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Hariciye Vekilimiz 
Tevfik Rüştü B. Italyan hü
kumetinin misafiri olacak 
Cinevre konteransının on gün daha 

devamı muhtemeldir 

Te\'flk Rü~til B. M Musoliıı\ 

'Bqmuharrirlmls Mehme , ~ ı ın B. Mahmut B. 

. Cenevre, 25 (Hususi) - Hari- temaslarda bulunmuı, heyetler 
tiye vekili Tevfik Rüşttı Bey tarafından çağrılmıt bilmukabele 
~•katinde meb'mlardan Vakit btitiln heyetleri davet etmiştir. 

lfrnuharriri Mehmet Asım, Nec- Bu mütekabil ziyaret ve ziyaret-
~t~tin Sadık, Mahmut beylerle ler Türkiyeyi yakından uzaktan 
hırlıkte çarşamba günü Romaya alakadar eden muhtelif siyasi 
arcket edecektir. o· meselelere temas için çok fay-ığer mürahhaslar konferan-

sı dalı vesileler olmuıtur. rı •onuna kadar buradA kala-
~kla.rıhr. Terlik Rüştü Bey ve Terkiteslihatm mühim noktala-
ttf k · d b , rmm münakaşası esnasmda Türk ıı. a atın e ulunan meb uslar 
"<> d 3 heyetinin haklı iddiaları daima btikına a gün kalac•klar, ltalya 
d amelinin misatiri olacaklar- ekseriyetin teveccUhlü tezabilr 
. '"· Tevfik Rüştü Bey ayın iki- ve temayüllerine mazhar olmuı 

'1rıde lstanbulda bulunacaktır. he, tarafta iyi intibalar bırak-
Rornada şereflerine hariciye mıştır. Konferansın on gün daha 

Q~tarcti ve sefaret tarafından devamı muhtemeldir. Hazırlana-
:tıy.f etler verilecek meb•ua g~- cak ihzarı proje gelecek sene 
~ctcciJer M. Musolini tarafından 53-devletin iştirakile toplanacak 

-b111 edilecektir. asıl büyük terki teslihat konfe-
lta l' evfik Rüttll Bey burada bu- ransına münakaşa zemini olacak, 
ı, tıduiu müddetçe birçok dev- kat'i kararlar o zaman ittihaz 
~llrahhaslarile müteaddit ediJecektir. 

23 maznunla dava! 
l' eV'kifaneden nasıl kaçmak istediler 

anlatıyorlar .. 
l evkifanede tiddetle dövüldük diyorlar 

- - ~ 

~ Çıff1rı-:ıyy 

25 m,ıamun mahkeme huzurunda 

[ Y uw iç sayıfamızda ) 

Gazi Hz. 
Havanın ademi müsaade

sinden Bafraya gidemediler 
Samsun, 25 (A.A) - Reisi

cümhur Hazretleri hava mü
sait olmadığından bugün 
Safraya gidememişlerdir. 

Poliste 
Maaşlar artıyor 

Birinci sınıt nıüdürlükler 
ihdas edilcek 

Emniyeti umumiye müdürü 
dün Ankaradan geldi 

Emniyeti Umumiye müdürü 
Tevfik Hadi B. dün An karadan 
şehrimize gelmiıtir. Tevfik B. 
villyete gelerek akşama kadar 
me,gul bulunmuş, müfettişlerle 

görüımfiş, bundan sonra polis 
müdüriye tine giderek kalemleri 
teftit e . ır. 

Tevfik Hadi B. dün kendiıile 
görüıen bir muharririmize muh
telif meseleler ha~ kında şu be
yanatta bulunmuıtur: 

-Istanbula teftiş ve tetik için 
geldim. Zaten her sene böyle 

Emniveti Umumfve mildı1ci" 
Tevfik Hadi B • 

teftişler yapılır, Polisin mühim 
kitlesi burada olduğundan tet
kikatta bulunacağım . 

Asayiş her tarafta mükem
mel ve müemmendir. 

- Şehrimizde 80 zabıta me
muruna iıteo el çektirildiği doğru 
mudur? 

- lstanbulda 3000 den fazla 
po'is vardır. Bunların arasında 
kabahatliler olabilir. ı5unun için 
teftişler yapılmış ve 30-40 kişiye 
işten el çektirilmiştir. Bun larm 
bir kısmının evrakı emniyeti 
umumiyede tetkik edilerek ıuç
suz oldukları tebeyyün etmiş 

tekrar vazifelerine iade olun
muştur. 

Keyfi olarak kimsenin vezife
sine nihayet verilmemİftİr. ve 
verilemez, biz delaili kanuniye 
üzerine iş yaparız mahkeme ka
rarım verir. 

Polis keıdrosu . 
Biz lstanbul zabıtasını tenkis 

değil hervakit takviye ediyoruz. 
(Alt tarafı ikinci sahifede) 
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Roma da 
Tayyare Cemiyetinin dün 

açılan kongresi 
Cemiyet 

lira 
bugüne kadar 34 milyon 
hasılat elde etmiştir 

Ankara. 25 (A.A) - TUrk l cemiyetinin hancinde bırakTlarak yal
tayyar• cemiyetinrn dördüncü nız vatanın müdafaasını. menfaatini 
kongresi bugün ıs· te Türkoca -

1 
düşünen ve diğer bütün prensipleri 

d l g ve esasları bu nokta etrafında toplı· 
salonun a ~~· m~ş~ır. Kongrede yan vatanperverler cemiyetidir. Türk 
B. M. Meclısı reısı Kazım Paşa, Tayyare Cemiyetinin senelerden beri 
Başvekil ismet Paşa Hazretleri- faaliyeti memleketin ha,·at masuniye
le 8. M. Meclisi riyaset ti n müdafaası için her tarnfta tak· 
divanından intihap edilmiş 10 dir olunacak hizmetler n neticeler 

t B E. Harbiye ikinci _ temin etmiştir. Bugün memle}cetin 
za ve . re . ..d r . . t . l · · A B E H b" d . havaı mu a aası ıçın emın o onan 
ısı sım ve • · ar ıye aı- mesaiyi esas itibarile tayyare cemi· 
resi reislerinden Mumtaz Paşa- yetinin faaliyetine bor~luyuz. Tayya
lar hazeratı hazır bulunmuşlardır. re cemiyetinin bütün teşkilatı, bütün 
Kongreye ayrıca tayyare cemiye- vatandaşlara bu hakikati anlatmalı· 
tinin umumi merkez azaları ve dır, ve tayyare cemiyetine mua,·enet 

cemiyetin umumi daire rüeıa11 ve 
şubeler müdiraoı, cemiyetin vila 
yetler teşkllatmı temsil eden 
ikişer murahhas iştirak etmitlir. 

