
DEL 1 FiLOZOF 
Ustad Hüsevin Rahminin son ı omanı 
evelki gün baş.adı. Bu günkü parçada 
ilk kısmlarınında hulasası vardır. Okuyun 
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C. H. F. dün son intihaptaki hadiseleri tetkik ve münakaşa etti 

Halk fırkasının dünkü içtirna
ında Dahiliye Vekili Şükrü 

Kaya Bey izahat verdi 
Belediye intihabı esnasındaki hadise

lerin· hakiki mahiyetlerini anlattı 
Ankara, 13 (A. A.) - Cümhuriyet 

Halk Fırkası grupu bugün öğleden ev
vel Afyon Karahisar meb'usu Ali Be
yia riyasetinde içtima etmiştir. Son in· 
tihabat dolayısile tehaddiis eden vak'a
lar etrafında fikir ve malumat teati ve 
bu bapta dahiliye vekili He katibi umu· 
minin rnaliimatlarına dahi müracaat 
edilerek hadiselerin sureti zuhuru ..,.. 
cereyanı tamamen tesbit olunmuş v• 
müzakereye nihayet verilmiştir. 

Encümenler 
Halk Fırkası e"cümenleri işlerini hl· 

tirerek mazbatalarını 40 kişilik heyete' 
vermişlerdir. 

İdare heyetinden 35 meb'us tefrik e
dilmiştir. Bu zevat memleketin muhte
lif yerlerinde fırkanın yeni teşkilatını 
yapmak üzere yakında hareket edecek
lerdir. 

Istanbul teşkilatına Afyon meb'usu 
Ali, Tekirdağı meb'usu Cemil, Istanbul 
meb'usu Hüseyin, Tahran sabık sefiri Şükrü Kaya B. 
Memduh Şevket Beyler memur edilmiş- başlanacaktır. Bu ~ :,şkilat ile lzmir me
lerdir. Bu zevatın pazar günü IstanbuJ. b'usu Celal ve Va.sif Beyler meşgul o-
la hareket etmeleri muhtemeldir . lr ~dard:r. 

Ayni zamanda lzu:: teşkilatına da ( Alt tarafı 6 ıncı ıayıfada ) 
=-

cstm B. neler söylüyor? 

Barut sui istimali ve 
Zevna 

Mahmut Esat B. 
Sabık Adliye Vekilinin teşkilatı esa
siye encümeni reisi o!ması nedenmiş? 

lzmirde intişar eden Hizmet 

gazetesinin ba~muharriri Zeynel 

B~sim B. «Barut sui istimali• 

•arlavhasile uzun bir makale 

neşretm.,tir. Bu makalede teşki

latı esasiye encümeni re: s'iğinde 
\'uku bulan değişiklikten ve sa-

Zeynel Besim Bey 

setinde teşkilatı esasiye encüme
ni re;ai, kitabette de adliye en
cümeni mazbata muharriri bu· 
lunur. 

Yan!ış bilmiyorsak ıu meşhur 
(barut sui istimali) nin dosyeleri 

de halen teşkilatı esasiye encü

meninde uyumaktadır. 

Bundan ne çıkar dıyeceksiniz. 
Bundan öyle baklalar çıkacak ki 

size behemehal benim (Bardak
lar ve sular) makalemi hatırla
tacak. 

B. ' ıze yazınız ... 
Dertlerinlzi, fikAyetlerinizi 

arzularmızı 

latanbulun en eski ve size en 

aıfna gazetesi olan VAKiT, o

kuyucularının dert ortağubr. Şim
diye kadar olduğu gibi, fakat 
daha eıaalı bir surette kendisine 

gönderilecek. olan şikayet ve te· 

mennileri takip edecek, sizin di

lediğiniz işin olmasına var kuv· 

vetile çahıacaktır. Dertleriniz, 

temennileriniz varsa bize gönde

riniz, bunlan merciinin gözüne 

adam akıllı çarpacak bir 

tekilde yazacağız 

QwSiL -
zwa :..-.e 1-2 -

Zekeriya Beye cevap 

Hamdullah Suphi B. bugün 
Ankara ocaöında bir konfe

rına verecek 

-

Şayanı dikkat bir iddia 

Bomonti, lokantacılar ce
miyetine rüşvet mi vermiş? 
l..1okantacılardan mürekkep bir he

yet dün ahşam Ankaraya gitti 
heyet dün akşam Ankaraya gitmiştir. 

Genyo lokantası sahibi Rahmi Beyle 
lokantacı Abdüllah ve Zeki Beylerden 
mürekkep olan bu heyet başvekil Paşa 
Hazretlerile maliye n iktısat vekille .. 
rini ziyaret edecek. Vaziyeti anlatacak .. 
Jardır. Bunun için dün heyet azasından 
Rahmi Bey kendisi ile görüşen bir mu
harririmize şu izahatı vermiştir: 

- Bomonti şirketi bu şehir için ta
hammül edilmez bir yük olmuştur. Fı.. 
atlan indirmemekte teannüt etmiş ve 
cemiyetin bu israrlanna karşı hakla 
sükut olarak, dün bize yüz kiloluk bir 
fıçı bira göndermek garabet ve cesare
tini göstermiştir. Yalnız halk için çaıı.. 
şan cemiyetimiz şirketin serbayii vas:i
tasile gönderilen bu hediyeyi bittabi i3'4 
de etmiştir. 

Bu husus hakkında iktısat vekalet{.. 
Aokaraya giden heyet azasından Rahmi B. nin nazarı dikkatini celbetmeğe çalışa.. 

cağız. Eğer şirket hala fiatlan indi,p. 
Arpa fiatlanrun yan yanya ocuzla- mezse kat'iyyen bira satmayacağız. 

masına rağmen Bomonti şirketinin bi- Hükumetten ikinci ricamiz da lokan-o 
' ra fiatlarında hiç bir tenzilat yapma- talardan alınan istihlak vergisinin kal .. 

ması yüzünden lokantacılar cemiyetile dınlarak içkiye zammıdır. Çünkü bu 
şirket arasında şiddetli bir ihtilaf çık- vergi binnetice Istanbul halkının her 10 
tığını yazmıştık. kantada yirmi beş - elli kuruş fazla 
Aldığımız mahimata göre cemiyet bu para vererek yemek yemesini mucip ol .. 

nun için esaslı bir mücadeleye girişme- maktadır. 
ğe icap ederse hiç bir yerde Bomonti Halbuki istihlak vergisi f çkiden ah .. 
birası satmamağa karar vermiştir. nırse o va ıt • o başına sekiz kuru~ 

Bu cümleden olarak Istanbul Jokan- gibi az bir hisse isabet edecek ve lokan .. 
tacılan namına meseleyi hüktlmet nez- talarda bundan kurtulduğuna memnun 
dinde takip etmek üzere üç kişilik bir ve halka ucuz yemek verecektir. 

Vergilerin tetkiki Fethi B. fırkaların 
Komisyon mesaisine Blok haberine 

devam ediyor ne diyor ? 
Ankara, 13 (A.A.) - Vergiler tetkik Ankara, 13 - Serbest fırka 

Zekeriya B. Hamdullah Suphi n. komisyonu musakkafat vergisinde ya- lideri F etbi Bey iki fırka ara-
Ankara, 13. (Telefon). - Ocak şube· pı1acak tadilat etrafında tetkikatta bu-

lerinden gelen telgraflardan anlaşıldı- lunmuştur. Son aldığımız malômata na sında milli bir blok teşkil edil-
ğına göre Türk Ocakları merkez heyeti zaran komisyon son içtimaında hükfi- diği hakkında SOJ! günlerde Ye

reisi Hamdullah Suphi Bey hakkında met programında mevzuu bahs 1 rilen haberler etrafında şunlan 
Son Postada Zeker;ya Bey tarafmd .. ı muafiyetlerin te .. t d'I~ o an ıöylemı'ıtir.· 

ı · t b"·t·· 0 vsıı ve a ı at şartlan· 
yapı an neşrıya u un caldıların tees nm mükellef ı h. d ~. . .1 . . . .. .. 1 t e ıne egıştırı mesı gıbı B hah •t'b ·ı 
surune sebep o muş ur. esaslar dah'l' d k - u er esas ı ı an e 

. d . d ı ın e anunu umumi suret- l 

H 
Ayndı ~azete ~ son çı1ı~an hır ~~ıb.a. te tetkik etmiştir. memnuniyeti mucip o makla 
am ullah Beyın evve ce neşrettigı ır ::::-::----------- beraber hakikate muvafık de-

makale de mcvzubahs edilmişti. Bu mü MilJi Müdafaa vekaleti ğildir. 
nasebetle yarın buradaki Ocakldar bir A 
içtima yapacak, Hamdullah Suphi Bey nkara, 13 (Telefon) - Milli Bir dereceli intihap prenıiple-
Zekeriya Beye Ocaklılar huzurunda Müdafaa vekaleti yeni yapılan rimiz dahilindedir. Bunun kabu· 
cevap verecektir. binasına taşınmaktadır. (Lutfen ıayıfayı çeviriniz') 
Ağaoğlu Ahırıet, Şair Mehmet Emin ~----------~------------...,._ ______ _ 

Beyler Hamdullah Bey aleyhindeki neş 
riyatı takbih yollu yazılar yazmışlar

dır. 
( Alt tarafı 6 ıncı sayıfada ) 

lzmit valisi 
hakkıdanki haber 

asılsız bir !Byiadır 

Blok meselesi : 

~·~ Adliye vekili Mahmut Esat 
. •n bu il . ı· v. 1 ene men reıa ıgıne ge -

nı . 
ki ~sınden bahsedilerek deniliyor 

• 

tı 41 
.Mahmut Esat Bey tef kilitı 

Ankara, 13 (Telefon), - Yarın gaze. 
tesi lzmit valisi Şeref Bey hakkında 

ı---:::--=:::-":':'--:-~---- bir takim rivayetler kaytetmektedir. Bu 
11 Dk Büyük Adım rivayetlere inanılmak lazımgelirse vali ~ 

Ve o zaman siz benim -teşek

külü ve taazzuvu hususunda bi
rinci derecedeki gayretime rağ
men- Serbest fırkaya neden im· 
zamı vermediğimi ve neden bu 
teşekkülle bil& kaydü şart bera
ber yürümemek için birçok ku
yut ve şurut ~çinde çırpındığımı 
anlıyarak benı tayip edeceksiniz.» 

(Alt tarafı 6 ncı uyfadıı ) 

aaıye en n • • . 
cumenı rıyasetine te-

'•dOfen ti ·ı . b lk' L ge n memıf, e ı an-
l't••ti 
lir n çalııaralr: habitle gelmit-

'il~~n!a~ığıma göre bütün mak
ıltltı' ııtıfanamesinde zikrettiği 
'ltk:;~ele» ye imkAn bulabil-

1\teh' ı 
ttli d ua •ra mQtaallik ehemmi-
('~ •Yaları adliye ve teıkilatı 
kep e enc&menlerinden mUrek
td (Qn:ıhtelit enclimen) rü'yet 

'-· Muhtelit encümenin riya-

Ba.tmuharririmiz Mehmet 
Aıım Beyin Cenevreden gön
derdiği bu şayanı dikkat baş
makaleyi dördüncü sayıfamız
da okuyunz. 

V- A- K-1- T 
ın 

3 üncü tertip hediye 
kuponu : No. 34 

--------------·---...-----

Şeref Bey bir aile kadını ile münasebet 
tesis etmek teşebbüşünde bulunmuş, ka 
dınm böyle bir işe altolmak istememiş 
ve meseleyi zevcine haber vermesi yü
zünden neticede vali aleyhine bir iskan· 
dal tertip olunmuştur. 

Bu neşriyat üzerine dahiliye vek:lle
tinde tahkikat yaptım. Dahiliye müste
şarı HiJmi Bey bizzat bana şu sözleri 
söyledi: 

- Yarın gazetesinin lzmit valisi hak
kındaki yazılan eski bir şaıyanm gaze. 
te sütununa geçmesinden ibarettir. Bu 
şaıya ortay~ atıldığı zaman biz derhal 
tahkikat yaptrk Ye anladık ki bunlar a 
sılsız ve yalandır. 

Mektep çocuğu - Blok var mı ? 
Dükkancı - Ismarladık ama, bekledij'imiz postadan çıkmada. 



~ıı? 
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Soğuklar 
.E.c?~.! 
Bir tramvay kazası 
Tramvayın arka•ma 

asılmamah! 
Evelki gece bir tramvay ka

zası olmuı bir aenç bacağından 
ağır surette yaralanmııhr. 
Şehremininde oturan 19 ya

şında Mehmet isminde bir genç 
gece saat 21 de Edirnekapı 
battmda iıleyen 431 numarah 
tramvayın arkaıına aıılmıı 
tramvay TUrbeye geldiği zaman 
arkadan gelen 48 numarah 
tramvay tarafmdan sıkııtmlarak 
bacatından yaralanmııhr. 

Mehmet hastaneye kaldml
mııtır. 

Amman kasap! 
Çarııkapıda kasap Haaan ve 

Ali Efendiler arasıncia müşteri 
rakabeti yüzünden kavga çıkmıf, 
kasap Ali Ef. kuap biçağile 
rakibinin üzerine hücum ederek 
Hüıeyin Efendiyi başından ya
ralamııtır. 

Yaralı Cerabpaıa haıtaneıine 
kaldmlmıı, carih karakola gö
türülmüştür. 

Sabıkalıların resimleri 
Polis mUdilrlüiU ikinci şube

ıinde bulunan sabıkahlar dos
yalarında bulunan resimler çok 
eski bulunduğundan sabıkaı.Iarı 
tethiste müşkilat çekilmektedir. 

Bunu naıan itibara alan 
ikinci fube mlldUrlilğil bu re
simleri yenilemeğc karar ver
nıiıtir. Sabıkalılar yakalandıkca 
fotoğrafları çıkarılarak dol.Si'.,. 
konaC'..:alrı .... 

Zavallı Ferhat Ef. 
Kaıım paşada Bahriye cadde

sinde Eyup efendinin kahvesin
de ocakcı Rizeli F erhadı arala
tında çıkan bir kavga neticesin
de hemıerisi serseri takımından 
Mustafa ağır surette kolundan 

Yaralamış, Ye kaçmııtır. Yaralı 
Beyoğlu hastanesine kaldmlmıttır. 

