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Reisicümhur Hz. 
Dün Elhamra sinemasını teşrif ve 
Ankarada alınan filimleri seyrettiler 
Büyük Reisimiz bir kaç gün istirahat edecekler 

ve ziyaretlerde bulunmı yacaklardır 

Gazimiz Elhamra sinemaamda 
ReiaicDmhur tiz. dDn sabah 

Dolmabahçe sarayındaki hususi 
dairelerinde istirahat etmiıler 
•e saat on dördü yirmi geçe 
refakatlerinde Dahiliye vekili 
9nkrn Kaya B. ve diğer zevat 
olduğu halde otomobillerle Gaz
hane yolile Beyoğluna geçmişler 
~e Elbamra sinemasını teşrif 
ttrnitlerdir. 

Elhamra sinemasında 

Gazi Hz. nin husust seansta 
teaıaıa ettikleri filmler arasınde 
roka sesli film gazetesi taraf m-
clan Ankarada Millet çiftliğinde 
'1ınan Amerika milletine hitaben 
••ki beyanatlarını gösteren film 
bulunuyordu. 

Filmde Amerika sefiri Mr. 
Greew Gazi Hz. ni Amerika hal
kına takdim etmektedir. Bundan 
sonra Reisicümhur Hz. Türkçe 
ve "muhterem Amerikalılar" söz
lerile nutuklarına baılıyarak 
Tftrk - Amerika doatluiundan 
bahsetmektedirler. 

Bu filmden sonra Ankarada 
Millet çiftliğini gösteren F oks 
gazetesi ve Reisicümhur Hz. nin 
•on seyahatleri safahatına ait 
sessiz filmde gösterildi. Bu film
de Gazi Hz. ni Kayseride ta)e-
lebe arasmda, Sivaa köylerinde 
köylülerle konuşurken, Turhal 
istasyonunda ihtiyar bir köylü-
nün verdiği istidayı okurken 
gösteren kısımlar gibi çok kıy
metli intibalar bulunmaktadır. 

ı 
Film Gazi Hz. nin Trabzon

Müsabakamız da c. H. fırkasını ziyaretlerini, 
Ege vapurunun Trabzondan ha
reketini, lstanbula muvasalatını 

:• )(adın çehreaı ne manr:. 
•de ediyor? Anladığınız 
~ayı aıağıdaki kupona 
)•Zlıuz ve bu kuponu ke
•lp biriktiriniz. 

~Oaabaka kuponu ı4 

-

gastererek nihayet bulmaktadır. 
[Alt tarafı 2 inci sarıfamızda] 

Üç memur 
Yolsuzluk yaptılar 

ve yakalandılar 
Ankara, 3 (Telefon) - Bura

da icra dairesinde yofıuzlukları 
g~rülen üç memura işten el 
çektirilmiştir. 

Çocuk ölümü 
Gecen seneve nazaran . ,, 

yüzde otuz azdır 
Ankara, 3 (Telefon) - Sıhhat 

vekaletinin sıtma mücadele mm-
takalarında yapbrdığı tetkikata 
göre bu sene çocuk ölümü ge
çen seneye nisbetle yüzde otuz 
eksilmiıtir. 

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

Hakkı Tarık B. l\lanisadn 
Manisa 3 (Vakıt) - Halk 

fırkasının teşkilata ile meıgul ol-
mak üzere buraya gelen Gire
sun meb'usu Hakkı Tarik B. 
hallda temas ederek mülbakata 
gitti. 

Başvekil Hz. T evfikRüştüB.Bulgar kıra· 
Fethi Beye cevap 

verecek 
Ankara, 3 (Telefon) - Gn

mütane meb'usu Ali Fethi B. 
birkaç gün evvel meclise bir 
sual takriri vermiıti. Bunda, tim
diki Adana belediye reis ve 
azaları hakkında evvelce devlet 
ıurası tarafından irtikip ve irti
ıa maddelerinden lüzumu muha
keme kararı verilmiıken eJ'an 
muhakeme edilmemelerinin ve 
bugUn İf baıında bulunmalannın 
sebebi Ba.şvekilden sorulmakta
dır. Bu takrir yarın mecliste 
müzakere edilecek, lsmet Pı. da 
Cumartesi veya Pazar celsesinde 
cevap verecektir. 

ee 

Sefa 8. 
Eıki Maarit vekili 

An karada 
Ankara, 3 (Telefon) - Sabık 

Adana meb'usu ve eski Maarif 
vekili Sefa B. buraya gelerek 
Başvekili ziyaret ve Adanaya 
avdet etti. 

Tasarruf haf tasına 
hazırhk 

Ankara, 3 (Telefon) - Tasar· 
ruf haftası için burada da ha
nrhklar Tardır. 17 Mat•• mrin 
mUsabakasma girecek , biltlln 
memleket mekteplerinde konf e-

ranslar, dersler verilecek, tahrir 
mUsabakaları yapılacaktır. 

Tevkif 
Yarın başmuharriri ile 

mes'ul müdürü 
tevkif edildiler 

"Yarın" gazetesi sahip ve baı
mubarriri Arif Onıc ve me11'ul 
müdüril Süley' 

' man Tevfik B. 
ler, dün akıam 
aaat on yedide 
matbaada tevkif 
edilmiılerdir. 

Haber aldı

ğımıza göre, lı· 
mit valisi aley-
hindeki• nerırl· 
yattan dolayı 

tahkikat yapan Arif Oru9 B. ' 
b:mit mllatanlikliği, maznun
ların burada istinabe suretile 
ifadelerini aldırmış ve netice
de haklarındaki tahkikahn meY
kufen cereyanına lnzum görmllf, 
mUddeiumumiliğin talebi üzerine 
tevkif mllzekkeresi kesilerek in
faı edilmek üzere lstanbula gön
derilmiştir. Diin akşam bu mil· 
zekkere mucibince Arif ve Sa
leyman B. ler tevkif olunarak 
polis mUdürlüğüne, oradan adli
yeye getirilmiıler, dün geceyi 
tevkifhanede geçirmişlerdir. 

Bugiln lzmite gönderilecekler
dir. Muhakeme lzmitte icra olu-
nacaktır. 

lı tar af ından kabul edildi 
Türk - Bulgar dostluğu Türkiyenin Balkan · 

siya•etinin bel kemi~idir 

T e\•llk 'Rilftft 11. Gazet\:ct met>'uslar RO: -
ma istasyonunda hariciye naı.ın M. Gran. 
dl Oe birlikte. Küçük resim: Romada 

Sen·Piyer kilisesi avlusunda 

Sofya, 2 (A.A) - M. Burof, bugün 
Tevfik Rüştü Beyin şerefine bir öğle 
ziyafeti vermiştir. Bu zıyafette bafvekU 
\•esalr hilkOmet erkAnı hazır bulunmuş

tur. Öğleden sonra kırıl Boris Tevfik 
Rüştü Beyi kabul etmiştir. Tevfik Rüştü 
Bey, akşam üzeri Türkiye 5efaretinde 
Bulgar gazetecilerile hasbıhalde bulun· 
muştur. 

Türkiye hariciye vekili, kıra) hak· 
kında hayranlığını beyan ettikten son· 
ra, Bulgar mllletinin devlet reisi etra · 

fıııda ıamamen müttehit bulunduğunu 

ehemmiyetle kaydetmiş ve yeni 'für
kiyenln mU\·:ıffakıyet sırrını bilhassa Gı· 

zi Hz. ne karşı olan mfittebtt itimat 
ve muhabbette mündemiç olduğunu 
söylemiştir. 

TeTfik RilştO Bey resm1 Bulgar 
mahafilinden gördüğü h:ıraredi kabuldc,n 
ve uzun zamandanberi Bulgnsistanı zi· 
yaret hususundaki arzusunu tahakkuk 
ettirdiğinden dolayı fevkalAde bahtiyar 

olduğunu beyan eylemiştir. Tevfik Rüş
tü B. Türkiye \"e Bulgaristanın birçok 
müşterek menfaatlerini tebraüz ettirdik
ten sonra, İki komşu milletin birçok 
noktanı nazardan birbirine benzedikle
rini, her ikisinin de felAkrt 

1
1çinde çalış-

• L 

(A.!t tarafı 2 inci •ayfada) 

Fırka Sporu Diriltiyor 

Spor faaliyetimize yeni 
bir veçhe verilmek üzere 
Dün fırka merkezinde bir toplanma yapzldı 

Bir encümen spor nizamnnmesini tadil 
ve ıslah ediyor 

Adana meb'mu Hi1mt B. 
Hal fırkasının, memleket spo-

runa yeni bir veçhe vermek için 
harekete ıeçtiğini bu siltunlarda 
memnuniyetle kaydetmiştik. Fır
kanın bu husustaki faaliyeti 
dnndenberi müsbet Ye fili bir 
sahaya srirmi•tir. 

Muhafız taburu K. lımall Hakkı 8. 
Malum olduğu üzere Halk fır

kasının kırklar meclisinden ay
rılmıı bir milli teşekküller ve 
cemiyetler encümeni vardır. 
Mezkur encümen tarafından spor 
teşekkUlünün ıslahı için seçilen 
Adana meb'usu Hilmi, Samsun 

(Alt tarafı 6 ınc.ı Hl fada) 
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Reisicümhur Hz. 
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[Üst taraft r Jnci ıayıhamızda] 

Anltarada Cümhuriyet hayra-
mmı Ye Türk-Yunan itilafname-

.sinin M. Venizloı, ismet Paşa, 

Temk Rtittü Bey ve M. Miha-

lak:opuloa tarafından imzası in
tibaabnı gösteren filmden sonra 

«Garp cephesinde sUkunet var» 

filminden bazı harp sahneleri de 

g6sterilmiıtir. 

ReiıicUmhur Hz. bundan son-

. ra Serseri kıral filmini tcmap 
buyurdular Ye on yediyi on geçe 

ıin•madan çıkarak doğru ıaraya 

aYd•t ettiler. Gazi hazretlerı si

nemadan çıkarlarken pasajda 
Ye caddede kendilerini görmek 

için ıitap eden halk tafları 

tuahndan hararetle alkıtlanmış
lardır. 

Haber aldığımıza göre nezle

den rahatsız bulunan dişlerini 

tedavi ettirmekte olan Reiıicüm

hur Hz. bir kaç glin iıtirahat 

edecekler ve ziyaretlerde bulun
mıyacaklardır. 

Gui Hz. nin bir iki gün sonra 
Halk fır kasını ve Darülfünunu 
ziyaretleri kuvvetle muhtemeldir. 

Gazimiz nerele~ teırif 
edecekler 

ra Gazi Hz. ne arzı tAzimat ede-

rek Cenevre konferansı ve Av
rupadaki temasları hakkında iza

hat vermesi muhtemeldir • 
Murahhas heyetile beraber Av

rupada bulunan Riyaseti Cllm· 
bur baıkAtibi Tevfik Bey 

avdet ettikten sonra Gazi 
Hz. ne refakat edeceklerdir. 
İstanbul, 3 (A .A.) - Reisicümhur 

Hazretleri bugün saat 14 buçukta re· 

fakatlerindeki zevat iJe EJha.ınra sine-

1 

masma gitmişlerdit:. Gazi Hazretleri 

nin temaşa buyurdukları filimler ara
sında Ankaradaki çiftllklerini göste-

ren ve Amerika milletine hitaben vaki 

beyanatlarım ihtiva eden Fox'un sesli 

filimi, son seyahatleri safahatına ait 
bazr şeritler vardı. 

Sinemadan çıkarken pasajda. ve cad 

dede ge1ip geçmeğe mani olacak kadar 

bir halk kalaba1rğı tarafından hararet 

le alkışlanmışlar ve doğruca saraya av 

det buyurmuşlardır. 

1 lstanbul, 3 (A. A.) - Reisicümhur 

Hazretlerinin lstanbula vürutlanndan 

sonra dişlerinde bir anza olmuştur. 

Müdavi hekimler tedavinin on gün ka-

dar devamı lüzumunu ifade etmişler 

dir. Bu sebeple müşarünileyh Hazretle 

ri seyahat programlanna Ye l8tanbul-

da kendilerince mukarrer ziyaretlerine 

kısa bir müddet fasıla vere<:eklerdir. 

Telgraf haberler 

ElazizliJer 
Ankaraya bir heyet 

gönderi vorlar 
Şümendüferlerin şehirlerine 
de uğrahJmaaını isüyecekler 

EfAzjz, 3 (Yakıt) - Fevzi Pş. 
Hz. nin ıeyyahatleri esnamında 
kendiıinden bütün ballnmızm 
temenni ettiği Eluize yaklaşan 
şümendüferin şehre uğratı\maaı 
Ye bu ıuretle memleket ikhıa
diyatmın vikayesi hakkındaki 
vaitleri ve vilayette bu husuıta
ki mevcut bUyük alaka dolayı
si)e Ankaraya bir heyetip izamı 
kararlaşmışh. Yarın Belediye 
reis vekili hacı Kadir, Ticaret 
oda11 reisi Sunguroğlu Ahmet 
Şükrü Beylerin ve cemiyetlerin 
jştirakile bir heyet Ankarada 
birinci U. Müfeltite mülaki ola· 
rak bUkiimet ne:zdinde temenni
yatta bulunmak üzere hareket 
edeceklerinden devletin şümen
düfer siyaseti bu muhiti ve onun 
iktisadiyatmı canlandırmaktadır. 

Leyh ve meccani millet 
yatı mektep1eri 

Kaıtamonu, 3 (Yakıt) - Bu
rada, lneboluda Ye Toıyada bi· 
rer yatı millet mektebi açıldı. 
Bunlarda tahsil miiddeti 5 aydır 
ve meccanidir. 

ANKARA GARSONLARI 

Tevfik Rüştü Bey 
(Ü.ı taraf. 1 inci sayfada) 

mağı ve muka\"emet etmeği bildikleri-
ni söylemiştir. 

Tevfik Rüştü B. Sofyayı zi)'aretinde ı 

slrih bir maksat olmadığını hatırlatmış 

ve bu scyahatın gayet tabit olduğunu 

çünkü haklkatlerin her iki milleti bir· 
birine yak•:l$nrdığını ilılve etmiştır. 

Tevfik Rüştü Bey, Türk · Bulgar 
dostluğun un Türkiycnin Ba!kan siyaseti
nin bel kerı;ıiğini teşkil ettiğin i ve Bul
garislanda hissiyatına tam bir makes bul· 
duğundan dolayı bahtiyar olduğunu sör
liyerek demiştir k i: 

"Iler iki komşun un arzulıırı ve dü
şünceleri o kadar mümasildir ki müte
kabil sadakat ve muh:ıbbet hisleri bes
lemek hususunda yekdiğerine rekabet et· 
tikleri zannolunur. 