Kongreyi Başvekil lsır.et Paşa 
hazretleri açını~ ve aşağıdaki 
nutku irat buyuarmuılardır: 

"Muhterem Efendiler Tayyare ce-

için gösterdikleri en ufak bir himme
tin vatan hudutlanniln kuvvetli bir 
m~snet olduğunu herkese izah etme· 
lidir. Cemiyetimizin esas vazifesinden 
biri de bu asırda memleketin hava
dan masuniyeti kat'i bir zaruret ol· 
duğuna bütün vatandaşlara inandır· 
maktır. Cemiyetin şimdiye kadar ifa 
ettikleri hizmetleri millet muvacehe
sinde tebrik ve takdir ile yadetmeği 

miyetinin kongre ve Tayyare cemi ye- vazifem den addederim. Kongrenzin 
tinin bütün te~kilatı vatanpen·erleri gelecek seneler, gelecek devirler için 
vatanın havai müdafaası etrafında daha müsmir, daha feyizli neticeler 
toplıyan bir teşkil3:ctır. Burada tay- elde etmek üzere faaliyetinde munf
yare cemiyetinin vatandaşların siya- fakıyetler temenni ederim. Tayyare 
si kanaatleri, hususi kanaatleri ne O· j cemiyetinin muvaffakıyeti vatanın se-
l n-sa olsun bunların hepsi tayyare (Lutfcn ıalıifcyi ~cviriniz) 

- Hey babahk, feneri bir azda bu tarafa tutsana 
saatimi düımdüm • 

n 



Dahiliye Vekili 
Hür gazetenin son ~ün
lerdeki neşriyatını resmen 

tekzip ediyar 
aaısun, 2ii (A. A.) - lstanbulda çı 

kan HUr gazete ~ numaralı nüıqha
nda Reisicümhur Hazretlerinin se

yahatleri neticesinde ha ıl edecekleri 
kanaate göre Cümhuriyet Halk fırka-
' riyasetinden çekilecekleri ,.e H. l\f. 

medisinin rnktinden evvel fesholuna
rak intihabatın tecdit edileceği ve is
tiklal mahkemeleri teşkili hakkında 
şayialar olduğunu yazıyor. Bu hu~u~
ta Dahiliye Vekili Şükrü Knya Beye 
müracaat ettim. A ılsız ,·e e assızdır. 
Re men tekzip edebilirsiniz dedi. 

• ~•ıuntıısmmutmıtım..ıtn11uııntı11ııııı 

Jiimet, emniyet ve müdafaasını temin 
etmek, biiyük emeller p inde koşan 
bir cemiyetin faaliyetinr herhangi bir 
uretle hizmet emtek her vatandaşın 

ve hlikQmetin vazifesidir. (Alkı lar). 
Kon~re .riynsetine R. M. M. Reisi 

Kbım Paşa Hazretleri ittifakla inti
hap edilmiştir. Müteakıben merkezi 
idnre heyetinin iş raporu okunmuş ve 
senelik hesapların ve ni:ı.amnamede 
) apılacak tadilatın tetkiki için iki 
enciimen teşkil elidmiştir. Merkezi i
dare heyetinin iş raporuna na:r.a rnn 
cemiyet iki kongre nı·asındaki iki e
ne içinde üç bu~uk milyonu piyanko
hasılatı olmak üzere 12 milyon 1.:!i 
bin lira varidat ~min etmiştir. Bu su- ı 
ı·etle cemiyet kurulduğu günden şim
diye kadar cem'an 33 milyon 989 bin 
500 Jira hasılat elde etmiştir. Alınan 
tayyare adedi 150 ye baliğ olmuştur. 
Köylüye kuraklık . enelerinde tohum
luk olarak 158,556 lira kıymetinde za
hire dağıtmış ve Giresun, 'l'aşköprii 
n Nalhhandaki felaketzedelere de.:!:> 
hin 687 kilo parasız zahire vermiştir. 
Raporda 306 şubenin teftiş edildiği 

mül&'a Donanma Cemiyetinin harpten 
evvel sipariş ettiği gemiler için ,·erdi
ği 226 bin İngiliz lira~ından ır>O bin in· 
giliz lirasının istirdat olunduğu zik- \ 
rolunmaktadır. 

Posta idaresinin cemiyete verdiği es
ki posta pullarından 42 bin 140 lira 1 

fi k!r elde edilmiştir. · 
Cemiyet tayyarecilik için A Hu paya 

talebe göndermeğe devam etmektedir. 
Pari.ste yüksek tnyyare mühendis 
mektebinden diploma alan beş talebe 
tayyare !abril alarmda ameli staj 
görmektedir. Bir mühendisimiz üç 
dört ay onra tah il ve tecrübelerini 
bitirmi~ olarak memleketimize döne· 
oektir. 

Ye ilköy tayyare mektebinden ~·
kan n u ta başı yeti~mek ü~ere A nu
pa fabrikalarına gönderilen dokuz 
makini t tajlarını bitirerek memle- ı 
ketlmiu dönmüşlerdir. Altı talebe· 
mi:ıı; Fran yüksek tayyare mühen
dis mektebinde tah il etmekte olduğu 
gibi diğer beş talebe de Fran ·ız lise· 
)erinde gene ayni milhendi mektebi i· 
çin hazırlık tahsili görmektedir. Al
amnya mUhendi mektebinde de iki 
talebe bulunmaktadır. 

'\ va! 
Tevkifaneden nası~ kaçmak istediler 

Osmaııtı borçları Eıaziz Valisi 
1 

700,ouu lıra hanı iller na- Vazifesi başında \'ef at etti 
mina Osrnanh bankasına . ~am un, 25 (A. A.) - l~lftziz valisi 

va tırıldı Fahri Bey Yazifcten Çarsancakta bu
lunduğu ~ırada ölmüş \'e cenazesi J e-

Ankara 25 (Yakıt) - Bugün di hin kişilik bir kalabalık tarafın· ' 
Osmanlı borçlarma mahsuben dan ihtifalle Jrnldırlımıstır. 
hamillere tediyesi lazım olan Dahiliye Yckili Şül,rii Jüırn Il~) 
taksitin tediye günüdür. Altı ay· bu münasebetle vitftyetlere şu tami-
lık taksit olan (2) milyon liranm mi göndermiştir: 
üçte biri olan ( 700 ) bin lira "f<~lfıziz valisi Fahri Beyin mühim 
Osmanlı bankasına, hükumetçe bir mzifenin ifası için Çar~ancal,ta 

bulunduğu bir sırada. ve \'azifesi ha· 
Düyunu umumiye meclisi namına 

şında nfnt ettiğini teessiirle haber 
tediye tedilmiştir. aldım. Mumaileyh ali tahsilini yaptık 

Hamillerin bankadaki parayı tan sonra ::ne!nuriyet ha: :ıtı sfıyü gay 
almaları Paristeki meclisin kara- ret ve fedakfırlıkla tema~ üz ve mu
rana vabutedir. vaffakıyetlerlc teten·üç etmiş hir kud 

Banka, parayı hamillere Yer- retli idare recülü idi. Milli cidalin ve 
lstiklfıl harbinin en şiddetli ve lıuh-

mek selihiyetini haizdir. rantı zamanlarında vntnnı, milleti i-
Son cevaplarımıza hamillerden çin büyük feragat ve liyakatle c;alış-

henü:z: cevap gelmemiştir. mış kıymettar ye hamiyetli bir 1'ürk· 

iti h\f 
Vunen muhacirleri M. Venize

loıu tebrik ettiler 
Atina 24 - Anadolu muha

cirleri murahhaslarmdan mürek
k~p bir heyet bugün M. Veni
zeloıu %iyaret ederek Türk-Yu
nan itilAfı münaHbetile ıulhlln 
takYiyesi hususunda gösterdiği 
mesaiden dolayı muhacirler na
mına tebrik etmittir. 

tü. Bulunduğu idare memur ve fımir
liklerlnde bilgisi ile gör\işü ile Ye u
urJu vazife aşkı ile çalışarak memle
ketine müspet ve müsmir hizmetler 
etmişt' Bilhasa Hakl. ~ ri vilayeti He 
Elit:ıdz vih"tyetlerindeki muvaffakıyet 
li mesaisini takdirle, te~cltkürle ya-

1 detmek benim i~in bir borçtur. Vnzi· 
fesi uğrunda ,.e ,·azife i başında ''e· 
f at eden Fahri Beyin aziz hatırasını 
tebcil ederek kıymetli arkadaşlarına 
bu erken ölümle eleme düşen bütün 
arkadaşlarına teessür ve taziyetleri
mi arzederim. 