~t iş'eri muhuebedl ğ!nd!.: 
Suiiştim•l tahkikatı 

ilerlemekttnlır 

. latanbul zat itleri muhasebe
cı}' J:.• d 151nde meydana çıkarılan cüz-
h ~n suiistinJaline ait tahkikat 
ıtrnek üzeredir. ilmühaber aah

~~karlığı ile cüzdan hırsızlığı gi
~ ikiye ayrılan bu suiistimale 

~ıt. tahkikat enakı yakında müd-
cıurnumiliğe verilecektir. 

h 150 mahalle muhtarmm ma· 
• 1aıfe rinde oturmıyanlar için de 
ı rn·· 

1 
llı aber verdikleri meydana 

!1 ~rtıı4tır. Bunların bir kısmında 
h tıı;.İ)'et göriilmetnekle beraber 
b a ıs nin vaıifoyi ıuiistimal mıı
tıı:~ti <leğ şmemektedir. Baıı il
i"~ abeı !er ise hayatta olmıyan
,, natnıba ~akartilmıı bulunu-
1 or c·· d • hu · uz nn meselesine gelınce 
\:a nu 1 rnahiyeti sahipleri mtıra
l'IJ •H elnıiyen cilzdanların satıl
ltı~:~htfa~ ·borettir ki her iki me
(j'r be c ~ bu. qarraflar alika-

ulunnıa1dn dırlar. 
~1.ıht ı·- • l' ......__ e ıt rnahkemelerde : 

titl(. Y Unan mahk;;;eıinde 
"ru k lkt <lava 

t~h. t. • Yunan muhtelit mah-
... es· d ad_il ( .... ün ~abah . toplanarak 

"1ibaı ~tıyoryadiı, jotj ponagiı, 
ttı~\ittıc_a•uınoa ef~dil~riu bUku-
6it "•~·i., Elrrem he;tn Yunulı 
ltlt ~ttıkf'~ tirk•ti ııile;lıin~ ib
cı,,. eri da"1ann rii'yetine 
••til.::--it, ınıdıakeme karar 
b~~~ bafka bir pne 

Başladı , Karadenizde Şiddetli Fırtına Var 
( ___ H_a_v_aJ_a_r __ s_o..;ğ._u_y.;....o_r ___ ıl ~ te ·~ ':!!. ü bade ı ede 

Tazminat talep-
ı r·--S-ıhh_a_t_i-şl-e-ri-m-iz--...,! 1 sli~'.l:dkaçakçılJğı 

Iatanbulun dünkü manzarası 

Kış geliyor 
Karadenizde de fıriına 

btJ~ladı 
Evelki gün başlıyan oldukça 

şiddetli soğuklar dün de denm 
etmiş, yağmurda muhtelif fa11-
lalarla akıama kadar devam 
et mittir. 

Havalar iki gün eYeline kadar 
çok mutedil ieçiyordu. Hatta 
Erenköy, Göztepe gibi şehrin 
sayfiye yerierinde çiçek açan 
erik agaçları bile görülüyordu. 

Havaların bayle birdenbire 
soğuması henüz evlerine' kıtlık 
odun, kömür almıyan aile baba
larını telaşa düşürmüştür. 

Kar.ııdenizde de fırtına vardır 
DUn limanımıza gelmesi bekle
nen vapurların ekserisi gelme
miş ve gecikmiıtir. Karadenizde 
bulunan vapurlar mahfuz liman
lara çekileıek fırbnanıo dinme
••nı beklemektedirler. 

Dün Kandilli rasatanesindcn 
aldığımız malumata göre haya
ların soiumasında gayri tabiilik 
yoktur. So§'uklar mevsim icabı

dır. Dün hararet i.ıami 9 asgari 
7 derece idi. Rüzgann sürati bir 
aralık 17 metreye kadar çıkmıı
tır. Vasati olarak 14 metre sU-
ratle eımiıtir. 

Bugün hava kapalı olacak, 
poyraz eıecektir. Yağmur yağ
ması muhtemel değildir. Rasa
taneye göre soğukların tiddeti 
geçmiıtir. Hava yarından itiba
ren açacakhr. 

Bu kış 

nameleri 
Bir an evel komisyona 

verilmelidir 
Muhtelit Mübadele komisyonu 

Ankara itilAfnamesi mucibince 
etabli Rumlara, Istanbul hududu 
haricinde bulunan emlAklerini 
tazmin için beyannamelerini ver
melerini bir teblii ile bildir•lt 
ve eylülden beri etabli Rumlar 
bu beyannameleri vermeye baş
lamıılardır. Şimdi de bir ikinci 
tebliğ ile, mnbadele komisyonu, 

17 ki~inln tevkif ~dildiği 
a$1lJrZ 

Glimri:kten ilah kaçırma maddesin
den hakkında tahkikat yapılan tüccar· 
dan l\lchmet Edip Bey, mevkufen ikin· 
ci miistnntiklikçe isticrnp ediliyordu. 
DUn nk~m kefaletle tahliye olunmuş· 
tur. 

Tahkiknt devam edyir. Bu meseleden 
dolayı 17 kişinin tevkif olunduğu şeklin 
de bazı refiklerimlzde kaydedilen haber 
adliyece teyit edilmemiştir. Bu habe· 
rfn bazı kim elerin malümatınn müra· 
cn:ıt olunmasından çıktığı anlaş1lmak. 

tadır. 

icra kanunu için daha henll2: beyanname verme- ı ...... 
miş olan etabli Rumlan en kısa BarodtJn ikincı bir cevap 
bir müddette beyanname ver- Kemal Cenap B. btenildl 
meğe davet ediyor. Bu beyan- Morfinli reçeteler Ankarada icra ve iflas kanununda 
nameler, emlak sahipleri daha tadilat esaslarını hazırlıyan komisyon, 
etabli vesikası almamış bile olsa Sahiplerine iade olunacak tetkikatın me§gnl olmaktadır. 
verilmek Jizımdır. l k 1 Istanbul barosundan gelen ce\'3p, 

.mı, O ~nmıvaca mı noksan görülmüş, bazı hususat hakkın· 
Garbi Trakya etabli Türkleri lçınde kok~ın ve morfin gibi madde· da yeniden mnlUmat istenilmiştir. 

de, GümUlcüne taJi komisyonuna ler bulunan ılaç reçetelerinin ilaçlar H ı•t F h • B • d 
eczanede yapıldıktan sonra ha talara a 1 a rı eym avaaı 

beyanname vermektedirler. Yal- ş H geri ,·erilip, verilmiyeceği münakaşası air alit Fahri Bey tarafından 
nız, beyannameler GümülcUnede doktorlar araı:ıında aHika ile takip edi- ''Darülbedayi'' mecmuası aleyhine açı
şimdiye kadar, istiyenlere imzaile len mühim bir me ele olmuştur. lan hakaret davasının rü'yetine dün Is
veriliyordu. Mübadele komisyonu M~le şu suretle meydana çıkmış· t.anbul ikinci ceza mahkemesinde de-
bir mektupla bunların her iıti- trr: vam olunmuştur. 
yene bili bedel verilebileceğini Tıp fakUltesi müderri lerinden dok. Dünkü celsede, daYamn me\o:zuunu 

~ı· k tor Kemal Cenap Bey bir hastaya yaz. te~kiı eden "Zoboo!!-lu" imzalı yazıyı 9 uncu hı ı omisyona bildirmi•tir. ,, l :.- -
Y dığı reçetenin ihıç yapı dıktan sonra yazan "Darülbcdayi" san'ntkaTlanndan 

T. K6mil Beyin seyahati ha taya geri ,·erilmediğini görmüş \'e ,. f. R B h d '"I - , . as ı ıza ey azır ı. ~' ecmuanın 

T fik K A • 1 Bf . G b sebebini sordugu zaman 'elınde bulu- me , 1 .. d .... N . N . H 1 ev anıı . mn ar i . su mu uru eyıre .l eyır . ge • 
nan morfin ve kokain gibı mevaddın . . . . 

Trakya seyahati için henüı bir mahalli sarfını daima sıhhiye mlifettiş- ~e~ıştı. J?avacı Halıt. Fahri. Beyı ve. 
g:n tesbit edilmiş deg"ildir. 1 ikl bildirmek icap ete ·· 1 kılı Fehmı B. dava edılenJen lrfan E· 

ler: ne Hsa e ıgı • · B t ·ı d" 1 d 
Y 1 t · b .. ·Je receteleri saklamak mecburi· mın ey emsı e ıyor ar ı. 

unan ı ana gidecek komisyon çın °.> • ş h"tl - ld n· h etindeyim" cevabını almı tır. a 1 er çagın ı. ış ekimi Ruhi 
Maliye veklleti tarahndan y K 1 C B b"· l b. b . Vamık Beyden başkası gelmemiştir. Du 

i 'h d emn enap ey oy e ır mec urı-
nh ap e Herek Yunanistana yet olup olmadıfını ettiba odasından şahit kendlsin~e me~munda ~ık?n yazı-
gidecek olan 5 komisyonun bir- sormuş. Ettiba odası buna cevap ,·ermi· da Halit Fahrı Beyın şahsı ıstıhdaf o
an evvel teıltili, Gayri mübadil- yerek sıhhat mUdürlUğüne havale et- lunduliuna dair bir intiba husule Yer
ler cemiyeti tarafından tekrar miştir. Dün Kentnl Cenap Beyle görüş- mediğini söyledi. 
rica edilmiştir. Bu komisyonlar, tük. Dedi ki: Muhakemeye gehniyen şahitlerin ih
takdiri kıymet için faaliyete ge- - Evet, böyle bir şey vardır. Fakat zaren cclbleri için on bir kanunuen•el 
çecekler ve iki ay zarfında itle- ortada izam edilecek bir mesele yok. perşembe glinü saat on dörte bırakıl· 
rini bitirmiş olacaklardır. Reçetenin hastaya iade edilmediğini gö dr. 

tünce böyle bir mecburiyet olup olma- ------------
Giritten gelecek mübadiller dığınt blitUn doktorJıınn mercii olan et· ~~dl~: 

Giritten getirilecek olan mü- tibba odasından sordum. Encümenler faaliyete batladı:ar 
badil Giritliler için evvelce bir Sıhhat müdürü Ali nıza Bey de şun- Dün ş~hir meclisinin muhtelif ~nc~-

k lan söyledi: menleri ılk defa toplanarak te\·dı edı-
vapur tutulara nakli dütilnUl- _ Eczaciların ellerinde bulunan len evrakı tetkike başlamı~lnrdır. 
müştU. morfin ve kokain gibi uyuşturucu mnd· Kimsesizler yurdu 

Fakat bunun, Dahiliye vekl- delerin nerelere brfedlldiği müfettiş- Ayn Sof yadaki ldm esiz çocuklara 
letinden verileceği bildirilen 4000 lerimiz tarafından daimi bir kontrol mahsus yurdun tevdii takarrür etmiş. 
liralık tahsisat ile kabil olamı- ultııtda bulundurulur. Eczncilnr bu ilaç tir. 
yacağı ahlaıılmııtır. Mübadillerin lan nerelere kullandıklarını ye iknlar- Yeni diapanıerlır 
nakli için dUtUnUlen çare ikidir. la bize bildirmek rnecburiyetindedirler. Şehrin muhtelif yerlerinde dört yeni 

Bazı eczacilann vesika alarak reçetele. dl pı ııscr daha ıtçılmasınn karar veril-
h Birisi, her biri sine bilet Ucret-Şe rimite bir çok seyyah rl alakoyduklarını ettiba odasmın bize miştir. 

gelecek ferini •ermek, 8tekisi Mısırdan olan müracaatlarından anlıyoru:r# K~patllen ehırlar 
Bu kış Istanbula bir çok seyyah ge. avdetinde, Seyrisefainio Giride Biz de bu mesele karşısında kanun· l\tühlctln l.ıitmesloe rnltmen bazı ahır 

lecektir. }'akat, burnya gelen ve çıkan uğrayarak mübadilleri alması. da sarahat göremedik. lşi vekalete sahiplerinin ahırlarını sıhht şekle ifrağ 
seyyahların ekserisi ancab: yarı yolda Her halde bu sonuncu fikir yazdık. Cevap bekliyoruz. için meşgul oHtukları görülmü~ \'e ken· 
Istanbula gelmek akıllarına geldiği. ve ... 0 değcrı· olanıdır. dilerine mlisandekiir dnvrnnılmıştı. 

