. Leyli tahtıreYanın kapılarını tısat grubu içinden çıkıp geldiğiniz için ' · 
lstanhula gelen Tahran sefi- Dedi. Birka~ çakmaklı, bir iki av çif örterek benmile konuşmag-a baı-bu tekemmülün şartları ne olduğunu 

rl.mı'z HusreY bey Tu··rk lran tesinden ha ·ka zaten silah yoktu. Onla Jadı.· Teyze dedi, ömrlimde böyle herhalde · .~kncılardan daha ziyade -
bilirsini7~ Devletin nzifelerini görür- münasebatı hakkında şu beya- n da getirip verdiler. bir hale giriftar olmadım T ehli~e 

b 1 
Rüstem ağa, her sabah erkenden dağ . . d . 

! :ı h ii' :- ..,,,t i hakiki v: i etten ,.e natta u un muştur: lara çıkar ve akşamları sırtında çırpı ıçın eyız. • . . 
icapten h erdar edersiniz. Uçüncü - Iran ile samimi mllnasebe· yüklerile köye dönerdi. tşgul kuvvetle- Mudafaa ımkAnı yok. Netıceyı 
senesini ikmal etmek üzere olan meı:ıni timiz dostluk yolunda gittikçe rl de ona alışmışlardı. Biraz da aptal bekliyelim. Onlar bize iyi mu
hayatınızın ilk be:. içtimadevresi ha- kuvvetleşmektedir. Tarkiye- Iran rolüne çıkmışa benziyordu. Çok defa amele ettikçe biz o ıesimizi çı
) · 'ılı:;ı, gümrük ·• :ıseti, tediye dostluğu, bu dostluğun bugün yunan neferleri ona takılırlar ,alay e· karmıyalım. Belke bu adamlar 
muvazene i gibi memleketin iktısndi- hudutlarda emniyet ve asayiıle derler; fakat 0 gülümsiyerek sesini bizi Hz Ayşenin ordugahma gö-
~ at · , . ı·k 1 d l d çıkarmaz, geniş bir tahammülle bunla tn kl. b lk b ., ını umumı. c a a a an ıran uzuv- başhyar teyiz i muka demesi h . d nırd rece er, e e u mazur genç 
1 d n nn epsıne aya ı. 

ır ır. undan sonra mesainiz bu mev· yakır ta umumi sulhün ha- Yunanlılar k r~ı sırtlarda cephe al· onun adamlarından biridir, onun 
zular haricinde ayni zamanda daha 1 ld 'k · · 'k a :. .. J • d · J d b e en vı aye sıne ve gıttı çe mışJardı. Her gün karargahtan bir sü- soz erın en ve ıma arm an ana Co •, ve daha m;,:tcayyen mes'ele- ~ 

kak salmasına sebep olacaktır. vari postası, emirleri taşırdı. Düşma· tama ettiğini anlıyorum, rakat ler üzerinde olacaktır. Siz bilhassa ta-
Agr-ıdagw vaziyetinin ıon saf- nın geldiği günden henüz bir ay geçme bir mukabelede bulunamıyorum. til zamanlarında )apacağınız müşahe-

hası•, burasını gayri kabili tes- den bir akşam köyde bir kanşıklık, bir Vaziyetimiu Mehmede bildire-
delerinizi hükumete bildirirseniz hükC1· k d .. · 

hir addeden cani ve şakilerden telaş göründü. Irmak enann a suvan bilsek 
met bunları tetkik ederek müzakerat 
ruznamesine ithal etmeği en esaslı bir 
vazife ve hizmet addedecektir. 

Mesa.nizde parlak ve emin muvaf
f akiyetler diler ,.e altınc ı içtima dev
:reni~n ilk celsesini açanm.,, 

Ankara, 2 (A.A) - Ali iktısat mec
lisi bugünkü içtimaında tediye muva-
.zeneslni ve Türk ticaret eşyasının inki
şafı çarelerini tetkik etmek üzere teşkil 
edilen komisyonlara atideki zevat se· 
~ilmi • ' ir : 

Tediye muvazenesi komisyonu: Sa
lAhettin, Bekir Vehbi, SadiReşat, Rifat 
- .. Hüseyin Mu .. ··- Beyler. 

postasının cesedi bulunmuştu. Kıt'anın •• 
buglln bir tek haydut bile bu doktoru muayene ederken, ölünün tam Bu vazifeyi ben der6bte ettim. 
mıntakada mevcut olmaması karlı. kalbi üstünde bir mavzer yarası gör- Ona dedim ki: 
urp olan bu dağın arhk emniyet müştü. Karargahtaki telaş ta işte bun- - Zaten bu adamlar benden 
ve auyif havası altında bulun- dan ileri geliyordu • kurtulmak için çare anyorlar. 
masıdır. Hemen bir müfreze süvari yola ~ı- Ben geri kalmak veya aynlmak 

Muhtelit hudut komisyonu An- karılmış, etraf taranmış; fakat hiçbir iıtediğimi gösterecek olursam, 
kara itilifnamesi .:. çizilen bu- delil bulunmamıştı. Akşam, sular kara 
dut aksamını arazi üzerinde tes· nrken Rüstem ağa, yine her vakitki onlar da beni g~türmek için israr 

Yoldan, sırtında ayni çalı, çırpı yığını etmezler. Onnn için bu iti yapa
bıt etmekle meşguldür. Ağrıda-

b d k d 
ile gelince, o da umumi kargaşalığa nm. c.ıedim. 

tının istik al e eş iyaya bir a-
karışmış, sormuş, aramıştı. Bir kaç dakika sonra Leyllnın 

ha melce olmasına meydan ver-
Oç gün sonra yine ayni yerde bir l- T abtıravanı durdurulmuş, ve ben 

miyecek Ye Tebriz. Erzurum, k' · ·· · d' b ı d v d··rı ıncı suvarı cese ı u un u. e o inmiye davet olunmuıtum. Leyll, 
Trab.zonun mllhim ticaret yolu gün sıra ile birer maktul daha gömül- bir az daha kalmam için mllaade 
emniyet ve asayiıini her türlil te- dü. Bu iş artık karargahı çileden çıka- . • 

ihracat eşyası tetkik komisyonu da cavllzden masun kılacak olan racak bir hal almıştı. Cenazelerin hiç- . etmelerini, istira~•t. edec~ğimız 
r ·- . A::ıım, Mehmet Vehbi, Nazmi Ağn hududu tashihi teklifimiz bir şeylerine ilişilmiyor, hatta taşıdık· 1lk konakta laeceğimı s6yledı. Onun 
Halil, Murat Şükrü, Şevki Remzi, Saa- lran hnkametince eus itibarile ları mühim kağıtlara, emimamelere bi ı6z0nil kabul ettiler. Onunla ko 
dettin ve Sür"yya Suphi Beyler. kabul olunmuflur. le el sürülmüyordu. Etrafta dolaştığı nuşan ve kendisine Sait denı-

söylenen çeteciler yapsalardı, muhak- len bu gençin Leyllya bakıtlan 
1 Memleket Haborlerıl 

Afyonda lise 
Afyonkirıhlsar orta mektebi liseye 

cabvil edilmiştir. 

Behkeairde bir fıol• 
Balıkesirde 1 J metre irtifaındı bir 

binada 40 kunış yevmiye ile çalışın 1 S 
Jlflllda bir boyacı çocuğu llkeleden 
dllfmilf. parça parça olmuttur. 
Kınık beledıyo ezeları istifa 

ettiler 
lzmirden verilen mılQmıta göre att· 

bat fırka namzetlerinden terekkOp eden 
{Kınık) belediye azalan istif ı etmişler, 
tekrar C. H. fırkasını kabulleri için mü-
ncaatta butunmuşlardır. 

Rus ımeleai dün 9ehrı gezdi 
Dün limanımıza, aro Ruı ımelesile 

ıeJen Rus vapuru yınndın sonra seyı· 
badne devam edecektir. Amele dün şehri 

Yalnız Ağn da ıırf emniyet kak hiç olm~zsa silAhla~nı alacaklar- beni korkutmuıtu. 
ve ishkrar makaadile talep et- dı. Hayır, daıma cesetlen, yanıbaşlann __ •• 11 ·-·-- • 

tiğimiz bu ufak mıntakaya mu- da othyan beygirlerile beraber buluyor Bir türlü cinayetlerin arkası keail· 
kabil daha cenuptan talep et- lar, hiçbir iz. hiçbir emare elde edemi- mlyor, yoldan geçen askerler birer bi
melerine mflsaade ettiğimiz ara- yorlardı. rer Y11ralayorda. Bir gUn yine bir poe-
zinin tayin ve teklifi için tetki- Bundan eonra yalnız posta da çıka· ta hareket ederken arkumdan bet )'iz 
katta bulunmaktadırlar. ramaz oldular. Mutlaka ild Uç atlı bir- metre geriden giden bir mtlfraealn 

lqerek yoldaa seçerlerdL Bir hafta tam ırmak kenannda slftrini uttan 
Apı tedip hareklb eanasmda sonra Uç stlvarinia leşleri getirildJ. dtlfttiitlntl drdller ve epeyce uütan 

doat Iran hOkOmeti endirek bir Köylüler dehşetli bir tasyika utradı- gelen bir elllh ...t lflttiler. See kaya. 
tekilde hareklta iftink eylemif- lar. Hatta çalı demetlerile gelen Rüs- lıktan gelmifti. Oraya kO§tular. Sarp, 
tir. lran KDrt apirinİD bir kJSmı- tem afayı da çok sıkıttırdılar. Fakat çdolmu gibi ılrtlnen kayabiı kupttı
m huduttan uzaldqtınmı, qki- o biçarenin hiçbir şeyden haberi yoktu. lar. Eneli hiçbir fe1' girtllmedf, ~ 
yaya yardım ihtimallerine kartı Dağlarda kimaeye rastlamamııtı. TU- şey duyulmadı. Fakat milf rezeaia mat 
tedabiri mania ittihaz eylemitti... fek sesleri de duymamıttı. Fakat orta- laka kayalara çıkmak için karar ver

da Uç cenaze ve göğüslerinde, tam kalp dikleri anlqılmea birden bire paalt 
Bu meyanda lbun Nuri, Şeyh leri Usttlnde Uç mavzer kurşunu yara- yıjmı içinden bir slllh patladı ft tir· 