Ötedenberi Türkife ile Yuna
nistanın anlaımasıoa şiddetle 
muhalif olan muhacirlerin bu 
tezahüratı burada ciddi bir mem
nuniyet uyandırmışır. 

Dalıiliyc l'el:ili 
Şiikrü Kaya 

Teadül kanunu muci
bince .. 

Ankara 24 (V akıt) - Teadül 
kanunu mucibince vekiletler ve 
umum mUdürlükler bir teşkilat 
kanunu haıırlanakla mükellef
tiler. Iktısat, Maliye vekaletlerile 
Rüsumat bu kanunu hazırla
maktadır. 

Dahili istihlak vergisi 
hakkında 

Ankara, 25 - Dahil1 iıtihlik 
vergısı talimatnnamesi vekiller 
heyetinde kabul edildi. Yeni ta
limatnameye göre dahilde imal 
edilen petrol gibi mahrukattan 
kilo baıma 9 kuruı ve ıeker
den de 300 mali ıenesinde 4, 
1931 de 5, 1932 de 6, 1933 de 
7 kurut vergi alınacaktır. 

Su derdi 
Su meselesine dair tetkikimize 

yazıların çokluğu dolayısile bu 
gnn devam edilememiıtir. ltixar 
edcri:z:. 

Bir lüzunın mnhakeme 
kararı 

Ankara 25 (Vakıt} - Ankara 

paket gümrüğünden ( 60 ) bin 

liralık suiistimalin Devlet şura

sındaki tetkikata bitmiş, müddei 
umumiliğe verilmiştir. 

Devlet şurası idarei merkeziye 

muhasebe mUdürU Şevket, ista

tistik müdllrü Mustafa Beylerin 

lüzumu muhakemelerine karar 

vermiıtir. 

Hangi traktörler 
kullanılacak ? 

Ankara 25 ( Vakıt) - Trak· 

törleri tetkik eden komisyon ra· 

porunu iktısat vekaletine verdi. 

Müsabaka<ıa birinci ve ikinci 

gelen traktörlerie . kullanılması 

kararlaştırılmıştır. 

Samsun tütuncülerl 

Ankara, 25 (Vakıt) - Samsun 

tütüncUleri gitti. inhisar idaresi 

yapacağı muaveneti Samsun 

müdUrlüğüne bildirmiştir. 

a atıvorlar .. 
Tevkifanede ş1ddetıe dövüıdük diyorlar 

--
Geçen martın sekizinci günil 

akşamı pencere parmaklığını 

testereliyerek levkifoneden kaç
mak, kaçmağa teşebbüs etmekle 
maznun bulunan mevhufJarla 
bunların kaçmasına sebebiyet 1 

vermekle mamun tevkıfane gar
diyanlarının muhakemesine dün 
lstanbul birinci ceza mahkeme· 
sinde br.ş 1 anmıştır. 

Şimdiye kadar bir kaç 
defa celse açılmış, fakat biitün 
maznunlara tebl:gat yapılmadı-

ğından, muhakemeye başlanıl

mamıştı. Bu 23 maznunun dünkü 
celsede isticvabı yapıldı. 

Katilden 15 seneye mahkum 
Arap Osman, vak'ayı şöyle an
lattı: 

Mevkuflardan Küçlik Haydar,
bu firarından sonra yakalamr
ken vurulmuftur,-gardiynnlard<ın 
Osman berata 50 liralık bir ka
ğıt verdi. Dişarıdan testere ge
tirtti. O, parmaklığı kesti. Evve
la kendi dişarıya çıktı. Sonra 
Ahmet Besim. Bende kaçmağı 
evvelce aklımdan geçirmiştim, 

ama sonra vazgeçmiıtim. Affe
dilir, öyle usulü dairesinde çıka
rız, diye. Böyle kaçarken vurul
mak var, hem sonra nasıl o!sa 
yakalarlar. Ne iıe onlar kaçtılar, 
biraz sonra silah sesleri iıidildi. 
Haydarla Besim, kaçmağa mu· 
vaffak oldular, nma çok geçme
di, Haydar ölü, Besim diri tek
rar ele geçtiler. Bu işten baıka 
arkadaşların haberi yoktu. 

Arap Osman, müddei umumi
likçe alman iJI( ifaaeıım l<aliu 
ediyor, diğerlerini tazyike atfe
diyordu. "Bizi tevkifanede döğ
dUler. Prangaya Turdular, başı

ma teneke teneke souk su dölr
tüler benim,, dedi. 110rada tev
kifane memurlarının aldıkları 
sonraki ifadeleri kabul etmem. 
Benim gece, gündüz tam 19 ke
re ifademi aldılar:,, 

Katilden 18 seneye mabküm 
Mustafa Nazmi, bu ifadeye işti
rak etti. 24 ıeneye mahkum Ah
met Besim, "ben testereyi kimin 
getirdiğini bilmem. Bana Hay
dar kaçacak delik açtığını ha
ber verdi, o delikten çıktım. ifa
de almak hususunda tevkifanede 
beni Galip mi, nedir? o, çok 
tazyik etti. "Allah,, dedikçe, 
"Allah yok, o Amerikaya gittil,, 

Diye bağırdı. T evkifanedleriı.t 
aldığı ifadeyi kabul etmem. Son· 
ra da aklımı başıma teplıyama· 

dım artık. Hala hastayım.,, 
Gardiyan Osman Berata ne 

diyeceği soruldu. 0 Jftira iftira! 
Beni Arap Osman yakıyor. Ben 
ne para aldım, ne içeriye teste· 
re soktum,, dedi. Arap <!>smanıll 
hemşiresi Elime H. da içerıye 

alet falan getirdiiini inkar etti. 
Müddei umumi Rıdvan B., e\'· 

rakı mütalea için istedi, Terildi. 
Muhakeme 10 k?nunuev•el 

çarşamba 2iinüne bırakıldı. 

ofiste 
(Ust tarafı birinci sahifede) 

Nizamname mucibince her 
sen polis olmak için 100 kifİ 
alınır Bunların 40 ı lstanbul di" 
ğerleri de taşra polis mekteple· 
rinde okuduktan sonra polit 
olurlar. 

- 200 polisin lstanbuldal1 
vilayeti şarkiyeye nakledileceği 
doğru mudur? • 

- Her vilayetin kadrosu var-
dır. Bunun haricine çıkılmaı. 
Böyle bir nakil haberi yalandır· 

- lstaııbul ve diger viliyet· 
lcrin zabıta teıkilitmda ne gibi 
yenilikler yapılacaktır? 

- Kemmiyet itibarile yeni bi~ 
şey olmıyacakhr. Yalım:z: birine• 
sınıf polis müdürlüklerile merkeı 
memurlukları ihdas edilecek ft. 

yalnız ikinci komiser olan vilA· 
yetlerde merkez memurlukları 
tetkil olunacaktır. 