.... Gü mru kıerde; ı d"I"' yahut ~lehri gördükten sonta çıkma!< jg. --. ---- Bunlardan bazı annın tn ı uttan ttk 
tedikleri için pasaportlarını ,·ize ettir- l J Umumi müdür gitti rar vazgeçtikleri, son bir tefti~ meydn-
meden geliyorlar, bumda da karaya çı· H..bçCılt haberler Gümrükler umum müdürü lhsan Ri- na ~ıkarmış. Dunun üzerine bu ğibi a-

kın~a, iki misli ceza vermek mecburi- • MÜSKiRAT VE ŞİŞE FABıtlKA fat B. dün akşam Ankaraya gitmiştir. hııl:ır kapattırılmıştır. 
yctınde. ~ahyo.rlar. LARI _ Müskirat idaresi önümüzdeki Mumaileyh hareketinden evvel kendisi- Terkoı iti ve belediye 
~~ gı~n .vazıye~lerde c~zı~ alı~mama- sene içinde Konya Ereglisi ''e GaıiAyn- le görüşen bir muharririmize siltih ka· Tcrkos ~eseleslni Ankarnda takip e

sı .ın _se} abat şır~ctlerımız ah\kadar· tapta yeni fabrikalar açmağa karar ver çakçıhğı meselesile kat'iyyen meşgul ol den belcdıye fen heyeti mü<Hirü Zlya 
lam müracaat etmı!'ıleı·dir. miş, bunun için bütçeye lflzımgelen talı- madıgım, istirahat ettiğini söylemi,.tir. Be}fn, belediye reis mua\·ini Hamit Bey 

. sisatı koymuştur. le beraber U .. i Uç güne kadar Ankara· 
Balıkesırde S. F. ne yapıyor ? . ._ . . lnhlıarlai-da: dan nvdeti beklenmel<tedir. neledtye 
B l k . ·d' k r·· . . idare hır de ~ise faurıkası tesı~ etme· l f . d ' . . . a ı csıı c çı an urk Dılı gazete- • . 11

• Pipo t-/IUlnO mata ilırl c 1 erkos meselesı üzerınde 
. d k d - ·· 8 b •c knrar ,·ermıştır. , .. f. kl'.I . . 

sın e o un uguna gore er es fırkacı· K k 1 • " . ol tık . . h T"'t•• "d . nt 1 ketimize kilosu • u ın ve u etinin belediyenın noktaı na 
1 d ka 1 kapı d 1 aça ·çı ıga m .. nı m ıçın mu a- u un ı aresı em e • t• 1 i b" 
ar om a ' P . 0 a.,ıyor ve mak .. faza te. kilatı tak,·iye edilecektir. 37:JO kuruşa mal olan Amerikan pipo tü v.:ınna 1:. ıra< ettiğine dfilr utnum ır 

husuz para toph) orlarmış. Bu ı>ar:ıyı ş .. kanaat Ynrdır 
k • · •• ·t d·kı · 1 • üSKODAR TIRAMVAYLARI tünü yer:ine 1000 kunışa satılmak uze- · 

top.la'?'a . ı~ın go::. er ı erı . s~ 1ep de O .. ·I ... - re yerli t•ipo tütUnü y~pmnğa kani \'er-IP•llllı•liiiiiiiıilllillillillİlliliİIİlm•ll! 
şu ımış: "}akında masrafa ıhtıyacımıi skudar trnmva) nrının Kadıköyune . . . l b. Ut bb"s lat a DarOlbeday· temı"ller· 
olacaktır''. kadar temdidi için ) apılan faaliyet kı· ?'ıştır. Runüun ıç tn "tır ~ti eşile 1 grubp · · ı ı 1 

d . ., . ·ı k 1 ıdıtreye m racan "' mış r. u gru a Bugün matine 1 1 
lı.r"'" bu ihtiyaç ne ır. şın gelmesı dolayısı e a triııtrr. .. k , .1 kt" ISTAHBUL BfLED JES 

1:1 . • k 'lkh dott e ·sper rnrı ece ır. s:ıat 15 buçuk· 
----P-D~CRO attın ıkmalı anca ı aharda kabil B l k at h ta ve suvnre 

VARlDA'i' l\t olacaktır. a 
1 

m e a.uısı saat 21 buçukta ~~~ t~ ~~ l 

'

' Şehrimizde IJulunan varidat .~mum * CU.MHUJUYJ<JT DANK • Balık~ı: mUt:ıhas!iım M. Yeberman 8. U lr r 
müHUrU tlün Ankarnyn dönmUştur. ZIRLllU.AIU - Devlet b~ kASlh "~. yarın Ankarndan gelerek yeni te:;kila- ır nHUUA 

. ,. , . n ası az~ ta başhyacaktır . 
f 1BRAII1M ".l'AIJ B. BUGÜN lığı dernm ctmektedır. Bankaya hıs- Oeuril~i 1 
1 BURSA YA GlDlYOR sedar olan memurların adedi 7,ooo e MEK1'EPLl~HDEJU PAJOH 

1 
Birinci utiiumi fuüfettiş lbrnhim 1'a· yakınlaşmı:.tır. ÇOCUKLARA Y AUDIM tabfoer~:ri~ il 11 

li B. bui\ln iStirahat etmek üzere Bi.ir- : TlCAn~·r ODASINI~ 1931 ~OT· Hilaliahmer merkezi yarından Hiba· Piyeı 
J S&Yll Jiareket edecektir. ÇF..SI •. - Tıcaret odası l'ıyaM!t dıYanı ren mekteplerdeki muhtaç ~ocuklara ' :\lu hip zade 11111111 

e~:' elkı ~aliah topla.h~rak odanııt 1931 ekmek, peynir, helva gilıi yiyccekfo U- Celal 
NURULLAH ESA 1' n. hutçeslnın 011 şeklını teshil etmiştir. zerintieki ~·ttrdımıtta haşlıyncaktır. li'a. Altı yaıından aıağı çocuk-

Bankaltlr konsorsiyomu rci Nuru1- Dutce odn meclisinin önihtiUzdeki iç- kat duyduğumuz göre bu sene kafi tah· 
lah Esat B. hastalığından dolayı mı>kh·ltlmaında müzakere edililikten sonra ik· sisat olmadıği için yardım geÇen seneki! lar tiya~~t~!: 1~~~~~ 0~~ilemeı. 
mına. ~em.,..ıneldP.dir. tisat \'ekf\JetiJte ~önderilP.cektir. ne ıutzarnn yarı derecede az olacaktır. 
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VAKiT 
----.-~-- ---------~-._.. ___ _ 

9 teşrinisani, Cinevre - Bugün Ci-

nevrede Türkiye, Rusya ve Amerika da Jtalvan hıkii.yeai Naklede.: Haaan Şükrü 
dahil olduğu halde muhtelif memleket- - - - -

Kablelvuku his lık büyük adım YAZAN : Ömer - 60 -

Ben Medineye gidiyorum, siz nereye? 
leri temsil eden yüz elli kadar murah- Uykusundan uyandı 'r zaman karısı- ri çekildi .. Elleri buz gibi olmuştu. AI- Hemşirem döndüğü zaman, siz de bil" hik.lyeye b:ı~lamış, ona bu dağ'ın 
hastan mürekep kocaman bir konferans nı çocukları ile meşgul buldu. Karısı- nından soğuk terler döküldü.. onunla birlikte döner, orada uzun uza- şahit olduğu muharebeyi nakletmişti. 
toplanmıştır. Bunun adı (Tahdidi Tes- nın akşama çok sevdiği bir yemeği ha- Sonra bu halinden dolayı kendini ta- dıya kalırsa ben (Mekke) ye gelir ve Kafile üç gün _ _,ıunt:~ devam etti. 
lihat İhzari Konferansı) dır. Bu kon- zırlayacağıru duyunca giilümsedi. Ne- yip etti. Kendi kendine cesaret verdi. sizi orada görüı·üm. O zamana kadar Ü(i.1cü gün öğleye do~~ıa (Meleke) den 
feransın vazüesi milletler arasınd~ şe ile yatağından kalktı.Giyindi. Mekte- Mektuplar ellerinde ihtil:1çlı hareketler bizim de mukadderatımız taayyün et- altı yedi kilometro mesafede olan Se· 
harbi umumiden sonra devam eden sı- be giden çocuklarını öptü ,-e işine ye- le d la tı. Ve bir türlü açılamadı. O- miş olur. ref ~1evlciine yaklai'mışlardı. (Mekke) 
l~hla~ma müsabakasını durdurmak v_e tişmek üzere sokağa frrladr. danı: l inde asağı yukarı dola 

1 
or - Fakat yalnız gidilir mi?_ den gelen büyük bir kafilenin buraya 

hılıikıs yavaş yavaş her m~ml.e~ette st- Tramvay durağına ilerlerkrn ani bir b'. t .. {u masa ~başına gidemiyorJuY - Tabii gidilmez. Onun için bu tey~ indi,::i aşikardı. J "-ı filenin delili oları 
'.ihlan azaltarak müdafaaı mıllıye mas hisle ürperdi. Dişleri gıcırdadı. ('enelc-

11 ~r f 
1 

d .. d k' "b zem size refakat edecektir. Bu ihtiyar (Ubeyt) dikkat etmiş ve bu kafilerinin 
·aflarını asgari hadde indirmek için ha ri kısıldı .. Sebebini anlıyama<.lr;:ı asabi Eger hava ena ohsay 1

' ıçın ~ 1 u teyze de hemşiremi tanır, hemşirem de Hazreti Ayşe kafibsi olduğunu anla-
,,,,.,. 1 h . beynelmilel bir muka b. b h . . d ruh sıkıntısını ona amledecektı .. Fa- 8 . b k d 1 d 1 t ç·· k'" b' d'.. taht · ı -=«San avı - ır u ran geçırıyor u.. ..f' B .. k .. onu sever. ıze aş a a am ar a er- mış ı. un ·u onun ın ıgı revan 

ele layihası hazırlamak, bu layihayı Romanın, bu tarihi beldenin kinde ~dait Rmaatteessu ...... u
1
gun h~vai ço dıyı fik edeceğim. Bu sayede rahat rahat kırmızı bir kumaşla örtülürdü.Ubeyt bu 

1 k t lanacak olan asıl umu .. ı . omanın, en guze mevsım yaşa ı- 'd b"J. . . kt . L it,> ı b r ,e ece sene op · durmaksızın isliyen otomobillere, tra r.ı • . .. d.. gı e ı ırsınız. nu uza an _;ezınış ve ey ~ya ın e 
ı1i tahdidi teslihat konferansına ver- vaylara, arab~Jara, insanlara bu sah<ı :, gı hır gun u,.. . . - Çok muvafık... vermi~ti. Hazreti Ayşe, (Mekke) den 
ıektir. korka korka bakıyor, bu gürültü ha- •. O ha.ide bunu~ sebebinı harıçte de- Fakat mes'ele bununla bitmemişti. Med~neyc dönüyordu. Leyla bu haber· 

Tahdidi te5ılihat ihzari konferansı- yata mana veremiyordu. Tevakkuf ma- ı~~I, dahı~de, kendı ruhunda araması Leyla, her halde Hazreti Ali ile ailesi- den merr.rıun oldu. Çünkü o da Hazre· 
ın bugün üzerinde çalıştığı işlerin ma ha1Iinde beklerken çocuklarını düşün- lazımgelıyordu. ne veda edecekti. Onlara ne diyecekti? ti Ayşe ile birlikte geri döner ve Mek· 

lliyeti hakkında iyi bir fikir edinehil· dü. Bilhassa en küçük ve en sevgili oğ- ' · . r yüz gö::::' -·· -~ gayret ederek Mehmet, Leylaya bunu sordu: keye git~·-.:ı.ten vaz;reçerdi. K:ıfile Se· 
mek için tahdidi teslihat fikrinin ve bu lu (Tonino) yu... katihinin hatırını sordu: - Hazreti Ali ile ailesine veda eder- ref mev:dine vardığı zaman, Hazreti 
fikri tahakkuk ettirmeğe matuf faali- Başka bir gün bu hayaller karşısı- - 1 ~ i misiniz?.. ken ne diyeceksiniz?. Ayşenin geri dönmekte olduğu t:ıhak· 
yetlerin. nasıl meydana çıktığını hatır- na dikilseydi hiç şüphe yok ki dudakla - 4, ok iyiyim efendim. . - Hazreti Ayşeyi ziyaret~ gide~eği- kuk ~tt~ B~yük kafilenin konduğu yer 
lamak lazımdır: rından mes'ut bir tebessüm uçardı. Fa- _ l!~ni bugün nasıl buluyorsunuz?. ~ı ve onun yanında kalaca~ımı soyle- de lıuyuk hır ~a.dır kurulmuştu. Çadı· 

Harbi umumıden sonra ga1ip devlet kat bugün bu sevgili hayaller ona neş" _ Renginiz bozulmuş. Gözleriniz rım... rın _ kap~sında ıkı. m~hafız duruyord.u. 
lerin ve bilhassa Amerika reisi cümhu- değil, ıstırap verdiler .• Elem ve gözya:. 1111 ı... - Ala? ... O hald~ sen bu gece bura- ~7lar.m kafı~~-~ d~. bu ~.avaJı~e 
ru Vilsonun teşebbüsü 'ile vücude ge- getirdiler \ . k nda .. 1 .. 1 . da kal! Yarın ben ıcahına bakarım! durmuş, develer çozulmuş ve yukler ın _ l . \lla arı:ıısı soy enen soz enn H , h , d' .1 . ,. Le 1 ~ U' d" • ta ak 
len (Cemiyeti AkYam) mukavelesinde • • • 1 , .; t ld ·• 1 akta .. l'"k - ay. ay... ırı mış.ı. ya, iJCY ı çagır r o-

1a.-ı.,a o u,,unu anam guç u . . . ti 
milletler arasmda sulh ve emniyeti te- T k 

1 
ki d h n .. 1.. 

1 
,. Mehmet, bunlara veda ederek hare- nun yanındakı ıhtıyar kadına Ilazre 

sis için teslihatın tahdidine müteallik 
1 

ramvay ~la 1 ~rınd a Koş gt rlu 
1 

: '.)ime;. .. 
1 1 

. ket etti. Leyla, o geceyi orada geçirdi. Ayc~yi ziyaret ve kendisi için müsaade 
er yapa yapa ı er ıyor u. on ro m _ Bug =i n an aşı maz hır kuvvet ru- M h t k d ıd· D 1 · · t ı · · · t d' hususi bir madde konmuştu. Onun için b'l ti . , . . 1 1 . · ' . . 