Tevfik Rüştü Bey, biıı cephe teş kili 
siyasetine taraftar olduğu hakkındaki şa 
yiaları kat'! surette tekzip etm iş ve bild· 
kis bütün mesaisin in münhasıran sulhün 
tarsinlni ve h er türlü muhasım cephele. 
rin kaldırılmasını istihdaf ettiğini söyle
miştir.,, 

Türkiye hariciye vekili, mukarenet 
ve itllAf eserinin evveli komşular arasın

d1 başlam3 smdan \re tedricen tevessü 
ederek bütün milletleri v' beynelmilel 
hayatın bütün sahalarını ihtiva etmesin 
den kimsenin mUtehayvir olmaması la
zımgeldi~lni ilAve ederek beyan'.l tın a ni
hayet vermiştir. 

Türk - Bulgır Cemiyeti 
Sofya, 2 (A.A) - Türkiye hariciye 

vekili Tevfik Rüştü bey, Türk - Bulgar 

cemiyeti komitesi Azasını kabul etmi,tir. 
Mumaileyh, iki komşu memleketin sem· 
patisi hakkında teminat vermiş ve Bal-

Tevfik Rüştü Beyin münaziifih rnet'• 
elelerin halli için Bulgaristtı n ile Yun~· 
nistan ı:.rasında tavassutta bulunduğu 11• 

vayeti doğru değildir. 
Giornele Oitalyenın mekıle'i· 

Italyan gazeteleri Tevfik RüşttJ 
beyin Roma seyahati münasebetile uıun 

h . e· ma!raleler neşretmişler bu seya ıtın 

hemmiyetinden Türk • ltalyan dosduğuıı· 
dan bahsetmişlerdir. 

Giornale dltalia gazetesi bu münase· 
betle neşrettiği bir makalede diyor ki: 

•·JtEllya, Tüıkiye hariciye naıırınt 
büyük bfr samimiyetle k:ırşı lıyor ve ~; 
nun şah~ında dost ve şarkt Akdeııı 
milletleri ıra~ındaki iti\H politikaı tnııı 
kıymetli ı\mili olan yeni Türkiyeyi sc· 
lamlıvor. 

G eçende imza edilen Türk - Yunaıı 
muahedesi son seneler ;r,arfı nda AHupll' 
da vuku bulan en mühim hadisedir. 130 
muahede A vrupanın karışık ve endiş~li 
vaziyeli arasında vuzuh ve istikrar teıT1 111 

ediver. 
. Türkiye ile Itialya arasında mütel;~· 

bil emnivece istinat eden münasebet her 
noktai nazard· n memnuniyete şayandır: 
l talya, Gazi Tiz. gibi bir relsin idare.si 
altında inkişaf eden yeni Türkiyenın 
terakkivannı büyük bir alA.ka ile caldP 
ediyor." ltalya, 1:ürkiyenin istikM.I \'C c.•· 
mamiyeti mülkiyesinin bekasında bu n~· 
h ılmet kadar alakndardır ve Türk iyenın 
ik tisadi ve mali kuvvetlerini daha zir•· 
de inkişaf ettirmesini :! r ZJ eder. Yal nıt. 
iktisadt ve siyasi istiklAI bir hük!mct~ 
li\ztmgelen otoriteyi ve siyast hürriyeti 
temin edeı. 

T ürkiye şarkt AkJeniz muvazenesi~· 
de en mühim ı\mlllerinden biridir. lcal~• 
pek kuvvetli olan bu dmilin bir kat ds· 
ha kuvvet bulmasını arzu eder. 
Tevfik Rüştü B. bugün gellyor 

Hariciye vekillmiz Tevfik Rüştü B. ifl 
refakatindeki gazetecı meb' uslarla birlikte 

RelıicUmhur H:ı. nin ıehrimiz
den ıonra nereyi teırif edecekleri 
kat'i olarak bilinmemekle beraber 

ıııııı1111tıııenn111111m111111tHllllllllllllllW111t11 .. ı-ıuı1111ıuuınmııı• Ankara, 3 (Vakıt)- Buradaki 
kan milletlerinin mukarenetine çalışmak 
için yakında Türkiyede bir cemiyet 
teşekkül edeceğini bildjrmiı tir. 

bugün Sofvndnn ll\•deti beklenmektedir· 

trenle Kırklareline hareketleri, 

oradan otomobille Ediroeye git

meleri .-e müteakiben Trakya 
ldSylülerile temasta bulunarak 
Tekirdağma gitmeleri ihtimal 
dahilindedir. Gazi Hz. nin Trak

yadan sonra Gelibolu, Çanak
kale tebitliklerini zJyaretten son· 

ra Mudanya ve Bursaya giderek 

avdette Balıkeıir tarikile karadan 
bmiri teırifleri muhtemeldir. 

Gazi Hz. nin lzmirden sonra 
Mersin ve Adanaya yapacakları 

ıeyabati de Ege vapurile yapma
ları ibümal dahilindedir. 

lzmir, Mersin ve Adanada 

timdiden istikbal hazır1ıklar1 ya· 

pılmaktadır. 

Hariciye vekili Tevfik Rüıtü 

Ka.zannıakiçin 
1 ilk şart ilandır 
H 
i5 .. 
i 
1 

1 ~~ 
~~ 

ll~nsız kazancı arlırmava 
savaşmak, havada ta· 

J.ı are.sz uçmıva çalı~
mak gibidir 

Ticaretinizde, san'atınızda 

muvaffak olmak istiyorsanız 
gazete ilanına ehemmiyet ve 
riniı : Gazete ilam ilinlan n 

i3 
.. en kolayı, en ucuzu, en te ı=· :.!. .. sirlisidir. 

Ü l§te iJin tarifemiz: 
~~ H Sonuncu ıayıfada Satın Kurut 12,5 : 
:: 5 inci .. .. " 2S 

:ıı· 4 .. .. .. • 40 
2 .. • • .. 100 
1 .. .. ~ .. 200 

E Reaml il!nlar, •onuncu sayıfııda 10 Kr 
fi ilin memurumuz size fay· 
i dalı bir ilimn şekil ve üc
ii reti için hizmet etmeğe ha
:: zırc:lır. 
Eam11111rı-ımuumıcm111•11111111wu11H 

aıarsonlar bir cemiyet yaptılar. 

SAMSUNDAKi TOTON 
FABRlKASI 

Ankara, 3 (Vakıt) - Samsun· 
daki tütün fabrikası, yeni bina
lar ilivesile tevsi edilecektir. 

Yunan Hariciye nazırı 
yeni bir harbin imkansız 
o]du~unu söylüyor 

Atinaya bildirilen haberler 
Atina, 3 (Aneksar " Titos) - Sof yadan 

telgrafla bildirildiğine göre Tevfik Rüştü 

8. Bulgar başvekili M. Liyapçef ve 
hariciye nazın M. Burof ile uzun müla
katlarda bulun muştur. Nim resmi malO
mata göre b~ ylik bir. sa}DimiY,~t için~e 

cereyan eden bu mlilfıkatlar esnasında 

iki hükılmet ricalinin noktai· nazarlarında 
tam bir mutabakao efkar müşahede r.di l
miştir. Yalnız iki memleketi alakadar 
eden meseleler değil , fakat vaziyet umu-

Atina 2 (A.A.) - Hariciye nazırı m1 siyasi de tetkik olunmuştur. 
M Mihalakopulos gazetecilere beyanat· Tevfi k Rüştü B. bu mültı.katlardon 
ta bulunarak demiştir ki: sonra gazeteilere beyanatında Sofya ile 

- Yeni bir harbin imkAnsız oldu- Ankara arasında noktainazar işti raki bu-
ğunu kat'iyen zannediyorum. Fakat. lunduğunu n Bulgari Hanın sulh ınenfa-
harp olursa muh•k:kak ki bunu arazi atine olaıak kuvvetli olma-'ı lazım geldiğini 
üzerinde emeller besliyen memleketler beyan eylemiştir. 
sebebiyet vareceklerdir. Tevfik Rüştü Bey Adnadan geçip 

Hal~ukl, ne Türkiye ne de Yuna- gcçmiyeceği hakkında gezereciler tara -

Tra•Jzon - Iran yolu 
Ankara, 3 - Trabzon - Jra11 

transit yolunun intasına nezaret 
etmek üzre Nafia Yekiletince 
bir heyeti fenniye gönderilece1'' 
tir. Bu yolun inşası iki sene sii' 
recek ve bu, memleketimizin eıı 
mükemmel şoselerinden biri ol•' 
caktır. 

Madam Piyera 
Ankara, 3 (Telefon ) - :KD' 

medi Fransez artistlerinden M'' 
da:m Piyera buraya geldi. Bit' 
kaç temsi! verecek. 

Turkocet}mda konferen• 
Bu akşam Türkocağı.nda sa.at 21 dt 

Doktor Aptullah Cevdet B. tarafınd1.11 
"Mütefekkir şair Y.M. Gu yan ve ş iirleri• 

l!ltJ' mevzulu bir konferans verilecektir. JJ 

nu müteakip Beethovendan güzel pıt' 
açlar çs.Jınacaktır. nistın hiç bir veçhile arazilerini tevsi fından lrat edilen sııalt· verdiği ca,•apta 

etmek emelinde değillerdir. demiştir ki: Btr doğum . 

k - "Hayır şimdi Atinaya uğramıya· Maarif müste,arı Emin be)'I~ 
Alütlıiş bir ra am! cağım . ilk baharda nisan yahut ma}'IS bir kızı dünyaya gelmiştir. ({erJ 

Londra, 2 (A.A) - 24 Teşrinisanidr aylarmda Ismct Paşa ile berıbcr Atina- dileriui tebrik eder, yavruya d• 
· ~vin Avrupadan avdetten son

ı 
işsizlerin adedl 2,286,460.ı bulmuştur. ya gideceğiz. ,. uzun ömür dileriz. ~ 

'memlekette, nahiyede, mahallede - Hocam siyanetine teşekkür e- bir tediptir. Semavi bir ho,nutııı:t:~ 
bet bereket olmaz .. Daima Allahm derim. Sen de benim sözüme dik- luğun işaretidir. Yine aldıran olfl' i 
gazebi o semtin üzerindedir. Gö· kat et .. Ve emin ol ... Cenabı Hak yor .. ille o sinema •. ille o !eh'fıJ", 
rüraünüz yakında başımıza neler guya uğursuz y~r~~~ış oldu~u bir gölge. oyu.nu .. İlle o çoluğa Ç°'i:, 
gelecek?... kulunun ıeametı yuzunden bır ma- ğa goıtenlen umumhane sahaıe . • 

Ebülkütüp Tahsin Efendi tees- haileyi, bir nahiyeyi, bir memleke- ri .. Ule 0 kepazelik, İlle o edep•':ı: 
ıürle batını çarpıtıp süzülerek: ti batırmaz .. Hem şimdi din ile ah- Iik ... Çok tükür ki yine başıınıı:dıJ" 

Yazan: Hilseyin Rahmi I~ _ -- __, - Hocam filozof Hikmetullah lak ayrılmıştır. Ne dindar ahlaksız- aşağı gökten taş yağmıyor ... S•bJ' 
- biiıbütün dinsiz değildir. O büyük lar vardır. Ve ne ahlaklı dinsizler esmaül hüanadandır. Cenabı tfe.~ 

!anlar uydurdukları iftiralar ekse- karıştırırlardı. Fakat Tahsin Efen- bir kuvvete inanır .• Bir nevi dindar vaı·dır.. b l d G f .. h" d' f•' 
' d. 'dd" ı d d F k . . f d . . d. N ··b'll"'h 1 . . . sa ır ı ır. a ururra ım ır... d~ riya akıllara sığmaz bir bethahlık- ı cı ayetten ayrı maz ı... ır. a at ıtıra e erım semn ı- - euzu ı a ne er ışıtıyorum. k t h tt f k t .. b.. dünY" 

ta olduğu halde bu müfsitler sözle- Kahvede ne zaman filezof aley- ninden değildir. - Buhar ve elektrik makineleri a a re e, . . ~ .~ ° Cur t sefşt1 
. . . b' v l I T-L-· Ef d. H k"· . b .. k'' .. . h. 1 o zaman goruruz.. enne rine öyle bır ıamımıyet rengi verir- ıne agız ar açı ına aıuın en ı oca opürerek: nı, ugun u motor len otomo ıl e- . . . . h az,_171 

ki . kul k d h 1 ··d f . .. ki. B . d' . ··b· • d n ol . t 1 . d l .. kımler ıçmmış.. Ce eneın Ier inanan, marunıyan ak a- er a mu a aaya gırıtır garez r- - emm ını mu ınım e - rı, ayyare erı, ra yo an, rontgen- . . • . k" latıJıt· 
k d . . 1 1 .dd ti • . b ...... ~ k"' f' d' e·· 1 k f . f 1 . f 1 . l d kımler ıçmmı§, o va ıt an bartmaktan en mı a amaz.. arın şı e erım ya fLll-maya ug- mıyan a ır ır. oy e e ereı e- erı, gramo on an, smema arı a- b . .. . . l h 

1
. e ... 

f l b. d k. · · d d b" h 'f' ·· ı· · k h h d h b'I 1 · · d Ra bım cumlemızı ısa ey ıy filezo a ey ın e ı te9nıat gıt- ra§ır ı. cere en ır erı ı mus uman a - a a a ı meın ne erı ıcat e en d k cı'Yo• 
ba d M h ll l. .. a· .. . fil fu 1 ht . d 1 .. d f d. . ? b·· .. k . 1 h h d" . - Hoca Sa ık sana ço a tikçe ka rıyor u. a a e ı uç ır gun yıne ozo n a ey ar- vesın e nası mu a aa e ıyonun. uyu mucıt er emen ep ınsız 

partiye ayrıldı. İkisi aleyhtar bir ları alet püskürmeye bqladılar. Tahsin Efendi sana ebülkütüp di- dirler... rum... . . . 
kı k h ·d· M h il Eb'"l k'·t·· T h • Ef d' ·dd' 1 c·· ·· k' k k.t H · d b I t - Nıçın efendım? 1mı oldu ça le tar 1 ı.. a a e- u u up a stn en ı cı ı yor ar... oruyorum ı ço ı ap o - epıı . e yere atsın ar.. - . •t"'' 
de filezofa çok hürmet eden yaln.ız belagatile onları teıkine atıldı. Me kuyan çok yanılıyor. Elhamdülil- cat edemez olsunlar.. Sanki gü- - Bu kafa ıl~ bu asırda ~y ıı j• 

bir zat vardı. Ebülkütüp Tahsm sele yine ale.-lendi.. lah ben bir kitap okurum ve yalnız nahlarımız azmış gibi bir de bunla mak ıstırabına ugramış oldui'1 
Efendi. Bu adam kitap, ilim, fazi- Hilanetullahm bat dü§manı ho- ona inamrım ... Böyle bir i:ınanıızı rın şeytani icatlarile boynuınuzca çin.... '!o' 
let ltıkıdır. Deli filezofun sözlerin- ca Sadık bağdat kurduğu peyke- müdafaa etmek küfre tirke iştirak maaiyete dalıyoruz .. Allahın esra- - Ben sana daha çok ~.cı b&J 
de çok hakikatler bulunduğunu nin üzerinde vazeder gibi iki yanı· tir. Aklını batma a1. Dalaletten rım anlamak için göklere çıkıyor- rum Ebülkütüp .. Elbette bir gurı "' 
yalnız o takdir etmiştir. Binaena- na sallanarak: kaç •• Korkarım ki bu menhusun lar .. Sapır sapır yere dökülüyor- bozuk itikadının cezasını çekec::ef' 
leyh Hikmetullahın sohbetinden - Bu herif zındıktır, bu herif terrü teametinden sana bir felaket lar kafaları patlıyor beyinleri dağı- sin .. Müdafaa ettiğin o ınel'ull .,~ 
lezzet alan tek adam işte odur .. münafıktır, bu lierif uiurauzdur, erİflDeain.. hyor. Yine rabbimin gazebini an- lozofun elbette bir 9eametine ııB 
FilezoEu seven gençler onun lehin· bu herif dinsizdir. Bu herif İman- Tahsin Efendi septik bir tebeı· lamıyorlar .. Otomobil1er her gün yacaktm .•• 
deki müdafaalarına :1.meriya alay sızdır. Böylelerinin bulunduğu sü.mle; kaç kİ§İ çiğniyor ... Bu hal manevi .(Bitmedi) 
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1 in hisarlarda 1 

Saran fabrikaları ... 
yapıiacak 

Müskirat inhisar idaresi şarap· 
cılık hakkında bir proje yapa· 
caktır. Bu proje 
nucibince lzmir 
havaHsinde şa · 
rapçılık için bir 
kaç fabrıka açı· 
lacaktır. Bu fab· 
rikalarm idares 
bir kooperatif· 
verilecektir. Ş;ı 
rap kooperatif, 

bağ sahiplerin- Müıkirat inhiaarı 
den üzüm ala- müdürü A11m B. 

tak, miltehaasısm nezareti altın
da şarap yapacaktır. 