- Polis maaşlarında zam ya• 
ptla-k mıClır?~~~··~-· 

- Evet bu sene polis mild~· 
rÜ Ye amirlerinin kaymakatJl 
maaşları derecesinde maaşlatı111 

tezyit edeceğiz. 
Tevfik Hadi B. ıehrimiıde 

bir müddet kalacak, sonra Tralc· 
ya ve Edirneve sridecektir. 

Selanik - Belgrat telefoııaJ 
Bu hafta içinde Selinik - Bel· 

grat telefon hattmm resmi kO· 
şadı yapılacağı Y ogoslaVf11 

matbuatından (Politika) gaıete• 
sinde okunmuştur. 

Altı ve dehe fazlı 9ocuk111 

aileler 
Alta ve daha fazla çocukl~ 

ailelere ikramiye verilmesi h•" 
kındaki karar lcaymakamh1d•'' 
tebliğ edilmiştir. Kaymakaıııdlık: 
lar bu gibi aileleri tesoit e e 
ceklerdir. 

- -- - - ··e' 
"VAKiT ,,ın tefrika•ı: 15 - Hükumet sandığından para - Hakkı hiç bir zaman inkar et• hıçkıra mendilini gözlerine götot f 

çalındıktan sonra bunun şu veya bu mem imam .. Yok yok elim yanım- rck) şimdi acaba ne yapıyor? file 
şekilde yenmiş olması sirkatin ce- a gelecek.. Yarın hakkın di vnnma yor? ne içiyor? ıı' 
zasını tahfif edemez... çıkacagım.. - Parasız umum mahpuslsr 

- Oğlum fena niyetle çalmadı.. -Ha şöyle imana 3el... yerlerse .. 
- Hüsnü niyetle sirkat olamaz - Benim zaten çok şükür dinim - Kuru ekmek, terkos suru·~, 

kadın .. Kaç zamandır sizde gramo- imanım yerindedir. Dinle imamcı- - Hapishanede insana bak1' 1,. 
Yazan: Hilaeyin Rahmi fon, şarkı, dans, at'ıen~, .cümbüş sa gım dinle takdire çare olmıyor •. Al börek yedirmezler ya .. Fak~t 3

: 11, 
bahlara kadar gırla gıdıyor. Konu mmızın yazısı böyle imiş. imam doğru maksada gidelim. Lakır 

- Ne ile nasıl öderiz. EYcek Dört kalayıız tencere birkaç yamrı kom§u rahatsız oluyordu. Etraftan şu yaşa geldim bir gün görmedim .. saptırma. 
1
, 

kapı kapamaca çoluk çocuk bi- yumru ıahan, partal tilteler, delik kıyamet gibi şikayetler başladıydı. Bir kerecik oh demedim. Hele bu - Ah ne mümkün ama içiı:O 
zim hepimizi mezada verseler deıik ot, kırpınb minderler bu pa- - Dur söyliyeyim. Hepsini an- vak'adan evvel sıkıntı içinde buna- myor. Evlat muhabbeti bu.. tb' 
çalınan miktarın dörtte birine ra ödenir mi? latayım ... Zaten buraya dert dök- lıyor yarı aç yarı tok yaşıyordum. - Evin içine bu bol bul~aaıı· 
değmeyiz. Artık bundatı ıonra - Oilun Sıtkı için ıon zaman· meğe geldim. Bilmem nasıl oldu. İşin esasına pek lığın nereden geldiğini hiç dut 
bilfarz bana kaç para verirler.: larda epeyce temiz ev eıyuı düz- - Büsbütün kabahatsiz bir a- aklım ermeden son zamanlarda e- mediniz mi? .. .. 1e 

_Rukiye abla artık ıen kendi- dü diyorlar. • damı da deliğe tıkmazlar .. Anasın, vimizin içine bir bolluk geldi .. Bir - Meşhur sözdür üzürrıutı1l~1· 
ni he.aba katma. Bu Takitsiz cilve- - İnanma imam inanma haıet- yüreğin yanar amma hakk! da tes- bet bereket ki artık sorma gitsin .. de bağım sorma demitler aırı~ l<'ç 
leri seç.. çilerin gözleri çıktın. Nazara gel- lim etmelisin.. Karmlarımız doymaya, yüzlerimizltan kalbime vesvese getirdi. 

81~,te• 
- Böyle demekle hemen ıörü- dik. Bizi gözlerile yediler bitirdi- kanlanmaya, yüreklerimiz şenlen· defa oğlanın ağzını ararrıak ~01' 

cüye çıkmadım ya! İmam ıen de ler.. Bu kuponu ke$ip birikti- meğe başladı. Zenginlik ne iyi şey dim. Güldü şakaya buluıturd1l• Jel' 
tuhaf .aylersin. - Oilum bu kadar parayı nere- riniz ; bir ~ıra kponıı ge- imam ... Rüya gibi öyle bir şey ge- kabazlık etti lafı kapattı. f-lul'Çştd•· 

- Tabaf dejil doğru ıöylüyo- de ve naaıl yedi? tiren VAK,Tın türlu türlu çirdik. Ah yavrucuğum Sıtkı, çabuk dar koskocaman bir çanta tı1'' 
rum. - Yedi ise kirhanede, meyha- çabuk bizim öyle cıvıı cıvıl yeyip Her akşam bu ranta eve .t~k. htıı 1.ut· hedivelerinden birini :ı- - .. 

- Ya ~ eıya11 ıatacağız, neden yemedi. Evde karııile anne- 1 içtiğimizi gördükçe keyfinden ağzı hm geliyordu. Güveçh~ı, şl1''"' 
,.a kendimi2i .• Batka çare var mı? ıile çoluğile çocuğile beraber yedi.. kendi s~çip alacalrtır kulaklarına varıyordu. (Hıçkıra bastılığı başka kuzu ctlerı, k di) 

ı (BitJllC 



3 - VAKiT 26 Teşrinisani 1930 -

Darülfünunda Bütçe Müzakeresi Hararetlendi 
[ Sinema i.leminde J Marmarada bir kaza f ' 1 

iki vapur J\1armarada 
çarpıştılar 

iki daire arasında 

Grete Garbo 

G:reta Garho 
Şehrimize geleceği 

do{!ru değıl 
Mcthur ıinema yıldızı Greta 

Garbonun yakanda ıehrimizc 
aelerek bir film çevireceği hak
kında bir refikimizin verdiği 
haber doğru değildir. Greta 
G•rbo timdi Holuvootta "inshi
raayon., filmini çevirmektedir. 

Pazar günü gecesi Marmarada 
iki vapur arasında bir müsademe 

' olmuı. Bandırmaya müteveccihen 
o akıam lstanbuldan h11reket 
eden 670 tonluk Şerefnur va-
purile boş olarak Odesaya git· 
mekte olan Fransız bandıralı 3000 
tonluk Jül Anri vapuru çarpı~ .. 
mııtır. 

Müsademe esnasında her iki 
gemi de yarım yolla gittiklerin
den müsademe çok tiddetli ol-
mamış, maamafih her il:i vapur da 
ehemmiyetli hasara uğr:ımıştır. 
Yarası daha ağır olan Şerefnur 
Yapuru T ekirdağı limanına iltica 
etmittir. Jül Anri limanimıza 
gelmiştir. 

Kaptan, liman reisliğine ver
diği raporda bütün kabahatleri 
Şerefnura yükliyerek zarar ve 
ziyan istemektedir. 

Ticareti bahriye müdürlilğü 
tahkikata başlamııtır. 

._ ___ P_o_li_· s_v_u_k_u_a_h ____ , 

Şüpheli bir iş 
K~za n11, yoksa ? ... 

