
lSentler nıı, Terkos mu? 
Sular hakkındaki tetkik devam ediyor. 

-ikinci ıayıfada-

l 4 üncü Yd No. 4627 25 Teşrinisani 1 HRO Salı 

Taşn 1.r s~vom ihti'a cemiyeti 
knkancı ytlını kutlu lamış 

Sayısı i) Kuruş 

Gazi Hazretleri. şehrimize gel· y 
• 
içtimalar devam ediyor 
C. H. fırkası teşkilat heyeti muntaza
ınan buradaki aza ile temas edecek 

DUııkil içtimada bir intiba 
Don saat ikide Halk fırkasın- tekrar görüşeceğiz. Uzak kalan 

d• umumi bir içtima yapılmışbr. nahiyel~ri de diğer günlerde mer
Ali beyin riyaset ettiği bu içtima- kezJerine giderek icap edenleri 
da Cemil ve lstanbul meb'usu toplayıp tetkikat yapacağız. Mü
liOaeyin beylerle Yilayet idare teakıp günlerde diğer kaza ve 
lıtyeti, kaza ve nahiye reisleri :ıahiye merkezleri ziyaret edile
~•ı1r bulunmu~lardır. rek müzakereler yapılacaktır. Bir 
L içtimadan sonra Ali B. ıu taraftan da ocak ve nahiye hey-
~Yanatta bulunmuıtur: ellerinin intihaplarıoa başlana-

t4 o. '" r.ırKasının tt!şıuıauu~ r .11 khr ve biz intihabatı kontrol 
ı<viye et~e Ye ongres•nı t:dt:cegız,, 

~ Pmak etrafındaki müz<-kerlere Teşkilat heyetinin mesai cet-
Ugün de devam ettik. Vilayet veli ıu suretle tanzim edilmişitir: 

:d•re heyeti, kaza, nahiye reis- Bu ak,am saat 20 de Fatihte 
~er· b. 
~· 1 ır arada toplandık ve na- perşembe ai<şamı saat 20 de 
'Yelerle ocakların hudut ve mm- Beyoilunda, 28 cuma günü saat 

:~~ları h~kkındn bazı lcararlar onda Üsküdar, 14 de Kadıköyün
Se az ettik .. Yarından itibaren de, 30 pazar Adalarda, kanunu
•lc Yazıt, F atıb nahiye heyetlerini evvelin birinci paıart-:si gün ti 
ı,~a~dan sonra kaza merkez- l!eykoz ve Sarıyerde içtima ya· 
~- e toplayarak bu hususta pılacaktır. 

----~--- -- ----- . ., __ _, _, ___________ .:........,_ 

1smet Paşa 
A.ti k na, 24 (~po) - ismet Pa-

y Yakında Atmaya yapacaiı zil':tJt esnasmda, garbi Trakya
lıu 8 gideceği yazılmışlar. Bu 
t\I susta resmi bir malumat yok
l' t. Maamafih ismet Paşa, garbi 

62 bin lngiliz 
Jiraşı 

Anka.ra, 24 (Telefon) - Icra 
vekiHeri heyeti 62 bin beş yüz 

lngiliz lirasının gayri mübadille-
1ı:•kyayı da ziyaret arzusunu iz
lı t ederse, Yunan hükumeti bu re dağıtılmasmı kararlaştırmıştır 
):-u~_ta hiçbir itirazda bulunmı- Talimatname yakında itmam ve 
~· tebliğ olunacaktır. 

Seogradski bu cuma şehri 
llıizde ilk maçını yapıyor 

Takım kuvvetli bir kadro ile geliyor. 
Oyuncular kim ? 

~ ~ .. ç yapacak olan Beogradıkt takımı 
-;- Ya.z.aı iç aayıfalarunwla -

Çarşambada 
Hararetli bir 

istikbal 
Gazi Hz. bugün de Bafrayı 

şereflendirecekler 
Samsun, 24 (A. A.) - Reisicümhur 

Hazretleri bugün saat 14 buçukta oto. 
mobillerile Çarşambaya gitmişlerdir. 

Çarşamba halkı büyük reisi aralannda 
görmek saadetini emsalsiz bir sevinçle 
kutlulamışfardır. Gazi Hazretleri hü
kumet konağını, beledieyi, Cümhuriyet 
Halk fırkasını Türk ocağını, ziyaret et
mişler ve fırkada azalarla ve Türk oca 
ğından gençlerle konuşmuşlardır. Cüm 
huriyet Halk fırkası azalan belediye in 
tihabatında nasıl çalıştıklannı ve ka
zandıklarmı heyecana yakın bir samimi 
yetıe anlatıyorlardı. 

Reisicümhur Hazretleri ocağın hatı
ra defterine şu cümleyi yazmışlardır. 

"Çarşamba Türk ocağında tanıştı

ğım kıymetli gençlik iftihara layık
tır.,, 

Gazi Hazretleri Çarşambadaki 
müşahedelerinden memnun kalmışlar 

ve saat on sekizde Samsuna avdet bu· 
yormuşlardır. Geçtiği yerlerde halk 
candan alkışlarla aziz reislerine hür
met ve muhabbetini izhar edioyrdu. 

a raya gidecekler
dir. Müşarünileyh Hazretlerini Trabzo 
na ve oradan l stnnbula götürecek olan 

Eğe vapuru bugün saat 12 de Samsun 
limanına gelmiştir. 

Gazi H:z. ,ehrimizde 
Gazi Hı. nin perşembe günü 

ıehrimizi teşrif edeceklerini öğ
rendik. Verilen malumata 
nazaran Gazi Hı. Samsundan 
sahildeki tehirlere ujrayarak 
Trahzona gidecektir. Bu hesaba 
göre Gazi hazretleri ancak bir 
bir hafta sonra tehrimiıe muva· 
salat etmit bulunacaklardır. 

Gazimiz halkın ihtiyaç-
larr nı başvekalete 

bıldiriyodar 
Ankara, 24 - Reisicumhur 

Hz. seyahatlerinde uğradığı ma· 
hallerdeki halkın temcnniyat ve 
ihtiyaçlara arasında mübrem gör
düklerini başvekalete telgrafla 
bildirmektedirler. 

Bunlar arasında muhtelif ma
haller çiftçilerine yardım etmek 
ve bazı şahsi tikayeUorin ve 
mahalli ihtiyaçların tetkikleri 
vardır. Dünkü mutat heyeti vekile 
içtimaında vckiletlerin bu işleri 
ıüratle intacı için llzım gelen 
tedbirler alınmıştır. 

Sesli fiime alının nutuk 
Gazi Hazretlerinin nutuklan, bir 

sesli film şirketi tarafından zaptedil
miştir. Bu film, Ankarada gösterilmiş, 

hüktlmet erkanı, Amerika sefiri ile bü
tün sefaret erkanı hazır bulunmuşlar· 
dır. 

V- A- K- 1-T 
ın 

3 ilncil tertip hediye 
kuponu : No. 44 

Asılsız bir mül8kat 
!starıbulda bulunan Kazım Karabekir 
Pş. ile bir Ankara muhabiri değil; 

Dün Cağaloğlunda biz konuştuk, Paıa 
ıau_aJardan ,müteessir 

Kazım Karabekir Pata 
Serbes fır1'anın infisahı üzeri

ne muhakkak ortada bir ikinci 
fırka görmek istiyenler Refet 
paşanın bu aralık Ankarayı ziya
retinden de bir mana çıkararak 
sabık Terakkiperver fırkanın is
mini ileri rOrdüler ve bir çok 
ıayialann çıkmasına sebep ol
dular. Resmt makamlar ve hu
susi menbalardan aldığımız ma
lümata nazaran eYvell hükQmet 
tarafından kapatılmıf olan T erak
kiperver fırkanın tekrar açılmak 
ihtimali olmadığı gibi böyle bir te· 
şebbüs de vaki olmuş değildir.Refet 
Pı. evvelce siyasi hayata atılmalc 
için hiç bir teşebbüste bulunma
dığını ve Ankaraya hususi itle
rinin tesviyesi için gittiğini söyle
miştir. Bir refikimiz Kazım Kara
bekir r,. DID Anif araya gittiğini 
ve siyasi faaliyete atılmak için 
teşebbüsatta bulunduğunu yaz
mııtı. Dün bir muharririmiz Ka
zım Karabckir Pş. yı, rahatsız 
bulunan refikasını tedavi iç~n 
Cağaloğlundunda bir doktora gi
derken görmüı ve kendisile ko
nuşmuştur. 

- Ankaraya gitmedim. Hak
kımda yazılan şeyler doğru de-

Ali Fuat P,. 
ğildir, hatta bir gazetenin An
kara muhabiri benimle konuıtu
ğunu bile yazdığı için arkadaş
larım, dostarım kendilerine Yeda 
etmeden Ankaraya gittiğime gü
cenmifler. Bunu benden rnektup 
ve telefonla sordular. 

- Terakkiperver fırkanın ih
yaıı için Refet Pş. nın teşebbti
satta bulunduğundan malümatı
nız Yar mıdır? 

-Refet Paşayı görmedim. 
Terakkiperver fırkanın ihyası 
için teşebbüs yapıldığından da 
haberim yoktur. 

- Eski Terakkiperver fırka 

erklnının ayrı ayrı namıetlikle

rini koyacakları da yazılmıttır, 
ne dersiniz? 

- Bundan da haberim yoktur 
Ben şimdilik ıiyasiyatla mqgul 
olmuyorum. Hatta alakadar bile 
değilim. 

- istikbalde siyasete avdet 
ihtimali sizin için mevzubahiı 

midir? 
- Ati için bir şey söyliyemem 

Şimdi hususi işlerimle uğraıı
yorum. 

Bundan maada aldığımız malü-
ı11111nımıtı ırııım111ımımnıumu1111nnnmııını11111nnııımı ıı dtntıum11mıumııuııuunnınnommnnttttmflll'""""maıımıtm11nnınmı111utmn nmımrunnuıımnwıırttmn~ 

Danimarkada kadınların aleyhinde çalışmak 
üzere bir fi r ka teıekkül etmiıtir - Vakn -

- Ah bey birader, bizim bendehaneye yaklaıınCll ya. 
reğim hop etmeğe başlıyor. Keşke biz de Danimarkada 
olaaydık da evdeki kaşık düımanma ••• 



TELGRAF 

Vergiler 
Tadilat ehemmi-

HABERLERi 

Başvekilimiz 

Bugün tayyare kongre
sini aÇacak 

yetli Olacaktır Anka.ra. 24. (Telefon). - :ayy~rc 
Ankara, 24 (Telefon) _ Vergileri Cemiyetı seneJık kongre ı hugun Tlırk 

tetkik komisyonu ecnebi kanunlarını ocağında toplanacaktır. l~timnı ismet 
Paşa nçarnk, K:hrm Paşa ı·i.raset edegözdcn geçirmektedir. 

. b k cektir. Umumi nrgilerde yüzde iıç uçu 
tenzilat yapılacak, yekQnu 8 milyonu 
bulacaktır. Bütçe ta arrufu 18 milyon Fethi ve Nuri beyler 
dur. Ankara, 24 (telefon) - Fethi 

Yeni inşaattan 5 - 7 sene müsakka· Ye Nuri Beyler buraya geldiler. 

fat vergisi alınmıyacak, sınai müessese 
!erden muamele vergisi kaldırılacaktır. 
Komisyon sene başına kadar bu işleri 

bitirecek, sonra maliye müfettişleri 

tetkikata başlıyacak tadilat ta haziran 
dan muteber olacaktır. 

Ziraat bankasının 
unıumi heveti _, 

Ankara, 24 (Telefon) - Ziraat Ban
kası umumi heyeti ayın otuzunda bu
rada topJanncaktır. Ruznamede zirai 
kooperatirJer meselesi vardır. 

Bunlar bir senede çok inkişaf etmiş 
sermayesi bir buçuk milyon liraya çık

mıştır. 

Devlet Şurasında 
Ankara, 24 (Telefon) - Devlet şu

rasında ikinci bir deavi dairesi daha 
teşkil olunacaktır. 

intihap şikayetleri 

Telgraf ücretleri 

Ankara, 24 (Telefon) - Yeni 
telgraf kanununda adi telgrafla
rın kelimesi 3 kuruş, gazete tel
graflarının da 60 para olarak 
teabit edilmiştir. 

Ankarada bir kazı 

Ankara, 23 - Evelki akşam 
müdafaai milliye karar müste,arı 
Derviı paşa, Y en:ıehirdeki evine 
giderken, bindiği araba atlarile 

beraber beı metro derinliğinde 
bir çukura düşmüştür. Paşa vak
tinde dııarıya atladığından ka
zadan kurtulmuıtur. 

Hayvanlar ve araba çukurdan 
vinçle çıkaraJmııhr. 

Yeni Asırcılar 

lzmirde metıl,Om oldular 

gün ~in meselesi 

u s derdi nedir 
Ben er mı, yoksa ·rerkos mu? 

i!>tikb°arCfe 

Bugün elde mevcut suya ili'tveten lir. Halbuki bu arteziyen işi henüz kat'i 
yevmi l 7:>00 metre mik:ıbı suyu bulnbil bir ilim haline gelmemiştir; bu bir fen 
mek için birçok cnrcler düşünülebilir: ve ilim i~inden fazla bir san'at işidir. 

