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Pazartesi 

10 
11~ ay l 1930 
Te~rlnisani J 

" Her Şf!Y yolunda gidiyor ! ,, :ı Gazinin Seyahati 

S f d M B .. f T ~ Ankara, 9. (Telefon). - Gazi Hazret-
0 ya a . uro un ev- terinin ~eynhatlan tamamlle takarrür 

1etmiştir. Günü henüz tesbit olunmamış-

• • 1 • 1 1 ması kuvvetle muhtemeldir. 

abil o ur m 9 • 
Mekteplerden imtihanları kaldır
mak istiyen İngiliz muharririne 
bizim hocalarımız ne diyorlar? 

2 inci sayıfaya bakın ! 

Hıkmet B. - Kenan B. davası 

Tahkikat hakimi ayın 
15 inde işe başlıyor fi k Rüştü Beye son sözü ltırSeyahatın önümilzdeki hafta ba)a 

iki Haricıye Vekili ıstasyonda Ankara n1uallimlerinin Hıkmet beyin sabık adlıye vekilini 
nasıl ve neler konuştular ? bir kararı şahit göstereceı-Yı· söv/enmektedir 

Ankara, 9. (Telefon). - Ankara 0 J 
[llariciyc Vekiline refakat eden ba§ ,nıuharririmizden.] muallimleri bir içtima yaparak muat- Sabık müstantik, Uandırma ağır ce-

Sofya, 6 - Çarşamba günU tal bulunan cemiyetlerinin ihyasına :za mahkemesi reisi Hikmet beyin hak-
6ğleden ıonra saat üçü yirmi 1ıe- karar verdiler. kında yanlış ihbar ,.e şehadette bulu. 

çe tren Sirkeciden hareket et- S hh ) nnrnk açıkta kalmasına sebebiyet \'er-
nıişti. Perşembe günU sabahle- 1 at Veki İ diği kaydile Jstanbul müddei umumisi 
Yİn saat dokuzda Sofyaya geldik. 1 Kenan bey aleyhine açtığı 8000 küsur 
S f · d ı · zmir seyahatinde yaptı}ljı 
. o ya ıstasyonun a göz erimıze " liralık tazminat davası, Istanbul dör-
ılk çarpan 4ey bir milli şcnl'.k itleri anlatıyor 
manzarası oldu. Ankara, 9. (Telefon). - Dün Jzmir· 

Bu şenlik manzarası içinde en den dönen sıhhat \·ekili Refik Dey, şu 
ziyade dikkati celbeden şey de izahatı verdi: 

düncü hukuk mahkemesinde ayin on 
beşinde tetkik oJunacnktı. Tahkikat ha
kimi Sakıp hey o gün iki tarafı dlnliye
cektir. Hikmet Beyin tahkikat hakimi Yanyana duran Bulgar ve Italyan - Başvekilin emrile hem sıhhiye ve· 

ba~·rakları ve yen'ı evl•nen Bul- kı 11 ili sıfatile, hem de HiHUiahmer namı· huzuruna bizzat gelmesi muhtemeldir. - " Bütün Bulııarl.tan, ra arının prc .,. 
gar ılcıralı ve luraliçesinin resim- Ciyovanna ile izdivacını ıevinçiçinde na yakından tetkikat yaptım. Ce!lliye- Müddei umumi l{enan bey, esbak dahi-
leri idi. Bu hal Bulgarların kıral- teı'it etmektedir timiz geniş nakdi yardımda bulundu. liye müsteşarı Kenan Ömer beyi tevkil 
ları ile Italyan Prensesi (Civanna) Bundan başka bin kişilik yatak, yor- etmiştir. Hikmet beyin dava istidasmm 
nın izdivacını tes'ide denm et- Trenimiz Sofya istasyonundan gan ve elbise tevziine başladı. Aynca bir sureti usulen Kenan beye tebliğ o-

k ayrılarlıcen M. Bürof neş'e içinde hükQmet tarafından yapılacak yardım lunnrnştur. Hikmet beyin iddiasını is-
nıe le olduklarım gösteriyordu. Tevfik Rl.iştU beyi Hlamlıyor iş ıe dahiliye vekili meşgul olmakta-

T b d b. k · t d d pat için göstereceği deliller ara ında, ren ura a ır çeyre saa ve kendisine "Her ıey yolun a r. 
kad b ki' kt' B k t e•abık adliye ,·ekili Mahmut Esat beyin ar e ıyece ı. u ısa e- ıidiyor,, dediği itililiyordu. "'" 

Vakkuftan istifade ederek hariciye Öyle hissediyorum ki Sofya şehadetine müracaat edilmesini Ye isti. 
vekili Tevfik Rüştü Bey de ista5· istasyonunda bizim glSrdDğünıOz yeceği söylenilmektedir. · Sabık adliye vekili Mahmut Esat B. 
Yona gelmiş olan Bulgar harici- se•inç tezahüratı yalnız mahallt 
Ye nazıra M. Bürof İle görüte· bir hadise değildir. Bilba11a Bul-
cekti. Onun için tren durur dur- gar kıralı ile ltalyan kıralının 
rnaz derhal indik. kerimesinin izdivaçları bütün Bul-

M. Bürof Tevfik Rüştü beyi gariıtan aJ.alisini pek çok ıevin-
çok dostane bir tavır iıe karşı· dirmiştir. ÇünkU bu izdi•aç iki 
!adı. Ve her ikisi istasyon bina· memleket hükümdarları arasında 
sHının oda!armdan birine çekildi. sıhriyet vlicude getirdiği kadar 

er halde T.-J:.lr Ra1tn bey ile it l B ı ·ıı t1 · 
. Bürofun ve levki pek kısa bir ayan ve u gar mı e erı ara-

ınGiakat yapmağa imkin bulmuı smda da mukarenet husule aetir-
olaıalan çok faideli olmuştur. mittir. 
Zira M. Venizelos ile Kont Betle- Kendisi ile Sofya istasyonun· 
ilin Ankara seyahatlerinden son- da temas etmeğe fırsat buldu-
ra bu tarzda bir mülikat iki ğumuz bir Bulgar bu hadiseden 

bahsederken memnuniyetini zab-
ınemleket arasında mevcut olan d d' b' d le eme ı ve ıze aynen ıu 

0 stluk mUnasebahm ancak teyit sözleri söyledi: 
edebilir. Netekim buradaki kısa -« Italya bize en güzel bir 
rnUlakattan sonra gerek Tevfik çiçeğini •erdi. Bütün Bulgar mil-
~Uftü beyin, gerek M. Bürof un leti kıraliçeye meftundur.» 

