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- Hareket gazetesi sahibi Ahmet Rıza B. 
Mülga Ayan· reisi 
bir kazaya uğradı 

Etf al hastanesin- cevap vereceğini söylüyor 

Serbest bırakılmıştır , aleyhindeki 
peşriyata mahkeme huzurunda 

de tedavi göriiyor Sait Beyin başına da ayni iş mi gelmif 
sin Beyin evelce numara•• alın
mıt olan 1000 liralık paralan 
aldığını görmü~~rwr. Bu cnrmn 

kuponu 
No. 10 

Giinün Spor haberleri 

Spor sayıf amız.dadır 

Haftada iki defa intişar eden 
Hareket gazetesinin sahiplerin
den Suat Tahc:ir Bey evelki gün 

polisçe yapılan 
bir cUrmll meı
but neticesinde 
yakalanmıf, po
li• müdüriyeti
ne götnrillerek 
isticvap edil
miıtir. 

meıbut hadiıe· l:c::;;:a:s:s;:::s:::_:::::::s:=s::::::s=::~::==::-=::E=:=:::s 
ıi nzeriııe po-

Ahmet Rıza B. lıaılaneJe 

Mlilga Ayan reisi Ab?1et ~ıza 
Beyin Çengelköyilndekı evınde 
bir sukut neticesi ayağı kırılmış
tır. Kendisi zaten orada tek 
hqına denilebilecek bir ha'de 
kaldığından evinde bakılamıya
rak Etfal hstanesine ka'dınlmış
tır. Dün hastanede kendisi il~ 
göriifen ve çabuk •ıhhat temenna 
eden bir mubarririmize bem 
Leyaz sakallı ihtiyar bitkin bir 

•e•le: 
_ "Ayağım kırıldı... alçıya 

•oydular... Çok ıstırap çektim, 
('=-fıl&tlBti "'-~"u ..... -.. ı -- -ı.-.. 

İyi bakılıyorum,, demiştir. · 

Piyanko b!letleri 
Asli fiatından aşağı 

sab m vacak 
Tayyare piyanko bilet'eri son 

ailnlerde rekabet ytizünden bazı 
bayiler tarafından 125 - 130 ku
nıp kadar utılıyor ve bir bilet 
alana bir de küçük fİşe rakı, 
aigara gibi hediyeler veriliyor· 
du. Dün Tayyare piyanko 
mlldlbiyeti bütün bayilere bir 
mektup göndererek bu rekabe
tin tayyare biletlerinin halk na
zannda kıymetini düıürebilece
iini ve 150 kuruıtan aşağı bilet 
utanlann derhal bayilikten çı

kanlacağını bildirmiıtir. 

Bu hadise kak
kında aldığımız 

malümab aıa
ğıya yazıyoruz: 

Hareket gaze
tesinde bir ay 
evvel Herman 
İspirer tütün 
ticaretanesi a
leyhinde şid

detli bir lisan 
kulanılmak su-

Hareket gazelainin idarelıanul 

liı Suat T absin 
Beyi poli• mn
dnriyetine g6-

ttıtmllf, muma· 
ileyb polia ikin
ci ıubesince ia
ticvap olunmuı-

tur. Suat Tah
ıin Bey parayı 

aldığını ve bu 

para ile ticare
tanenin gazete· 
ye ıerik ola~
ğını, şantajcılığın 
me\fZUU bahıs 
ola iDi ya ca ğını 
söylemitür. 

retile uzun bir yazı intişar etmiştir. Eundan maada gaıete sahiple-
Bu yazının intişarını müteakip rinden Fahri Kc mal f eyin de 

gazete sahiplerinden Suat Tah· malumatına müracaat edilmiştir. 
ıin Bey mezkiir ticaretaneye Suat Tahsin Bey ıfadesi alın
gitmiş, hakkı sükiit olarak bir dıktan sonra serbest bırakılmış
para veri mediği takdirde gaze- tır. 

tede daha _sidcletli~.A_...._...,...~~ 2aln ..-e talıkıl& M"rakı bugin 
cafına ı6ylemiıtfr. Ticaretarie mOdclei umumilite verilecektir. 
mildürll bir iki gtln sonra para DUn Hareket gazetesi sahip
bu.uaunda müzakereye amade terinden .Fahri Keıui! Bey 
olduğunu bildirmiştir. Suat T ah- hadise hakkında tunlan •6yle
sin Bey beı bin lira istemıf, bu miştir: 
miktar ticaı etane tarafından «Cun huriyet gazeteain;n,arka-
fazJa görülmüa, müteaddit te- daşım Suat Tahsin Beyin en 
maslar neticesinde 2000 lira tabii bir istikraz muame'eaini 
üzerinde itilaf hasıl olmuştur. Hareket gazetesinin bir ıantaj-
YaJnız bu paranın 1000 lirası cı!ığı gibi göJtererek arkadaşıma 
peşin verilmiş,mütebakil ()(;O iraaı hücum etmesi bih~kkm tees
da ayda yüzer lira verilmek üzere sürümüzil mucip olmuıtur Gaze
taksite bağlanmıştır. teciliğin en basit kavaidine 

Evelki gün Suat Tahsin Bey riayet etmiyerek belki de tesir 
otomobille mezkür ticaretaneye ,albnda kalarak kendi arkadaı• 
gitmif, yukan katta müdürün olan gazetemiz hakkında yazı 
odasına gir miı, 1 000 lira kendi- yazan mezkQr gazete hakkında 
sine verılmittir Bu esnada evelce dava açacağız.» 
keyfiyetten haberdar edilen polis Hareket gazetesi sahiplerin-
memuru içeri girmif, Suat Tah- den Suat Tahain Bey de dnn bir 

6alat~sarayla Beşiktaş berabere 
mektup göndermif, kendisinin 
Hikmet Efendi isminde biriaı ta
rafından kendisine istikrazen 
para verilmek tekli albnda tu
zağa düşilrillmek istenildiğini ve 

Dlln Tabim• 

Stadyoaı un da 

birinci )dlmeye 

lllenaup takım
lar arasındaki 
lik maçların& 
de•am edilmit 

Ye Galatasaray

la Betiktaş birer 

layile berabere 

lt•lmlfbr. Fener 

de latanbul SpÖ

tu 3-1 yenmiş
tir. 

Bu maçlann 
\afaill"--- . Ulll iÇ ... 

Yıfala r ı m ı z d a 
huı.ca k aınız. 

--------1' 

fakat muvaffak olunamadığını 
bildirmektedir. Maamafib Hikmet 

Efendi ve Cumliuriyet gazetesi 
aleyhinde dan açacaiuu da 
yazmaktadır. 

Diğer taraftan dlln Türkiye 
tOtllnleri mecmuası aabibi Sait 
Beyden de bir mektup aldık. 

Bu zat da yukanya yazdığımız 
hadiseye milpbih bir vak'aya 
maruz kalmııtr. Mektubu qağı
ya yazıyoruz: 

«Don Calatada Aslan hanında 
tütilncilliikle meıgul ve mecmu· 
amın abonelerinden olan Ali B. 
iaminde bir zat beni 1aat llçte 
mllhim bir 111esele için telefonla 
davet etti. Davete icabet etti111. 
Ali B. bana ıebrimizde çalıpn 
bir tirketin bana kendi vuatuile 

[ Alt tarafı 2 iıacl sayıf aaud.Lr ] .. . 

İzmir balosunda 
lzaraFel,·;erli mal 

m'if. saba kasında 
kimler kazandı 
Geçen hafta lzmirde Hilili

abmer cemiyeti tarafından mu

vaffakiyetli bir balo verildiğini 

yazmıf ve tafıilitını da vermiı

tik. 
Son posta bize bu baloda 

lınan birçok fotoğraflar getirdi. 

Bu resimler arasından iki tane

sini basıyoruz! Bunlar o baloda 

yapılan iki müsabakada kazan· 
mıı olan hanımlardır. 

Yan yana duran iki resim Şehtme Elem H. 

zerafet mOsabakasında birinci ve ikinci olan matmazel Jue ile mat

M tmazel J~ ce Algai 

mazel Alıoti-

ldir. 
Diler tek re

sim ise yerli 
mallarından el
biae mtısabaka-
1mda birinci 

'olan Şehime E
tem Hanımdır. 

Böyle mllaa• 
bakalann yeril 

malların moda 
olmaaında b&· 
yGk bir tesiri 
olduğuna kani• 

iz. Çlinkn çolE 

defa moda esa
retidir ki bir

çok paramızın 

harice akıp git

me•İne ıebep 

olmaktadır. 

Yerli mal .. giy

mek bir moda 
haline konulu,. 

sa o zaman da
ha fazla ıilril

lllr. Buna tllp
he yoktur. 

Tan11ya.bilir misiniz? 

Bu bakıı hangi sinema yıldızınındır? 
No. 10 
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., Tardiyönün çektiÇJi 
telsiz " VAKiT,, ın g af ve telefon haberleri Ali Cenani B· 

Londra, 23 (A.A.) - M. Tar
diyö, telsiz telgrafla Fransız mil
letine göndermiş olduğu bir 
tebliğde tamirat meselesinin müt
t efiklerle Almanya arasında La
heyde crzu edileıı bütün temi
nat ile halledilmiı olduğunu ve 
bizwt mütekabil itimat zihniye• 
tinin de bir teminat teşkil et
mekte olduğunu bildirmlıtir. 
Fransa, Londraya kendisinden 
ve maksatlanndan emin olduğu 
halde gelmiıtir. Kuvvetlerini 
emna selametinin icap ettirdiği 
miktann dununa indirmemiye 
kat'iyen aımetmiıtir. Esasen, 
Fransa mllıterek himaye ve mU· 
dafaa vilcude getirildiği takdir
de kendi elindeki mUdafaa ve 
himaye vesaıtini tenzil etmeğe 
amade bulunmaktadır. 

İspanyada müderrisler 
Madrit 23 ( A. A. ) - Merkez, 

darlilfUnununun müderrisleri, arzu· 
Jannm 24 saat zarfında tatminini 
talep etmişlerdir. Bu müddet 
lnkıza eder etmez kfirsnlerini 
lınknmetln emrine bırakacaklar· 
dır. 

Mesafe rekoru 
Paris, 23 (A.A.) - Beynelmi· 

lel hava itleri federasyonu, tay· 
yareci Kost ile Kodoı tarafın
dan kapalı dairede katedilen 
9029 kilometre 400 metre mesa
felik hava seferini cihan mesafe 
rekoru olarak kabul ctmiıtir. 

ltal }' a çe Fransa 
donanmnları 

Paris, 24 {A.A) - Ekodöpari 
guesi M. Tardiyö nün Fransa 
mn bGyük bir donanmaya malik 
olmak hakkını ileri sürerek ve 
Fransa için ltalya ile bahri kuv• 
f'etlerde muadelet esasını kabul 
etmenin imkansız olduğunu der• 
meyan ederek ltalya hllkllmeti· 
aıin Fransanın elindeki araıiyi 
muhafaza etmek hususundaki 
azminden şüpheye dlifmesine 
mani olaca\< şekildeki beyana· 
tını tasvip etniektedir. 

1-ludut ııancine 
Nevyork, 24 (A.A) - Mek

ıikodan bildirildiğine göre, 
Mckıiko reisicfimhuru, Sun Life 
namındaki Kanadalı sigorta 
i 'rketi müdürünün hudut haricine 
ıblmasmı emretmiştir. 

Bahri konferansta: 

Her devlet kendi donanmasının 
lüzumundan bahsediyor 

Londra, 25 (A. A) Öğleden sonra konferans mu· 
rabhaslan hususi bir içtima akdtetmişlerdir. Beş devlet mümessil· 
leri tezlerini teşhir etmişlerdir. M. Stimson, memleketinin bahri 
ihtiyaçlan hakkında izahat Yermekten ferağat eylediğini beyan 
eylemiştir. Avusturalya ve Kanada murahhaalan da ayni veçhile 
hareket etmiılerdir. 

Bundan ıonra M. Tardiyö ıöz alarak, Franız bahriyesinin ıu ve· 
ya bu nisbette bulundurulmasmı icap ettiren esbap ve avamili ta· 
dat etmiştir.Mumaileyh, fiç tarafı su ile ibate edilmiş olan Fransa· 
nın coğrafi vaziyetini, ticareti 30 milyarı geçmekte olan 12 milyon 
kilometre murabbaı mesahaya ve 60 milyon nufuza malik olan 
milstemlekat imperatorluğunun inkişafı lüzumunu hatırlatmıştır. 

M. Tardiyö, aözüne devamla demiştir ki:"Fransa 30 bin kilomet· 
re tulündeki sahillerini nezaret ve tarassut altında bulundurmak 
mecburiyetindedir. Ana vatanın filosu mecburi surette müteferrik 
bulunmaktadır. Ve bir harp zuhurunda tahaHüt edebilmesi için 
birçok günlerin geçmesi ve diğer devletlerin tahtı idaresinde bulu· 
nan tehlikeli askeri yollann takip edilmesi icap eder. Ana vatanla 
deniz aşırı arazi arasındaki münakale hatlarının yekünu 3850 mile 
baliğ olmakta ve bu noktai nazardan Fransa İngiltereden sonra 
ikinci gelmektedir. Askeri noktai nazardan milstemlekat impera -
torluğunun her hangi bir noktasına icap eden kuvvetleri aevkede • 
bilmek için bahri kuvvetine güvenebilmesi lazımdır. 

Binnetice münakale hatlarının muhafazası Fransa için emniyet 
ıahruuoda hayati bir mesele teşkil eder. Fransız bahriyesinin 
ihtiyaçlannı tayin eden devamlı unsurlar işte bunlardır. Bu ihti· 
yaçlar bir niza ve ihtilaf vukuunda memleketin yalnız başına 

terkedilmesi veyahut mütecavize karşı tensik edilmiş beynelmilel 
bir teşriki mesaiye güvenebilmesi şıklanndan birinin tahakkukuna 
g&re nisbi bir §ekil alabilir. . 