Bundan baıka Kırklarelinde 
bir şarapçılık kooperatifi tesi• 
edilecektir. Müskirat inhisar ida
resi kooperatiflerin idaresile meı
gul olacak bu müesseselerin kre· 
di ihtiyaçlarını temin edecektir. 

Vilayette 

lkr;;-;; istikraz müessese
leri ve kefalet 

ikraz ve istikraz müessesele
rinin bundan sonra yapacakları 
muamelelerde kefalet vermeğe 

mecbur oldukları villyete bildi
rilmiştir. 

Fermanlt deJi . 
Aptülmuktedir isminde bir 

rnecnun dün vilayete bir istida 
vererek kendisinin şimendüfeı 
'Ve telefon mucidi olduğunu ir' 
dia etmiş ferman istemiştir. 

Aptülkadir ef. muayene '\ 
hmarhaneye zön 'eı ilmiştir. 

"1ülkiye nıüfetfrtliğinde. 

Beledive intihabat. 
tahkıktı başladı 

lstanbul belediye intihabı tah
kikatile meşgul olan mülkiye he· 
Yeti teftişiye reisi Hüsnü B. ir 
riyasetindeki heytt dün muhteli 
ıevatı dinlemiştir. 

Bu meyanda müfettiş Mustaf 
Sabri B. Kadıköy ve Sezai B. dr 
Bakırköy mmtakalarma gidere ... 
tahkikatla uğraşmışlardır. 

~rısefaınd~ 

IVlersılya hattı da 
yakında açıılıoak 

Pire seferlerinin fazla rağbet 
kazandığını gören Seyrisefain ida· 
teai Marsilya hattının da küşadı 
İgin hazırlıklara başlamıştır. 

~da; 
Şirketi hayriye kıt tarifesı 
Bugünden itibaren şirketi hey

tiyede kış tarifesinin tatbikine 
baflanmışhr. 

Brr vapur karaya oturdu, 
kurtarıldı 

Kalkavan zadelere ait «Kal
~,,,~n» vapuru dün limanımızdan 
.. ırnıre giderken Büyükçekmece 
on .. 

Unde karaya oturmuş.ada kur-
tarılmıştır. 
Sia düdüklerinden bu sene 

istifade edilecek 
d" ~ ahlisiye idaresi umumi mü
~tu Necmettin B. Ankaraya 

gıtrniştir. 

Mecanettin B. kendisile görü
ftn bir muharririmize şunları söy
tllliştir: 

- Ankarada bütçe işlerile 
~efgul olacak ve bazı mühim 
Ususatı tetkik edeceğim. 
l' ahlisiye tesisabnm ikmaline 

~ah~ıyoruz. Tesisat karadeniz 
reğJisinde bitmiştir. Yaza mah

:us •lmak üzere Yalovada bı
S~ktığımız grup avdet etmiştir. 
ıa düdüklerinin konmasına bu 

'eı:ıe çalııacağız. 

( Çok ayıp bir iş 1 

Amerika ticaret muı
teşarına hediye 
edılen incirler 

Kaydedildiğine göre geçenler· 
de lzmiri ziyaret eden Amerika 
ticaret müsteşarı M. Klayn'a iz. 
nir namına hediye olarak Tica· 
ret odasınca 10 ~utu incir ve
r ilmek istenmiş ve bunların ha
~ırlanması Taranto müessesesine 
·avale edilmişti. 

Bunlardan 7 si M. Klayn'a ve
rilmit ve Odada kalan üçü açtl
dığı vakit kurtlu Ye adi incirJr 
dolu olduğu görülmtiıtür. 

lzmir tticcarları bu hadiseden 
lıaklı bir teessür duymuşlardır. 

A~yede_: 

Oç katil 
Davasında karar 

.V'! E znunler dan bır i 18 biri 16 
biri 3 sene hapse mahkQm 

edildi 

lstanbul ağır ceza mabkeme
ıinde dün birkaç katil davası 
rli'yet edilmif, üçllnde de karar 
verilmiştir. 

Davalardan biri, karısı Ayşe 
H. ı öldürmekle maznun sucu 
Osman Nuri aleyhindeki dava
dır. Kendisi on sekiz sene ağır 
\"pse mahkum edilmiştir. 

lkincLi, Artin isminde birisini 
avga neticesinde öldürmekle 

maznun Arap Kadrinin dayasıdir 
16 sene ağır hapse mahküm eclil· 
m;ştir. 

Üçüncüsü Hüseyini kavga 
neticesinde ~ umrukla öldürmek· 
le maznun Arnavut Mehmet 
aleyhindeki cJavadır. Katil kastı 
olmaksızın yumruk savurduğu 

ve l<alp hastalığından rahatsız 
bulunan l iüseyinin bu Yuruş ne· 
.'cesinde öldüğü anlaşılmış, maz 
ı.un, ölüme sebebiyet maddt 
sinden beşer sene ağır hapst 
'11ahkfım edilmiş, bu ceza, ka· 
nuni bazı sebeplerle üç seneye 
indirilmiştir. 

Komünistlerin muhaker.ıtıi 

Komünistlik tahr:kAb ile maz
nun olanlarm muhakemeıine bu 
sabah on buçukta lstanbul ağır 
ceza mahkemesinde başlanacak
tır. Bu davadaki maznunlardan 
bir kısmı, lzmirden getirilmiıtir. 
içlerinde iki de kadın vardır. 

Tekvim davası 

Matbuatta araııra intikal da
valarına tesadüf edilir, taklit 
davalan daha seyrek görülUrdil. 
Son gllnlerde yeni bir taklit 
davası açılmııtır. 

Dava, .. Kanaat,, kütüphanesi 
tarafından neşredilen tütün in· 
inhisarı idaresi neıriyat müdürü 
Mahmut Rağıp Beyin tertip ettiği 
"Takvimi Rağıp,, ın isminden is· 
tifade edilerek bu takYimin un
van ve hemen hemen mündere
catım takliden başka bir takvim 
piyasaya çıkarıldığı iddiasile a
çılmıttır. Taklit takvimlerin taş· 
raya gönderildiğini, lstanbulda 
kapağı değiştirilerek satıldı kay
dedilmektedir. Müddei umumilik 
meeeleye vaziyet etmittir. 

Eytım ve eramil matları ve 
beyınname 

Dünkü gazetelerden biri ey
tam ve eramil maşı alanların 

yeniden beyanname vermeğe 
m~cbur tutulacağını yazıyordu. 

Dün zat iıleri mubasebecili
ğile vilayette yaptığımız tahki
katta bu haber tekzip edilmiftir. 

Projeler hazırland~ 

Süleyman Nazif mer
hum için bir kitabe 
Süleyman Nazif merhum için 

yapılacak kabrin projesi hazır
lanmaktadır. Kabrin taşı üzerine 
işlenmek üzere merhumun kar
deşi Faik Ali Bey şu beyiti yaz 
mışbr: 

cŞt'I şe:: mürekkep olmalıdır, yıldtrım 

kal m> 
«Tahrir için lritnbd sP11ki me2arım• 

go~~~~ 
LaS}vedilen komisyonlar 

Gümrük satıı komiıyonlarmm 
hepsi lağvedilmiştir. 

Bunların vazifesini bir umumi 
komisyon görecektir .. 

Sahipsiz etyalar satılacak 
928 senes"ndenberi gümrükler 

de biriken sahipıiz eşyaların sa· 
tılığa çıkarılması için teıekkül 
eden heyet dün fevkallde ola
rak toplanmış ve tesbit ameli
yesinin teciline karar vermiştir. 

Sefaretlerde; 

Rusyada ihtilal 
haberi yalandır 

Rus sövyet şuraları dahilinde iğtı 

.-1 ır vukua geldiğine dair Avrupa gn 
:ctcle~inde intişar rden havadisler hak
rnıda Rus sefiri M. Suriç bu gibi işaa· 
ın külliyen esassız olduklarını \-e sövyet 

' ıtihadına muarız kuvvetlerin kı\zip icat· 
ırından ibaret oldukl:ırını söylemiştir. 

Rusya dnhilinde tam bir sükun hükiim 
sürmektedir. 

Beted ly_ed~ 

At.şap evlerde eıash irıtıata 
müsaade edilecek 

Belediyede bir senedenb~ri yeni ahşap 
inşnta \ e esaslı tamirata müsaade etme
mekte idi. Esaslı tamirat yapılamama· 
sı yüzünden bir çok evlerin harap ol· 
mak tehlikesini nazari dikkate alan be
lediye hu karan değiştirm mecburiyetini 
hissetmiştir. 

Bundan sonra ahşap evlere yeniden 
ahşap kat ilave edileceği gibi esaslı ah
şap tamirata da müsaade edilecektir. 

Memurin müdürü Samih B· 
Ankarayı gitti 

Belediye memurin mür.ürli Samih 
B. Ankarııyn gitmiştir. Belediyenin itfa· 
iye, benzin, yağ ve huz deposu için 
alınacak kambiyo meselesi ve diğer 
belediye işlerinin halli ile uğraşacaktır. 

Mütekait doktorların marşları 
Belediyenin idart>~i altında bulunan 

mütekait doktorlar henüz maaş alma· 
mışlardır. Sebebi de şudur; 

Ru gibi mütekaitlen· barem t:ıtbik 
edilince tekaüt maaşlarını alıp almamak 
huıusunda tereddüt hasıl olmuş ve key
fiyet vek:lletten soıulmııştur. 

Defterderlıkta· 

lkr.all"iye tal" kikatının netioesi 
Defterdar ve arkadaşlar ınm 

aldıklau ikramiye tahkikatı ne
ticesi liç güne kadar belli ola
caktır. Defterdar Şefik B. An
karaya g' ttiği vakit Maliye müs· 
teşarı Ali Rıza B. den bu para· 
mn tevzii hakkında müsaade al
dığı da söylenmektedir. 

Kadri PJ- şehrimizde 
Birinci umumi mufl'ttişlik as eri mu 

şıviri Kadri f'ş . ıiç ay tcbdilhava alarah 
şehrimize gelm iştir. 

3 -VA_,.IT 4 f~~innnue~!el 1';ro -

Ecaırruf hafl:r sma lıazırt7:] 

Kadın ar tıid ğ.nden 
1 

eş han1m konferans 
verecek 

Kadınlar 1.>irliğı atasından reis 
L:ıtife Bekir, azadan Aliye Esat, 
Mevhibe, Saime Faik, Meliha 
Avni, Nezıhe izzet H. Iar dün 
akşam Sanayi birliğine gidere: 
birlik umumi l- atibi Nazmi Nur 
beyle tcısarruf haftasında kadın 
birliğinin mesaisini tesbit etmiş 
.erdir. Kadınlar birliğinden beş 
!-fanını tasarruf haftasında beş 
rnnferans vereceklerdir. 

Memleket haberleri 

idamları istend fakat 
beraat et1iler 

Menemende Ömer isminde bi
rini öldiirmeklc maznun üç kişi

nin istintakça idamları istenerek 
mahkemeye verilmişti 

Menemen mahkemesinde evel
ki gün bu dava intaç edilmiş ve 
üçünün de masumiyeti anlaşıla

rak beraat etmişlerdir. 

1 Limanda J ----idare meclisinin legvı 
hakkındaki karar 

Liman şirketi meclisi idaresinin lağ
vedilerek vazifesinin iki mürıkipliğe bı
rakılacağını dün yazmıştık. 

Alkığımız mütmmim ma11ımata güre 
bu k:ırarın tatbicin.: maltye vekaletince 
yakında ba~lanacak ve karar aynca Iz
mir, Mersin liman inhisarlaJ'Jna da teşmil 
edilecektir. 

Ticaret alem nd~ 

Harice gönderilen emtia 
tahlil edilivor 

Tlarice sevkedilccek ticarf emtianın 

tahlili için ıicarer mektebinde açılan IA
boratu\ r bir aydan beri faaliyete başla· 
mıştır, :VJi.iessesenin müdürü dün bir 
muharriı i mize ~unları s,öylemiştir: 

- l~iboratunrımız lstanbulda ilkte 
şek.küldür. Tabıt asgari kadro ile çalışı

\Oruz. Halen bir baş mütehassıs ile iki 
mütehas~b ve memurlarımız vadır. 

L!boratu\'ar bütün ticari emtiayı ve 
mahsulatı tahlil ettiğinden istandar-
disaniyon için hüyük bir kıyme· 
ti haizdir. Hesmi ve nim resmi mücsse
selt re yapı lan tahlil ve taharrilerden 
hiçbir para alınmamaktadır. Ilususr eş 

has ve mücııseseler içinde asgari bir 
ücret tarifesi tesbit edilmek üzeredir. 

Mülkiye mektebinin 
54 üncü senesi 

Bugün mülkiye mektebinin 
54 üocli yıl dönümüdür. Bu mü· 
nasebetle mektepte bir müsa
mere verilerek bu dönüm glloli 
tes'it edilecektir. 