al Ye taYırlarmda görülen Zannediyoruz ki bugün Bul-
rn~'!1nuniyet asarı bizim bu tah- gariıtamn hiss·yatını ifade etmek 
:ınırnizi takviye edecek deJAiJ- için yalnız şu iki cümle kafi 
~~~r. gelir. Mehmet Asım 

Amerika lktısat 

l\fr. Klayn 
Müsteşarı 

rafından 
Gazi Hz . . ta· 

kabul edildi 
Memleketimızde gördüğü terakki 
eserlerınden takdirle bahsediyor 

dan kabul buyurulmuştur. 

REFiK BEY 
Cemiyetçe yapılan 100,000 liradan 

!a2ladır. 
J)u seyahatimin bir sui istimal tah· 

kikkatile alakadar değildir. 
lzmir, s - Felaketzedelere yardım 

komisyonu vali Kazım Paşanın riyase
tinde toplanmış bazı kararlar ,·ermiş
tir. Bu ictimada evleri kısmen yıkılan 
f elaketz;delere ve eYJeri tamamen yı
kılanlara nasıl yardım edileceği tesbit 
edilmiştir. Yerilen bir karara göt• fr. 
laketzedelere para yerine eYlerini tamir 
ettirmek için inşaat malzemesi v-: rilt'· 
cektir. 

~------~~--~-Ta d i lti t kon1isyo11Jar1 
Ankara, 9 (Telef on). - Adliye Yeka

letindeki kanunları tadil komisyonları 
faaliyetlerine devam ediyorlar. 

Ankara, 9 (A.A.) - Amerika iktısat D h. . V k · ıı B d 
nezareti müsteşarı Mister Ki ayn şere· a 1 fı ye e 1 Ur Sa a 
fine bugün Amerika sefaretinde bir öğ- Bursa, 9 (Yakıt). :- 1;lahiliye ,·ekili 
le ziyafeti verilmiştir. Mr. Klayn öğle·j Şükrü Kaya Bey, Alı Hıkmet Paşa Ye 
den evYel Gazi orman çiftliğini ve şeb- umum jandarma kumandam ile birlik· 
rin muhtelif yerlerini gezmiştir. ı te buraya geldi. 

l\of. Klayn aksam ekspresle lstanbu- nn1111uııınınıaııı11mnııım""''....,_..,_mu11mııınmnuıı-.ımnımm 

la hareket etmls ve istasyonda iktısat manda cüz'i vesaitle tahakkuk ettirdi
vekaleti namına:. kalemi mahsus müdü- ği büyük terakki>:at hayret ,.e takdirle
rü Amerika sefiri n sefaret erkanı ta- re şayandır. Gazı Hazretleri tarafın-

, . . . . dan kabul buyurulmak şerefine nail ol· 
rafından teşyı edılmi:ıtır. Istanbulda ı· d - d d 1 .;:u··~·ran . 

1 . .. J . ugum an o ayı "" · ve mınnet e-
kı gun kaldıktan sonra, zmıre, Adana rı' . 1 'f de etmeg-;1• b' "b bi . . mı a enen ı a ır ,·ecı e . ve Mersıne Ye oradan da Mı ıra gıde-

1 
.• 

. k p . ırım. cektir. M. Klayne Amerı ·anın an a· 
taşesi M. Finger refakat etmektedir. 

Ankara, 9 (A.A.) - l\I. Klayn şehri· 
mizden müfarekatinden e\'Vel şu beya. V- A- K- 1-T 

M · n~tta bulunmuştur: 

la 4'1tkara 9 .r: KLA YN - Türkiye hudutla~·r dahilinde ve 

ın 

3 üncü tertip hediye 
kuponu : No. 30 blJt .~ttar~ti (~.el.) - Amerika iktısa! bilhassa An karada gördüğiim hüsnü 

tul\ neı . ~u teşan Mister Klayn kabulden ,.e te hilattan fevkalflde 
ıcuınhur Hazretleri tarafın· memnunum. Yeni 1'ürkiyenin az za. 

Hüseyin Ral1minin ''D ı· e ı filozof,, u 

Yugoslavya müs
lümanları 

Yugoslavya müs)ümanları rei

sülülemalığma intihap edilen 
11Maglayiliç,, Ef. yi tebrik etmek 

üzere Yugoslavyanm her tarafın
dan Bela-rada murahhaslar gel-
diği ve müslllmanların "Gayret,, 

namındaki cemiyetlerinin teşeb
bOsile milli mesail görllşU)düğll 

Sırpça "Politika,, gazetesinde 
okunmuıtur. 

Biraz da alav 

Ecnebi çalgıcılar 
T'ilrklye dahilinde 

i~ göremi}'ecekler 

Ankara, 9. (Telefon). - Knbotaj ka· 
nununda tasrih olunan işlerden ba.5ka 
bütün küçük iş ,.e snn'atlarrn türk te
baasına munhasır olduğuna dair dahi· 
liye ,.ekaleti hazırlanan talimatname 
lktısat vekfLletinde tetkik ediliyor. Du 
talimatname 1923 senesinden evvel 
'l'ürkiyede bu işler ile uğraşanların 
hnklannr baki tutuyor. Talimatname. 
ye göre ecnebi musiki:ıinaslar hususi i-

(1.,utf cn sayı/ayı çeviriniz] 

Yarabbi ne mes'ut yer! 
Bu tarafta ahali terko• çeşmelerinde bile •u bulamazken 

Kadıköyünde eıekler bile Kayııdağı auyu içiyor 1 

r;ski zamanların zenginleri, masrafı SUtçliler sUtlerine ondan knbyor. 
kendi ceplerinden çıkmnk üzere baba- Hulasa dudakları ıslatan o,) üzleri se
lannrn hayrına çeşmeler yapar .aı·, hay. rinleten o- Her halde içen de içmiyen 
rat ederlermiş. de bu canım suyun hayranı .... 

Bundan bir müddet eITel de yeni za. Herkes bu asri hayattan memnun .... 
manın zenginlerinden Operatör :Bmin }; kiden yapılmış hayratlar kup kuru 
Bey de Anadolu yaka ındaki sulan dururken bu çe:.meler şarıl şanl akı· 
toplayıp harman etti, borulannı dö:.:et- yor . 
ti, tam Kadıköyüne indiriyordu; me- Gelen içiyor, giden içiyor. Genci içi· 
muriyet '·efa etmedi. İşinden çekildi. yor, yaşlısı içiyor. 

Onun yerine geçen Muhittin Bey, se· Hatta dercettiğimiz re me bakarsa
lefinin b~ladığı bu işi tamamladı. Şim nız görürsünüz: ln anlara imse\•erek 
di Kadıköyünde kayı dağından gelen güzel gözlü eşek yavrusu bile içiyor ... 
o canım su gürül gürül akıyor. Ehli ı 'e mes'ut o eşekler değil mi. Bu ta. 
keyfin kahve i, çayı o su ile pişiyor, rafta İstanbul halkı Terkos çe~melerini 
şuruplar onunla yapılıyor. Akşamlan bile kup kuru bulurken onlnr orada 
rakılara o kanştınlıyor. kana kana iyi su içiyorlar. 

ayın 12 sinde Başlıyor 
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Harici ticaret ofisi dünden itibaren faaliyete başladı 
11\dllyed• •. 

Haydar Rifat B. 
Müddei umumihk, " Yarın " 

aazeteainin tecziyesini istiyor 
lstanbul ikinci Ceza mahkemesinde, 

dün öğlenden sonra Haydar Rifat bey 
aleyhine sabık Adliye \'ekili Mahmut 
Esat bey açtığı davada verilen mahku·· 
miyet karanndan bahsederken yazdığı 
bazı şeylerden dolayı '•Yarın" gazetesi 
aleyhine ikame edilen dava ril'yd olan· 
llluştu. 

Dünkü muhakemede, mes'ul müdür 
Süleyman Tevfik Bey \"ekili Etem Ru
hi B. birlikte hazır bulunuyordu. Müd
dei umumi Ahmet Muhlis bey, mUtalea· 
~ını söyledL 

Muhli bey, gazetenin 12 Haziran ta-

1 ~ndak sokulan depo ı ı Harici ticaret ofisi 11 
DÜNDEN 11'1BAIU<~N FAALiYET .... 

BAŞLADI 
Ticareti harici> e ofi i dünden itiba

ren ofis için dördüncü ,·akıf hanınm 

üst katında ayrJlan dairede faaliyete 
başlamıştır. 

Ofis ilk iş olarak ticaret odalarına 
ve ecnebi memleketlerdeki ticaret mu-1 

messillerfmiıe müracaat ederek ihra
cat eşyamızın hariç piyasalarda daha 
fazla rafbet görme i için ne yapılması 
!Azım geldiği hakkında birer rapor L· 
temiştir. Ofi gelen raporları tetkik e
decek ve aldığı netireleri iktisat veka· 
letine bildirecek, ayrıca da ilan edecek
tir. 

Kliçük haberler 
r ihli nüshasında Ankara asliye ceza Lang11d11'1rı d~po 

mahkemesine matuf olmak üzere "mah- Kasıt var t • RÜSUMAT MOTORLERI SATILJ 
kemenin kararı türk efk1lrı umumiyesi· ı YOR - RUsumat muhafaza teşkilatın-
ni rencide etmiştir!' Şek1fnde neşriyat- Langadakı tütün depoıu •me- da bazı tadilat yapılmasına ihtiyaç gö-
ta bulunulduğunu kaytederek şöyle de- lesinden beti mevkuf rülmüştür. Her şeyden evvel bu idare· 

Bir kadın gazeteci ] ----

n1m. r:ıta de Megyery 

Gazi ve Türkiye 
' 'am etti: IAngada iki akşam evveli bir tütün nin ma · rafının fazla olduğu anlaşılmış 

- Te~kflatı esasiye kanununun sa- deposu yanmıştır. Bu hadisenin tahki- tır. Kardeı Maearların kadın 
rahatfne göre, mahkemeler, hür ve müs- kati mühim bir safhaya girmiştir, Ka. Muhafaza te~killtı emrinde 33 par- gazeteciai ihti•aalarını 
takildlr. Kanun dairesinde kaza icra e- valalı Hamdi Salt beye ait olan bu de- ~a muhafaza m~törü vardır. lşe yan· a_nlabyor . 
der ft hilkm verir. Karannın kanuna ponun yanmasında kast eseri olduğu yan motörler 10 kadardır. Diğerleri Ka . Geçe~le~~e hont. Betl.~nı~ Ankara~'' 
ll\uhalefetine göre de usulü kanunlari· meydana çıkarılmıştır. ]ki buçuk sene- raköy köprüsünün Haliç tarafında mu zıyaretı muna ebetıle Turkıyeye gelmı:. 
le hak ve mevkileri tayin edilen makam denberi iş Banka ında rehin bulunan atta! vaziyette kalmı lardır. Buna mu· olan D~dapeşte'~e ç.~kan "Magarsag,. 
ve şahıslar kendi noktai nazarlarına bu depo bir harta evvel açılmış ve i~ in- kabil kaptan tayfa kadroları mühim gazetesı rnuharrırlerınd~n Madam El~ 
tevfikan n kanun dairesinde kararı a- de bulunan bin balya tütünün işlen· bir yekun tutmaktadır. la d.~. M_egy~~ gazetemıze seyahabnı 
Jeyhine müracaatta bulunabilir. . mesine başlanmı~br. Bir hafta sonrn, • HAYVAN BORSASINDA _ Hay· ,.e 'l urkıye ıntılınlannı an~atmıştı~: 
"Yarın" gaıete~lnin kaytedllen neşrı · depodaki ho~ bir odadan yangın çıl<- \'an borsasında tasfiye yapılacak bazı - ~~n Av~upa n Afnkanın bırçok 

yatı mahkemenin haksız iş ~ör~ü~ü ve mı~, depo kısmen yanmıştır, odada bir memurlar açığa çıkarılacaktır. ' yerlerını .ge~dım. Fakat Balkan.lara ve 
bunun da türk erkarı umumıyesını ren· kundak bulunması üzerine tahkikat de- • TALEBE ARASINDA _ Darülfü· Ana~ol~>a. ılk defa olarak gelıyoru~. 
cidc ettiği noktaları üzerinde tahkiri rinleştirilmiştir. Müı::' " 'tdcmlcrden ha- nun fakUlteleri arasında talebe birliği· Yenı Turkıy~ he~de ~un:etli ~ir ~esır 
nıütezammın 'e hu itibarla tahkir kas· zılarının mütenakıs ; · · •!eri ~üphcyi nin faaliyete ge~mesi için temasa giri· uyandırdı ... Zıra bır ~ılle!ı .fa~l~yetı es· 
tı miltehariz görülmüştür. arttırılmış ,.e neticcdr l'~krem , Süley- · ıiştir. na ında .. gormelt faahyetını bıtı~dikt~n 

Mes'ul müdür SUleyman Te\'fik be· man Ali efendilere mUstul. ·emler· * GAZl KxPRO O G . k'' - .. sonra gormekten daha şayanı dıkattar. 
, v • - azı oprusu 'fb 1 1 bo 

Yin suçu~a _uygun g~Jen .. c~z~ kanun~· den Hüseyin, Musfaf:>. Ali te,·kif edil· 'n toplanan para OO,OOO liraya baliğ Bu ı ı ar.~ a ır ann şluklannı bir· 
nun 482 ıncı maddesı mucıbınce teczı- miıo ler n adliyeye ,·erilmişlerdir. Bu :muştur. k~ç ~~ne. ıçınde doldu.rmağa çalışan ye-
)•eainl isterim. bec maznunu besinci müstantiklik isti· * A~ll\I BF'"'" T hl' . ·· nı Turkıye bana faşıst İtalyayı hatır-

Y ~ ~~ 1 • .L - a ı ıye umum mu· n M . . . . . 
Bundan sonra Tekil Ethem Ruhi bey cvap edecektir. dürü A ım Bey Ankaraya gitmistir. lattı. en u ?lınının ılk fanlıyet ve 

llliidafaada bulunmuş, cürüm kastının Maarı fte * TAMlR EDİU;N ÇEŞME:_ Asa· muvaffakıyetlerıne şahit olduğum içi_n 
lesbiti çok gür olduğunu efkan umami· n atil•adnn Üsk .. d ·d ndaki rec: onunla Mu tafa Kemal arasında hır 

~ H •• •• H" •t 8 u ar me;> anı , , k - . t •r d li Yeyj temsil eden matbuatın noktai na· USflU amı • menin tamirine başlanılmıştır. mu ayese yapmagı IS 1 a e buluyo-
Z&r serdetmesi kanuni bir alaka.ma~i- * l ZCILER JçtN _ h:ciler için mil· rum: . . .. .. . 

~stc; 

Okumak istemiyen 
çocuk 

Bir 9ekı ile intihar tekfidi yeptı 
ve arzuıuna muvaffak oldu 
Şehremininde Barutane yoku

ıunda S numaralı evde oturan 
16 yaıında Yu!:uf iımiode bir 
mektep talebesi kendisini öldür
mek iıtemittir. Bu vak'a etrafın
da aldığımız malümat ıudur: 

Yusuf efendi Aksar,.yda Val· 
de mektebi altıncı ıınıf talebesin· 
dendir. Bir buçuk ay evvel mek
tebe k~ydedilmiştir. Fakat bir 
hafta sonra mektebe uğrama· 
mağa bat lam ıştır. Kendisine 
mu-ilimleri tenbihatta bulun· 
..:\lşlar, nasihat vermi~lerdir. Bü
tün bunlara rağmen Yusuf ef. 
mektebe arasıra uğramakta de
vam etmiıtir. iki gün evvel bu 
talebe inzibat meclisine verilmit 
Te kendisi ozalandınlmııtır. Ay•İ 
gün muallimleri altıncı sınıfta 
kaybolan kitap ve defterlerden 
dolayı kendisinden ınphe edil
mek ihtimali olduğunu ve bu 
fUpheleri izale için mektebe de
Tam etmesini taniye etmişlerdir. 
Yuıuf ef. inin Kayseride bulunan 
ağabeıinin mektebe deTam ede· 
rek okuması hekkmdaki mektup 
ve telgrafları Yusuf ef. yi yese 
düıürmüı, nihayet eline geçirdiği 
çakıyı göisünUn ~sağ tarafına . 
saplamııtır. Feryadına yengeıi 
yetiımiş, elinden çakı alınmıştır. 
Yusuf ef. nin yarası ehemmiyetli 
değildir. Bu hadiseler üı.erine 
yengeıi Yusuf ef. yi mektebe 
göndermemeje karar vermiştir. 

Bir tacir kayboldu r,etıade but-d-.ğ'Un• =<1ıerı sürmuş, Uk mektep hocalarının te· tehassıs celbind rf ı nazar edilmiş- Gazı ıle Du e bu gunün sıyaset tile· 
rendd 1 k ··t 'r' ··t ıı · k ••tınn:ı • • A k ' en sa · · ··k ı ·k· h · t"di o al e oma ,, mu e~~ mu ee ım au 5 .. ıçın D araya tir. mının mu emme ı ı ~ sıye ı r. n· .Beyoğlunda Emin camiinde Samancı 
malt ...... nadır. Boyle demekle ırltti Ye geldi • DAROLFONON E"'flNl D .. 1 lar val ıpl:ırı . a~erç ~9~11~ ~ruıımıyor- F~ h k d 14 16 d 

- hk ı h ı..... • 'hJ"l dil · M 'f kAJ t• · d t• u · ~" - aru · er at so afın a - numara n o-... a emeb n me aU'ICti ı a e mış ol· aarı ve G e ının ave ı zerın~ f" E 1 . M . . lar, , ürude getiriyorlar, yapıyorlar. 
ınaz". Fransada gazetelerin tenkidi ad· Ankaraya giden Darülfünun fen fakül unun ~m nı uam~~r. ~aşı~ D.ın ra- İstanbul, şark Te garbin birle.,tiği turan lrfan B. iki gündenberi ortnda 
it U . ü d D ~·· . b k .. H .. .. ıı· •t B d'' hatsızhğı devam ettıgı ıçın dıvanın ne . • kt Si k 'd . h d k' h 

l!I tUn var rr. re;>, us meselesinde tesa sa ı reı ı usnu "'amı . un k" ,. h .. • • . yegfıne bir şchtrdir. yo ur. r ecı e yenı an a ı yazı a-
:... .1 z . . k .. • 1 t .1 h . . a·· .. t •· va ıt toplanacaeı enuz malum degıl· .. 1 1 t b 1 ah llt . . 

1 
• 

1 ;r.,.mı ola, ,·~rıl~ış ve at'i:et k_esbe- og e .. re.~ı e .se . rımıze onmuş u.r. dir. Bir _ccnebı ı~ n sa n ~ un m a nesınde tıcaret e ugraşan rfan be) in 
drlmiş bir hükmun haksızhgını ıddia Husnu Hamıt B. Ankarada ılkmek· . renklerınln asri hayat lehıne kaybolma mutadı hilafına olarak ne yazıhane i-
etmiştir. Yazıda, kararda Reisicümhu· tep muallimlerinin tekaüt maaşla'rı : SON BiR HAF:A İÇl?\DE - ~on sı iyi değil, fakat insan Gazinin bu ita· e ede evine haber bırakmada _ 
tun memur gösterilmesine itiraz var· tahsisatları hakkında vekllctle temas hır hnfta r.arfındaO anknlar konsorsıyo yatı değiştirmek husu undaki telkin ne v n bol .. . .

1 
. n or 

dır. Yoksa mahkemeleri tahh;r kasdın· etmiştir. Hüsnü Hamit B. vekaletten mu tarafından mantı Bankasına kU\"\'Ctini görüp te hayran olmamMı tadan kay ması uz:erıne aı esı ' 'e nr
dan ben bütün matbuatı tenzih ederim. aldığı esasat üzerinde bir rapor hazır· 86,500 isterlin çek olarak ayırtılmıştır. kabil değil. kadaşlan bulunması muhtemel yerle· 
denııt. beraet istemi§tir. layacaktır. Bidayeti muameleden son günün ~k- Troçki ile görüşebilmek ümidile Bü- re müracaat etmişler i e de hiç bir ha· 

On iki teırinisani çarşamba günü 14 Maarif vekaleti ilkm•ktep muallim- şamına . kad~r yat.rnlan miktar ısc yükadayn gitmi tim. O günün güzelliği her alamamışlardır. 
de karar bildirilecektir. lerinin tekaüt olduktan onra ma~la· 914,468 ı terlıne halığ olmuştur. ni unutamıyacağım. 

BtR OTOMOBİL KAZASI rının idarei hususiyelerden mi maliye- • BtR AYDA 1100 DA VA - lstanhul Ilüyükada muhakkak ki sık sık gitti- M ht 1 
İdare ettiği Dr. Tar&nto efendinin den mi almaları liiıımgeleceği "' vazi· adliyesi ceıa mahkemeleri en ~ok da- ğim frnnsız Riviyerası ile boy ölçüşebi· U ar ar 

0tonıobilini harbiye mektebi muallim· fe görecekleri müddet urfında tekaii- vayı teşrinien·el ayı zarfında rüyet et- lir. 1' roçki inziva yeri olarak burayı in- Mill•t 'mekteplerine devam 
)erinden binbaşı Nuri beyin oğlu Ziya diye kesilip kesilmemesi hakkında bu mişlerdlr. tihap etmekle hakikaten zevk sahibi "" 
be:re sarptırarak yaran1amasına sebep rapor geldikten aonra bir karar vere· Bu ay zarfında birinci ikint~i ve Ü· olduğunu ispat ediyor. etmlvenlere tebligat 
01ınakhı. maznun şoför Alinin muhake- cek, bir kanun layihası hazırlıyarak ~üncü ceza mahkemelerinin gördükleri Ankarada Cümhuriyet bayramında yap11cakl11r 
~talne dün İstanbul birinci ceza mah- Büyük Millet Meclisine gönderilecek· davalar 1100 ü bulmuştur. yaprlan resmi geçit beni fevkalade mü· .Mahalle muhtarlarına mahallelerin· 