1
.•. e me , er en en ge ı. eve er, hecın nca eme ennı ıs e L 

b .. t rhl l tahd't muru ı e erı mua)ene ıçın yo cu aı bumu kaplamış, hır mikrop ben ıgune ler ve bir tahtaveran getirmişti Leyla (Bitmedi) 

t u c~1mıdy'el b'slı a •. a~ın nası 1 v~ rasında geziniyordu. Bir kadın ~ :>k hakim olmuş .. Beni kemiriyor, beni ezi- hareketinden evvel atına binerek Haz~ ---------------
enzı e ı e ı ecegını zaman zaman mu nun gıcıklanmak gibi savurdu:,'.;u kal ·or . . . . • . 

zakere etti. Nihavet sırf bu maksadı . .. .. . d d .. . t r ' ... retı (..t\lı) nın evıne gıtmış, herkese ve-
. kaha ıle duşuncesın en uyan ı. Uı..e • s-- ı .. )en h 1 h 1 d · · · · Al.d ·· d · tahakkuk ettirmek üzere toplanacak o· • oy ene soy e ız 1 ız ı aıresın- da etmış ve Hazretı ı en musaa e ıs 

rafta da taşralı oldugu anlasılan kal 1 .. 1 ka"a fırl d · . H · Al' d 1 k · 
lan biiyük ve umumi bir konfernasa bir adam hiddetli bir küfür ;a, urmt en ~ ·· ı, so ., a ı.. tem~tı. azretı ı on an ayrı ma ıs-
haşlangr~ olarak ihzari bir komite teş- t . * * * temıyordu. Ona: 
kiline karar \'erildi. Bu komite ilk içti u.tki •. t b'l t. b" l'J · •·li,·enlerden indikten, Romanın - Kmm, burada kal. Niçin gidiyor- Ş h b ,,. J f 
mamt 1926 senesinde akdetti. diki ter~er~~n ramvaya le sız il . ::n;iz havasını teneffüs ettikten sonra sun? dedi. e vet ezlrgan ığı . 

llk seneler zarfında tahdidi teslihat e:Man aşıl r. ld t k . t' , ·I . ·ancı. tmi~ti ki bu melankolik hali kal- - Hazreti Ayşeyi ziyaret edeceğim 1 t b l .• dd . • • 
1
• 

- emur an a ama ıs.ı)oı aı k' t b'· .•. . . · t• d b 1 • s an u mu eı umumısuı 
maksadı etrafında Cinevrede yapılan . d'" .. dü. · ır~ acak, es t a ıılıgı, eskı neşesı av- ve onun maıye ın e u unacagım. • • 
faaliyetler hic iimit verici mahiyette de dıye uşun . . . ıd edecek ... Fakat ne yazık ki dört du - Oyle mi? O halde seni müminlerin vazıfe başına davet edenzl 

• Fakat ne hoşuna gıtmış ned\' • l'd · · i tt 1 k ak · t u·· ğildi. Çünkü tahdidi teslihat işinde her ' ı·ar arasından çıkmakla beraber yine va 1 esınıA z yare en ~ 1 oym ıs e- Arkadaşlardan biri, bir sinema ıı 
kesten evvel ön a'-'ak olması lazımgelen mıştı.t 

1 
h 

1 
d •. t' . ' Roma) da idi. Buhranın tesirile görüş mem. Selametle git evladım. nnu önüme koyarak ona dair ne dUşüıt• 

J - ta yan· uyunu asa egış ırnı. ' • Le ı· Al' in ıı · · ·· .. d... .. .. • . .it• büyük devJetlerdcn bazılarının bunu, . ' leri de değişmişti. (Roma) onun her za Y a, ın e erını opmuş ve ay- ugumu sordu. llanı dikkat ve mer~ 
bilakis beynelmı'lel bir tahakku··m vası- yecektir. d • (R ) d ~ud· Sıkı nlmıştı. la okudum. Sonra dostuma dönüp.a 

B .. .f d k • a . n d-- man yasa ıgı oma eg ı. cı, D'. t f Le 1.. ..t.. k k 
tsaı olarak kullanmak istedikleri zeha- ugun vazı e en aı::ıyor' Y n " :. · · · · ıgef ara tan Y ayı go urece a - ihtirası istismar! 

' . . • · . ayni hayasızlığı yapmaktan çeldnmiye- bunaltıcı havası, sınırlerını kamçılıyan, file hazırlanmıştı. Tahtaveranı taşıyan · .. .. ddt' 
hını tevlıt eder hır hattı hareket takı- kt" .1 t· 1 ki k d" ğu u so tüylerini ürperten gürültüsü ile bir ce- d 

1 
b kl' d Cevabını verdım. Butun işlek ca 

bine başlamrslardı. ce ır v~ 11 una . ~n 1 çocu 
0 

- h · d d (S ) eve er, onu e ıyor u. lerin duvarlarına da gazetedeki ilaJJıJl 
• kağa atmaktan hıçbır azap duymıya· ennemı an ırıyor u. ezar m meş- Leyla tahtrevana binmek istemedi .. .. .. . er 

Vakıa zahiren bir hüsnü niyet ese- ktrr hur sözünü hatırlıyarak acı acı güldü. 
0 

b' k f .di d 0 · yuzlerce buyüklen yapıştırılmıştı. 
1 ri olabilecek cihet vardı Avrupanın ve ca ·• ) • na ınme ' enasına gı yor u. nun binde gazete alacak beş kuruşu olıfl' 

A 'k b' kı :.hi d 1 tl . Memurlar çekildikten sonra birden- (Romadan çıkan Romayı kaybeder • için, kendi atı her şeyden rahattı. Fa- yan mektep1iler de bu cümleleri şeltril1 
C me~ ;n_::k _ır sı: :.~ n; e~ ~len bire mazisinde geçen müphem bir ha- Ah ... ne olurdu- Romadan yıkılıp kat Mehmet, razı olmadı: duvarlarında okuyorlardı. 
h elmdı.) etaıhd"d~ atmal'h at kı .r o ma ı abrı diseyi hatırlar gibi oldu. O da bir gün gitseydi... -Atlar,sizin geçeceğiniz çöllerde ise ya- O ·ı. b d t k d - ki ..,.. a e ı ı es ı a on~eransına u • . ı anı ura a e rar e eyım r 
d J ti d hh 1 d t ı biletsiz olarak aynı· yoldan geçmişti. - Yolları tanımıyorum. Bu benim ramaz. Sız atlarınızı burada bırakınız k 1 h'"k .. h "-"" ev e er en mura as ar ave o un- . _. . . . . . . . zımı o uyan ar u mu acı ve ~-

t A .k R .1 T" k. Vakıa sevgili karısının hatırım kırma- memleketım degil. Bu b~ka bır dıyar .. ve bır hecıne bınınız. Bundan başka b 1 1 muşu. merı a ve usya ı e ur ıye . .. . . d b' u masın ar: 
bu daveti kabul etmekle kendi hüsnü mak için beş parasız olduğu halde YO· Dil" .Lzap ulkesL.. . a~lam t~~nı~ da~~annA:n ::ı;a:;a "Soldurulmuş bakire. Gayet açı~ 11 
niyetlerini göstermişlerdi. Fakat diğer la çıkmak mecburiyetinde kalmıştı. Fa Etrafına bakındı ... Uzun boylu bır a- sıze re a. ~ ec~ r. ~ Yb r. serbest olan bu filmde bir ırz düşınJll' 

· · · · · · ı ı k bah t' · ı · d b't 1a la ona bakıyordu Bu adam sızı dogrudan dogruya a. la- ' ,. 
taraftan tahdıdı teshhat mes·eıesı ıçın kda!.n

1
e ~ ud~saDo s?1'kiod.~ .. a 1ı ~ ~°:1kış am sa 1 ndazart r N d:· mın (Mekke) deki konağına götürecek- nm bir bakireye malikiyetini tasvir 

hazırlanan bazı mukavele proJ·eıerine egı mıy L emın uşunce erını ı - - Bu a amı a.......... unı_ e ıye d h' i ınt· 1 ah 
1 

. u"tt' 
. .. .. . • . • ., tir. en ıss ve ıra.s ı s ne en m ı• ,. 

bakılınca memleketlennde buyük sılah mal ettı. bana bakıyor... _.,.ükl d 1 . ti b. d. il- vidir. Soldurulmuş bakire rolü ı•J<J1 
imal edilen büyük devletlerin bu vesait - "Hepimiz ayni yolun yolcusu.. ::: .... z daha yürüdü .. Dönüp bktı. . ... b~r evte erın sırk afı;ılnahm kırte line Holt tarafından ifa edihneı.t" 

ah ı k .. ··k d ı 1 .. b' h .. 1. mış ve ır saa sonra a ı e are e ,, ten m rum o an uçu ev et er uze- Tahsil ve terbiyeden mahrum ır alk .. Yine ayni adam ona gozet ıyordu. h 
1 

t Le r M h d. dir 
rinde bir nevi kon trol tesis etmek iste- Şuurdan mahrum bir güruh! ... ,, - Benden ne istiyor... azıtrahanmış .. 11· dy a~ e km et mht ısrana- İİk bakışta gazeteye nasıl girdili' 
diki · h" k ti h.. na arr.mu e emıyere a revan ğf' 

erıne ukme!n_ıe ~~~re. ası~ ~- • • • ~· .. 11m:a.rmı sıkl~tıraı. Arka~aki a- girdi. Burası bir oda kadar rahattı. I- ne, ?tele duvarlara nasıl yapıştırıld1 
1 

luyordu. Onun ıçın s . tıcaretinın Adeti hilafına tramvay durmadan yak seslerı de yaklaştı. Kuvvetlı nasır- çeriye yataklar döşenmiş, kenarlar yas- na şaşılan bu satırların asıl maksadf1', 
kont:oı~ hakkında aktedı~en mukavele atlamıştı. Iı bir elin o::ı.uzunu sarstığını zannetti. tıklarla süslenmişti. araştırmak yersiz bir tecessüs saY111 

ye TurJ?ye. murahhasları ımza koymak - "Eğer biraz daha yavaş davransa İrkildi v~ baktı .. Hiçbir şey yok- Mehmet kafileye veda ederken ınah- maz sanırım. 
tan çekindı. 'd" t k lekl · lt d d d' K" i d'" k ihti bi kad 1 .. • b'l" ·· • -"11" . • . . . ı ım e er erın a ın ay ım .. ,, ıye oşey oner en yar r ın a zundu. Leylaya kim ı ır ne zaman mu- Gayet açık, serbest, ihtiraslı SBJ: ı 

D.ah~ s.onra ~zar~ !ahdıdı teslihat düşündü. Yeni yapılmakta olan bir e- karşılaştı. Ona da ayni korkak nazar- laki olacaktı. Mehmet, bu hissini yene- lerin manası da bu kelimelerin detıı1;. 
komıt.esının faahye.ti ~ıs~eten d~a.m~ vin yanından geçti .• Arkasında bir gü- larla baktı. Ona da ayni suali sordu. medl ve Leylaya clö.ıerek: ettikleri mana kadar açık hatta sa~' 
kul bır safhaya gırmıştır. Bu ikincı rültü duydu. Bir araba gürültüsü... - Benden ne istiyorsun?.. - Leyla kim bilir? Bir daha ne za. tır. . , 
safh~ ~elec~k sene toplanacak u~umi Döndü .. Hiç bir şey göremedi. Yanıldı- ::"akat ihtiyar kadm ondan hiçbir şey man buluşuruz. Bu şehvet bezirganlığı ihtiras ıstı~ 
tahdıdı teslihat ~o~ıferansında muzake ğma hükmetti. Biraz daha ilerledi. Ar- istemiyordu. Ürktü ve sola sapıp kay- Dedi. Leyla onu teskin etti: marıd~r. Başka hicbir sd;t araına.i& J 
re esası olmak üzere hazırlanan umu- kasında yine bir ses boldu.. _Merak etme Mehmet! yakında .. . .~ dşJll. 

" tahd'd. t rh t · ·d· B - ' zum gormeden ılanm alnına bu ıı· mı ı ı es ı a proJesı ır. u pro- S ki b ..• h la d .. d" . • * * Mekkede buluşuruz. Şayet gelemezsen . . . . . . k. şe 
· ti hakkı d k ·· 't · i an ırısı ıç nyor... on u yuıe . gayı vurahılınz. Her hıs gıbı bel 1 , 
Je ne ce n a ço umı verıc şe- b. k "C ı~ A .. .. td•V• akit haber gönder Ben hemen dönerim ... 111ııı kilde olmamakla beraber tahdidi tesli- ır şey yo - a c rango,, onune ge ıgı v · • · vet te istismarın bir uzvudur. P 

hat fikrinde yavaş yavaş iyiliğe doğru Boğazında düğümlenen bir hıçkırık arkısmda uzun boylu adamı aradL Fa: nu ::~~~~ memnun ?ldu .. ~ylan~~ o- sahası ayrılmak şartile. ,,. 
·den bir terakki bulunduğunu da gös- bu acı sesi başkasında değil kendisinde kat bulu .adı. ihtimal. "ku~untudur,, dı k g de ve onu ıstedıgınde şuphe Filim ya tavsif edildiği gibi Jt~'1' ~ f . araması icap ettiğini hatırlattı.. yerek kendbini tesellı etti. yo tu.. . ten açıktır ya değildir. Her iki Jl~~k• 
crır. . · •t - B .. . d k. k 1 b ı k b" d Kafile hareket etmış ve Mekke yolu- ' rır 

1. a • konferans cvvelkı· sene bu Kendı hıçkınklannı ışt memesı ne u sırada onün e ı a a a ı ır en t da günahkarlıkta ayni derecede o .1t• 
.lz rı . . b. b h nu utmuştu tiJl ıv· 

projeyi bir defa tetkik ve müzakere et- kadar garıptL . . . ıre karıştı. iki üç . !8" anc.a .. avaya Leyianm 'kafilesi Kubaya vardığı tır. Gerçekten açıksa, memleke dtf' 
. t•r Geı-en seneki i,.timada proJ·e Fakat o kadar kendınden geçmıştı kalktı .. Beş altı el sılah sesı işıtıldf. _ • . . lakına hücum değilse şehveti ufS! 11• mış 1 • ~ ~ - • zaman kızcagız annesının mezarını zı- ' . pil 

nin ikinci müzakeresine başlanmış. fa- kı... . - Sakın bunları uzun boylu adam ya t t k . t d' 0 . . k n . mak için yapılmış bir cürümdiit· ·ıetl 
kat tamamen ikmal edilememiştir. O- Hakikaten hıçkırıyor, ağlıyordu •. atmasın I •• diye düşündü.. Fakat öyle d red edmeK ısb e ı. .~u_n ıihçıt~ a kı eyı gisi olursa olsun, müddei uınuııti 1 

G n · ki ·· · d b' k ur ur u. u a camımın ıyar ay- d t• 
nun için bu seneki içtima geçen setı.e- er mış yan.~ an uzerın en ır aç değildi.. Kafaları kızan iki üç sarhoş yumu onu karşıbyarak annesinin gömü vazife başına çağıracak işlerd~n rıJl'cl' 
nin devamı mahiyetindedir. Konferans- damla ılık gozyaşı. aktı . .' .. . kavga ediyorlardı .. ikinci defa olarak lü olduğu yere götürdü. Leyla mezarın Geçenlerde gene bir sineına. ılA feci 
t l . t k b - Sabahtanben benı uzen benı sı- b' k 1 il"h d h tıld ' "B k' k t kib. f zcaYa f. a mevcut o an cerc)an ar ı u sene k . ' . ır aç e s a a a a ı.. üstüne kapandı ve ağladı. Hayatta, pek a ır onca,, er ı ransı -" 
l . . tl I b•t• ·ımesine ma an hır şey var .. Acaba bunun sebebı . . ..ğ .. . b" k·ıd t .. d·ı . ti f'tjl.J""'_... ıu .. oJcaın mu a •a ı ırı - ., Kurşunlardan hırı go sune ısabet kimsesiz kalmıştı. Yarın ne olacağı, ne- ır şe ı e ercume e ı ınış .' IJ.JlBr 
tuf bulunmaktadır. ne ·Z- 11 1 .. b' d h .. etti. Bütün gün tepesinden ayrılmıyan reye varacağı tamamile meçhuldü. Ley dilinde o tercüme pek fena hır "'ı·ıııal" 