J) Yeni mernbalar aranabilir. Petrol taharrisinde baş vurulan bu ça 
2) Deniz ,ı,,athından aşağı veyahut yu rede kat'iyet yoktur. Bazan büsbütün 

karı bir su tabakası aranır. menfi netice alınabilir. Bu kadar kafi. 
3) Derelerin ırma!dann sularından yetsiz olan bir usule baş vurmak fayd-

istifadc diişüniilür. Jı olmaz zannındayız. 
4) Yeni bentler )apmak mevzuubahis Şimdi iki mesele kalıyor: 

olabilir. A - Bentler meselesi. 
5) Tcrkos gölünden i~tifade olunahi- B - Terkostan istifadf.'. 

lir. 4 - Bentlerden istifade itin bugtin-
Bu l1eş çareden birincisini şöylece kü tesi atı islah ve tamir etmek icap 

tetkik ve mütalea edebiliriz: eder. Bilhassa şehir haricindeki tesisa 
1 - Avrupanın ucuna kadar gelen tı tamir etmelidir. Bittabi evvela bent

haJkan dağları iki sathı maile ayrılır. lcr tamir ve ıslah edilmek Jiizımgelir. 
Ynni burada Marmara ve Adalardenizi Sonra kemerlerin tamiri icap eder. Ke 
le Karadenizi biribirinden ayıran bir za duvarlar içinde ve tahteları. olan 
duvar vardır. Bu duvann ucuna eski· mecraları da ıslah lazımdır. 
den Trakya deltası tabir olunurdu. Bunları yapmak suretile yevmi 

Bu deltanın nihayetinde İstanbul (15000) metre mikabı su elde etmek 
şehri bulunmaktn ve bütün nehirler ,.c mümkün olur. Bugün esasen elde 
sular i ter, i temez ya Karadenize, (~000) metre mikflbı vardır. Mecmuu 
yahut l\larmaraya dökülmektedir. (20000) metre mikabı eder. 
. lşte bu tabii teşekkül neticesi ola- Bu suyu elde edebilmek için sarfe· 

Şerif Bey 
Devlet şurası, muhake

mesine karar verdi 
latanbul üçüncü ceza mah
kemesinde yakında muha

keme baflıyor 

Sabık polis mGd6ril Şerif IJ• 
· lstanbul üçfincli ceza mabke' 

mesi yakında mühim bir dav•' 
mn rü'yetine başlıyacakbr. f 

Dava, sabık polis müdürü Şeri 
B. le sa bık Galata merkez ıne' 

muru Ihsan B • . aleyhindedir. 

Ceza kanununun 230 unc0 

Ankara, 24 (Telef on) - Belediye in· 
tihabatına ait Devlet Şuasmda tetkik 
edilen şikayetler 20 ye baliğ olmuştur. 

rak Istanbul civarında 1 un·etli memba dilmesi lazım gelen para (5) milyon 
ve nehir bulmak imk:"ını yoktur. t:.irk lirası tutacaktır. Sonra bu bent

Balkan silsilesinin nihayeti yüksel< Jcrde daima kuraklık neticesi susuz 
lımir, 24 (A.A) - Yeni Aıır te değildir; meYli gayet hafiftir. kalmak tehlikesi me\·cuttur. 

maddesi mucibince açılmışllt· 
Devlet şurası, Şerif ve Ihs~0 

B. Jer hakkındaki evrakı tetk1~ 
etayş, neticede vazifelerinde 
ihmal gösterdikleri noktaıınds" 
muhakemeleri lüzumuna karar mata nazaran Ali Fuat Pş. da muharrirlerinden Behzat Arif Hundan dolayı burada nehirler bul Bir de şehre su temin edilirken e-

ve müdürü mes'ulll Abidin bey- mak için çok uzağa gitmek Hizımdır. hcmmiyetlc göz önünde bulundurula-
Istanbulda Çengelköyiinde iıleri- n b 1 t 1 nl k' k ··h· b" k•· d lerin şehrimiz ağır ceza mah- u se epe u uı mya ve ma ıncye ma ca mu ım ır no .,.'\var ır: 
le meşguldllr ve sabahları yü- kemesinde icra kılınan muha- Jik olmıyan Romalılar lstanbuldan Suyun içilebilmesi, yahut içilememe 

vermiştir. 

rüyüf yapmaktadır. Siyasi haya- 100 kilometre mesafecle bulunan Stran- si. 
k d h • ') kemeleri hitam bulmUf Ve karar -t""':"""~da:;,.Jnrın·,a bu}dukln'"' .1n1;yu_lrAnti'U".. Du Un bent1 den UJUllJ' 9'-""'" 

E k h k · 1·,.jO vra , mu a eme ıcrası ,. 
latanl-.nl _, • .J.1-: ••-nmilii'f11~'. 
oradan da üçüncü ceza mab~t ta atılma için e enUz ven - ~ - u .... 

bu~Dn vicahen tefhim canını rrr. lerle buraya kadar getirmişlerdir: Bu rilen suda birçok UZ\'İ maddeler, bakte 
_ miş bir kararı yoktur. Kabili temyiz olan bu karara su yollarının harabesine eran te adüf riler nrdır. Bu !llular filitre edilme· 
Ankara muhabirimiz diyor ki: göre hilk6metin ıabsiyeti mane- olunmaktadır. Şu halde memba arama]• mektedir. E . . . ij • 

me sine gönderilmiştir. 

ve şehre vakın nehir bulmak tasavvu- Halbuki filitre edilmesi lazımdır. n1n1yet1 umumıyc Ol Ankara, 24 (Telefon) - Ka- viyeıini tahkir cürmünden Beh- - J 

ru tatbikat ve ameliyat sahasından U· Bu satırları okuyan aziz okuyucuları- dürü şehrimizde zım Karabekir Paşanın buraya zat Arif Bey 3 sene, Abidin Bey zak kalmaktadır. mıza, asla bu suyu filitre ettirmeden i• 
geldiği doğru değildir. Çok sa- de 3 sene 6 ay 10 gün ağır hapse 2 _ Şimdi yakın ve münhat su mem içmemelerini tavsiye ederiz. Ankara, 24 (telefon) - E111~~ 
lihivcttar bir zat bana dedi ki: mahkum edilmişlerdir. baları bulup makine ile su getirmek Bent sularını filitre ve tasfiye e~- yeti umumiye . müdürü Tevfi. 

«·- Kazım Karabekir Paıa- meselesi kaldı. Filvaki lstanbulda böy- mek te büyük masraflara bağlıdır. Zı: Hadi Bey lstanbula hareket~ 
nın buraya geldiği, mebusluğa inhisar idaresi tütün le bir iki su bulunacak yer vardır. Me· ra bu sular diğerl~ri~d~n. fazla uzvı . . jltll 

müstakil olarak namzetliğini ko- alacak scla Hamidiye suyunu temin eden Kfı.h maddelerle bakterılerı ıh.~ı;:a ede~. . le hah hazırda şehre yevmi n~ıı_e~dıt• 
yacağı doğru değildir. Refet Pa- tane deresi ile Halkalı suyu. 5 :_ Nihayet Terkos golunden ıstıfa su miktarı (35000) metre mıkab dili' 

, .. . Fakat tetkik ve hesap neticesi ola- de kısmına gelelim. Bu hususu t.stan· Buna (17.:lOO) metre mikabı iHh·e e. l't° şa da Milli Müdafaa vekAletinde Ankara, 24 ( l'elef?n) - Tutün .inhı· rak anlaşılmıştır ki bu yerlerden yev· bul su şirketi f.'nine boyuna tetkık et- ce (52,500) metre mikabı olacaktır· ı~ 
hususi bir işini takip için gel- s.:rrnı~ .~amsunda bır buçu~ mılyon miye (aOOO) metre mikabrndan fazla mi~ ve nafia v~kfıletine bir proje n~- jedc istikbalde az h!r _masrnf~n bıJ ~t' 
mişti. Siyasete avdet etmiyecek- kılo tUtun alması muhtemeldır. su almağa imkan yoktur ve bunun da miştir. Bu proJeye nazaran Terkcs go· tara (15,500) M. mıkabr da ıtıife et· 
lerini tahmin ediyorum.» yeti~miyeceği aşikardır. lünden şu suretle istifade kabil~ir: bilmek üzere tertibat almağı tekUf tıl' 

Diğer taraftan Ankara polis Namık Kcn1al ihtifali 3~ _ Bir de toprak altında ve deniz Bu proje evvela Istanhul içın .b?· mektedir ki bu da temin ediJrue ~ilt' 
mu'"du'"ru·· de Kazım Karabekir A "k 24 (T 1 f ) c ·· ·· ltında bulunan sular meselesi kalır. günküne ilaveten (17!l00) metre mıka- günde (68000 1\1. mikabı su ala 

n ara, e e on - uma gunu a b t .... t'hd f t ktedir kt" 
Patanın buraya geldiiini tekzip Türk ocağında Namık Kemalin hatıra- Bittabi bunlardan arteziy~n ~uyu la"? · 1 su emının~. ıs 1 

• 
8 e ~e ~. . ce ır. (Bitmedi) 

:e~tm~iş~l~ir~·~~~======~~~?-:::::::::::~~tı~t~a~z~iz~e;d~il~e~c;ek~t~ir~.~~~~~~~~a~ç~m~a~k~su~r~e=t~il~e~i~staif~a~d:e~m~u:m~k=u~n~o:lia~b~ı·~~Y~uk~a~r~d~a~s:o~)~·le~m~ış~o~l~d~u~g;u~m~u~z~e~ç~hı·~~==~~;=;~~~~J;~~ 
e; _ Ah ima~cığım benim öyle ---= Otomobillerle yarı-, -e-tm-~k - Dinle gözüm dinle .• Bir sı 

şeylere aklım ermez... Allah stnin ıiş bacaklarının harcı değil. boşanayım ıçımm zehri aks•~'. 

Filosofun defterinde heyattan 
. . mıt acıklı, gülünç romana 
ızer sahneler de yok değildi. 

bir taneıi.. Filosof vaka 
· ;an arasında yaıayarak bu 

.• ıkayeyi bir müşahit kulağile 
işitip g'5zile görerek yazmıştı. (Dip 
koçanı ) namını verdiği bu ma
cera aynen vuku buluyor gibi 
tasvir edilmiştir. 

10 
ltte~iklvc: 

Dip koçanı 
kiye Hanım üfUrlllmUı 

gibi şiş bacaklarının üz:e
aA"ır vücudünü zor taşıya

rak inliye ııklıya imamın evinden 
içeriye girdi. Cin göz sarıklı ile 
ilk nazar telakisinde elim ha
disenin şaametini deşmekten ür-

kcrek ikisinde de ağız açmak 
cesareti garlllmedi. Bir müddet 
mütreddit bir sükutla yalnız 
gözden göze konuştular. 

Nihayet imam efendi çivi üze
rine çekiç vurur gibi ılSzü taıı
rarak: 

- Kadınım ıenin Sıtkıyı ko
dese hkmıılar ••• 

Rukiye Hanımın sancısı tut
muı gibi iki yanına sallanarak : 

- Sorma imam efendi ıorma 
hep beraber tıkındık ta kabak 
yalnız oğulcuğumun başına pat
ladı. 

- Ne yapmış? 
- Dip koçanını tahrir etmiş. 
imam düzelterek : 

- Tahrif etmif ••• 

göstermesin ne dibini bilirim. - Ah oğlanı kurtarmak için Bir akıl öğretemezsen de tesel 
1 

Ne de koçanını bilirim .. Rabbim uç deseler hemen kanatlanıve- de veremez değilsin ya? 
seni inandırsın bir şeycikten ha- receğim geliyor. Ne oluyoruz imam bunu b•0' 

berim yok. Şaşırdım. Sana gel- - Değme kanat senin bu anlat ... 

E b k t B. b" agw ır vücudünü kaldıramaz. Ha- H h 1 1 w t:ı lü hır' dim. ski a u a sın.. ıze ır - ayat pa a ı ıgı, ur ler 
akıl öğret.. yalata kapılma.. Olacak ıeylere sıılıklar, sui istimaller, sefalet bt' 

- Bunun akıl öğretecek tarafı bakalım... ahlaksızlıldar hepsi at başı , 
- Olacak şeyler hangileri d w l acil kalmamıı ki. raber gidiyor. A em og 0 dl 

- Ah, ah eski vezirlivüzera söyle ağzını öpeyim.. yip. Benim kasam dolsu~ ot• 
konakları yok ki ricaya gideyim. - Sakın ha mekruhtur. Bu isterse ötede tufan olsun dı)' ı 
Etek, eyak ödeyim .. Bu zamanın yaştan sonra ıinema artistlerini 

8
. b k f d' yslf11 

m·ı taklit edecegw iı.? ır men a eş e ınce pi' 
en merhametli Paşası kimdir? k d kl k lmıyor· 

- Mazur gör. Yüreğim analık arın oyurma a a •• ot"' 
Söyle bana gideyim. Atının nal- bini buluncaya kadar gıd•Y pl•· 
ları altına yatayım., ateşile yanıyor.. işle senin oğlun da böyle Y' ıel 

- Şimdikiler ata biniyorlar mı - iti bu peleseye getirmeme- Eline geçmiş bir memuriyet gU oe 
ya? Otomobille geziyorlar .• Al· liydiniz. Senin Sıtkmın da kaç gllzel vazifeni ifa et.. Ne de~11l' 
tına yalanan yamyassı olursun. zamandır yaıayııı elli altmış lira devlet haznesinden ıirkate ııır· 

maaılı bir memurun kesesine bö le o 
- Arkalarından koşsam yeti- kııırsın Elbette sonu Y 0 sığar bir tarzda de~ildi.. ·• t t ' 

ıemem. - Hakkın var imam, hakkın - Kabahat yalnız çalan pil<' 
Bu kuponu ke$ip birikti

riniz ; bir ~ıril kponu ge

tir en VAKITın türlü türlü 

hediJıe/erinden birini 

hendi s~çip alacaktır 

var. Yerden göğe kadar hakkın değil çaldıranlarda da "ar. 1or-
var. içim dolgun. Yüreğim bağ- kat etmiyorlar, sormuyo~Jatıçtilı" 
rım içine kor dolmut gibi cızır muyorlar da liralar binler• ızş;ıııdi 

Dert dinletecek ten sonra araştırıyorlar .. 'ı cızır yanıyor. 

odundan adam arıyorum .. 