AbdWkadir, 16r Hllaeyin pqa sıvardı. mananlardan biri dtifttL Yanm aut 
ojullalrma aYenelerile beraber Kumandan köylünün tarlalanna, o- ıttren bir mU..demeden IODra mtlfrae 
sillhtan tecrit ile enell Tebriz· duncalann ormana gitmesini ya8ak et- kayalar arasında flllntumı killtlen.n 
de teYkif, billhare daha prk mişti. Rüste maia da çırpı toplamağa ellerinde Sim sıkı tutan Rttstem atama 
taraflarına nakledilmek llzere gidemiyordu. Nihayet bir gün onan cenazealle karplqtı. Ak sakalı alnın· 

ve muhtelıf sınai milesseeeleri gezmiştir. -&.. ed ldL v h d ka ı ı '-- -n..a-o Tahrana seYkeylemiftir. Bu cani- kaybolduau fark i e emen o an sızan nara aa-rmış, 3 ..., .... n 

"V AKIT,, e abo
ne olunuz 

akşam kiye yine iki vurulmuş Yanan buraşuklannda pıhtılar donmuştu. Ka 
lerin firarlanna meydan vcrilmi- ukerlnin le,leri getirildL Her tarafa· yalana dibinde de henk 'rileatlan..,. 
yecejini, her tllrlG muhabere Ye randı, tarandı. fakat ne katilleri ne de fallWDll on dirt Yuuh leşi yatıyor
mllraselelerine mini olacaiını RU.teın atayı bulmak mümktin olama- da. 
Yadeylemiftir. dı. • • • 

Onun Leyllyı, 
sile sevdiği her 
idi. 

tiddetli bir h"': 
halinden belli 

Akşama doğru, etrafa kuyulo 
bir yere vardık. Hepimiz indik. 
yemek yidik Ye koouıtuk. 

Leyli kulağıma ıunları fdll
dadı: 

- Sen burada bir IAhze dut" 
mıyarak hemen hareket et, Me
dineye git Ye vaziyeti Mebıned• 
bildir, Mehmet beni bunlaarıa r 
linden kurtarsın. 

Çok geçmeden bizim kafileyi 
bir telaş aldı. Herkesin ha,-.•" 
nına binmesi istendi. Leyll, çal 
naçar ayala kalkarak Tarhhr•" 
nına bindi Banada "haydif dr 
vene bin" dediler: 

- Hastayım, buradan k11111l· 
dayamanı. Beni buracıkta bırr 
kınız da rahatça öleyim dedidlo 

Meğer. geriden bir kafileoio 
geldij'i görülmüş, bunlar takiP" 
ten korktukları için dakika feft 
t:tmeden hareket etmiılerdİ
Ben, bin bir müşkülü çiğneye~ 
Leyliya veda ettim. Onun bad~ 
bu ande söylediği sözler tuelli 
Yerdi. Leyli dedi ki: 

- T evze! benim için korklll., 
Fakat imdadıma yelifinizf. .. 

- Merak etme! 

Dedim ve göz yaılerımı zapt 
edemeyerek ondan ayrıldım. A": 
kadan gelen kafile, ileriye gitti' 
gi için ona refakat edemedi Ol' 

Günlerce yalnız baııma dola .~ 
nihayet bir gOn mahvolacak ~ 
le geh;,nifken Mesuda 1eudll' 
ettim ve onunla birlikte geldiil" 

Mehmet, bu macerayı cİ~~! 
ten sonra yalıuz ba~ ~ 
bir ıey kararlaıtırmak istedi. lir 
tiyar teyzeyi bqka bir çad~ 
misafir etti. Mesudun nereeu9 
istirahat ed ecetini ıaıterdi fi 
çadınDa dündü. 

Vaziyet karanbkb. Le7JAN1' 
kaçıranların kim olduklan belli 
delildi. Onu Menan kaçır~.t 
farzedilae ortada Menandaa "' 
yoktu. Ortada yep yeni bir k.ı; 
raman g&rWllyordu. Bu ad• 
nerden çıkmıf, ' '"ylAyi nerde ,V 
milf, onun keu - sile olan ,......-. 
sebetlerini nasal anlamlf, ye~ 
çırma hareketini nasal b• biti' 
aııtb? •.• Mehmet, bu..ıarm ...,_ 
ni de halledemedi. Ortalık •?:t 
dağı halde Mehmet . d8flD111':"" · 
ve bir çare bulamıyordu. · 

Mehmet, aabableyin, ~~ 
dan~km.,Hs. (Ali)m.a __ ~ 
dap ,ere titmit. Ye ,..-:-
babsr almak iatemitti- • ~ 

(Ali)aiD otala etrafmda ~:.: 
nan bua zeyat dereden .. :....,,...-:....,....,. 
kODUfUJGrlarda. Neluaet .,.......:·. 
Jaklapnk 80l'clu: 

- Yeai bir..,_,_.~ JJJ 
- Ha,... bir .., ,. 1 ~. 

hareket edeceliz;.;. 
Mehmet te onlarla ~~.iilt 

turmat •• •lanİI koit~': 
ıeylere alakadar ol~ ı* 

Fakat onun alda===~ 
Kendisi, l,.eylAnm • l: 
raya j8tDnlldGtQDe kaafcl 

llebmet. bir m14tlet ~,....
makta kop kop~ ~ 
iDi tara.ut etmifti. .. 
otaja 1ıld•tm1F (Bl_,lf>. 

.. 
6 



rr~===~~~~~~====~~~~~~~~~~~~~~~~~~s I_ Harici Haberıer lj Rusyada Sovyetliği yıkıp Demokrat bir idare 
lngiltere Rusyaya in:. tesis etmek istiyenlerin muhakemesi 

fialini bildirdi l\fo~k~;ada sekiz profesörün ~uha-J..;ıı,~---~~--~-~ 
Lontin, 1 (A.A) _ Hariciye nazırı kemesı dunyanın her tarafında dıkkat-ı 

ltf. Benderson, Moskovada bazı mual- le takip edilmektedir. Çünkü telgraf-
1f1ttJerin yapılan muhakemeleri hak- larla mufassal bir surette haber veriJ
kınct,. Avam kamarasında demiştir ki: diği veçhile davanın esası muhakeme 

- Bu mes'ele hakkında Rusya hü- olunan adamların Rusyayı istiJa içinl 
ktıQeti tarafından neşredilen vesika- hazırlanan bir planla alakadar olmala-
11Lrnl tercüme edilen suretlerini büyük rıdır. 
bir itina ile tetkik ettim. Mevkufların Maznunların ikrarına göre bunlu! 
ifadeleri hakkında müddeiumumilik Sovyet rejimini yıkarak demokratik 
laratından eerdedilen mütalealarda bir cümhuriyet tesisini, sanayii serma
İllgi)tere aleyhinde hiçbir hakka ve as- yedarlık esası üzerinde kurmak, zira
la istinat etmiyen bazı cihetler bulun- ati şahsi mülkiyet esası üzere inkişaf 
duflınu gördtim. MaznunJann ifadele- ettirmek gibi şeyleri istihdaf ettikleri 
rt hakkında müddei umumilikçe ileri anlaşılıyor. 
SibiiJen mtitalealar Sovyet hüktlmeti Maznunlar, Sovyet Rusya namına 
~rafından resmen kabul edilmiş oldu- i~ ya~mak için ParL; ve Londraya git
hndan bu iddianamenin şimdiki lngi- ttkl.en sır~l~rda eslu Rus sermayedar
liı hükOmetile selefi aleyhinde asılsız larıle, lngılız ve Fransız erkAnı harp
ve eaauız bazı mülahazaları havi bu- lerile temas etmişler, neticede bu 
hııunaaının Hariciye nezaretinin infia- memleketlerle bir takım itilaflar ter
lfıtf nıucip olduğunu Sovyet hükumeti- tip etmişlerdir. 
-.e bildirmesi isin Moskovadaki İngiliz Fransa, bu tertibatta en mühim rolü 
lleffrine talimat gönderdim. alıyordu. Çünkü Fransız erk!nı harbi- Muhakemeaen bir ceı~e ; ~Uddei umumt ıtrllenko lddianamesınl serdediyo,. 

VAKiT 3 Kanunevel 1930 

Polis haberleri 

Çatalcada feci bir 
cina Yet 

.; 

EYvelki gün Çatalcada Ahmet 
Hüsnü isminde biri, kafası vü

cudundan ayrılmak ıuretile öl
düriilmüştür. 

Cinayeti müteakip kaçan ka· 
tiller jandarmanın mütemadi ta
kibatı neticesinde yakayı ele 
vermişlerdir. Mümin ye Mehmet 
isimlerindeki bu katiller dün Ça
talcadan şehrimize getirilmiş ve 
tevkifaneye ıevkedilmişlerdir. 

l'llezf um t'e~il zalim! 
Duo, Kasap llyas mahallesin

de oturan sabıkalı Mazlum zev
cesi ŞükrUyeyi başına kase ile 
vurmak ıuretile yaralamııtır. 

Mazlum zabıtaca derdest edil
miştir. 