M. Makdonalt, ihtiyaçlanm kendi piyaaalarından tedarik ede
miyen küçük bir adadan ibaret bulunan lngiltere için fngiliz 
filosunun hayati bir mesele olduğunu ehemmiyetle kaydettikten 
110Dra demitür ki: İn~iltere kendisi için zaruri olan emnll •elAmetl 
diğer memleketler filolarınnı lngiltereyi ab uka edemiyecekleri 
hakkında kat'i bir kanaat ve itminana sahip olduğu halde muha
faza etmesi lhım gelir. 

M. Grandi İtalyanın teslihabn mnmklin olduğu kadar tah
didine tarafdar olduğunu ve fakat kuvvetlerinin berri Avrupa devlet
lerinin her hangi birisinin kuvvetinden dun olmasım kabul edemi
yeceğini beyan etmiş ve: 

11 Deniz bizim hayabmızdırn demiştir. 
M. Vakatsuki, konferansın Vaşingtonda başl11mıı olan tahdidi 

t.eslihat eserini ikmal edeceği llmidini izhar eylemiftir. 
Konferans gelecek haftaya talik edilmiştir; 

Murahhaslara ziyafet 
Londra, 25 [ A.A] - Londra ıehremini bu alqam bahri kon

ferans murahhaslan ıerefine 750 kişilik bir ziyafet vermiştir. 
Şehremini, konferansın muvaffakiyetine badenuı olnıuıtur. 
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kan aablır mı ? Farzı mahal 
olarak dünyada böyle bir pa· 
zarlığa oturacak kocalar bulun· 
sa da sf :ı alıcı ııfatile bu men· 
fur fiile iştirak etmeli misiniz ? 
Kadınlar kendilerini fazla seTen· 
lere alimak nazarile bakarlar •• 
Binaenaleyh Fazıla için bir ap
talım. O, bu mektubun sazlerini 
bana yaraşbrmakta bllyiik bir 

Yazan: Hüseyin Rahmi 
- Asla... dir. Ben kanını satmak için ıize 
- Ne o pazarlıktan nnk\il vekil göndermiş'm .• 

mu ettiniz? 
- Nasıl pazarlık? Hain mUf

teri bu iftirayı yüzüme karşı 
tekrarlamıya nasıl cesaret edi
yorsun? 

- Evveli bu teklifinizi bil· 
diren bir mektubunuzu aldım. 
Ve sonra pazarlık için gön
derdiğiniz Yekilıııiz ile konuştum. 
Vekaletinizi haiz olan bu adam 
buglln iki bin liralık çeki alma
ğa gelecektir.. Bunda ne iftira 
var.. ne hulya, ne rilya... S6z0m 
tırf hakikattir. 

Sık nefeslerle göğsil k&rnk 
gibi kabanp inen Kadir : 

- Bu sözleriniz huiyadan 
daha asılsız, rilyadan daha ma
nasız her türlü hezeyanlardan 
daha anla~maz bir lr&rabette-

- Evet ••• 
- Bu sıfatla kendini size 

takdim eden adam iddiasının 
doinıluğunu ne ile isbat etti. 

Cabir Bey yazıhanesinin gö
ıtlnden mahut mektubu çıkarıp 
muhatabına tızatarak: 

- İşte bununla ••• 
Kadır Efendi titrek elile ki

ğıdı kaparak muhteveyabnı ıUz
meğe baılar. İlk sabrlarda ıa
ıalar. Ortaya doğru kahkahalar
la giller en ıonra gllrliyerek : 

- Bu saçmalan benim yazmıt 
olduğuma inanacak kadar nasıl 
boş bulundunuz Beyfendi ? 

- imza ile gelen bir mektu
bun tasni eseri olduğundan tllp
heye düşmeğe mahal varını dır ? 

- Böyle bir hezeyanname ile 

haz duymuştur. Fakat siz beni 
b kadRr budala bulmakta 
niçin acele ettiniz? Siz mafevk
siniz ben madunum. Lakin bu 
resmi itibann insanlar arsam• 
da zeki ve bamakatçe doğru 
bir mikyas olmadığım ispata 
llizurn görmiyorum. Macerayı iki 
keJimeyl hülAsa edelim. Kanm 
size ablmak istediği kadar ıiz 
de onu istiraya heveskAr bulu
nuyor unuz. Bu rezalebıame ıi
zin mnksadınıza muvafık benim 
kocal k muhabbetime,namusuma 
lc .. l'' en muğayirdir. S6yleyiniz 
bann, bu kepaze sabrlann mnf· 
teri mürettibi kimdir? 

İçerde aşk ile namus b6yle 
murafaa olurken muhaverenin 
iarabetinden şüpheye dilf en o· 

Bütçe 
Meclisten geri ahndı 

Ankara 23 - Hilk6met bUt· 
çeyi meclisten geri almıştır. BUt· 
çe heyeti vekilede yeniden tet· 
kik edilecek ve mllhim tenkihat 
yapılacaktır. Hük6met tasarruf 
edilecek parayı iktısadt progra· 
mın tatbikine aarfedecektir. Bu 
sene pek mühim ve esaslı te· 
ıebbDılerde bulunulacakhr. 

Bir cinayet 
Bir malmüdürü bir 
kaymakamı öldürdü! 

Rize, 22 - İspir kaıası mal· 
mUdOrü tarafından ihtills yapıl
dığı hakkında vaki olan 
ihbar Ozerine tahkikata gi· 
den kaymakam, refakatinde jan· 
darma kumandanı olduğu halde 
malmildürlinlin nezdine gittikle
ri vakit malmüdüril ıilih çekerek 
· ateı etmiı ve kaymakam aldığı 
yaraların tcsirile derhal vefat 
etmiı, jandarma kumandanı ağır 
surette yaralanmışbr. MalmildO· 
rG yakalanmııtır. 

Hareket gazetesi 
sahibi serbest 
[Üst tarafı 1 inci aayıfamızdadır] 

6000 Ura hakkı ailkQt Termiye 
amade olduğunu, bu paranın 
birinci taksiti olan 1000 liranın 
derhal ve peıinen, mntebakiıinin 
de her ay 500 lira taksitle ade

Meclise devamszzlzO' 
iki ayı doldurdu 

Meb•ualuk 11azl/e5ıne niluJfl' 
verilecek 

Ankara, 24 ( Yakıt ) - Gaıf 
Ayıntap meb'usu Ali Cenani S. 
yin meclise devamsızlığı iki •Y1 
doldurmuı bulunmaktadır. Tef .. 
killb Esasiye kanununun yirod 
ıekizinci maddesince meb 'usluk-
tan sukutu icap etmektedir. Öi"' 
rendiğime göre yakında Meelit 
divanınca yaı.ılacak bir tezkere
nin heyeti umumiyede kabulUe 
sukut muamelesi tekemmnl edr 
cektir. 

Ccnani B. bu 1Uretle cOmbr 
huriyet meclisine devamııı.lıktaıl 
vazifesine nihayet veriJmif ilk 
meb'us olacakbr. 

Ta vıan eti yiyecekler 
Ankara, 24 (Vakıt)- An .e 

kllmes hayvanlan yetiştirme er 
miyetinin nizamnamesine glSr• 
cemiyet azalan bu ayın 26 
ncı pazar gUnn tavşan eti yiye
ceklerdir. Azalar tavşan aramak• 
la meşguldürler • 

Meclis reisimiz 
Ankar, 24 ( V akıt ) - Meclis 

reisimiz ıubat bidayetinde şeh
rinizde bulunacaklardır. 

Tayyare şehitleri 
ihtifali 

Ankara, 24 (Vakıt) - Pazar• 
teıiye yapılacak tayyare ıehit· 

Jeri ihtifali için Tayyare cemiyeti 

ne ğinl b ya ek bir ~rf 
derununda 1000 lira vermek mıştır. 

iıtedi. Bu cftr'etkarane teşebbUsll Hacı Bayramda merkezi umu
bir Türk gazeteciıine yakııacak mi karıısmda nutuklar irat olu
bir istihfaf ile reddederek mez· nacak, ıehitlerin kabirlerine 
ktlr yazıhaneyi terkettim. Ve 

çelenkler konacakbr. 
saat 3 buçukta memlekette ytık- ı==============-1 
sek bir makamı resmisi olan bir telefonla aradı. Ve mevkufiyetimo 
zat ile yine memleketin en bil· dair bir ıayia olduğundan bah • 
yllk ticari mev cilerini işgal eden sile nazan dikkatimi celbettl. 
diğer iki muhterem zata keyfi· Derhal polis müdüriyetinden 
yeti tif ah en nakil ve beyan et• tahkik ile öğrendim ki fılhakib 
tiğim gibi telefonla bulabildiğim Ali B. tarafından polis müdUri• 
diğer tüccarlanmıza de ihbar yetine müracaatla aleyhime bit 
ettim. cllrüm tasni ediJmiı ve zabıtamıl 

A)qam saat sekizde tntUn tUc· da vasıta edilerek feci ve çirkill 
carlanmızdan birisi beni evimde bir komplo ih:ıar olunmuştur.» 

dacı dııardan kulağını kapıya geldiler. 
vermft dinliyordu. Evvelce Cabir Odacı l ;ddetle : 
Beyle Avnüuelihın konUJmala- - İçeriyi niye dinliyorsun? 
nm da b&ylece dinlemiıti, mace- - Sen niye dinliyorsun ? 
rayı · hem~n tamamına yakın bir - Ben buranın odacısıyıJD • 
vDzuhla biliyordu. Sen kimsin ? 

O sırada iki bin liralık çeki - Ne vazifen •.• 
almak için siul adımlarla kelbl Odacınm birden bire aklı b•" 
teleullmlerle A milalelih zuhur tına gelerek : 
etti. Kulağı kapıya yapıtık odacı - Sen Kadir Efendinin at' 
içerdekl e1rann merakına dal- zından bizim Beyf endiye uydur" 
mlfb. Bir mildoe gelenin Ttlcu- ma mektup getiren adamsın. 
dundan haberdar olamadı. Utan- Avnilsselahm bu keşif karf" 
maz adam da odacının bu dal- ıında biraz afallamasiJe odacıOJll 
gınlıjından istifade ile birkaç onun boynuna atılması bir oldO. 
dakika içerdeki s8zlere kulak Biri birine yükıek perdeden ,11" 
kabartabUmek fınatına erdi. ve Hya boguşmağa batladJl8"• 
Uldn itittiği çok hararetli atıı· Gnrültn içerden duyuldu. O~ 
malar mevud paraya hemen kapısı açıldı. Etik tizerinde 1 
men kavuımak lsticalile içeriye rUnen Cabir Bey: 
girmekteki cesaretini arttıracak - Benim ta oda kap-: 
mahiyette değildi. Yakalanmak önUnde döğüşmek bu ne ref. 
tehlike~inl bOttın dehıetile his· let. •• 
setti. Amma yılgınlık göstermedi. Odacı boğuk boğuk: 1 

Daha fazla işitmek merakına - Efendim tanımadıoıJ tJJI 
galebe edemiyerek kapıya daha - Kimi ? İ" 
ziyade ıokulmak cür' etinde bu· - Size Kadir efenclinlıı;,, 
lundu. O zaman odacı yanı ba- zından dUune mektup ge 
ıında duyduğu bu aıcak nefeae bu sahtekarı. ,JJ 
döndl1. ikisi hemen ıöz göze (f3Jllf' 
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Muhtar Pş.dan cezası altın olarak alınacak l 
A 

Seyrisefaiıı "'Divanı Ali 
karanııın temyiz kabili

yeti yoktur ! ,, diyor 

Kuşpalazı 
Beşiktaıta bir Jlk mek

tep tatil edildi 
Aldığımız malOımata naıaran 

Betiktqta bir ilk mektepte kut· 
palazına tesadiif edilmiş, ha.ta 
çocuk derhal tedavi albna alın· 
mıştar. Mektep, temizlenmek üzre 
birkaç gOn için tatil edilmİftİr. 

1'apu idare•İ Paşanın emlakini tes
bit ederek icraya bildirdi 

i emyiz karar verir vermez bun
lar satllığa çıkartlacak 

Sarhoş vapur 
Teofil Gotye HaHce gi
rerken köprüye çarptı 

iki giln evvel Çanakkale bo
ğumdan geçerken pervaneleri 
haıara uğnyan Teofil Gotye 
vapuru dnn sabah tarnir edilmek 
llzere Halice girerken köprüye 
çarpmı§, dubalardan biri kısmen 
hasara uğramıştır. Kaza hakkın
da bir ıapor tan:dm edilmiştir. 

Poliste-;eni tayinler 
Polis sabık ikinci ıube birinci 

kısım batmemunı Zeki Bey 
Maniıa merkez memurluğuna, 
Kadıkay met kezi serkomiaeri 
İhsan Bey İzmir merkez memur
luğana, Manisa merkez memuru 
Hqim Enveri Bey lıtanbul poliı 
mlldtiriyeti ikinci şube kınci 
loaım baımemurluğuna tayin 
Ye polis mildüriyeti telefon me
muru Osman Bey taharri komi
serliğine terfi edilmiılerdir. 