tınesinde denm olunmu tur. tir. • OKTROVA S llS1'll\IALl _ Nu- teheyyiç etti. Umumi ve Anadolu harp· de okuyup yazma bilmb·~en kadın" er 

1 ~ahkeme, çocuğun maluliyet derece- ..,_ •• • k k rettin Şefkati Beyle birlikte otkrova su !erinde mertçe döl-üşen türk askerinin keki ·n bir cetvelini yapmalan bildiril 
~ ~ın Tıbbıadli müessesesinde tesbiti caktır. Y enı ~O kin açaca iistimnli mes'elesinden tevkif edilmek esa en, Macaristanda büyük bir §C>hreti en t 

1 
. . 

ı~ı11 nıuhakeme;>; bafka güne bırakmı~ nalbantlar beledıye baytarların- .. t h i dilmekte olan fakat 11· vardır, onları biz iyi tanır ve cesaretle- mfştir. Bu ce ve mucıbınce okuyup 
:r. dan mür~kk_ep bir heyet buz~- :::r~ü~d:~~er~enberi aranıldı~ halde rini takdir ederiz. yazma bilmiyenlerin hepsine millet 
!~BEST FIRKA NiZAMNAMESi runda ımtıhan •ereceklerdır. bulunamıyan oktnı,·a '\"eznedan Sadık Gazi ile mülakatım benim için husu· mekteplerine devam için ayn ayn teb-

cl 'ıl~yet umuru hukukiye8İ taratın· Halen mevcut .nalbantlar alt~ ay Bey de ahiren bulunarak adliyeye te . si bir sevinçtir. Onu, Macaristanda her Jigat yapılacaktır. Bu tebligata rnğ
ı;n Serbe8t Fırkanın nizamnamesinde ~arfı_n~a .bel~~ıye baytar hİ?dil- lim edilmMir. Her ikisinin de muhake kes tanır. Fakat şahsiyeti hakkında pek men mektebe devam etmiyenler hUlui
ll dillt talep edildiğini ve Fırkanın bu- rıyctm ~ ım~l and vererek e ıyct- meleri me:.kufen cereyan edecektir. o kadar malumata sahip d~ğiliz. !\faca· metin emrine ademi riayet noktasın· 
a raıt olmadığını yazmıştık. name. a •c.a ar ır. * BiRA FIATI - Bomonti şirketi ka ristana döner dönmez gazetemde "Ga-

l l>Un Yaptığımız tahkikata göre bu iti- 1 k Ehhyetkız ve ruhsatsız na.lban!- sa başına 20 kuruş tenzilata razı olmus zinln enteııektüe1 protresi,. ismi altında dan takip olunacaklardır. 
n ı lftakul görülmüş ve tadilattan sarfı ı lb et~e ~emnu~ur. Hhç bır tur Arpa fiatı yüzde üc nispetind~ makaleler yazıp onun, Macarlarca Şl k ti d 

lta.r edilmiştir. nad a? dyar~ ı vek . asta ayvan dü;tüğü halde, şirketin ri~a gösterdiği meçhul olan taraflarını tanıtmağa ça- ~~ er ~ . 
te avı e emıyece tır. . .. üt kt d" hsacağım Tarıfe kom ıyonu 

~iyede : DEVLET BANKASI VE BELEDiYE bu tenıılnt az gor me e ır. ı> G' · i .Türk ocağı balosunda görün· T 'f k . b · · d 

N ıh 1 MEMURLARI • OTOBÜS BiLETLERi - Beledh·e azı> l ·ıe·• . h kk d b .. Uk an e omısyoou u ay ıçm e a ant ar cumhuriyet merkez bankası için his- hududu dahilinde eşhas etrafından iş- ce onun ''ptoput~nd. 81 a b ın a uy toplanarak bahri nakil vasıtaları-
} t b" 1 d 1 bir kanaa ge ır ım, ''e unun sırrını f k k d k . 

Beı d' lmtı'han sedar olmak üzere belediye memurları !etilen bilcüm e 0 0
• u er e yo culara d .. ğ dı'm Bı'r bey bana su so··zıe . nın tari esini tet i e ece lır. 

e ıye h8paini t 1 .. t k hT de bılet ·ı . t k a o ren . s rı H 
etmlye kırar verdi da kaydolmağa baş amı~ ardır .. !lisse: u~re mu ~ ı ın ''erı me ı a ar söyliycrek izah etti: .. İşte, Madam, bi- Bu tetkikte Şirketi ayriye 

ı. Belediye hayvanlardaki ıari dar olacak me~urlann ısimle?nr h~vı rur ~tmiştır. . zim görülüp temas edilmesi müşkül ücretlerjnde mühim tenezzül ya-
q•ıt l k defter on beş gune kadar tanzım ve ık· Bıletler kullanılm~d.an e\'"Vel serı _ha· şöhretlerimiz yoktur." ılaca • ı ku·netle tahmin o.un· 
!'\ıh a ı lann önüne geçmek Te mal edilecektir. linde belediyeye gehrıJecek ve soguk TUrkiycde pek az kalıyorum. GördUk p k ~ 
b ıatau: icra11 aan'at eden nal· ŞElllR MECLiSİ ENCÜMEN! damga ile dam~'llana~akhr. .. terim kfLfi değil. Bunun için tekrar bu- ma ta ır_. -- - ~ 
y:rı.Uakn cezalandırmak için bazı Şehir meclisi azalarından 10 wt tarafın • MÜIIENDİ:::S MEKTEBİ - Mu hen· raya geleceğim. Pe te .d. T .. k'· Darü lfO n u "dft· 111 •rarla · b l dt · t ·· d.. d' · d bu se b 1 h t ~ ye gı ınce ur 1 
1"Qd • r Termıt ve e e ye dan teşkil olunan daım encu~e~ un ıs mektebın e ne azı 1~ a :ı ya~ ye hakkında radiyo ile konferanslar n · - Gazi mük Afah 
le. Orlerıne bildirmiıtir. Bu yeni ikinci içtimaını yapmıştır. Bu ıçtımada pı]acaktır. Du ıslah. at ~aha zıyadc mek receg· im. ~onra bunlar ?'-"oelde k·ıtap ha· f 

rarl t ı .-. t kt - •" Gazi mül<Af atı için Darül lınu-.. ,1b ara göre, yeni açılacak belediyenin muhtelif işleri ile bazı mü· r tebin dnhilt idare ıne an luk (' mc . e- tinde neşredilecekt' ... 
~Q ~~t dOkklnlan iki kısımdan nakasa ve müzayede enakı tetkik edil·[ dir. 

11 
• na bazı eserler gönderilmiıtir. 

lt ~e.:kep bulunacaktır. Bunlar mlştir. Encümen işler hafifliyinceye l Bu sene verile~ ka~':1 göre tnlcb: Avr up ya gıc!ecek Bunları tetkik için Darlllfünu-
.\te Y

1 
e ve nallama yerleridir. kadar her gün toplanacaktır. akşamları derslerın tatılınden sonıa 1 zirııt9ılr.rımız nun muhtelif fakültelerine men-

e ye k d k k Eski cemiyeti belediye kalemi ile en-f ki saat serbest kalmak n mektepten lktısat vekSleti buı i'enç zi· sup bir komisyon birkaç gUne 
•e b ısmın a oca bulunaca cilmeni emanet kalemleri birleştiril ·rçıkmak hakkını almışlardır. raat memurlarımızın mesleklerin- kadar toplanacaktır. 
hut ~raoın zemini parke ve ya- miştir. Yakında eski meclisi umumi ''İ· Mektebin mimar yetiştiren inş;ı. •: ; u de ihtisas sahibi olmalan için 
hti ~ıtııento olacaktır. Nallama l:iyet ka1emi de bu kalemlerle birleşti-ıbesinin tak,riyesi kararlaştmlmışb. Bu staj görmek üıere kendilerini Av· L:ir haberlerimizin devamı 
tea.~',0 ~mi~i sert '9-..: kolaylıkla rilecek ve hepsi şehir meclisinin işleri· nun için açılan mfümbaka imtihanı üze- rupa ve Amerikaya göndere· 6 ıncı sayıfamızdadır. 
~eııır bır ıekilde buluna· ne bakacaklardır. rine yeniden talebe alınacaktır. cektir. 
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Cenevre yolunda 

.---------------======::;:==================::=i 
ı ı YAZAN : Ömer Rıza 
-------------------------------! 

KIZIL 
•• Bu satır/an yazmak için tiren için· 

de el ·mc /:alemi aldığım zaman artı/; 

Tür,' iycnin Rumeli hudutlarını gcçmif 
Bulgaristan topraklarına girmiş bulu ZAMBA 

1 - 56 - 1 GOMLEK 
nuyoruz. Hattı üstüva geceJerJ Amerikan bikiyeel 

llcdcfimiz lsviçredir- Bu memlekete 
bu memleketin bir şehri olan Lozana Saat tam on iki- "Havaya,, ada· da hançerlediği köpekbahkları gibi par 

Herkes devlet reisliğini reddediyordu 
son defa olarak ismet Paşa üe bera· lnrında bu zamanda güneşin altına çalamak istiyordu-
bcr gitmiştim. Bugün Tevfik Rüştü B. k~rşu~ ~~karsanı damla damla erir.. inci avcısı, denize dalarken her za. Cenazeyi taşıya:.: Hazim oğu::nrı herkesi bizim aleyhimize de tahrik ede-
Ue Cenc:rreye gidiyorum. Demekki za· Ögle ustu o kadar sıcak olur.. man teninin üstüne bağladığı iri han· konağından çı" .ırak biraz ilerledikten ceklerdir. Yakında, her taraftan :\fcdi-
/ıiri seyalıatimiz Türf..:iyeden lsı:içrcye- Uzakta, bol gölgeli palma ormanın- ~erin sapını birkaç defa sıktı ama. .. sonra bir yol başına gelmişler, or:ıda neye gelecek kuwetler karşısındn Imla 
dir. Fakat lıakikattc "Lo:an" dan da yerlilerin kendilerine mahsu.c; kita- bir türlü bu iş içinden gelmiyor .. Genç birkn~ adamın attı:) ~aşl:ırla karşılaş· cağız. Bizim bunlarla uğraşmağa takn-
"Cenvre"ye gidiyoruz ve bu iki sega- ra sesleri işitiliyor. Ara sıra kalın bir mülazimin Zamba için ne kadar kıymet mışlardı. timiz J oktur. 
lıat arasındaki zaman farlı.-ı Ue mana erkek sesi: li olduğunu biliyor- ve evvelce güzel Küçük : "file durmaı:-a mecbur ol- - Doğru ~Öylüyor un Sebc o;;'lu' 
farkını dü ünerck türk mUleti nanuna :zamba güzel Zanıba,, sevgilisine nasıl inciler hediye ettise muştu. Sen Hazreti Ali ile temas etsene!"' • 
içimizde derin bir iftilıar hi&si yülael- .. zamba fındikkçı Zamba,, şimdi de Zambaya bu güzel Amerikan llerdcn taslar mütemadiyen yağlyor - Hayır, ben temas etmiyeceğim. 
diğini duyuyoruz. Zamba kıvrak Zamba,. zabitinin hayatını hediye ediyordu.. Ona Mehmedi göndereceğim. Bakalım 

Biz lAJzana bütün bir lııuumf't dün- "Zamba yılan Zamba,. O hınzır Zambayı Hero işte bu dere- Cena.:;eyi kur:.:.rmak için başka bri ne cevap getirecek .• 
yasına /.:arşı sulh şartlarımızı ıöyle- Size hakikati söylüyor. ce seviyordu.. yol tutmak istiyen kafile, diğer yolun Sebe oğlu Mehmedi bulaark onunla 
nıek için gitmiştik. Türkiye için milli Eğer yolunuz düşüp te Havaya ada· • • • • • • • • • • • • • başında ayni adamlarla karşılaşmış, konuştu. 
bir mevcudiyet '8tcmeğe gitmiştik. lnrına gitmişseniz muhakkak Zambayı .. Harvey" gayet iyi resim yapardı. yine taşlanmı!} ve yine gerilemeğe mec - Mehmet! artık olan oldu. Fakat 
Şimdi ise Cenevrcyc tc.lüıatın tah· tanır ınız... Havaya adalarında Zamba- Zaten bahriyelilerin çoğu ezelden res· bur kalmı~tı. bu ümmet başsız kalamaz. Cmm tin 

didi konferansına gidiyoruz. Bütün yı bilmiyen, Zambayı görmiyen, Zam- ı:;amdır .• Genç Amerikalı }ine Zamba i· Bu vazıye.t kar:.ısında kalan kafile en kıymetli başı Hz. İmamdır ııe
dürıya Ue do t olan müstakU Türkiye- baya aşık olmıyan yoktur- le beraber bir yerli kayığına binmiş r.ihayet kabrıst~na gitmiyerek Hazreti men ona hepimizin n bütün Medine 
nin mUletlcr arasında sulh ı•e emniyet Zamba ~ilan kadar kıvrak bir ka- adanın etrafında dolaşıyordu. Bir ara- Osmanı başka hır yere gömmeğe karar halkının bütün ümmetin ona talip oldu 
tesisi için lüzumlu gördüğü ıarUan dındır~ :erh kadınlar anısında ondan hk yanlanndan baııka bir kayık süzül· verdi. . . ğunu, onn biate amade olduğunu bildir 
aöylemeğe gidiyomz. daha ıyı d~nseden yoktur.. Limanda dü .. Bu kayık Heronun kayığı idi.. . Ani ~ ·Jan müfsıtler onun umumt kah ve bir Ce\'RP getir. Seni bekliyorum. 

IAJzan konferansında karşımızda türk '"Boenos Dıyaz., bannı işleten ihtiyar Zamba Heroyu o kadar hiçten sayıyor· n.s!8ndn. ve !1'5hap a_:a.:ında gömülme.qj. Mehmet bir şey ~öylemeden gitmis. 
mllletini malıvetmek ~in ellerinde bu- İspanyol bile onun danslarına bayıldı du ki eski Aşıkına yeni aşıkının kucn- nı ı .. temıyor.&rdı. ~.c. ·an, kafileyi baş Hazreti Aliyi bulmuş ve ona Medinedı>e 
lunan her VCZ8ıtaya müracaat etmiş, da geceleı:1 numara yapsın diye Zam- ğındaıı seslendi: ka yola sevkederek. (Baki) kabristanı- bulunan Mı ırlılann onu i tediklerini 
fakat lıiç bir suretle buna imkan bu- bayı angaJe etti .. lşte Zamba böyle bir - Hero!. Hero?. na ~ispeten yakı~. hır :ere götürdü. öylemfş, fakat Aliden muyafık bi C:. 
lamamış devletlerin murahlıasları var- Zamb~dır- .Li~an banna gelen bütün - Ne nr?. er ~az~l~1•• B • :.~i~e bir an ev- vap alamamıştı. Hazreti Ali onu adeta • 
dı. Cencvrcde lae bu dcı:letlerin hemen ecnebı bahrıyelıler ona aşıktır, Zamba - Ne yapıyorsun?. vel vazıfcsını ıfı.. e :=:ek ıçın ç:ıhşıyor- tedir demikti. 
hepsi karşınuza dost olarak çıkacak. şarkısını dill~rinden düşürmezler ... A· - Ne yapacağım .. Sedef avlıyorum. · · I.Iezar haıırJ.a~dık~an. s.on~a !la~re - Oğlum Mehmet !';en benim ailem 
Hatta l.1ozanda imza edücn sulh mua- ma Zamba, guzel Zamba, fındıkçı Zam- - Gündüzler torbaya mı girdi?. ti Osman onun ıçme ındmldı. Kafile- efradından sayılırsın. Senin ba b .... 
hedesinc rağmen aramızdaki üıtüôlla- ha., yılan Zamba bu a~ıklardan hiçbiri- - Benim için ha gece, ha gündüz ... nir. içinde bulunan Hazreti Zübeyr kü- le tekliflerde bulunman yakış :a ~). 
nn bir ~ğunu halledemediğimiz bazı ne ~e!el~k bile '·ermez .. Onun metelik :Ne yaparsın geçinmek lazım .. kayıklan çük cemaate i· ~!ettin Hazreti Os- husu. senin büyük kabahatin ~,ez. ,-a~. 
devletlerin murahlıaBları Tevfik Rüştü verdığı bır tek adam Yar. Hero- yan yana gelmişti_ Han·eyin ressam· manın cenaze na::ı:ı7;ını kıldırdı. Osmanın katledildiği zaman senin ora
beyin elini diğel'.lcrine nisbctle dalıa Hero yerlidir. Gençtir, sırf avcılık lığı tuttu: Namaz bittikten sonra mezar kapan- da, onun evinde ne isin vardı. Sen o . 
fazla samimi bir muhabctle sıkacak. yapar- Sonra dehşetli ceRurdur. Deni· - Ne güzel tip, dedi, tam inci avcı- dı. Bütür cem:ıat mezarın etrafı ela manın dü manı olabllirsin. Fakat be-

Türk mura/ılıas heyeti rei&i yakın z~~ dibinde sedef toplarken kaç kere ı ... Şunun bir krokisini çizeyim- toplandı. Hep i de mahzundular. Göz- nim evimde dü._üp kalktığını, beni baba 
ıarlı.-ta tarihin hiç bir devrinde gÖl'.Ül· k?pek balığına r:ısgelmiş bu .. mü~hiş d<:,- Kağıdını kalemini çıkardı .. Heronun :den •. .. a' ..:~. . tanıdığını da unutmamalısın. Onur. i· 
memiş bir sulh ve dostluk hm•cuı ya- mz canaYarlan ıle alt alta u t uste ug resmini çi:r:meğe b:ışladı. Hazretı Zubeyr, kahrın başında bır- c;in, senin cinyet anıda orad bulunmnn 
ratnuş olan bir devletin hariciye rekUi r~mı~hr ... Herop köpekbalığ~ı~ ~ini Bunun üzerine kayıkçılar itiraz etti- '.'~ç aye~ olru<k. So~ra ~er~n bi~ huşu benim namıma çok fena idi. Çünkü 
sıfatilc milletler arasında hakikt emnl- dışlennden ziyade Zambanın ın sıyah ler: ıçınde dınlenen şu r;ozlerı - . -dı: herke senin benimle olan rabıtaııu ba· 
yetin ve sullıün tesisi ne suretle münı- gözleri titretir.. . - Mösyö .. mösyö .• Hero bizim arka- Bt: ~~ce bü~·~~ ~ir şe~idi gö~dük. kar da ~eni benim tahrik ettiğim· zan· 
kün olabüeceğl hakkındaki fikirlerini Ben uzun zaman şımalde ~e- bulun- daşımızdır .. onun ölmesini istemeyiz.. ~~un ıl...1~f magfırde nnıl. ~Jdug"n~a neder. Sen :.imdi bir tarafa çekil ,c e-
ve tecrübelerini anlatacak. dum. Karanlık şimal gecelerını doya onun canını alma.. ••fh.! yo,;tur. Hayatında ı lamın rUk- ini çıkarma! 

Lozan seyatUc Cenevre seyahati ara· doya ı:,eYr.ettim" Fakat şimal .~ecelerini Haryey hirdenbire ş.ı.şırdı: nü olan u büyük adamın ihraz ettCi ehmet bu ceYabı aldıktan onı-n A· 
·3 ,,. b f k h k:ı. t b- ük' t•• hattı ustüva geceleri kadar guzel, hattı e münasebet? •• Ben kim, onun 1.ad ... t, oı :.t mede~ini kat kıit yül • linin huzurundan çıkmr kim 1ı1io 

tınua11.1 u ar a -a en uy ur • .. ı·· 1 . k .. . - · d ·· t" b · 
B

• k ·· 
1 

M y nl 
1 

A us ova gece erı adar şur1ı bulmadım .. canını almak kim' Bir fnsanm resmi · T ~-:, a umme ın u cı- rünmeden Sebe oğlunu görmü• ona al· 
ır aç gun evvc • e ze osun n· · ·· w • • :.-> 

kara seyahatlndan ve dostluk miaakın- Ay içinde yUz milyonluk bir ampul yapılırsa canı mı alınmış olur?.. nayette:n dolayı duçar ol~cagı ımtı~a- dığı iddetli cevabı bildirmişti. Sebe oğ 
dan balı eden "Tcmps" gazetesi bu hd- yanan tersine çevrilmiş bir hindistance Hayaya adalannda yerliler arasında nın çetin olmnmac:~nı. nıyaz . edelı~. lu bu cevaptan hiç te memnun olmadı. 
di.sc /:arıısında hiuettiği hayreti gizle- vizi gibi .. Gece gündüz kadar aydınlık aarip bir telakki vardı- Dir mezar açı- . un ruhu fatıhaı:ı·· hedıye ylı- Ertesi gün Sebe oğlu Mısırlılardan 
miyordu. •iki sene evvel hiç bir ıuretle olmasına rağmen yerliler sahilde bil· lırken bir insanın gölgesi o me7.ann İ· · .: . . . . bir heyet t~kil ederek llz. Aliye gön· 
vukuuna Uıtimal vcrUmiycn ve yakın yük ateşler yakmı~lar .. Bu ateşlerin et çine dü rse, bir ecnebi tarafından bir • Iler •. es f.~tıanlar t um~ş, ond:--.. s~n derdi . .Meymun oğlu bunların içinde I· 
fari:ta dcüiımlı bir şey olduğunu göt· rafında gölgelerini büyültüp küçülte- adamın resmi yapılacak oluTM o yerli ra ha t..'\ Zubeyı olduğu ıalde butun di. Sebe oğlu gizli bir takım talimat 