Bir kadın 9ocuk düşürmek 
yüzünden öldu 

r;,- yesi Rusyaya mücavir devletlerin yar- [Yukarıda köşede] en fazla üşaatta bulunanlardan Profesör Rumsinl 
V EJŞİngfonda komÜnİS[ .. dımile bir ordu har.ırlıyacak ve bunu Rusyaya sevkedecektir. Bu tertibat natının sonunda bir nedamet nutku söy 

• • •• • • - -.-..... - •• - ---•11111111""1111111nı 1930 da tatbik edilecek, istila hareketi Jiyerek kendini müdafaa etmiş ise de 

Beyoğluoda Kaval .. okağında 
oturan Mustafa efendinin zeyceai 
Nimet hanım, hamile bulunduğu 
çocuğunu dllşllrmek ıstemiş ve 
Kiryakiçe iıminde bir kabileye 

lerzn bzr numaylŞl Japon kızlartnln Romanyadan başlıyacak, Lehistan ve kendisinin hakkındaki tahkikatı adliye 
Washington, ı (A.A) _ Kongrenin b .. k •• h t Baltık devletleri ona i1tihak edecek,, henüz nihayet bularak ittiham edilme-

71 fnct i~timaının son celsesi aktedildi- UgUD U aya J İngiliz donanm:ısr, Karaden~den b~n- ~iş o~duğundan bu ifadatı yalnız tev-
ti 11rada 600 kadar kommünist siyasi Japonya kızlarının asri hayata ı~:a y~rdım ethk!en başka ~~nlandıya !>ık edılmekle iktifa olunmuştur. 

müracaat etmiş ve kabilenin 
verdiği illcı içmiıtir. 

lbevkuflann serbest bırakılmasını is· atılark Garpteki hemşirelerinin korf~zınden Lenıngrada hucum ede- Moskova, 1 (A.A) - Sovyet lttiha-
ledfklerine dair ibareler yazıb lavhıı- a tıkları bir e i a makt d 1 cektı. dı Merkezi İcra Komitesi divanı riya-

Fakat ilacı içtikten bir müd
det sonra mDthiı bir ıstırap için

de kıvranmağa baılıyan Nimet 
hanım getirildiği Haaeki niaa 
hastanesinde vefat etmiştir. 

lar taşıdıkları halde Kapitol önünde y p. f y y P ·'l ı~ ar. Buna karar verildikten sonra maz- seti, Sovyet ittihadı halk komiserleri 
lıir nümayiş yapmışlardır. Zabıta, bu Asrı. Jap~n kızlarının. e~emmıyet nunlar Rusyanın iktısadi hayatında meclisi reisi muavini Schmidti kendi 
l:hhaları komünistlerin ellerinden al- verdıklerı şeylerden bırı de spor- buhranlar vücuda getirmeğe başlamış· talebi üzerine vazifesinden affedilmiş-
... k b" dur. Son zamanlarda Japon kız- Jar ve beı:ı senelik proaramın akamete tir. "•a istemiştir. Bunun üzerine ır ar· .,, r. 

l~e çıkmış, polisler usturpalarla ve ları arasmda bir koşu yarışı ter- uğraması için türlü türlü tertibatta ------------
tlı Yaşı akıtan bombalarla komünist- tip edilmiş ve ıampiyonluk Mis- bulu?m~şlardır. . Romanya kıralı ye• 
ittin Ustüne doğru yürümüşlerdir. Bir yan tarafmdan kazanılmıştır. Bu Şı~~ıye kad~r . m~znunlardan bır- • 
~~ ~omünist kadın vücutlarının muh- Japon kıznnn resmini nefreden k~çı ıst~.c\·a~ edıJmı~tır. Muhakemeye OJden evlenmek 
lelif yerlerinden berelenmişlerdir. Bi- L<>ndıa. gazetesi fU sözü söylii" ııt bugunkü telgrafları dercediyoruz: • • 
ta& sonra polis takviye kıtaatı gelme- "Japon kızlarının bugllnkü ha1i. I Moskova, 2 kanunuevvel - Dünkü IStıyor 
af Uzerine nümayişçiler dağıtılmış n ... ün muhakeme heyecanlı .bir surette 
il kip tevkif edilmiştir. geçti. Sabah ve akşam celseleri mah

kumların oynamış oldukları ve sabık 

Frtinsada milli cihnz.. emlak sahibi muhacirlerin Sovyetler a
leyhine olacak müdahale ihzaratına 

lanma layihası miktarı müdahalelerini tesbite tahsis o-
Paris, 1 (A.A) - !\.aliye nazın M. lunmuştur. 

~1 Reynan.:l, milli cihazlanma liyi· Paristeki muhacirler merkezi sanayi 
~nın meb'usan meclisinde geçirmek- koırtitesi erkanının tavzif edilerek cina-
tt oldqiu ınUzake.re safhası hakkında yetlerfni ikrar ettiklerini haber almca 
~~ıtrlar medisinde izahat vermiş ve neşrettikleri bir beyannamede sanayi 
.,.. IAyihanrn lıir an evel kabul edilme- komite azası ve teşkilatı ile asla aJaka-
'il\f meclisten istiyeceğini söylemiştir. dar olmadığını n onlar i1emuhaberede 

bulunmadıklannı beyan etmişler ve bu 
Birmanya l1indistan.. gibi beyanatın hükcımetın ya siyast 

umuru müdiriyeti ıneınurlan tarafın-
dan ayrzlzyor dan icbar edildiğini veya mahpuslara 

k Londra, J (A.A) - Yuvarlak masa işkence edilerek ~öylettirildiğini iddia 

1 
°a.reransına iştirak eden murahhas- etmişlerdir.Bu beyanname müttehimler 

. ar UJnumi bfr içtima yapmışlardır. Bu üzerinde fevkalade tesir icra etmiştir. 
~thaıada Birmanyanm Hindistandan Mahkeme reisi beyann .. ı•:enin kıraatini 
:'rılrnası esası reye müraca~t edilme· bitirmeden müttehirnler söz istemişler-
'• ittifakla tasvip edilmiştir. Bu dir. Ve bu beyannamenin mahzı kizj' 

""'ele hakkında tetkikatta bulunmak olduğunu beyan etmişlerdir. Demişler-
~e \u aynlmanın tahakkuk ettirilmesi dir ki: ''Sanayi ve ticaret komitesi hak 
:- lftuvafık şekli bqlup tavsiye et- kındaki beyanatımızda tenakuz yoktur. 
~'!' fizere hususi bir komite teşkil Şurada ve hali sıhhatte bulunmamız iş-

ıJll'li§tir. kenceye maruz bırakılmadığımıza kA.fi 
F, delildir. Profesör Fesotof ihtiyarlığa 

ranszz kabinesinden mahsus bir tecellütle şimdiye kadar hiç 

l bir işkenceye maruz kalmadıkları 
istifa şayia an bi:ıim onlara dair oeııea1~1.,..,· ve pek vicdani bir surette muamele gör 

~aris, 1 (A.A)- Bu sabah toplanan klShne fikirleri altüat etmi: lükleri hakkında bir beyanname im-
"" tlar meclisinde Oustric mes'elesi """""""'mııııu.ııımıııııııı•uıııı"""'"'"'"'""''"'"'n'"""'""'""'~" , za etmeJeri talebinde bulunmuştur. Bu 
~kında gOya bazı münakaşalar oldu- J .1 d , , l siyasi düşkünler dünkü dostlarının düş 
~ Yt nazırlardan bir kaçının istifa ngı tere e lŞSlZ ere tüklerini haber alır almaz yüz çevirme 
'l' lerine dair şayi olan haberler M. yardzm mesefeşi sinden ve kendilerinin de tevkif olun· 
'd':dleu tarafından kat'i surette tekzip madan evvel müracaat ettikleri hilekfı-
,tt~lnlttir. M. Tardieu meclisin bir rm- Londra, 1 (A.A) - Mesai nazırı, iş- rane yalancılık usulile hareket etmele· 
~ fazla ticaret n deniz işlerile sizlere ait tahsisat yekununun 70 mil- rinden son derece hiddetlenmektedir-
-"!l'Ql olduğunu tasrih etmiştir. yona çıkardması hakkındaki kanun ler. " 

-...:: Ch~ron, M. Marin'in tahkikat ko- layihasını Avam kamara"ına tevdi et- Dünkü muhakemenin diğer bir mü-
"'" i:nundan is.te~iş oldu~. dosyal.a- mede? eve]. m~li mahiye~te ~ir karar him anı da sabık hükQmet plan komi . 
tlt ilftlerinl bıldırmekle iktıfa etmış- suretı vermıştır. Nazır, ış..ı:;izlığe karşı yonu reisi URSS icra komitesi henüz 

· sigorta usulünde gerek işçiler ve S?e- heyeti merkeziye aza."ı profe:;:ör Osaci-
t1ıı·~Undan sonra ?ti. Tardieu, M. l\fa- r~.k .. iş verenler ~r~fından yapıldığı nin şehadeti sırasında olmuştur. Da!ta 
lQ " hlikametten sormuş olduğu bü- gorulen bazı sui ıstımnlJerden bahset- yeni sanayi fırkasına girmiş olan Osaci 
t~ ~Uallere aynı günün akşamı cevap miş ve talep edilen 10 milyon ingili:r. nin beyanatınca Ramsinin talebi iizeri· 

d'rıniş ölduğunu ilave etmiştir. liralrk munzam tahsisatın nisan orta- ne Derlinde sanayi ve ticaret komitesi 
A 1'h 'k .. d.. la~~a kadar kifayet edeceğini söyle- liderleri ile görüştüğiinü ,-e Densooffa 
••ıerz a o unç para mıştır. köy sınıf mücadelesi kunetini kaybet-
Ver • k • 9 Mu.hafazakarlardan ~:. Bet~erton, tiğinden sanayi fırkasının dahilde bir 