Dünkü nüshamızda, F enerbah· 
!!_caret aleminde çe açıklarında Bebek motörün-

Yerli 9oraplar hakkındı den denize dlişüp boğulduğunu 
Sanayi birliğinde dün çorap yazdığın,ız makinist Mehmet ef. 

faprikatörleri umumi bir içtima nin uğradığı bu akıbet son tah
Ytpmıılardır. kikata göre esrarengiz bir şekil 

içtimada Anadoluda yerli ço· almaktadır. Söylendiğine göre 
motörde kaptanla Mehmet ef.

tap ıanayiini inkiıafı için b~zı 
ltdabir alınmıştır. den başka kimse yokmuş. Kaza 

vukuunda kaptanın en yakın ıa-
Zıhire bor.seıanda i9tima hile yanaıması ve ubıtayı ba-
Dün ticaret ve zahire borsa· berdar etmesi !Azım gelirken 

'•nda bir çok tOccarların işti- bunun yapılmaması, hadise hak-
t•ıtne bir toplantı yapılmış ve kında şüpheler uyandırmıştır. 
~tııi tanzim edilen ahı ve;iş ta· Tahkikat hakikati meydana çı-
111!latnameıi hakkında görüıül - karacaktır • · 
'-Gttur. Bir genç kendini öldürdü 

Beykoz kundura fabrikası us
"-Ydında yeni bir fırka mı? talarından Nihat isminde Bulga-

ristanlı bir genç, kalbine taban
L_ Aydından, bir gazeteye verilen ca sıkmak suretile intihar etmiş· 
11tbere gl>re mefsuh S. C. fırkası tir. Esbabı intihar sinir buhranı 
~Ydın ocağına mensup gençler olduğu tahmin edilmektedir. 
Qıuıi bir toplantı neticesinde iki arkadaı araaında 

tflya yeni bir fırka tesisine ka- bir cerh 
r,r •ermiılerdir. Dün akşam, Kadıköyde Hay-

B.. darpaıa caddesinde 84 numara-
ik· . fır~a tamamen demokrat da terzi çırağı Hüseyin, Seyfi 

0ı:cı bır cümhuriyet fırkası nammda bir arkadaşı tarafından 
~mıt- bıçakla yaralanmııtır. 

S. C. fırkası teşkilat heyeti 
Beyazıt kazasında 

. "'!'i":_... __ 

411 B. ve arkadatlan Beyazıt ocak ve nahiye 
li reialerile birlikte 

lty· •llc hrkaaıoın tctkilitını takviyeye memur Ali, Cemil, Hü
fıtk"ll beylerden mllrekkep heyet dün gündüz aktama kadar 
U. a hıerkezinde bazı ziyaretleri kabul etmiıler ve fırka işleri 

~ir-.mışlardır. 
tid eyet azası dün akşam Şehzadebaıında Letafet apartımanına 
t6r~rek .. Beyazıt kazası dahilindeki nahiye ve ocak reisleri ile 
bilirı:llluşle~dir. lçtilJlla geç vakte kadar sürmüş ve bu kaza da
tı.ltk e Yenı yapılacak teşkilat ve nahiye ve ocakların ihtiyaçları 

lllda ıııüıakere cereyan etıni§!~r. 

i>efterdar Şefik, Hususi mu 
hasebe müdürü Cemal B.ler 

Bir ihtilAf 
l k r a 111 ı yeler 11 ak
s ı z ın ı n lı n ın ıs? 

~ 

Vihi yet hakeın rni olacak 
Aldığımız malumata göre Def

terdar Şefik B. ile vilayet ara
sında mühim bir ihtilaf çıkmış 

ve mesele mülkiye müfettiıliği
ne intikal etmiştis. 

Bu sene Defterdarlığın hususi 
muhasebeye teslim ettiği tedri
sat veresesine ait paradan 21,000 
lirasının noksan olduğu gönül
mUş Ye bunun nereden kesilmiş 
olduğu Defterdardan sorulduğu 
vakit memurlara ikramiye olarak 
verildiği cevabı alınmıştı. Hal
buki tevhidi hüsurat kanunu bu 
şeklide ikraıniye almağa mini 
olduitJndan •ilayet buna itiraz 
etmit ve Defterdarla memurla· 
rının bu hareketi üzerine para
nın geri verilmesini istemiıtir. 

Vali B. ayrıca Dahiliye ve Ma
liye vekaletlerine de müracaat 
ederek mektep ihtiyacmın pek 
büyük olduğu bir zamanda bu 
paranın ikramiye olarak dağıtıl
masına itiraz etmiftir. 

Taksimin tekll 
Diğer taraftan bu 21,000 lira 

viliyetçe defterdarlık zimmetine 
geçirilmiı, tahkikat tamik edilin
ce paranın ne ıuretle ta~sim 
edildiği de meydana çıkmıştır. 
söylcndi~ine göre bu para· 
nın 4000 lirasını defterdar Şefik 
B. 2000 lirasını üçüncü şube 
müdür muavini Nafiz B. 1800 
lirasını 1 inci ıube müdürü Amir 
B. almışlar küçük memurlar da 
onar on beter lira verilmiştir. 

Defterdar ne diyor ? 
Dun bu hususta defterdar Şe

fik B. ikramiyenin haklı olarak 
alındtğını ve 22 Haziran 1927 
tarihli kanuna istinat edildiğini 
ıöylemiştir • 

Mülga kanuna istinat 
Halbuki vilayet hususi muha· 

sebesi de defterdarlığın istinat 
ettiği bu kanunun 929 ıenesinde 
tatbike başlanılan ~e-Yhidi küıu
rat kanunile lağvedildiğini söy
lemiıtir. 

Vali muavini ne diyor ? 
Vali muavini Fazlı B. de dün 

bir muharririmize demiştir ki: 
"- Mesele tetkik edilmekte

dir. ihtilaf umumi muhasebe ya
ni defterdarlık ile hususi muha
sebe arasındadır. Vilayet bu hu
suıta hakem vaziyetindedir ... 

lnhiaarlarda: ·-------Cibali fabrikasından amele 
çıkarılmadı 

Dünkü gazetelerden birinde 
tütün inhisar idaresinin Cibali 
fabrikası amelesindcn 400 ne 
yol "Yerildiği bildiriliyordu. 

Yaptığımız tahkikata nazaran 
bu haber doğru değildir. Cibali 
fabrikasından tek bir amele bile 
çıkarılmamı1tır. -

1 Gümrüklede , ___ _____ 
SilAh kaçakçılığı tahki

katı iferJiyor 
Geçenlerde gümrükte yapılan 

silab kaçakcıhiı tahkikatına de
vam edilmektedir. 

Dolmabahçe aktarma ambarı
nın teşekkülünden bu güne ka
dar gümrükten geçirdiği bütün 
eşyanın tesbiti iste9miştir. Bu 
-uretle ıabtekirlığın daha evve
line teımil edilip edilmediği an
laşılacaktır. 

Komünistler 
lzmir Polisi tahkikatı devam 

edıyor 

lzmirden gelen malumata at
fen lımirde bazı komünist be· 
yannameleri dağıbldığmı kaydet
miştik. Hizmet gazetesine gön
derilen imza yerinde ( T. K. P. 
lzmir Vilayet komitesi ) kelime
leri bulunan bu beyannamede 
son seylip dolayısile yersiz yurt
sus kalanlardan mefsuh serbest 
fırkanın bir komedyadan ibaret 
olduğundan ve iıcıleri kandıra
madığından bahsedilmekte ve 
bazı taleplerde bulunulmakta 
imiı .. 