. . fk. . ava ı yavru arım sızı ır a a gor .. 1.. . .. . d'ği b. 1. d H tt b f kler o 1 •• 
. ~lalı h~zırda cihan e .arı ~~umıye- miyecek miyim ... yoksa .. ? o.u~.; ~ıç umıt.~~m~ ı ır za~anda JA., acı acı ağlıyordu. Onun ihtiyar ar- ge ıyor u. a :!' azı ren İda 11e .. 

sının en zıyade nazarı dıkkatını celbe- Sayıklaya sa ki d . . 1 hıç umıt etmedıgı hır yerden anı ola- kadaşı koşarak ona yardım etmiş, onu programlarını bakın lstanbu te1'et1" 
. ih tahd'd' yı aya aıresıne ge - k 1 l""d e ıneJIJ den nokta hır tarafta tesl atın ı ı di.. rak gelmiş hiç elem vermeden, karısı- mezarın üzerinden kaldırmış ve onu tes ç~ şe~ er o~anıyo.r 1 Y 

ve hatta tenzili münakaşaları yapılır- Katibi bir deste mektu ttı nı, çocuklarını düşündürmeğe vakit bı- kine çalışmıştı. rıne gondermışlerdL .. 1' ııJt 
ken diğer ta~afta ~uhtelif. de~let~er a- _Bunlar ne?.. P uza · rakrp hıçkırıklarını arttırmadan onu Leyli, ~en~d~n tahtrevan~ götürül- S~n~ma, in~n z~~asınm .Y~~e ı;D~ 
rasında en şıddetlı ve tahnpkar hır tes K kunç bir sey görmüş gibi geri _ yere sermişti.. müş, ona bındırılmiş ve kafıle hemen keşfıdır. Onu boyle ıgrenç bır şe c: btı1' 
l 'h t ·· b k 1 kt l or !i ge k · ı· k ıı başı bOıt 11'1' ı a musa a ası yapı ma a o ması- """''"111111111, 1111 __ ,_, ... """""'"'.,"""'' .. ""-"" .... ~................... hareket etmişti. Çünkü kafile burada ma ıs ıyen para u an ıat,. 
hr. Eğer tahdidi teslihat konferansı terek .. ... :.. :rıer almr.1asına imkan vel'ici OüLHANE MÜSAMERELERİ kalacak olursa, Leylanın kederi arta- kılmalı mı? lşte görüyoruz ki oıı rtgf• 
her şeyden evvel bu silahlanma yarışı bir vaziyet husulüne hizmet edecek o- Gülhane hastanesinin 1930 - 1931 se- cak r. zançtan başka hi!;bir şey taıııırt11°rıoa" 
na bir nihayet verecek ve siHhlanma Jursa sulbü müsalenıet yolunda ilk bü nesi ikinci müsameresi Teşrinisaninin Kısa bir müddet sonra kafile Uhut Kendimizden geçtim, bari çocuJilS 
müsabakası yerine tedrıct bir surette yük adım atılmış olacaktır. 16 ıncı Pazar günü saat 16.30 da inikat datrna " :rrnıştı. thtiy:ır ~adın, Leyla- za acıyalım ı_ 
harbi):e masraflarını tenzile doğru müş JteluHel .A..su,,. edecektir, ya annesini unutturmak için çok cazip · 

. ' . .. . 
J · ,,. . .. • • 

Şütu'1iard~ ·Seyahat 
. . ,. . ( . ' . - . . . 

. . .. . . .. . 



-------!!!1!!!!!!1!!!!!!!11!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9!!'!!!!!!!!!!!""!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!! .. m!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!e 5- V AKIT 14 T efrinaani 1903 

Sinema yıldızları nıçin sık sık boşanıp evlenırler ? . 
işaretler 

Bir kaç poltiayen tipi 
Bir lngiliz Sinema Yıldızı Size 

-..V.tmdekl refakat memuru diye 
bahmdarnp pou.Jer TUdulle mem
lekette kapı pldıraralı: n&m1181111& te
ea'rils etmek lstemedlil bir n kalma
mıpır .. Bu atırlan yuu adam, :ya 
proleqoneJ. 18hut amatlr politiaf)'eD
cllr. 8arktül politiaf7eil tipi en ziyade 
...--. ıızdaa, Jaa7adan hahaederek 
lfe Prlfea muhbiri adıktır. 

Bunu Anlatıyor 
Madelen Karole ınanmak lazımgelirse bunun sebelıini 
bız yıldızların kisa ömiJ.rl'ii olmalarında aramalıyız 
Sinema yıldızlannm evlenip lan servetler en mDthit aervet-

botanmalan, daima gtmlbı en lerclir. 
Saftlı polltlafyen p7Jfmemnunlan 

&JÜ)andırmak ipa )1ibekten bafınr: 
merakh dedi kodulanndan birini Fakat Holivut insanlan çok 

._ By aball ne duruyonnuıuz? HU
ktmet elal8 ayaHnlzfn namusuna mual 
lat ol117or diye lranlye benziyen cflmle 
lerle Wa bqlar. Çtlnk8 bu dofru ol
..,..U bitin tehrfn kapılartnı fal4n1-
Yor, bittin IÖrin kadmlanna musallat 
ola,-or diye bir name ile elaleme 
W aalatmadan enel a,..U aözfl müddei 
um111111Te aöyllyebillrdL Ama za. 
aetmem ki böyle iranl bir cflmleyl res
mi m•hmda tekrar edecek bir babaye
tlt bal11118ml. 

tqkll eder. Bunun için bir filim kua ve çok seri yatarlar. Onla-
yddizı evlenclimi her kes, ,, ba- ra ı&re bO~lbı dünya çok yavaı 
kahm ne kadar alrecek? der hareket edıyor. Onun için onlar 
hatta bopndımı ıeae .~ a&d bir kelebek gibi Yilfarlar ve bir 
tekrar eder, ,, b~kahm ne kadar kaç ae~elik ikballe!inde he!f~yi 
il k 

ı&rmegı ve he11e11 tatmayı ıa-
a rece,,. l E "tli k 

ln..:ıı • ld •---d ter er. n sura , ea ıı , en g&z 
... z aınema yı ııaanu an h b·n ı 

M dl k ı b 1 • a ca otomo ı er, mot&r er, tay-
a en aro ~ meac e11 mev- yareler, atlar, k&pekler, onla11ndır. 

zubahaeden bar 1aıaamda fU Operatörler, doktorlar, diıçiler, 
ı&zlui a61ll1or : bOtlln ilim onların emri altında-

Her kes bizim halimize gll- dır. Evet, sefahat -.e herıey 
Maamlflh bir polltfsiyen için 

h mflmJdindflr. Bir gnıpu devirmek. 
"1& hlr snıpu kazandırmak için poll
.,._ poHtfkacınm elinde bir mapdır. 

mekte bakladır. Bizim sizli ev- onlan bekler. Eklikleri yalnız bir 
lenmelerimiz, 3 hafta bile devam ıeydir: MesudiyeL 
etmiyen niklblanmız, mOsrifane Onlar da bunu kendilerine 

• • • 
Politisiyen bir meb'us der ki: 

maaraflanauz, 10nra bopnmala- uygun bir kadm ile yqayarak 
nmız, evlilik, kadınlık, annelik, bulmak isterler ve evlenirler. 

•- Htlktmet tefldlitı esasiye kanu
aau Jdyanet etti.. 

kocalık, mefkirelerile taban ta- Holivut kelebeklerinin herıey-

lleelt. qrlır, bir meb'u •rar: 
bua zıttır. Bizim iıimiz bqm- leri gibi qklan da ateılidir. 
dan sonuna kadar alaydır. daldan bir .. , yoldm. Onlarm Onun itin onlana kavgalan da 

._ llalÜ lıfyanetten, tefldlltı eeui
,. kanununun mahvoldujundan bahse
db'orduu. Ha7dl 10runu, cevap vere 
u... 

Holivut vaziyet b&yledir. Ora- btltlbı ftl'hldan, yllzleri, isimleri, ate,li olur! Bu kavgalar iki defa 
daki artistlerin iıi , gllndOzlln aileleri, çocuklan, evleri ve izdı- tekerrtır ettikten sonra biri &te-
çahfmak; ıeceleyin IODU ıelmi- vaçlan bir ticaret maddesidir. kine: Bana baki Benim burada 

Pelitill)"en cevap veremez. Çtlnktl o 
.. *1eri bir şe7 bildiği için söyleme
mtpl. Zeria bir W etmek, ne olana ol
IU ~ tarafı )'Demek onu mealeki
dlr. Maftffak olursa ne lll, muvaffak 
oJa .. m ibkr tarafa geçer. Çiinktl po
litika De taa)"Ytiş eedr. 

yen kıskanç rekabetler pefİDde yapyacak Dç aenem var! Oqu 
kotmakbr. Sanki bunlar gece Holmat ehaliai, bize ı&re aeninle israf edemem! der ve 
gtmdOz, adese ve mikrofon kar- bam bqka bir inaanlardır. Bun· bunu boıanma takip eder. 
f191Dcladırlar. lann arachldan zevkler, en muh· Holivat iadivaçlarmm mahiyeti 

Bu artistlerin ticaret tanıma· tetem ae'flder, peflnde koıtuk- bundan ibarettir. " 
..................................................................................................................................... 

• • • 
Niyorktan Amerikaya yeni bir ticaret bir otomobilin 6n tara1mc1a yerde 

bir adam allrlklecliğini prerek 
Kelle kulak yerinde bir adam kalkar Niyorktaa bilclirilclijine ı&re 

1ılr kalaa.bja 1umpr, ahali ple7B11da- tayyareci Frallk Ham Niyork 
lllR. ile Gaba adasındaki Hadana 

Biıatmr: aruında mfvcut mesafeyi 9 saat 
İaldaarlardan kese dolduranlara he- 21 dakikada katederek 1928 de 

-·~ a.ıt.ı, fllqlllll: .. kpk Aa.r... tayyareci Şolc~ yapbjı rekoru 
tallala.. Du, llntw. nuarhk Dl'llU· beı aaat rark ile kırmııtır. 
lak. 

Sancala ferif meydana çıkar. Orta- çünkii o da polftlayendfr. 
hk allak bullak olur. Vali ciimhuriyetfn valisidir. Ona ça-

Gbler •eçer, biri çıkar der ki: tacak, onun vasıtulle kabineye çata. 
._ Bu adamlar kimdir. Atlanm cak o vasıta ile inldllp fırkasına ça-

"71qbüs? tacak-
Sdottmlır: Bu satırlan inandıfı için )"Bzm•r,. 
._ Ben meb'asam, meb'usa sual '°" ÇtlnkU kendisi böyle bir tertip vtleade 

hıla•is. Sal ancak hiik6mete tevcih ptlrerek hiçbir zamparayı ıslah etmek 
tcltUr der lfln içinden srynhr. Ba a- istemez. 
... bir liste :yapmadan bu sözleri PoUtisyen gazeteci, geçen hAdlae 
11,Jadftir. Malr•dı ortalrtı allak bal hük8mete, fırkaya temu etmeseydL 
llk--.-U. Eter lnht-rdan canı :yan- Şöyle yazacaktı: 
-... iah._nn ea 1&talatım ile &iin "Ey ahali, garip bir baskın hldi9Ni 
~le ean dter olmazdı. . . 

Bıtkl•8Pının otomobillerlnl t•· 
bp ••t•rak zengin olan edım 

Ç8akt politisYendir. Bir grupa ka· ne muttali olduk. Yann resimlerile bir· 
~memurdur. Politika De ta- ilkte tefrikaya bqbyoraz.,, Şeri Jlvele 
·~ eder. Ertesi &ifn tunlan yazacaktı. Franaada 

11
Emyen,, ıehrl za· 

• • • Tefrikamızrn hulAsası: bıtuı bir otomobili ıayet ucuz 
Bir itin bir makale çıkar. Kim haklı? _ Bir memur kadmını fiyate aatmai• te,ebbO. eden 
Beıedi,.e inti:ıabatında karp fırkayı nuıl valinin 7B11ma yalmz bırakır? _ bir adamdan tflphelenmİf kendi
~ lpa aPnıa ne reHne si7- aini tevkif etmitlerdir. MeYkaf 
._._ .... ._.de, hına de, dolandına Vali De neler konutulda?. Memur dı- fimcliye kadar otuzu mlltecaviz 
.._ .. ~ nrmiftir. Çekinme ne prclaa bet adamı ıuuul kandırdL Ve otomobil çalmıt ve aabmf oldu
~ yap... onlan bir eirtlm iflemeie nasıl mee- ;unu ikrar etmif, ikametglbı 
..__ a. makale bir adamın lmzuı altın- bar etti?. b .. aratdanldıkda ir çok otomobil 
...._ ~ftl bir dnlet ittihadı -m--1r anahtarlan, plakalar, kauçqk 
~ 1 - ...- Dobaa harfler buluamuıtur. Bundan baı-
... '"- df7e bir kitap )'Udı. Ondan doka:mnea tefrikadan eon- ka otordu~ dairenin bir oda-

._., .. ra bir adam bir kaza beledi ra, "ba hldlaenin ehemmiyetine binaen •• ::.:::s 1pa n ilkleri ei)"llyor. mefhar hakak~lann mfital-...nı alı· aanıda mlirettipbane haline koy
• Politiayencllr. Vullesbü :ya yoruz. Valiye dank attıran adam •Uf olduju prlllmOıtllr. 