Malımul Mulılor p,.,.,,. -~ eml$"1m Katırao11u Aan. - Bir aylık li~an faali}1eti 

M
abmat Muhtar Pf. yekiJleri Divanı Ali tarafından taluımne Ticareti bahriye müdüriyeti 

karar verilen 20,000 liranın albn olarak alınma11na iti- tarafından yapılan istatistiğe 
rula bu hususta Temyiz mahkemesine mOracaat ettiklerini gCSre geçen ay zarfında limanı-

ltlrum 1333 tarihli meaktikit kanununa iıtlnat edilerek yrpıldıfını mızdan 2020802 gayri safi to
.Yamuşık. Seyrilefain hukuk müıavirliği. bu itiraza:--,_.~~-,_.....___, najda 947 vapur gelip geçmiştir. 
kii1I, 11ffita11aı Dil' 18Jlb• --..ı,...... ıtumqg ,..119 BUnJM an 11277i gayrı safi 
diDi latemi~•. Se--=--ı...z.. tarafmdan luwrlaııan t 'd 744 dO l ,.... 1• .......... onaJ a imanımızda 

layihada ileri .artılen noktai aazir, fU ,.kilde laG- muamelei ticariyede bulunmuf, 
IAaa edilebillr: 893036 tonajda 20? gemi trauit 

"lttibu edilen Divam An karannm temyiz ka· olarak geçmittir. Limandan en 
l»iliyetl yoktur. Olaydı, bu cihet kararda taırfh çok geçen gemiler Türk gemi-
eclilirdL Eauen ltiru, kanuni m&ddetl ıarfında leridir. Geçen Türk gemiJeri 
olmamlfbr. icra ve iflas kanununa glire, tiklyet 616 adettir. Geçen gemilerin 
hakkuwı meamuiyeti için bq ıGnlGk bir mtlddet 75 i ltalyan, 75 fi İngiJiı, 56sı 
tayin olunmuttur• Bu mDddet de itiraz tarihinde Yunan, 24 dü Rus, 23 ü Romen, 
feÇDıif bulunmaktadır. Temyiz hakkının meYcudi- 20 si Fransız, 15 şi Almandır. 
yeti kabul edilae bile, bu bak, ancak, icra mua- Mahmul Mulıltır Pı. 
mellbnm usul ye kanuna muhalefetine mtiobuırdır. Halbuki orta-
da b6yle bir ıey yoktur. ,, 

Netice olarak, Mahmut Muhtar Pı. vekiUerinhı Temyize vaki 
ltirazlaruun reddi iatenilmiftir. Temyiz bu huausta bir karar Yer

mek tlzerecUr. 
Diğer taraftan Tapu idareti, Muhtar Pı. nın tasarrufundaki 

emlikin nelerden ibaret olduğunu icra dail'eıine bildirmiıtlr. Bu 

arada Kabrcıoflu hanı ye onun kadar bllytik bir han olu Yanman 

ham bulunm1ktadır. 
Temyiz, itirazı reddedene, tahsiline karar verilen 20,000 altına 

tekabül edecek 200,000 liralık emlak eatılacakbr. Ancak Muhtar 
Pı. iatenileD par&JI nakten verdiji takdirde buna hacet kalmıya~ 
cakbr. 

Balık bolluğu 
izmaritin okkası S ku

ruıa kadar düıtü 
Havalann poyrazdan birden 

hire lodosa çevirerek müsait 
litıneai ylizOnden liJDanda bUyUk 
balak akın -vardır. DDn gece 
labaha ka~ar balıkçılar izmarit, 

•tet, mercan balıklan çıkar
"-lcla meıgul oJmutiardır • 

Bilb•ua Boğu ıuJanııda kW· 
li1etli ıurette çıkan balıklar 

Turing klüpler 
Bu seneki kongre 

ıehrimizde 
Beynelmilel Turing klilpler 

kongresinin bu tene lıtanbulda 
toplanacaj'ını haber alan muh
telif aeyahat acentalan, TOrk 
seyahat acentalığma mOracaat 
ederek tafıilat iıtemiflerdir. 

Diğer taraftan kongrenin top-
lanacafl haziran ayında lstab
bula 1eyyah g3ndermek bum-
ıunda ecnebi seyahat acentalan 
ıimdiden tedabir lttihuma bq
lımıtlardır. .............................. ,. 

: ,, ÇOCUK HAFTASI,, ! 1 • • 

z,rhlı ınotörler 
Ra~umatı n peni motllrleri 
bugdn denlz.e indlrilivor 
Rtııumat mOdllriyetinin Av

nıpaya sipariş ettiği Uç kaçakçı 
takip motörOnDn Jimammıza 
geldiğini dünldı sayımızda yaz
mıştık. Cuma olmak münuebeti 
ile bunlar dOn vapurdan çıkan• 
lamamıı, denize indirilmeleri bu 
g(lne kalmıştır. Resmimiz bun• 
larc:lan birini (Daris) vapurunun 
Mhertuinde ıısstermektedir. 

LtmonJa balı~ 6ollafa 

Tıp encümeni 
Evelki giinkii iç

timada neler 
göriişülda? 

TDrk Tıp encümeni e•velki 
<?Ün senelik içt i 'tı ını yapmııtır. 

İçtimada yeni 
idare heyeti in
tihap editmiştir. 
Riyasete mft. 
derriı Ziya Nu
ri Paşa, riyaseti 
ıaniyeye Refik 
l\~nir, umumi 
kitabete Fah
rettin Kerim, 
Veznedarlığa 
Niyaz\ lsr.:et, 

D. Faitreıttn J(~,1m H. KAtipliğe Ha-

M. Enderson 
Ankaraya ne za

man gitmesi 
muhtemel? 

Birkaç gtln enel tehrimize 
muvasalat eden muhtelit n:üba· 
dele komiıyonu yeni reisi M. 
Enderaon evvelki gtlnden itiba
ren birinci hlironun da riyaaetinl 
deruhte etmiıtir. 

Komisyon kAtibf umumisi M. 
Vilfren tarafından komisyon İf· 
leri hakkında huırlanao muhtıra 
ikmal edilmek Ozere olup, bir 
kaç güne kadar yeni reise tak
dim edilecektir. 

ıan Vasıf beyler intihap olua
mutlardır. DOn Fahrettin Kerim 
bey içtima baklanda fU maJ6-
mab vermiftlr : 

" Her ıene tıp konıresfnl ida
re eden ve ilmi bir bp teıekkD
lü olan tıp em:Omeninin bu ıenekl 

içtimaında Lokal Anestezi ve Anes
tezilder meselesi hakkında Ziya 
pafa,M.Kemal,Refitt Münir beyle
rin milphedelerine ait raporlar 
okunmuştur. Memleketimizdeki 
diğer tıp Oıtatlan da bu mevzu 
hakkında miltahedelerint encü· 
mene bildireceklerdir. ,, 

Serseri torpil 
Geçt n glln Karadeııiıde Şile 

civannda Alacalı mevkiinde bir 
mayin zilhur etmifti. Bu mayin 
ticareti bahriye mOdariyeti tara
fından gönderilen mlltehauıa 
heyet tarafından imha olun-
muıtur. 

M. l!nJU1«1 
Ahiren vazifelerine nihayet 

'Yerilen komisyon merkez bnro
BUDdaki Uç daktilograf ve ate· 
nograftan maada hir kaç memu
run daha allkalannın kat'ı bu 
büroda derdesti tetkiktir. 

M. Endenon, yakında Anka· 
raya giderek erkina hükumeti· 
mide temasta bulunacaktır • 
Yeni reis ayni zamanda ilk fır
•tta Atlnayı da ziyaret ed~ 
cektir. 

M. Endenonun riyasetinde 
olarak heyeti umumiyenin top-
lanmasıl meselesine gelince, ev
velce de yazdığımız veçhile, bu 
ancak Yunan birinci ve ikinci 
murahhaslan ile Tevfik Kimil 
Beyin lıtanbula avdetlerindcn 
ıonra vuku bulacaktır. 

Maamafib,murahhasların avd~ 
tinden evvel M. Endersonun 
Ankaraya gitmesi ihtimali de 
kuvvetlidir. 

Alnıan sefiri 
Alman sefiri M. Nadolni yann 

Ankaraya gidecektir. M. Nadolni 
bir hafta kadar merkezi hükiı
mette kaldıktan sonra tekrar 
latanbula avdet eyleyecektir. J>iYaeaya teair etınit fiatlar 

dGtıntiftllr. izmaritin okkası S 
~ta, evvlce 160 kurJJf& aab· 
' 11 barbunya 90-100 kutuft& ıı· 
tlbıaaJctadır. 

: :ıs nıaanda başlıyacaldır. : 
~ ........................... .. Mo16rler Daril ıh21Jurunun ıilverleılnic 

Sefırin gaybubetinde konsolos 
M. Fabrizias M. Nadolniyi tem
ıil etmek üzere Ankarada ka
lacaktır. 

• 
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lstıhsal prog~a- Sığırtmaç Mustafa İhti at zabitleri 
mında prensıp Y --
Hükumetçe hazırlanmakta Yeni harflerJ Öğrendi, Kanun layihasında 

olan yeni istihsal prog- Öğret•vor bile yapılan tadiıat 
ramı henüz teferruat itibarile Dün Etfal hastanesine gid~n 
tesbit edilmemiş olmakla bera- bir muharririmiz orada tedavi İhtiyat zabitleri ve ihtiyat as-
ber bu programın esasını teşkil ve tekayyüt altında bulunan keri memurları kanunu layiha • 
eden prensipler bir dereceye küçük Sığırtmaç Mustafayı da sında bazı tadilat yapıJmışbr. 
kadar anlaşılmıştır. Bu prerısip- görmüş kendisile görütmüştür. Layihanın birinci maddesi şu 
ler de istihsal için müracaat Muharririmiz onu ilk gördüğü surette tadil ediJmiştir: u Kara, 
edılecek yolların hayale değil, zaman ° iyice öğrendiği yeni deniz, hava ve jandarmadan mü-
hakikate istinat etmesidir. harfileri yazmak, hatta etrafın- tekait ve müstafa olanların ihti-

F h dak i çocuklara öğretmekle meş-
ıkrimizi bir misal ile iza guldü. yata ayrıldıkları devre içinde da-

etmek lazım gelirse zeytin is- D ı' A 1.:-.1• tt t k ·· dıl ı aha beş ay evel Yalovanın mı ma wıye en e aut e en er 
tibsalabmızı arttırmak için tercih f d yeşil dağlarında koyunlarını se eri or unun geri ve sabit hiz-
edilen usulü gösterebiliriz. ı d 

Maliimdur ki memleketimizin otlatan ve "a,, yi bile tanımıyan met erin e istihdama elverişli 
birçok yerlerinde birçok yabani bu küçük Türk köy!üsünün az olmadıkları anlaşılanlar bir daha 

B 
bir zamanda gösterd g-i bu mu- ihtiyata ayrılmazlar.,, 

ağaçlar vardır. u ağaçları az ff 
b. h' t ft 1 va akiyete hayret ettim. Doktor Layı.hanın yı·rmı' ı"kı'ncı· maddes'ı 
ır ımme ve masra a aşı ıya- Agah Bey izahat verdi : 

rak her sene zeytin veren zey- de şöyle tadil edilmiştir: 
tinlikler haline gatirmek müm- - Mustafa burada A fabeyi İ 

ög-rendi şimdi kıraate baş ! ıya ·ak.. " ht yat zabıt ve memurları 
kündür. h f d k Ders saatlerinde ateşin bir zeka azar ve se er e anca tahdidi 

Tabii bu suretle yetiştirilecek 
ıeytin ağaçları memleket için 
yeni bir istihsal menbaı teşkil 

edebilir. Bundan dolayı şurada 
burada yabani zeytin ağaçları
mızın aşılanması fikrini ileriye 
sürenler çoktur. 

Hakikati halde bilhassa cenubi 
Anadolu sahillerimizdeki yaban
cı ağaçları aşılıyarak yeni zey
tinlikler vücude getirmek, bu 
suretle memleketimizin zeytin 
istihsalatmı art'"ırmak, bir fıkirdir. 
Fak at maksat zeytın iıtihı;a latı

Bl arttırmak ise bundan daha 
emin, daha seri, daha kolay di-
ğer bir yol vardır ki bu da 
f!sa en memlekette mevcut zey
tin ağaçlarının fenni surette 
terbiye edilmesi, fenni surette 
mahsuiünün toplanması, bu mah
süllerden de ,gene fenni surette 
ls ifaae olunmasıdır. 

Çünkü bugün memleketimizde 
milyonlarca zeytin ağacı var
dır. Ancak bunların sahipleri 
fenni şerait dahilinde çalışma -
dıkları için pek az istifade edil
mektedır. Bilfarz memleketimizde 
çıkan zeytinyağlarının yekiinu 
mevcut ağaçların miktarına nisbet 
edilırse ağaç başına 1 kilo 200 
gramdan fazla düımez. Halbuki 
ispanya gibi Avrupanın zeytin 
yetiştiren ) er!erindeki zeytinyağı 
hasılatı ağaç başına 4, 5 misli 
daha ziyadedir. Bunun sebebi de 
> memleketlerde zeytin ağaçla
ıına fenni surette bakılması, 
bizde ise bu fennin hemen hiç 
anlaşılmamıı olmasıdır. 

Bizim memleketimizde zeytin 
mahsulü hakkında yanlış bir 
kanaat mevcuttur; bu kanaate 
göre zeytin ağacı bir sene mah
sul verir, bir sene vermez, der
ier. Halbuki başka memleketler
de zeytin ağacı her sene mah
sul verir bir ağaç olarak tanın
mıştır ve hakikati hal de bund~n 
ibarettir. Türkiyede zeytin ağaç
larından mahsul toplanırken bü
yük smklarla ağaçların dövül
mesi adet olduğu ve bu suretle 
Leytin ağaçlarının dalları meyva 
toplanırken kırı dığı için ağaç
lardan ertesi sene mahsul almak 
kabil olamaz. 