\' mıyece ınz f bu mesele hakkında verdıgı tadil tak- ihtilal çıkarmak için ümidinin pek 7.aif 
~ ... ~hln~ton. 1 (A.A~ -Hariciye na- r~rind~ ~o. nıily.oıı yerine 9 milyon ~:. olduğunu ve matlup müdahalenin bir 
~~~ Stım.on. Amenkanrn Avrupa nlmeannı ıstemış ve nazırın bahsettıgı sene tecil edildiğini söylemis olduğunu 
'9e~1f!rfn• ü.~ünç p~ra. \'f'rmesi ;;~İ i~timaUer~ bir. ~:ıre bulm~k i~in .d~- if.ade etmiştir. Dunun iize;ine mütte· 
~- ~ nin hf'yf'tı umumıy~ı hllkkın- ~untilen tedbırlcrın ne oldugu bıldırıl- hımlerden Denisof ~iddetle yumruğunu 
~, .::.7•n ~t'n htr miizakere eflna~n· mt-den bu kabilden sarfiyat hükumeti ma..~aya ,·urarak: "l\lilyonlanmız hava
~O. ı,u,, ki: "A mf'rika bffk\ımf'ti hak 1ı ve doğru göste.rcmiyeceği fikrin- ya mı gidiyor diye bağırmrs. Osaci 
~ a,,. lbf. ta!ısis e-dltmek ib~re ttn~bi df' olduğunu söylemiştir. Liberaller, Fransanın idaresinde ihzar ol~nan nıü
~ ~~fınd~n yapılan.ak i!4tenen t!\Uk· ıhakılmet lehinde rf'y Tercceklerinden dahoknin bütün tafsil:itını bir fen pro-

llti h~~lt!ra.ni~ reddı hRkkı~da • h~~-1 amel.e f ır~nsının bu ~es·eı.c<t . muvaf- fe;;.ürüne has kat'iyetle izah eylemi:;:tir. 
'tİ 'it~ •nw~bı hHkftmc-Of'_.hıç b~r Jh-,k.t>yfıyet bılkuvn temın edılmış demek- S:ımiin Os.ıcinin ifşaatını ı=:on derece 
~ olduğunu soyl~mi§tir. l tır. dikkatle dinliyordu. Şahit Osaci beya· 

Romen lc:ıraliçeıl Helen 
. Viyanadan Deyli Ekisprese ve· 

rılen malumata göre Kıral Karol 
zevcesi. Kıraliçe Helen ile bnt~ 
mak ımkanını bulamadığından 
onu memleket haricine çıkmak 
için iknaa çalışmaktadır. Kıraliçe, 
memleket haricine çıkmağa razı 
olduğu takdirde, daşka bir pren
sesle evlemek imkanını bulacak
tır. 

Kıral ile Kırliçenin barışama
malarına sebep, Kıralın evvelce 
adi bir kadını ona tercih ederek 
onunla yaşamasıdır. 

Kıral Karolun iJk zevceıi olan 
Madam Lambrino, Kıraldan olan 
vo on iki yafına varan oğlllnun 
haklarını mUdafaaya hazırlandığı 
halde Kıral Karolun menfada 
geçirdiği seneler e!lnasında onun
la birJikte yaııyan Madam Lu
fes_k dosl~nun uğradığı müşkül
lerı takdır ederek sükunetini 
muhafaza etmekte ve lsviçrcde 
ikamet etmektedir. 

Şehzade batında Türk 
SelonlJnda 

4 Kanunuevvel pcrscnlıe günü akşamı 
Nnbiizaman kiiçiik !sınaıl eiendinin ah 

mışıncı sı-nci <lfYriycsi şı:refine 

ı ·illi orta oyunu 
Birinci drfn olarak Asrı l lnnım avrıca 

Şefik Safi bey urafmdan Kara,<>Z 

Yapılan muayenede içtiği ill
cın fazla miktarda zehirli olduğu 
anlatılmıştır. Kabile Kiryakiçe 
hakkında Tefata sebebiyet ver
mek cilrmünden takibat başla
mış ve derdeıt edilmiştir. 

Bir kız daha ke9ırılmıt 
Yeniköyde oturan tenekeci 

Yasefin kızı Kalyopi 10 gUnden
beri meydanda yoktur. Yaaef 

zabıtaya müracaatla kızınıo ber
ber Cemal tarafından kaçııılmıı 
olduğunu iddia etmiştir. 

Polis tahkikata devam etmek· 
tedir • 

Ticaret llemlnde 

Af yon yaprağından mor
fin çıkarılıyor 

Berlin ticaret odası afyon 
nebatının sakile yapraklarından 
morfin iıtib1alioin keıfedildiğini 
ticaret odasına bildirmiı, oda da 
af yoncularımızı haberdar etmiı
tir. 

lhtilAf yok 
Ticareti hariciye ofisi ile ti· 

caret odası arasında rapor re• 
kabeti çıktığına dair dünkü ga· 
zetelerden birinde çıkan haber 
tekzip edilmiştir. 

ŞEHRIMIZDE BiR JAPON 
BANKASI AÇILACAK 

Japonyanın en büyük bankal:ınn

dan biri olan n merkezi Yokohamada 
bulunan Japesi bankası şehrimizde bir 
şube açmağa karar vermiştir. 

Yakında faaliyete başhyacak olan 
banka bürolan için Ilahçekapı köşesin
de bulunan ve eskiden Bel~ika bankası
nın bulunduğu bina tutulmuştur. 

Postada 

Koli postal paketleri için 
tefkilAt yapılecak 

Po~ta mUdiirHiğu ile gümrük arasında 
yeni bır iıilM yapılmışnr. 

Bun:ı :ıöre şehrimizde ve lzmir Mer
sine f\oli postal paketleri tcşkilAu yapı
lacak hrriçten posta ile gelen mektuplar 
buuda a\ıl:caktır. 

Jstaııbut tıüy!Jk ve beynelmilel bır 
postn merl;ezl olması itibııti '. c.• burııda 

hir kaç ırrup teşkil olunııcahır. 

Vergilerde tadilAt 19in 
çalıtılıyor 

Ankııradan gelen haberlere naznrnn 
Maliye n~Uleti verl!i ıadilMınıı ait pıo

jclerl bir an evvel bitirmek için la:ıiİ\' · 
tini arııırmısıır. J\Anunusaninin ilk haha· 
sına kadar bitirilerek \'ekııleıe ''erilecektir 

Bu tarihte toplanacak olan müfettişler 
konı:resiııde de lıu tıdihlt meselesi gö· 
rilşülec:rkıır. 

Projeler meclisten geçerek kanun ha
lini alacak \'e h:ızırandan iubm:n tatbik 
edilecektir. 
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• lbrahim a ı · v et Dltl-·d-n -!vade dit etleri ~ tr ... ..... :ır.a., liraya mukabil birind .aerecıe 

7 4 
ed İ yor Dişlere gösterilmesi lazımgelen iti- minat irae edilen botaziçiadt 

Birinci umumi miifettiı ibra- na kadar, belki ondan daha fazlası diş yenlköyde güzelce Alipaıa _.. 
him Tali 8. dOn 8unadaa ıeh- etleri hakkında göserilmelidir. Zira, 

d. ti ri d' ı i h h f h ball•ıinde kapab bakkal ıolsr rimize ıelmiıtir. ış e e ış er n em mu a ızı, em .. 
Jbrahim Tali 8. atleden aon- de meskenidir. Hali tabifde, diş etleri j'ında cedit 307-309 No. ely.-

ra Ylllyete gelerek mqgul ol- ile dişler arasında mikroplann bannıp bir bap hane 50 lira bedeHe kr 
ta bir takım hastalıklar vücuda getir· ı M il 1 bi 

.Uf Ve -bn'mizde bulunan Van za aynı' mahallede o a,.e e 
T- mesine mani olan, diş etleri ile dişler a .,. 

valiai Bekir Sami 8. le g6rGt· rasmda tabiaten mevcut olan çok sami l mahallesinde köybaıı sokaiıD~ 
mlflllr. mi sıkıhktır. işte herhangi bir ~ebeple cedit 302 No. bir bap hane 

Tali B. llç gün sonra Ankara (meseli fena tatbik edilmiş bir sun'i lira bedelle keza ayni maı..lır 
tarikile Diyarbekire ıidecektir. di11 veya hıfzıuıhhaya ademi itina) bu d d 204 N l ~ 

y ece it o. eye•m --.-
Bir teblil rabıtai kaviye zail olacak olarsa; ya-

Bundan aonra belediye ve bu- ni, diş etleri ile dişlerin aralan açılıp bir bap dOkklnın 16 pr liiifl 
._, idareye ait tahriratta "lıtan- ta orada bir ceyp teşekkül edecek olur- itibarile llçer hiueleri 85 lir' 
bul 'Yilıyeti ve Belediye reisliği" ağızda zaten mevcut olan mikroplar bedelle 45 gün müddetle .,af#' 

1 .. l - oralarda birikecek olan mevaddı ta- lan müzayedelerinde bedeli_... 
eliler buauaat içinde ya nız •- amiye bakav.nnı yiyerek - Oralarda 

• ) t bl'i ,,~. kur ile talibi ahdeainde oldP tanbul YllAyetl" yazı muı e 1 barınır ve fenalrklann envaını yapabi-
eclilmiftir. lir. Ve bu halden hem diş etleri ve bedeli mllzayedeler haddi ıı,r 

.-ı f tflbr dan vuceçmemi§ti. hem de dişler müteessir ve mutazarrır kinde görülmediiinden bir •1 
Jo!jet, e:mde bu tlteleri görünce: olar. Böyle bir ha~de d0iş müteessir ol- müddetle temdidi milzayede1' 
- N dedi alı de alıyor musu- mayıp ta yalnız dış etı mutazarrır n konulmuttur. Cedit 307-302 No. 
., e 

0
• ' hasta bulunacak olarsa yine binnetice 

nuz · . d k hane Meryem H. Ye Ahmet r 
-Hayır, dedim, Uç sene evvel az kal zarar dışe de o u~ur; çU~kti mesken . fendi haneleri Ye Beıim Bey ar 

Aamalımeaptte llft Şeyhin yUzilnden ahşacaktım, fa- ~a~p olunca sakinı olan dış artık me,· 
Jllı tici yazı1'ırın hul~SIUı kalan için lüzuftl8uz glrtlnen menkı- kat... liHnı muhafaza edemez. ıası Ye tarik ile mabat 90 a'rf!' 
Petrogratta sabalılegin otururken nı tatmin için hayretimi mtlballta ede- - Ne çıkar, ben de alınm .• hatta, Li- Onun içindir ki diş etlerine de son terbıinde araziden 42 arp11 ha' 