~· Bir taralı matlaka kazandırmak mlerim mi delil mi?" diye bir anket a- "Y apalaa tahkikatta bu oto-
~· Çiak8 politika ile taanrUt e çacak, it 365 glln devam edeeekti. mobil hıraazımn daıma ·gayet 11k 

• • • r;zdiji •• kendini sengin bir 
... • • • Jntlhabatta belediye dairelerinin 1- brikatk olarak tamthiı anla-
111. ...._, aeri, aert nmaler basar. atinde batıran: tdmaftar. la~in "Sari jivele,, 

-._. --• lmlıramanhtındaa n bir ._Sol taraf Serbes tfırkadır- Na- olduğunu a&JIİJen adamm mazisi 
~ a.ı.eeder. tak liyllyerek bfM gelin- biR- diye hakkında beniz hiçbir aabib 

._ ~ tllla 'ftli filin beyin kanaı· sinde birka~ karutla gtlndelitfnl dof- mal6mat almak mllmk&n olama

..__---• 1'UUak atqtı. Satqtı a mııtar. Bazı ifadelerine g&re bir 

.~ •te da be - rultan adam bir poUtisyendl r. Çtlnktl bevnelmilel hınız r-eteaı·nm· m"bı"m idi ı......__ ta• ltmu balda. Çtln· mabadı afbıtlntl &iin etmektir. ı - • u 

otomobile teYekkuf ipretini ver
mitler ve otomobil durmUfbu'. 
Polialer aDrtıklenen adaman henOz 
&lmediii fakat kaburga kemik
lerinin tamam~ lYJ"ıldığ~ ve 
bacaldan ezildiii anlqılmıı. İfİn 
ud ulqılmu ciheti ba adamaa 
nual olupta tekerlekler albncla 
kalacapa mot6rle tekerleklerin 
arasına aakıımlf olmasıdır·. Oto-
mobiliİ1 tof&rll timdiye kadar 
kaza yapmalDlf bir adam kendisi 
kuazedenin arabama ötllne doı
dltDnCl ula g&rmemiftir. Zabıta 
bu naad olduğu anlatdamayan 
kua hakkında tamik tahkikata 
ID:mm g6rmlla ve otomobil ıof6-
rllnll kefalete bailamııhr. Ka
zaya uğrayan adamın htıviyeti 
bir dllrltl alllqılamamaktadır. 

lHSHRRUf 

Kumbaralan 

Yolunu 

A1clmlatan 

Günün Siyaseti 

Faşizm ve Almanya 
Fransız matbuatı Almanyada gittik

çe daha vazıh bir surette teressflm • 
den milliyetperverliği şiddetle tenkit ... 
derek, bu harekete kal"fl tedabir lttfhu 
ını ileri sürerken, Alman milllyetper. 
verliğinin en bariz misali olan ~ilk 
miğferlerin mümessilleri ltal)"Bda f• 
şizm tarafından kabul olunmakta w 
kendilerine ltalya hüktmetinin aıisaıfj. 
ri nazarile bakılmaktadır. Bu, aynca 
dikkate değer ve siyaseti haznıuun va. 
fını meydana kor bir hadisedir. 

Bitlerin nasyonal sosyalizmi ile f• 
fizm arasında birçok noktadan irtibat 
balunduJu bilvesile ı al edilmiftL N• 
sal Bolşevizm cibanıümul bir tesir 1 
sına sarfı gayret ediyorsa ayni suretle 
ltalyada doğmuş olan faşizm de cih 
siyaae~inde amfi olmak için milelf mull 
telif eye akidelerini kabul ettirmek u
mini gösterir. 

Bu akideler, bu prensipler harbi a
mumiden zararl.ı çıkmr§ olan milletler 
ce, harp galiplerince olduğundan ziya. 
de boş görülmektedir. Çtlnki malltbf. 
yetin ac1B1n1 heniz unutmamış olan k 
milletler, bir daha ayni acıya marus 
kalmamak için faşizmin sıla nlsam ft 
inzıbatma ihtiyaç da711yorlar. Ayrıl ...,. 
manda dü.UU 1raliplerin en milhfmleria 
den biri olan lt:ılyanın kendi mltteflk· 
le:ıi::ıe karşı dönmesi ve faşizme tema
yül eden miletlere kal'fl meyil göstenae 
si -.ı~ . .. ,a1ıarın aralanna İtalyayı aı. 
rak kuvvetli lıir cephe teşkil etmesine 
ve bu suretle uğradrklan darbenin le 
cünil almak imklnmı ellerine geçfnae. 
lerlne hizmet edecek bir keyfl7ettir. 
Banu Fransa pyet iyi ihata eyledftla 
efen 1918 ~~- •·9ri kumtlnizme kaqır na
sıl bürudet eöatermlş ise cenap hada
dunda doP11 faşizme daha ilk dndea 
hafUDet •öatermekten hali kalmUUf
tır. 

Çelik mfif erlerin ltalyayı d)'Uell 
Alman:yanm bugtlne kadar Frauaya 
karşı :yaptıfı ntlmaylflerin en mlhha
lerinden biridir. Ayııi zamanda ltalya 
nın şimalindeki ırkda§ma klll1ln9lduk· 
ça sarih bir tehdldir .. 

Eski lttif akı mllaellfllli ihya eden ft 
bana Balkanlarda tali kuvvetler topb
yan İtalyanın bu siyaset 7olun11 dt
mekten m~:U.dı nedir? Efer M. Maao 
lininln kavline bakılacak olurea nlhl 
mtisalemeti cihanı haleldar etmemekle 
beraber harbi umumiden sonra aktedl
ien mua!.edel.?ri ıadıl ettirmek ve Av
rupa hudatlanm ıslah eylemektir. U. 
na ne Frana, ne Belçika, ne Lehls 
ne Romanya ne de Yueoslavya ile ~ 
koslovak:ya raE; olmrytLcaklanndaa 
salhii mtisalemeti cihan haleldar ol..,. 
dan bu tadilatın icrasına bnkln slr&. 
lemfyor. Şa halde Cfnevrede terki 
hat mtlzakereleri devam edip da 
ken bir taraftan ltal:ya ile taraltarlan 
dfier taraftan Fransa ile peykleri • 
rafmdan tefldl edilen Od muauam 
lenin Avrupa haritasını kendi ar:m)a; 
nna söre ~bmek için bofulqm ... 
hazırlan<' ' lanm kabule mecbaru. S.. 
nelJrdenberi siren b uhazırbk deTftılll. 
nfn 80ll11 ne vakit plecek veya lklDef; 
bir harbi umuminin önüne seçile ..... 
dk mi? J111'1181 mqk8kttir. Her bal 
cek mi? Burası mefldlktiir. Her hal .. 
rilen bu endişeli devrenin had hlr n-.; 
ta7a armak üzere oldafua apkça 1-
:':ıC:e diyo:. 

M. Gavur 

SESU ve ŞARKILI 

EV ANJEL1N 
iminde ~JOr Te tapnnl 

ETUAL SlNEMASlNDA • • t11......:~ lroea-. adddı, mwleyl ko uuınclan olduju zamıedilmek-
~·ttı. koeuı peki kanatma de • • • teclir. Birer 1 :Jlatbaamıza 11elen nerln: 

~ ._ ... dant et (Da •ok· Seneleree bir fırkada ...u _..o- Anlaşılamıyan kaza t-a ........... celbederlm) 80llra a- tarap darark•, bir stln birdenbire 
~ .. .,. daftt edilir. (Ba noktaya tam •uhalif bir fırkaya seçen meb'as Franaaz pzeteleri bundan iki 
'9. ......... eelbederba) 'ftli be7e poUU.,.endir. Çflnldl kanaat, fikir, idi Uç glD evYel Pariste aebebi ve 
~ ...... adamlar tarafından dayak a- al polltlqende hak ptire- Polltlsye- vuku sureti anlafi)amayan bir hadise 

.;;.. aha ,...U. hedefi politika De taa771t- oldatwnı yazmakdadarlar. Gece 
'fail alla. Bmkl lmlıraman ttlr. yanamclan IODra bGytlk cadde-

...._ itte ... birkq politlqea tipi r. lerclen birinde dolaıan polis 
.. SU1te baa• .... JUU, && i ... 1amemunrhl alr'atle tiden 

Mepledir. 

Aşkın birinci şartı 
Re8imlf-A7 mleseısesi taralmclaa 

(Va - Na) Beyin "Atlan birtllcl 18rtı" 
isfnaU romanı arif bir kap lçeridade 
tlbedilmfttir. 

Kanaatli bir &altlp De yuılmlf olu 
bu romanı okuyuealanmna ...... 
yetle &aTlliJe ederiz. 
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1 Harici Haberler 1 

Yuvarlak masa konferansı 
Keşmir mihracesi Hintlilerin kendi toprak
larında şerefli bir mevki ve in1paratorlukta 

müsavi vaziyet istediklerini söyledi 

·-- • 
Zekeri va Beye cevap 

( Oıt tarafı birinci aay fada ) 
PROTESTO 

~ürk ocakları •..•• : · heyeti ~fai 

H Sur.· · l..? i Posta refi

kimizin sahiplerinden M. Zekeriya B. a

rasındaki müna· Jan l ::-hsetmiştik. 

Dün Ankara, Bursa, J> .. Jatane. Baba 
E ·ı .tbul 1' Jcakiı ından aldı-

Londra, 12 (A.A.) - l:'uvarlak m;: doğumuz mühim ve mhim meselenin ğımız telg-raf ve mektuplarda ~azete-
sa koaferaruunda Keşmir mihracesi şu hallidir. Bu öyle bir meseledir ki, kü- ni · fldiseyi müteakip . tığı neşriyat 
sösl,ri siylemiştir: Biz büyük Brjtan- rei arz sekenesinin be~te birinin akibe- protesto edilmeı.tedir. 
Y~m müttefikleri sıfatile aramızdaki ti ,.e mukadderatı bunun halJine bağlı- BlR TEKZiP 
rabıtanın muhafazasına kat'iyyen az- dır. Türk Ocakları umum kitabetinden: 
ıpetlllİ§İzdir. BizJer Hintli sıfatile top- Hindistan muı·ahhasaları namına i- S p tanın Ocaklar ale ·hi deki 

a.ı f · ·· · J> • d · k ı · G B d on 08 J n raa anmıza şere b mevkümıze ve >n- areı e um eden M. aekwar aro a, . . .
1 

k . . . 
tanya im~ratorluiu dahilindeki Jl\Ü· YU\'ar)ak masa konferansının idima et. neşrıyatı dolayısı e mer ezın hır tamım 
sari Yaziyetimize olan merbutiyetimizf rnekte olduğu bu tarihi binanın-haJi ha- göndererek Oc. khırı protestoya d:m~t 
de •uhafaza hususunda aynı azme ma zırdaki konferans derece inde mühim ettiii ;>azıh.>or, asıl ııdır. Tekzip etme 
liki& Biz, l'onferansın bütün şubelerile bir i~timaa makar olm:,.mış qJJ:)uğunu a- ni:ı:i rica ederi7~ 
~rjlli Jl\esai etmeği hakikaten arzu e- zametinin muhafazası hususlarının 
diyoruz. me,·zuu hah olduğunu söylemiştir. Kı-

MfistakiUerdea M. Jirnah, 1929 be- rali!a Yiktorya tarafından söylerımi~ 
Y•anamesiııe telmih ederek Hindistan olan alirenahane özlerle meşhur he 
kanunu esasisinin mazharı terakki ol- yannamede menuu bahsedilen tecrübe
ması Hinciistaaın bir Domin.> on vaziye- ler ancak lJindistan prenslerile Hint 
füae gelmesi ııeticesi olacağını söyleıni ı Jllilletlerinin temayülfttı lehinde yapı
ıir. Mumaileyh, .şu söıJeri ila\'e eyle- lacak necibane fedakarlıklar sayesinde 
•if~ir. Hindistan :>imdi her iki millet tahakkuk bahasına isal edilebilir. 
tarihinin asla görmemi~ olduğu bir i in İngiliz Hindistanı namına söz söyli
nprlmasına intizar etmektıedir. Bu da. yen M. f'astri, itidal ile sabru taham
Jp,,.Un tetkik etmeğe daYet edilmiş ol- mülün ıZaruri olduğunu heya!' etmistir. 

Livon Rehri ., :) 
i\ 1 iİ1 h i ~ r·a kaı11 

izzet Ulııi 

Halk fırkasının 
dünkü içtimaında 

[Üıt tarafı birinci sayfada] 
Ankara, 13 ( Telefon) - Halk 

fırkası teıkilltı için Balıkeaire 
Hacim Muhittin, lsmail Hakkı, 
Halit ( Bayazıt ), Adana mınta
kaaına Naci Paıiı, Reşit Galip, 

Ali Münif, Hakin ( MerfİD ), Ko· 
caeliye Salihattio, Ragıp, Kara-

1ehl1kede f J indistanda 40 bin kişi deniz mıntakasına Hasan (Trab
zon), Fuat (Rize), Nafiz (Erz:u· 

Toprak çöküyor, bir siyasi mevkuf rum). E1at ve Ali (Riıe) beyler 
Delhi, 12 (A.A.) - (HaYas) - Gan- memur edilmitlerdir. 

tepe yürii\JQ[ di tar-~~tarla.nnın hareketine iştirak Grup idare heyetinde 
• "' .f . . etmek tohmetıle hapse atılmış olan eş- .3 T 

Lyon, 13 (A.A.) - Saat l?ırden ben, hasın miktarı takriben 40 bin kişiye ~a Ankara, 1 ( e)efop) - Hail-.. 
!lir~ defa ıoprak söküntü ü olmuştur. lif bulunmakta olup aralannda bazda- fırkaıı i'J'UP idıne heyeti kitip
Ba çöküntüler evlerle beraber kayarak rı yüksek ailelere mensup 2 bin ~adaı· j Hklerine Hakkı TarJk ve Rana, 
şehrin aşağı mahallelerinden birinin kadın nrdır. Maarnafih, itaatsizlik ha-, veznedarJığa da KAzım (AkHray) 

ütüne yıJulmasından korkulmaktadır. r~keti şiddetin.i .k~ybe~.me~iş olupv !hü- beyler seçilmiılerdir. 
,.., • v kumet mahafılını muşküllita ugrat 
:sokaklardan bır ~ogunu doldurmuş o- aktad s· . . ... d t b' k Konj'ra ve Yakıt? m ır. ıyası vazıvc. a e: a 11· cı -
laa enkaıın altıpdan şimdiye kadar 30 maza girmiştir. HükÖmet, kuvntı( ol· Ankara, 13. - Fırka feşlQJat encü-
dfl ~ur~arrJ.aırştır. Bir sok yaralı var- makla beraber, kQngre bu J>aptaki mem menleri cumartesi g:.inü umumi bir iç· 
h,:. Bakaz }ığınlannın henüz kaldırı- nui)etlere ragmen faaliyetine devam et tim yapacaklard ~ Aümenlerde ve-