teren bu Jıô.dise beynelmUer ıiyaaet ta· rek dansediyorlar, kitara çalıyorlar, artık kendini ölmüş bilirdi .. Hanyalı- -:emaat dağıl~ış~ı. .. .. w.. . • verdi: 
hasında daima hesaba katılmak ldzım- şarkı söylüyorlar- lara nazaran bir insanın resmini yap- ~~manın olduruldugu haben şehır
dır". diyordu. Sahilde yüzlerce uzun yerli kayığı ~ak onun canını almak, onu ölüme de ş~yu b_uldu~~an son~~ herkes Osma-

(Bitmedi) 

"Tcr.ıps" gazetesinin ehemmiyetini bu var- Köpekbahğı tehlikesi olmasa ka- sürüklemek demekti .. Kayıkçılar da bu nı gormek .ve ~ommek ıçın çalışmış, fa. 
suretle kayt ve işaret ettiğl türk-yunan yıklar daha çoğalacak-. nun için "Harvey,. e itiraz etmi~lerdi~ kat buna ımkcm bulunamamış~ı. Bun~ 
dosUuk müıakı ve bahri tahdidi tetlüıat l~te Zamba ile Heroyu böyle bir ge- Lakin Hero arkadaşlarına seslendi: k~r ~· halk meyu~. o~~rak. e~le~ıne çekıl 
itilafı hakikaten tamimi olarak ıulh cede ıördüm .• Kayıkta idiler- Zamba - 7..arar yok bırakın resmimi yap- mıştı. A~habın. buyu.klerı ınzıvayı her 
İ8tiyen memleketler arasında teslUıatın delikanhnm kucağına yntmJştı .. Hero • ın.. şeye tercı~ ~~'?'ışlerdı. Osmandan sonra "Y angeldizm,,e doR"ru 
blr gün 4indc tahdidi imkaruuz olta sevgilisine kitara çalıyordu- llero adeta Harveye modellik edi- devlet reıshgı~.e namze~ ol~nl~rı? ~a- " 1• z n,, le biten her kelime 
bUe bunun için mukaddime olacak bir O kadar dalgındılar ki bizim kayık yordu .. O bu suretle re~mini yaptırmak şında Tal~a, Zwubeyr, Ah, Sa~ ı~nı \ak karıısında göğsüm O 
yol bulmak çok kolay olduğunu, balıu- yanlanndan geçti de farkında bile ol· la intihar ettiğine, kendi kendini ölüme kas, Ömcrın o~ı.u Abdullah gıbı zatl~r-ıus ne mütck bU . ct'l tlak t . madılar_ sürüklediğine zahipti- dı. Bunların hırı de meydana çıkmak 15• iliklemek ihtiyacını duyarım. 

a cmnıy mu a es t · d B' · f tt · t"f d 1· B k b 1 kl t•d b lih t talıdid' d t lüı tı talı- • • • • * • emıyor u. ırı ırsa an ıs ı a e eme ı u ısa oy u e en ı e eyaı 
a ın ınc ne e es a n · ·· te · d y · t h · b • 

didi, emniyet için beynclmllel garan- Hero adalann en iyi &ede( avcısı Genç sedef avcısı suya daldı .. Bü- ~ı ;o~ rm~~~or d~j ~zıy\ ~·ç ır veçhi- saçlı bir ilim havvarisinin hey-
tller tesisine mütevakkıf olmadığım idi. Genç adam bulduğu en güzel inci- yük bir sedef farketmişti .. Bir aralık 'de. np a~mhut e ıbeU~t~;ece ır :.ekil de betini görür gibi olur, ürpe· 

• 1 • tm Za . ) b 1 ı ı. ayıta ın un mulmdderatı 
fılen ispat etmiştir. en sa ıyor, mbaya hedıye ediyor· sular dalgalnndı .. (Hero aşını ka dır Uf ·ıı . b . . . . • r·rım. 

du d ğ 1 • b" k'. kb ı w .. d" m sı cnn aşınn geçen Gafılnnın ehn 
Onun için gerek beynelmilel emniyet - 1 1 zamnn rı ır ope 3 ıgı gor u ... d ·d· n d · t d·-· 'b" ilme karşı duyduğum bu hür~ ' G . ek'Jd' b w unu f • d e ı ı. u a am ı ~ ıgı gı ı hareket e-

gerek tcslihatın tahdidi m~elelerinde • • • • • • • • • • • • • erı ç ı ı, ıçagını avuc n çın e d. · · t d'ğ" ·b· · · meli ilmin beşiği sayılan mek-
bu defa Cencvrcde ihzari tahdidi te•· Nihayet günlerden bir gün adaya sıktı .. Köpekbahğı yan yatarai< hücum ~or~:. e_. 

1 1
• gı. ~ asıp kesı.yordu. Bır 

lihat konferansında izah edüecek olan büyük bir kruvazör uğradı .. Kruvazö- ediyordu .. Kafasının içinde birkaç şim· gt n! 
1 ı .:u~ ; ;zıi,;t ~u şekılde devam tepten de esirgiyemem. 

türk teklüinin her vakıtkinden dalıa zi. rün içinden birçok Amerikalı zabit şek çaktı: e mk 
1~: nt.

1
• a)e e oglu onun kulağını Ona dair mevzular gönlüınil 

ıkt B b·tı · i i d b' · çe mış ı. k Dü b" 1 'l' h · ı'" yade makul ve mantık! her halde dalıa ç ı- u za ı enn ç n e ır genç kı· Zamba.. Ilarvey .. Resım.. 0 . . . . . çe er. n ır ngı ız mu arrır 
ziyade ameli ve kabUl 'üıtihsal olduğu zı hatırlatacak derecede ince yüzlü bir Bıçağı yere ve kendisini köp~kbah- d - b ~Jum, G?fıkı, hır an en·el hır a- nin ona dair söylediklerini oku" 
göriilecektir. mülazim vardı. O gece Amerikan bahri ğrnın dişlerinin arasına attı.. amı u up hah;e yapmalıyız. yunca clayanamadım. insanı eı1 

.At.clu.ce.t .A..aM yelileri limandaki barda toplandılar.. Bir inci avcısı için bundan daha ori· - Ace~en ne. .. . .. .. çok kızdıran ıeylerden biri de 
---------------- MüJAzim de orada idi... Koyu sigara du jinal bir intihar olamazdı. -. B~t ı~ çok ~.ustac~ldır. Çunku har maıu arasında kitara sesleri işitildi- • • • ~evsımı bıtmek .~zeredı~- H_alk her ta- şazlara dayanarak umumi hü .. 

Cıgara müsabakası 
S ofyada fazla cıgara içmek 

müsabakası yapılmış, netice-
de 15 saatte 201 cıgara içmek 
suretile birinciliği bir Bulgar ga
zetecisi kazanmış. 

Bizde de gazeteciler fazla cı

gara içerler. Bu arada dostumuz 
M. Venizelosun hemşerisi olan 
Hilali Beyi saymak doğru olur. 
Herhalde arkadaşımızın fazla cı· 
gara içmesi sıhhatine zarardır. 
Fakat. bereket ver,,jr ki kesesi· 
ne pek okadar zarar vermez. 

Zamba dansetmeğe başladı.. Ka),kçılar beş dakika beklediler.. nftan boraya don~cektı~. l ah ut bura- kümler vermektir . 
., • * y d 

1 1 
d b' k.. kb 1 w da vuku bulan hadıselerı haber alarak Bu lngiliz de böyle çapraşık 

e a ag ar araSJn a ır ope a ıgı- bu habc l . )ek ti . .. .. . 
• Şimdi Zamba genç mülazim Harvey n,rn süzüldüğünü, suyun üstüne kan : erı mem e erıne goturecek ıeyler yazıyor. Daha ölçülü bıf 
ıle beraber geceleri sandal ~lemleri lekelerinin çıktığını görünce aralarında ~""nı'";onra ;~· a't;j';~~bi'Te. mantıkla imtihanlara hücum ediyol'• 
~pıyor .. ~~kord~.hiçb~r defişikli_k yok. konuştular.. pindiğini, en sonra mo mor ke~iJdiğini Tem bel oğlunun sınıf dönmesi11.• 

Y yine ıçınde yuz mılyonluk hır am- - Heroyu köpek balığı yuttu- gördU Genç zabit kendisine g Jd"" · k b h · b b iıntJ" 
pul yanan te · .1 • b' h. d. ğ't b . ·· e ıgı za ızan u mu arrır a a, 

• . rsın~ çevn mış ır ın ıs- - Onu köpek balığı de ı u Amen· man kruYazörün ha. tanesinde idi ha- h l ld k kt b • bal" 
tancevızı gibi .. Yıne sahilde büyük ateş kalı öldürdü !llınd b .. ük b' d ' an ara sa ırır en me e ı 
1 

y . .. :. a uy ır yara var ı. l d v .. .. 

er yanıyor.. erhler yine günlerini u- Bıçaklan ile sopalan ile Harveyin ta a ıgmı gormuyor. 
zatı k lta k · • ' • • • • • ' • • ' • • b b f k · u· .P ısa ~a ateş.ın etrafında dan- üzerine atıldılar- Genç Ameriakhnın Güzel Amerika bahriye abiti şimdi Bu kalem sa i inin i rı ş ' 
sedıyorlar, kıtara çah:orlar, şarkı söy- ölümü muhakkaktı, !!ilahına davrandı, Nevyorktadır .. Ve Nevyork barlarında - imtihanlar, münasebetsiı 
lüyorlar- Fnkat değışen iki kişi var: fakat hepsi köpekbalıkları ile uğra,.'l sabnhladrğı geceler bar artistlerine Ha şeylerdir. Şehadetnamelerirı c:lcı 
Zamba.. Hero... · ~ f k ıad 'kl n d ,. .. . . ugraşa ev a cı e çevı eşen yer 1 er vaya adalannda geçirdiği çılgın mace- manası yoktur. Bunları kal ır 

Genç se~ef .~vcısı rakıbıne u7.aktan bir sopa ile onun tabancasını yere dü- rayı anlatır.. Çıplak dan. lar yapan sr' 
bakıyor- Ne gu~l. a~am- Uzu~ san şürdüler .. Yerlinin biri nişan aldı, elin· dansöz Mis "Mak Anken,, bir taraftan hm. Çurçil sınıf dönmllş, ~errı 13" 
saçları var .• Derısının altında hır ışık deki bi•"'~ Harveyin göğsüne atmagwa koknı· k k b. ta fta b H Şov mektebi bitirmemiştır. ·? . . 'ld" 

1 
:ıAf>• n çe er en ır ra n u ava- ·ıttı yanıyormuş gıbı cı ı par ak .. uzun çeh hazırlanıyordu Fakat ic:ıte tam bu an- sra hı'kaAy•l · k hk h 1 1 .. 1 noksanlar onların neıini eksı !!.• 

• • .. Y J .. erıne a a a ar a gu er .• ve ıı• 

resindekı hatlar tamamıle kadın hatla- da Znmba o her erkekten fedakarlık sonra bu ma e f' 1 En yanlıı muhakemeler, Jl1 • .. .. c ranın şere ıne ormızı d f 
n- Zambaya hak verıyor .. Çunku genç görmeğe ah§mtş olan fındıkçı kadın boyalı dudaklanndan Harveye bir .. ··. tesnaları temel yapanlar ~; 
mülAzim o kadar güzel .. Fakat bu bir güzel a~kının önüne kendini siper et- cük verir. opu Evet Aristo, Sokrat, Eflaturı 0

, 

kıs kadar iıu:e delikaDlıJı. deniz altm- tL Hane1. µlııız bir a.ralık onun ın- "-oİ' l. M. ıehadetnamcli değildi ve r-
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Masal mı, hııkıkat mı ? Nobel mükafatı Günün s;yaseti 

' Amerikalı edip S nklarlevis e TesJihatı tahJit nıeselesi Bl•r orman içinde zincirle verı ld ı Tahdidi teslihat konferansının ihza· 
Sinkler Le\ is, Amerikalı bir muhnr- ri komi yonu toplanmış ve mesaısınc 

d k d ? rirdir. JSSj sene.inde Sank Centr de başlıyarak lıazı meseleleı·i müzakere)e bag'-' lanan a am )• m ir doğmu~;, 1907 Yale darülfünunda tah· başlamıştır. Komisyonun, bu son içtima 
• silini ikmal ettikten sonra muhtelif ga- ile işlerini tekmillemesi beklenmekte· 

Sulh abidesi 

" aıt:rikanın ınerkeıi hUkümed 
eı • .r.n Va,ington ıehrinde nebatat 
babçeıine cihan ıulhti namına 
bir abide dikilınişti. Bu abide 
Reisicümhurun ikametine mahsuı 
olan Vayt Han civarında ve 
Kapitql'ün kartısında bulunmak
tadır. 

.at u. ~eruıoedayı temaılleri 

SJı günü 

akşamı saat 

21,30 da 
Yanız mual· 

lim ve tale
belere mah· 
sus. 

Bir Kavuk 

ISTAHBUL BELEDiYESi 

~~ ~ ~ij 
1 ıııı I 

llf 11111 

zetelerde muharrirlikle ve hik{ıyl'ler dir. Fakat k')misyonun iyi \:e müsait şe 
yazmakla meşgul olmuştur. Levisin rait altında toplandığını iddia) a imlcfın 
ilk eserlerinde bilhassa Velsin tesiri voktur. Dünyanın birçok yerlerinde Sİ· 
görülür. Onun şöhret bulmasına \'e ~asi huzursuzluklar ve askeri hazırlık· 
her yerde tanınmasına hizmet eden e- lar devam edior. Teslhatın tahdidi icin 

· Slnkler lenia 

en kunetli esas. milletler arasında em 
niyet ve itimadm teessüsüdür. Bu te
melin atılmış olduğunu gösterecek ema 
reler <'Ok zaiftir. De·detlerin birçoğu es 
l.isind.l'n fazla tcslihat ile meşgul o'iu
yorJar. 

Bu Jerait altında ihzari komisyonun 
toplanıp çalışmasından bir faide gelip 
gelmiyeccğini düşünmeğe bile değmez. 
Fakat toplanan konferan~ yalnız iltza
ri mahiyette olduğundan. asıl konferan 
sın ictimaa davet edilip edilmemesi, 
onun' \'ereceği neticeye bağlıdır. 

İhzari konferansın hedefi, teslihatı 
tahdit ve tenkis için bir rapor kaleme 
almakta Ye bir pliin tavsiye etmektir. 
Bu plfm mucibince her de\·Jet teslihatı· 
nı diğer devletlerin tahdidatile mütena 
sip bir şekilde tenkis edecektir. 

seri 1920 de intişar etmi~ ''Ana Yol" Fakat bu plfmı hazırlamak, hakika· 
atlı eserdir. Levisin 1902 de <:ıkan "Ba· ten müşkül bir iştir. Çünkü her memle 
it'' atli eseri son zamanlarda en çok k~tin te:.kilfıtı, başka memleke!lerin tah 

b . . dıdatından ayrılır ve başka bır surette münaka~a edılen le çok mevzubahso· t 1.kk" d'I" .,.
1 1

• T . . d d·~· 
.. e a ı e ı ır. n ese a, aymısın e ıgı 

lan eserlerden biridir. Daha sonra Le- gibi, "lngiliz ordsunun kun·eti nedir?,. 
\'İS "Ökçu" atli eserini neşretmiş ise de diye bir sual varit olsa, bu suale dört 
bu eser daha cnelki eserleri derecesin· beş şekilde cevap verilebilir. Verilecek 
d ·bet görmemiştir. cevapta, İngiliz orduı:ıunun kuvveti, 

e rag Hindistanda kullanılan kuvvetleri de 

R. JOlbalonu ha
vada nasıl yandı, 
tahkik edıliyor 
R.101 balonunun kazaya oğra

ması üzerine lngilterede bir tahki
kat komisyonu teıkil edilmitti. Bu 
komisyon kazadan kurtulanla
nn ifadelerini alarakı kaıa sebe· 11 
bini tesbit ile mükelleftir. Kaza
nın vul<uu esnasında civa~da bu.:· 
lunup hadisenin muhtelif safha
lanna şahit olan Fransızlar da a
hiren Londraya davet edilmiş ve 
ifadeleri alınmıştır. Bunların ifa
deleri alınırken kazadan kurtu
labilen altı kiıi de hazır bulun
durulmuştur. Tahkikat komisyonu 
riyasetine sabık Hint komisyonu 
reisi sör "Con Siu. on,. memur 
edilmiıtir. Tahkikat hakiminin 
yanında R. 101 balonunun küçllk 
modeli bulundurulmaktadır. Hi
kimler bu mocfele makaralarla 
muhtelif meyiller vermekte ve şa· 
bitler böylece Balonu ne vaziyet
te gördüklerini söyleyebilmek
tedirler. Şahitler doğru söyleye-

ceklerine yemin ettikten sonra 
bir mıkrofon önünde şehadet 
ediyorlar. Gazeteciler bir opar-
16r karıısında bulunduklarından 
şahitlerin ifadesini tamamen İfİ· 
tebilmektedirler. ifadeleri evve
li alınan iki makinistten biri yan· 
gımn balonun me_rk~zinden .~aş: 
tadığını iddia etmış ıse de, dıgerı 
daha seyahatin iptidasında Balo
nun fazla atır olduğunu ve üç 
çuval safra atmağa lüzum görül
düğünü bildirmiştir. Fransadan 
ielen ıahitler arasında birisi 
izinnamesiz bir avcıdır, bu ada
ma reis: 

- Kaza gecesi dışarda ge
ziyordunuz öyle mi? Dediği za
man o fütursuzca: 

- Kaçak avcılık yapıyordum! 
demiştir. Gerek bu şahit gerek
se diğeri balonun ışıklarının iki 
defa söndüğünü ve üç infilak 
olduğunu söylemişlerdir. Tah
kikat neticeıinde balonun ne 
suretle kazaıede olduğu hak
kında bir fikir peyda edilebilece
ği kanaati henüz mevcuttur. 

hesaba katılabilir. Yahut bunlar hesa· 
ha katılmıyarak Hindistana ait sayıla
bilir. 

Bahri kuvvetleri hesap etmekte de 
buna mümasil birçok müşküller vardır. 

lh1.ari komisyon şimdye kadar bu 
meselelerin bir kısmına cevap vermiş 
bulunuyor. Bu seferki içtima geride ka 
lan meselelere ce\·ap verecektir. ö. R. 

* * 
Amerikada intihabat 
Cemahiri müttef ika geçen hafta şe

dit intihabat sar'aları ile sarsıldı. Mü
messiller meclisinin 431 azası ile S4 a ... 
yan ve 32 hükumet valisinin intihabı 

mevzuubahisti. Ccmahiri rnüttefika gi
bi her şeyi ifrata götüren bir memlc· 
kette bu kadar mühim bir intihap rnev 
siminin ne derece asabiyetle geçece~i 
kolaylıkla anlaşılır. 

Ameriknda intntihap mücadelesi sırf 
yaşlar ,.e kurular yani içki taraftarlaıı 
ile aleyhtarları arasında cereyan edi
yor. Filhakika hu intihabatta iktısa,u 

müskülat ta oldukça rol oynamıs is,e :. 
de asıl cidal yine yaşlık ve kuruluk me 
saili etrafında vukua gelmiştir. 

Eski kongrede ayan ve meh'usanda 
ekseriyet cümhuriyetpenerlerde ıdi. 

Filhakika ayanda 39 demokrata muka· 
bil 56 ctimhuriyetçi ve mümessiller mcc 
lisinde ise 16-S demokrata karşı 261 ciım 
huriyetçi ,·ardı. 
Yeni intihabatta demokratların mama 
mile galebe etmeseler bile büyük bir mu 
\'affakıyet kazandıklarını şimdiden alı
nan neticeler gösteriyor. Filhakika mü
meseJesi de hallonuJuyor denebilir; bir 
fazla olacağı tahmin ediliyor. 

Ayni zamanda (kuru) luk (yaş) Jık 
meselesi de hallolunuyor denebilir lıir 
çok hükümetlerde yaşlar kurulara nis· 
petle iki rey almışlardır. Eğer dl'nıok· 
ratlann galebesi zandan fazla ola ., •. , 
olursa reisicümhur (Hover) in müı;;l.iil 
bir vaziyette kalacağı muhnkka!~tır 'le 
maliki müttehidede kuruların ve ya )a 
ların galebesi memleketin harici h 'l 
ti noktai nazarından tesir icra ecl 't c ' 
bir mahiyeti haiz değildir. 1nnm ırih 
demokratların cümhuriyetçilerden .i ı 
de Alman taraftarı oldukları kan :"İl 
Avrupa miittefiklerinin cumhuri) etcilc 
re meyil gösterm'esini icap ettirmi tiı 
Eğer demokratlar ekseriyeti elde cd1: 
bilirlerse 1932 riyasetkiimhur ir.ti.ıalıııı 
da demokrat fırkasının esbak rei icilnı 
hur Rozveltin oğlu Mösyö Frnnı~ten 
Rozvelti namzet göstereceği !5İmdiclcn 

söylenmektedir. O takdirde mcshur 
(Volstnt) kanunu kalkacak ve ieki yn 
sağının kn1kması Je beraber kaçakçıhğ.ı 
da nihayet Yerilecek demeUir. Bunun 
mümkün olup olamıyacağını intihaba
tın neticesi alınmadan kafi surette 
kestirmek mümkün değildir. 

Son telgraflar iki fırkanın ayni mlk· 
tarda aza intihap ettirebildiğini işaret 
etmektedir. M. Gauur 



-6-VAKiT lOTeşrinsani 1930 

Vakıt'ın Şehir Ve Telgraf Haberleri 
(İkinci ve üçüncü ~ay1f alardan nıahaat) 