Diplomasız mimarlar 
Güzel san'atlar birliğine mensup 

diplomalı mimarlar birçok dimlomasız 
kimselerin kendi! . ı · mimar süsü vere· 
rck gizli inşaat y aptıklanndan haberdar 
olmuşlardır. 

Rir içtima neticesinde bu gibi mi· 
marların müddei umumiliği ihbar ve tes· 
!im edılmelı:rine karıır verilmiştir. 

Gayri wübadıllere tevziat 
ne vakıt? 

Gayri mübadiller cemiyeti 
62500 lngiliz lirasından hisse al
lacaklarm listelerini kamilen yap
mıştır. T evziyata başlamak için 
paranın verilmesi bekleniyor. 

--~""-
Bir Amerikr lı grup ve 

Devlet bankast 
Amerikalı bir grup, DeYlet 

bankasına sermayedar olarak 
'ştirak etmek Uzere maliye ve
kaletine müracaat etmiştir. Hal-

buki bu kabil müracaatlar için 
dde mevcut hisse senedi olma
dığından ya iirkete ret cevabı 
verilecek, ya kanun tadil edile
cektir. 

i-'-·~.;:-c~ ~~~;e -;.:::;;:-, 
F~1Iorinah Naziin B. 
l\1ektupcu o'du! 

Haber al 1 ı ~ ım ı ı ;ı g re meşhur 
şa. r, ze}li dahi! iham F lorinalı 

Nazırn B. Em
niyet Umu .u ye 
ecmu;sı mü· 
ürlü< ünde o 

.erf a·ı ~İze v -
iiyeti mel tup
, u'uğ una t~rin 

•dı ı m·~t r_ F. ('
·: nalı Nfzırn B. 
1stanbul kar:le· 
r n n meçi ulıi 
o'rnıyan bir 

Nazım B. şahsiyettir. Ne.ş· 

!ryalile ve muhtelif ihtifa!lerde 
inıatlarile kendini pek çok frı· 
nıtmışhr. Son sen~:erde mizah 
gazeteleri tarafından bir hayli 
hücumlara maruz kalmış ise de 
Ankaraya azimeti üzerine gue
telerin dilinden kurtulmuştu. 

Üstat, Rize vilayetine tayini 
dolayısile her halde güzel Kara
deniz sahillerinin ilhamile yenl, 
eserlar ihda edecektir. Rize mü
nevverlerini tebrik ederiz:. 

Polis Haberleri 

Bir korucu 
Beykoz civarında kur
şunla vurulmuş olar ak 

bulundu 
Beykoza bir buçuk saat uzaktılct 

Çeşme yanında bir ceset bulunmuştur. 

Cesette iki kurşun yarası yardır. Bunun 
on gündenberi kaybolan Zani çiftliği 

korucusu Ismail olduğu anlaşılmıştır. 

Üsküdar müddei umumiliği tahkikata 
başlamıştır_ 

içkinin tesiri r 
Beşiktaş caddesinden geçmekte ola~ 

vilAyet otomobilini, nara atarak. durdur· 
ınak isteyen kamarot Sadullah ile ma· 
rangoz Kenan yakılanmışlardır-

Mesele yok mu ? 
Gece Kadıköye hareket eden !on 

vapurda öç sarho~ gümrük memurunun 
bazı hanımlara takılmak suretile hadise 
çıkardıklanm bir ğazeıe yazmaktadır. 

Bu hususta polise ademi malOmat 
beyan etmiş, Seyriscfain idaresi de bir 
sarhoşun sarkıntılığı izam edilmiş oldu· 
ğunu söylemiştir. 

Kahvede kumar 
Dün gece lstinyede Rifatın kahve· 

sinde kumar oynamakta olan birkaç kişi 
t.Jrmü meşhut halinde yakalanmışlardır. 

Polise hakaret 
Dün akşam Usküdarda Katırcılarda 

Ötekine berikine sarkıntılık eden Veli 
namında bir sarhoşu karakola davet eden 
polis Sabri efendi Velinin hakaretine 
maruz kalmıştır. 

Ciece eve dönerken 
Dün gece Beyoğlunda Samancı 

meydanında oturan Simon, geç vakit 
~arhoş olarak cvlne giderken 6 kişinin 

hücumuna maruz kılmıştır. 

Simon bacağından ve kulağından 
hafifçe bıçakla yaralanmıştır. 

Portakal hırsızlığı 
Dün arabacı Seyidin araba•ından 

!\ Ju;:c:ıfıı isminde birisi bir sandık por
tak • I çalmışur. 

Mustafa polisçe ~ akalanmıştır. 

l O senede 800 çor. p 
atırmıtlar 

Karlman mağazaları sahibi 
son zamanlarda polise müraca· 

atla maiazalarında kıymetli ipek 
çoraplar aımlılmrkta olduğunu 
ihbar etmiıti. 

Neticede bu hırs;zın masaza
nm 10 senedenberi tezgahtarı 
bulunan Natay He biraderı 

Sami oldağu anlaşılmıf ve 

cürmü meşhut halinde yakalan
mıılardır. Natay Ye Saminin a-

tırdığı (800) çih çorap ta mev· 
d~na cıkarılmıshr. 
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Şirketler meselesi 

Son günlerde terkoı kum
panyası aleyhinde şiddetli 

Tiyatrodan nra 
yazılar yazılmıya başladı. lstan
bulu zaman zaman "Kerbela,, 
va çeYiren bu şirket için ne ya
zılsa yeridir. Fakat bu dert, 
yalnız terkos belasından ibaret 
degildir. Türkiyedeki bütün ya-
1>ancı kumpanyalar, bir birinden 
beter varlıklardır. Topuna birden 
çare bulmak onları teşekkülleri
nin asıl sebebi olan halka hiz-
met yoluna sokmak için çalışmak 
lazım. Çünkü kumpunyalar, ayrı 
bir mücadele mevzuudur. 

Biz, hangisinden fazla canımız 
yanar, hangisinin süngilsü dn
'lerse ona hücum ediyoruz. Ya
ranm bir olmadığını çok defa 
unutuyor, birinin kanmı durdu
runca tekrar ge•tiyerek işi olu
runa bailıyoruz. Halbuki onlar 
sUIOk gibi en ince damarlarımızı 
bulurlar ve mideleri patlaymcıya 
kadar emerler. 

Evet şimdi aleyhinde atıp tut
tuğumuz T erkos, kumpanya dıt · 
vasımn sade bir cephesidir. Bu
nun arkasında ötekiler de var. 
Tramvay meselesi, susuzluk der
dinden daha mı az beladır? 
Zavallı halkın sabahları bu yüz
den neler çektiğini içimizde bil
miyen otomobil sahibi devletli
lerden başka kimse kalmamış-

tır sanırım. Niçin tramvay kum· 
panyasmın hareketleri böyle key· 
fe, hevese bırakılıyor. 

Hele kış tarifesinin tatbikine 
baılanalı beri, durakların mah
şer yerinden farkı kalmadı. 

Her sabah büyüklerle bera· 
her mini mini mektep çocukla
rı da dünyanın azabını çekiyor
lar. 

Arabalar geç kaldmlıyor. 
Başka saatlerde o kadar göze 
batmıyan bu hal, sabahları ana· 
mızdan emdiğimiz sntn r.urnu
muzdan getirecek bir işkence 
halini alıyor. Vagonların ıçı sar
dalya fıçılarına bile rahmet o
kutacak bir haldedir. Üst, baş, 
düğme falan kalmıyor. 

Kırmızı boyalı birinci sınıf 

arabaların kanapelerinde, ara
yerlerinde şöyle dursun, basa
maklarında yer bulursanız, ba· 
şımza değilse bile ayağınıza dev· 
let koşu konduğuna inanmanız 
ve sevinmeniz lazımdır. 

Kumpanya, elbette bunları gö 
rOyor, ihtiyacı görüyor amma a
damdan, cer kuvvetinden elde 
ettiği kar gözlerini başka taraf· 
lara çekiyor. 

Ya rıhtım şirketi? ... Yapmadı· 
ğı, hatta bir kroki11ni olsun çı
kartmadığı sahillerden hisse, be
del, temettü bilmem ne alan bu 
teşekküle ne diyeceğiz? 

Başlarken de söyledimya mem
lekette bir 41kumpanyalara karşı 
mücadele,, siperlerine girilecek 
zaman gelip ~eçmiştir. 

Ecnebi sermayesi ... ecnebi ser
mayesi diye bir terkipten bir 
umacı çıkarmıya lüzum yok, Bo
yunduruk şeklinde gelecek ser
mayeye bu memlekette yer kal
madığını sanıyoruz. 

rsyyar ecı Veoır:ı c. ın bir 
tekzibi 

Bir g&7.ete, kendi kendine bir tayyare 
Maline muvaffak olaa tayyareci Vecihi 
B. in Ankarada IAkaydıne k11rşılandığı 
yazmıştı. 

Dün gelen Hakimiyeti milliyetle oku· 
duğumuza göre Vecihi B. bunu tekzip 
etmi~ ve Başvekil paşa f 11_ ile her taraf· 
tan hüyük tevceühler gördüğünü söyle
miştir. 

•Çehof"dan 

Y evgeny Oniegin Nadya 
Zelenina temsilini seyrettikleri 
tiyatrodan henüz avdet etmi~ti. 
Odasına girer girmez elbisesini 
çıkardı. Saçlarım çözdü. Beyaz 
bluzu ile masası başına oturdu. 
Tıpkı temsildeki Tatyana gibi 
mektup yazmağa başladı : 

"Seni seviyorum.. Fakat sen 
beni sevmiyorsun.. Hiç sevmi
yorsun!" Bunu yazdıktan sonra 
güldü ••• 

Henüz on altı yafında idi. Ve 
aşk ondan pek uzaktı. 

Gorny ile genç zabit Gron•devin 
kendisini sevdiğini biliyordu. Fa
kat şimdi tiyatrodan geldikten 
ten sonra onların aşkından şüp
he etmek iıtemiıti... Sevilmek 
ve saadetten uzak, ıstırap için
de yaşamak ne hoş bir feydi... 
Sevdiği halde bir mukabele gör
miyen bir insanın hayatında ne 
güzel, ne müessir ve ne roman
tik bir hc.ıkikat vardı.. Temsilde 
de öy)e değil midi?.. Oniegin 
cazipti. Çünkt1 daima sevmiyor
du. Tatyana lltifti çünkü çok, 
hem pek çok seviyordu.. Lakin 
yekdiğerini ayni derecede sev· 
miş olsalardı hiç şüphe yok ki 
can sıkıcı iki mahluk olacaklardı. 

Nadya aı1kı Gorny yi dü
şünüyordu. Mektubuna devam 
etti: 

" Beni sevdiğini söylemek 
için nafile ısrar etme. Ben her 
ıeyi biliyorum. Artık sana ina
namam.. Sen çok zeki, çok ki
barsın.. Her hususta kudretli 
bir istidada maliksin. lhtimalki, 
- bayır ihtimal ki değil ·muhak· 
kak ki seni parlak bir istikbal 
bekliyor. Fakat bana gelince: 
Ben bir zavallıyım.. Aciz ve sen
de ki hasletlerden mahrum bir 
kmm Sen de bunu pek ili bi
liyorsun.. Ben bütün hayatınca 
sana bir yük olacağım. Bunu da 
hiç istemem. Bende idealini bul-

duğunu zannediyonun ve o ümitle 
yaşayorsun.. Fakat bu zannında 
hata ediyorsun. Hemde büyük 
bir hata, seni felakete, uçuruma 
sürükleyecek bir hata... Er geç 
nevmidi içinde kendi kendine 
soracal<sın. "Bu kıza niçin te•a· 
düf ettim. Onu niçin sevdim ,, 
diyeceksin . Pi~man olacaksın 
fakat beyhu~e... Bu nedametin
de geç kalacal<sın dostum.. Hem 
o zaman bemide ateşe atmış 

olacaksın ,, Nadva kendisine 
acıdı. Penbe yanaklarını ıslatan 
ılık göz yaşlarını sildi ve devam 
etti: 

u Eğer annemi ve karde
şimi terketmek benim için çok 
müşkül olmasaydı rahibe olacak 
ve seni bu fena vaziyetten kur· 
taracaktım. O zaman be)ki sen
de başkasını sevmek için serbes 
kalırdın.. Mes'ut olurdun.. Ah 
keşke ölseydim .... ,, 

gözlerini dolduran yşlar onu 
artık ne yazdığım anlamayacak 
bir hale koymuştu. . Sanki bir 
menşurdan bakıyormut gibi et
rafı yeşil, pembe, ve daha bir 
çok renklere bürünmüt görü
yordu. Sandalyeaine çöktü .• 

Gor nv'yi düşünmeğe başladı. 
Ne füsunkar, ne cazip erkekti o?. 

N4dV• liornv; nin musikiye 
ait münakaşaların~aki halini yü
zünün güzel ifadesini gözlerinde 
canlaurlırdı.. liocnv ilıtira11ım 

Nııklt-den: aun Sükrü 

belli etmemek için bütün gayre
tini sarfediyordu. 
So~uk bir vakar, tam bir lakay 

di iyi terbiye alameti olarak 
telakki olunan bir cemiyette ih
tiraslar daima gizlenmelinıidir. 

Gornr de onu ğizlemeğe ça
lışıyordu. Fakat muvaffak o!~
mıyordu. Herkes onun musikiye 
karşı çok kuvvetli, sönmez bir 
iihtirası olduğunu pek ali bili
yordu. Hiç bir şeyden anlamıyan 
insanların musiki hakkındaki 

yanlış idiaları, bitmez Ulkenmez 
münakaşaları onu fena halde 
sinirlendiriyordu. Çok iÜzel pi
yano çalardı. yakıııklı ve mağ
rur bir zabit değildi. Fakat mu
tavazı ve kıymetli bir san'atkardı. 

Nadya nm yaıları gözlerin
de kurudu. Gorny nin verdiği 
bir konserde kendisine nasıl aş
kını itiraf ettiğini hatırladı. 

Mektubuna devaın etti: 
- Gronsdev ile tanıştığınıza 

memnun oldum. Çok değerli bir 
gençtir. Onu seveceksiniz. Dün 
saat ikiye kadar bizde idi. Hoş 
vakit geçirdik ... Senin de meclis
te bulunmadığına müteessir ol
dum. 