Binaenaleyh memleketimizde 
ze}tin ve zeytinyağı mahsulünü 

arttırmak istiyorsak yeniden zey
tin ağaçları yetiştirmiye gıtmez
den evvel mevcut agaçlardan 
azami derecede istifade etmiye 
çalışmak elbette daha doğrudur. 
Bunun yegane çaresi de dedi
ğimiz gibi, Türk zey1 incilerini 
fennt surette çalıştırmak yoludur. 

işte İsmet Paşa hükumeti bü
tiln bu mütaleab nazarı dikkate 

gösteren bu çocuk oyun zama- s n kanununda yazılan yaşlara ka
nında hastanemizin en şakrak dar hizmete celbolunurlar. Bu 
yavrusudur. Dersini bitirip mu- yaşı geçenler veya ahvali sıhhi
nis bir sokulgan. ıkla yanımıza yesinden dolayı tekaüt edilenler 
gelen Mustataya hayatını ve sabit hizmetlerde kullanılır.,, 
emeUerini sordum bana şunları Layihamn birinci mfüeyyel 
ıöyledi : maddesıne nazaran yüksek tahsili 

Burası rahat... güzel... olan 927 kanunuevvelinden evvel 
Fakat Gazi balıaroı çok göre- askerliğini yapanlar şubelerinden 
ceğim ge~di... Bazan amcalarım 
" meb'uslar., geliyor bana yemiş vesika almadıkça hiçbir resmi 
para veriyorlar. Ben de çalışıyo- daireye giremezler. 
rum memleketime adam olmıya 

bakıyorum. Purada doktor uğu 
beyendim... Büyüyünce doktor 
olup bir çok n ekteplere gire
ceğim. 

Yeşil göz'eri ateşt• n bir zeka 
ile parhyarak açık ve kat'i bir 
ifade ile bunu söylerken sustu. 
Sonra daha metin ilave etti: 

- Doktor o mak fena mı ... 
adam kurtaracağım.:. 

Onu çok sevdiği kitap ve 
defterlerınden fazla ayırmamak 
için kalkarken sordum: 

Mustafa hayatta en çok neyi 
seviyorsun? .. 

Düşünmedi, durmadı bile, 
hemen atı ldı: 

- Gazi babamı... Sonra mua)
limimi ve sonra ( eJile defter 
ve kitaplarını göstererek ) işte 
bunları ... 
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Resmi 
Takvimlerin ılıtivarlJt 

haneıerincJe tahdışi ez- · 
hanı ve eı acif tekevvü
nünii mucıp 1 a ı ke )fi
yatı hazrbe vazılmakta 

olduğundan badezin bır.

nun külliyen men,ıyle çı
kacak takvimlere mema
liki saire takvimi mün
derecaıına tevfikan me
vadı na/ a ve 14zime 

1 ~ tahriri bu defa ittihaz bu
yurulaı. kararı ati ik ı.za
şından oı mağla badema 
olveçhile haı eket ve hi
l~ından mücanebet o un
mak üzere ılanı hey1,.pe
te ibtir lJl Jul·nd •• 

alarak yeni istihsal vasıtaları 
yetiştirmiye çalışmaktan ziyade 
zaten elimizde mevcut istihsal 
menbalarından azami derecede 
istifade çarelerini tercih etmiye 
karar vermiştır; ve şüphesiz bu 
kararı Ue. çok da isabet gös-
termiştir. 

Al ehınet Asım 

flrnauuııu~ mtilôli 1 -· 10,00C t[_"ek ha
zırlıyan ihtilalci-

1 ler yakalandılar 
1 reisleri affedildi 

Deyli Ekspres gazetesinin Vi
yanadan aldığı malumata göre 

AmHutlukta kıral Zogu aley· 
hinde hazırlanan mühim bir ih
tilal, tam vuku bulacağı anda 
hükumetin uyanıklığı sayesinde 
bastırılmıştır. 

İhtilali hazırhyanların başında, 
eskiden kıral Zogunun en 
mutemet arkadaşı olan Vra
lati Bey bulunmaktadır. Kıral 
Zogu, eskiden, Vralati Beyin 
kızı ile evlenmek üzere nişan
lanmış olduğu halde, bilahare 
evlenmekten vaz geçmiş, bu 
yüzden V ralati Bey de onun 
aleyhine dönmüştü. 

Vralati Bey ile arkadaşları 
Tiskopyada yakalanmış ardır. 
Bunlar ihtilalde kullanılmak üze
re 10,000 tüfek ve cephane ha
zı:-lamıjlardı. Polis bunJarı ka
milen bulmuştur. 

İhtilali bazırlıyanlar, kıral Zo
gunun Arnavutluk kanunu esa
sisinde tadilat yaparak Artavut
lann dinile oynamak istediğini 

ilan ediyor ve halin kıyama teı
vik ediyorlardı. 

Polisin tekayyüdfi sayesinde 
hadise bertaraf edilmiştir. 

Kıral Zogu, eski dostu Vra
lati Beyi affetmiş ve onu tab
liye ettırmişUr. 

içki düşmanları 
İçki düşmanları cemiyeti he

yeti merkeziyesi dün Sıhhi müze 

binasında toplanmış, mektepler
de muallim Ye taıebeler arasın• 
da içki dUşmanlığı propaganda· 

sı müstakbel faaliyet esasları 
hakkında müzakeratta bulun
muştur. 

GEL.İSİ -~'~· 
GOZEL ">:~. 

Balom uz! 
Eski bir kaide hilafına ben 

Maksim salonuna girdiğim 
zaman bütün "ekabir,, oradaydı. 
Salonun oldukça geniş olmasına 
rağmen izdiham vardı. Bu yüz· 
den zarif iskarpinlere basan 
erkek iskarpinleri olmuştur, tah
min ederim. Kenardan farke· 
de bildığim bazı gazap dolu 
bakışlar buna işaret ediyordu. 

Kendi balomuz olduğu ıçın 
metetmek yakışık almaz . Ben 
bu yazıda sadece sağdan, sol
dan yapılan ufak tefek tenkit
leri kaydedeyim, olmaz mı: 

'f 
Borusu otüvor! 

Sahnede yapılacak dans mü
sabakalarını elindeki boru ile 
ilan eden bir arkadaşımızı gös
teren bir Hanım , yanındaki 
erkeğe: 

- Bu gece , Selami izzetin 
borusu ötüyor! diyordu. 

il 

Kavuk ve hül~h 

Köroğlu refikimiz kotiyon 
olarak bir miktar kavuk 

ve külah dağıttı. 
B.risi diyordu ki : 
- Burhan Cahıt herkese kü

lah giydiriyor. 
Bir başkası da şu mütalaayı 

fırlattı : 
- Bize de kavuk sallamayı 

öğretecek r 

* Kuru mu? 
Hemen hemen herkesten faz-

la dansettiği ve sükse yap-
bğı halde nedense gene iyi eğ
lenemediği vehiminde bulunan 
genç bir hanım: 

- Ah efendim, diyordu, çok 
kuru, çok kurut 

Her neôense Maksimin yeni 
Salonundaki tavan, mütemadiyen 
bir hamam kubbesi gibi sızıyor, 
ipekli tuvaletlerin, açık ensele-
rin, kolalı göğüslerin üzerine 
damlıyordu. Küçük Hanımın bir 
arkadaşı bu tavanı göstererek 
kendisine cevap verdi: 

- Bereket versin şu tavana! 
)f. 

KurumluUır 
• 
iki hanım bir köşede konuşu-

yorlardı: 
- Aman sen de iyi ki gel

mediler. Dört beş kişinin inti
habı ile kıraliçe ünvanını takın
dık diye kurumlarından durul-
mıyor. 

* Yerli mala r8ğbet 

Baloda birisi düşündü, ta
şındı ve sonra dedi ki : 

- Kuzum, bu balod:ı yerli 
mal~ hiç rağbet yok. Bir baş
kası karşıda oturan bir zatı ve 
ona herkes tarafından gösterılen 
rağbeti işaret ederek buna ce
vap vermiş oldu. 

Ba zat şekerci Ali Muhittin 
Beydi. 

* Zevatı $aİre .•• 

·ısmail Müştak B. buz sarfiya-
tını kontrol ediyordu. Yusuf 

Ziya B., tepesindeki saçların 
telleri kadar r:ıükte saçıyordu. 
Orhan Seyfi B., listelerde ve 
baloda çıkarılan gazetelerde li -
san yanlışı anyordu. 

Vili Nurettin artık bıyık bı -
rakmaktan vaz geçmişti. Onun 
yerine Hikmet Feridun B. bıyık 
salıveriyordu. Valaya sormuşlar: 

- Yeniden bıyık bırakmak 
istiyor musun? 

- Bıyık değil, demiş, sakal 
bırakmak bile hatırımdan geçi -
yor ama ele vereceğimden kor
karım. 

Toptu l~ne 

Yalancının mumu f 
Galiba bir ay kadar olıy'; 

"Ve.kıt,,, "Trakya,, a 
Bulgar gazetesinde çıkan bit 
makaleyi nakletmişti. Bu yd 
"lvan Pandelof,. imzasını tat•Y°' 
ve Türkiyede Bulgarlara yaşa" 
mak hakkı, imkanı verilmedi
ğinden bahsediyordu. 

Makale, yalnız «Yakıt» aileıİ" 
nin kalemlerinden cevap aldı. 
Halbuki bu bir gazete meseldi 
değil, bir vatan davasıydı. Kı~ 
gün, içimde acı bir hicranla bd 
haksız hficumu göğüsliyecek yr 
zıları aradım. En hakJı, en k&
çük tarizlerimize karıı tam bir 
cephe beraberliğilc çıkan kolll'" 
şularımızın ateşli varlıklan ya• 
nında bu benimsemeyiı ne teh
likeli bir haldir! 

İvan Pandelof, bir domuz çr 
hanı değil, Bulgarların milli ih
tiraslanna hedef tayin eden ida• 
re makinesinde yer ve vazife 
alan bir adamdı. Onun içindit 
ki gazete sütunlarında bağıra 
çağıra yalan söylemesi, iftiralr 
ra yeltenmesi şiddetli cevaplarla 
karşılanmıya layıktı. Bu nokta· 
da çok kusurlar, pek hissiz ha· 
reket ettiğimizi saklamak en 
korkunç bir yarayı kirli paçaY• 
ralarla örtmek kadar kötü ve 
zorlu bir şey olur. 

Tuna ve Deliorman ufukltnn
da asır:arca ferm'an okutan biz• 
dik. Gene karış karış alınan o 
topraklan, memleket ·memleket 
veren bizdik. Dört beş asırlık 
hakimiyt:timiz, o kıt'alardaki ya· 
hancı tabaamızın bize kartı ki· 
nini söndürmek sırrına eremedi. 
Saltanat derin ve miskin sıaflelt 
altında uyurken, ekalliyetteiftt 
tarihi yaşıyor, hatta yeni fasıl
ları açılıyor ve haydutların kanh 
maceraları birer milli kahraman 
destanları heyecaniyle yazılı· 
yordu. Trakyada Makidonyanm 
cinayet kokulu havasını yarat• 
mıya çalışan, hiç değilae yeni 
ihtilal ruyaları gören, , uprsuz 
mefkureliler önünde aynı gaflet 
uykusuna yatamıyacağımıza ıOp
he yokken, o yılan ıslığı neden 
kalemleri heyecanlı coşkunluk• 
tarla sarsmadı? 

Ana vatana kaçmıı birkaç 
Bulgaryalı Türk gencinden al• 
dığım sitemli mektuplara nasıl 
hak vermeyim. Onlar, buraya 
ancak bütün servetlerini buak
taktan sonra can ata bilmitlerdir. 
Her hudut karakolunda yeni 
bir soygun baskınına uğnyaraki 
Edirne kıyılanna aç ve çıplak 
girebilenler namına, Bulgaf 
Türklerini mes'ut ve mlireffab 
gösteren lvan Pandeloftan yalall 
ve iftiralarını yalamasını isteaıek 
vazifemizdir. 

Seyyah 
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Hanıdi Emin Beye cevap 
Ecnebi takımlar .. Seyahat mevsimindeyiz -
Bize müracaatlar • Futbol mevsiminde tatil 

Muhte it günü kafi midir ? 
QQ 

Pinpon madarı 
Altınordu kulübünde bir pin

pon - masa tenisi turnuvası ter
tip edılmiştir. Bu musabakalara 
bütün lsta~bul pinponcuları işti
rak edebileceklerdir. Bu turnu
vanın galibine F enerbabçe ku
l~bü azasından Raşıt B. tarafından 
bır kupa hediye edilecek ve 
maç1ar beynelmilel kabul edilen 
21 usulü üzerine yapılacaktır. 

Dünkü lik maçlarında 
Galatasarayla Beşiktaş bir .bire bera· 
· bere kaldılar. Fen er (3-1) lstanbuJ 

Sporq yendi 
Fntbol heyeti gençlerde itti· ı 

haz ettim b" kararla kendisinin 
o· ır ' l 

ecnebi maç]annı da temin ede
cek bir şekJe koymak kabil ol
maz mı idi ? Bu cihet ya hiç 
düşünülmemiş veyahut tamamen 
malsôs bir surette düşünülmüş 
olduğu içindir ki takım celboluna
mıyor ve biz itiraz ediyoruz. 

ancak kongreye karşı mes u 
olduğunu, her nedense, tekrara 
lüzum gördükten sonra gaz.et~
lere bir tebliğ göndererek mtı
fat eden tenkidata cevap ver
nıekle mükellef olmadığını bil· 
dirmişti. Arada ne oldu, biline: 
tnez~ Bu tebliğ akibinde gerı 
alındı ve bunu heyet r .!isinin 
Mıllliyete tevdi ettiği mufassal 
beyanatı istihlif etti. 
. Bu dilşiloüş hareketi, kimin 
lesirile yapılmıı olursa olsun, 
her halde pek musiptir. Çünkü 
bu yolda bir tebliğin tamamen 
bilüzum olmasından sarfı nazar, 
heyetin adeta kuvvei muharri • 
kesi addolunan bir zatın müna· 
kaşa edilen bütün mesail hak -
kındaki düşüncelerini, kanaatla· 
nnı ve delilJerini apaçık bir su · 
rette efkarı umumiyeye akset -
Urmek faidesini temin etmiştir. 
Bunlar tahJil ediJince doğru Ye 
yanlı~ yerleri daha bariz bir şe
kilde meydana çıkacaktır. 