~~~~~-:-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -~~~-

Tı c: ar et alem inde: tahassıa ve işçi amele meıe!esi
ni müzakere etmiılerdir. Ticaret odası 

:D/Jn harici ııcareti koruma 
me~elelerint goraşt'fl 

lstanbu ticaret odası meclisi 
d üo toplanmıştır. Bu içtimada 
rnyük Millet Mecliainin geçen 
ıçtima devresinde kabul edilmif 
olan ticarette tağtişin men'i ve 

ticaretin korunması kanununun tat
bikini kolaylaştırmak üzere Ik
tısat vekaleti tarafından hazır

anacak talimatname için bir 
proje tanzim olunmuştur. 

Ticareti koruma kanununa iı
tinaden harici ticaret mevaddımı
ı.ın istihsal ve ticaretine taalluk 
eden tedbirlerin alınmaama ka
r ar veren lktısat vekAleti mem
leket dahilindeki bUtün odaların 
mUtalealarım sormuftu. 

Dünkü içtimada bu huıuata 
ticaret borsası, alakadar komis
yonular ve mütebassızlardan 
g~len raporlar uzun uzadıya tet
kık •e mUnaka9a edilmi,, her 
madde hiikkmda hükumete ar
'ledilecek mlltalcatlar tesbit e
dilmiştir. 

Bu arada tacirlerimizle ecnebi 
tacirler arasında çıkacak ibtillf
larda hakem vazifesinin kimin 
tarafından yapılacağı uzun mil-
nakatalara sebep olmuş, ıatıcı 
tacirlerimizle ecnebi memleket 
tacirleri arasında aktedilen mu-
kavelelere mlıteallik ihtilaflar
da ecnebi memleketlerde her 
hangi bir zatın veya herhangi 
bir borsaoao hakem ittihaz edil
neıi doğru görülmemiştir. 

Neticede bu kabil ihtilafların 
kanunlarımıza tevfikan halli da-
11 a münasip görülmüş ve malın 
cnet;i piyaıada sıtılığa arıedil

diği takdirde biç olmazsa ma
ıalli kanunların muteber olması 
veyahut bir zatın evya bir bor
sanın hnkem yapıldığı takdirde 
selAhiyetlerinin mahalli kanunlara 

glSr~ tahdit edilmesi kararlaımıftar. 
Dundan ba9ka zeytin ve ıusam 

yağlarile dahili t icarette satılan 
ıade yağlarımızın tiraretini ko
rumak üzere bu kanuna tevfikan 
ayrıca tedabir alınması hakkında 
vekalete müracaat edilmesine ka- I 
rar verilmiştir. 