Nadya ellerini masanın üze
rine uzattı. Ve başını önüne 
eğdi ... DağıJmıf saçları mektubu 
örtüyordu, Gronsdev in de onu 

sevdiğini lıatırladı. Ona da ayni 
mektubu yazmaya hakkı yok
midi?·. lhtimal ki ona yazacağı 
mektup daha güzel olacaktı .• 
Sebepsiz bir seviııç içinde kalbi 
hızh hıılı çarpmağa başladı .. 
göğ5Ü şişti. Ruhundaki helecanı 
gittikçe büyudü.. T aıtı.. Artık 
aııl<larını unutmuştu .. Düşüncele
ri bir birine karışmıştı.. Saadet 
bislerj coıtukça coştu. Bütün vü
cuduna sirayet etti. Sanki hafif 
fakat serin bir rüzgar üzerinden 
geçiyor saçlarını dal~alandm
yordu. Kıvrak bir kahkaha ile 
omuzları titredi. Masa ve lamba 
sallandı. içindeki coşkun hisleri 
durduramadı. Gözlerinden bir 
yaf seli koptu .. 

Hem gülüyor, hem ağlıyordu. 
Önündeki mektubu ıslatmıştı .• 
dakikalarca gUldU.. Ve bunda 
haklı olduğuna kendisi de kani 
idi. Güldürücü bir şey düşünmek 
bu gülmenin ıabiri bir sebebi 
olabilirdi. Bu suretle o andaki 
gayri tabiiliğini örtmüş olacaktı .. 

- Ne hoı bir fino köpeği!.. 
Gran•dev in finosunu ve 

hikayesini hatırlamak istedi .. 
- Hayır hayır Gr onsdev i 

severım daha iyi... Kararını 
vermişti. Önündeki mektubu 
yırttı. Şimdi onu ve aşkını dü
şündü. Kendi sevgisi ile muka
yese etti. Neticede düşünceleri 

kafasına sığmadı taştı.. Artık 
b3htiyarlığı düşünmeğe azmett. 

Ve anladı ki hayat mükemmel-
dir.. Şikayet edilmiyecek derecede 

güzeldir .. Bahtiyarlığı kendisine 
haber verdi: Yalnız bu kadarla 
kalmayacak biraz sonra artacak 
onu tam mes'ut bir insan ya· 
pacak .• 

ilk bahar gelecek.. Onu yaz 
takip edecek. Annesi ile beraber 
Gronsdev deki sayfiyelerine 
gidecekler. Gorny tatili geçir· 
mek üzere oraya gelecek. Bera
ber gezecekler. Sevişecekler. 
Garbky de gelecek. Onunl11 
Kroket oynayacak. Hoş güldü-
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tanımamakta haklısınız ! Siz beni 
Otağm önünde oturan zevata 

şunları söylemişti: 

- Basradan bir heyet geldi. 
içinde yüıü gözü örtülü bir zat 
var. imamı görmek istiyorlar. 

Mehmet hemen kalkarak ota
ğın içine girdi. Hazreti Ali} i 
gördü. Ve ona haberi verdi. 

- Söyle, bunların başı kimse 
gelsin •.. 

Mehmet, (Ali) nin emrini teb
liğ etti; Çok geçmeden Basralı
lar geldiler. Mehmet, bunlara 
bitap etti: 

- Reiıiniz kimse beni takip 
etsin .. 

Cemaatin içinden yüzü gözü 
sımsıkı örtülü olan adam iler· 
ledi. Ötekiler dışarda kaldılar. 

Mehmet içeri giren adamı tak· 
dim etti: 

- Baaradan gelen heyetin re
isi budur. 

- Buyurun. 
Yüzü gözü örtülü adam yü

rüdü. Selam verdi, ve kendisine 
gösterilen yere oturdu. 

Hazreti Ali sordu: 
- Kimsiniz? •. 
Yüzü gözü örtülü adam nika-

bını açtı. Alinin yüzüne baktı: 
- Beni tanımadınız mı? 
Ali dikkat etti: 

- Mani olmak istiyenlerio 
maksadı ne idi? 

- Ayşe i c döğüşmek ..• 

- Sen bu vaziyet kar~md• 
ne yapdm? .. 

- Ben dedim ki ne bizim oo· 
lara iltihalumız doğrudur, nede 
onlara mukavemetimiz. Evveli 
onların niçin geldiklerini ve ne 
istediklerini anlıyahm. 

- isabet etmişsin .. 
- Bunun üzerine iki adaırı 

seçdim. Bunların biri bütün ava· 
mm tanıdığı ve hür met ettiği 
lmran, diğeri bütün hassanın 

hürmet ettiği Ehül Esvet idi. 
Bunlara talimat vererek gönder· 
diın. 

Verdiğin talirratname ~ 
idi? .. 

Onlara dedim ki Ay§Cye 
gidiniz... Neye geldiğini Ye ne 
istediğini anlayınız. Sonra onun 
maiyyetinde bulunanlarla konu
şunuz. Sonra gelip bana haber 
veriniz... Bundan başka bir söy-
lemedim. 

- Bunlar ne yaptılar? 
- Bunların ikisi de Ayşenin 

konakladığı Hafir mevlriine gi
derek benim namıma onunla 
görüşmek istediklerini ıöylemit· 

- Heyır tanımadım. 
- O halde dikkat ediniz .. 

ler, Ayşe onları kabul etmiş, on
Siz lar da şu sözleri s&ylemişlerdi ı 

beni iyi tanırsınız ... 
Ali tekrar dikkat etti. Fakat 

tanımadı. 

- Tanımıyorum sizi. Kendi· 
nizi tanıtımı ... 

- Siz beni tanımamakta hak
lısınız. Çünkü timdi emret bir 
gencim. Eskidenıe saçlı ıakallı 
bir adamdım. Ben sizin Basra 
valinir. Hannıf oğluyum. 

Ali yerinden fırladı: 
- Hantf oğlu Osman! bu ne 

hal? .. 
- Sormayınız efendim. Başı

ma neler geldi! 
- Çabuk söyle seni bu kılığa 

kim soktu? .. 
- Sizin davanız .•. 
- Anlat! bu nasıl oldu. Buna 

kim cür'et etti. 
- Anlatayım, fakat aiz de otu

runuz da dinteyiniz~ 

Ali oturdu Ye valisinin mace
rasını dinledi. Ben senin namına 
Basraya ~ttim. Orada, hOkO.met 
dairesine ıiıdim ve halkı yeni 
hükumete itaate davet ettim. 

- Sana isyan mı ettiler? .. 
- Hayır, davete icabet etti· 

Jer. ftJerile güçluile meıgul ol· 
mağa başladılar. 

- Biz Bura Emiri namına 
gidiyoruz. Sizden niçin geldiği
mzı anlamak istiyoruz. Ayşe 
onlara cevap vererek ıu sözleri 
söylemişti : 

- Size anlatayım. Benim. gibi 
bir kadın hakikati oğulların<lan 
saklamaz. Bir takım ayan takımı 
Peygambc rin şehrine musallat 
olmutlar. orada istediklerini yap
mışlar, deYlet reisini sebepsiı 

öldürmüşler, şehri soymuılar "e 
bu suretle mukaddes tanınmdl 
icap eden kanı dökmüşler, mu
kaddes tanınması lazım gelen 
malı yağma etmişler ve Allabırı 
linetini kazanmıtlardır. BütOn 
müslümanlara bunu haber verınek 
ve ıılaba teşebbtis etmek için 
hareket ettim. işte makudılll 
budur. Sizi :iyiliğe çağırıyor -.e 
fenalıktan uzakla9tırmak istiyO"' 
ruz. 

iki murahbasım bu söıJeri diD
ledikten sonra Ayşenin yanından 
çıkmı.şlar ve Talhayı balurak o· 
nunla konufmu~lar, ona da şu 
suali sormuşlardı : 

- Niçin gelc!~oiz? 
Talha şu cevabı vermişti : 
- Osmaoın lrntillerini tenkil birgün tehrin haricinde bir 

karargah kurulduğunu haber al- için hareket ettim. 
dık. Kimin geldiğini sorduk. Ona tehar sormuşlar : 
Meğer Hazreti Ayte ve Talha - Sen Aliye biat etmedindli? 
ile .zübeyr gelmişler. Başlarında - Kıhç boynumun üzerind~ 
büyük bir maiyet vardı. Onlar olduğu halde biat ettim. Ahı 
geldikten sonra tehrin içinde bizimle Osmanın katilleri ara· 
dedi kodular batladı Etrafımdaki aındaki davayı halletmezse bal 
adamlarla istişare ettim, ne ya- biatin kıymeti yoktur. 

• de palım? dedim, bunların bir kısmı Murahhaslarım. bu sazlerı 
1 Ha:ıreti AYfeye iltihak edelim, dinledikten sonra Zfibeyri b~ • 

bir kısmıda onlann tehre girme- muşlar, ayni sualleri ona ~ 
sine mani o,ahm, edilir. sormuşlar ondan da ayni ceva~, 

HHM•llll•UllHlllSIUIMMMll91HRll---flMlll11lMMl•ııtntUlllMlııMlllllHMllllllRH t • d6 ere~ 
rücü fıkralar, harikulade hika- ları alm,şlar ve gerı n 
ye!er anla tacak. bana gelmişlerdi. r• 

Elma bahçelerini, saf ilk bahar Ben vaziyeti anlattıktan soıı .,-
Eb·· 1 E t · · duoı Ba siroasıoı, yaz gecelerini ve yıldız - u SV:! e reyını sor · 

ları ihtirasla bekliyordu. dedi ki : 
ikiniz arasında harp ~ Yavaş yavaş yerinden kalktı 

bağa geW. Saadet hülyaları 

içinde derin bir ı.ykuya daldı •. 
darp vuku bulacaktır. J 

t Bıt11ıedi 

' 



-
- . 

,_ ita retler Tokyo stadında Japon gençliği, impe VAK~T 
9JO 

.. .. . .... . 

Lozandaki genç ada
nun sesini kısmak için! 

ismet paşa, Lozanda, söylediği za. 
ntaıı ihtiyar diplomatlar şaşırdılar. 

ratorun · huzurunda büyük 
tezahüratı yaptılar 

spor 
1 ayh~ 
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- Bu genç adam ne diyor diye... bn 
ses onlann tanımadığı bir sesti. Bu 
gen~ adam onlann bilmedikleri sözleri 
sely]flyordu. 

Sert, keskin kılıç gibL Hayretten 
hanete düştüler. 

"- Bu adam, dediler ötekilere ben
ıtJniyor. Otelciler, yastık kadar aakal· 
lan ile ne nazik, ne .kibar adamlardı. 
~e desek ses çıkarmazlardı. 

Röt dedin mi, sultan a~rdı keaenin 
ahım, 

"- Al sana imtiyaz.. 
•- Al 88Jla bir prenslik verdim. 
•- Al sana bir ada derdi. 
Kardeş, kardeş geçinirdik._ BabılUi 

ile §eker ~ydf- Ah efendim o hariciye 
naıırlan ne insan kişilerdi, bizim ee

firler onlar kadar İf beceremezdi. Ne 
rezer, efendim ne gezer_ 

Fetvasını çıkanrlar, kanun1111u ya
Parlar, her feYİ olurana bağlarlar, ko 

' ea bir imparatorlukta ~ bile pbaa• 
dL Nerede o .zarif, o, iş bilir sadrazam
lar, sözü ayafa düşürmeden işi halle-! 
derler.Tek bir Avrupalının kanı do"kül· 
di, karıncalar bfle rahat, rahat yqar- l 
lardı. Ne de bir sillh patlardı. Onlann 
7.a•aawula biz de bu adamlara yardım 
ederdik. 1 

Fakat bu adama ne oluyor? ne de-

1 lllek istiyor? -
Lozanda söylenen sarihti: 
"- Türkiye müstemleke olmıyacak ! 
Halbulı:i onlar Türkiyeyi müstemle-

ke dedikleri zaman, güneşi parlak, ild 
iki daha dört eder, çöl susuz der gibi 
bir llf söylediklerine kani idiler. Hak
hın vardı çiinkü onlar, doğdukları gün 
den beri hasta adamı emperyalistlerin 
k11cafmda gördüler. Yeni adamın, ye
ni llfma p cenbı verdiler! 

"Hele birllaç sene geçsin! iktısat har 
bi başlasın! o zaman görtirJer. O za

Kediler kralı 

Resimde glhiilen gftxel kedi 
Ket Kllıp sergisine iıtirak için 
Parise getirilmiı bir Siyam ke
disidir. Bu seneki sergide birin
ciliği kazanacağı şimdiden tah
min ediliyor. 

nan DUJI bize yalvararak aman, gelin-;;==============;
izi m&etemle.ke yapın der.im-_ Sabır.. 1 Harici Haberler ) 

ti zamanı bekUYeJim... Arkası kolay_ 

>Yine nwm o, kaba ş,akall• • .kelli te•- Zehı·rıı· gaz, 
li, nazik dostlanmız iş başına gelir. • 
Sadrazamlar çrt çıkarmadan lstedfkle· 

l"hnlzi yaparlar. Harici~ nazırlan ~- Koni erans bütün kükü
tek e41er, köstek eder bir kolayım bu-

Japonyayı ıimdiki terakki •e 

temeddün yolwıa aevkeden 1m
puator Mütan Hito 3 lefriniaani 

1852 de doğmQftu. Mtlprileyb 
1912 de •efat ettiği zaman Ja

ponlu yeni JaponyanıD baıaiai 

olarak ismini tarihe geçirdiler. 
MOtsft Hito'nun etyaaı 3 tq

riniaani 1920 de huauaJ aandak-
lara konarak Tokyo'aua bir ... 

Parasız sinema! 

raymda hıhedildi. Her sene ayni 

tarihte Japonlar milli bir şenlik 
yaparlar. 

Ba aeneki ıenlikte Mntsn Hi

to 'nun torunu olan imparator Hi
robito Tokyo'daki Mntsii stadyo

manda Japon gençliği tarafından 

yapılan ıpor tezahüratında bu
lunmuttur. Bu tezahürata otuz 

bin delikanlı ve genç kız iştirak 

etmitlerdir. Yapılan sporlar ara

aında Ok atmak aynca bir mevki 

iıgal ediyordu. Bu sporda genç

lerin gösterdikleri maharet bütün 
seyreden ecnebilerin hayretini 

mucip olmuştur. 

Resmimiz, ıenç1erin teşkil et

tikleri balkalan ve ok atma mll

ıa bakasım gösteriyor. 

12 .. 
RECEP 

1349 
Bu gecek Ay 

1400 l7fMı 

Tak_airne bavram /\a') 
Gonqın aoguşu 7.0" - (1ail>- lb 41 

A.Yın doluıu 14,21 - Dab11 t 05 

Namaz vakitleri 
abab Otlr. ikin 1 
s 41 12.()4 14.28 

R11dvo; 

'k••"' v •t• 
ıeo ııst .... , 

u akşam lstanbulda 
Sanı 4'ekizd"n ona kadar alaturka 

tacı! 