Beyanat oldukca yüksekten 

•.PIA~rı.miştir : muarızlarını bir 
Wımi.~ ndar küçük g&reD ve 

gösteren bir ifade, ve en sonda 
tahk.irü tezyiften mürekkep bir 
bediai nezaket.. bu tavrü eda 
ile bütün tenkitler çürümüş , 
bütün hatalar bir muvaffakiyet 
şekline bürünmüş oluyor. Zarar 
yok, biz bu hususiyetleri kailine 
bırakarak yalnız fikirlerle meş
gul olacağız. Hareket hiç bir 
lddiayı hiç bir vakit redde veya 
iabata hizmet edecek bir delil 
teşkıl edememiştir. 

ECNEBİ TAKIMLAR 
Beyanatın en mühim kısmı 

ecnebi takımlara mütedair olan 
fıkralardır. Bu seferlik bunlarla 
meşgul olacağız. Vaziyeti hülasa 
edelim: 

Hamdi Beyin bu itirazlara 
verdiği cevaplan beyanatta oku
yup ta hayret etmemek kabil 
değildir. Bunu heyet re sinin yal
nız İngilteredeki futbol oyunla
nnın tarzı cereyanma vakıf ol
masına ve bütün dünya hareka
tını ona kıyas suretile muhake
me etmesine atfediyoruz. Yoksa 
«Bu mevsim yani Jik maçları 

mevsimi bütün ecnebi takımları 

meşguldur. Onlardan bırini bu
raya getirmek hemen hemen bir 
hulyadır.» Tarzındaki muazzam 
hataların başka suretle tevi•ine 
ihtimal yoktur. 

SEYAHAT MEVSİMİNDE 

Ecnebi takımlar meşgul, bu
raya getirilmeleri bir hulya .. 
Pek güzel ama bu sahrlarm 
intişar ettiği sırada aynı takım

lar, bizimle a lay eder gibi, dün
yayı d Jaşıyor ar 1 Kanunevvel
den bugüne kadar Fransay~, 
İtalyava, Almanyaya, Yunanısta· 
na ilh.. giden ecnebi timleri 
bibaddü bihesap.. Karilerimize 
bir tikir vermek için bu serseri 
yıldızlardan bir kısmının esami· 
sini berveçhizir dercediyoruz : 

First Vie:ına, Viktoria Ziskov, 
Austria, Slavia, Meteor, Kon
kordya, Rapid, Roma, Sparta, 
Red Star, Beogradski, Admira, 
Sabarya, Ktüp Franse, Vaker 
Ujpest, Hungarya, aymtrcht 
Frankfort ilah ... 

BİZE MÜRACAATLAR 

İştirak etmeği arzu eden ze
vatın Raşit Beye veya Altınordu 
kulübüne müracaatları lazımdır. 
İlk maçlar 30 kan~nusani cuma 
günü yapılacaktır. 

!a? merkezi Avrupada, kışm 
ıkı aydan ziyade iıntidat eden 
bir tatil devresi vardır. Arala. 

rındaki itilaf neticesi olarak bu 
devre Ayusturya, Çekoslovakya 
ve Macaristanda bu sene 6 Ki
nunevvelden 24 Şubata kadar 
imtidat ediyor. Bulgaristanda, 
Romanyada ve Yugoslavyada da 

ayni suretle hareket edilmekte
dir. Bunu yapan bey'etler hem 
şedaidi havaiyeyi nazarı dikkate 
almakta hem de kulüplerinin 

maddi menfaatlerini gözetmekte-
dirler. Biz bu düşüncelerden 
ne kadar uzağız t 
MUHTELİT GÜNO f(AFI MİDİR? 

Hey'et reisi takım celbinin 
bir hulya olduğunu kat'i bir su
rette tesbit ettikten sonra ma
mafıh fayet böyle bir şey olabi
lirse muhtelitler gilnünü kliiplere 
tahsis edebileceğini ilave ediyor. 

Kombinezonun o tarihe tesadilfil 
ancak yüzde bir ihtimal dahilin· 
de olmakla beraber bir dakika 
için bunu kabul edelim. Derhal 
göreceğiz ki heyet reisi bunu 
vermekle haddizabnda hiç bir 
şey vermemiştir : 

Her kes bilir ki bütün ecnebi 
takımlar buraya 3 maç yapmak 
üzere celbedilmektedir. Bundan 
maksat fazla oyun oynamak de
ğil, iki cuma ve bir pazar yapı
lacak müsabakalarla masrah 
temin etmektir. Bu meblağın 
kuvvetli takımJar için 2,000 den 

Don mevsimin en mühim lik 
maçlarından biri daha oynandı. 
Galatasarayla Besiktaş karşılaş· 
tılar ve sözün kıaaıı berabere 
kaldılar. Beşiktaşin geçen cuma 
F enerbahçe karşısmda aldığı ne· 

ticeden sonra GaJatasarayla ya
pacağı maç daha fazla merakla 
bekleniyordu. 

Ve bu maçan neticesi Beşiktaşm 
~eçen defaki(5~0) mağ:ubiyetinin 

söylendiği gibi bir (kaza) neti
cesi olup ulmadığını gösterecek
ti. 

İste bu düşünce ve havanın 
güzelliği Stadyoma, hatta geçen 

haftakinden daha büyü1< bir se
yirci kalabalığı toplamışb. 

Beşiktaş dün Galatasaraya 
karşı oynadığı oyun a Fener bah
çe, Galatasaray sırasında aldığı 

9evkie layık olduğunu ispat etti. 
Takımlar şu suretle sabaya 

çıkmışlardı: 

Avni (Galatasaray) 

Burhan Mitat 

Suphi Nihat Şakir 

Muslih Rebü Necdet L~tif Kemal Şefik 

Osman cBetiktaş) 
Kadri Adnan 

Rüştü Hüsnü Rıdvan 

Hayati Nafi Şükrü Eşref Kemal 

Oyunu Vefalı Saim Turgut B. 
idare etti. Birinci devre hake
min güzel idaresile ortada çok 
heyecan!ı ve tatlı bir futbol maçı 

karşılaştılar. Birinci kümenin 
genç takımı İs anbul Spor dün 

de Fenere karşı iyi bir oyun 
gösterdi. Ve F enerbabçe bir. 
çok müşkülata maruz kaldıktan 
ve neticeyi bozacak tehlikeleri 
atlattıktan sonra 1-3 galip geldi. 
Hakem Adil Beydi. 

Bu maçların neticesinde ilk 

devrede takımlann aldığı derece 
anlaşdmıştu. Bu derecelere na

zaran F enerbahçe (15) puvanla 
birinci, GaJatasaray ve Beşiktaş 
(12) şer puvanJa ikinci, ol~uş
lardır. Bu hafta yapılacak Vefa
İstanbul Spor maçı dördüncü ve 

beşinciyi tesbit edecektir. Yal

nız Beykoıun vaziyeti malüm: 

Beş maçta da mağUiptur ve (5) 
puvanla altıncıdır. 

ikinci takımların maçına ge

lince, F enerbahçe f stanbul Sporu 

(6-1) Galatasaray Beşiktaşı (3 .. 1) 
mağlup etmişlerdir. 

ikinci takımlann şimdiye kadar 

aldıklan puvana bakarsak en i

leride F enerbahçe ve Galatasa
rayı görürüz. Fener şimdiye ka
dar yaptığı S maç içinde yalnız 
Beşiktaşa mağlup olmuştur. 

Diğer 4 maçı kazanarak, 13 
puvan biriktirmittir. 

Galatasaray da yine 5 maçın 
dördünü kazanarak yalnız F ene-
re mağlüp oJmuf, bu suretle 
bu takım da birinci devreyi 
13 puvanla bitirmiştir. 

Binaenaleyh her iki takım da 

puvanlardaki müsavata nazaran 

ilk devrenin birincisi oluyorlar. 

Bundan sonra Beşiktaş gel

mektedir . (11) puvanla üçüncü 
oluyor, ki bu puvanlarla ( 2 ) 

mağlubiyeti (3) galibiyeti vardır. 

Biz iddia ediyoruz ki Türk 
futbolunun ilerilemeai için, mü
temadiyen terakki eden oyun 
tekniğinin gençlerimiz tarafından 
görülerek tatbik edilebilmesi için 
ecnebi takımların celbi bir zaru· 
reti Iıayatiyedir. 

Bu meyanda İstanbula gelmek 
üzere büyük kJüplerimize mü
racaat ve hatta pek müsait şe
raitle müracaat edenler de çok
tur. Hey'et bunlardan bır kıs
mına vakıftır, biz vaziyeti tenvir 
için hepsinin esamisini neşredi

yoruz: 
Beogradski, Viktoria Ziskov, 

Yugoslavya, Bohemyan, Kinzul, 
Vaker, Aris, Levski. Maalesef 
hey'etin aldığı vaziyet dolayısile 
klüplerimiz bunların hepsine 
ret cevabı vermek iztırannda 
kalmışlardır. 

3,300 dolara kadar çıktığını söy
lersek ikinci cumaya neden do
layı ihtiyaci kat'i mevcut oldu· 
ğunu anlamış oluruz. 

Halbuki mubtelitler günU ayda 
bir cumadır! Buna istinat ederek 
hangi klüp hangi takımı celbe
debiHr? 

canlandırdı. Beşiktaşlılar g_,çen 
maçta lüzumsuz bir sinir havası 
içinde maruz kaldıkları sayılan 
uzaklaşbrırken çok müessir akın
lar da yapabiliyordu . Hatta 
denilebilir ki Beşiktaı kıy -
metli rakibinden listün bir 
oyunla yaziyete daha çok 
hikimdi; daha çok hücum yapı
yor, muhacimleri ıayı yapabile
cek vaziyetlere daha kolaylıkla 
geçiyordu. 

Fakat bütün devre imtidadın
ca sarledilen bu gayretler hiç 

bir netice vermedi ve dvre sa

yısız bitti. 
İkinci dewede oyun daha ha

reketlidir. Her iki taraf da sayı 
için çırpınıyor. Nihayet temadi 
edip giden bu sayısızlığı Beşik-

İkinci takımların ilk devre 
dördüncü, beşinci ve altmcısı 

bu hafta yapılacak Vefa - fstan. 

bul Spor maçının verileceği ne
ticeye göre taayyün edecektir. 

Biz iddia ediyoruz ki futbol 
~ey' eti bu pek mühim noktayı 
programının ilk safına almak, 
atta hatları meyanına geçirmek 

lllecburiyetindedir · . 
Biz iddia edjyoruz kı bunu 

teınin için azami sühuletıer gös
ternıek, teşvikatta bulunmak ve 
hatta lüzum görürse bu ce~eya· 
l1ın baıına geçmek bey' etın en 
~saslı vazifelerinden biridir. 

Yalan mı? Yanlıt mı? Bu bu
•Us1arda heyet reisinin bizden 
baıka türlü dliıünmesi maddeten 
tbti.hıkün müdür? • 
\r lialbuki heyete ne yapıyo~? 
ii uku bulan müracaatlar~ ~erdı: 
- cevap hep aynı: Fikatilru b~z 
l 'YızJ İyi amma bu fikstür gok-
~tt hı. • k 
~· ı ınmiştir? Yapılır en ona 
lrflı 1Uplea vermek ve ledilhaco 

Şurasını da ilave edelim ki 
bunların ara.11ında 950 ve 850 
dolar gibi pek mütevaziane mü
talebatta bulunanlan da vardı 
ki, kışa ve yiiksek vergilere rağ
men masraflarını kolaylıkla çı
karacaklarında ıüphe bile yoktu. 

FUTBOL MEVSİMlNDE TATİL 
Likmaçlarınm en civcivli bir 

zamanmda bu takımlann bütün 
dünyaya yayılmaları ~ek basit 
bir se hepten inbias edıyor : 

Avrupanın hemen her tarafın 
d ve bizi daha ziyade alika-
a, .. ,. d' h cıaa dar ettiği içiıı r,07.ıy ım, a- -

Bu uzun izahattan anlaşılıyor 
ki Hamdi B. ecnebi takımJan 
hakkında verd,ği izahatla iıe bi
zi tatmin etmiş ne de, bilhassa, 
vaziyeti islaha muvaffak olmuştur 
inat devam ederse, biz de bura
dayız kendileri de; buraya bir 
tek takım celbi kabil olamıya -
caktır. Ne ehernmiy<.ti var? De
nilecekse ona bir cevabımız yok, 
fakat b•z zannetmiyoruz ki hiç 
kimse böyle bir iddiada buluna-

bilsin . 
Hamdı Beyin muhtelitler ve 

lik maçlarına dair olan beyan.a
tını şimdilik me,,zuu bah.!lctmiyo
ruz. İleride onlar• da tetkik c • 
deceğiz. 

Menemenli zade 
Muvaffak 

tq kendi lehine bozdu. 18 inci 
dakikada 1ağdan gelen bir şan
deli Betiktaşın so taçığı müdafi
in karşılamasına rağmen kapa
rak ilk sayıyı yaptı. 