'f rikotajcılar 
Dünkü içtimada muahaaaıa 
am~l yüzünden hararetli 

Münakaşalar oldu 
. lıtnnbul trikotaj ve çorap fab

rıkatörleri dün Milli sanayi bir
,. •. d 
•gın e toplanarak on bet gün 

evvelki celseden mOdevver mu-

Yeni açılan fabrikaların muta
hassıı amele ihtiyacım tatmin 
edebilmek için müna•ebe ıuretile 
eıki fabrikalarının mutahasııı· 
tarından istifade olunmaıı ve 
bu mutahassıslarm yanmda ye
tiıtirilecek yeni itciler marifetile 
ihtiyacın tatmini hakkında aza· 
dan biri tarafından yapılan tek-
lif uıun mUnakaıalara yo\ açmış 
aöz alan azalar çalışacak ame
lenin rızası alınmadan böyle bir 
haarekette bulunula mıyacafını 
ıöylemiılerdir. 

Neticede bir karar verilme
miş ve bu meselenin halli ıe
lecek toplanııa kalmııtır. 

Dünkü içtimada bundan baı
ka mamulitımızın hariç memle
ketlerde mazhar olduğu raibe
tin takviye ve tanzimi için daha 
nefis bir surette imalleri ve as
gari bir fiatla satılmaları takar
riir etmittir. 

Sahtekarlık 
lzmirdeki felakett nimet bi

len sigortacılar hakkında 
tahkikat yapıhyor 

Haber verildiğine göre lzmir
de: bazı sİiorta acenteleri bir 
sahtekirhğa tefebbUs etmişler, 
seylaplar zarar görmemit malları 
mensup oldukları şirketlere zarar 
görmüş gibi bildirerek tazminat 
almak istemişlerdir. Yapılan tah-
kikatta bu itle meıgul bir ıebe
kenin şimdiye kadar 30 bin lira-
dan fazla hakS1z tazminat aldığı 
tahakkuk etmiıtir. 

Sahteklrhktan haberdar olan 
sigorta tirketleri derhal h:mir 
ticaret •mlldüri1etine ve Yilaye
tine müracaat ederek tahkikat 
icrasını istcmittir. 

Bu sabteklrlığı mahallinde 
tahkik içio ıirketlerin mümessil
leri ve bir ıigorta komiserinden 
mürekkep bir heyet birkaç güne 
kadar lzmire gidecektir. 

Zir eet Benkeaında 

Ziraat bankası umumi heyet 
içtimaı ay ıonunda yapılacaktır. 

Kongrada bilhassa tüccara 
kredi açılıp açılmaması ı6rüşllle
cektir. 
Macır tütüncülerinden bir 

heyet geldi 
Dün şehrimize Macariıtan 

reJıaı erkanından M. Yodanın 
riyaseti altında Macar tütilncO
lerinden mOrckkcp d6rt ki9ilik 
bir heyet gelmiftir. 

Memletimizdeo tütün mübayaa 
edecek olan heyet iki gün ıon
ra lzmire gidecektir. 

1 Harici haberler 

Cenevrede 

!;::Jmanda; 

Ticareti bahriye 
konıis vonu 

VAKiTi 
., 

Askerlik ıniiddetinin 
indirilmesi teklifi 

Ticareti bahriye komisyonu 
dün Liman şirketi müdUrü Ham
di Beyin riyasetinde toplanmıştır. 

Dahilde ~ lariçtt 

Cenevre, 8 (A.A.) - Tahdidi tesli
hat ihzarf komisyonu askerlik hizmeti· 
nin müddetini tahdit meselesinin mü-

içtimada limandan transit ola
rak geçen ecnebi vapurlarının 
ıhtiyacı olan kömüriln muntaza
man verilmediği hakkında yapı
lan şikayetleri tetkik edilmittir. 

Neticede bu intizamıızlıklara 

' ay!ığj Kurul 150 
; 40 1 801• 

() .. .. 7511 ı45(1 

12 1400 l70< 1 

Cemaziyelahir 

1349 
Bu geoekı Ay 

Şebnem yağması 

1 zakere~ine başlamıştrr. Komi~yon. her 
sene askere alınacak kur'a efradının 

tahdidi ve ihtiyatların talim müddet· 
ferinin de askerlik hizmeti müddetine 
ithali hakkında Alman murahhasları 

tarafından verilen tadil takririni tet
kik etmiştir. Bu mesele hakkında cere· 
yan eden müzakere esnasında Fansa 

gümrUk muamelitının aaat dört 
buçukta tatil edilmesinin sebep 
olduğu anlaşılmış ve gümrük ida· 
reıine müracaat edilm"sine ka- 1 (,urıeıın aoau1u . ô,41 - batı~. 16,5ô 

ve Belçika murahhasları Alman mu- rar verilmişf r. 

~~--------------~~ rahhasıarının bu noktai nazarını ÇÜ· Muhte , nıu·· badele 
rütmeie çalışmışlardır. Fakat, Kont ' 
Bernstorff verdiği takririn kabulü hu· Jfoml$VO_n_b_u_ü __ b · h~vetı 

d t . t· N"h g n ır susun a ısrar e mış ır . • ı ayet komis- l i tı kt dl 
yon bu takriri 6 muhalif ve 12 müsten- umum ~e ç m•ı a ~ vor 
kit reye karşı 12 rey ile reddetmiştir. Muhtelıt Mübadele Komisyonu 
İngiliz, Amerikan ,.e Kanada murah· bugün heyeti umumiye halinde 
haslan müstenkif kalmışlardır. Alma- toplanacak ve firar emlakine ya· 
nya, Isveç, Norveç, Felemenk, Ru ·yal pılacak vaz'ıyet muameleleri iti· 
ve Çin murahhasları takririn kabulü razlarmın müddetini tespit ede-
lehinde rey vermi:;;Ierdir. cektir. I ' 

Türkiye murahhasr ,.e haricin? veki- , 
-' ,,,.ıutt11ııo•t1•1o11ııuıııut11111111ııM11ımıııttıııırmııntuı11ntuı11t1111m11ı Hllllt1llllllı11ııı 111 

U Tevfik Rüştü Bey de bu içtimada ha- diği ehemmiyetin derecesine bir delil 
zır bulunmuştur. olarak gösteriliyor Ye her tarafta cid-1 

Ayın aotu~u 1.451 - Dalı1ı 

Namaı vakitleri 
abah Otl• llctnd 
5 13 il 58 14,40 

liava: 

~kta T'I Y • •• • 
ıs 58 ııs.Jı 

13 45 

ı ....... 
4,57 

1 )ün aıami hararet 23derece olmu~ 
tur Bugün muıa,·arn poyru: 
e~Pcek. hava açık olacnkar 

Radvo: 

Bu akıam lstanbulda ı 
Sanı ('ekizden on• kadar alaturka J 

ıasıl 

Sinemillar: 
, , di bir alflka uyandırıyor. Heyeti murah J Alkazar - Asfalt ' 

Askerlzğısanatyapanlar ha~a azası bugün öğleden sonra Tevfik A1emdar - Yılc.lırım Seı;1 ı.müheyyiç 
Cenevre, 8 (A.A.) - Tahdidi tesli- Rüştü Beyin Riyaseti altında toplan· 1 Asri - Kargalı k dın 

hat ihzari komisyonunda Lort Sesi! ile mış ve gelecek sene toplanacak umumi Ekler - !\l•ndragor 
Çekoslovakya ve İsveç murahhasları ns tahdidi teslihat kongesine Yeilmek üze- Glorya - Caz Kralı 
kerJik hizmeti için azami bir müddet ta re ihzari konferansta müzakere edil- Elhamra - Paris Kralı 
yin etmiş olan ve kur'a usulünü tatbik mekte olan muka\'ele projesi maddele. Opera - Hıı.y Ilmizdeki kadln 
eden akit taraflardan her birinin sililh rine ait son teklifleri tetkik ederek Betiktat Hili.1 - Tarzın 
altına alınacak kur'a efradının hizmet Türk noktai nazarını tesbit etmi~tir. Etuval - Aşk nağmtleri 
müddetini 10 ay olarak tespit etmesi Rus murahhası M. Litvinof Tel"fik Franıı:z - Parı kurdu 
hakkında Leh murahhasları tarafından Rüştü Beyle saat on yedide görü~müş- Kemal B. - Şarlatan 
verilen takriri terviç etmişlerdir. M. tür. j Majik - Bekılreı koncesl 
Lih-inotl, bu teklif aleyhinde beyanat- [ · ı · k } . . ı · Melek - Lııtfen bir tango ~ 
ta bulunmuştur. ltalya n ispanya mu- 11 g· ı 'z ,.. a ) 1 n es ı Şık - :\lonte l\risto 
rahhas;ları bir takım ihtirazi kayitler Şüreyya Kadıköy- Üç iptil! 
iJerf sürmüşlerdir. Jt"'nınsız murahhası Bazı islif a1ar rivayet '~le -\ Üsküdar Kırmızı dudak ar 
M. Massigli, bu Jmbilden meseleleı· -
hakkında muttarit usuller vazetmenin Of llnUyOr Tnuberin güzel bir eı;eri olan "Se\·gili· 
filen imkansız olduğunu ispata çalış- Londra, , . (A.A.) _ Gazetelerde M. nin son sesi" isimli filimini mutbullts 
mrştır. l\f. Mas~igli, ilftn usuliinün ka- 8 d .1 M AI d . M W d göstermi~tir. 
bulünü teklif etmiş ve a kerliği sanat ' nowdenll ı e .. · k be~end er ~et'f · tt~I · Matbuata filimleri oynamadan en·el . . gwoo enn ın a ıne en ıs ı a e ı i· 
edınmış olanların da yaptıkları muka- 1 • d . 1 1 .. ·· ı kt d" 0·• ·termek A"rupada usuldendir Bizd' . . erıne aır >azı yazı ar goru me e ır. g s • • • 
velelerın müddeti hakkında malumat R • . h f"I ,.1 Al d ·ı M ı ·lk defa ol·tı·ak l>u U!'ulü tatbike devaf11 

1 • • ld·-· . esmı ma a ı, n. exen er ıe . ı • 
verme erı lazım ge ıgıne ve askerlık .. . . . . . . _. h b . edeceği zannedilen Majik t;İnemnsınırt 
müddeti hakkında, vazedilecek usulle- Benn ın ıstıfal.u ı hnkkınd,tkı a •. eı ~e- .. .. . . . ·et 
rin deniz ve hava kuvvetlerine de te-- re inanmamaktadır. M. Snowden ın ıs- te ebhusu, bu ınemanın muv~ffakı) . 

:;- · •· · t . . . b'"Ul medenı \'a!'lttS mil edilmesi icap ettiğine işaret eyle- tifası ıse men:ubuhs olmıyor degıldır. emın ıçın a:srın u n . . ··.:· 
miştir. istifanın tahakkuku takdirinde ma- )arından istifade etmek gayre~ını ~0• 

Cenevre, 8 - (Hususi) - Tahdidi liye nezaretine ti<'aret nazm M. Gra-1 teriyor. Muvaffakiyet temennı ederıı· 
tcslihat ihzari konferansında Türkiye- ham'ın geleceği rivayet edilmektedir. MÜ'fAR1'~KENlN YII,DöNCMf' . 
yi temsil edecek heyeti murahha!'la dün Yarın mütareke aktinin devir sent~' 
akşa~. Cenevre~e .m~vasalnt ederek, Acemı $4ndalcılar olduğu için her sene olduğu gibi :Ferı· 
atel do la peye ınmıştır. . . Deniz ticaret müdiriyeti ıon köv mezarlığında merasim yapılacal•· 

Heyet bu snbah saat onda ıçtıma e- günlerde peyda olan bu acemi · 
den ihzafi konferansın müzakeratında k d tır. 

sandalcıları takip etme te ir. Proı~rnm ~ud ur: hazır bulunmuştur. Türk heyeti murah t 
B · · lı"m yol olarak 10 .. "0- l~erı'ko··,.. mezarlıg·ını ziyare hasasının riya~etinde bizzat Hariciye unun ıçın en sa > ~ 

Vekili Tevfik RüştU Beyin bulunması sandalcıların yeni battan imtihan 11,4:>-Sen l..ui kilisesinde dua, 
gerek buradaki Cemiyeti Aknm maha-1 edilmeaine karnr verilmi,tir. 1'' 1:i- Onrnn I<'ran. e7.de )cnıei'-
filinde, gerek ecnebi matbuatında Tür-ı l\IAJJK SiNEMASINDA :Fr;~sa efiri Kont dö Şambrön de JtS' 
kiyenin tahdidi teslihllt davasına ver- Diin sabah Majik sineması Rişar zır bulunacaktır. ;;#' 

Parkar İft~iıanlınız. Size Mis E- Bütün garbi Avusturalya görül- hükumet memurları onu ku~arı0' 
- ----- - velin Burnhamı takdim ederim. memiş bir heyecan içinde idi. Şi- na takdim ettiler. • ---- -- l Nikahınızı 51 inci masadaki hür· mendifer istasyonları hınca hmç do - Bert şehrinden 413 nume."' 