Demek ki tam bu tavsife 
layık beni buldun? 

o paraları biz ödiyecekınışı ' 

Tabii değil mi ya? .,,,,etli) 
( Jjı 
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En GU.zel Vitrini Halk Seçecek 
[ Maarif Aleminde 1 

Mehmet Emin 8. 

Müateıar Emin B. 
Edirniye gitti 

.EYelki snn Ankaradan ıehri
... •elen Maarif milıtqarı E
llia bey diba 6ğledeıı ıonra Ma-
lllİf eauetiae gelerek Maarif 
""'"ile bubDhalde bulunmut
'-· G" nkte kadar Emanette ••w olan Emin bey akıamki 
... •8118iyonel ile Edimeye git-
lliftlr. Kendiıini ziyaret eden 
.... maharrlrimi~e Emin bey pn
ı.., lllylemiıtlr: 

- Edfmede kız muallim mek
tebi i. 1abn abnan binanm 
l'eaaai kUpdında bulunmak Oze
t.e Edimeye gidiyorum. Seyaha-
~ ba,1ıca sebebi budur, ora
'- iki ,on kalacağım. Dil eocü
.. eıaiabı haıırladıjı yeni gramer 
~•11,ilmektedir. 

Bir aık macıt'ası 
~1u"tlJIUllll~t: hd\'ll ılc:u"I 

kızın izi bulundu 
Geçende, Şehremininde oturan 

~llptan Behçet beyin kızı Muzaf
fer hanımın nikllılanacajı gün 

~ kaçbj'I yazılmlfb. Baba
~ .... ah Bıerine Muzaffer 

~ kendieini kaçırdıjı ıılly· 
Muatıfa Şllkrn efendinin 

~!I -~ulunmq ve bunun Ozerine 
,"'."~er H. Şehremini merkezine 

'rr me,tup 16ndererek polisin 
"- ~Jelinin kendisini takip ve 

~ etolemelrini aevıiJiai ile 
hta•ak ve evlenmek hakkı ol
dlihnu, mDtemadi takibim ken
Jliİiai intihara sevkedecepıi bil-
~iıti. Muzaffer H. m babuı ::.=- bentlz 16 Jatmda ol
._ 16ylemİftir. Bakahm 
-..11 ne olacak? 

Sedii bir temsıl 
~çre "Gateaaum" 1erbe1t 
~ GlfGoununda. tahlil etmif olup 
ta.Ltlıt laareketleri ve bir aevi 
-~ ~ ile fikirleri ifade 
:- llir frUP ıebrimize ~mit 
1a..;,.~ aktam aaat 18 de ilk 
-~i Fransız tiyatrotunda 

c İllerdir. 
lf-1 '-terilen hareketler ıunu 
~ -ıtyor: Enelce anız vezni 

~~en türlere demılerin 
~ vtlcut hareketlerinin ahenk· 
~ lllİf bir aurette refakatı 
~~ tiyatrosu, bedii bir 
~ olan bu müsamere için 
t.\ti idi. Maamafih, bu ıibi teza
~çin saat fena intihap e-

Bu hafta aruı fllı\llnde 
.Js..L.,.t . 18 de ancak bu kadar 

·~ temin edilebilirdi. Eaa
~ llllloaıııere,ı bi-yeleriae 

llyleaea kÜlf selerin ek
cle nıu.amereye srelmemiftir. 

J Yıldız Sarayında 1, Bir silahçı dükkanında 1 1 Borçlar mea1 eleai 1 
Yunanlılar hissele1 ini 

naııl verecekler? 
Yapılan tahribatı Maryo , 

Sera ödiyecek 
Yıldızın kiraya verilip verilmi

yeceği muelesi gene tazelenmiı
tir. Birkaç talip belediyeye mü
racaat ederek bu mesele hak
kmda mal6mat iatemiflerdir. 

Yıldızın yeni talipleri arasında 
eski mtıatecir Maryo Seranın da 
iami geçmektedir. 

Yapılan tetkikattan anlaııldı
§ına g&re Maryosera evelce sa
rayda tadilAt yaparken bazı kı
sımlarda tahribat yapmıştır. 

.. ,,,.r .. , . 
SllAhçı l\.ll Kf. nin dUkkftn• 

• 

Bugiln belediye fen heyetin
den iki mimar saraya giderek 
tetkikat yapacak ve tahribat i
çin bir keıif raporu tanzim ede
ceklerdir. Bu ıahribat Maryo Se

Amerikanvarı 
hırsızlık! 

iJlf 

Haber aldıtımıza göre Fran
sız, lngiliz sefirleri Yunan hari
ciye nazırıM. Mihalakopulosu zi
yaret etmişler ve Lozan muahe
desi mucibince Osmanlı borçla
nndan Yunaniıtanın hissesine 
dtııen miktarın taksidioin veril
mesini istemiılerdir, M. Mihala
kopulos cevaben, Yunanistamn 
Lozanda bunu kabul ettiğini fa
kat ilk taksiti Türkiye borcunu 
vermiye başladıktan sonra ve bu 
taksitin mıktarma nazaran vere
ceklerini bildirmittir. M. Mihala
kopulos Ttırkiyenin 1928 de bir 
mukavele ile taksitleri tesbit 
ettiğini fakat bugtın bu şartlarla 

radan tazmin ettirilecektir. 

Mefsuh fırkanın tasfıyesi 
bitti 

Fethi B. , eski fırka mer• 
kezinde oturacak 

Serbest fırkanın tasfiye mua· 
melesi bitmif, Fethi B. Ankara
ya gitmiştir. Haber aldığımıza 

göre Kaim is aparbmanını Fethi 
B. ikametaih ittihaz edecektir. 
Eıaaen "S. C. F.,, na ait mukavele
lerin hepsinin :ıamini Fethi beydir. 
Fethi bey, Ankaradan dlSnüşün
de "Kalmt1ı1,, aparbmanına taşına• 
caktır. 

Vıli .beyin kerd89i vefat etti 
V •li ~ittin beyin biraderi 

Şemaettin bey -:•elki gUn saat 
00 de Üsküdar iskelesinden ha
reket eden vapura binmiş, fakat 
biraz sonra ilzerine bir fenalık ge-
lerek yere yuvarlanmıı ve vefat 
etmiştir. 

Merhum Şemsettin B. Edir
ııekapıda ıehitliie gömUlmüıtilr. 
Belediye erkim cenaze ile ıehi,t
lii• kadar gitmitlerdir. 

Vali beye bu ziyadan dolayı 
beyanı taziyet ederiz. 

Evvelki gün Galatada Mahmu
diye caddesinde silahçı Ali Ef .nin 
mağazası fayaoı hayret bir ha
diseye sahne olmuıtur: 

Tam saat 18 de mağazayı ka
payıp gitmeğe hazırlanan Ali 
Ef. nin tezgahtarı Zihni Ef. bir 
giin evv~l bir Brovnnik almak Uz 
re mağazalarına gelmiş olan ve 
fiat hususunda uyuşulamayan biı: 
müşteri ile karşılaşmıf. V akitaiz 
gelen bu mllıteri Zihni Ef. ye : 

- Dün baktığım Brovnnigi al
mağa ıeldim. Demittir. 

Zihni Ef. de içeriye girip dün 
ayırdığı Brovnnigi almış •e ken
disine vermiştir. Silahı eline alan 
bu adam elinde hazır bulundur
duğu fiıeklerden birini derhal 
nambya aürerek tabancayı Zihni 
Ef. ye tevcih etmiı ve: 

- Davrannıa. yakarım! Diye 
bağırmııhr. Zilini Ef. tabii biç 
bir harekette bulunmamıı ve 
cüretkar müşteri de ıilihı cebi
ne yerlettirip savuşmuştur. Bir 
saniye sonra Zihni Ef. sokağa 
çıkıp takibe teıebbils etmışse de 
izini kaybetmiştir. Zihni Ef. ye 
bugün müdüriyette sabıkalılar~ 
resmi gösterilecek ve bu hırsız
lığı yapan adamın bunların için
de olup olmadığı anlaıılacaktlr. 

DGnkQ lqtlmad• bulun•nlır 
Şehrimizde, 12 Klnunuenel

de yapılacak olan tasarruf hafta
ıında icra edilecek yerli mal vit
rini mllsabakasına ait eıaslan 
teıbit etmek Uzere dtın ticaret 
odasında umumi bir içtima ya
pılmıfbr. lçtimaa şehrimizin bir 
çok tüccarlan iştirak etmiştir. 

lbrahim Devrİf B. in riyaset 
ettiği toplantıda evveli müsaba
kanın ıekli hakkında lkbsat 
veklletinin teskeresi okunmuş ve 
o ~n vitrinini sırf yerli mallarla 
en ,OZel aurette ıOaUyen tica
retaneyi halkın seçeceği, buna 
rey verenler arasında kur'a çe
kilerek ahaliden SO kişiye he
diyeler daiıblacaiı bildirilmiştir. 

Bir çok tücearlar buna mem
nuniyetle iıtirak ederek hediye 
vereceklerini söylemişler ve he
diyelerin 500 parçaya çıkarılma
sını teklif etmişlerdir. 

Bu teklif alkışlar arasında ka
bul edilmiş ve Bursa pazan 100 
muhtel'f parça, Etem Pertev, Ev
liya zade Nurettin ticaretane
leri 50 ıer parça ıtriyat, kuştü
yü fabrikaaı 5 yastık, Salih ve 
tlirekisile Psalti mefrupt mD
esseaeai 3 er parça mobilya, A
mirali ticaretaneai 2 çift iskar
pın Milli konserve fabrikası da 
100 parça konserve vererek he
diyeye İftirak edeceklerini bildir
mitlerdir. 

tediyatta bulunmadıa1 için yeni 
bir anlatma tarzı aradığını söy
li yerek Yunanistamn da bu me
s' elnyi yakından takip etmekte 
olduğunu bildirmiştir. Çünkü Yu
nanistan ancak o zaman tediyat
ta bulunabilecek ve taksit mık
tarını Tiirkiyenin vereceği meb· 
liğa nazaran teıbit edecektir. 
Evelce Yunanistan için kararla
nan taksit 70milyon Drahmi idi. 

Belediye~: 

DarülA('eze 
Yeni bir fekit aldı. Müeısesede 

800 aceze var 
DarüIAcezede 2 ve 3 numaralı pov

yonlarda yapılan tamirat bitmiştir. 

Pavyonlar için beş bin lira sarfedilmiş 
ve zeminleri beton olarak yapılmıştır. 

Irdahanede de tamirat yapılmaktadır. 
DarüIAcezedekf mektep 3 sınıfa iblağ 

edilerek ıslah edilmiş ve yeniden üç 
muallim tayin edilmiştir. Mektebin el· 
yevm 110 talebesi vardır. Mektepte ilk 
mektep proıramı tatbik edilmektedir. 
Darülaceze müdürü Cemil B. dün şun 
lan söylemiştir. "Elyevm Darülaceze
de 800 aceze vardır. Kış geldiği için 
yerlerimiz dolmuştur. Yapılan tetkika
ta namran lstanbulda dilenciler azal
maktadır. Biz dilencileri umumi yerler 
de biraz fazlaca gördüğümüz için dilen 
cilerin çokluğuna hükmediyoruz. Son 
zamanlarda şehrimizden transit geçen 
dilenciler de görülmektedir. Bunlar A· 
nadolunua dahilinden gelerek lzmir gi 
bi sahil merkezlerine dilencilik için git 
mektedirler. 

Kadaatro fperl 1 

Kadutro fen heredert nDI 
Halit Ziya 8. 

Her tarafta çok i · 
neticeler veriyor 

Kadastro itleri her tarafta 
inkiıaf etmektedir. Şimdiye ka
dar ytızbinlerce mOnuiah Ye M

netsiz tasarruflar balkın leW.. 
halledildifi gibi hDldbwt hea
bına da 2,607 ,483 lira kadutro 
rllsumu tahakkuk ettirilmif n 
bundan 1113983 lirahk rlma 
cetveli berayi tahıla muhtelif 
MalmndnrlOklerine verilmiftlr. 
Halkın ve blikdmetin siy•• 
hukukunu temineden kadaltro 
muamelitına hükO.met ehemmiyet 
vererek teşkilAhn tekıiri i~ia 
bUtçelerini tetkik ve tevsi etmiftir. 