Sinem11lar : 

Alkazar - Napol}onun emri 
Alemdar - Nuhun gemi.si 
Asri - Fıgaro 

Ekler - Yunan tiyatro trupu 
Glorya - iki dünya 
Elhamra - Serseri lı.ıral 

Opera - Unutmıyan kadın 
Beı ktat Hili.l - Nuhun gemi$! 
Etuval - Sokak kızı 
Fransız - G:ınj mabudesi 
Kemal B. - Babalann günaha 
M~ik - lıabcl 
Melek - Tehlikeli oyun 
Şık - Şark 
Siren• Kadıköy - Kartiye Laten 
Hale - Oaküdarl vilyamın intikalllt 

-----------------------;;;;;;;;;----

l D rillbedayi Temsilleri 
Bu aKfam ıaat I 
1,30da ve yarın SJAftBUl 
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Java başvekilinin oğlu tarihi pivea 

vü''sek bir san'atkftrdır Muharriri: 
Muıahip ~·de 1 11111111 

l9r.Xanwna çıkarır, fetvasını alır, iste- metlerin fikrini soracak . 
dlklerimld Alldan ball yapar. Oraya • . . 

1
. 

Celal Bey 

leftr glndermefe bile Ulzum görmeyiz. ~nevre, 2. (A.A) - 1 ahdidi tes ihat 
laeJe lıir ogiia selsin ı o mübarek, o .ha- komısyonu il ende toplanacak konferansta 
lha, Hlim 11Ultam da bir gemiye bindi- bir ltilAf elde edilmesini lcolayta,brmak 
l'lp bofulardan · ri soktuk mu- Gel için harp zamanında zehirli gazlar isti-
lr.,tım pL JÇe mali meseJeli hakkında bütün hükQmet-

• • • lerin fikrini sormağa karar vermiştir. 

Senelerce beklediler- Gidelim de 
hlvaralım "aman bizi müstemleke ya
.,._ diye_ 

.Bis sit•eylnee ••lar seldiler .. Şim
di dedikleri nokta Uzer.inde ısrar edi
Yorlar. lktısadf harbin çemberini sık
l'ttrrdık~ ınk1qtmyorıar. 

Muhtaç olduklan içi• mi lindlle.r 
biat tehdit ediyorlar. Böyle bir söz gü
lUa~ olur. Bizim bUtUn borçlarımız ka
~ kapatmalarına bir mevsimlik mas
!'af Yapan efendiler sdantıya mı dU1-
tiller? bizden alacaklan senelik yirmi 
lltfl1on1a mı ıeçinecek1er? 
"--!•nr, hiçbiri değfl r hiçbiri. maksat 
-tKadır. Hedef ba§kadır. Borçlar me
~leaı lktısadf n maU olmaktan ziyade 
lktısadf ve mali cephesini gösteren si
~ bir harekettir. 

Mtistem1ekeci Ue, müstemleke ol
~n çekineniıı miicadelesidir. Tfir-

e inlaIAp fırkası ne müstemlekeci, 
:- de milstemleke olacak bir te~til
tl tr. Onun için ilk hedef onu derinnek
~ O zaman ancak genç adamın bıçak 
"k. .... kuırlaeak, kılıaç landa kınJa. 

Komisyon. tayyare levazımının tah
didi mubrele l!yıhasının havi olduğu 

maddeleri üçilncil kraatinde kabul etmiş, 
bu levazımın bütçe tarlkile tahdidi bak. 
kında İngilizler urahndın verilen tadil 
tabirini reddetmiftir. 

Müstahkem mev.kller haricinde 71 
milimetreden ve müstahkem mevkilerde 
150 milimetreden fazla çapta büyük top 
bulundurulmaması hakkındaki Alman tek· 
lift de kabul edilmemiştir. 

Komünistler bir şehri 
zaptettiler 

Hankov, 2 (A.A) - KomCinist kıta
au kendilerini geri pilıkürtmek makia
dile Oıangsha'dan gönderilmiş olan bii
ktımet kuvvetlerini bir hezimete uğrat

uktan sonra hafta sonunda Changtek 
,ehrini ele geçirmişlerdir. Şehirde bulu
nan Japonlann bepii kızıllar gelmeden 
tehir haricine '1koıaıa jaıkdn bulmuı
Jırdtr. Diğer ecnebilerin de aynı .uman· 
da şehirden ayn1dıklan zannolunmakta
dır; 

Amerika maliyesinde 
" Oalana teltdltlerlal yalnız aotalar, l k 
~ h.yanaaıne1er halinde görmedik. 180 mi yon açz var 
~ Gd eeaedi.r hlmilleria tehdidi Suri- Washington, 2 (A.A) - M Hoover, 
liaa .lataduuda zuuua, zaman Iİllla ha- Kongreye hitaben kaleme aldı~ senelik 
~· llleydaııa ~or. Sariye hudu- beyannamesinde bu "tenci maliye}·e ait 
~ da elde tutulaıı çapa~ullar, eşkiy4 açığın 180 milyon dolara baliğ olacağı 
ldı~ ~p Yeni Türkiyeyi vurmak j~in. ~e .zannında bulunduğunu beyan etmiştir. 
~ ailihlardır. Son aylarda fransız M. Hoovcr, Hükümsüren iktisadi inhlta· 
ı._ t'lnayeeine müliyim ge$len oemanlı tını varidatta blkilı:an halde 655 mil)·on 
..,._ 'tıtaı onlara kısa bir inti.ıar devzeai ._,,,. .. _ ......... --ııııu-•..,•nu•
._ dL Dehanın beyannamesi, Türkiyede tadan kalkmasından sonra ha§ vurulan 
ı. -:-ıu bir VUP halinde dahili aiyase son çaredir. Dostlar biliniz ki hail em 
'- ~nıetmek istiyen osman1ı istikraz peryalllmle çar,pl§ıyoruz. 

amauı bir Ahun ~tiğü gibi or- Sadri Etem 

Bertin postahaaelerhıde aynca 
sinema aletleri konlDUflur. Bu... 
Jar ıpor filimleri ile en ıon .,.. 
kayie müteallik filimleri halka 
meccanen göstermektedirler. 

50 bin frank 
Bu gOzel kadın l9in iki tırne

Qın d•Oeri imit ... 
Pariste Madam G. • ü~ Rnıapu 

tahrip ettiif iddiasUe MtYtlk bir (güzel 

!ik)ıuüessenei aley~ da~ f.açllUf ve Java ba~veklllnln Oğlu 
<>0000 frank tu~ 18tem.iftir· Bütün dünyada şark rakısları-

Bu madam. Pariaia • ~r olan Dl aeyir için b&yük bir merak 
b~ güzellik ıniieeeeae.ine Jlderek mani uyanmııhr. Avrupalı rakkaseler 
k_ur yap~l~~ Jsteıal§ " anma ye· banlan ajreDİp oynuyorlarsa da 
nne ıetırilmiştir. Fakat manlkiiri ya- bu •adide bUylik bir mu•affaki-

~111 ~nı-..-..... _.. 
1 MAJlK sineı11asında 

7 Kanunuevvel 

Garp cephesı 

Balkan 
Matbuat konfe

ransı açıl<lı 
Sof)a, 2 (A. A.) - Bugün Sofyacla; 

Balkan matbuatı konferansı açılmışt-ı: 
Konferansa Romanya murahhası M. 
Klarret riyaset etmektedir. Bu1priata 
nı M. Siliarof M. Kazuof ve M. Re~ pan matuıazel madanun Ai ellnbı Uç et · la 

t • d~"" ı:-· tı--•~ıanndan y ı&.teremıyor r. 
ırnarını ,.er e .. uı nıaa G A • kof, Yugoslavyayı M. Arcrikovis ••Mi 

daha derince almııtır. Bundaa aonra · ~e~er~e Java.hilkumeb bq- Krlvoclc, Tlirkiyeyi Mekl Mes•nt B. ve 
evine dönen mada111 ıstırap duyıqu§ ve ·~kıl!nın oglu Jod1ana Londraya Yunanistanı da M. Papadoplos temsil 
derhal doktora mtıracaat etmlttir. Saf gıtmıf, Londrada_ onun Ja•a rak- etmektedir. Arnavut murahhası Buba 
elinin Uç tITDal'ının gayrlkabnt tamir sıııda llstat oldugu, a~l?şılır en
derecede tahrip edildltlni iddia eden ve !a~maz . onu~ san atını temaşa ~~ı~i:Y:~. akşam muvasalatına intizar • 
bütün vtlcudunun gUzelllfine 25 mn. ıçıa .d.erm hır merak uyanmış, 
yon frank kıymet biçen bu madam, k~n~ıaı de buna muvafakat et- Sofya, 2 (A. A.) - Atina konferu 
el ve ayak tırnaklamun 300,000 frank mıftir. ı esna ında takarrür ettiği veçhıle 
kıymetinde oldafuna ,-eh heeak na- Java baıvekilin_in ()ğ~u Fele- B Jkan nıillctlerinin mukareneti i~ia 
zaran biraz derince keSflnıek nrettı~ menkte hukuk ve ıktısadıyat tah- bir Balkan matbuatı cemiyetinin tes~ 
tahrip edilen bu Uç tırnatıa111 kıymeti •il etmitlir. ini istihdaf eden konfoeransın ruzna .... 
olan 50000 frangın kencllstae tazmfai Kendi.inin Loodra gazeteleri- inde cemiyet njzamnamesinin kabulü 
hakkmda mahkenaedea htudlllı alaeafı ne wkubulan beyanatına göre miinderiçtiı·. Ilu nizamnameye nazar 
ümidini izhar etmektedir. Java rakısları bu memlekete ait 1 Bali an hükumet merkez1erindeq herb 
••lil il ... , il*' • -- milli efsanelerin ifadesidir. Bun- rinde biı· milli §Ube te i olunnc:aktı 
dolar raddesinde bir noksan tevlit etd· lar felsefi, milli, dasitani birçok Bulgar milli şubesi azası imdiden in 
tini. bu nokNnın muhtelif aı11iU.rin yak'aların ifadesidir. Uhap olunmu tur. 
bil has\ harp borçlarına mahsuben ı 8S llllll:ııı0flll1ıılllllnıllhl"1ıtııımnııuıu ıııııı ı ıı ıııı ıı ııı ı ı g ıııııı ııı ı ı ı ı 

milyon dolar faiz ödena:ılf oJınu yü· lV AN PETROVI fCH ve LIL DAGOVER 
ziindn ızvlulmış oldatunu kaydetmiştir. O P E R A ~ol Nk~a~ A S I N D A 

Bo beyannameye nuaran, 1981 - 82 
seneılae alt bütçenin ıııasarif kısmı 
4,054,000 dolardır. ~en ni.un ZIJ'bnda 
yapılan nüfus tahvilinin Terdiğf en doJru 
neticeye nu.aran, ifŞizlıri.n adedi 2,5 

Gösterilen rransızca sözlü, sesli \ e şarkılı 

milyondan ibarettir. 

UNUTMAYN KADIN 
Fılminl evvelki fılmlerden daha p:ırl:ık bir surette tem il ettıklerinl göstermfşlerdır 

·eten: GAZI Hazretlerinin \ E., iL YALOVA') ı zivareıleıi intibaatı. BilOmum 
MOkAleme1er \'C 'eL:nl in 7. 1ıatı T · ç olu k fılm üu , de \ rıl ı tır. 
srn wm'..,....llllftllllllıııllll~ ll!JiııııMllll~ı~ıııvnııııııı•lll---. 
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[Komıu meml~ketlerde 1 
Yunanistan 

!\t Venizelosun seyahati 
~J. Venizeloa l\lurif NaZtn i\1. PJ

Plndreu ile .,beraber Scl!niğe azimet et· 
rtıiştır. Sel4nikte açılan ticaret ve sanayi 
?dasının yeni binasının resmi küşadını 
•c::rı edecektir. Ayni zamanda SelAnİkte 
ıcıiı o"unıcak muhtelif mekteplerin ilk 
11$lannın konması merasimi M. Pıpan
dreu tarafındın icra edilecekdr. 

Muhtekir laboratuvar 
müdürü 

HükOmet kimn umumt IAborıtuvarı 
l'rlüdiirii M Gall~pulos bundan üç ıtün 
ev, el tevkif edilmiştir. Kendisi orduya 
\'erilen sulfatoyu tağşiş ile itham edil 
l'llekıedir. M. Gıllopuloı vaki ithamı 

klffl kendini müdafaa etmektedir. İlk 
l'llüdafaa51 per~embe günü ak~am saat 
•ltıda başlamış ve geeeyansındın bir 
boçuk ıaat sonrayı kadar denm etmiş
tir. 

Tahtelbahir zabit.-nı 
Bahrjye Na:r:ın 1\1. Buçarls tahtelba· 

hlrlerde çalışın küçük ubitlerin terfii 
h1k'(ında bir kanun pro)csl tanzim ede
rek meclise vermiştir. Bu proje mucibln
Ce ihtiyat mUrettebıo tamam oluncaya
tadar tahtelbahir kü~Uk zabitleri kanu
fttn alınması mecburi olan birinci ve 
ikinci oehadetnamelerl alm:ıdan da dahil 
Jtlksek bir dereceye terli edilebilecek
'erdtr. 

Bulgaristan: 

Balkan olimpiyadı 
Sof yadan bildirildiğine göre Bulgar 

Olimpiyat komitesi gelecek sene yapıla
Clk oyunlınn porgramını tesbit etmiş ve 
daY"6felerin kimlere gönderileceğini ka
flrlaştumışar. Porgrımda: Futbol, tenlı. 
lakrim, blnlcflik, motosiklet yınşı, güre~. 
Ptbnastik oyunları Ye at koşusu vardır. 

Yapılan heaıba göre olimpiyatlar için 
bir milyon leva sarfedilecek ve bir bu· 
Çuk milyon hasılat olacaktır. Galiplere 
)Qz elti oin leva tahsis edilmiştir. Ru 
~tltlı ile hususi pullar ıabedilecek "e 
ıılinıpiyadın denmı müddetince satıla
ctktlr. 

Köylüye muavenet 

• Seyrisefain 
Merkez acentesi; Gılıta Köprü başında 
neyoııu 2362. Şube acentesi Sirkecide 

'.\hihOrdıır zade hını alanda T el.lst.2740 

Mersin postası 
(KONYA) vapuru 5 ka-

nunev•el cumalOda Galata rıh
tımından kalkarak Çanakkale, 

lzmir, Küllllk, Bodrum, Rados, 

Fethiye, Finike, Antalya, 

Aliiye'ye uğrıyarak Mersine 

gidecek ve dönüşte ayni iske

lelerle beraber T aşucu, Ana

mur Ku9ada1ına uğnyacakbr. 

Andifli, Kalkan yolcu ve 

yOkn gidiı ve gelişte Fethiye· 

de aktarma suretile alınıp 

Terilecektir. 