61r61rlnl mütHkip ilci otomobUli kadın rek izhar ettim, anhp ipüıtttk, uzun il de aşağıda varmıt. timdi getirecek. derece itina etmek l~zımgelir. . ne ve 40 artını baliçe ye .ekil 
-'tlL Dllcltatimi rekti ••. i taki 1• uzun konatmağı başka bir «tine brn- Lili a-.ır.. indi. O zaman Bandi Avrupa ve Amenkanın umumi dış 
.- ~ ti• lf n P e r-a• ' ki' iki · d d. l ait arıını bir katla mutfaktır. Mir ffııll. Ollların Asmalımesçit, U numara- karak etraf ile meşgul oh•afr karar- türkçe olarak: ın . erın ~ aş ere . . vesaya ~rasın- .L-lr 
a oturduklarım öğrendim. o akam, lao.ıtırdık. -Dinle, dedi, yanımızdaki kadın le- da dıt etlenne de mühım .mev~ ~ynl· temilltı: D6rt oda bir mUDP' 

f n d' d ı k bi ü ri 1 h .. 1 1 kf k dı-· mııtır. Dişlere ve diş etlerıne aıt ıtina- b al b' d' al ki" ...,.r gazri•cl arkadalJım Bandi beni an ı, yer e, a ça r masa ze · min ma sus soy em yorum en mın- . . ir ev tı ar mer ıYen b 
~-ı- -u-n • ne kurulma• sofradan birer -rap da- den bahsedildiğini anlamasın fnkalA- lann nelerden ıbaret olduğunu bu sü- mlirln'- ı·kı' he'... bı·r '-•- bll'' .,-- .,-ne ~11ırdı. Asmalurıea~U. 74 -s r- ' tu d d ı t t . l " .. •-,,--

.. ~ . . ğtttı. içtikten sonra Jorjete sordum: de bir san'atkirdır. Yalnız garip bir n a pey erpey yazıp an a ma a ça 1 fadır yn.k ve dolap olup ce u .. u oturtl"'unu ogrenuace hagret etlını -cafız. u au-
. .. .. • .. - Nerede oynuyorsunuz, yeni mi iptilası var, erkeklerden hoşlanmaz. r- . _.... 

ee ttUtUn. Sabalale11ın gordu11um kadın- . . ., Her gfttiii yerde kendisine kadın bir Daştabibi ye nazar ikinci kattaki od...,. 
Z.rtlu biri.inin deltileti Ue odaauu bul geldmız: arkadaş bulur. Kendisi Atlnada qağı Suat İsmail önünde tahnit vardır. Yuef f' 
,,.,,._ - Dün akşam geldim, Gardenbarda - ---- L~ 

k . t' f k t dah bl ... inen kadını tanımlf ve arkadaş olmuş- Türk Anonim F.lr.ktrilc Şirketi fendi kiraadır lnymeli mu..,... __ y ban kad -..ıı k . oynama ıs ıyorum, a a a r aon 1 bl ka 
a cı ın, u.aa apısı zannettı- f"ll "- lar. Safonun mem eketinde r ay - M-h" ').\ meneai 1200 ı r dır. Cedit 

it• camekalr kapılardan birisini açtı, turatım 1 
• yo . dar beraber ayni barda çalrtmıılar, fa- ll ım 1 ttO 

M k ı a adan aeye •eldı El k 'k · k ti · · numaralı hane Al met efendi _., Wr dar merdiven gözüktü. O önde, ben . ;- u ave e Y pm • · kat berikinin mukavelesi bitmiş buraya e trı ıır e , memunnın 
arkada ~ıktrk. Küçük yeşil bir kapıyı nız. gelmiş. Yalnız, bu arkadqlrk onun ha- 1930 senesine ait krem renkte rası hamam bal c; .. si Mehmet f' 
~tık. Jorjet sinirlenerek cevap verdi: 11 hususi işlerine, tanıdıtı kimselerle ve "beyzi,, tekildeki bOviyet lcart- fendi hanesi ve 1 öy batı cacid" 

l~ertlen. "O!..,, diye sesler bizi kar- - Liliye aona1auz. aerbestçe girttşmeslne mlnf olacak ka- lannm 1 Klnuniuni 1931 den sile muhat 75 at m terbii .... 
11Jadı. Llli enay vermeden ortaya Bandi dar llerledftf, ve yanımızdaki kadın itibaren iptal edilerek 1931 se· arazi Ozerine mebnidir. MB~ 

B . . atıldı: lallkan~lrtı hı~mbk dereeesfne ~kardı Lif 
uruı geniMe bir tavan arası idı. tr ı...ı- h be --..ıı b 1 k nHi için muteber olmak &zere milltı bir pap--... •ak Gııo oda ., .. 

K lb" - Yok, dedi, rene .tzl dinli1ecek de- ~.... a r ve • ....,..en unya seme U\'8 " ._., 
emer c ı kavis yapan tavan pek al- istemi• Tam vapar kalkaeatı zaman "Y 91il,, renkte ve ''Yuvarlak,, mutfak ve bir merdiYenalb p 

~ldı. Yerde alaturka minderler, bir ta- iflis. ba haber almıa.. •eri .. nfririm Uınldil~ --'-Hde kartlar tebdil edlleceai fa L • .Jr 
fta M 9e41 · d 1 ba d•-- k • "" e ~ .,._.... e mOrlllk bir ıo uir beli alP' n r ır, ovar arda san'atkıira- Sonra na -re 1 vapura kotmuş, ısrarlanam beyhude muhterem mOfterilerine arzeder. ~ 

ae yapd•ıt reaimler nrdı. - Canım, bırak. llOllr& ... aalab- oldutana slrtince, vakit te olmadıtı Makar kartlann bq tarafın- bir tarasa mevcut olup med1~ 
Sedirde. aahahleyin yanımdaki ka· nm .. he•- a bak seni takdim etmeli 1,1ı1, ewalannı öte berfllhıi orada bı- da tirketin Unvanı yani •'Tftrtr neDİD Yalideai sAkindir. ~-

... la ôpiifen öteki kadın, ve· biri sakal- unuttum .. Jorjet, sana bahsettitim ga- rakarak aynı .:.parla haraya gelmiş. Anonim Elektrik ıirketi,, Ye eğri 1200 liradır. Cedit 29 --' 
1r Hd yabancı oturuyordu. Randi, ceke- zeteci aşkadqım if&e ba .. diye beni Simdi yaıunda parası da yok, makave- olarak bll,Ok harflerle 1931 iba· lı dllkkln hamam yolu baM" 
tiıd ~karmıt. öteki kadının yanına u- Jorjete, 80llra da Llliye takdi metti. 118i de yok. Atinadan e,ya)an pllnce- reai yazabdır. fi 
zanmıftı. Beni görünce aya"a kalktı, Kadınlar, ı.na daha ziyade allka we kadar, Şi•'ide tanıdı• ft Berliade si ve Ahmet efendinin an• 

" J r •• Bil YIAf• mu•afık olmayan dd '~ n: ıöstermete bqladılar. Her halde ben- ayni meldepte okuduklan, ellkl arkadaş K&ybaıı ca esile muhat ~ 
kartlar usallne gayri muvafık _.. 

- O! .. dedi, Lili Uray ile ne çabuk den, mnkAvele fkpmalan lpa, Garden- lanndan S.. hanımda blrka~ gtinlUk 87 aqm terbiindedfr. DDkk.,... 
addedilerek hamilleri heman po· _, 

tanıttın? bar mftdiriyed nezdinde taTUAtumu raJafir- liae ihbar olunmalıdır. c.:..ı.et, zemini beton mermer tezglb P 

Yanımdaki kadının ismini bu suret· istfyeceklerdi. - Kendisi Alman ını? ....... f,.1' 
Je llrea.U, oluyordum. Bandiye vazi- • • • - Evet, fsmi Fransısa benzer amına, mDıterilerin iıbu ihbamameye mekin ve raflan haviJir. 
,. .. anlatmadan evvel arkadaslarını ta- Saat 5 e ıeliyorda. Şeyh Memduh ... ı mtistear. Y~sa iyi bir aile kızı· ria1et etmamelarinden tevelliit penkleri ahpphr, arkası bir ~ 
alttı. Genç kadını ıöıtıtererek: bir kötede senç ~• Mlklop "Oscar dır. '!'alnız, bu ganp tabiatı sebebile ne edebilecek olan neticeler için lı mutfaktır, mutfakta bir k.,.. 

- Matmazel Jorjet, dedi, artist." Wilde,, ha '"Dorian Gray" eaerindea ha- ~:~ yanmda, ne de mektepte dura- her mesuliyeti fimdiden reddey- nrclır, dtıkklmn l•ttlnde bir fi' 
MHdot. ressam .. sakallıyı her halde ta· raretle bahsediyor, Dorian Gny'ln ken mıta .ı di 1 1 ld ler • Müdirlyet fa bir tavan aruı me~· 
nınıa, Şeyh Memduh.. di ree•ini yapan reM&mı katleditinl -Banda.i goa"hm 

1
meee elan d~ '- """' t 

ang mese e,, ıye 110ranca, F h i S d Elektrik Yardır, kıymeti ~l...11 
Nuıl tanımazdım. Onu görmiyeli anlatırken: ona bildiklerimi anlattım. era S nema •n 8 radar ytızde bq zamla talipr-

~ eeae olmuıtu. Fakat bu biribirine - Ah, diyordu, ben böyle bir ölüme Biz konuturken Jorjet, Şeyh Mem- Cemal Sahir 8 Kanunuevel pazartesi ...M 
kanfmıt sakal n ~hmalkir giyin~ için- razıyım. dahan bıraktığı ~terin lçerlerilll bir (Ramon) piyesini temsil edecektir. Bu kıymeti mubammenelerind~ ~ 
de, a, eene evvelki geaç, elbiMlen, kra Nihayet, vaktin geç oldufunu beha- kibrit çöpü ile temizlemiye Uğ1'8§1yor- yeni eser için bir çok fedaktrlıldar ) a- de on nisbetinde pey akçe..,.,.. 
Yatlan en tıklar tarafından kopye edi- ne ederek gittiler. Odada Ud kadınla du: pılmıtbr. teslimi vezne eylemeleri ye ';~ 
ı ... ~la Memduhu nasıl tanıyabilir- Bandi ve ben yalnn: kaldık, .,.. ancak o - Aman, dedi, hiç te bir şey bırak- OakQdır Hile atnemeaınde 931 tarihinde aat 16 ya a-..-
di-. saman, Şeyh Memduhun oturdufa kö- manuş,.. (Bir fahitenin hıttrab) her gün gündüz ... 