Ankar•d• •flka 
An hara, 24, fV akıt) - Burada 

926 seneaındenberi kadaıtro a• 
meliyah yapıldıjı mal6mdur. 
Şehrin bilyiik kısmının İfİ bitmif 
ıayri menkullerin ıahipleri tayla 
ve teabit edilmi9, harita ft 

planları tersim olunarak yiai 
tapu aenetlerile birlikte ealıa
bına tevzi edilmiıtir. Bu ameli
yattan gayri menkullt aabipleri 
çok istifade etmıılerdir. G~ 
sene vukubulan yanım yerbaia 
yeni plinlara göre ıllr' atle iman 
ve mDlk sahihlerinin •• yerleri
nin derhal tayin ediliYermeli 
oralarda kadaıtroaun icrumclaa 
mütevellittir. Şehrin Teko Ahmet 
mıntakasımn kadutroı a, bil
hassa ehalınin g&sterdlti ntbet 
ve kolaylıklar yllzllnden 25 p. 
lnk bir mtiddetle aUr'atle bftlıtt 
mitti. Bu ıftr' atten çok IİJW 
memnun kalan halk lu.leriai 
hara vesile olmak llzere ka ......... 

tro mem\lrlanna kendi aoflifı 
nnda yemek yedirmw arlUIUQa 

dOtmOtler, memurlarda ba •• 
mt arzuyu kabul etmitlerdlr. 

Izmirde 
9 milyon ıermıyell blP b•'*• 

lımirde koçnk bankal• 
birleşerek dokuz milyon Hra 
sermayeli bir banka tqld• 
lini kararlaştırmıılardır. Ba 
mesele etrafındaki müzakereler 
ancak iki haftaya kadar mO.Mt 
bir netice Yerecektir, henUz baa
kamn ismi belli deiildir. 
banka zürraa vAai ilcruatta ba
lunmak niyetindedir. 

Bir makinist boğuldu 
Evelki gUn Fenerbahçe açık· 

larıoda feci bir hadise olmuttur: 
Gazcı Bozanofa ait olup Sa· 

dık kaptan tarafından ida.-. 
edilmekte olan "Bebek,, motlrl 
F enerbahçe açıklanndan geçer-
ken dışarda bulunan mot&t. 
makinisti Mehmet Ef. mllvazeae· 
sini kaybederek denize dO.mlf 
Ye boğulmuıtur. 
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VAKiT · Hikiye Kızıl Gömlek 
Cenevrede ' 

YAZAN : Ömer Rıza - 70-Türk-Yun;n 
misakı 

Boncuk ve sedef düğme 
Zenci hJkAyeai Sana nasıl teşekkür edeceğimizi 

19 teşrinisani, Cenevre (Başmuharri- Kongoda Banana tehrinde içe- Bq mllhendis bir gün bir emir 
verdi: 

b·ı . ' ı mıyoruz ..• 
"- Dekoville seyahat ıerbest

tir, herkes maccanen istasaolara 
gelebılir. 

• • • 

rimizden - Tahdidi teslihat ihzari kon rilere doğru demiryolu yapmak 
feraıısında Türk - Yunan bahri tahdidi için karar verildi. Sermaye gel
teslihat mukavelesini tebliğ eden murah di, demiryolu ne kadar çabuk 
hasların alkışlanması suretile vukubu- bitirilebilirse edilecek kir okadar 
lan tezahüratı telgraf haberi olarak çok olacaktı. Bunun için inıaat 
vermiştik. Bu tezahüratı beynelmilel 
bir heyet tarafından herhangi bir sulh firketi yolun derhal bitirilmesini Kadınlar, çocuklar, ihti· 
eserine karşı gösterilen basit bir neza. istiyordu. Davu11ar çalındı, kabile yarlar akın, akın istasyonlara 
ket ve iltifat olarak telfLkki etmek doğ. reislerine haberler gönderildi. De- geldiler ye istasyonlara gelmekle 
ru değildir. Bu tezahürat daha ziyade miryolu intaabnda ameleye çifte kalmadılar kabr boncuklan, 
gerek Türkiyenin, ve gerek Yunanista- yevmiye verileceği bildirildi. işler renk, renk düğmelerin asıldığı, 
nın harici siyasetlerindeki sulhperver· k al 

baıladı, mühendisle, yol çavuc- arım, arım ırmızı basm arın 
liğin cihan e""1rı umumiyesi tarafm- Y 

dan artık tamnmile anlaşılmış olduğu. lan faaliyete geçtiler. Ha gayret sallnndığı dUkanlan • gl>rllnce 
nu gösterir. ha babam haf... Çalıtblar... Ça- agaçların oyukları önllnden bir 

Vakıa bazı ecnebi gazeteleri Türk. hşhlar •.• Fakat Kongo Nehri va- türlü ayrılmadılar. 
Yunan dostluğu misakı ve bahri tahdi- dileri bir türlü atılamıyor. Hele kadınlar boncuklara gö-
di teslihat mukavelesi imza edildikten Raylar Uremıyor. Çünkü Ba- nül verdiler, buraya gelen bon-
sonra guya Avrupa sulbünü tehdit e· k nanadan ileriye dog-ru adım at- cuklara onlan o adar allkadar den birtakım yeni siyasi kombinezon-
lar meydana çıkıyor gibi gö termek is· tıkça, amele sayısı ekıif meye etti, siyah kadınlar kırmızı bas-
tediler. Hatta bazıları harbi umumiye başladı. malara o kadar candan yandı
tekaddüm eden ittifakların - başta Al- Bol güneş, sıcak yağmur, dal- lar... Günlerce bu dUkinların et
manya dahil olduğu halde - Canlan- larında kocaman, kocaman may- rafında tavaf ettiler, boncuğa 
makta olduğundan bile bahsettiler. Fa· munJarm kuyruklarından asılarak elini sürebilen, basmaya doku-
kat bu tahrikçiler istedikleri neticeyi il b l k d" · · b h sa andıkları, ditilerile kur yaptık- na i en en ısını a tiyu at 
alamadılar. Cihan efkarı umumiyesi-
nin aklı selimi hakikati olduğu gibi gör ları ağaçların altında çalışacak ediyordı. 
melde gecikmedi. işte tahdidi teslihat adam gitdiçe azalıyordu. Asıl gürOltü, ( zolulular) evle-
ihzari konferansında Türk • Yunan iti· Niçin? rine döndükten sonra patlak 
Jiirından bahsedilirken yapılan takdir- iklim meselesi diyeceksiniz ? verdi. Siyali derili, ince belli, 
kar te~h.ürat bu hususta en kıymetli bayır.. Böyle bir şey iddia edi- · genit kalçalı kadınlar dik me-
bir dehidır. 1 A lı · · "ki" 1 · 1 k } 

C d . be 1 •1 1 . t· 1 emez vrupa ar ıçın ı ım meıe es• me erini oca arının gögüslerine enene aıma yne mı e ıç ıma a- • • • 
ra sahne olan bitaraf bir şehir olduğu her zaman bır tebhkedır. Avru- dayadılar, nallı burunlarını ko-
için buradan dünyanın umumi vaziyeti palı bu sıcak iklimde bir tUrlü calarının burunlarına yaklqtır-
daha ziyade \•uzuh ile görülebilir; bir- yaşayamaz yem yeşil bataklıklar dalar: 
kaç gün evvel Cenenede içtimai mevki- arasında göğe doğru çıkan yem ,, - Kocacığım... 6oncuk ia-
i olan bir Isviçreli zat hususi bir müsa yeşil bir buhar bava haline girmiş terim. 
habe esnasında bana aynen şu sözleri d 1 t b. - k 
.. 1 d" me ar ar aı masını ır sagana ·" - Kocacığım kırmw ku-soy e ı: 

fi ]i h d 'kt d. b h . etrafa savurur. maş isterim diye ayak dirediler, - a azır a ı l!';a ı u ranın ın •. 
sanlar için tevlit ettiği tehlike harp Yerlının vücudu malarya mik- kocalanndan -vat almadan koyun-
tehlikesinden daha büyüktür. Bolşe- robına okadar alışmııtır ki, yı- lanna girmediler. 
vizm mikrobu açlık ıstırabı ile hemen linı elile tutan adam gi • Hat klar. 'bi• ıu. dG 
her memlekette müsait bir inkişaf sa· ya ferbetlidirler. kanların önllnden ayrılmıyorlar, 
hası buluyor. lsviçre bile bu ı11ikrobun Hayır onların yol ameleliğin- babaları kendilerine bir dizi 

Diğer taraftan Suriye valiıine 
kartı gelecek, onu yoldan çevi
recek kafile de hazırlanmıfb. 
Bu sırada Talha ile Zübeyrin 
Medineden çıkıp Mekke yolunu 
tutmaları Sebe otlunu son dere
ce memnun etmişti. Demekki 
bunlar Alinin onları himaye et
tiğine kani olmuşlar, sonra şe
hirde söylenen sözleri de duy
muşlardı. 

Her halde bunlar Mekkede 
bot duracak değillerdi. Bunlar 
hiç olmazsa Ayşeye iltihak ede
cek ve onunla birlikte bir cep
ht: tetkil edeceklerdi. Bu ıuret· 
le cepheler Uçleıiyordu. Bunlann 
biri Alinin, biri Aytenin, biri 
muaviyenin cephesi idi. Memle
ket bu yfizden üç parçaya ayrı
lacakb. Her birinin emelleri di· 
ğerine zıt olacak, her birinin i· 
çinde ötekine kartı kinler, reka
betler, uyanacakb. 

Sebe oğluna göre bu vaziyet
ten daha mllkemme1i bulunamaz
dı. Kendisi ve adamları son de
rece memnundular. 

Meymun oğlu onun dehasını 
tepcil için bu fırsab ganimet bil
di ve ıöyledi: 

- Sana nasıl teıekkilr edece
ğimizi, ıenin ıanını yükseltmek 
için ne yapacağımızı biJmiyoruz. 
Hepimiz, sana ıecde etsek yeri
dir. Sen ki tek başına dev ka
dar bir diltmanı yere serdin. 
Sen ki yalnız batına koca bir 
iınr••atorluh ta-..-- _.u.:_ ı.t
pimiz senın klilun, ıenin ıc:aıeniz. 
Sen ne emredersen onu yapanz 
Y abu senden razı olıun. Sen tahripkAr tesirinden kurtulmuş değil- d k ' l b b. b d 

dl E - ·ıı ti . d.d lali en açma arının se • ı u e- boncuk almazsa köylerine gitme-r. ger mı e er şım ı en a arını _. • d zamamzın mesihi Ye bu milletin 
başlarına toplamazsa Bolşevizm tehli· gıldır. Dört ayakh hayvanların yeceklerini açıkça ıöyleyorlar ı. beklenen mehdisisin. 
kesinin gittikçe tevessü ettiği görüle- yaıayamadığı yerlerde, bu adam- Gçpç ve nışanlı zolular pek Meymun oğlu, bu tarzda em-
cek, iktısadi buhran her tarafta anarşi Jar başlarında kayık, sandal ta- berbat bir bale geldiler, çUnkli ram etti. Ötekiler ibadete dal-
yapacak, kazançları ile geçinemiyen in ııyarak yılanlarla, maymunlarla, nııanlı kızlar sedef düğmeleri 

1 t cı d t mıt gibi dinliyorlardı. Sanki bun-
san ar e ra nnn a serve namına ne parlak renkli kuılarla kardeş dizi, dizi kırmızı bir bezin fiıt.nne di· lar söz degv il, ilahi bir vahi idi. 
varsa yağma ederek yaşamak istiyecek d h" k k d 
lerdir. Böyle bir netice dünyadaki içti· kar eş yaıarlar ve ıçte sıkıntı kere boyunlarına ta mayı lln- Meymun oğlu sözlerini bitir-
ma[ nizamı yıkacaktır. Ben kendi görü- çekmezler... yanın en bilyllk aadeti addedi· ·---·-·ıw•_.:_ __ , ... _. ___ _ 
şüme göre şöyle düşünüyorum: tktısa- Baş mühendiı iki yevmiyeyi üç yorlar, sevgililerinden sedef dilğ- de tam bin dane düğme vardı. 
dl buhran, iş.sizlik \'e Bolşevizm tehlike yevmiyeye çıkardı ve nihayet bet me hediye etmelerini istiyorlardı. Yol çavuşunun nışanlısi bu yeni 
si karşısında on sene kadar milletler yeYmiyeye .•• Brfi~ıeldeki amele- ÇUnkn genç yol çavuşu sev-gili- tuvaleti ile meydana çıktığı giin 
için nüfusun artmasına mani olacak nin aldığının beş misli para v-e- sine bir dib:ine sedef dilğme ile blltlin Kongu altllst oldu. 
tedbirler almak lazımdır. On sene zar- . . . . kı b N hl b" d .. v l" b. 
fında yeni çocuk yapmak fikri bütün r~di gene elını çapaya, kazmaya yanın artın kadar rmızı ez ifan ar m ugme ı ırer 
aileler arasında neşredilmelidir.,, suren yokl.. hediye etmişti. Bu hediye biltlln yeni kumat hediye etmiye mec-

lsviçre gibi ebedi sulh memleketi o- Baş mnhendiı bu vaziyet kar- delikanhların başına dert getir· bur oldular. Yol çawtu bir giin 
lan bir yerde iktısadi buhranın tesiri tısında çıldıracak hale geliyordu. di. Bütün nııanlılar, yol çavutu· nııanlısına bin dane katır bon-
insanlan bu gibi düşüncelere sevkeder Toplandılar konuıtular konuı- nun getirdiği hediyeden bahae- cuğundan mürekkep bir kolye 
se bilhassa me~kez.i ~vrupa gibi buhra~ tular, fakat bu konuı~alardan diyor: hediye etti, derken efendim, nı-
dan en çok müteessır olan yerlerdekı h" ü b b. . k O l b k t k tanhlar kocalar arasında bir re 
insanların neler düşünebileceği kolay- ıç m s et ır netıce çı mıyor- - , nııan ısını er es en ço , • 
ca tahmin edilebilir ve dünyanın hali du. seviyor, sen herkesten az ıevi- kabettir baıladı. Boncuk, dllğme 
hazırdaki bu manzarası gözönüne geti· Gün geçdikçe amele sayısı yorsun. kumaı sarfiyatı arttıkça arttı. 
rildikten sonradır ki Türkiye ile Yuna dUımekte deva ediyor<lu. Diyorlardı. Kocalar, nıtanhlar Fakat Zololu kocalarla, karılar 
nistan arasında asırdide husumet dev- Halbuki Brilksilden gelen mils· naçar dükklnlara baş wrdular. ve nııanlılar arasında kavğa 
rinin kapatılarak yeni bir dostluk ve tacel telgralarda hattın resmi Şimdi siz zannedeceksinizki ko- gürültü, aileler arasında rekabet 
mukarenet devrinin açılmasındaki kıy- k d h kk d l k l b azalmadı. Herkesin ağzının tadı 
met daha iyi takdir olunabilir. Üfa ı a ın a ma timat iste- calar ve nııanlılar o ayca u 