J rn~zon itinci pos~sı 
(REŞITP AŞA) vapuru 4 

klnunev'fel Perıembe akşamı 
Galata rıhtımından kalkarak 

lnebolu , Samsun, Ünye 
F atla, Ordu, Giresun 

Trabzon, Rize, Hopaya gide

cek ve dönüşte Pazar iskelesile 

Rize, Of, Trabzon, Polathane, 

Giresun, Ordu, Fatsa, Sam

sun, lneboluya uğnyarak ge

lecektir. 

lzmir sürat 
postası 

( GÜLCEMAL) Vapuru 7 
Kanunuevvel pazar 14,30 da 

Galata rıhtımından kalkarak 

pazartesi sabahı Jzmire varır 
ve çarıamba 14,30 da lımirden 
kalkarak per9embe sabahı ge

lir. 

• Mu~anya ~ostnlan 

BuıprJttan bOkOmeti Bulgar kôylü-
1\i,,un eljnde satılmımıı, ola~~k kalacak 
hutday ve mısın satın almıAa 'karar \'er
lblşttr. Bunlara piyasa flatından cüı."ı 
}{iksek bir fiıt verilecektir. Alının zahi

idare rıbtımmdan aaat 9,30da 
kalkarak cuma, çarıamba Mu· 

Clanyaya, ve pazar allnleri Mu
<flnyaji 1ığnyarak tlemlife 
gider ve g"elirler. 

·----..ı•-m!!ll-~:l· t, bedelinin yüzde yirmisi nakden yüzde 111••••••• •••••• 
"kteııı •ersi memurlannca kabul edile· JlE/.Jİ ZAJJ.t, VU)Jlll'lflJ'I 

Ctk bonolar suretinde tesviye olunacak- KARADENİZ POSTASI 
Car. Bu bonolar hamileri tarafından baş-
~•larını satılabilecek ve şahsı Ahirin ver- ~ııımı' Knpuru 

4 1 p er' e Dl hP. 
ti hesabını bunları vermesi kabul edile- 00111 anunuevve V Uu 
'-kıir. gilnı.i al.şımı Siıkeci nhtımından ha· 

reketle Zonguldak, Incbolu, Gerze, 
Romanya: 'ıımsun, Unya, Ordu, Gircson, Trabzon, 

G b • •dd• Of ,.e Rizeyc azimet Ye n,·dettc ayni 
ar1r ır 1 ıa iskelelerle Sürmene, \·akfıkehir \'e 

Universol gazetesinin Dobriç'den al- Corcleye uğrıyar:ık avdet edecektir. 
dıtı bir habere göre Bulgaristandald ko- Yük \"e yolcu için Sirkeci gümrük 
11Htecı çeteleri Romanya topragında faa- salonu karşısında AIAlye J lıınının bi-
~1ete FÇmek için emir almışlardır. l\o- rlnci kıt ndaki acenıalığa müracaat. 
1'1te reislerinin tahminince bral Borisin Telefon: Jst. !)80. 
İıdivacı üzerine Dobruca tekrar ana \'l

ttn, ilhak edilecekmiş. Maamaflh bir ta· 
kıttı çetreler silahlandınlarak taarruza ha
tır bulunmak üzere hududa sevlc edil
lbltler. Bu çeteler yıvıf yavıf yeni Dob
"4:.rı girerek bü)·ük mikyasta taarruz
' bulunmalı bızır:ınmıkta imişler. 
lie, Çete dörder kişilik imiş ve üzerle
l'inde Bulgar askeri elblaesi taşıyorlarmış. 

Arnavutluk: 

Amerika sefaretinin 
küşat resmi 

111 
'llrana'dan bildirildiline göre şebrl

~ tıktırda AmerJka elçiliği için yeni ih

~ edilen binanın küşat resminde Kral 
dı 1\1 'le erkAnı hükQmet bulunmuşlır-

r. Kral bu merasim esnasında bir ııu
:: söylemiş ve demiştir ki: 1 ler ne ka
~b •eferber olmıyan milletlerde harp 
1lt tılyetfnin siltnmiş olduğu iddia edile
'-eı lıe de şurası muhakkaktır ki her 
il 'lllltken:e çalışın ve ıulbı talip olan 
~~lar çoğalmaktadır. ,. Beşvekll Pan
btr EYagjeli ile şehremini .. Yella,, da 

tr nutuk irat etmişlerdir. 

Sahir opereti 
.._"'1. ltftenln Ut nnl e1trlnl takdim 
... Tor. Paaane;i günü akşamı 

Ferah si nemada 
(Ramona) 

Piyango müdürlliğiinden: 

Numunesi veçhile 100000 cilt 

hUviyet varakası bastuılacağm· 
dan talip olacakların 6-12-930 
cumartesi ve keza numunesi 
veçhile iki ne'fi 55000 adet hü

viyet varakaıı ile beyanname 

bastmlacağmdan talip olanların 
7-12-930 pazar ve gene numu

neıi veçhile 100000 cilt ihbar 

'farakası tabettirileceğinden talip 

olacakların 8-12-930 pazartesi 

ıünU aaat 14 te pey akçelerini 
mllatashiben piyango mUdUrlü

.ğOnde müteşekkil tayyare cemi

yeti mUbayaat komisyonuna 

mOracaatlan. 

Ferah sinemada 
Bu gece Büyuk 

ve merhum komik 
mlisamere meşhur 

Hasan efendi sah-
nede, aynca iki biıyük varyete ıine

ma. Cumartesi akşamı Fakir Aziz B. 
müsameresi. 

Osküdır HAie ıinemaaında 
(Bir fahişenin hatıratı) her gUn gündüz 

sut 3 te gece 9 dı Cuma günleri 2 de 
4 te 9 da. Gelelccck program · Bonamo 

Vıhti memleketlerde ) 

' 

Kiyınetli furık. Konturaıo ve Vesaikler Vanınıstır ~ • 
Son zamanda Topanede Fringiyan hanının deposunda ruku bulan yangında Kiymetli ev

konturato ve vesaikleri himil dolap ve kasalar yanmıştır. 

Yangında kıymetli enak, konturato ve vesaikin yanma:ıı büsbütün çaresiz zayiattır. 

Bu gibi zararlara maruz kalmamak için yangınlara <artı fe'fkalide mukavemet eden 

tiddetli hararetten mUteessir olmıyan Çelik Stafor Dolabı 
pek UCU't Pi C h etç e 1 İ k k ElSElS l varken ne için böyle bir müsamaha ile 

kendinizi bu gibi mühim zararlara terkediyorsunuz? 

. ••tın alama heyeti 
il Anları 

Hava gedikli küçilk zabit makinist 
mektebi için pazarlıkla alınacak 65 ta
kım iş elbisesi ile 140 adet nevresim ve 
59 takım maa serpuş harlct elbise ile 
30 adet kaputa verilen fiadar haddi iti
dalde görülmediğinden yeniden pazar
lıkla alınacakur, ihalesi 6-12-930 cumır
ttsl giln ü saat r 3,30- ı 4 te ve ayn ayn 
şartnamelerle Fındıklıda heyetimizde yı
pılacaknr. Taliplerin şartname ye nilmu
nelerini heyetimizde görmeleri ve ihale 
saatinden evcl teminatlarile heyetimizde 
hazır bulunmaları 

• • • 
Yozgattaki kıtaatın ihtiyacı olan ekmek 

kapalı zarfla münakasaya konmuştur iha
lesi 6- 12 - 930 cumartesi günü saat 15te 
Yozgat askeri satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Taliplerin ,artname almak ve 
tekliflerini vermek üzere teminatlarile 
mezkOr komisyona müracaatlan. 

"' .. 
lssml lhele t:ırıhı Jhaleaati 
Yerli balık yağı 14-12 930 13, 20 
ngiliz heziryağı 14-12 9~0 14 
Suli\e 14-12 930 14 
Arap sahunu 14-1' -9!30 14, 30 

l Iarbiye dairesi için dört kalem 
!malzeme aleni münaka~a) a konmuıttır• 

ihaleleri hizalarında yazılı tarihlerde fın
dıklıd ı he) etimı.zdc yapılncakur. Talip
lerin yirmi kuruşluk pul muliabilinde 
şartnameleri almalıırı 'e ihale saatinden 
C\"\•el tcmiııntlarilc he} etimizde hazır 

bulunmrları. ... . . 
'artcı fi~ atı teahhildti ik etmlyei\ 

miıteahhüdi e\ vele ait olmak ü
zere 10·11·930 p1znrtesi günü saat 14 
te ihalesi yapılacağı ilAn edilen ve Sirke
ci Demirkapıda Saraçıne ambarında le
\ ai'Jm dik"m C\'İ sa raci) e kısmında 

mevcut bulunan köhne süngülük arka 
çantası ve kütuklere talip Ç1kmadığın
dan ihalesi 1O-1 ~-9fO çsrşamha günü 
saat 14 te yapılmak üzere talik edıl
miştir. 

Tnliplcrin şartnamesini Fındıklıda 

heyetimizde ve eşya~ ı mezkQr Saraciye 
kı mında görmeleri ,.e ihale saatinden 
C\ vel teminatlarile heyetimize mürıca

ntlnn. 

Liseler mül>ayaat komisyo
ııu ri\·aseti 11 den: .. 

Ortakfiytlc kain Kabataş 
Eeı·kek Jisrsi pansiyonu he

. sabır a yapıh.cak olan he
deı ı i terb:ye salouu insaatı-" . 
mn 21 k:.1mınue,·\"el 930 pa-
zar güııii sa at dörtte kapalı 
zaı'f usulile ihale ellılmesi 

uıukarrer<lir. Talip olanla
rın tekli fiel'ini komisyona 
vermeleri ve ş:.ırtname ile 
keşiftıamesini görmek üzere 
Kabataş Lisesine müracaat 
eylemeleri. 

lıtanbul ikinci icra memurlu

ğundan: 
mr boıçtan dolayı mahcuz ve nstıl

ması mukarrer piyano salon gramfonu 
büfe aynalı dolap ve salrenin birinci 
kAnun ayman yedinci pazar günü saat 
on beşten itilıaren Pangaltı alon bakltal 
109 Nu. apartman beşinci dairesinde bil
müzayede satılacağındnn talip olınlann 
yevm ve seatı mezkOrde mahallinde 
hazır bulunacak memurine 930 • 2869 
dosya No. müracaaılan. ilin olunur. 

Umu mi Acentaaı Galata Hal- m udiye caddeai No. 11 13 
AATÇILIK VE MAT6AACILJK ANON M ŞiRKETi Tel. 8. 1761 

Elbise münakasası 
Nafıa fen mektebi 

misyonundaı1: 
11ıiibayaat ko-

Talebe için yaptınlması muktazi 127 takım elbiıe 4 klnunuevvel 

930 tarihine müaadif perşenbe günü saat 13 te ihalesi yapılmak 
Uzere kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. Şartnamesini 
gGrmek için hero gün münakasaya iıtirak edeceklerin de yevmi 

ihalede Gümilşsuyunda kain mektepimizde müteıekkil komiayau· 

muza teminatı muvakkate makbuzu ve ticaret odası vesikalarlyle 
gelmeleri. 

Elbise ve saıre müna
kasası 

Ali deniz ticaret mektebi mlldOrlllğünden: 53 adet katlık 
nevreıim, 53 takım harici, 53 takım dahili, 65 adet ppka 12 
adet hademe elbiıeıi ve 56 adet iş baıı tulumu 14 - 12 • 930 
tarihine mUsadif pazar günil ıaat on dörtte ihaleleri icra edilmek 

üzere münakaaai aleniyeye vazolunmuştur. Taliplerin ıartname Ye 
nümunelerini görmek üzere Ortaköy caddesinde kiin mektebe 

ve münakasaya itlirak edeceklerin lıtanbul ikhaadi mUeueaeler 

muhasebeci!iğine tevdi edekcekleri ve mukabilinde alacaldan 

teminata mu'fakkata makbuzunu hamilen yevm ve aaah mezk6rd• 

mekteple müteşekkil kımisyonu mahıusuna müracaatlan 

Kundura münakasası 
Ali deniz ticaret mektebi müdilrlüğünden: 
53 çift yerli malı vitlaladan Ye 12 çift Yaketeden mamul cem'an 

65 çift kundura 14 -12 - 930 tarihine mnsadif pazar gOnll aut 
on beşte ihalesi icra edilmek üzere münakasai aleniyeye vaıolun• 
muştur. Taliplerin şartname ve nümunelerini görmek üzere Orta

köy caddesinde kain mektebe ve münakasaya ittirak edeceklerin 

Istanbul iktisadi mUesaeseler mubasebeciliğine tevdi edecekeleri 

Te mukabilinde alacaklan temin•tı muvakkata makbuzunu ha· 
milen ye•m ve saati meıkiirda mektepte müteşekkil komiıyoma 
mabıusuna mllracaatlan. 

A 

Tütün inhisarı 
müdürlüğünden: 

umumı 

1 - Hurda halinde bir adet motGr teknesi. 

2 - • • 33 dıı ve 1 O adet iç kamyon l•stiği. 

Azapkapı Jeyazım ambarında bulunan ve nevi ile miktarlan 
yukarıda g6ıterilen köhne ıya sahlacakhr. Talip olanlann yllzde 
7 buçuk teminat akçelerile beraber 10 klounuevvel 930 çaroamba 

günü saat 11 de Galatada mübayaat komiıyonuna mOracaatlan • 

---· 
Tahmin 

Miktarı 
Beher fi/o 7 /5 teminatt Cinsi erzak Ne suretle miln&U.. 

kıymeti kilosu mU\ ak kate mile.tan saya vazoluncbı&u 
Ura K. Kilo Ku. S T.ira K. -8750 125000 7 556 25 Arpa Kapah zarf 
3200 80000 4 240 Ot Aleni münaka11 

14-00 56000 2 50 105 Saman 
" .. 

5840 73000 8 438 Ekmek Kapılı zarf 
1695 11300 15 127 Sığır eti Aleni sureti• 
1122 1700 66 44 Sade yağ 

" .. 
625 5000 12 50 47 Bulgur 

" • 
10000 5000 20 7~ Kuru fasulya .. • 

400 4000 10 30 Nohut •' • 
1520 4000 38 114 Pirinç 

" • 
300 4000 7 50 22 50 Mercimek .. .. 
396 3300 12 30 Patates " " 
170 1700 10 13 Kunı soğan .. " 390 800 65 29 Sabun .. .. 

ı 125 150000 o 75 84 50 Odun .. • 
742,50 3000 24 75 70 Kuru iızüm .. .. 
750 1000 75 56 Şeker .. .. 

1243 2500 49 75 93 25 Gez yağı 
" • 

Jandarma imalithanesi müdllriyetinden: 
Cinsi merbut listede yazılı 18 kalem erzak aleni miinakaaa ile 

alınacaktır. Münakasa Muşta yedinci seyyar jandarma alayında 

10-12- 930 tarihinde yapılacaktır. Şartname Gedik paıada jandarma 
imalithanesinde muvcuttur. 