O beni ~oktan tanımış, fakat kendi- şede, iki tane kiiçiik .,.. anmtrak şişe- Ve tişelere birer parça votka koya- saat 3 te gece 9 da Cuma günleri 2 de temdit ihaleleri icra lulmaca;ı, 
•e lau "cyaique,, tabiatile hayretimi nin bulundujunu farkettfm. Banlar ko- rak çalkaladı, içti. 4 te 9 da. Gelelecek program : Bonamo dan mtııterilerin bizzat 
linaek istemişti. Onun bu küçük, baş- kain şişeleri ldL Demek, Şeyh Memduh, (Bitmedi) Vahşi memleketlerde ) bilveklle mOracaatlan. ~ 

•VaA:ıt., ın Tetrkası ı 24 ler içeri .Udi. (Afton) ba11Im.,tı. pyet oafb. Semada en ııüzel ytl- m ııörecek, onunla ~ 

Kadınsız Memleket 
Bir saat aonra bay11nhktaa ayıl dızlar parlıyorlardı. Kolıardi da- Bunun nasıl olabileceiini W ~ .s,a, 

cbiı zaman ıükUn bulmuttu. Yata- bilinde Yeçheıini bulabilecek ka· du fakat olaeatmı muhakkak ,,,. 
tmm batında duran (Kra•ley) dar ıtık vardı. diyordu. 
aordu: Bir müddetten beri Afton gayri B·· ük' b. ı·ı eti. dilet• 9" 

N l , • • uy ır ı en ı r~~.-Ar 
Yzan: Peter Bolt - ası 11mz. ıhtiyart ıurette kendini cezbedecek ·ı d ı ·d· ltal • • ..... ~,,. 

. • . . . . . .. . . • • - iyiyim fakat ne oldu? evin etrafınd b. "dd be . ı e o u ı ı. ya~ ıçUM .- wl 
Ceaıaı bır kap buldular ıçertaıne oraya ıeldıiı kadm uzerıne fılcrim H. .kal • . lak a ır mu etten rı lar. Su bet on samye aonra ..... ,.. 

• aoda ve eter doldurdular. içine teluife çalııtı. Fakat muvaffak ola -f ıç... ~~ b 1 ıızı.ht~ll dollLfJyordu. Saatin kaç oldujunu köpüklerile örtüldü Herif ._t :...w 
ltalyanı ıoktular. Su o ande sabun madı. Meyhanedeki hldiae müte- Ç&rfld~~a •dar b

1
'. aaa dı~fbur' dı .~anlamak için saatini çıkardı. Evle- ile adamakıllı vwbndıktall ~_.,.:_ 

Lır.-::.x.:: •1 "rt"ld'" S 1 d' 1 • • se ••• ııra a ıtteıa u a a ı • ~. h 1 d k kal ~-
aupu ... ı e o u u. oma ya mz ma ıyen ıöz erimın önüıae ıelıyor· • k d. . • nn ço ... ve mey ane er e ıtı - ıilindi ıene ,. .... fa aarıldı 
• ile vwkad lar k ruladılar t k d hi . mıt uyanır u1anmaz en ııını ça- d h ld kt' h .. k 1 ' ~-s- • -'~..Jil ~. ı ' u ve .. e • u. Bu d11e pek aptalcasına bir inmakbiımı tenbih etti. ma ıiı a e v~ ın enuz er en o rahatb. Sükün bulmuıtu· G~ ... -
~ ~artafına sardılar. O da muate- teydi. Fakat tahamül edilemiyecek (K 1 ) d d kkt dutunu zannedıyordu. d. I .. 1 &· l'kt ela~ 
rila ve memnun bir halde aktama kad k .k .d. Ga . 'h. ri rav ey o a an çı ı •e az At h. k. 1 • ve ıjer en ı e ır ı e o 
lrad d.i 1 ·ı . k. • ı · -::ı~ omı ı ı. Jl'I ı tiya 80Dra Amerikalı ile avdet etti. • Z f on kıç ımaeye rasıe memıı- du. 

ar 1 er erı e ıç 1 ıç 1• ....... eje batladı. Dayanamıyor· . I tı. aten orkmuyordu. Hayatım • • • 
• • • d K d. . . ki Amerikalı (Afton) a tayanm hl.k ktuv b'l' d F • ~ u. en ıaım tea ne uirqtı. Du- l • d d I h&l" .. 1 k te ı eye 10 gunu ı ıyor u. a· .,_-:_ 

Ma•mafih Aıton yalnızca bü- daklanm ıaırdı, Niha1et öyle bir ~ ~d ej 
0 
:: d i a 111 d kat onca bu icadın hayatından çok Aaton büyük otele ,.ı-~ 

,ukMotla df~lmh d~ ~atalı~ uz~~m~} kahkaha koyYerdi ki kendiıi bile ( 1ı.-eat ın) e ~. 1up.: 
0 

da 
1 ıAmnı s~rkaul. kıymettar, çok mukaddes bir 19ydi. na ıeldi. Yatajmın WBae ~ 

b. aama ı utuncelerı alt uıt ı- , __ ktu Ka'L-- ""'Ton 1U muyor u. en ı K f lcarm ._ __ ......_ p 
d• p k • t 1 f Albo 'd avr • uuarak liTlll&n&IUD ö- del.kani b L_ ,....._ kta ETierden uzaklqarak aerin kumun a ası a ...-.,ı""· 

L ar enn e ıra ı, nı en se • ı ımn na zına utUUI n ıon el • --lril 
ı.. ceY Kol ardi e itm k b clr- nündekı aynada yüzüne baktı. Yü- ra 11Jak Çartaflan çözdü. içine uzandı elleri ateı gibi yanıyor t ırafı, Albamden ~· ell • 

ap, 1 Y 8 e " " kı kı 'd· G• l · d d Dü' .. d" · · h 1 v d b ı.. ı· · · · _, __ L ~_.;.M landaki kararı, bir izin almal için zu P nnı~ı ı ı. uz en •tan Bir çeyrek aaat ıonra Atton, a. ıun u, ıınır ra abız ııın arı u 19.,re ıe ııı, ızın ........ ~-... 
•• Kravleyden ~~ker haldund~ fırlamııtı. lçıne ımlar •eren asabi Kravley ve Amerikalı otelin !~- dola~ proj~~~in .. az ~alıın be~bat tip ettiii h0ile~~~:. nih~yet :.. ~ maltmat almak ıçın müracaat ettı kahkahayı tutamıyordu. Acının te- mek salonunda beraberce çay ıçı- olacaımı dutundu. Eıer Amenka- uzaktan sörduıu evı, Juo 
li hileler; Parkerin mni uzaktan sirile lovramrken elbiaelerini par- yorlardı. lı orada olmasaydı Ye onu tedavi 10n meyhaneıindeld •ak'a.· 
..._i •e nihayet Amiral Nelaon çalıyor •e ölürceıine rülüyordu. • • • etme.eydi timdi kadının evi yanın bunlar zihnini altüat ediyo~ 
clüi harikulade hidiM kendisi için Odanın kapıaı açıldı. Birçok kimae Gece kameraizdi. Fakat hava da bulunamıyacaktı. Şimdi o kadı- .(Bi-') 
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Iktısat V ekiıletinden : 
Haşarat mücadelesinde kullanılmak üzere 

(25,0 O O) çinko lavha ( 5 ) adet bir buçuk 
tonluk Fort kamyonu (5)tou hamızı arse-
nik (200) adet muhtelifülcins pülverizatör 
(2) ton arsenikiyetii sodyom ( 15) ton göztaşı 
kapah zarf usulü ile ve tarihi ilandan itiba
ren ( 24) gün müddetle münakasaya va
zolunmuştur. ihalei kat'iyesi 15 kanunu ev
vel 1930 pazartesi günü saat 15 te yapı
lacaktır. Bunlara ait şartnameyi görmek ve 
daha fazla izahat almak üzere taliplerin şim
diden mübayaat komisyonuna ve yevmi 
ihale olan günde de kanuna tavfiken ya
pacakları teklif atı verecekleri fiyatın yüzde 
7 ,5 uğu hesabile teminatı muvakkatasile 
birlikte iktısat vekaleti levazım müdürlüğün-
de müteşekkil mübayaat komisyonuua tev
di etmeleri lüzumu ilan olunur. 

lstanbul ithalat 
dürlüğünden: 

gümrüğü mü-

D&kme K. Esbabı tarafından pmrOğe terkedilen tehi mukavva 
kutu.( Parça halinde satılacaktır Bilvezin teslim ). 

3çuval 63 Hasarsız yalınkat pamuk ipliği 
4 S. 96 Demir çivi 
1 S. 25,5 Hizar destire 
1 S. 93 Vidalı demir 
1 S. 70 Yağlı boya resim 
3 S. 20 Fotoğraf camı 
1 B•lya 145 Pamuk mensucat 
1 S. 40 Nikel cilalı kanape aksamı 
1 s. 77 ÇiYi 
1 S. 6 Kokulu sabun 
S S. 41 :S lpeldi pamuklu mensucat 
37~det 1,440 ipekli mendli ve atkı 
1 çuYal 110 Tane mısır 
8 S. 304 Zift mamulab 
1 adet 43 D6kme demir radiyatör. 
Balada muharrer on beş kalem eşya 29/ 111930 ve 1-3/12/ 930 

ttrihferinde lstanbul ithali t gümrüğü satış komisyonu tarafından 
~catı ilan olunur. 

Ekmek, erzak ve sebze mü
llakasası 

Ali Deniz Ticaret Mektebi MlldürlüğOnden : 
37 Kalem erzak ve 18 kalem sebze 11-12,930 tarihine ml\

~if pertembe . günü aa•t on .dörtte ihaleleri icra edilmek .üzre 
.'Palı zarf uıulıle ayn ayrı münakasaya · vazolunmuıtur. TalıpJe, t:: t•rtnamelerini gfümek üzre Ortaköy caddesinde klin mel<te

Ye mftnakasaya ittirak edeceklerin lstanbul lktısadi müesıe-
~ler muhasebcciliğine te•di edecekleri Ye mukabilinde alacak-

tı teminatı muvakkate makbuzunu hamilen ve kanunu mahıu
"aıada tarif edilen ıekilde ihzar edilmiş teklif mektuplan ile yeYm 
~, ... ti mezk6rda mektepte •iiteıekkil komisyonu mahsusuna 
...... C&aatlan. 

Orta UiliJeti ~Hinıi 
enconıenin~en : 

1 - Bedeli keıfi (11207) lira
dan ibaret olan Urfa Diyarbekir 
yolunun 118 inci kilometrosunda 
Kerteı çayı Ozeriade beheri alb
ıar metro açıklığında iki gözlO 
kemerli kirgir köprUnlln mU
ceddeden inıası ve ibalei kat'i
yeainin kabulü tarihinden itiba· 
ren üç ay zarfında ikmal edil
mek üzere kapalı zarf uıulile 
ve 15 Teşrinisani 930 tarihinden 
4 Kanunuevvel 930 tarihine ka-
dar yirmi gün müddetle müna
kasaya konulmuf tur. 

2 - Münakasaya dahil olan
lardan bedeli ketfin yüzde yedi 