· d · ku ld 1 f kayboldu, hepsinden feci Zololu Dün de Holandalı bir diplomat ile nıyor u • ıtten rtu u ar, ne gezer e en- k kl er e erin ellerinde, avuçlarında 
görüşüyordum. Bu zat Avrupa sulbü- Genç bir mühendis bir teklifde dim, ne gezer. 
nü tehdit edebilecek rekabetlerden bulundu. DUkki~cı, bir zenciye bakıyor, ne varsa hepsi tükendi. Onlar 
bahsederken tehlike devrinin geçmiş ol V c teklifi kabul edildi. birde fiat s6ylüyordu. Dükklncı bir giln çalışıp bir kaç ay yaıı-
duğunu ifade etmek için Türk - Yunan Zolulann köylerile istasyonlar bir sedef düğme için ne istiyor- yabiliyorlardı, fakat timdi it ber 

~t!I~~~~et b::.~·;·:~~~!k;:1~:1:r;a!~~~ arasına bir dekovil yapıldı. Her du, bilir misiniz? Tahmin ede- ~~~e;ı~~;lla~:::m!ı,rı~:~~~la;;~ 
esası üzerine organize oluyor.,, Dedi. istasyonun yanında 100metreden mezsiniz. k b 

k T nışaolılann iste leri ir kere ka-
Sade bu kısa cümle bile Türk - Yunan fazla huylu ağaçların ıoyet - Tam elli fran ..• ek bir 

ıh barmıctı, bir türlü süslenmekten 
dostluğuna yalnız yakm şark su Ü i· genişte gl>vdeleri vardı. Onlardan düğme. ,. 
· dğ·ı b · ·· d- Ihü · · C vaz geçemiyorlardı. Kocalar, nı-çın ı , iıtuıt unya su ıçın e- birsinin içi oyuldu. Bu adeta Bir kadı•a hediye edilecek 

nevre muhitinde şimdiden ne kadar e- kocaman bir evdi. Genç mühen· düğmenin en aşağı otuz dane şanlılar karılarına boncuk, sedef 
hemmiyet verildiğini göstermeğe kafi dfiğme, basma almak için demir 
gelir. dis buraya mavi, sarı, yeşil olması liZlmdı. yolunda ameleliğe razı oldular. 

Hakikaten Türk - Yunan dostluk mi· türln türln boncuklar getirdi. Bir arşın bez 85 franktı. Da- Hem bilseniz ne fiatla, yarım 
sakı ile bahri tahdidi tcslihat mukavele asdı. Kırmızı renkte basmalar ha aşağı almanın imklnı yoktu. yevmiye ilel.. 
si Balkanların cenubunda ve Akdeni· getirtti onlanda bir keoera yer- Fakat yol çavuşu nışaolıaına yal· Altı ay sonra hattın resmi kn-
zia garp mıntaknsı ile Kamdenizde çok Ieıtirdi nız bir sedef gerdanlık Yermedi şadı yapıldı Ye kumpanya bat· 
kuvvetli bir sulh teşekkülü vücude ge- ----gqmıımnn==-· - .. •uuuıınuuıaıııuıt kocaman iki ar~ınlık bir bez al- h d" • h d . 1 
tirmiştir. Bu teşekküle Bulgaristanın tıiı gün Avrupanın cenubunda Adirya- T mü en ısı em emar yo u yapıp 
da iltihak etmemesi için ortada hiçbir tikten Karadenize kadar imtidat eden dı, onun eni bir karıttan fazla hem de Uıtelik kir ettiğinden 
ciddi sebep yoktur. sarsılmaz bir sulh abidesi vücuda gele- idi, onun üstünü baştanbata se· dolayı büyük bir mükAfatı nak· 

Binaenaleyh esasen 'i'"ıirklye ile dost cek ,.emektir. def düğme ile kaplattı. sevgili- tiye ile taltif edildi. 
olan Bulgaristan Yunanistan ile ani~ . ~ .A.suH sine hediye etti. Bu bezin fiatlin· LM .. 

dikten sonra Sebe oğluna dot' 
ru yürndn, onun ellerini aptt. 
arkadatlan onu takip ettiler· 
Sonra hepsi onun karıısmda diı 
çöktnler. Onun sözlerini dinledi· 
ler. Sebe oğlu fU sözleri söyle
di: 

-Bu iti ben yalnız baıu:sıt 
yapmadım. Sizin gibi zeki, aıil 
ve çalıtkan dostlar olmasaydı 
bu muvaffakiyetlerin birini k•" 
zanamazdım. Her birinizin b1I 
muvaffakiyetlerde hiueai yaf• 
Mazlum kavmimizin tarihi hepi
mizi hürmetle anacakbr. Fakat 
biz henilz hedefimize varamadı)r.. 
Hentlz çalıımak mecburiyetinde"' 
yiz. ÇOnkn henOz kılıçlar inala" 
randan sıyınlmadı. Henliz d6kl
lecek kanlar döklllmedi. HaU
henOı biz tehlikedeyiz. Kopacılı 
kıyamet bizim başımızdan koplJ" 
yor. Şayet bunlar birleşecek ye 

aleyhimizde hareket edecek tr 
lurlarsa akibetimiz fena olur. O
nun için ıon derece uyanık daf" 
ranmah; vaziyetin en ince tefet' 
ruabna kadar biç bir ıey g6Pl
müzden kaçırmamahyız. Bilha.._. 
Aliyi çok yakından takip ediJIİS. 
Onun biltün hareketlerini gazel" 
leyiniz. Onun her slSzlhıtı ban• 
yetittiriniz. Sonra Mebmedi bit 
an evel Medineden uzaklafbfllla" 
byız. Onun da bir valilije tayİ" 
ni çok münasip olur. Bu aayed• 
bizi tanıyan ve bizden için içi' 
., ... .,ucıcnea uır auawua.. -- ·""" 

mtıt oluruz. ; 
Meymun otlu ıordu: 
- Demek ki biz hentb: tehli

keden kurtulamadak mı? 
- Dikkat etmeuek teblikr 

ye dilteriz. Ço.nkn Aytede, f,l• 
ha v-e Znbeyr de, Muaviye d• 
hep bizi iıtiyecekler, bizilD '" 
damlarımızın kılıçtan geçirU111r 
!erini, barıtmak için ~t kot'" 
caklardır. Bizim vazifemiz beP 
bu barııma teıebbOslerini ak~" 
mete fiiratmak, Yaktinde ted~~ 
alarak ve yapılacak itleri v-ak~ 
de yaparak v-aziyete hlkilD 
maktır. 

- Biz senin her emrini y'1 
panı:. 

- Ohalde hiç korkma)')~ 
Haydi iıtirahat ediniz ve itlet'" 
nizi yapınız.. d,.. 

Sebe ojlu ile arkadq!arı 
ğılmıtlardı. 

-31-
B""' Mekkedekiler Yemen n p;t 

radan cevap bekliyorlardı. IJPİf' 
kaç hafta içinde bunlar ge d' 
lerdi. Baıı:_adan bizzat oranın_..ıık" 
lisi olan Amir oğlu büyilk. ~de 
lerle gelmişti. Bu yilklerio ıçiO ob"' 
Basra beytlllmalının bOtilD 111 etlİ 
teviyatı vardı. Amir ojlu 1 tOO 
hüktimeti tanımadığı için. bO ;,ti
beyttılmalı birlikte ıeür~ 

1
,. 

Yemen valiai Yali da .yıaı eJ'İ 
kilde hareket etmiı o d• ;.eı
hükümeti tanımadığı için ~e beJOİ 
malda bulunan 600,000 ~lı bit 
alıp ıetirmiş ve 600 de~eU 
kafile ile gelmitti. ıolf' 

Bunlann ikisi de Mekkeye A~ 
Yasalatlannı müteakip Hı: 1er41;. 
ile görüımek için gellDlf • ,Je 
Hz. Ayte, Talha v-e zobe~lı•t 
çağırttı. Onlar1n da bu ın _ ..... 

liJJ...
eanasında bulu•malan , .. ~ ~ 

(6_.,,... 
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C.ünürt Siyaseti 
'. , Q --

Taşnaks~yon Ermeni ihtilal 
Türkiyede bir çok fes at 

sebep olan komite 

• 

çıkararak kan 
kırkıncT yılını 
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cemiyeti 
dökülmesine 
kutlulamış Zorla mı açık 

tutmahvdık ! 
Fethi B. fırkn~ınr fesih edince avaz. 

avnz Ynygarıılıır başladı. Kimi: 
"- Efondim bu memlekette muhale

fete söz yoktur. işte oyun bitti Perde 
indi diyor. 

Kimi: 
.. _Fethi B. neden b:ı~l:ıdığı işe de

vam etmedi. Olur mu böyle diyor. 
Fethi il fırkıısını kendi yapu kendi 

bozdu. ijizc r.e? 1'ızanl :r niçin kızıyor· 
lar? fliddetleri, şiddetleri kime, neden 
bı balan ıutmuş Arap hala) ıklar gibi 
küplere biniyorlar? 

Bunların içinde Fethi B. fırkasını 
l!lt\'etti diyen inkil:ıp fırkasını ittiham 
edenlere ş:ışıyorum. 

inkılap fırkası şefleri Paris sefirinin 
fırkası için adam buldular, meb'us bul
dular, p:ıra buldular. Fethi beyin fırkıısı 

kadar değme muvafıK müesscıcler yar
dım görmemişlerdir, 

Amma. bütün bunlara rağmen Lider 
bir ıı;ün kapıdaki lıhhayı indiriverdi. 
Inkıldp fJJkası' onu tazyik mı etti 'l :Fır· 
kanın IAvhasını jandarma süngüsü mü 
indirdi? Liı:ieri bir defa olsun mustantik 
karşısında mı gördük? 

Daha ne yapmalı idi? Halk fırlrasa 
hüsnü niyeti göstermek için muhale· 
feti bir mevkii iktidara getirmediği kaldı. 

Bu kadar yardımdan sonra, memle
kette ve gene mildahale ediliyor. hür
riyet gene mahvoldu diyenlerin sesi bu
lanık suda balık avlamok ist:yenltrin 
feryadından, ahüvahındın başlı:a bir ~ey 
değildir. Çünkü Halk fırka5ı Fethi beyin 
fırkasını, zorla açık tuts:ıydı, zorla kapat· 
mış kadar kabahatli olmaz mıydı? 

O bizim muhaliflere 
vergidir. 

Gazetelerden biri cvelki gün şu hı-
beri verdi: 

Mncaristandalti muhaliner de Türk 
dostluğunu tasvip ediyorlar, Türk dost
luğuna samimi alAka gqsrcriyorlar. 

Bu haberi ya1..ıı Türk muharririnin 
hayretine hiç hayret etmiyorum. Çünkü 
bu muharrir doğduğu gündenberi Tür
klyedekl her muhalif fırkayı Türke düş
man gördü. 

Sadri Etem 

1\1ezaı sız ınerarlık 
Arjantinde içinde mezar ve ölüye •· 

it hiçbir şey bulunmıyan bir mezarlık 
vardır. Burası evvelce hakikaten mezar 
hk iken ölülerin bakayı izamı Boenos 
Ayrese nakledilerek bu vaziyette bıra-

kılm1ştır. Bugünkü hali1e ne mezarlık 
ve ne de parktır. Bunun için ölüsüz me 

zarlık denmektedir . 
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Beogrdski bu cuma şehri-
mizde ilk maçını yapıyor 

Takım kuvvetli bir kadro ile geliyor. 
Oyuncular kim ? 

Beogradıki takımı bir gün 
sonra şehrimizde bulunacak. 

Merkezi A nupaoın kuvvetli 
takımlarından biri olan Bego· 
radıki'nin SJavya ile karşılaşmak 

llzere Belgrattan Prağa gittiğini 
ve orada iki maç oynadıktan 
ıonra ıehrimize döneceğini yaz

mıştık. Dün BeJgrattan Beog
radıki kulnbünden buradaki 
alikadarJara gelen bir mektup, 

Prağda bulunan takımın ayın 
22 sinde oradan hareketle doğ
ruca lstanbula gideceğini haber 
vermektedir. 