Bundan sonra Galatasaray 
arka arkıya hücumlarla haldmi
yeti ele aldı ve oyun altı daki
ka kadar bu devamlı akınlara 
tabi olarak geçti. Bu bir semere 
vermiyerek yeniden bir tevazün 
görUlUyordu. Bu aralık Gala
sar ay penaltiden beraberlik sa
yısını kaydetti ve oyun bu ne
tice ile bitti 

Bundan evvel birinci takımla 
arasındaki ilk lik maçı olarak 
Fenerbahçe ile latanbiıJ Spor da 

"V AKIT ,,iN T AKVIMI 
Cumartesi 
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Kanunsani 
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Gane~fn batışı : 17, 15 
Ayın doAu~u : 4,27 

Aym bah~ : 13,05 

Namaz vakitleri 
~abah Ôfl• lktndı 
5,63 12,25 15.00 

Akt•m Yar., 
ı7.16 18.60 

Bu8'finkil hava 
Hna l.aJuthı , rlbıp poyrudır. 

ı ..... 
5,35 
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1 MEMLEKET HABERLERi 1 1 K090k haberler 1 

Ellerine para geçince! Bebek bahçesi 
Cemiyeti belediye kararile 

Şehremaneti tarafından pbn a• 
lmmuına lftzum görülen Bebek 
bahçesi 68,500 liraya Emanctçe 
satın alınmıştır. 

• 
İki kollej talebesi Amer·kaya 

kaçarken yakalandılar 
lzmirde Kızılçullu Amerikan 

Kolleji talebesinden iki gence 
ta)yare piyankosundan dörder 
bin lira iıabet etmİf ve bu iki 
genç Amerikaya gitıneğe karar 
vermişlerdir. A• elerinin haberi 
olmadan lzmirden ıehrimi:ıe gel
miıler ve tam kaçacak lan ıırada . 
burada yakalanara" lzmire iade 
edilmişlerdir. Bu iki gencin bi
risi eski tube reisi Rıfat Beyin 
oğlu Ahmet Sait, diğeri eski 
aafia bat mühendiıi Nihat Beyin 
oğlu Sermet efendilerdir. 

Bu haberi kaydeden İzmirli 
refikımız haberin sonunda şu şa
yanı dikkat satırlan yazıyor: 

Bir kaza ve bir 
cinayet 

Adanada feci bir cinayet ya· 
pılmış. Ziya ismi11de bir berber 
orman başmUdtırli Hilseyin HOs
nfi Efendinin zevcesi Fatma 
Hanımı biçakla wrarak öldUr· 
mllştilr. Çinayetin sebebi tahkik 
edilmektedir. 

t~mirde de bir taka esnasında 
patbyan tabanca Haşim isminde 
bir bağırsak tacirinin ıevcesi 

Şehime Hanımı ehemmiyetli 
ıurette yaralamııbr. Hadise 
kan koca arasında olmUJ, kadın 
eline aldığı tabanca ile ıakadan 
intihar edeceğini söylemiş, kocası 
elinden tabancayı almak iıtemiı 
ve neticede silah patlamışbr • 

Hırsızlıklar 
Ankaralı imam Tevfik efendi• 

Din DarUlfilnun meydanında man• 
tarcılık auretile 150 lirası çalın

mışhr. 

Sirkecide Leon efendinin ma
ğazasından 4 ıapka çalan Abbas 
ve İbrahim yaka!anmıtbr. 

Çakmakçılarda elbiseci Mayer 
efendinin dükkinından 50 takım 
elbise çalınmışhr. 

Sirkecide Şevketiye aprtma
nından elbise çalınmışbr. 

Y eşildirekte madam Hurinin 
evinden çamaşır çalınmıştır. 

Mehmet isminde bir köylOnOn 
Mercanda mantarcılık ıuretile 
.500 lirası çalınmışh. 

iki $arhoı 
Dnn gece eaat 23 de Divan· 

yolunda bir birahanede başhyan 
bir aarboşluk hadisesi bntün o 
dvara dal budak salmıştır. Sa
h. kalı Münür ve Aziz yaıılanndaki 
bir kadınla birlikte ıil zurna sar
hoş olarak tabancalan çekmiıler 
evvela birahane camlannı, sonra 
kapının önlinde duran toför Ne
catinin otomobil camlannı kur
şun atarak kırmışlardır. 

Bu iki hadiseden ıonra Ca
ğaloğluna gelerek bir kahveye 
ellerinde tabancalarla girmi~ler, 
kahve halkını daiıtmıılar, ve 
kahveci İbrahim etendiyi de dö
\'llp savuıurlarken derdest edil-

{ mitlerdir. 

"Çocuklar nereye kaçıyorlar
dı, bunu izah ederek hüki'ıme& 
nuan dikkatini celbedeceğiz. Es
kiden bu kollejde Mak Kemey 
isminde bir hoca vardı. Bu zat 
talebe ile daima muhabere ha
linde lmlt ve kendilerini mut
tuıl Amerikaya kaçmağa teıvik 
edermiş. Çocuklar buradan Pire-

· ye kaçıyorlar, oradan amelelikle 
cenubi Amerikaya gidiyorlar. 
Mak Kenzey kendilerini oradan 
aldırarak çiftliğine götfirüyor 
ve artık ne yapıyorsa yapıyor. 
Bu adamın bpkı genç hıristiyan
lar cemiyeti gibi kendisine mah· 
sus teşkilatı varmış. 

Avcılar 
Bir tilkiyi kafese 

koydular! 
Balıkesir avcıları bir av cına

sında bir tilkiyi canlı canlı yaka-
lamağa muvaffak olmuşlardır. 
Kopoylara takip ettirilen tilki 
yakasını kurtarmak için inine 
daJmıı bu suretle ya.kalanmııtır. 
Avcılar tilkinin boynuna tasma 
takarak şehre getirmişler, v 
avcılar kahvesinde teşhir etmiş
lerdir. Yediği etlerle halen ense 
yapbğı kaydedilen bu tilki ken
disine gösterilen hUrmet ve 
misafirperverlikten çok memnun 
görünUyormuş 1 

itizar 
• Zampara Kıral , tefrikamız 

mUnderıcatımızm çokluğuna mtbnl 
bugün dercedilemedi. Karilerlmlz· 
den özilr dileriz. 

Yangın 
Karagümrükte fişe tüccan 

bakın evinden mangaldan ateı 
sıçramak suretile yangın çıkmış, 
evin üıt katı kısmen yanmıştır. 
Evin etyası 700 liraya sigortalı 
olduğundan tahkikat tamik edil
mektedir. 

Gene çarptı/ 
1790 numaralı otomobil Fın

dıklıda 8 yqında Huriye ismin
de bir kıza, 1474 numaralı oto
mobil Bebekte amele İsmaile 
çarpmııbr. Kız ve amele isma-

lf. Emanet ııhht surette idare 
edilmiyen hamamlann derhal 
kapattınlma11m kararlqbrmıtbr• 

'1- Son giinlerde otomobil ka· 
.zalnnnı gene artması ve taksi• 
)erin bazılarının bozuk olmuı 
etmfınd şikAyetler yapıldığın· 
d n evvelki akşam umumi f0-

1 ild bir teftiş daha yapılmıt 
ve bu teftiş iyi neticeler vermiş
tir. Bntnn latanbul cihetinde 
kome i veya ehliyetnamesi ol
mıyan veyahut taksisi bozuk 
olarak ancak 5 otomobil bulun
muştur. 

Serseriler 
Zabıta işsizleri 

toplıyor 
Zab.~a şehirde işsiz, gftçsUz 

dolaşan taşradan gelmiş serse
rileri foplamağa başlamışhr. 

Köprü altlannda yangın yerle
rinde yatan bu adamlar ta~ra· 

dan it bulmak için lıtanbula 
geldiklerini söylemektedir. Za
bıta şehrin asayiıi ve inzibab 
noktasından bunlan başı bot 
bırakrnamıya lüzum görmüştür. 

Yabancı serseri ve işsizler mem
leketlerine iade edilmektedir. 

o Bulmaca o 
Dlinkü bulmacamızı hallede· 

medinizıe bugünkii halledilmit 
şekle bakarak yeni bulmacamı -
zın ıımm meydana çıkarabilirıi
niz. Bunun için qağıdaki tarife· 
yi tatbik ederek Uç bet dakika 
mctgu\ olmanız klfidir ı 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

l il Ç llJı PfATST. !O 
2 · ~j{i] H A l_~_I A 

1

1i] fi) C {i] A 
1 tiJ H 1 R liJ! L A B A D A 
4 ı P A R A [iJI M iJ K A M 
5 IA L [i!fi: K!A Zl[illi] v 
6 SAL M.A IT OM R U K 
7 , A li] A fili Z I O R ı!il i T A 
8 P !il B fi1,tiJ

1
M iJ A Y • T 

9 O C A K lli)I R i Y -A riJ 1 
10 ,R (il DA V U T !iHil E R 
111T IA A M • 1K A T i 1 R 

Dünkü bulmacamızın 

halledilmit ıekli 
1 2 3 4 .5 6 7 8 91011 

il hafil ıurette yaralanmışlardır. 1 
Hem ezmiş, hem kaçmı~/ 2 

E velld giln Fincancılarda 7 3 
yaıında Yusuf isminde bir çocu- 4 
ğu ezerek öldüren otomobilin 5 
firari ıoförli Hasan dün yaka- 6 

• - - 1'- lil il - lil--
- l!!I_ - - [IJ 

lanmııbr. 7 
Kira vilz:IInden 8 

lil -[il (i- - -
• =:- lil_ - - il -

• fil - -
Kızıltoprakta Bağdat cadde- 9 

sinde Cemil Beyin kötkilnde 1 O 
oturan a1abattin Bey ile Cemil 11 
Bey hane kirası yiizUnden kavga J.:-..!o-.;.;;;;;!;;;;;oi;;;;o;;~=-a.iiil;;;;;;;~=-;;,ı 
etmişlerdir. Kavga esnasında Soldan sağa ve yukardan apğı: 
kınlan cam parçalan Cemil 1 - Hot değil (5), melun (5) 

l - ipe çek (2). tatıfham (2) 
Beyin ayaklarını kesmiıtir. 3 _ Düşmanlık (J) 

.llkıntı burnunda 4 _ Oç on (4), yıl (4) 
On sekiz yaşında Tahir ismin- 5 - Çtzgt (3) 

de bir genç sevgilisinin kend ı · ni 6 - Orta Avrupa hül:Ometterfnden 
terketmesinden müteessiren dün birinin payıtahb (9) 
kendisini Amavutköylinde akınb 7 - Madeni ip (J) 

b d 8 - Aayn manblr:ı (4) fazla eebat (4) 
umun an denize atmış, etraftan 9 _ Tire ftleme (7) 

yetifenler tarafından JrurtanJDUf- 10 _ Çıkma (2), nota (Z) 

br . Jl - Az o~lık (5). taraflar <)) 

ilyarderlet 
Nasıl zen~ln oldular? =======-= "Krup,,lar: 21 

Yalnız olarak ölen milyoner 
•Krup. yetnıiı küsur yaıında olduğu halde 
yanında ne bir akrıbaıı ne bir dostu ne de 

bir doktor olmadan öldü 

Bntnn gtbı mOptedl bir mn
hendia gibi çal1Jıyor, rahatsız 
olduğu zamanda bile bir takım 
krokiler çiziyor ve bunlann mo
dellerinin fabrikada yapılmasını 
istiyordu. Fakat fabrikada onun 
arzusuna ald1n1 eden yoktu. 

"Mani,, lerine tabammnl edi
len ve fakat eözleri ciddiye ahn· 
mıyan bir bunamıı ihtiyar adde· 
diliyordu. Kıra! "Ler,, in elim 
akibetine çatmıt demekti. 

F evkalAde dehası sayesinde 
bir mliesıese halketmiı, o mües
sese timdi diğer bir çoklanndan 
sağlam bir ioletme haline gel· 
mitti. Artık ihtiyar bundan 
fazla ne yapabilirdi? işler mO· 
kemmel bir surette Ye hatta 
kendi kendine yUrllyor. Kıymet• 
tar teknikçiler, muktedir tcşk.i· 
lltçdar herşcyin muntazam olma· 
sına nazaret ediyordu;artık onun 
dehaaına lilzum k:ılmalDJfb. 

Bu •ebepten dolayı Alman 
sanayii tarihinde yegiDe adde
dilmeğo layık olan Krup gibi 
bir tab.iyetin 14 temmüz 1887 
do ihtiyarlıktan vefatı hemen 
hemen n zan dik · cel etmedi. 

Taliin garip bir teaadüfiidür ki 
Krup öldüğü ıırada yanında 
ne aknbaıı, ne ehibbaıı ne de 
bir doktor bulunuyordu. Bu ölllm 
adeta bir aenboldnr. İhtiyar bir 
adam herkeı tarafından terkedil· 
miı olarak ölüyor, cihan ve ya
rattığı eser hayabnı ıürmekte 

devam ediyor. Tabiatile Krupun 
bir tek oğlu Frederik Alfred 
yegine variı olarak ihtiyar ba· 
banın yerine geçti. Hakikab 
u• u ı müddetten beri fabrikalan 
işleten müdürleridir.Bunların çoğu 
eıki memurlar, münevver idare
ciler olup yapacaklan vazifeyi 
muvaffakiyetle baıarmaktadırlar. 
Fakat itlerin idarei umumiyeainl 
alacak kıymette detildirler. 

Krup firmasımn Londra mn
m.euili lngiHz «Lonadon~ °Knıp,, 
un eserini idame edecek yegine 
adamdı. Fakat bnytık bir Alman 
esliha fabrikası başına bir ya• 
bancmın getirilmesi, bu sanayide 
beynelmilellik .. prejllje,, ıl olma· 
muma rağmen mllmklln değildi. 