Izmir polisi tahkikata ciddiyet
le devam etmektedir. 
Akşam gazetelerinin verdiği 

malumata göre şehrimiz polisi de 
Yarın gazetesinde vak'adan çok 
evvel intişar eden bir telgraf 
üzerine tahkikatta bulunulmak· 
tadır. Komünist meselesi üze
rinde Istanbul zabıtasının bazı 
tahkikat yaptığına dair haber
den polis ademi malumat beyan 
etmektedir. 

~hh iyede; 

Nöbetcı eczaneler meselesi 
Beyoğlunda « istiklal» cadde

sindeki bir eczaneye iki gece 
evvel hastası için acele ilaç yap· 
tırmak zaruretinde bulunan bir 
zat, gitmiş. Nöbetçi olan bir ec
zanenin kapısı geç açılmış, kapı 
açtlıncaya kadar sabırstzlanan 

28t, vitrinleri tekmelemiştir. O 
gece, bu eczane nöbetçi imiş . 

Eczane sahibi 400 liralık tah
ribat iddia etmektedir. Diğer 
taraftan eczane kapısının haki
katen geç açılıp açtlmadığı hu· 
susunda tahkikat yapılmaktadır. 

Yunan temsil heyeti 
ıehrimizde 

Yunan artistleri cemiyeti atlı 
bir Yunan tiyatro trupu dün 
Patris vapurile şehrimize gelmiş 
ve Ekler sinamasinda " Les ma
rionettes,. piyesle ilk temsilini 
vermiştir. 

Köprildede Yangın 

Se"rvet ırf ıetl 

Servet 
Gişesi kısmen yandı 

Evvelki gece saat birde Gala
ta köprüsü üzerinde yangın çık
mış ve tayyare piyangosu bilet
lari satan "Servet,, giıesi kısmen 
yandıği halde söndürülmüştür. 

Yangının kat'i sebebi anlatı· 
lamamış isede elektiriğin kontak 
yapmasmdan ve yahut geçenle
rin attığı sigar adan yanğının çık
mıı olmasına ihtimal verilmek· 
tedir. 

ACll ıe~ 

Yeni tayinler 
Kırşehir asliye riyasetine Balı

kesir sabık hakimi Bekir Sıtkı, 
Ankara müıtantikliğine adliye 
meslek mektebi mezunlarından 

Abdülaziz, Erzincan sulh hakim
liğine Şarköy müddei umumisi 
Sait Habibullah, Kozan müddei 
umumiliğine Adapazarı azasından 
Cemil B. ler tayin edilmişlerdir. 

T evkifaneye dönüş! 
Ar anılın be,g~rdiyan Galip B. 

tevkit edildi 
Vazifesini suiistimal noktasın· 

dan hakkında beşinci müıtantik
likçe tahkikat yapılan tevkifane 
başgardiyanı Galip Beye işten 
el çektirilniş, isticvap için da· 
vete icabet etmediğinden hak
kında tevkif müzekkeresi kesil
mişti. Müzekkere. polisçe infaz 
edilmiş, Galip B. müstantilclikçe 

isticvap olunarak tevkifaneye gön
derilmiştir. 
Nakzen görülen tehdit davrsı 

"Hareket,. gazetesi sahiplerin
den Suat ve "Tütiio,. mecmuası 
sahibi Sait B. ler aleyhine Her
man Spirer tütün şirketinin aç
tığı tehdit suretile para istemek 
davasında, ikinci ceza mahkemesi 
dün müdafaaları dinlemiştir. 

Mühakeme karara kalmıştır. 

Darülfünunda barem 
Fakülte 
kadar 

reisleri dün f!ece yarısına 
müzzrıı e buundular 

Darülfünunda bütçe müzake::
relerine başlandığını bu münd
sebetle daimi ve serbest müder
rislik meıelesinin ehemmiyetle 
menuubas edildiğini yazmıştık. 

Geçen divan içtimamda ede· 
biyat Ye hukuk fakültelerinin 
müderrislik hakkındaki noktai 
nazarlarım telif için fen fakülte
si yeni bir formül teklif etmişti. 
Haber verildiğine göre edebiyat 
ve ilahiyat fakülteleri bu formü· 
lü kabul etmemekte ve miider
rislerin daimi ve serbest diye 
ikiye ayrılmasında ve maagları-

nın buna göre tesbitinde ıtrar 

etmektedirler. Hatta bu münA· 
sebetle Köprülü zade Fuat B. in 
riyasetinde Ankaraya bir heyet 
gönderilerek tezin vekalet 

nez.dinde müdafaa edileceği kayt 
olunmaktadır. 

Diğer taraftan dün DarülfG
nun muhitinde büyük bir faali
yet hükiım sürmüş ve fakOlte 

reisleri gece yarısına kadar de
vam eden bir içtima yaparak 

bu mesele üzerinde müzakere 
t ve münaka§alar devam etmi,tir. 
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YAZAN : Ömer Rıza - 71 -
Sil ahi ar meselesi! D - • A 

Büyük muharebenin bittiği gün· egışen dam 
h
den beri, hemen her memlekette Yazan : H. G. wel o Nakleden H san Siucru 

arpten nefret moda oldu. Bu mo- . . . -
da kıyafet ·şı · "b" d b" k nen "Egbert cummıns,, ıdım. Ey ka- le bakıvor ve tenkide müsait noktaları , ı erı gı ı sa e ır zev . . . . . . • 
dcg~i~mesinin m h 1·· d Y"ld" D • rı ! (ıdım) dıyorum.. Bunun sebebını bulmağa çalı~ıyordım .. 

Yeni hareketin merkezi 
olacaktı ? .. 

• 
neresı 

-:.- a su u egı ır. a d k b k 1 k ı· d. h.. A. mı"r ogy lu h nu·· t d ha başka ve çok h · ti" _ e pe sa u an ıyaca sın_ \.en ı u- Yemeği heyecanla yedim .. ldareha- e z o uz yaşın a 
e emmıye 1 ıe · t" · k b d b" d k d" · b" t" f k t k d" · b" k hepleri var Şimd"k· kt k- vıye ınt ay e en ır a am en ını ta neye okştum. Ve bir sürü yazı yazdım.. ır genç ı, a a en ısı ır ço 

ları bile bü~ük m~ha'::be ~k k~::n- nıtabilmek için tabiatile müşkülata uğ- Hu yazım matbuat fılminde yepyeni hart.ketlere iştirak etmiş, ordu
lığın geçirdiği felaketin ne korkunç rıyacaktır. Bununla ber_aber beni pek bir Mıdi e oldu •. Orijinalliğim sebebih• lara kumanda etmiş,ülgeler zap-
bir şey olduğ nu .. 0 • ~ı r har- çabuk tanıyacak ve benımle fazla meş- ba~muharrir beni tebrik etti- tetmic bir adamdı. yala ise Os-
b u o.,renmı:r e ' gul olmak külfetinden az bir zaman F ı t h" d Aktör- Y 

in musibetini ta içlerinden duyup · a m 0 gce ıç uyuma ım. mana yardım ıçın Yemenden 
anlamışlardır. da kurt.ula .. caks_ınız.. ler rüyama girdi. Gözlerini süzen, gÖ· 