Ayni mektupta Beogradski 
takımını teşkil eden oyuncular 
hakkında da şu malumat veril
mektedir: 

Sağaçık Tirnaniç; Yugoslavya
nm en iyi oyuncusu. Milli takım
dae. 
SağmUdafi Arseniyeviç: Ayni 

zamanda Milli takımın da sa§' 
hafidir. 20 defa enternasyonal. 

Solinıayt Maryonoviç: Milli ta

kımda Sağınsayt oynuyor. Yu
goslavyanm gol rekortmeni. 

Montedideodaki son dünya 
kupası maçlarında oynam19b. 

Balkan kupası 
Milli t•kımımız hangi tarih

lerde ma9 ~•peıoak 
Balkan kupası ve Yugoslavya 

federasyonu umumt katibi M. 
Mihailoriç, futbol federasyonu
mma gönderdiği bir mektupla 
Balkan kupa maçlarına girmemiz 
için bize tebliğatta bulunmakt~ 
dır. Tek lif edilen tarihler şun

lard1r: 
24 Nisan 931 Türkiye-Bulgaristan 
26 ,. .. TOrkiyc·Romanya 
29 • • Türkiyc-Yugo5lavya 
31 ,, .. Türklyc-Y ımanlstan 

Bu müsabakaların revanşleri

de yine ayni sene içinde ıonba
harda Sofya, Bükreş, Belırat ve 
Atinada yapılacaktır. 

Futbol federaayonumuz, bu 
husustaki noktai nazarını M. Mi
bailoYiç Beogradıki takımile 
şehrimize geldiği zaman kendi
sine bildirecektir. 

1 Harici Haberler ' 

Puvankarenin ha
raretli bir nutku 
Ne kimsenin topreQında g6zü

V ekiıletinden : 
aşarat mücadelesinda kullanılmak üzere 

(25,0 O O) çinko lavha ( 5 ) adet bir buçuk 
tonluk Fort kamyonu (5)ton hamızı arse
nik 2 O O) adet mu htelifülcins pülverizatör 
(2) ton arsenikiyetii sodyom ( 15) ton göztaşı 
apah zarf usulü ile ve tarihi ilandan itiba

ren ( 24) gün müddetle münakasaya va
zolunmuş ur. ihalei kat'iyesi 15 kanunu ev
vel 1930 pazartesi günü saat 15 te yapı
lacaktır. Bunlara ait şartnameyi görmek ve 
daha fazla izahat almak üzere taliplerin şim
diden mübayaat komisyonuna ve yevmi 
ihale o an günde de kanuna tevfikan ya
pacakları teklifatı verecekleri fiyatın yüzde 
7,5 uğu hesabile teminatı muvakkatasile 
birlikte iktısat vekaleti levazım müdürlüğün-
de müteşekkil mübayaat komisyonuna tev
di etmeleri lüzumu ilan olunur. 

Sol haf Y eorgiye•İç: Son de-
müz var, ne bir f8Y iıtiyoruz lihatın zarufi bir mukaddimesi fa milli takımda maç oynamıştır. Sahte pullar 

Pariı, 24 (A.A) - M. Poicare addetmek zaruretinde bulunu-
Santrfor Çupiç: Yalnız şehir Samigny'de yapılan vataoperve- yoruz. Zaten, bu IUzum ve zaru· Son günlerde Viynnada erkekler ara MiHino zabıtası sahte pullar tab't' 

muhtelitinde oynamııtır. rane bir içtimada söylediği nu- ret şimdiye kadar gelip geçen 
Sağiç Vuyadivoyiç: Milli ta- tukta demiıtir ki: bütlln Fransız hükiimetleri tara-

sında da, kadınlar arasında olduğu gi- den gizli bir matbaa keşfetmiştir. ı;ıı 
bi, bir güzellik müsabakası tetrtip ediJ matbaada muhtelif fiath üç sandık P111 

miş ve bu müsabakayı yirmi yaşında bulunmuştur. Pular seksen serl1' 

Frans Vaı-s isminde bir memur kazan taksim edilmiş olan bu pulların _bir~ 
mıştır. mıDanonçiyonun gönüllileri tarafınd~ 

k ımdıın ıutör. •Hiç kimsenin toprağmda gö- fından Cenevrede reımen beyan 
Sağbek Tosiç: Monterideoya z.ümUz. olmadığı gibi hiç kimse· edilmiıt:ir. ,. 

ıhti~at olarak gitmiştir. den de bir şey istemiyoruz. Bi- Macar aşvekili 
Solaçık Viriç: Milli takımda naenaleyh, düşünce ve duygula- Kadın müsabakalannda muvaffak Fiyomenin i~gal edildiği zamana ait r 

olanlara Mis Fransa Mis Belçika, denil miş. Pullann üzeri 0 zaman 1''iyoıned1 

diği gibi buna da Mister Viyana denmiş teşekkül etmiş olan hükumeti mu~· 
tir. Mister Viyanaya reklam olmak Ü· kateye ait sahte bir mühürle iptal ed~ 
zere birçok ticarethaneler tarafından miştir. 

ıhtiyat. rımııın samimiliğini hiç kimseye Af t '[ ' 
Merkez muavin Marinkoviç: kartı ispata mecbur değiliz. · man gaze ecz erzne 

Yugoslavyanm en iyi tabiye o- Sulh •e mllsalemeti muhafaza beyanatla bıılundu 
yuncusu. Milli takımda 10 defa huıusundaki azim ve kararımır. Berlin, 23 (A.A) - Gazetci-
oynamış. hUınn niyet sahibi kimseler na· lere beyanatta bulunan Kont 

Kaleci Matiç: Müstait bir ka- zarında bedihi ve aıikirdır. Ak- Bethlen Macaristanan her türlü 

muhtelif hediyeler verilmiştir. Bun- Zabıtanın matbaada elde ettiği ~ 
lar meyanında kış mevsimi olması do- ikten bu teşkilatın hariçte mümessili~ 
layısile birçok paltolar bulunmaktadır. ri bulunduğu ve bu pulların en d~d 
Paltoları hediye eden ticarethaneler lngiliz, Amerika, Aiman, ve Bulgar ~"' leci: Birinci takıma bu seııe girdi. vam Cemiyeti kendisine itaat muslihane çarelere baş vurarak 

Şolbek Mihaloviç: Montedide- edileceği kanaatini telkin edecek Tiryanon muahedesinin haksız-
oda oynamııtır. beynelmilel bir kuvvet vücuda lı§'mı tamire çahımakta olduğu-

A k k getirmemiştir. Halbuki Franıa nu beyan etmiştir. Mumaileyh 

ır 
bunlann kanunuevvel ayı içinde iki Jleksiyonculannn satıldığı anlaşt111' • 
günde bir değiştirilmek suretile giyme· tır. 

yni me .tupta ta ımm lO böyle bir kuvvet tetkil edilme· ilaveten demiştir ki: Ciddi bir 
oyuncudan mürekkep bir heyet ıini istemiıtir. Silahlarını tah- tahdidi teslihat olmadıkç mer-

sini Mister Viyanadan rica etmişlerdir. f nsan mİ maymun mtt? 
......... ııımıııı-ımııt111111ııııııumıınmııımmıımmnnımnımmıııun._1111 ' .,jJll' 

balinde geleceği, ona göre bir dit edeceklerini vait etmekle kezi Avrupamn iktısadi vaziye-
otel hazırlanması rica edilmek- beraber kendileri için silah, tinin selah bulması mümkün de-

b · t" d k 1 kt H · t Kolümbiadaki Vilyam gölünde ..- 1 mec urıye ın e a aca ır arıç e rŞll 
. diye kadar Agopogo isminde şıı> .. ,. 

ve herkeıı meıgul etmekte bu- h t b" d . h .. ..1 u··ştil 

tedir: Kafileye Yugoslavya fede- cephane ve harp levazımı bu- ğildir. Şayet umumi tahdidi 
raıyonu ve Balkan kupası umu- lundurmak gayesini az veya çok teslihat konferansı her milletin 

ayre ır enız ayvam goru nt 
1 1 H d ' 1 · ·ı M o· unan ane an mes e esı ı e aca· Bu hayvanın vücudu gayet büyiilc 

ristanda alikadar olan biç kimıe makla beraber alAstiki imiş ve ku:rf11~ 
yoktur. Hatta k1ral taraftarla- da uzun ve bir vuruşta ka·nkları dt mi katibi Dr. Mihailoviç Mihailo gizli bir ıekilde güdecek millet- ve bilhassa Macariıtanın vazi- . ;· 

recek kuvvette imiş. Dunun Ok)'1lrııı t riyaset etmektedir. Kulübun Ma- ler bizzarure mevcut olacaktır . yetini mahsus bir surette ıslah rının bile hali hazırda prenı 
,,.c;Jiitl tan nehirler vasıtasile Vilyam e car antrenörü Mösyö Eıgel <le Bunun için biz emniyet •e etmediği takdirde Macaristan, Ottonun avdetini istememekte 

beraber geliyor. selamet meselesini tahdidi tes- ıerbestii hareketini talep etmek olduklarını zannediyorum. geldiği zannolunmaktadır. A. 
EL~~~~~~~~~~~~~======~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=:=:;~~~~~~~~~~~" 

"Vakıt,, ın Tefrkası J 16 

Tren yavaşladı ve nihayet bir 
yamacın eteğinde durdu. Loko
motif yokuşu çıkamıyordu. Bir 
ikinci lokomotif takmak icap et
ti, Stive Parker bu gecikişe kı
zarak birçok küfür savurdu. Di
yordu ki : «Buna yine sebep olan 
sudur! hiç susuz makine yürür
mü? Fakat ne yaparsın! makinist 
su tayinini kesiyor. Herif Kol-

Tordiye varınca beherini altı pense 
atmak için birkaç galon su ta

sarruf etmek istiyor. Böyle hır
sızları asmalı be! .. 

Genç kadın suyun satıldığım 
duyunca hayret etti, suyun böyle 
pahalı satıldığı memleket acaba 
nasıl bir yerdi ? 

Stive Parker sudan bahse baş-

Yazan: Peter Bolt 
ladı. Altın veya sudan bahsettiği 
zaman talakat kespederdi. Bu 
mevıimde ve zamammızda garbi 
Avusturalyada mükalemeye mev· · 
zuubahıolan iki mesele bunlar
dır. Altın çok su ise kıttı. Ve 
herikiıi hersene birçok kimsele
rin telef olmasına ıebebiyet ye
riyorlardı. 

Tren biraz daha çabuk yol al
mağa başlamıştı. Tenha ve kum
sal bir ovadan geçiyorlardı. öte
de beride eski ıUpürgeyi andıran 
çalılıklar görülüyordu. Parker 
izah etti. 

- Şu ovada bliyük delikler 
vardır Onlara bu memlekette 
«Tuzla» derler. Yağmur yağıp 

bunlara su dolarsa içilemez de· 

recede tuzlu olur. Ah 1 Ne mel- man gece ortalığı tamamile bas- geldim. Burada alnım ynkse1' 
un memleket!... Her tarafta tuz!.. mıştı. Dondurucu bir rüzgar yaşıyacağıml• .• 

Öğleden sonra çıplak gıranit- kum kasırgaları hasıl ediyordu. Göremediii yol üzerinde b•'. 
ten büyük bir tepe gördüler. Genç kadın ürperdi. Gözleri ka- şeye çarptı. Düştü. Hurcu yu"''ıc 
Tepenin eteğinde kayamn içine raolıkta etrafı seçmeğe çalıştı. landı şemsiyesi kırıldı. Sat •Y;.,. 
oyulmuş bir çukur vardı. Burası Fakat şe~ir denilecek birtey gö- bileğinde şiddetli bir ağrı duY r 
dag· dan inen yagw mur sularının remedi. Ötede beride yekdigw e- Ayakkabının topuğu da kopaııJ I· 

M k k k 
.... kırı 

toplanması için hazırlanmıştı. Fa- tinden uzak mesafede küçük tu. utla a alem euııgı t&J' 

kat çoktanberi yağmur yağma- ışıklar pırıldıyordu. Acaba evler mı ıtı. Gözünün önünde korl<~e· 
b 1 d ? cu bir manı:ara belirdi! Şu ·1<# dığından havuz bomboş idi. Tren un armı i i e~" 

hareketini t. sri etti. Makinist Kocası sandığı omuzladı. Ken- deniyetsiz, doktorsuz, hastaP ı11ıt 
memlekette kendini yapaY' Jı 

kaybettiği zamanı kazanmak is- disi de hurcu maharetsizce yük- le•" 
ti.yordu. Altın arayıcı kamptan 1 d" Yük t w l k d ve hasta gördO. Bir badr11 ~uoO 

en ı. aşımaga a ııı e- tanımadığı ve kaba ol u~ke.,, 
sıklaştı. Bunlar bağıra çağıra ğildi. Koca bir sıkleti arkasına h · ı d b d n ' ta mın eye iği ir a aoıı •·tJ· 
treni karşılıyorlar. Son gazeteleri almak kolaymı? Dudaklannı ısı- f" b 1 k Jaca~ 

ıne ta i o arak yatıp a d' eJİ 
istiyorlardı. Yolcular gazeteleri rarak takibe çalııtı. Kolay iler- Ebcdiyyen topal kalmak eP ~fr'' 
trenin pencerelerinden fırlatıyor- liyemiyordu. Fakat dünyada hiç de içine geldi. Dehşetle b•i1 

lardı. Rüzgar matbu varakaları birşey pahasına zevcine daha rak imdat istedi. 
kamplara doğru sürüklüyor ve yavaş yürümesini ıöylemiyecekti. 
bu suretle Avusturnlya çölü or- Minimini ve uzun topuklu iskar
tasındaki insanlar yirmi dört sa- pinleri ile kuma bataçıka ilerli
at evvel lngiliz parlamentosunda yordu. Adeta batıp kalecağını 
söylenmiş olan bir nutku okuya- zannediyordu. Fakat dütilndü: 
biliyorlardı. Hayır batmıyacağım, buraya 

Tren Kolgardiye vardığı za- ben reıalet içine batmamak için 

• 

tuta" 
O anda elinde fener bıf 

adamlar yetiştiler. A7a~k• 
0

111· 
kestiler. Ayak bileği tıf P11~ .. 1ı· 

O . k11"" 
caktı. zerine basması ı'd 
dı. Bir erkek sesi duyul u:I 

dır··· 
- Git Amerikalıyı ç.ao ecli> 

cBıtın 



Iktısat vekaletinden: 
1 - Ankarada ıehir civanndaki tetÇir sahasında 42.612 lira be

deli keıifli su deposunun inıaaı altı ay zarfında ikmal edilmek üze
l"e 15/ 11 / 930 tarihinden 15/ 12/ 930 tarihine kadar otuz gün müddet
le kapalı zarfla münakasaya konulmuttur. ihalesi 15/ 12/ 930 pazarte· 
•i günü saat on bette yapılacaktır. 