buçuğu niıbetinde depozito ve 
teminat mektubu ahnacalnr. 

3 - Münakasaya iktidarı fennt 
ve malisini isbat edenler kabul 
olunur. 

4 - Münakasa, evrakı keıfiye 
ve ıeraiti mahsuıuna tevfikan 
icra edilecektir. 

5 - Taliplerin münakasa ~e 
ihale kanunu mucibince tanıim 
edecekleri teklifnameleri pullu 
olarak Kanunuevvelin dördüncll 
günü saat 12 de Encümeni vila-
yet kalemine makbuz mukabi
linde tevdi edeceklerdir. 

6 - Enakı keşfiye •e projeyi 
görmek ve daha fazla tafsilat 
almak arzu eden taliplerin Urfa 
Nafia bat miihendisliğine veya 
Ankarada yollar umumi müdür
lüğüne müracaatları ilin olunur. 

l~~ı~ııı~ Pi) ango müdiırlüğünden: 

29-11-930 Cumartesi günü 
münakasası icra edilecek olan 
50,000 adet üçüncü sınıf evlen
me cüzdanlarının görülen lüzum 

Büyiik Tayyare Pıyangosu 
liiç beklenilmediği bir zamanda birdenbire zengin olmak 
•ncak tayyare piyango bileti almakla kabildir. Onun için 

TAYYARE PlYANGOSU BILETiNi 
ALiNiZ. 

5 inci keşide 11 Kinunevel 1930 dadır. 

l3iiyük ikramiye 50,000 iradır 

~111~ 

- üzerine 3-12-930 çar,amba gü· 
nüne talik edilmiş olduğu ilan 
olunur. 

• Duvar Takvimi ... 
Resimli a) matbaa ı T. 1.. Şirı..etı 
1931 senesı için ()' n,·uz) ı ırhlımızın 

güze! bir rcsmile mükemmel bir 
.. Du\'ar Takvimi,. neş retti. Fiatı 17,5 
kuruştur. Toptancılara ıen zilAt vapılır. 

ı@ı:::;.::i ::::ı:::o ~ l tı h tı ra 1 ı OU!i!iiiUUHll~ .. -······· .. ..... .. ""'.. -
~1 Takvi11li ~ - ... - ... 
~ Ragıp~ ·- 931 ... ... "" = -· ~ - r ..._, .,.. - - ... = - = - ... ... .. 
§ Senesi tab'ı çıkmıştır. 5 ... ... 
:: En ıabih takvim ve heyet malumatına bu eserde bulacaksınız : ... ... = Bu eıer ayni zamanda mükemmel bir malömat hazinesidir. : ... ... 
!s Mahmut Ragıp § ... ... 
::: Beyin eseri olan rıT akYimi Ragıp,, ın taklidi çıkmıştır. ''Ragıp :: 
:~: Takvimi,, unvanile piyasaya çıkan bu takvim tamamen yan- ~ ... .., 
•ı• lı• Ye sahtedir ••1 
••• y • • •• .,. . .. 
:;: Binaenaleyh senelerdenberi tanınmış olan "Tak•imi Ragıp,. ::: 
~: ın başındaki mukaddimede Mahmut Ragıp imzasını aramalarını :.:: = muhterem karilerimize tavsiye ederiz. : ... ... 
:: Ecza fiatı 25, Mücelledi 35 kuruştur. E 
;)ııııııı Naşiri Kanaat Kütuphanesl lffffffflİ 

Ankara 
vilayetten 

•• • 
encumenı daimii 

Ankara san'at mektebine mukteu blok şeridi denilen lcereıte 
biçki makinesi kapalı zarf uıulile müüaksaya çıkarılmııtır. 

1 - Talipler bedeli muhammen olan 6000 liranın yllzde yedi 
buçuğu nisbetinde olan 450 lirayı muhasebei bıuusiye vemeaiae 
yatırarak alacaklan makbuz ilmUhaberlerini veya o niabette bank 
teminat mektubunu teklif zarfları ile beraber Yereceklerdir. 

2 - Yevmi ihale 7-12-930 tarihine müsadif pazar gilnli ıaat 
15 dedir. 

Mllnakasaya iştirak edeceklerin yevmi meıkörda encnmeni 
daimii vilayete ve ıeraiti anlamak iıtiyenlerin her gün ıan'at 
mektebine mnracaat eylemeleri ilin olunur. 

Laboratuvar masa, dolap ve ca

mekanları vesaire münakasası. 
lktıs:ıt ' rekaleti T<ıl1lilatı Ticariye 
Laboratuvarı ıı1üdlirlüğiiı1den: 

Adet 
1: Orta masası Meıe 
1: Kitaphane 
5: Ecza dolabı kestane 

2. Yazı masası 
1: Sabit paravana 
3: Demir çinili masa 
1: Demir çinili camekAn 

Tahlilltı Ticariye LAboratuvarma lüzumu olan yukarıda yaııh 
marangozluk ve demirciliğe müteallik malzeme aleni münlkaıa 
suretile imal ettirilicektir. ihalesi 18 kinunuevvel 930 da saat 

14 te yapılacaktır. Talip olanların ıeraiti anlamak için her giha 
Ali Ticaret mektebinde Liboratuvar mOdOrlOğOne mllnikaaaya 
iştirak için de mu•akkat teminatım Defterdarlık binasında iktııadt 
mllesseseler muhasebeciliği veznesine yatırdıktan sonra met.kür 
tarih •e saatte Sultanahmette Aı; Ticaret mektebi mübayaa Ye 
münakasa komisyonuna müracaatları ilin olunur. 

34-10,000 Reklam varakası 
ta bedi lecekti~. 

Tütün inhisarı umumi müdir
liğinden: 

Her ıahifesi 15 X 22 ıantim eb'adında ve altı sahifelik ol
mak üzere nümuneıi idaremizde mevcut, reklam varakasından 
on bin adet renkli guşe kağıdına bastırılacaktır. Talip olanların 
nümuneyi görmek ve icap eden tafıilitı alıp son fiyatlarını bil
dirmek üzere 11 kanunuevvel 930 perşenbe günli akıamına kadar 
yüzde 7 /5 teminat akçelcriyle beraber Galatada mübayaat ko
misyonuna müracaatları. 



r Casetemlwd• c.ı..,o ...., ,.. ...ı.eleri. bltb baklan -1ıt.adv 
1 

G11Meye göadertlecek mektuplann üzerine idare içinse f idare ] yazıya 
alt ise r Yuı J t 1aretı konulmalıdır 

(Je,....,,,.,.., melı:twplarm ıadeaaadea, IDFaetı ....ı..dd....ıı m•lrtaplara 1ı_11,_, ...,.1anıı 
~ kaırbol-d.aa "' 111alana 11>lln~dao ıd#e ... ·..ı cleilJdl, 

Muuıkkıt lenzilitlı Jarife 
lstanbul Liman Şirketinden: 
Ankara'da açılacak olan Ziraat ••rgiaine ecnebi 

memleketlerden gelecek eıya için % 30 tenDIAt yapı
lacağı ilin olunur. 

Umumi Müdüriyet --

Çanakkale efrat jandar
ma mektebi müdürlü
ğünden: 

Kilo Bedeli muhammen 
5000 2730 Koyun eti 
5000 2730 Kuzu eti 

20000 7300 Sıju eti 
1 - Kilidilbahirde teılim edilmek ıartile mı'ktarı yukarda ya

zılı üç kalem et 28-11-930 tarihinden itibaren bir ay zarfında 
pa:ıarhkla mOnakasaya konulmuştur. 

2 - ihale 28-12-930 pazar günü ıaat on beşte Maydos hü
kumetinde yaılacakbr. 

3 - Taliplerin teminatı muvakkataları ile Kilidilbab:rdeki 
jandarma mektebi karargihıoa ye yemıi ihalede komi.yona mü
racaatları ilan olunur. 

Tütün inhisarı A umu mı 
müdürlüğünden: 

1 - Hurda halinde bir adet motör teknesi. 
2 - » » 33 dıf ve 10 adet iç kamyon lastiği. 
Azapkapı levazım ambarında bulunan ve nevi ile miktarları 

yakarıda gösterilen köhne şya satılacaktır. Talip olanların yüzde 
1 buçuk teminat akçelerile beraber 10 k&ounuevvel 930 çarşamba 
günü ıaat 11 de Galatada mübayaat komisyonuna milracaatları. 

lstanbul P.T.T. levazım Müdürli~ 
ğinden: 

1 - Ambaı ihtiyacı olan üç boyda sekiz bin adet bez posta 
çuval. ile iki boyda altı bin adet torba kapalı zarf usulü ile mü4 

nakaaaya konulmuştur. 
2 - Bunlarm 23 Birinci Kanun 930 Tarihinde ihal,si takar· 

~ür ettirileceğinden taliplerin ıartname almak için şimdiden, tek
lıfname va teminatlarını ihtiva edecek MUhUrltl zarfları tevdi 
için de mezkür tarihe müsadif Salı günü saat 14 te Istanburda 
Yeni Po, tanede mübayaat komisyonuna müracaatlar. 

Kocaeli Vilayeti Daimi 
encümenindenı 

lzmitin Hendek kazası merkezi dahilinde miiceddeden beş 
deısaneli bir mektep inta edilecektir. Bu mektebin bedeli keşfi 
~6953 li~a. 68 kuruıtur. Münakasa kapah zarf usuliledir. Talipler 
ıhale tarıhı. olan 24 Kanunuevvel çarıanba günü saat on beşe 
kadar tekhfnamelerini ve teminatlarını münakasa kanunundaki 
tarifata tevfikan tanzim ederek Kocaeli vilayetine vermelidirler 
Mezkur tarih ve saatten sonra verilecek mektuplar ile kanunun 
tarifatma ve şartnameye mugayir olarak tanzim edilecek mek
tuplar kabul edilmiyecektir Taliplerin mektebe ait şartnam' 
proje ve keşifnameleri 5 lira mukabilinde Kocaeli idarei hususi~ 
yesinden talep eylemeleri ilin olunur. 

lzmir Evkaf müdürlüğünden: 
Mütegayyip eşhastan metruke olup evelce milki emlak müdi

riyetince Mustafa Nihat beye satılan ve icareteyinli olmasına 
binaen Evkafa devir edilen ve mUz~yede şartnamesile mukave· 
sine ademi riayetinden dolayı fesih edilen birinci kordonda iki 
katlı sekiz oda ayrıca bodrum katı mevcut ve maa mUştemiJıit 
~enize nezareti levkalidesi olan (476) numaraı. hane peşin para 