.M ı d r kalkmış, fakat yolda onun katli-Her vatan yavrusu, kendi ülke- azı goz ~rım e can anıyor.. ğüslerini döğen. saçlarını yolan, geril-
sinde düşman güllelerinin yakıp . O zaman ılk me~!ep h~yatı.ndan ba- miş u7.un parmaklı ellerini ihtilaçlı ha ni duymuş, bunun üzerine Ay
yıktığı yerleri seyrelmiş, facia ve ~ıye kal~n keke~ehg~ .mu~tela,. to~ ve reketlerle ileri d~ğru uzatan, gülen ağ. şeye iltihak için Mekkeye gitme
zulmü bir hikaye olarak dinleme- urkek .. bır g~nçt.ım... Delıa,, 18~.ınde hyan, şarkı söylıyen, yerlere kapanan ğe karar vermitli. Yala yolda 
miş, bir hakikat şeklinde idrak et- çok g~Z.~1 hır _nışanlım ~ardı. :-ışı~- hayaJlerle uğraştım, durdum. devesinden düştüğü için topal-
miştir. Çünkü her hükumet, sağdan lı.m orıJmal bır ruha mahk oJdugum ı~ uğraştım, durdum. lıyarak yürüyordu. 

onu Mekkeye gönderdikten son· 
ra, (Ali) nin eYine dönmek i•tt' 
di . kendisi çok neı'eli idi - çOD· 
kü (Hasan) gibi kuvvetli bir ra· 
kibten kurtulmuıtu. Hasan, Ley· 
Jiyı istemiş olsaydı, onun .ui .. 
yeti çok fenalaıacakb. ÇilnkD 
kendisi Hasanla birlikte bOy\İ' 
müıtü. ikisi (le kardeşten fark· 
sızdılar. Bu mesele yüzüudert 
aralarına münaferet girecek o· 

yabancı topraklara girer ve başka- çın benden ~ok hoşlanıyordu. l'ederı Sabahleyin uyandığım zaman başım . .. . . 
l t d · t"I~ h b de yüksek bır memurdu da hafif bir agrn vardı Yazımı oku Talha ıle Zubeyr g.eldıkten Sonra arının va anın a ıs ı a mu are e- · · - ı · · · 
l · f l I k Biribirimizi seviyor ,.e parlak ümit· dum kahvaltı ettim lazretı Ayşe ıçtımaı açmış ve konuşu-

tursa, bu mllnaferet, kimbilir, on· 
lann münasebetlerini nereye ıO· 
rüklerdi. Onun için Leylayı Me· 
dineden ozaklaştırmakta isabet 
nrdı. Fakat Hasan Leyliyı ara· 
yacak ve onun nerede bulundu· 

erı yapar, za er marş arı ça ar en, · · .. . ' .. ·· ı k ı · ta . t . 
sol hudutlarından kendi v t lerle yaşıyorduk. Nışanlım, kıbar ve Dışarı çıkmak uzere kapıya yaklaş· aca mese eyı or ya a nuştı. 

a anının h ·ı ·· ·· ·· A · ··ı ·· t" ll B il w l Çig~nendig~ini haber alıp · d'" ··- ta sı gormuştu. nnesı o muşu. U· tım .. Birdenbire yürüyüşümün değişti- - ug n ne yapacagımızr ve nası ; 
gerı onu • k w. k 1 k ı h k t d w. • • k ~ 

yordu. lasa her g~nç .~r ·egın . o ay .o ay ğini hisseder gi~i oldum .. Aklıma aktör are e ~ :c~_gımızı o~uşa~agız. Her-
Dört buruk sene 'ht" d"" bulamıyacagı mustesna hır mahluktu. Jer geldi.. güldum ve ı.okağa çıktım.. kes ne du~unurse onu soylesın. 

::r ' 
1 ıyar un ya B d "h tı · b" d t · · d · · E 11: T Ih t klif. ·ı · ·· d ·· üstünde ınsan ile cana b" "b" _ en e nı aye sız ır saa e ıçın e ı- Öğle yemeğim "Delia,, ile beraber ye 'vve a a a şu e ı ı en sur u: 

van ırı ı d" B d lk k b"" .. 
rinden ayırmak imkanı kalmamı~- ım. . . . . dim. IstikbaJimiz hakkınd~ uzu~ uzun - ura a~ ka. ara. . utun ... arkad8:5 
tı. Sorbonda hukuk okuyan ene O 1.aman hıç tıyatroya gıtrnezdım. konuştuk durduk .. Bu yenı vazıfem o- lanmız ve muzahırlerımızle ~ama gı· 
Ren kıyılarında en tabii hJda,;.; halam (Charlotte) ölmeden evvel bana nu da memnun etmi ·ti.. delim. Oradan harekete geçelim. Çünkü 
çiğniyor, kimya tahsil edenler ilim- bu nasi~ati vermişti. Fakat b~~a rağ: Fakat hakika!te bu iş bana saadet Şam, bizim için emin bir istihkamdır. 
lerinin imbiklerinden zehir çıkarı~ n_ıen (Fıc~~ T~o~a) başmuhar~rı benı değil felaket a:etırdi. Fakat lbni Amir bu fikri beğenmedi 
yo~lardı. Vicdanların sönüp karar- !ıy~~ro mu~ekıdı olara~ angaJ~~ .etmek O -~ün~en it_lbaren tiyatronun, ba~~ı- ~ .Şam~a ne ya~acağız? Şam esasen 
dıgı bu devrede insanlar, vazife ıstı} ordu. Rabul etmek ıstemedıgım hal en mudavımlermden olmuştum.' e gun elımızdedır. Muavıye oradadır. Orası, 
ıstırabı dindirmek derde deva ya- de beni iknaa muvaffak olmuştu. Baş- den güne değiştiğimi hissediyordum.. daima bizimdir. Biz kendimize başkn. 
raya merhem olm~k olan hekimli- muharrir "l/arnaby., siyah kıvırcık saç- Bu tahavvül bilhassa "Delia,, ile ko· birmerkez bulalım. Meselfı Basrayagide 
ği bile satır gibi kullanmaktan utan !arını taşıyan. mehip başı ve hoş tavri· nuştuğum zaman vazıh bir şekil alıyor- Jim. Benim orada dostlanm, adamla· 
madılar. Aramızda askerlerin yede le se~p~tik ~ır ~dam.dı. Dost~m "Cem· d.u. ~l~ni -:- ~hned~ki a~t.örlerin sevgi rım var. Sonra Hazreti Talhanın orada 
rek dola~tırdıkları bakar körler, bu bly,: ı gormege gı~erk~n m~r~n·~~lerde hlerının elını sıktrgı gıbı - sıkıyor- büyük nüfuzu vardır. Hatta oranın a-
cinayetin yürekler parçalayıcı kur- benı yakaladı. Daıresıne goturdu .. Ko· dum.. hafüıi onu isterler. 
hanlarıdır. nuşmağa başladık.. Bir gün o kadar ileri gittim kf kendi Hazreti Ayşe, onun son sözlerini be 