1.-..................... .. 
Seyrisefain 

l\lerkez acentesi: Galata Köprü başındı 
Rcyoğlu 2362. ~ubc acentesi Sirkecide 

\luhOrdarzade hanı altında T el.lsL2740 

2 - Münakasa Ziraat müsteıarhğı dairesinde heyeti mahsusası ta- Jr~hzon hı·rı·ncı· Post~sı 
rafından icra edilmekte olup ıartname sureti almak ve evrakı fenni- UU U U 
Ye ve projeyi görmek istiyen talipler mezkiir dairede münakasa he- (CUMHURiYET) vapuru 25 
Yetine müracaat eder. 

l'eşrin isani S a 1 ı akşa-3 - Kapalı zarf teklifatı münakasa ve müzayede ve ihalat kanu· 
nunun onuncu maddesindeki tertibat ve tarif ata göre zarflara vazo· mı Galata rıhtımından kalkarak 
lunur. Zonguldak, Inebolu, Sinop, Sam-

4 -Talipler ihale günü muayyen saatte Ziraat Müsteşarlığı daire· sun, Giresun, Trabzon, Rizeye 
•İnde münakasa heyetine teklif zarflarını bizzat veya resmi vekille· gidecek ve dönüşte Sürmene, 
rile verirler. Trabzon, göt ele, Giresun, 

5 - Münakasaya iştirak edeceklerin bu ve emsali taahhüdat iıle-
rile aıinalığı ve ticaret odasında mukayyet bulunmak ve bunun için Ordu, Ünye, Samsun, Sinop, 
veaika ibraz etmek ve pey sürmek için verilecek o/o 7,5 teminatı mu· lneboiu, Zonguldağa uğrıya
vakkate akçesi ihaleyi müteakıp 10 gün içinde teminatı kat'iye ola- rak gelecektir. 
rak % 15 fe iblağ etmek metruttur. Bunun için hükumetçe muteber•--------------·.: 
lnilli bankaların kefalet mektubu kabul olunur. 

6 - Teklif zarfları heyet ve talipler muvacehesinde açılacak, ka
nunun onuncu madde ve burada beıinci maddedeki tarifat ve şeraite 
uygun zühur etmiyenlerin teklifleri kabul edilmez. Peylerde tesavi 
ZÜhur eder ve nakıs bulunursa heyetin tayin edeceği zamanı geçme
ınek üzere peyleri müsavi olanlar arasında münakasa yapılır. 

7 - lnıaatın aksamı enva ve teferruatı ikinci maddede suretinin 
almacağı yazılı prtnamede münderiçtir. lnıaatın, hafriyatın, malze
menin mukavelename ve tartnameye muvafık olmaması mukavelenin 
feshini Te teminat akçesinin irat kaydini mucip addedilir. 

8 - Müteahhit inıaatı mezkUre için hükUmetçe fenni vukuf ve 
kabiliyetine itimat edilecek zevat istihdam edecektir. 

Ayvahk sürat postası 
( M E R S 1 N) vapuru 25 

Teşrinisani Snlı 17 de Sirkeci 
rıhtımından kalkarak Gelibolu, 

Çanakkale, Küçükkuyu, Edremit, 
Burhaniye, Ayvalığa gidecek 

Ye dönüşte mezkur iskelelerle 
birlikte Altınoluğa uğraya
rak gelecektir. 

Azimetle Gelibolu için yük 
alınmaz. 

9 - Komisyon haddi layık görülen bedel üzerine vekalet maka
Qıından kat'i ihale emrini alarak ihaleyi icra eder. Ve ihaleyi mütea
kıp 10 gün zarfında noterlikçe musaddak mukavelename teati olu----------------• 
ııur. 

: O - lnıa.ıtın titamında hafriyattan ' ~ inşaattan biriken toz, top-
1'~ ve molozlar köfkün hududu haricine atılacaktır. - - - ---- ·-------- -----

Emlak ve Evtan1 bankası unıum 
w 

m iidiirliiğ·iinden: 
Mevkilerile evsafı mahsusası afağıda yazılı iki parça emlakin 

ıatışı müzayedeye konulmuştur. 
1 - Müzayede kapalı zarf usulıledir. ihale 1 Kanunuevnl 

930 tarihine müsadif pazartesi günü saat on altıda Banka idare 
Meclisi huzurile icra edilecektir. Talip olanlar beher mülkiln hiza
sında gösterilen mikdarda teminat irae5İne mecbur olup bu te
minat varakasını teklif mektuplarile beraber makbuz mukabilinde 
bizzat veya ihale n:eclisine yetişmek üzere taahhütlü olarak pos
taya tevdi ederler. 

2 - ihale bedeli berveçhi peşindir. 
3 - Talip olanların Istanbul, lzmir şubelerimize ve yahut 

Ankarada Umum Miidürlük Emlak idaresine müracaatla mufas
sal prtnamemizi mütalaa etmeleri ve müzayedeye iştirak halinde 
bir nüshasını alıp imza ve teklif ve teminat mektuplarına rap-
tetmeleri icabeder. • 
Esas No. Mevkii Cin~i ve nevi Emlak No. Evsafı Temin:ıt 

322 lzmirde Karşıya-
kada Alaybey 
caddesi. 

325 lzmirde Karşıya· 
kada Muradiye 
caddesi. 

Lira 
Hane 37-39 Rıhtım üzerinde 420 

ve 518 metre 
murabbaında ar-
sada iki katlı ve 
dört odayı havi 
hane 

Hane 23 '.:>59,50 metre 330 
murabbaı arsa 
üzerinde dört o· 
da. birinci katla 
dört oda ikinci 
katta olmak üze-
re sekiz odalı 
Hane. 

Palto münakasası 
afıa fen nıektebi muba,raat 

.J 

koınsiyonundan · 
3() Talebe için yaptırılması icabeden 150 ila 200 adet paltonun 
t /eşrinisani 930 tarihine müsadif Pazar günü saat 14 te kapalı 
'l.~., usulile müoakasaları yapılacağından taliplerin şartnamesini 
İtl;nıek Uzere eyyamı tatiliyeden mada her gün ve münakasaya 

P .,lak edeceklerin de mezkur gün ve saatte teminat akçaları mak
Ut a . l 

rıy e mektepte toplanan komsiyonumuza gelmeleri • 

Mı uMellf erznf fiaz -ue Benzin nıüno_~-osnsı· 
... stanbul Zıraat rnektebi nıtıdırlı 
gıııden: 
t~ui31 Mayıs gayeıine kadar mektebe muktazi (22) kalem muh
~O.. et'zak Gaz ve Benzin ve saire 3 K&nunueYvel 930 tarihine 
k,p :if Çartamba günü saat 14 de ihaleleri icra kılınmak üzere 
~tta~~ 2-rf us_ulile ayn, ayn ~.ünakasay.a konulmuıtur. TaJiplerin 
•çita d ~iinakasayı anlamak ıçın her gün ve münakasaya iştirak 

Mersin postası 
(KONYA) vapuru 28 te§rini· 

sani cuma 10 da Galata rıh-

tımından kalkarak Çanakkale, 

Izmir, Küllük, Bodrum, Rados, 
Fethiye. Finike, Antalya, 
Alaiye'ye uğrayarak Mersine 
gidecek ve dönüşte aynı iske

lelerle beraber Taşucu, Ana· 
mura uğrayacaktır. 

Dalyan, rnarmaris yolcu ve 
yllkil gidiı ve gelişte Fethiye
de aktarma suretile alınıp 

verilecektir. 

lrn~zon itinci ~ustası 
(KARADENiZ) vapuru 27 

teşrinisani Perşembe akşamı 
Galata rıhtımından kalkarak 
ine bolu , Samsun, Ünye 
F atıa, Ordu, Giresun 

Trabzon, Rize, Hopa ya gide
cek ve dönüşte Pazar iskelesile 
Rize, Of, Trabzon, Polathane, 

Giresun, Ordu, Fatsa, Sam
sun, lneboluya uğrıyarak ge
lecektir. 
LYI W • 

BAYRO~ l\IARSILYA EKSPRE.Sl 
7500 tonluk, lüks posta vapuru: 

J>ı\TRIS il, 26 teşrinisani t~rihin de !i
m nımıza gelecek ve 27 tctrinlsani 
perşembe günü tam sııat JO da Gala
ta rıhtımından kalkarak doğruca PiRE 
ve l\lA RSII .. Y Aya hareket edecektir. 
TenzilAtlı fi:ıtlarla ve bilhassa mahfuz 
mahalleri olan üçüncü sı nıf yolcular 
için bilet \'erilir. i\lüstakbel postalar : 

PiRE ve !\lARSILYAya 
4, 18 ve 25 kAnunuevvel perşembe 

tam sant 10 da Dünyanın her nokta 
sına bilet verilir. D. Anagnostopulos 
ve K. Siskidis, Galata Çinili Rıhtı m 
han Tel Beyoğlu: 2612. 

' Diyanet işleri reisl iği levan m mü
dürlüğünden: 

(2000) ila (2500) kilo sabunluk 
Zeytin yağı tortusu müzayedei 
aleniye suretile satılacağından 
ve kanunuevvelin on birinci per-
ıembe günü saat on beşte bedeli 
mUuyede haddi layılc görüldüğü 
taktirde ihalesi icra kılınacağın
dan mezkur Zeytin yağım gör
mek istiyenlerin Y enicamii ıerif 
avlusundaki levazım ambarına 
gerek müzayedeye dahil olmak 
ve gerekse şeraiti müzayedeyi 
anlamak a rzu edenlerin de dipo-

TürkiVH is Bankası 

Çocu 9un en iyı cırKactaşı 
kumbarası dır 

Jütün in~isorı umumi nıü~ürlüüün~en: 
Ebadı 

756: Parça tahta: 25X2 5X4 
95: Direk: 15X 15X 4 

103: Taban kirişi 10X 15 XS. 
544: Döşeme kirişi 5X15X 4. 
idaremize muktazi nevi ve eb'adı yukarıda gösterilen Kereste 

ve direkler pazarlıkla alınacakbr. Talip olanların yüzde 7 ln 
teminat açelerile beraber ( 1 Klnunuevve\ 930 ) pazartesi gilni 
saat 11 de Galatada Mübayaat komisyonuna müracaatları. 

Ankara 
vilayetten: 

•• . 
encumenı daimii 

Ankara san'at mektebine muktezı blok şeridi denilen kereste 
biçki makinesi kapalı zarf uıulile müüaksaya çıkarılmıştır. 

1 - Talipler bedeli muhammen olan 6000 liranın yüzde yedi 
buçuğu nisbetinde olan 450 lirayı muhaıebei hususiye vemeaine 
yatırarak alacakları makbuz ilmilhaberlerini veya o nisbette bank 
teminat mektubunu teklif zarfları ile beraber vereceklerdir. 

2 - Yevmi ıhale 7-12-930 tarihine müsadif pazar gfinli saat 
15 dedir. 

MOnakasaya iştirak edeceklerin yevmi mezkOrda encümeni 
daimii vilayete ve şeraiti anlamak istiyenlerin her gün aan'at 
mektebine mllracaat eylemeleri ilan olunur. 

~!!illi!'! .................. ~ 
m. m. V. satın alım• he;;ti1I 

il6nlerı _I 
Ankara ve İstanbul Levazım muayf' 

ne heyetleri kimyahaneler icin 49 kn· 
lem eşya kapalı zarfla münkasaya kon 

muştur. İhalesi 3/12 930 çarşamba günü 
sat 13,30 da Fındıklıda heyetimizde ya 
pılacaktır. Taliplerin yir mi kuruşluk 

pul mukabilinde şa rtnamesini heyeti· 
mizden almaları ,.e inbik nümunesini 
görmeleri ve ihale saatinden evel t emi· 
natlarile teklifnamelerini heyetimize 
vermeleri. 