Kadınsız Memleket metl6 Güllan cenapları kıyacak. lu idi. h Mister Sim Arton. 
_ ~ Haydi kolunuzu nitanlımza verin - Acaba bu İngilt~reden gelen J(. • J(. _ J(. • 1~ 

- -- - - - --- - _. ve geçınız. kadınlar nasıl şeyler? 1 Kumandan hılekar hır bakı! e 
Yazanı Peter Bolt Sten Uarker numarası elinde, ni Herkes bunu merak ediyordu. 1 onu gözden geçirdi. Kendi kendıJ'l 

Kadınlar artık sinirli değildiler. muvafık oldu. Yoksa münaıebetıiz şanlıaı kolunda iki şahitle beraber Herkes genç ihtiyar, çoluk çocuk söylendi: ~1 
Kat'i kararlarını vermit görünüyor· sahneler cereyanı beklenebilirdi. papasın önüne gitti ve merasimi evli bekar bu suale cevap istiyordu. - Bak şu başmuçonun yaptı 
lard~. Y ap~lacak başka bir şey yok- f.:ondrad~n 1ıe~~n emirler harfi diniye başladı. lngiltere armasile Halkın bu merakı ha~sız değil- işe. Biçare ada.m !.:. . itı1 
u kı .... Bu oruna evvelden razı ol· harfıne tatbık ~dalıyordu. Erkekler ~üzey.yen nişan halkaları bir iki sa d~. Öyle ya anlaşılması lazım gele~ Ve sonra yıne ~-''.':'e daldı. S b" 
-~~.Inı d_ı: !.yı vey? f~n.~··· . Onları~ d~h": evve~ va.zıyetten haberdar e- nıye ıçinde parmaklara takıldı. bırçok noktalar vardı. Acaba hangı Artonu unutmuş gorunerek şun~rJef 
.utun duşuncelcrı butun dıkkatlerı dılmışlerdı. ltıraza ne hakları vardı - imparator hazretlerinin na- erkekler nasıl kadınlara düşmüş- na muhtelif işler hakkında eını 
mdi kumandanın yanma giderken ki ... Maksat kendilerine birer ka- mı alilerine size bütün samimiyetim Ierdi? Neticeden menun mu idiler? vermeğe devam etti. 
:~ndilerine re~~ka~ edec<:k erkeği dm bulmak değil mi idi? le saadet temenni ederim, dedi. Erkek mi daha güzel, kadın mı da- ıı: ıı: "' • Jı 
Jir an evvel gorebılmektı. ~ ~-lmz T e.adüfün meydana çıkardığr Bert valisi: ha güzeldi? Sim Anton, 26 - 27 yaş1ar•.? el 
~a bakıyorlar, yalnız onu goruyor hayli tuh9:Flı~l.a~ .oldu. Küçük ~a- _ Garbi Avustralya .n~mına ! .. B:~tün şehirl~rde o. gece k~msenin sevimli, ynkı~ıkh bi~ g~nçti; Gudı· 
.rdı. . danlar akıı gıbı ırı erkekle~e, .ve şış· Gulgardi belediye reısı ! gozune. u?'ku gırmedı. De~_ı ~?d~jku~ral saçları, mavı go:ılerı "~"r, 

Erkeklere gelmce onlar kadın· manlar zayıflara, gençler ıhtıyarla- _ Gülgardi şehri namına! gırla gıdıyordu. Her şey yuz ustu 1 Halınde sabırsızlık, hayret ve d" 
r8: ~i~ benzemiyorlar?•· Ç?k .si· r~ ~~ttü. O ka~ar ki bazı çiftler İ· Diye beyanı tebrikat ettiler. bı~akılmıstı. ~ al~ız o gün ve o gec~ hatsızlık alametleri görünüyor "ııı 
rlı. ıdıler. Kadınlara. d_ıkkatlı dık· çın _bunl~rı~ ,hır arada ya.tamAaları Çiftler artık gemiyi terkedecek· ı mı daha ert;sı gun ve daha ertesı Şaşkın ş~şkın et~~fma b~krrı~refl 
tlı bakıyorlar, ellerını ayaklarını gayrı kabıldır .,, dememek ımkanaız lerdi. Kadınların eşyası, rıhtım üs- gece de aynı hal... meşguldu. Onu boyle asabılet~. Li~ 

izden geçiriyorlar, aral8:rın~a mu dı. Fakat nasıl itiraz olunabilirdi? tünde duruyordu. Arabalar ~azır~ı. 1 : ~ ~ . . şey niş~~lı~ının meyd8:nlarda g~~j 
nyeseler yapıyorlardı. Bırçogu al- Her fey daha evvelden kabul olun- Erkekler bir an evvel evlerıne gıt- Sabaha dogru, saat ıkıye beş ka memesı ıdı. Maamafıh gelec. W 
ıkları neticeden memnun olmuyor mu,tu. Binaenaleyh . hiçbiri ağ~ını mek için acele ediyorlardı. Hususi pa son çiftin nikah halkaları takıl- hiç şüphesiz gelecekti... gehne•1 ~· 
u, hoşnutsuzluklarını açıktan açı- açıp ta kumandana hır.tek kehme trenler Frimanel limanı ile muhte·ıdı. Gemide tek bir kimse kalmadı. zımdı. Acaba niçin geç kaI~ıtllY"~ 

:!a belli ediyorlardı. söylemedi, ıöyliyemedı. lif şehirler arasında vızır vızır işli- iş bitmişti. Bitmiş mi idi ya ... Kori- şına bir felaket mi gelmiştı. ıJl 
Her halde izdivaç .ı;era:ıiminin - Numara 68 ... Gulardili Miı· yordu. dorda elinde numara bekliyen bir canım öyle olsa kaptan her h• 

böyle seri bir şekilde yapılması çok ter Stev Parkar.. Buyurun Mist~r • 4 • adam duruyordu. Şahitlik yapanı kendisine söylerdi. I] 
[Bitmcd 



Çanakkale 
den: 

vilayetin-
Balye • Çanakkale yolunun Çanakkalcden Ahlatlı burun köyüne 

kadar olan 69 kilometroluk kıımımn tesYiyei turabiye ve imalltı 
11naiye inıaatı kapalı zarf usuliyle mOnakasaya konulmuttur. 

Ba intaatın mubammea bedeli 914,000 liradır. Mllnakaaa 20 
teırinisani 930 perıembe günü saat 15 de Çanakkale villyettinde 
yapılacaktır. 

MOnalca .. ya itira" edecekler teklif mektuplarını ve muvakkat 
teminatlarım ayaı ~de saat 15 e kadar Çanakkale valiliğine 
•ermeleri lazımdır. 

Taliplerin mOnakaaa ıartnamelerini Çanakkale - lıtanbul Balıke
Iİr lımir baımübendislilderinde mütalea edebilecekleri Ye 15 lira 
bedeli mukabilinde Çanakkale lıtanbul batmOheadialiklerinden Ye 
A.'ara yollar umum mtıdiirlftğilnden alabilecekleri ilin olunur. 

1 ayyare Pıyangosu 
Hiç beklenilmediii bir zamanda birdenbire zengin olmak 
~ ncak tayyare piyango bileti almakla kabildir. Onun için 

TAYYARE PiY ANGOSU BiLETiNi 
ALiNiZ. 

4 UncD ketide 11 Teırinisani 1930 dadır. 

Büyük ikramiye 45,000 liradı~.:. • .., 
125 kuruş K t•• •• k 

yüzü ile uş uyu yastı 
Galatasaray sergisinde birçok taltdirlere maıhar olan lıtınbul'da 

Çakmakçılar.la Çeıme sokağındaki kuıtüyli fabrikasında kiloıu 125 
lcaru,tan baılar lcuıtüylerinin lciJosu hazır yastık şilte yorgan kut• 
tlylerine mahıuz kumaıların enYaı cümlesi ucuz fiatla satılmaktadır -- ------

Adapazarı Ziraat ban
kasından: 

Merkezi lıtanbul'da bulunan Adapazarı ahfap ve demir mal· .._e imalltbanesi Tllrk anonim şirketi tarafından ciheti karıdan 
dolayı bankamıza merhun AdapaEarında istasyon civarında kiin 

•la Hafız Ahmet Ye •IM~flrJ• oila Yereaeleri ve çaftlar Meh• · ••t tarlası ve solu Debağbane caddesi, arkası Çarksuyu mecrası, 
tephesi ıimendifer yolu ile mahdut ahpp ve demir malzeme 
fabrikasını teıkil eden yedi pa•iyon iki ambarı müıtemil bir bap 
llaldUriyet dairesi, motor ve te2gihları ve teferruatı 1aireaini havi 
hiaarhane, tesviye hane, döttümhane, demirhane, marangozhane 
•• mllteaddit motor, dinamo makinelerini havi elektrik dairesi ve 
24 dönüm, 1 evlek, 170 arşın tarlayı havi emvalin 1697 numaralı 
lc1arıuna müsteniden bir buçuk ay müddetle ve açık arttırma sure-
t le aatı:ığa çı~arılmıftır. 

Satıı 1930 senesi bi:ind kanun ayının 25 inci Pazartesi gOnll 
••at 14 de Adapaurında Ziraat Bankasının bulunduğu binada 
Yapıl cıktır· 

Talip o!anların ve arttırma şartlan hakkında daha fazla izahat 
•lnıak ve fabrikayı görmek isti ıenlerin Adapazan Ziraat bankasına 
hiıumu milracaatları ilan olunur. 

ı- V ı ıa vet Oaimi hncürnen ilanları 
Düyunu umumiye karşısında Rüıtempaşa medrese binası üç sene 

~.· ~·uetle icare verilmek fzere 26 Tetrinisani 930 çarşamba 
l~nü ıaat on bire l<adar müzayedeye konulmuştur. taliplerin en
~umeni viliyetc müracaatları. 

. lstaribul E-"' m-v-a-li-ey-ttım 
ıdaresinden: 

Alırnt!l llau:di efeı ı dinin isl • kr•ız e~·lediği mebaliğ 
llıtık hilinde idaremiz uhtesiı de vefaP-ıı ıuefrug bulu
nau i\asımp:i~ada Nalıncı Hasan mahalles·ude Kulak.
ız c. <ldesin<le 46 nunı,ırah mlifrez bir kıt'a arsa sa

tılı !\ ı ı r. 

M('zkt'r arsa 385 arşm terbiiode olup bir tarafı 
~e.ı. ı ?et Zeki efendi hane ve bahçesi, bir tarafı Müte
au 'usuf efendi arsası, bir tarafı avıai arsadan müf

~ez 48 numaralı arsa . biı· tarafı da Kulaksız caddesile 
••ahdııt olnp yüzü 8 metredir. 
n l5o 1 ra bedelle talil ine 8-11-930 tarihiııde biriuc 
, 1uzayedesi acıldı. 1\ al;i ihalesi de 22-11-930 ruruar
"~i güniine bırakıl ı ı.ışt r. Fazlasına tt>lip ol&nlar ve 

1 ~ızayede şartlarını öğrenmek isti yenler o gün saat 
Eı.ı 1 uçuğa kad::- Aclli~·e binası dahilinde lısuuıbul 

v..tı eytam idaresine nıüracaat eLsinler. 

·-

Seyrisef ain 
.'.\lerkez acentesi: Calata l~ôprü başında 
Reyo~lu 236:::!. :;:uhe acentesi Sirkecide 

\Jühilrdnr z:ıde hanı altında T el.lst.2;"4C 

Pire-Is ken~eriye 
oostuı 

Ozll
'r} Vapuru ıı llllaaat 

teırinsani 10da 
Galata rıhtımında kalkacak 
çarşamba sabahı lzmire vara
cak o gün 16 da lzmirden kal
kacak perıembe sabahı Pire· 
ye cumartesi sabahı Iıkendc
riyeye varacaktır. lskenderiye· 
den pazartesi 15 de kalkacak 
çarıamba günü Pireye uğnya
rak Perşembe gUnU lıtanbula 
gelecektir. 

ISKENDERIYEDEN aktarm• 
PORTSAIT için de eşya ka
bul olunur. 

l rı,zon ~irinci Plmsı 
(CUMHURiYET) vapuru11 

~:r.: ~'alı akşamı 
sanı 

Galata rıbbmından kalkarak 
Zonguldak, lnebolu, Sinop, Sam 
ıun, Giresun, Trabzon, Ri
zeye gidecek ve dBnilşte Slir· 
mene, Trabzon, Görele, Gire· 
sun, Ordu, Ünye, Samsun 
Sinop, lnebolu, Zonguldağa 
ujrıyarak gelecektir. 

lytah:< sürat poslaıı 
( M E R S 1 N) vapuru 11 

Teırinisani Salı 17 de Sirkeci 
rıhtımından kalkarak Gelibolu, 

Çanakkale, Küçilkkuyu, Edremit, 
Burhaniye, Ayvalığa gidecek 
Ye danOıte mezldir iıkelelerle 

On iki baş öküz münakasası 
P<'nd i k Serum Dariilistihzarı m ii-

1 d ii rl iiğii n d t• n: 
! Pendik Serum Darülistibzarına muktezi on iki baş Okuz 3 Kl
ıl nunuevveJ 930 tarihine müsadif Çarşamba günü saat 14 de ihalesi 
\ icra kılınmak üzere aleni münakasaya konulrr.u~tur. Ş~rtoamesini 
1 görmek için her gün ye itaya talip o!anların da yeYmi ihalede la-

tanbul Defterdar!ığı binasında müessesatı iktııadiye mübayaat ko
misyonuna müracaat eylemeleri. .................................... 

" 

lstanbul Belediyesi ilanları 

lstanbul Belediyesinden: Çukurbostan istinat duvarile bostan 
araaında ve Edirnekapıda Haticesullan mahallesindeki bostan 
olarak kullanılabilecek mahal pazarlıkla kiraya verilecektir. Ta
liplerin 13 Teırinisani 930 perşembe gtınn saat on beşe kadar 
levaum müdürlüğüne gelmeleri. 

,f M. M. V. Satın alam heyeti llAnları ) 

.. ,._~-------------------Ordu için 1500 adet katküt aleni 
münakasaya konmu~tur. ihalesi 12'1 ı 

930 Çarşanha günü sıar 15 te l'ındık
lıda hcy'etimizdc yapılacaktır. Taliplerin 
yirmi kuruşluk pul mukabilinde şartna
mesini hey"etimizden almalan ve ihale 
saatinden eHel ıe·minatlarile hey'etimizde 
hazır bulunmalan. 

• • • 
lzmit ve civanndakl kıtaatve mü-es

:.esınn ihtiyacı olan un kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur, ihalesi 12· 1 l -930 

Farkı fiat ifayı teahhüt etmiyen mfi· 

teahhidi enete ait olmak üzere Uç ka· 
lem köhne eşya 10)11)930 Pazartesi cü
nü saat U te Fındıklıda Heyetimizde 
pazarlıkla müzayedeye konmuştur. Ta
liplerin şartnamesini Fındıklıda Heye
ümizde ve eşyayı da Sirkecide demir 
kapıda saraçhanede levazım dikim evi 
saraciye kısmında görmeleri ve Oıale 

saatinden enel temlnatlariyle Heyeti· 
miu miiracaatlan. 

çarşamba günü ıaat 15 te lzmit askert • • • 
sınn alma komlsonunda yapılacaktır. Gülhane hastanesi hıfz1991hha llho-
Taliplerin şartnameyi görmek üzere ratuvan ihtiyacı için yirmi altı kalem 
Fındıklıda heyetimize ve ~artname al- h f 
mık 'e tekliflerini vermek üzere temi- 1 zıssıhha laboratuvan ali.t ve ednatı 
nıılarile mezkôr komisyona müracaatları. kapalı zarfla miinakasaya konma§tur. 