* Ya Frederik Alfred Knıp ne 
yapıyordu? Muazzam bir iti idare 
edeceği bir ıırada ona başka 
•eçhe mi Yerecekti? Yani muaz
zam plllnlan mı vardı? Yoksa 
bu devasa eseri hali haline terk 
mi edilecekti? Bir llhze tered· 
dllt etmek caizdir. Frederik 
Alfred Knıp otuz Gç yqmdadır. 
O vakte kadar veliaht hayatı 
ınrmuıtn. Alfred Krupun çoktan 
patron olup 1fin1 eline aldığı ve 
Almanyada olsun memalild ec
nebiyede olsun kendini tanıttır
dığı bir ıırada, ojlu henllz 
vesayet albnda idi. 

Bir Darülftınunda tahsiline bi
le mliaaade edilmiyordu. Yalnız 
;yirmi ıekiz JllflD• geldikten 

sonra ilme mahldlm olan lnbl" 
makine kendim verebildi, f8 

Bransvik mektebi Aliıinfn derr 
lerini takip edebildi. Nihayet 
pederimin mildUrii ümuru olarak 
Esen fabrikasını idareye meC" 
bur oldu. Fakat top malikane
sinin mUıtakbel hakimi olarak 
muhtaç olacağı nnfuzu elde ede
miyordu. 

(Bıtmed() 

Mesui bir nllf.!h 
Tıp fakültesi mezun1ar•ndan Ot· 

Saffet Hanımefendi ile Dr. lbrahltıı 
Beyin evvelkı gün Kadıköy bele-' 
dıyı dairesinde, akraba ve dostları 
huzurunda ntkAh merasimi yapılın~ 
ve şahitliklerlni fakülte profesör~ 

terinden Sadettin Vedat Beyle 
ElektrJk şirketi veznedar muavıni 
Hallt Bey yapmışlardır. 

Dr. lbrnhlm Bey beynelmilel 
Talebe birliği deimt kAtibl umum!· 
sldir. Bu iki hayat ve meslek 
arkada;ı tahsill~rini ikmal lçtıı 
yakında Fransayı gideceklerdir· 
Kendilerine devamlı saadetler 
temenni ederiz. 

* Umumt l:iapisane sertablb\ tbrı· 
hlm Zatl Beyin kızı Uzma Hanımla 
Adnan Karakaş Beyin nlkAhlat1 
evvelki gUn Beyazıt dairesinde 
kıyılmıştır. 

Bu genç ıtleye saadet dilerh. 

Doğum 

Akhisar kaymakamı Refik Beyin 
bir erkek evlAdı dilnyaya gelmit 
ve adına Yıldırım konmuşrur. 

Ncvzada uzun ömür temenni '\10 
ebeveynini tebrik ederiz. 

~IAŞRIKI AZAM BALOSI1 
Her ıenc verilen ve 'ebrimlziO 

en kibar halkını toplıyan MışnkS 
Azam balosu bu ıene de 30 kAnU' 
nusanl ı 930 per~embe akşamı Tür 
kuvaz ıalonlarında verllecekrlf· 
Blletler mahdut miktarda YC şah.a 

mahsustur. Isım tebdill için balQ 
gilnUne kadar atideki adresleri 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Beyoğlunda istiklal caddesi nd• 
Oliyon majtazasında Mösyö Mıkj 
ve Pol Haylpern. 

Galatada Mayer mağazasındt 
Mösyö Boholts. . t 

lsatanbul clhctlnde dördüncil Va'ıP 
hanında asma katta No. 7 Firıı' 
Kapancı Bey. lf r .. ···23··NTSA0N ...... , 
! "ÇOC~K HAFTASI ,,nıfl f 
i '1k gilnüdar. ,,, 
•••••••••c •••••••••••••••• 

Pıyanko müdürlülünden: 1930 ~ 
nesi icra edilecek olan kefbil' 
listelerinin nnmunesi veÇ 1 
alenJ pazarlık suretile mo-1' b' 
sası icra edileceğinden ti I 
talip olacakların 25-1-930 ~ki 
teıi saat on beşte piy~ 
mlidUrlüğünde mllteıekkil ta1Y.İ 
cemiyeti müba;yaat kcmiıyoo 
mllracaatlan. 
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7. - VAKiT. 25 Klnunsanl 1930 
Doktor Ramiz B. -., 

r~ Emniyet sandığı emlak Cerrabpa a hastanesi göz 
t • t t .. 

asıs an ıgı müddetini bitirerek Meçhul 
· asker 

. ' 

müzayedesi 
Kat'i karar ilanı 

ı . 

fi um 
Ztya 
Şakir 

. 
o:r 

lnllzayede 
Bedeli lira 

lıa Merhunabn cini ve nevile 
0 

mevki ye mtlftemlllb 
numarası .. 

9272 
I köy0ıtde OıkOdar ıokaıında 

Borçlumm 
bml 

bilimtihan mütehas ıs ehliyet
narnesi al n genç ve kıymetli 
doktorlanrnızdan Ramiz Snley
man Bey Gaziaylotap trahom 
mOcadelesi dispanser göz mUte
haaisbğına tayin edilmi§tir. 

Genç doktorumuza yeni YllZİ· Karargahta zabitlerle müşavere J75 
::: deruııll mevkiinde e.ki 35,36 

36,3~,38 ve y~ni 34,36,38,40 numa-

· fesinde muvaff kiyet temenni 
ederiz. 

1330 

ıso 

115 

260 

1 ...n.. yirmı arıın araa Ozerin.de 
ra ı ,_ d b" 
hpp iki buçuk katta alb o a ır 

:ofa ve ellı UflD tiaerinde bir mut· 
fak ve iki yOz yirmi alb artın arAda 
ve biri ahırolarak kullanılmakta olan 
ahşap birer katta Oç dDkkAm havi 
bir b nenin tamamı. 

9454 Erenk8yllnde Sahrayıcedit mahalle-
sinde KaYlfdaiı sokağında harita 7 
mevkiinde eıki 65,65 ve yeni 125, 
125 numaralı iki yüz altmış sekiz 
arım tlıerinde abıap Dç katta beı 
oda bir ıofa eJli alb arşın llzerinde 
bir mutlak ve dart yUz elli arıın llzerinde 

Ali Ağa 

diier bir mutfak hamam aralık ve 
çamaşırlık ve bin yllz yetmif bir 
artın bahçeyi havi bir köşkün 
tamamı. Bekir Kimi B. Fatma 

12512 Mevlevihanekap11mda Melekhatun 
mahalleainde Birincipapbakkal ıo· 
kağında eski 27 ve yeni 3 numaralı 
yüz kırk iki arıın llzerinde bir 
katta kısmen yeni ahıap ve kıımen 
dıvar tqından inp edilmİf klrgir 
dört oda, bir avlu bir ıofa bir 
kuyu ve altı yilz ıekiz arşın bahçeyi 
havi bir hanenin tamamı. Mehmet Sadi B. 

Hatice Mediha H. 
13204 Üsküdarda Arakıyecibacıcafer ma· 

hallesinde Odalariçi ıokağında elli 
dd al'fln üzerinde ahşap iki buçuk 
katta iki oda iki kllçllk ıofa bir 
kuyu ve yirmi ıekiz artın üzerinde 
bir mutfak ve altmıt bir arıın bah
çeyi havi bi hanenin tamamı. 

Misbah Nezihe Ye Fatma Behice H. lar 
14926 Hasköyde Kiremitçiahmetçelebı ma· 

160 

SOGUGUN 
RÜTUBETIN 
v~ TOZUN 
l'lbıtaWıtla.tuıdtD 

Aklıma gelerek Bahaeddin Şakir Beye tasvip 
ettirmiş olduğum pllanı komandanıma 

tafsllatlle anlatbm 

ltndlllb:J .fbJ& ldo 

,VALOA 
PASTf L(.ERİ 
'•ttrnaı cdlolı ~ 

- iyi tatbik edilmek fartim 
çok enfeı bir İf olur. 

Doktor, keyifli keyifli a1Jlerek 
UAve etti .. 

- Tun aabmerine ha.. 
- Evet doktorum.. Tun 1&· 

hillerine... A ırlarca TOrk akın· 
cılarının atlanna kana kana su· 
yunu içlren Ye bugün de bizi 
bekJiyen o mllbarek nehrin 
sahillerine ... 

Hastaneden çıkhğlm zaman 

tanı iskelesi ıok ğında eski 44,44 ve 
yeni 27,29 numaralı bin doksan ıe· 
kiz artın tlzeriade motar mahallini 
ve imalithane ve 156 arşın üze
rinde marangozane ve demiran ve 
1150 arşın Ozerinde etrafı kapalı 
ardiyeler ve 208 arşın üzerinde 
açık salaş ardiye 40 arşın Ozerindo 
yaııhnne ve 32 arım üzerinde halli 
ve 65 arşın Uzerinde araba imalat
hanesini ve 2 dünlim 256 arşın ara· 
ziyi havi imalathanenin tamamı Bekir Kimi B. 

18409 ErenköyUnde İrçerenköy lğri ıo· 
kakta eski 13,14 ve yeni 6,8 nu
maralı yUz eUi dört arıın Dıerin· 
de ahşap Uç katta alb oda iki ıo-
fa ve yüz altmı Uç arşın Ozerinde 
bir mutfak ve bir dolayı ve dört 

kalbim ftmft ve Itimat ile 
dolu idi. DD.tlk1ı künahımın, kal .. 
b~e vicdanım verdiği ğırJık 
bır ualır gibi olmuştu. 

Kararglbiı geldim. Nazımı 
kaşkten çağırttım. Hazır buJ .. 
duğum erzak ar basil bir bu
çuk t sonra siperlere v r
mışbk. 

- Ooo .. hO§ geldiniz çavuş 
ağalar... Bakalım gene ne y Jan
lar getirdiniz ?_ 

- Bu defa yalan yok ytızba-
ıım. Çok clddt ,eylera h-
ıedeceğis. I 

-Ya a a L.. \ 
Rasim Bey de gevrek, g vre 

gillcrek ilA e etti ~ 
- Eğer işe yarar bir şeyler 1 

söyleneniz, hAllı ( zakarin ) J1 

1 
birer filcan kahve var. 

Muhittin Bey, Rasim Bey, ben 
ve Naıım... ocakta hafif bir ateı ! 
yanıyor, cig ral nmwn duman- ' 
lan, zeminliğin kapısından dalga 
dalga tapyordu. 

DUn handa geçen mn!fikah, 
başından sonuna kadar anlattım. 
Onlar dinlediler ve dinledikçe 
siniri ncliler. Söz, mülftkatin ne• 

=--~-------·--anesıoClo KJzıJmmaro so afınCfa ~z ksen llç arşın bahçeyi havi 
bir hanenin tamamı. Osman El. 

ticesine gelince az k ın yüz
b8fım, ağırca bir pot kıracaktı. 
Bereket verıin, ben bu haksız· 

eski 11, 11 mükerrer ve yeni 11, 
13 numaralı bir yetmit &JlıD Oze
rinde ahıap iki buçuk katta dart 
oda bir ıof a bir mutfak Te diğer 
otuz altı aqın 0%erinde bodrum kab 
kargir diierleri ahpp olmak lb:ere 
iki buçuk katta Oç oda, bir sofa 
bir mutfak bir kuyuyu ve iki yllz 
kırk dört artın bahçeyi havi iki 
hanenin tamamı. Hafız lbrahim 

B. Fatma H. 

20710 18427 Beşiktaşta CihannUma mahallesin
de Y ııJa sokağında eski 4 mUker· 
rer 39,41,43 ve yeni 8-1, 17, 19,21 
numarah bin yilz seksen yedi arşın 
ilzerinde kargir beı katta ve her 
katta birer büyfik aaJonu ve OçUn· 
cU, dördüncU, beşiuci katlarda bi
rer odayı ve Uç yüz ilç arşm üze· 
rinde ah0şap bir kath salaş depoyu 
ve yllz altmış Qç ar§ID nhbm ma-

Helvacı sokağında eski 14, 16, 18, 
20 ve yeni 16, 18, 20, 22 numaralı 

6005 . 15966 Galatada Kemankeı mahallesinde ı 

Oç ytız albmf &rflD Ozerinde klrgir 
Uç katta albnda Uç dnkkln ve fls· 
tnnde yirmi odayı mOıtemildir. 
( Sarnıçlı ban ) namile maruf bir 

845 

hallini havi kirgir beton arme mil· . 
kemmel antreponun tamamı. Evdekımos Ef. 

18561 Üsküdarda Kepçedede mahallesin· 
de T optaşı ıokağında eski ve yeni 
82 num ratı yetmiş dört arşın U:r:e
rinde kArgir bir kattan ibaret bir 

835 

205 

dükktinm tamamı. Hnseyin Avni l':f. 
19256 Eyiipte Kızılmesçit mah.allesind~ 

Balcıyolruşu sokağında eskı ve yenı 
12 numaralı yüz altmış arıın Uze· 
rinde ahşap dört katta on ikP o~~ 
dört sofa bir mutfak dlSrt kuyu ıki 

hanın tamamı. Zebra 'fe Şerife Hanımlar. 1840 
16984 Sarıyerde Yenimahalle caddeainde 

eıki 130, 130 mükerrer 132 ve 
yeni 1, 3, 8, 10 numaralı yt1%. otuz 
fk1 artın ana 0%erlnde kArp Dç 

dOkk!ıun tamamı. 
Cemil B. Rukiye ve Safiye ve Halide ftan•111Jar. 

bin üç ytız elli bir arşm bahçeyi • 
havi bir hanenin tamamı. Mehmet Cemıl B. 