* * * 
Tarih gün s:ıat 

F'asulya 1~· I 2·930 Cumartesi 15 de 
Un 15-12·930 Pazartesi ıs de 

Merkezdeki kıtaat \'e müesscsatm 

ihtiyacı olan kuru fasulya ve un kapalı 

z:ırfla ve ayn nyn şartnamelerle müna

kasaya konmuştur. lhalclerı ) ukarıda 

yazılı gün ve s:ıattc Ank:ırada merkeı 

sa tın alma komisyonunda yapılacaktır 

T:ıliı1lerin şıırm:ıme almak ve tekliflerini 

\•ermek üzere teminatlarile nıezkQr ko· 

misyona mürac:ıad:ın. 

Operatör Doktor 

Halil Sezai 
BASUR MEMELERi 

Ve cerrahi hıuıtalıklan m ütehau11 .Di 

Jqanbul icra riyasetinden : lstanbulda 
Sultan hamamında Sadıkıye hanı alanda 
65 num'i rada Manifatura ticarctile müt· 

teğil Sabeıay 1 Ieron efendinin konkor
dato talebile vuku bulan müracaatı üze· 
rine icra kılınan tetkikat neticesinde 

kon kordaro talebinin nazın itibare alın

masına \'e icra ve iflAs kanununun 278 
ve 279 uncu maddeleri muclbiuce iki 

ay mühlet ''erilmesine \ ' C Galatada mii
reıtehani sokağında Hürrivet hanında 
avukıı t Mustafa Hayn beyi~ komiser ta· 

yinine ve i~bu mühletin ilAnile beraber 
icra ve tapu sicil memurluklanna bildi· 

1ilmesine karar verilmi ş olduğu il•n 
olunur. 

Ferah sinemada 
Bu perŞembe bilyük program tiyatro, 

sinr ma, varyete, El ilanlarını arayınız. 

Üsküdar Hele ıinemasınde 
Talili Tot ve Vflyamın intikamı ge

lecek program lmdaL 1 Jergün gündüz 
3 te gece 9 da, cuma r;Unleri 2 de 4 
q da 

Doktor 

Hafız Cealm 
Cumadan maada bergün öğ· 

leden sonra saat (14-16) de Is
tanbulda Divan yolunda 118 nu
maralı hususi kabinesinde baı
talanırı kabul eder. 

'el" •hı yevmi ibatede Defterdarlık binasmda müessesatı i ktı
ıye IDGbayıat komisyonuna müracaatları. 

zito ve sair teminatJarilf birlikte 
Istanbul Evkaf da iresinde Diya
ne2: işleri Reisliği Levazım mü
düriyetine müracaat eylemeleri. 

1 

van yolu DoktorEm n paşa sokak No20 ı lstanbul: Tel. 2398 
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• 
YENi 

:V t::ızı ı::::::s:::m 4 Si •lU& 

GI LETTE BIÇAÖJ 
Bilhassa; 

• 
YENi Qi/Jette tıraş makinesile 

daha iyi, daha çabuk ve daha perdahlı tıraşeder 
MOhlm bir hadise 1 Gillette. tamamen YENi blr tıraş makinesi takdim ediyon. 
Bunun kıymeti, VENi Glllette bıça~ı sayesinde bir misil daha artmıştır. 
Tıraş olmak hakikaten bir zevk oluyor. 
Her gOn tıraş olµrken, tıraştan ayrılması mOmkOn olmadıöı zannedilen bl~ 
çok mOşkOIAt, şimdi kat'l surette bertaraf edilmlşttr. 
YENi Gillette bıcaöı, en nazik deriyi t>lle acıtmaz. 
Makine acısı, makine kapaöının eğilmesi ve bıçağın 
muntazam gerilmesi zayi oldu~undan ileri gelmekte idi. 
YENi Gillette tıraş makinesinin ve YENi Gillette bıca· 
ğının sırrı bu m0talaan1n neticesidir. YENi Glllette tıraş 
makinesinin köşeleri ziyadesile takviye edilmiş olmakla 
beraber YENi bıçağın köşeleri dahi kesilmiştir. 
Bundan böyle tıraş makinesi yıkamak için vakit 
kaybedilmeyecektir. Tıraş makinesini sökmeden 
sıcak suda çalkalamak k3fidir, zira VENi bıçak . 
pasa karşı mukavemetlidir. 
24 ayar altın kaplama YENi tıraş makinesi, YENi bir 
Gillette bıça~lle nefis bir kutu derunOnde satılmal<tadır. 

Komplen1n fiyatı 300 kuruştur. 
VENi Gillette bıçaklarının fiyatı: 

5 lik paket 95 kuruş 
10 luk paket 190 kuruş 
Her yerde satılmaktadır. 

YENi Glllette bıça~ı. asıl Model ile dahi kullanılabffir. 

YENi TIRAŞ BIÇA~I ......arti{llff 

GILLETTE 
VENi TJRAŞ MAKiNESi 

1 Vilavet Oaimi En~ücıe~ -tt~I~;~ --, 
Fatihte nişancada altı odadan ıbaret kücük medrese binası 

icar müzayede müddeti 26 Teşrinisani 930 Çarıamba günü saat 
on bire kadar temait edilmiştir. Taliplerin Istanbul belediye 
merkezindeki encilmeni daimiye mUracaatları. .. . .. 

Rüstem paıa mahallesinde balkapanı sokağında 17 No dük-
kan icara verilmek üzere 10 KanunueTvel 930 Çarıamba günü 
saat on bire kadar müzayedeye konulmuıtur. Taliplerin Istan
bul belediye dairesinde encümeni daimiye müracaatları. 
~--=~~~~·~~~~--~~-::---~--~~~~~ 

Karamürsel beledi-
yesinden: 

Karamürsel Kasabasımn Elektrik tenvirine MecJisi Belediyece 
karar verilmiş olduğundan tenvirata talip olanların yirmi gün 
zarfında şartnamelerile beraber Karamlirael kasabası B .. ll'!divesine 
mhracaatları lüzumü ilin olunur. 

Zayii er 

Tatbik mührUmü zayi ettim. 
Yenisini bAk ettireceğimden 
eskisinin hükmü yoktur. 

Eyüp Eskiyeni hamam çıkmazı 
No. l de sakin askert mütekait· 

!erinden Yüzbaşı 
Hüsevin Avni 

§ Posta telgraf mektebinden 
aldığım şebadetnamemi kaybet· 
tim. Yenisini alacağımdan eıki
sinin bükmn yoktur. 

1925 sene!İ mszunl rından 
1'uai 

1 ı·, oğum ve _'\,adin astahkJan 
1 mütehassısı 
1 Doktor 

Hüseyin Naşit 
Türbe, •eski Hilaliahmer binası 

No. 10 Tel. Istefon : 2622 

= SAVISI HE~ YERDE & f'(URUS -

MATBAA VE l>AREHANI:: 
IST ASB UL Babıali. Anı.arı caddesıode '\T AKIT YURDU. 

il 7• 1 J 1 1 : 1 1 1 ,, .. .. ,,. • cıte .... 

1 Devlet Dem ır yolları ı ıAn ıarı J 
500 ton Gürgen 500 ton çam odunu kapalı zarfla 

saya konmuıtur. 
Münakasa 15-12- 930 tarihinde Pazartesi günü saat 15,30 da 

Ankarada Devlet Demiryolları idaresinde yapılacakbr. 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektupların• Ye muYak· 

kat teminatlarını ayni günde saat 15. şe kadar münakasa komi.
yonu kltipliğinc vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini 3 lira mukabilinde ~ 
da ve Haydarpaşa idare veznesinden tedarik edebilirler. 

• .. * \ 
Haydarpaşa ve civarında mukim demiryollar memurin Ye mll

tahdemininin muayene 've tedavi1eri zımnında her gün eidec.k 
doldorlara kiralanacak otomobil için yapılan münakasaya iftiralı 
eden talipler tarafından teklif edilen fiatlar haddi itidalcle ~ 
rillmediğinden işbu münakasan ın 27 • 11 - 930 perşembe ,eao 
yeniden icrası takarrür etmiştir . 

Bu işe talip olacak otomobil sahiplerinin işletme mlfettifli~ 
kaleminden tedarik edecekleri şartnameyi okuyarak yeYIDİ _. 
kiirde saat on beşte Haydarpaşada icra edilecek m1Jnaka•1• 
yüz lira teminat akçasnı hamil oldukları halde iştirakl.-i ..._ 
olunur. 

• • • 
Yerli 125,000 adi tuğla, 39000 Marsilya kiremidi " 4000' 

mahyelik kiremit kapah zarfla münakasaya konulmuıtur. 
Münakasa 15 • 12 - 30 Pazartesi giinü saat 15 de Ankand* 

Devlet demiryolları idaresinde yapılacaktır. 
Münakasaya iıtirak edeceklerin teklif mektuplanm Ye m11'" 

vakkat teminatlarını aynı gUnde saat 14,30 a kadar mtbaak .... 
komisyonu kitipliğine vermeleri lAzımdır. 

Talipler münakaaa şartnameleriııi 11 2 11 iki lira mabbiliade 
Ankarada, Eskişehirde ve Haydarpaıada idare vemeleriDd• 
tedarik edebilirler. 

Hayvan nakliyatına mahsus 
tenzilli tarife 

Anadolu • Bağdat ve Ankara - Kayseri hatlarında m•'i +t-'44 
ve 17 numaralı tam vagon davar tarifesi sığır nakU,atma clli
t•mll olmak . Üzere Anadolu tiaWte Cl6tfti Htinkı olan Wllm• 
Devlet demiryollanna teımil edilmiıtir. 

D. D. 13 numarab olan bu yeni tarifede Sivas - Ka,.etl arr 
sanda bir vagon ücreti SO lira, Ankara - Kayseri ~ 
76, Ankara· Sivas arasında 100, Haydarpaıa - Ad-• 
Mersin arasında 180, Sivaa - Haydarpafa arasında 200 Draclw. 

Bu tarife 1-12-930 t~ihinden itibaren tatbika başlanaCalrbr. 
Fazla tafıilit için istasiyonlarımıza müracaat edilme&clir. ~ 

Istanbul Ziraat bankasından: 
Karfyeıi Mevkii No. Cimi 

Kemerburgaz Ayazma 36 Dlkkla 
Pendik Bağdat 491 Hane 

Gayri mllbadillere ait Ye evsafı baJida yazılı emval icara Y.
rilmek üzere müzayedeye çıkanlmıtbr. Taliplerin pey ak~ 
beraber yeTmi müzayede olan 1S-t2-930 pazartesi glDI _.
ikiye kadar bankamıza mllracaatları. 
~~---~--~~-~~~~~~~~~~--~~~------~-

Evkaf umum müdürlüğünden: 
Y enicami helilannın altııı ücretli "Ye dördn meccnnl oı-. 

llıere idareıi ihale edileceğinden talip olanlann ıeraitı anla~ 
üzere hersrün Levazım idaresine ve ihale glinll olan 26-11•7r 
çarıamba günü saat onbııte idare encümenine müracaatlan. # .... , ~~ 

Fatih sulh 3 üncü hukuk hakimliiğndcn: Üsküdar tapu idaresindea: ~"-
Topkapıda Taramvay cadde- ı ı Nuri beY 111' 

sinde 93 No. hanede mukadde· stavroz Ha it efendi, yeni ·::._M 
kağında eski l,9 yeni 3 No. h 4_ ~ 

ma vefat eden Ali Beyin miras· arazi dahilinde bir bap kqtr ~ 
çısı Bekir Sıtkı efendiye ait ol- 323 tarihli mübayat bücced ile 'V: fJJfl 
mak üzere tefrik ve muhafaza blnti Hırlsto uhtesinde ikea ~ ~
altına alınmıt ise de aradan bir Hıristi11a ile Eleniye terk ettfli ve ~ 
ıeneyi mütecaviz zaman geçtiği- nanın valdesinin hali hayaand• ~ 
ne rağmen kimıe müracaat ile tezevvüç rtmesi hasebile halk ;;;:t! 
etmemiş olmasına ve e9yanıo ten mahrum bırakılarak l!Jeni ~ .. 
aynen muhafazası azası varis mahalli 4320 kuruş bedeli de ~~ 
için daha zararlı olacağı mahal- beyt:yledlği mezlror hüccet ~
len tetkik ve tespit edilmit ol- anlaşılmıştır. Bu kere mu~~ 
doğundan satılmasına karar ve- bey mübayaa hüccctinin t~.~...;,.ı -' 
rilmittir. Ayni hanede vefat eden senedi almak için idareye •~-.ı; 
Ali "Ye Fazıl efendinin dahi tes- miş fsede mezkQr hüccetin ~
pit edilen ve muhafazaSI masrafı· rirde muayene görmedili ,. ~ • 
na deymeyen cüı'i eşyasının ya- kaydı bulunmadığı cihetle 15~ 
sının da .. i yukarda yazılı diter kanuna teyfikan keyUyed ;;Jiitf! 
eıya ile birlikte 26 11-930 tari- mahallen tahkiki iktiia eyi_. ,.-
hine müsadif çarşamba günü 88_ bu yerin tasarrufilc alAkadar ~~ 

9 h il d k 
l O gün zarfında ellerindeld # 

at ma a in e açı arttırma ile birlikte Üsküdar Tapu id~ 
suretile satalacağı Te eşyaDln racaat etmeleri lüzumu iltn ~, :.,,; 
yatak, yorgan, sandık, m"angal ... _nımıııııuıııunıııımuu1111t1111111nı-•MLZ ~~ 
ve saire olduğu ilan olunur. Mes'ul Müdür:..-~: 