ıle Ye kapalı zarf usulü ile bir ay müddetle müzayedeye konul
muştur. ihalesi 25 - K. evel - 930 Perşembe günll saat on beıte 
Evkaf müdiriyetinde müteşekkil komisyon tarafından yapılacak
tır. Talip olanlar (1275) liralık teminatı muYakkate vereceklerdir. 
Taliplerin müzayede münakasa kanununun kapalı zarf usulile 
yapılacak müzayede hakkındaki ahkama göre muayyen gün ve 
saate kadar lzmir EYkaf mfidiriyetine mllracaatları ve müzayede 
şartnamesinin suretini almaları ilin olunur. 

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

Mühürdar zade hanı altında TeJ.fst.2740 

Mersjn postası 
(KONYA) vapuru 5 ki-

nunevvel cumalOda Galata rıh
tımından kalkarak Çanakkale, 
lzmir, Küllük, Bodrum, Rados, 
Fethiye, Finike, Antalya, 
Alaiye'ye uğrayarak Mersine 
gidecek ve dönüşte ayni iske
lelerle beraber Taşucu, Ana
mur Kuıadaıma uğrıyacaktır. 

Andifli, Kalkan yolcu ve 
yükll gidiı ve geliıte Fethiye· 
de aktarma suretile alınıp 

Terilecektir. 

--...-.-------------------------------------= SAYISI HE~ YERDE & KU~UŞ = 
MATBAA VE DAREHANE 

IST Mm UL BabıalJ. Ankara caddesı nde ·v AKIT YURDlJ. 

L 
187G ı >n aı rı '· 

1 Devlet demiryolları ilanları 

Devlet demiryolları U"' 
1 mumimüdürlügünden: 
1 Eskişehir fabrikaaında istihdam olunmak şartile elektrik kaynak 

işlerinde mütabassıs bir işçi daimi olarak yevmiye azami 460 
kuruşla tavzif edilecektir.Talip olanların imtihanlan icra edilm~k 
üzere Ankarada Cer riyasetine ve Haydarpaşada işletme m6fettif" 
liğine müracaatları. 

• • • 
Devlet demiryolları ve limanları 

umumi idaresi Samsun -Sivas 
demiryolu işletme müfettişliğinden: 

11---------------·• Yapılacağı ilin edilen Samsun depo binasına ait münak.,, 
l robzon itinci PDSlHSI ban tadilat hasebile iptal edilmiştir. 
(REŞITP AŞA) vapuru 4 Yeni münakasa yakında ilin edilecektir. 

kAnunevYel Perşembe akşamı • * * 
Galata rılibmından kalkarak Hatlanmızda kullanılacak olan 100,000 kayın, 40,000 meıe fi 
lnebolu , Samsun, Ünye yine 9945 tane meıe makas traverslerinin kapab zarfla ayrı aytf 
Fatsa, Ordu, Giresun münakasaları 10 / Birinci kanun/ 930 çarpmba giiiıll •aat 15 tel 
Trabzon, Rize, Hopaya gide- itibaren Ankarada DeYlet Demiryollan idaresinde yapdacaktır. 
cek ve dönüşte Pazar iskelesile Münakasalara iştira\c edeceklerin teklif mektuplannı ve m\l.a~: 
Rize, Of, Trabzon, Polathane, kat teminatlarıııı aynı günde saat 14,30 a kadar komisyon kltipD 
Giresun, Ordu, Fatsa, Sam· ğine vermeleri lazımdır. 
sun, lneboluya uğnyarak ıe- Talipler bu Uç mftnakasaya ait fartnamelcrden her bir mtıol* 

ve Haydari"' lecektir. ~ kasaya ait olanı beıer lira mukabilinde Ankarada 
•-------------- şadaidare veznelerinden tedarik edebilirler. 

Fabrika mahalli ., 11-

Fen erde fabrika mahalli üç Yerli 125,000 adi tuğla, 39000 Marsilya kiremidi ve 4()()0 
sene müddetle açık artbrma mahyelik kiremit kapalı zarfla mOnakasaya konulmuıtur. 
ile kira)'a verilmeğ'e çıkanlmış Münakasa 15 - 12 - 30 Pazartesi günü saat 15 de Ankarad• 
ve ıeneliği 1800 lirada istek- Devlet demiryolları idaresinde yapılacaktır. 
Jisi üzerinde bulunmuştur. Da· Münakasaya iıtirak edeceklerin teklif mektuplannı ve 1110-

ha fazlasına tutmağı istiyenle- vakkat teminatlarını aynı gllnde saat 14,30 a kadar mllnak.,ı 
rin 8·birincikinun·930 tarihin• komisyonu kltipliğine vermeleri lazımdır. 
de levazım müdürlüğüne gel- Talipler münakasa şartnamelerini ., 2 ,, iki lira mukabilhıd• 
meleri. Ankarada, Eskişebirde ve Haydarpapda idare vemelerindell 

•ı-----------• tedarik edebilirler. _./ 
mwawcaıamnnmt_m ...... •nıwuu L de* U li Istanbul dördüncü icra memurluğundan : BandJrma asliye hu~uk mahkeme.sin ~ 
g yelkenci \ A,luHLAHI ~ Emin beyin, Fatma Behire Müddei Bandırma Muhaıeb b 

Karadeniz postası 

Sams 
"

vapuru 3 
U kanunuevvel 

ÇARŞAMBA 
gllnü akşamı 18 de Sirkeci 
rıhtımından hareketle (Zongul-
dak, lnebolu, Sam•un, Or
du, Giresun,Trabzon,SUrmene 
ve Rize ) iıkelelerine azimet 
ve avdet edecektir. 

T afsilit için Sirkecide Yel
kenci hanında kain acentasma 
müracaat. Tel. Istanbul: 1515 

._. ....................... 11111111 ---... =-

Goıeı rubılarınızıııı' 
pek nu ik dokulıa 
kumaşlarını ıcşi.iJ eden 
~ilerin ıerafetinc hey• 
n.rı olun uz; f0?huiı 
bıınlan yıkamalı. ıçın 
çok bllyQlı dıkkat 
lhımd.ır 
Eo nazık ıpeklı kvma ~· 
lar LU ltS ıl t- bıl t 
u~!Wke rıbnJbilır-Bu 
ıııcecık pulların pek 
ç-abWı huswc gcıırdığı 
keynıa)..lı kOpuk, lurdcn 
eser bılc brokrnaz. 
Fulı olarak her şeye 
bot bır tazclık verir ve 
kumaşın rcngıni vr 
tdiru msl• bozmu ........... 

hanımdan borç aldığı mebaliğe hususiye idaresinin müddei aie!,., 
Üsküdarda Belediye tahsild", 

mukabil merhum olan Kadıkö- } d B d C 'iP' arın an an ırmanın abı -.ıj 
yünde Hasanpap mahalleıinin l:.allesinden Hacı lsmail oğlu fY~ 
Kurbahdere birinci ıokakta eıki efendinin aleyhine açbğı al•~, 
11 yeni 17 Nu h maa bahçe davasının cari muhakemetiO 

mahalli ikameti meçhul oldu~' 
bir bap hane kırk bq gün mnd- dan ilanen tebligat ifasına .,,~ 
detle ihale olunarak üç yüz lirada kemece karar verilmif ve 

9
,a 

talibi uhdeıinde olup bedeli mll· baptaki muhakeme de 14-12· 
zayede haddi layıkında görnle- tarihine mOsadif pazar gtıodıl: 
medigw inden temdiden bir ay talik edilmit oldujundan 1e'IP;ı 

mezkurde bizzat haur bulurııo• 
müddetle müzayedeye vazolun- veya musaddak bir vekil &o!°""r 
muıtur. Hududu: Emine hamm durması llzımgelece}i ve alı•' ~ 
ve Ayte Nimet hanım arsalan tirde gıyaben muhakeme rOr· 
Ye Salim efendi hane Ye bahçesi edileceği usulenilin o~ 
ye Kurbalıdere birinci sokağile Piyango müdUrlüğünden: 
mahduttur. Mesabası iki yüz yet- . Numuneıi veçhile 100000 .,~ 
mit dokuz arşın on parmak ter- hüviyet varakası bastrrılac•~jO 
biinde araziden doksan arfln dan talip olacakların 6-12· ,i 

cumartesi ve keza numu0'6, 
hane ve yirmi beş arşın on par- veçhile iki nevi 55000 adet ~e 
mak bir katlı salaı mutfak viyet varakası ile bey•no• ., 
ve yüz altmış dört arşın . bahçedir. bastıralacağından talip ohuıl•~, 
Müıteınilab: Hane ahıap ve üç 7-12-930 pazar ve gene P~~'' 

nesi veçbile 100000 cilt . ıh a)İf 
kattan ibaret olup sağ tarahnda Yarakaaı tabettirileceğindeıı t efİ 
yangın duvarı Yardır. Cephede olacaklann 8-12-930 pasar~ 
ikinci katta ıabniı ve üzeri bal- gUnü saat 14 te pey akçel• rJO' 

müstashiben piyango mtıdll .,,i' 
kondur. Bir antre iki sofa yedi ğOnde müteşekkil tayyare c•.,.,, 
oda iki hela bir merdiven altı bir yeti mfibayaat komilY011 

mutfak ve bahçede hdumbalı müracaatlan. -----;;;.. 
bir kuyu ve iki dut ağacı var- l•tanbul ikinci fcrı memurlııtutı fi 

Bir borçtan dolayı mabcuı 1..., 
d1r. Hanede borçlu maa aile ıa· paraya çevrilmesi mukarrerbbİf~ 
kindir. Fazla maliimat 929. 192 mubt•lif eıans ve eczayi ~· ,r' 
No. lı dosyadadır. Taliplerin kıy- 10-12-930 tarihine müsadif ;,at 

ıamba gilnil Galatada b• 1,t 
meti muhammeoesi olan iki bin hanında 30 No. lı depoda 

1
;c:'' 

üç yüz l ranın yüzde onu nisb~ 14 te açık arttırma ile .. tı ,tt' 
tinde pey akçesini teslimi vezne ğından mezkür giin ye 

18 ~ ) 
mahallinde bulu1:1acak nıeOS t1etf 

etmeleri ve 5-1-931 tarihinde aa· na talip olanJan:=dn mOrac•• 
at 16 ya kadar ibalei katiyesi iJAn olunur. 

-1111ınnınııı•ı ı -;--.. 1111& 
yapılacağ& ilin olunur. Mes'ul müdür Refik ~ 

. . 

• 