17893 Galatada Arapcamüıerifi mahal· 
leıiııde uld Avlu ve Camilıerlf 358 19661 Erenl<öyünde mukaddema Tuğlacıbqı 
derunO sokağında eakl 25 ve yeni Mustafa Efendi elyevm Göztepe ma-
29, 29-1 numaralı yüz &JllD Ozerinde .ıallesinde ve sokağında ~ki 3 mO· 
birinin yalnız cephesi ahşap diier kerrer numaralı kırk dokuz nrşın 
taraflan tamamen ve diğeri keza lizerinde kArgir maa zemin iki 
kargir olup iki katta birer oda ve katta ikmal edilmiş bir odayı ve 
birer ocak ve elli bir arııp bahçeyi temelleri mevcut diğer bir odayı 
bavi iki hanenin tamam. ve üç evlek Oç yfiı elli bir rşın 

Saniye H. 

Hahz Ahmet Şerafettin Ef. bahçeyi havi derdesti inıa bir ha-

17913 Topanede Karabaı Muıtaf~j'a v~ nenin tamamı. Faika H. 
Bayazıt mahal1e1inde . etki ~Ulecı Yukanda cins ve nev'ile mevki ve mUştemiltib ya:r:ılı emlak 
A aksi ve yeni LUlecı Araksı ve hizalannda gösteri en bedellerle talipleri Uzerinde olup 1 ıubat 930 
K:le sokağında eıki 40,40 müker· tarihine mfisndif cumartesi günü saat on buçuktan itibaren mil-

e yeni 15,36 numaralı otuz arım zayedeye milba aret olunarak s t on be te kat'i kararlannın ç&-
rer ~ de kirgir Uç katta Ye Ostlln- kilmesi mukarrer bulunduğundan talip olanlann melkCir gllnde 
GJe~:. elayı ye arka c!betteki ıo- saat on beşe kadar Sandık idaresine mtiracaat eylemeleri ve saat 
de,,' 1 0

.. dıf bir ahırı havi bir ' on beşten onra vuku bulacak mUracaatların kabul edilrMyeceği 
kaga muı~ hisse itibar~ iki hiı· 1 ve mC%ldir emlake evvelce talip ~Janlann kat'! lcarar esnasında 
dtıkkiıııD ç Mehmet !f. hazır bulunmadıkları ve başka tahp zuhur eylediii takdirde ev-
ıesi .. ele Sahrayıcedit mahal· velki taliplerin müzayededen çekiJ111i~ addolunacakları lüzumu ilin 

18249 Er~ndkoytiya 1 boyu elyevm Caddeboı· olunur. 
lesın e • 1 

lığa meydan Yermeden ilAve 
ettim. 

- l,te efendim bu, işin cı 
ciheti. Maamafib, biz bunu tatlı-
1 otırac ğız ve bun da eminiz. 
ÇUnki, arkadaşlanmızın ruhuna, 
vicdawna bllhaa nnmuauna 
eminiz.. Bu, her halde, bir and 
gelip geçen bir sar mbdır. Dalın 
doğ'nısu, bir maneviyat zelze
lesi... Bu tavsifim, muhterem 
kumandammın pek hoıun git
ti. Birdenbire neş'elenUp uzwı 
bir k hkaba ile gDI rekı 

- Hay kifir oğlan hay.. gene 
pirlik yapıyor ••• 

Rasim Bey de kumandanımın 
bu neş'eaine kanfb: 

- Ne yap ın ytııbaıım? illet ... 
- Çok eminim ki kumanda .. 

mm, bilgOn, yarın görüş ceğimiı; 
bu arkadaşlan eskisinden daha 
kavi bir imanl g8receğiz... Şim
di bu me eleyi bırakalım.. başka 
bir mesele var, dedim ; ve biraz 
evvel doktorla olan mUIAk bmın 
bntnn taf ilatile naklettim. Bul
garistanı g çmek busu undaki 
fikir ve ta avvurumuzu, kuman· 
danlarım bllyllk bir alaka il 
dinlediler. S6zli bitirdiğim zaman 
ylizbaşım, gözlerini Rasim Beyin 
gözlerine dikerek : 

- Ne der in Rasim?. 
Dedi. Rasim Beyin, gözleri 

parlıyordu. ÇUnkil onun Bul
gulara ezeli bir kini vardı. Ve 
çünkü... Botun hanum ni Bul· 
garlar tarafından gasbedilmiş 
bir hicret.zede idi. Rasim Bey, 
birden, neş'eli neş'eli gtildü. Ve 
elini umile aallay rak: 

- Yaparız be yüzbaşım ... 
(BıtmeJJ) 

'• 
1 

i 
! 

1 



Aount: ,_artları 
TIJrktyede Hariçte 

Gazetemızde çıkan yazı ve reaım 
lerin" hütün haklan mahfuzdur 

= SAYISI HER YERDE S KURUŞ = f ürk mekteplerile faydalı eserlerin 
illnJannda yüzde 20 tenzillt Yardır 

llAn •&rtuatf 
Sıun l 

Kara~ Kuru~ 

ı Ayht> 150 000 
i • 400 800 
b • 750 145(1 

( :ı! 1400 2700 

Gazeteye röndcrll ecek melr.tuplınn üzerine 
idare içinse ( idare J. yazıyı aitse 1 yazı ) 

ısueti knn ulmalıdır 

Rısılm ıvın mekıaplarıo ııdestnden lr.ıymetı 

mukıdder e~lz rr.:ktzplara k onıı lm u~ paraların 

~ ırrıolma<ı odaıı e llAn lan n münderec~tından 
ıd .{ı: mes u ı detlldiı 

Btlyllk veya bir kıç dala için verilen lltnlır lı 

hususi '!'ahlyettetl llAnl ınn llcred 

idare ile karırlaşıınlır 

Gaıctemlze bosusl ilin lr.ıbal eden ver 
H. S. H ııtnat acentesi 

6-8 inci aayıfa ~ 
5 • • 

4 • • = 2 • • ı 
1 • • 200 

l .Sind aayıfada 10 
resmi illnlar 

basan zeytin yağı fiatında Müthiş tenzilat 
Kiloluk şişeleri 80, teneke i]e safi okkası 100 kuruş- Hasan ecza deposunda 
--·-··--·-----···-----------------------------------------·----------------PERTEV Istanbul Ziraat Bankasından: 

1KOLONYA Kariyesi 
Pendik 

Gayri mtıbadillere ait ballda 
gOnü ıaat ikide ihalesi yapılmak 
milracaatları. 

Cinsi No Sokağı 
Hane 93 Arabacı 

SULARI 
kariyesi, ıokaiı ve numarası muharrer hane 3 tubat 930 pazart 
üzere müzayedeye çıkarılmışbr. Taliplerin pey akçalarile banka• 

Kongreye Davet 
lstHnbul Ticaret ve Sanayi Odasından: 
lstanbul Ticaret ve Sanayi odaaının .. 1930 kongı ~si 30 Kanunu 

sam perşembe günü saat 13 te Dörd ncü vakıf h:ınuıda üçüncü 
katta oda meclisi salonunda akdedilecektir. 

1 - Kongre ruznamei müzakerab şunlardır : 
1 - 1929 3'!ne3i kongre zabıt haldsa!t: 

2 - 929 kongruinde IJO"ılen kararlar hakkmcla odaca yapılan fl'{ebbu!ler ce icraat. 
3 - M uamele verı;iJi ııe iqıJiki $Qllayi primleri. 
4 - Ba~bca ilıracat mallarımmn amba/dj ve iJlandardiztnyonu. 

2 - Kongrede müzakere edilmek üzere erbabı ticaret ve 
sanayi ve ıirketler ve müesseseler, iktisadi cemıyetl er tarafından 
r4tporu ihzar edilip 30 - 1 - 930 aaat oa ikiye kadar oda um\Jm1 
kitip1iğine tevdi olunacak meıelel~tde kongre rutname&ine ithal 
edilir. 

3 - Kongrede ruznameve dahil olan mevctttan başka hususat 
hakkında müzakere cereyan edemez. 

4 - Konğrenin müddeti deaavı on gündür. 
5 - Odaya mukayyet ve müseccel erbabı ticaret ve sanayt 

ve şirketler ve müesseseler ve iktisadi cemiyetler işbu kongre) e 
iştirak edcbilecck!eri ilin ve teşrifleri rica olunur. 

Büyük Tayyare piyankosu 
Sekizinci tertip ı inci keşide 

J l Şubat 1930 
Keş· deler; Vilayet, ~elıremaueti, Defterdarlık, iş, 

Ziraat v~ Osmanlı bankaları ıuuı tıkıpleı· i ve ı .. J ı\ 
huzurunda yapılır. 

HÜYÜK IKRA~llYE 
Her keşidede çıkan 

k.orın1az. 

30,000 LI RA 1 H B 
numaralar ıekhır do:,i ha 

Öksürenlere Katranı· Hakkı Ekre·n 
ww ZCL.:ı ~ 

Seyrisef ain 

ıızı:a ad a ~osıa\ 
(GELİBOLU) vapuru 25 KA

nunusani cumartesi 17 de idare 
rıhtımından hareketle Gelibolu 
Lapseki, Çanakkale, İmroz, 
Bozcaadaya gidecek ve Ça
nakkale, Lapseki, Gelıboluya 
uğrıyarak gelecektir. 

t 1 at il U.)ta i ı 
( K O N Y A ) vapuru 26 

(inunusani Pazar 10 da Galata 
rıhbmından bareketJe lzmir, 
Kllllük, Bodrum , Radoı , F et
hiye, Finike, Antalyaya cide
cek •e cl6n(ifte me%1ter 19ke-
1 elerle birlikte Andifli, Kal 
kan, Sakız , Çanakkale, Ge
liboluya uğrıyarak gelecekfr. 

ı ı aoı ı ,~ u ıri\ 
( REŞITP AŞA ) vapuru 27 

Kanunusani Pazaıtesi 12 de 
GaJata rıhtımından hareketle 
İnebolu, Samsun , Gireson, 
Trabzon, Rize, Hopaya gide
cek ve donüşte Pazar iskele
sile Rize, Sürmene, Trabzon, 
Görele, Gireson, Ordu, Ünye, 
Samsun, lnebolu , Zonguldağa 
uğnyarak gelecektir. 

Hareket günü yllk kabul 

lsıanbul 
Tarihi te~lsl 191 

Mahmutpaşada tarakçılarda 

Abubefendi hanındadır 

BllCımum banka muamelatı yapar 

Vadesiz tevdiata senevi yüzde 6,ala ay 

vadrsile 8, bir sene vadesile 9, faiz 

vermektedir 

·~"""'""' ''"'"'"""'". 
~ Fransızca ~ 
1 Ciddi ve tecrübeli bir mu- ' 
~ allim hususi Fransızca dersleri ~ 
I vermektedir. I 
1 I Ankara caddesi muallimler İ 

olunmaz. I; kitapanesine müracaat. 1 ---------------- .""'""""'""'"""""''. uuanyd po) ı ası 

Cuma, Pazar, Salı, Çartam
ba günleri idare rıbbmmdan 
9 da kalkar. 

ILA.\ 
Malıy~ oekdl· tındıan : Devaire 

sablma k üzere Avrupadan celp 
edilmekte bulunan levazımı kır-
tasiyenın aynı evsafında muadil-

Bakırkövdc 
.: 

Avı upada tahsılde bulunmuş 

bir muallim Fransızca hususi 
ders veriyor. Tafsilat. Bakırköy 

çarşı No. 9 Hasan Ef. de. 

STA~OARD 
leri bulurıduğu takdırde badema 
memleketimizden ve doğrudan 

Erzak ve sa i re m ü n aka sası doı:~~~~ille~:~k~r:~::c·k~:; 
Y k k b k 

hangi birinin imal ve itasına İNGILIZ • 
ü se aytar me tehi rektörlüğünden: talip olanJann amili bulundukıa- YOL~ -

Mektebimizin ihaleden bakiye kalan erzak ve leva,ımı sairesi 5 rına dair belediyeden musaddak K.A H · LA RI 
şubat 930 çarıamba günü kapalı zarf usulile ihale olunacaktır. 1 a- vesikalarla teklifname ve mem- Gayet sağlam ve rahattırlar. 

• 

iLAN 
Maltge ~"'1/etrntlerr. 

üzerine yazı dıktan ve tamponl 
kurutulduktan sonra azami d6r 
saatte koyu ve par ak siyah bi 
renk alacak. 2 - EJe ve k&ğıd 
yapışmıyacak ve parmak silrOI 
düğü zaman bozulup sil nmiy 
cek. 3 - Yazılırken ve yauld 
sonra klğıt 6z.erine yayılmıy 

cak. 4 - yazı dıktan sonra mil 
rurii zamanla kuvvetini zayi et 
miyecek ve ilanihaye ayni reD 

gini daimi surette mubaf 
edecek. S - Hokkalarda tere8 
bat bırakmayacak ve bozulu 
pıhtdqmıyacaktır. 6 - Kale 
uçlannı paslabp çilrtıtmtıyecektiı 

Evsafı balida zikrolunan J 
mürekkepelri baklanda teklifatt• 
bulunmak iateyenlerin memleket 
dahilinde imalithaneleri bulur 
duklanna dair belediyedell 
musaddak vesika Ye teklifaallle'" 
)erile birlikte iki ytız ellifd' 
gramlık mnhnrın dart tite 1118-
rekkep nfi:nunelerini 1-2-930 
tarihinde levazım mndtırfyetiO• 
tevdi eylemeleri. 

-
Uplerin şartnamelerini görmek üzere her gün mür.akasaya ittir k bur nümunelerini bir ay zar- Beyaz 15, siyah 14 lira 
için de yevmi mezki'ırde defterdarhk binasında . müesseaab ziraiye fmda Levazım mUdtıriyetine Be!oğlunda 3!0 numaralı ~ 
mübayaat komisyonuna gelmeleri. göndermeleri ilin olunur. BAKER Magazalaruıda Mes'ul müaür : R~f'k Ahttıel1 

BAKüSRAKtSI 
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