• • • ihalesi 3/12/930 çarşamba tünü saat oa 
Bursa ve Mudanyadaki kıtaat ve mil· dört buçukta Fmdıkhda heyetimlscle 7a 

euesatın ihtiyacı olan yerli malı olmak pılacaktır. Taliplerin yirmi kUJ'U§luk 
üzere toz şeker kapalı zarfla münakasa pul mukabilinde prtnameeini almalan 
ya konmuştur. İhalesi 20/11/930 perşem· ve münakasaya girmek ür.ere ihale sa
be gün U saat ~5 te Bursada askerl sa- atinden evvel teminatlarile ve teklifna
tın alma komısyonunda yapılacaktır. melerile heyetimize mtiraeat1 
Taliplerin şartname almak ve teklifle- an. 
. . k .. t i ti ·ı • • • nnı verme uzere em na arı e mez-

kur komisyona müracaatları. Ordunun ihtiyacatı sıhhiyeai için • 
tuz yedi kalem dahiliye asah17e -..e ni· * • • 

birllkte Altınoluğa uğraya· Ordu ihtiyacı lçİn ye;li fabrikalar 
saiye allt ve edentı kapall zatfUr mü
nakasaya konmu§tur. ihalesi 3~30 

caktır. mamul!tından beş bin metre hasta aba-
Azimette Gelibolu için yük lıglı kumaş kapalı zarfla münakasaya 

konmuştur. ihalesi 12- 11 -939 çarşamba 
ahnmaz. •-!!!!'!"-__________ .. , günü !la&t 14 te Ankarada mcı:,ez sann 

almı komisyonunda yapılacaktır. Talip
taliplerin şartname almık veteklillerinl 
veraek üzere teminatlerile mezlı:ür kodu· 
muıyona muracatları. 

Mersin postası 

çarşamba gtinfl aat on dörtte Fındıklı 
da heyetimizde yapılacaktır. Taliplerin 
yirmi kuruşluk pul mukabilinde f&l'baa 
mesini almaları ve münakasaya sir
mek üzere ihale saatinden evel temhaat 
larile ve teklifnamelerlle heyetlmise mü 
racaatlan 

(KONYA) vapuru 14 tetrin· 
sani cuma 10 da Galata rıh
tımmdan kalkarak Çanakkale, 
lımir, Killlük, Bodrum, Radoı, 
Fethiye, Finike, Antalya, 
Aliiye'ye uğrayarak Mersine 
gidecek ve dönüşte aynı iske
lelerle beraber Taşucu, Ana
mrua uğrayacaktır. 

·--~~~~------------------------------------------------------------

Dalyan Marmaris yo!cu ve 
yllkD ıidit ve geliıte F etbiye· 
de aktarma ıuretile alınıp 

verilecektir. 

- llW -Wlll•ll--IW•-~ 

1 yelkenci \ A 'lJRLARI i 
Karadeniz postası 

İstanbul Mahkrmel Asliye ÜçünC'ü 
Hukuk Daircsind~n: 

Anadolubisarında iskele ba
şında Kimil efendi hanesinde 

mukim Ştikriye hanımin Maçlcada 
mektep sokaiında 6 numaralı 
hanede mukim Rauf bey aley
hine ikame eylediji boıanma 
davasının esnayı tahkikatında 
mllddeialeyin balen ikametgibı 
meçhul olduğu davetname zah
rında mübaşiri tarafından tasdik 

ve müddeiye tarafından ifade e
dilmesine ve dava arzuhaline 
cevapname gönderilmemesine 

Vatan vapuru 12 binaen hukuk usulll muhakemeleri 
T etrinisani 

kanunu'lun 398 inci maddesi mu-
ÇARŞAMBA cibince mumaileyh Rauf bey 

gOnll akşamı 18 de Sirkeci hakkında gıyap kararı ittihaıile 
rıhtımından hareketle (Zongul- 141, 142 ve 401, 402 madde 
dak, (neboJu, Samıun, Or bllkmünce beş gün zarfında bir 
du, Gireson,Trabzon,Silrmene gazete ile ilinen tebliğine ve 
ve Rize ) iıkelelerine azimet tahkikatın 11·12- 930 perşembe 
ve avdet edecektir. gOnO saat 14,30 talikına karar 

T f "l"t ·ç'ın s· k ld y 1 verilmiş olduğundan bir sureti a ıı a ı &r ec e e • . v • 

k 
. h d k". Dıvanhaneye asıldıgı ılin olunur 

encı anın • aın acentasına · 

ı~.üracaat. Tel. Istanbul: 1515 i! . lıtanbul ikinci Ticar~;~hkem-:S~n-
• .., den: 

Bayron Mar1ilya Ekspresi 
Marsilyı. Iakenderiye ve Pireden bek

i, nmekte olan lüks po(ta vapuru: Pııtris 
ıo, J ı teşrinisani perşembe günü tam 

kra dairesine bilmüracaa kongorda
to akti talebinde bulunan tüccardan 
Dav it Someh ef. eshabı matlubile kon-

ıaat onda Galata nhtımındın haraketle gordato nkt etmi§. konıordato evrakı 
doğruca Pire ve Marsilyaya gidecektir. ile komiser raporu berayi tasdik mah
Her sınıf yolcu için rahat ve muhafazalı kemeye tevdi kılınmış olmasına binaen 
mevı.;ıer.. Emtiayı ticariye dahi kabul 
olunur. Cmuml acenteleri Anagnostopu- yevmi tetkik olan 15)11)930 cumartesi 
los ve Si,kidis. Gabta çinili Rıhum Han ~ünü saat 13,'.j da a1akndnramn mah· 
Telefon: Beyoglu, 261 i l~emede hazır bulunmaları ilan olunur. 

F'ereh ıinemıde bu ıkt•m 
büyük gele 

Cemal Sahir ve ismet Fahri Beylerin 
iştirakile ( Allaha teşekkür ) ve emsalsiz 
varyete numaralan v. s. 

Aıflt Aızı ve ırkıdıfllPI 
Fransız tlyıtroıundı 

IS Teşrini~anl Perşembe akşamı 21,30 da 
14 Teşrinisani Cuma madne IS,30 da 

ve gece 21 ,30 da 
(lk i Cımbız) Vodvil 3 perde 

Nakleden: Mahırıut Yes.ri Bey. IGşe her 
gün J O- 12 ve 14· J 7 açıknr . 

Oıklldır Hıle ılnemııında 
iki fili n birden (Bahar Çapkını) ft 

(iki kanun k:ıçağı) hergUn gündüz 3 te 
geceleri 9 da cuma günleri ! de 4 te 
9 da 

Beyoğlu beşinci icra memurluğundan: 

lamail Efendiye medyun Kur
tuluıta kaytancı ıokağında 36 
No. lı b anede mukim Bodos 
efendiye ait mahcuz bulunan bir 
konsol bir demir karyola bir 
bnfe 12/11/930 tarihine mllaadif 
Çarşamba günü saat on ikiden 
ikiye kadar bilmüzayede satıla
cağından ilin o!unur. 

Doktor 

Hafiz Cemal 
Cumadan maada her günağ· 

leden sonra saat ( 14· 16) de Is· 
tanbulda DiYan yolunda 118 nu· 
maralı hususi kabinesinde ha• 
talanırı kabul eder. 

lstanbul; Tel ~398 



.--- 8-VAKIT 10 Teşrinisani 1930 

~ Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası fabrikalarına ait ~- 1111 ~Bifl 

• 
ı 

Bahçekapı, birinci 
Vakıf Han alt.oda 

BEYKOZ KUNDURA ve DERi F ABRiKAMIZIN ~:aım:::ii; ıçın en sailam ve zarif deri Ye köselelerile 
rugan, vidala, glase iskarpinler ve fotinler 

muhterem müşterilerimizin rağbet ve ihtiyacına tekabül edebilmek üzere dairelerimize vürut etmiştir. 

~ 4,80 6,50 7,25 7,75 8 8,25 ~ . . } . ' 

Galata'da Kara
köyde Börekçi fa 
rını ittisalinde bü 
yük muhallebic' 

nin üstünde 

Birinci sınıf 
ve kusursuz 

kumaşlardan mamul 
biçimde gayet şık 

her yerden ucuz satan 
Müessesedir. 

elbrseler 
YEGANE 

Büyük 
Elbise 

Fabrikası 
Erkeklere mahsus gayet müntahap PAR
DESüler ,PAL TOlar veMUŞAMBAların 
müntahap çeşıtleri ve hanımlara mah-

sus mantolarla ıoeklı muşambalar 

r ekler için Hanımlar için ........................... 
Muşambalar in,ıll:s Muşambalar Deri t8k!idi muh· 

telif renklerde 
} 31 / Liradan 

2 tlbaren 

Muşambalar çevrlleblllr 141/2 
Muşambalar Aatarlı 191/2 
Pardesüler Gaberdın 251/2 müflon Ue 

Meıhur Mandelberıı 
1 Pardesülcr .ııarka tmpenneabilize 29 /2 ıabardin 

P d -ı Methur Mandelberı 37'/ ar esu er marka müflon ile 2 

lnıriliz biçimi 
kum attan 

Muşambalar Çevrilebilir 141/2 ,, 
Trençkotlar Muhtelif 171/2 renk! rd ,, 
Muşambalar Po dö Peı 141/2 
Mutambolar ipekli 181/2 

Pardesüler 
Trençkotlar 
Paltolar 
Kosti.imler 
Kostümler 

Yünlü 

lnıfü:s 
bfç;ml 

221/2 
171/ı 

131/2 
141/2 
181/2 

Mutambalaf ıc.~uktan 

Muşambalar Bivertin 

Trençkotlar 

41/2 
71/2 
91/2 
91/2 Lacivert 

Ye siyah Paltolar Yünlü ,, 

Tediyatta Büyük Teshilal=Toptan Fiatına Perakende Satış 
Sultan Ahmet Sulh Mahkemesi Be

şinci Hukuk Hakimliğinden: 
Vefatiyle terekesinin tasfiyesine ka· 

rar verilen lstanbuJda Sultan Hama

mında Kendro · hanı altında 46 nu
maralı mağazada manifatura ticaretiy

le mü~tegiJ Hacı Aguş zade Refik be-' 
yin em,·ali mevcudiesiyle zimemi nas

daki matlubatı toptan olarak tellaliye 

ve ihale pulu bedeli müşterisine ait ol· 

mak şartiyle ikinci arttırmağa çıkanl

mıştır. Satış Teşrinisaninin on altrncı 

Pazar günü ı-aat ondadır. Tafsilat al· 
maki tiyenlerin tasfiye memurJan Ga
latada .Manokyan hanında avukat Hacı 
Jtifat ve Galatada Cemaat hanında 2 -

:i N° avukat Ahmet Arif beylere hergiin 

müracaat edebilirler. lstiyenlerin mez
kur günde pey akçelerini alarak ha
zır bulunmaları ilfın olunur. 

Zayller 

lstanbul ve Trakya Şeker fab
rikalarmm hisse senetlerinden bir 
adet 202 numaralı 250 lirııhk ve 
?323 ita 2327 numaralı beş adet 
ellişer liralık cem'an beş yüz 
lirahk altı adet hisse senedini 
zayi ettim. Bulup Sirkecide Ral
li hanında Burhanettin beye ııe
tircn memnun edilecektir. 

§ I 476 numara bisiklet plakamı zayi 
ettim. Yenisini alacağımdan hükmü ol
madığını ilı\n ed!'.'rim. 

Üsküdıırda Yeniçeşmede cıisikletçi Ömer. 

Erzak ve leVazını . ,, 
saıre 1nuna asası 

Yüksek orman mektebile Orman Ameliyat 
mektebi ilanı 

Y~ksen Q~man mektebi Rektörlüğünden : 
Buyukdere · Balıçeko~unde kain ~·üksek Orman mekteh le Ormau auıel y.\l nwktt·

aıiu n yedi ay 'ık erzak ve levazımı sa·resi kapah zarf usulile u : iin ,ı ka~av.ı "oıınıu!'Ôtur 
Talıplerin şarınamel~rini görmek iizf>re heı giiıı ve miinakasay. ı iş1irak~ c ıı de r~vnı 
ıhale olan 12 Te~rınisarıi 930 tarihine miisadıl ç ıf'şamba giinii saaı 14 df>. dtıfterdarlık 
binası d lıiliııde nıiiesscs : ı tı ıktısadiye mülrnyaat konıisyorıurıa gelmeleri ilan ol1111ur. 

Binek kanıyoneti 
111.ünakasast 

\'iiksek Orn1aıı rnektebi R<·ktörliiğiindPn: 
Bır at.Jel bmek karnyouetı kapalı zar·f usulde ıue,·k i ıııiirıaka~a\i.i ı.owıınsıur. 

Taliplerıu şeraitini ö~rennwk üzere her güıı, mlinaka~ava i~tıra~ w ic 11 de , ~' 111 

ihale olan 3 h auuııevel 930 lar. hırıe ıuiisad ı f (} r~aıııl>a· g(~rıii Sa<;l orı ~förllt
Deftf>rdarhk binası tfahiliude ruiiesst-satı lktısau .. '~ .\Jül.Jcıya<ıt koıaı s;,·ouuua mü· 
racaalları. 

Galatada Asikurasyon Jenerali ha
nında 22, 43 numaralı dairelerinde mu
kim iken halen ikametgahı me-:hul bu
lunan Emlak lkrazat şirketine. 

lsta1ıbul ikinci icra dairesinden: 
Asikurnsyon Jenerali Tiryeste • igor· 

ta Şirketinin icar mukavelesi mudi in· 
ce bedelatı kareden ve eşya muhafazw 
sından alacağı olan altr yüz sekiz lir:.'· 
nın maa masarif: haciz · 'uyla ta!1sili 
ne dair rnki talebi üze tanzim ı.ıl · 
nan ödeme emri meıl~ıir mahalden . çt· 
karak elyevm nerede mukim bulun?u 
ğunuzun mcçhuliyeti itibarile teh1i~ E· 

dilemediğinden ilanen tebliğine 'mı-.ıt 
verilmi~tir. Tnrihi ilandan itfoal'cn ııl' 
yahet bir ay ;r.aı·fmda talep oJu·urn nıc
baliğ hakkında hir itirazım?. mevcut ol· 
duğu t:ı.hdirde şifahen ,·cya tak i · crt 
daireye bilmüracaaa \'eya bir vekil \r.· 
sıtasile dermeyan e~ leme,,,iz, ak i tı Ji• 
dirdc Yadei mezktirenin hitammclan e: 
kiz gün zarfında borcunuz bulunıı" 
al h yüz lirayı maa masarif ctla ve t""" 
viye etmekliğiniz ve işbu horcun ; fu ·ı· 
na k<lfi mal göndermediğiniz tai\dirdC 
gıyabınızda haciz yoluyla icra!·a de· 
vam olunacağı maJümunuz olmalc ,·e :ı· 
diyen tebliği muktazi ödeme eın-iııi" 
tebliği makamına kaim buh•nr;'1l{ uıe
re ilfıncn tcblig~i kevfbret olunur. . . --

Piyanko \ hidiirlüğü o.len 

Şartname~· vc;h;Je 10,000 ac'et 
duvar afişi tat eıtiı ilecef 'r.c cfl 
taba aiir olacakların pey akça ar• 
ile birlikte 13-11 ·930 perşence 
g:.iııü saat 15 te piyango mücHir 
lüğünde müteşekkil tavy:ıre ıı:tJ" 
bayaat kom syoııunn n üracaatlat1

• 

Mes'ul .Müdür: Refik- Ahnae' 