ımaaış olmasından dola.)ı bu kauı.)a mektedir. rilea karar fırka kon1ıresinbı tasvibine 

urlNul gidnlerin miktarını anlamak h . d, d [ iktiran edeeefbulen Gasl Hz. nln seya 
'mdiJik mümkün olamamaktadır. 'I'op- 1n ıslan a protesto ar 1 3'' ·~tıeri • n fırka kon-

k k t l kk ] I..ondra, 12 (A.A.) - llint ittihadı . 1 k 'r ·ı k ı 
ı yı rn ı arının ,ntu,·a aten c urmuş k . f 

1 1 
k k gresı top anaca tır. erı en arar ar 

• . . ougresı ır ,ası yuvar a masa ·onfe- . . 
dugu zanntdJlmekle beraber )enı yı- ransının küşadına karşı protesto maka- kongrey.! arzedılccektır. 
ınplar vukuunuıı önünü almak i,&in e· mında olmak üzere bir çok Hint şehir- Mecliste 
.. .,._iyetli tedbirler ittihaz edilmiştir. le rinde kısmen terki eşgal edilmesi için Ankara, 13 (Telefon). - Dahili) c 
'ir fOk nJer ve bir hastane tahliye e- tertibat nlmıştır. Yurar1ak masa kon- Vekili Şükrü Kaya Bey Fethi Beyin in-
l1t1itW• :feransı aleyhinde yapılan nümayişler t"h b t t f dak' 18• tı'zahına t . . .. ı a a e ra ın ı cumar e· 

esnasında polısın vukubulan mudahale- . , 
· ·· ·· d R ba d 2- k' · ı si günü Ce\'8p verecektir. ( umartesi A •k d sı yuzun en 01D l a -> ı~ı )ara an-·tmerz a a uyu tu Cll mışt.ır. )\aJ'UŞl şehri, keza konferansın günkü celsenin pek hararetli olacağına 

"[" k k l n inika~.ına ka~şı protesto ~a.~iyetinde ol şüphe edilmemektedir. ~aşveki~ lsmet 
! ~Ç aça Çl l~ l mak uzere bır matem gunv tutmakta· Paşanın da söz alması ıhtimah vardır. 

Nt:)'fork, 12 (A.A.) - J:t'ederal me- dır. Şükrü Kaya Bey intihabatta kanun-

warJarı, Ar~ıe~ika~a uyut~~u meva~ .it:, Prens de Lal tavyarecle suzluk" müdahale yapılmadığını Ser

~~k~deıı ~u1ruk. bı~ tedşkıl·1>ıtın reası~ı I..ondra, 12 (A.A.) - ı•rens de Gal, bes fırka mensuplarının intihabata ver-
..,.., ıf etmış erdır. uun an aşka teşki- b ü D X t · · ,.O d k'k d .. ug n o ayyaresının •> a ı a c- dikleri şekil ve çıkardıkları arbedelerin 
ı•ı. .-eps11p ve aralannda uç kadın bu- vam eden ce\·elam esna ında tavyare· b h d' k s b f k 

' 

bi • . y · me\·zuu a se ılere • er es ır anın 
~ r çok ldnıselerle 20 unanlı yi 10 dakika kontrol altında bulundur- . • • . . 
IJabrb'el~fi de tev}qf etmişlerdir.. Bu mu~tur. Do X in başpilotu, prensin tay. SJ' .~~ı tenkıı edıl~: . ılaş~l~yqr. 
bf~rf1el1ler kaçak suretile Amerıkaya yaredlikte meharet sahibi olduğunu be Dıger taraftan Fethı Bey vJlayetler
~ıunı "'evat itJaal etınişJerdir. Mev- yan etmi tir. Tayyare ayın 14 ünde sa- den gelen şikayetleri tetkik ve tasnif e
\tPflar meyşnında 12 kadar şarklı var- at 9 da Bordoya müte\•eccihen hareket dea·ek ce\'ap vermeğe hazırlanmakta-
.ı,r. edecektir. dır. ı 

; 
1 11 

.. V•~ıt,, , ın Tr1'rikaşı , 11 ' 
. • , • l .,.. ~ 

Kadınsız Memleket· . ··-~ : 
t i • 1 LI~ ' :~ • • • 

Istanbul T nımvay Şirketi 
14 Teırini•ani 1930 tarihinden il4P.ı ahire "aftar mute· 

ber olmak üzere muvakkat a•keri ücret tarif~•i 1 
Reımi elbiıelı Kara, Deniz ve J .. ndnrma Zabitanı a)nl araba içinde 

ı:ı .. ıla verilmeksizin icra edilen her hangi bir scfeı: için ıramva~ ucre~I: 

Birinci lkind 
Mevki Me\'kı 

Tramvay ücreti 5 2,50 kur c: 

Köprüler resmi J 1 ,., 
Nakliyat vergisi 0.25 OS?5 

YekOn -~6,25- .i.7b 

Zabitan Beylere mahsus abonman karneleri 
ı) - M, nhaıı ran birinci mevkide olmak üıere fasılasıı 60 sefer yıpıl 

n sı lınkhını bahşeden cem'an 60 varııkaYt ba-.·ı ı.:ameler: 

ll!rinci J11evldde 60 s!fer ucrcti 300 kuru' 
J tıınbul Tramvay rkcJi tmıfınd4111 icrarı kabµl edilen yüzde 
enz'lf ~ . . . , . . • • • . 120 

_____ .. 
Tdiycs icap edecek bakıye • . • • • • • • • • • 
llıhcten: Köprüler resmi 

180 
60 .. 

Nakliyat vergisi 15 ____ .. 
ı 2) - Munhaaıran birinci mevkide l)lmak üzer<" fo ılaaız 20 sefer )apıl 

ı 
mıısı hakkını bahşe<;len cem'an .20 varaka) ı havi karneler: 

Birinci mevkide 20 sefer 100 kuruş 

lstanbui Trnmva) Şirketi tarııfmdan icrası knbul edilen ~üzde 
40 ten zil4t • . • • • • • 

Tediycsı ıcap eden bakıyc 

40 

60 
20 

.. 

.. 
.. Jlheten · :Köprüler resmi 

Nakliyat 'ergisi 5 .. ----
YekOn 85 

Binaenaleyh, bir abonman kamccf ile tediye edilen bir seyahat ücreti tckmıl 
riı:ıum dahil olduğu halde 6,25 kurut ıken } 11lnız 4,25 lmnıftad ibaret olur. 

MezkOr karneler ancak r~mi elbiseli Ye birinci mevkide seyahat eden 
Zadit.n tarafınd.n isıimal olunabilecektir. 

Sivil elbiseli Zabitan umum sivil yolcular gibi bilet licret\ ted \e ederler. 
Reımi eldiıe ile seyahat eden Kara, Deniz ve Jandarma hüçük Za

itan ve efradı Askeıiyeıi 
Ayni araba içinde fasıla verilmeksizin icra edilen her hangt bir sefer ücreti 

Birinci me,kl ikinci mc\'ki 
Tramvay ücreti 5 ~.f)O kunış 

Kara, Deniz ve Jandarma KUçUk Zabitan ve Efradı A.keri

aine mabıus abomnan karneleri: 
Munbasıran jkinci mevk1de fasıln verilmeksizin beş seyahaı yapılması hak· 
bahşeden beheri Beş vnrakalı karneler: 

ikinci mevkide btt seyahat ücreıi 12,50 kuruş 

Jstandul Tramvay Şirketi tarafından ıcrası kabul edilen yüzde 
ı ten 1Jllt • • • • • • • • • • , • • . s,-------· 

Beher hmenin bedeli 7,50 " 
Binaenaleyh. ~eyahnt ücreti bir abonll'an kıımcsl ile tediye cdil!rse miktarı 

O kuruş olacak yerde yalnız 1,50 kuruıtan ibaret olur. 
) u karneler munhasıran, reımi elbi~ ile yalnız ikinci mevk de seyahat 

'en Kara Deniz ve Jandarma KilçUk Zabitan ve efradı Aıkeri · 

cıi ıarafından kullanılabilir. 
SiYil Elbise ile seyahat eden Kara, Deniz ve Jandarma KtıçUk ıa· 

bitan ve Efradı Askeriyesi bilet ücretlerini umum ıivil yolcular gibi 
tediye ederler. 

.Adonman karneleri, ıekmil Yramvay 
ha!arında ve Tünelin Galata ve Beyoğlu 

PIAnton kulilbelerinde, hatlann münıe· 
kişelcrlnde satılmaktadır. 