Gaaeteml•d• cıluı,. .. _ .,. ...ı-t..ıa .. lllb h....._ ca'h ... da• 1 
Guet:JC ö.1dcrilcce~ raelı;.tııp ları o üzerine idare içinse r idare 1 vazı Y•JP9-CI 

alı ise Yuı J ı,aretı konul malıdır 

[)e,_..,,,..,, melı.t•Dl••ın acı-d-. lunnett m..kadde,...ıt -tıt•Olan -111-.., _.........., 
lla7bolmaa•ndan ,.., llln!aruı milııd.._..tmclaa idare m .. •.,ı dellldir 

F - SAYISI HER. Y ERDE o KURUS = ~1 
- ı\lATBAA VE DAR l~I IAl\'F: 

ISTA.:-IBUL Babıali Ankara caddesıode "VAKiT YURDU, 

1111 tııı :ııı .,,. ,~ • . t on~I 

Devlet dep-l i ryoı ıa rı ı ıan la.rı 

e =•••••eeeTarlfeeRe e 11 "••: ro\Js1nden Anadolu tahlisiye istasyonlan arasında mevcut bulunan Ka- : 1 Def alık l;uru' !JO : 

rakiraz, Kurna, Boyalık köprülerinin yeniden intası kapalı zarf : 2 50 : 18 Kanunuevvel 1930 perşenbe günü saat 14 te müsabaka ile 
usulile münakasaya konulmuıtur. Meıkilr k6prillerin ihaleıi 23 : J • : 65 : hareket şa l< irdi alınacaktır. .. 
Kanunuevvel 930 tarihine müsadif Salı günü ıaat 14 te icra kı· : 4 • 75 : 318 ile 323 arasındaki doğumlulardan her Türk tebaa.sı ın.u; 
lınacağından taliplerin keşif ve ıartnamesini görmek llzre Gala- • • l • • sabakaya kabul edilir. Askerlik ) apmamış olanlar askerlikleruı 
tada rıhtım caddesindeki idarei merkeziyeye mUracaatları ve 22 : ihtivaç ka mavın· : 

6 : cava kadar ( azamr 100 : yapıncaya kadar tescil olunmaziar. 
Kanunuevvel 930 tarihine mDsadif Pazartesi günü saat 1 ya : 70 defa) il.Sn edil- • imtihan Haydarpaşa , Eskişehir, Ankara, Kayseri, Afyon, Konya 
kadar da teklif mektuplannın komisyona tevdi edilmesi Ye mez- : mek azere maltla : F evzipaşa, Samsun merkezlerinde Hareket müfettişleri tar~fandan 
kur saatten sonra verilecek teklif mektuplarının kabul edilmiye- : Abonelerimlzin her üç aylığı için : yapılacağı müracaatnameler işbu müfettişliklere verilecektır. 
yeceği ilan olunur. ! bir defa11 meccanen'. : imtihan hesaptan tenasüp, CoğraJya ve tarihten Türkiye ve 

------------------------ • 4 satırı geçen llAolarıo faz:la ~atın : Türklere ait kısımlar ve kitabetten yapılacaktır. E 1 A 1 ve Eytam Bankası Istanb ul : lçlo s er kuruş zarnmoluııur. • l d e 
ffi a { • •• •• •.• •• •• •• ...... • • • • •: Müsabak~da muvaffak olanlar 40 lira maktu ücret e i arec 

b · d ------------ - -- münasip görülecek vezaifte sitaj gördükten sonra Şimendifer ŞU eSJ ll en: HANIMLARA. - Mağazamızda is- mektebinde okutturulurlar. Mektepte iken ücretleri, iaşe masraf .. 

1 Ak tihdam edilmek üzere makasdar ve sa- d 20 ı · t ·ı ffakiyetle Kiralık em a ıar• idarece verileceğin en ıraya enzı ve muva 

Esas No. MeYkii ve nevi Teminat 
165 Beyoğlu Avrupa pasajı 8-14-18-20 No. lı dtıkki_nlar Muhtelif 
144,2 Çırpıcıda 20 dönnm tarla 10.-lira 

Balada yazılı emlak birer sene müddetle kiraya verilmek ilze
re müzayedeye konulmuıtur. Taliplerin ihaleye mOsadif lS.12·9.30 
pazartesi saat onaltıda şubemize milracatları. 

~~ijl l~üyük 1 ayyare Piyangosu 

·~~~ 

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

TAYYARE PiYANGOSU BILEfiNI 
ALiNiZ. 

5 inci keşide 11 KAnunevel 1930 dad1r. 

llüyiik ikramiye 50,000 

tış memuru hanımlara ihtiyaç var. Kii- mektepten çıkanların ücretleri de 50 liraya iblağ olunur. l 
tahyada Osmanlı Bankası civarında f d d"l k zif e kabu 

İdare etıbbası tara m an muayene e ı ere va ey 
Hanımlar Pazarı. edileceklerden mektep tasdiknamesi, nüfus teskeresi, askeri ı.t"'. 

2 
sikalar mahalle ve zabıta hüsnühal ilmühaberi aranılır. Ayrıc• 

TAKSiTLE ISMARLAMA - da şim~ndifer mel<tebini ikmalden sonra üç sene Devlet de-
35 Liradan hazır 12 liradan iti- mir yollan hututunda çalışacağına dair Noterden musaddak .,e 
haren elbiseler, paltolar , mu- bir kefil gösterilerek 200 liralık taahhütname alınır. 
şambalar. Hergün saat 9-2 ara- Yalnız iıtasyonlara gönderilen şa kirtlere idare ancak bir 11 .. 

sıoda Sultaobamamında banka- taklık yer ırösterir. Ve şakirt yatağım kendi tedarike mecburdur; 
Jar sırasında Dikranyan hanında imtihanda müsavi derecede kalanlardan ecnebi lisanına vakı 
bir numaraya müracaat. ( 4) olanlarla bekarlar tercih olunur. k 

p,_a_r_a_k_a_z-an-m-ak._is-te_r_m_isiniz? Şimdilik ihtiyaç olan 10 kişi alındıktan sonra diğer muvaff• 
k 1 Olanlar bilahare lüzum hasıl oldukra adresl~rinden aranılacak.· - Herkes için ·o ay bir iş var işiniz , 

o lmadığı zıımanlardan istifade edeceksi· lardır. Gerek enelce müracaat edip müsabakaya intizarları ~J"' 
niz 2· 4 arasında müracaat: fahen veya tahriren tebliğ olunanlar l'e gerek yeniden talıp 

İstanbul dördüncü Vakıf ban içinde olanlar bu ilanda bildirilen yerlere müracaat etm_e}idirler. Mür•" 
Union Kolresriat (9) caatlar 17-12-930 saat on dörde kadar kabul edilır. 

I 

HALlS KANLI. - Beyaz Legorn, lf- lf- lf- ()00 
Krrmızı Rod, Siyah Bres, Sarı Orping- Eşkal, eb'at ve evsafı olbaptaki şartnamesinde yazılı 75 
ton piliç ve horozlar. adet abıap kayın traversi kapalı zarfla münakasaya konmutlut• 
Kızıltoprakta Papazbahçesinde M. Münakasa 22-12-930 pazartesi günü saat 15 te Ankarad• 

Nurettin tavukhanesinde cumaları re- 1 k 
k Devlet Demiryolları idaresinde yapı aca tır. t T •• k M •f C • t• kabet kabul etmez fiatlerle satılma ta- Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarmı ve muvakk• ~eeee ur aarı · emıye ı eeee~ dır. k k . -d 

~ @ (3) teminatlarını ayni günde saat 14,30 •kadar müna asa omısyor 
~ B üyük eşy~ piyi angosu ı ııııı_ıııııı_ ~11111111111 ' 111111111 kltipliğine Yermeleri llzımdır. 
~ t~-: Talipler münakasa şartnamelerini 25 lira mukabilinde Ank•• 

I
@) Y e Jl İ Selle lÇI Il tal j İll İzİ tecrÜ be (§ ~fterdarık il An ıarı 1 rada ve Haydarpaşa idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

edl"n ı"z m Kiralık gazino ve tarla- • ... .. . oJIO~ 
~ Gupilya, çelik bilya, menteıe, kilit, mandal, raptiye, m , 

i (@ S.lahtarağada bir tarafı dere ve sairenin kapalı zarfla münakasası 29 birinci kanun 930 paZ'~ 
l Kıinunusani 1931 de İstanbulda çekilecektir z iki tufı Çobaııçeşıııeden Si- tesi glloü saat 15,30 da Ankara Devlet Demiryollan idaresi• ' 

1k . { arasında.• Doç otomobili, m Jahdarağaya giclen yol yap~;::::s~ya i1tirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvaklı't 
6'\ .l.J ramıye er yemek Ve salon dördüucii 1 ı•afJ tepe dere k ' kA • ı•v• ~et" 
w teminatlarını aynı günde saat 15e kadar omııyon atıp ıgıne ® takımları, dikiş, fotoğraf gramafon makioaları, alitı ziraiye <O 1· ıe ce\'r· · :·. iim tar-
0 1 meleri lazımdır. • • • . . ~· Q) halı tuvalet takımlan kadın erkek saatleri ve [Yerli mallar la iİe g \ irası Talipler münakasa şartnamelermı beş lira mukabılinde Ası 
~ pazarından] tedarik edilen kıymettar qyalar vardır. rada ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 
'{Y 225 hru, acık Q) Fk ir v e zeki çocuklarımıza vardım için birer (O · • • • • 
® bilet alınız biletler bir liradır. @ artırma 18 kanunuevvel 930 Yerli imal edilmiş olmak üzere 617 çift demir efrat karyol; 
~ Adresi: Ankara catteai Orhan Bey ~© perşembe 15 Defterdarlıkta kapalı zarf münakasa usulile satın alınacaktır. Münakasa 20-12-9 
~~eeeeee han 3 f1n il k t ~~~ 'M 428) Cumartesi günü saat 14 te Gedikpaıada jandarma lmalathaJJe-lfcıJlıa' - c 

8 ~~ww ____ . \ • sinde yapılacaktır. Şartname imalathanesinden verilir. Teklifo•" 
Jhinname Gedikpaıada Bosnalı mahal- • * • menin tarzı imlası şartnamede münderiçtir. 

Bc}oğlu birinci Noteri Beyefendiye : leıinde 52 numarada mukim iken Kiralık dükkan - No lf- lf Jf. 1' 
Dairen"zden musaddak 30-11- ~a~etleri meçhul Vasillki ve 407-417, Topane mektebi Adi zencir, çinko levha, antimuvan, muhtelif teller ve kaY;:,... 

930 tarihli ve 18497 numaralı · alyopiye: · malzemesinin kapah zarfla münakasası 29 birinci kAnun 930 P~ efe 
lstanhul Yedinci fcra memurtuıı-., "dan : altı, seneHk kirası 120 lira, tesi günü saat 16 da Ankarada Devlet Demiryolları idaretiO beyanname ile, tamamen mak· ~ fı«ı• -

buzum olan bedel mukabilinde Madam Katinaya 1000 lira kiralamak .ıçık ~artırma 18 yapılacaktır. 1ııt 
Matmazel Kiryakiçeye sabp tea· borcunuzdan dolayı haciz takip kanmıuevvel 930 perşembe Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplar.ını ve ~~v~~iıı' 

yolile tebliğ ettirmek istedigv i ("I teminatlarını aynı günde saat 15,.30 a kadar komısyon katip 1Jt 
Hm etmiş olduğum Beyoğfonda ödeme emrinde mahalli mezkur- 15 Uefter·da rh k ta tt 413). vermeleri lazımdır. ..,-
Macar caddesinde 27 numaralı • • • T ı · l k ı · · b ı· k bT de Arı~ da bulunmadığınız ve ikametgl- a ıp er müna asa şartname erını eş ıra mu a ı m 
bakkal dükkanının nısıf hisse- hınmn meçhul olduğu mahaJJei Kirahk alnr - No. 28 rada ve Haydarpajada idare veznelerinden tedarik edebilir~· 
s inde bundan böyle bir g\Jna k S1hH1larairada köprü kar-
alakam kalmadığından keyfiyc- mez tir ihtiyar heyetince tasdik c 

kılınmıı olduv d t bl' V t ssıııda fırın y3nındcıki .kar-t in alelusul ilAnını talep ederim gun an e ıra ma- • .; 
efendim. 3-1 inci Kanun-930 kamına kaim olmak üzere tarihi gir ahır üç sene müddetle 

Adres : Beyoğlunda Doğra- illndan itibaren 38 gün zarfında kiraya ver·ilecektir. Senelik 
macı sokağında 7 numarada mu- 928-1848 dosya numarasını ba- kirası 65 lira, k ralamak 
kim Vangel Mamalyadis Ef. milen daireye müracaat ve ka- kA 

açı k artırma 18 ctııunuev-llan edilmek üzere " Yakıt • nunt bir itiraz dermeyan etme-
gazet esine gönderilşdi. diğiniz takdirde icraya gıyaben vel 93 J perşenılıe 15 Def. 

devam olunacağı tebliğat maka- terdarlık ta (M 426). 
iLAN mana kaim olmak üzere ilin olu- 1 

Rahmi Reyin Kanber ağa zimmetin· nur. jl>oğum ve :~adın hastalıkları 
1 

mütehassısı 
deki alacağı alacağının temini için mah· ı,;;;;-------------ı Doktor 
cuz bir yük araba ve iki beygir 7-12-930 Zayller 1 Hüseyin Naşit 
carihine müsadif pazar günil saat 7 den 7 · · ilk kt ld ıı. h d ı 

nıcı mc epten a 1fı1m şe a et- Türbe, eski Hililiahmer binası 
itibaren Üsküdar pıızar mahallinde açık namemi zayi ettiğimden yenisini çikara· No. 10 Tel. lstefon : 2622 
artırma surctile satılacağı ilfo olunur. cağım. M. KAzıM Ll!!!!!!iiii!!iii!!!i!!!!!~!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!i!!!!!!!!!~j 

1 Vilavet Daimi Encümeni ilanları 
Bedeli keşfi 

Lira 
660,00 Bakırköy Yeni mektep su kuyusu inıaab 
707,76 Beyoğlu 28 inci mektep tamirab 
725,32 Istanbul 41 inci mektep ,, 

1857,00 Silivri Sürgüköy mektebi ,, 
63,00 Üsküdar 23 üncü mektep ,, 

238, 70 Istanbul 13 üncü mektep ,, 
356,40 lstanbul 27 inci mektep ,. 

1275,71 Anadolukavağı mektep ,. 
91,02 Kadıköy Gazi. me~tebi ,, • arbk 

Yukarıda isim ve bedeli keşıflerı yazılı mekteplerın psz ~ 
suretile tamirleri icra ettirilecektir talip olanların 10 KinUJJd:e" 
vel 930 Çarşamba günü saat on beşte lstanbul belediye aıer 
zindeki dairei mahsusada Encilmeni daimiye mliraca~ 

Mes'ul müdür Refik Ah111'' 

l 