Jstanbul.. 1 l Teşrinisani ı 930 
• üdüriyet 

~~~~~~~~~~· 
Zeynel Besim B. neler söylüyor? 

' " 

d 

t 

• 
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.Qtlnka balDUt~nı ... • 
halledilnılı ~I 

ı 2 3 4 5 6 1 8 9 ıo ıı 

ıa Te•rtnıaanı 930 

Borsalar 

Kolona ti geliyor 
teklifini kabul etti. 
alır almaz oradan 

Federasyonun 
Yol parasını 

hareket 
Millt futbol takımımızı Mısır

da yapılacak Kıral Fuat ve Bal· 
kan milletleri arasındaki B•lkan 

kupası maçları· 
na hazırlamak 
için Avrupadan 
bir antrenör 
cel b, dile ce ği, 
bunun için de 
Sparta takımı 

fol h•fı Kqlo-
natinin antre· 
n&r olarak ge• 
tirilmesi için 
mulıabere c~
reyan ettiii ya· 

Kolona~ zılmıfb. 
Dllnya futbol Aleminin 1ayıb 

yıldızlarQ1dan biri olan Kolona• 
tinin getlrilmefi için futbol F e
deruyonumuz bflhaJSfl sarfı me
ni ediyor~ Kolonati F deras· 
yona Yerdiği ilk cevapta aylık 
olarak 160 dolar iatemifti. F e
cf era1yon da k~ndi•iııden halô· 
kate• istifade edfleeek kıymet· 
l~ haiz olan Kolonatinia genç
l~n ~ .. fl!da bulWUDa11 içip 
ayhk ncreti 150 dolar olarak 
kabul etmif ve keyfiyeti ke:ndi
ıine bildirmifli. 
~- fğreladijimize gire, 

Kolonati antr4tnlrlOk :ruifeaini 
~ ıctUen icret üzerinden ka
bul ettiğini Federasyona bildir
~· Tlr~iye milli futbol taki
JP.llpp yeni antrenörü lstanbula 
bMeketi için barcarahanın bir an 
evel göııderilmeeini rica etmek
tedir. Federasyolf ~u par,ayı illı 
•MJta Uı sillcler.ceği için Ko
Jop~tifria pibay•t bir laafta ~ 
ra ıehrimiı• plip J.eaİ vazife
... lıalha....,.. iııtizar edebili· 
riz. 

edecek 
ve iblağa müsaraat eyleriz. 

* • * 

Muvaffak B. 
Umumi kongre ve ya· 
pzlan neşriyat hakkın

da ne diyor f 
Evvelki günkü Akşaın pseteslnde 

1 futbol federasyonu reisi Muvaffak Be-
l yi ve arkadaşlannı umumi kODJre aleY, 
hinde gösteren bir makale vardı. DUn 
Muvaffak Beyi KÖrerek mltaleuını 

sorduk. Cevaben dedi ki: 
- 'Bu gibi bir sttrll iddialarla met

gul olabilmek için vaktillln bJlytik bir 
kısmını bu işlere tahsis etmek IAzmıp
lir • ..&kpm nuıharriıinln bq neşriyatı 
da evvelkiler gibi, &istemaf;ik bir gares
kar hktaıı başka bjr fe7 cldildir. 

Geçenlerde Cumh~tJ benim beıa.. 
natım olarak altı üstünü tutmıyan biı: 
şeyler yazdı, guya ben "ko~ ., .. 

m~ için para nerede? biz on bir qlfi.4 
büz, dünyadan korkmayız!,, sibi daha 
çok deli heıera,nnıru aadıraa sözle 
söylemişim. Beni tanımıyaalar a. aös. 
leri okuyunca selameti fikrimden haJI. 

h surette filpheye dtl§mtl§lerdlr. ~t. 
fen onları da tatmha edinfı, bu Te ..... 

beıızer bir şey söylemedim. 
Un. _ kongrenin toplanması lcfa 

Ak~am muharı iri --u.t uykuda llt8 
ilk teşebbUsU yapan ben oldufum pbl 
bu seferki Ankara seyahatimde soa tıe 
şebbüs te yine benim tarafımdan yapd-

mıştır. Kongre toplanmalıdır, ft topla. 
nacaktır. Fakat nizami yollarla n lwl 
saten garez ve kin mil~delele~ ... 
ne olmamak şartile.. Kongre~~ lf 
yapmak için içtima edecektir. Din top. 
lanan merkezi umumt derlµll lı~te 
geçtiği için hasım tarafın Feıa~J>abce, 
Ik.:ı~taş, n . Ana. : u gibi TürJd.. 
yenin en büyük kul ~- ,;;~erini ve hassatea 
t2 !arın. iddia ettikl.eri federas 
yonlan hariçte bırakmak hU811811Dcıa,. 

ki teşebbüsleri artık akim kalma.fa mail 
kftm addedilebilir. Biraz intizar ~ 

Mısır fırkalan 
Yeni v•ziyet k•rt1aında 

ne karar verdiler ? 
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------------------------~-:--- !!!!!! ... Her sGa n.,..olanar ... 

Evkaf umum müdürlüğünden; 
1 - Almanyada Sanitaı ve koiçterjel fabrikaları mamulitın-

dan ( Diyatermi cihazı ). .. . 
2 - Mezkur fabrikalar mamulitından ( Multostat veya Unıver-

1 

~rn BİR vALIDE 
Evlidının aihhatini dOtOnen. her 

-hangi bir rahatawık sebebile zai~ 
dOşdilğQnQ ıören. bu mOnasebet: 
le kansız kalan. ittihasız bulunan 
çocuklanna litif lezzetli .e mO· 
kemnıel bir kuvvet i1'ca olan 

Devlet Demir yolları llAnıarı 

... -
1 

Devlet ~emiryolları ~ıısuı-Sivıs ~ını
isletme motettisliiin~eı: 

Samsun istasyonunda yapılacak makine deposunun temini inşası 
hus:.su kapalı zarf usulile mllnakasaya konulmutlur. 

1 - MOnaka1anın 9 • 12 • 930 tarihinde ula l(llnll Samıunda 
q!~ tme müfettifliği binaıında yapılacağı. 

2 - Teminat para veya bfnka mektubunun bir zarfa, teklif 
mektubunun ayn bir zarfa ve her ikİIİDin de dip llçftncn bir zarfa 
l.:onularak nihayet mezkilr tal"ihte aaat 14 de kadar m&fettiflik 
~art Jtler kalemi lmirli;ine behemehal tevdi edUaıit olmua lbua 
reldiği. 

3 - Bu bapta izahata havi ıartoame ve mukavelename proje
ainin Samsunda idaremiz Ankarada Devlet demir yollan ve limanlan 
d'Dumt idaresi ve lıtanbulda Haydarpaıa itletme milfettiıliği vez
nelerine mtıraacatla görülebileceği husustan alikadarlara ilin olunur. 

• • • idare için lüzum görlllen (Hırdavat, Demir, Kırtasiye, mefruşat 
ve saire gibi her ticarethaneyi allkadar eden ) 232 kalem muhtelif 
malzeme chri halin (17) inci pazartesi glinll pazarlıkla mubayaa 
olunacağından arzu edenlerin müfredat cetvelini görmek ve iktiza 
eden izahatı almak ~çia Haydarpaşa mağazası mubayaa kamına 
müracat etmeleri ve pazarlığa ittirak eyleyecek taliplerin yevmi 
mezk6rda saat onbir buçuğa kadar tahriren teklifatta bulunmalan 
ilAn olunur. 

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

TAYYARE PiYANGOSU BlLETiNI 
ALiNiZ. 

• ••••••••Tarife••••••••• • • • 1 Def alık turu' JO : • 
: 2 • • ~o : 
•• 6~ : "' . . . 
: 4 • • r~ : • 
; ihli,,aç luılmaJ'ın- : 
: ClJJ'll kadar ( azamr 100 : 
: 7 O defa) il.tn edil- • 
: mek '/fzere maltla : 
• • , Abonelerimizin her Oç ayhta için : 

: bir def ua meccanen~ • • 
: 4 satın geçea lltnlana fazlı ııatın : 
! için 5 er kuruş ummolwıar. • .......................... : 
FIRSATTAN 1ST1F ADE ED1NIZ

Bağlar başında maa arazi merhum 
Bahri Paşa haneleri 'Osktlrdada Sulh 
mahkemesinde 8)12)930 pazartesi on 1 

dörtte satılacaktır. Dosya 930)26. 

sal Variostat) 
3 - Mezkiir fabrikalar mamulatından Elektrod ve teferruatı. 
Gureba hastanesi asabiye ıubesi için yukarıda yazılı alit ve 

teferruab aleni milnakasaya konulmuıtur. 
22-11-930 Cumartesi saat on beşte ihalesi icra edilecektir • 
Talipler ıeraiti anlamak üzere her gün Levazım idaresine ve 

ihale günll de idare encümenine milracaatları. 
------·---• -· Seyrisef ain 
!\lerkez acentesi: Galata l'öprü başında 
lleyoğlu 2362. :$ube acentesi Sirkecide 

\lühilrdar zade hanı alnnda Tel.lst.274 

Muldelıt Halt.em mahlt.emehri ntz• 
dinde Türkive umumi Aj:ın11/1ndan: 

Türk· Yunan muhtelit Hakem 
mahkemesinde ikamei dava 
etmiı olın müddeilerden bir 
çokları gcsterdikleri adreılerde 
bulunamakmatadır. 

1 Binaberin bu davacılardan 
zmir SÜrat halen Tnrkiye dahilinde oturan· 
postası ların vakit geçirmekaizin hemea 

( GÜLCEMAL) Vapuru 16 1 mezkilr mahkeme kalemine ph· 
FIRSATTAN iSTİFADE EDiNiZ- sen veya tahriren mllracaatla 

teıriniaani pazar 14,30 da 
Yıldız Ihlamur Ktişadiye 11 numaralı şı"mdı"kı" dox....· adreslerini bildir-

h 1 d Galata rıhtımından kalkarak •• u 
bahçeU 7 odalı ane 4 ünctl cra a meleri lüzumu ehemmiyetle illa 

12 930 n-:ı dö_...- tıl caktı pazartesi 1abahı lzmire varır 6) ) guuu on ..... • a r. olunur. 
Doeya 930)326. ı ve çaııamba 14,30 da lzmirdeo •••• .. ••••••••••••H••••••••_.ı 

kalkarak perıembe sabahı re- : Gülbane aeririJab sahık hqmuavbll • 
SATILIK - Az mustamel bir hibe- lir. : ve • 

ret kürk manto zincap kürkünden pa· Vapurda mnkemmel bir or· ; Ankara merkez hastanesi cilt 1 
lantin ve Şam mamulitmdaa'1ldfşf ve kestra ve cazbant mevcuttur. : ve zühre~ haatahklar miltebaM'• ı 
sedefii ut Galata, Mlnerva han No 35,

1
•-------------·:. • H B 

her gun 12 1>2 - 2 1>2 kadar muracaat. tiozcaada postası : Dr. Ahmet amit • 
HANIMLARA. - Maiasamızcla is

tihdam edilmek üzere makasdar ve 11&· 

tış memuru hanımlara ihtiyaç var. Kü
tahyada Osmanlı Bankuı civarında 
Hanımlar Pazarı. 

(G E L t B O L U) vapuru 1 : Hastalarım her gllD 6;ledea 1 
Teıriniaani cumartesi 17 de idar : sonra : Ankarada Adliye 1&- 1 
nhhmmdan kalkarak Gelibolu, : rayı karıııında Seyit efendi S 
Lapıeki, Çanakkale, lmroz, : aparbmanında J 
Bozcaadaya fidecek ve dannıte i Kabul ve tedavi eder 
Çanakkale, Lapıeki, Geli- ·•••••••••••••••••••••HM•• 

Dokt.or 
ZABITANA VE MEMURLARA. - boluya uğrayarak gelecektir. Hafız Cealm 

Taksitle satış. Hanımlar, Beyler için ı .. -------------11 
~:: ===· ·=:=ıa:: :: p i r e-1 s k e o~ e r i 'e led~:m.::: ::~d(ı ~;'tde ı 
pmbalar, apkkaplar, lUtllderı IOIM· tanbu1da Divan yolunda 118 D 

lar ve saire. ' o s t 8 s 1 lstanbul, Dördiincll Vakii han içinde ınarah hUSU1i kabinaiade har 
talanın kabul eder. AA 

Ungan Koltearlat. ( •• JV 18 1 at latanbul: Tel 237" 
PARA KAZANMAK iSTER MlSI- llurı t::n'::ani 11 liôda 

NIZ? - Hanımlara, Beylere kolay bir Galata rıhtımında kalkacak 
iş. işiniz olmadığı zamanlardan istifa- ,.•r-mba Abahı lzmire vara-

nfoğum ve ~~adın Uuu.ı11U11~• 
1 -· milteb ...... 

de edeceksiniz. 2 - 4 arasında mtlra- ...- ...
cak o g6n 16 da lzmirden kal- Doktor 

11 11 il ' l ıll I• il lfl lı 1 : ı 
ıı ı.ı ' ·-. satın •lım• heyeti 
il Anları 

Hüseyin Naıit 
Tllrbe, eski Hililiahmer bindi 

No. 10 Tel. latefon : 2622 

kacak perıembe aabahı Pire
ye cumartesi sabahı lakende
riyeye varacaktır. lskenderiye
den pazartesi 15 de kalkacak 
çartamba g&nn Pireye uğrıya- R•tit Rıza ve •rk•d•tlart 
rak Pertembe gllnft lstanbula Fransız tiyatrosunda 

Ordunun fhtlyacatı ıahhfyesl için o- relecektir. Bugün matine 15,30 da gece 2~)0 
tuz yedi kalem dahiliye asabiye veni- JSKENDERIYEDEN aktarma da (İki Canbaz) Vodvil 3 perde. N.t!' 
ısaiye alat ve edevatı kapalı sarfla mtl- PORTSAIT için de qya ka- leden: Mahmut Yesari B. Yann akfll' 
nakasaya konmuştur. ihalesi 3/12fJ30 ( Aktör Kin) piyes 4 perde) tablo. ~,,. bul olunur. 
çarşamba gilnii saat on dörtte Fındıklı elime eden: Mahmut Y csan ~ 
da heyetimizde yapıla\&ktır. Taliplerin l••••••ml.!!1!111~!1!11-•••• .,ttl' 
yirmi kuruşluk pul mukabilinde tartna 1 L A N K•dık6y M11ırhoOlu tlya1ro• 
mesini almalan ve münakasaya gir. % 3 Faizli, 1911 tarihli "CRE- Komiki şehir Şevki· B remsilleri ~ 
mek üzere ihale saatinden evel teminat DiT FONCIER EG YPTIEN ,, şenin esran) piye 3 per<l.. Kanco. 
Jarile ve teklif nam el erile heyetimize mtl tahvilltınm, 1 Klnunuevvel 1930 düet. manolok, varyete. ~ 

racaatlan tarihinde icra kılınacak amorti Kazannıak tçl-
5 inci keşide 11 KlnuneYel 1930 dadır. • • • keıidesinde bata bq tediyesi 

50 000 l lstıınbuldaki kıtaatve muesse•satnE.rza- teblikeıine kartı Osmanlı banka- ı Jk •J A d 
Büyük ikramiye ' irad~r. ve Ekmek nakliyau kapalı zarflı müna· il Galata merkezi idaresi ile 1 i ıart 1 an ır 

kasaya konmuştur. İhalesi 15 • 1 t • 930 l' •-sı • L.-·-n- -rı·-·-
Cumırtesi günü saat 14 te Fındıklıda Yenicami ve Beyoğlu 9ubeleri ta- ıarı .. A-- .... - .... -
Heyetimizde yapılacaktır. Taliplerin yirmi rafından pek iyi ıeraitle sigorta şavaımak. havada ıa-
kuruşluk pul mukabilinde şartnamesini d"l L h .1 h il , areşz uçmıva çal.,-

z ıd k ·ı A • h b • tılmak üzere hergün ve münakasaya iş e 1 eceii meza6r ta V1 it am - L b d ongu a vı ayetı mu ase eı eak etmek üzerede ihale saatinden evvel· lerinio ma)ilmU Olmak llzere İlin maA gi 1 ir 

'ı 1 1( ıl 1 ' •:( il ' i l !il Ilı 1 '1 il 'ıl il 1 
I' ,ı 1 ıl·ı ı. 1 ti 1 1 ı l it lı, 1 I• ılı 1 

1 ı ı 
' ' 1 1 lı 1 

ı I• , ' ı 1!l 1• Ilı '11 

teminatlariyle Heyetimize mürıcaadan. olunur. Ticaretin1zde, san'atına1d' 
hususiye müdirliğinden: Ordu ihllya; ~a ; 29 kalem cerahl Osmanlı Bankuı ;::e~ffa;...=:e::r;:: 
Müzayedeye vazedilmiş olan merkez atelyeslndeld edevat ··- kazalarda bu· allt kapalı zarfia münakasaya konmuş &voflu d~raüncü Sallı hu~uk G .

1 
.. __ .; .. _, ...... 

ı. riniz : azete ı 11111 ııaıu-~ )anan kamyon ve taş kırma makineleri mü .. .ıyede mfidddi · ··:. müddet temd: tur. ihalesi 30/11~30 pazar günü saat mahllf.emesinden : en ko'ay• en ucuzu, eO tı1 
edilmiş oldqundan talip olanlann en- cilmenl villyete ::-:racaatlan ilin olu· 14 te Fmdıklıda heyetimizde yapılacak- Galatada kemankq mahalle- ., 
nar. tır. Taliplerin yirmi kuruşluk pul mu- sinin Kara Mustafa caddesinde sirlisidir. 

ısuine ve ispirtolu ic~iler iı,isırı uıuı 
ıOdu~oıı~ea: 

LOzuma olan : 
12,000 Kilo demir çember 

ve 34,000 adet ., halka 
Şartnameıine tevfikan 22-11·930 Cumartesi gtıntl ıaat 15 de 

ıbale edilmek Dzere ıı•zarlık ıuretile alınacaktır. Taliplerin mllba
:rut komlayonu kitabetin• •lracaatlan. 

kabilinde şartnamesini almalan ve iha- kiin Kabay hanının 17 numaralı işte ilin tarifemiz: ' 
le saatinden evvel teminat ve teklifna- odasında icrayı vekAlet etmekte Sonuncu 1ayıfada Satın Kurut : 
melerile heyetimize müracaatlan. iken yedi kule Rum baatane· 5 tnd • • .. «> 

• • • ıinde vefat eden avukat Vasil 4 .. • • • l(JO 
Bursa ve Mudanyadaki kıtaat ve mü- Andireydi efendinin terekesine 2 • • • • -

eseesatın ihtiyacı olan yerli malı olmak 1 .. • • • IO fCt 
Uırere toz şeker kapalı zarfia münakasa mahkemece vazıyet edildiğinden Reımt lllnlar. tODuncu ..,.tada 
ya konmuştur. ihalesi 20/11/930 perşem· tarihi illndan itibaren esbabı ilin memurumuz sise &Y-
be sini saat 15 te Bunada askeri sa- matlup ve allkadaranın bir ay dalı bir illnın tekil ye ~ 
tın alma komisyonunda 7apıJaeaktır. ve vereıenİD llç ay zarfında reti için hizmet etmefe .... 
Taliplerin prtname almak ve teklifle- Beyoğlu d&rdftncü Sulh hukuk zırdır. 
rint vermek üzere teminatlarile mez- mahkemesine milracaatları IUzu- m:amr: n:..ılk 
kir komls7ona mtiracaatlan. mu ilin olunur. Mes'ul Müdfir: awa 