Yeni yetişenler bunları hep gör- Bana birkaç tane tiyatro bileti uzat· kendime utandı~. ve bu ~u~'i vaziyet· ğenmedi. Ona şiddetle çıkıştı: 
dü. Sonra daha bir şeyi de gördü tı: . .. . ten kurtulmak ıçın kendımı topladım. _ Amir oğlu! Biz burada yeni bir 
ki birinci manzaradan daha tesirli- .~_.<Opera Comıque) de ~a~ı gunle~·ı Nişanl~mın bakı~lan de~in bir ~yreti i- tefrika çıkarmak için toplanmadık. 
dir. Harp bittiği gün ortada yenen (Kuçuk Fayton), c~martesı (llafıf fde edıyordu .. Bır şey soylemedı.. maksadımız, yeni rekabetlere yol a~-
ve yenilen diye iki zümre yoktu. ~fcşrepllk) var .. hep 1 bu kadar.. Aktörlerden gördüğüm jestler, işitti· mak, yeni teşcddütler vücude getirmek 
~enen de yenilen kadar harap, bit· - Fak~.t?:.. .· ~~m se~!er _be_ni teshir etmi~ti .. Benli· değildir. Onun için Tal hadan bu şekil-
km ve kanlı bir yığın halinde yerle- Tereddut ıç~nd.~y~.m.. . • • g~Ql _degı ·mıştı ... Den rtık eskı adam de de bahsetmek reva değildir. Sonra 
re serı"lmı"~tı" Başmuharrır onundekı kagıtları o· ğıldım.. d k' B d . "d" . :-.- · _ . . . sen ma em ı asra an emın ı ın, nı-

!ş~e o hailenin perdesi kapanalı k~mag.~ ba~ladı . .' Ben~~ ş~m~ıye ka~a~ .. D~ ~ıkıntıh vazi~eti b~rtaraf etmek çin sen de Muaviye gibi orada kalma· 
on ıkı yıl oluyor. Galiple mag-lup hıç to}cıtroya gıtmedıgımı 'e bu agu ıçın ıstafaya tcşebbus ettım. Kabul et- d d b . ldı· S . k" - • 

. , 1. . . k ~- 1 d . - . . .. 1. . .. . ın a araya ge n. enı ım çagır 
ırasında nasıl hır fnrk var? mes u •).e~ı nuu e e~ıyec~gımı soy ı- meclıler... Dclıa,, nın bana karşı olan dı? Se.n orada "8.1111 al&a.>'d.fu vazi>r•t 

, Bütün dünyadaki yeni nesiller, yerek •hz:ır etmek ıste~.'m:. F~at ,·~z~yeti haş~nl~tı .. Ca~d~n münase~- daha başka olurdu. Çünkü o zaman biz 
~unlan gördükten sonra artık mil- b~ş~uharrır orala~da d~gıl~ı .. Benım tı_mı~ uçtu gıttı. Resmt ıkı dost şekwhne de Kufeye gider, orasını ele ahr ve bu 
jet kavgalarım, cemiyet intiharları hala. du~~uğumu ~orer~k şakacı tavır· gır~ık .. Artı~ ~nden hoşlanma.dıgı~ı, suretle bütün merkezler elimize geç· 
kadar "Ünah ve manasız buluyor la hır muddet baktı .. Kollarımdan tu- benı se,·medığını anlıyordum. Bır gun . b" d .. 

1 
. . . d" 

1 
t _ .. 

t.> • • r . • mış, ız e soz erımızı ın e mege muc 
Hele ı.iper ve cenk hayatını tasvı'r tup benı dışarıya attı .. \ e kapıyı sura- (A~ yl".ıan gallerY) de buluştuk. . 

1 
• ld t y k d t k 

• t k d · rım erı e e e mege u re a1 .. anmış o 
eden bazı pek kuvvetli eserler yeni ıma apa .1" • _ - Ah az.izim! diye başladım .. Sesi· ]urduk. Amir oğlu bu kuvvetli beyanat 
nesillere muharebeyi pek acı renkli nu emrı vakı karşısında yapılacak me simdiyc kadar hiç vapmadığım he· k d t 

h. b" kt (B b ) ik h ~ . arşı~ın a !'!US u. 
adesclerden seyrettirince l·avga a ıç ır şey yo · u. arn Y na osu· \.'ennlı bir ton vermek istemi""tim M.. k d tt" z··b fik ' .. - · d.kk b' k d · · ' .,, · uza ere evam e ı. u eyr şu -leyhtarlıg-ı bütün dünyayı sarsan sunda halukaten şayanı 1 at ır u · Nişan.hm sog-uk,..... elini uzattı. Dik- . ·ı . .. d"". 

t l 'kt' D"' t l.k · • ·· r- rı ı erı sur u. o~·tak bir duygu oluyor. re e ma ı ı. or sene ı samımı mu· katle beni süzdü. . . 
D .. M 1· • • k l · · nasebetı'mı·z esnasında bazı telkinlerı·ne S . "' .. .. . b" h 1 - Bana kalırsa bız boradan kalka-un, uso. ·~,nın ma a esını oku · nkın ve duşuncelı ır a de: . . . . 

b ""t "" ·• 1 d"kl · 'h mauzkalmısfakat hiçbirisini kabuletme E b t d d" S .. 1 . . . . rak yıne Dasraya gıdelım, oradakı hal-yunca, u u soy e ı erım zı :ı ,g er e ı. onra goz erımın ıcıne k b. ·ıı·h k d t d 
1
. S 

· d b" L · D"kt · mı'ştı"m Mutı· ,.e mu··ı··lvı·m tabı·atı"mden n ·-· . d - t ~ w ·ı ıze ı ı a ·a ave e e ım. onra mm en ır .• ueçtı. ı atör Ce- ·· • J • baktı. enlıgımın yan ıgını1 utuştugu- • . . . .. 
nevr d k" k f · · (b istifade ederek ilk ve son defa olaral\ h" tt• Kufeye gıdelım, aynı ışı orada yapa· e e ı on eranı ıçın o, gay- nu ısse ım.. 

1 
D 

1 
"Jd b··ı·· k 

1 
b" 

ret) diyor. (Makyavel) in vatanın· beni istediği şekilde çalıştrrmağa mu· Ne olacağını hissetmiştim. Eski Eg· . ııı_ı. u ~ <ı e u un me~ ez er ıze 
d b k y • • ffak ol c:;:tu ~ ıltıhak ettıkten sonra Medıneye kar~ı a u açı ve pervasız agzı takdır rn • mu:.- · bert olmaga çalıştım .. Kekeme Egbert. .. . . . . .. . 
etmemek elden gelmez. Fakat silah Giyinmek için eve döndüm.. snmimt ve tabii olan ve kendisini sevdi· soylıyecelderımızı soyliye~ım. 
ları azaltma konferansını böyle yıl- Rarii tiyatroda geçirdim ilk gece- ren Egbert olabilmek ne saadetti. Fa- Osmanı~ ~~men val_i"ı Ya'la bunu 
larca sürükliyen sebebi de 0 bof min taf~ilatile yormıyacağım. Yalnız kat heyhat- Ben yepyeni bir mahlük- ~uva~ık gordu. Hazretı Ay~ d~ kısa 
gayretlerin arkasından görmemek şunu söyliyeceğim ki piyesin bende yap tum. Hayntta tesadüfü imkansız, ancak hır münakaşadan sonra bu fıkrı kabul 
te kabil değil. mış olduğu tesir pek müthişti .. llk defa sahnelerde yaşamak hakkını haiz garip etti. 

Bugün birçok milletlerin murah- hayret ettim. Sonra bu hayret heyecana bir mahluk... Karar verilmişti. Hepsi de hazırlana 
baslarını çeken konferans 0 millet- inkılap etti. Sahnedeki aktörleri bütün _ E b t' ki Eggbert d •. 1. cak ve Basraya gideceklerdi. Orasını 
1 , d"kk t" 1 k. . .. . g er . sen es egı k ·kt 
erin memleketlerinde kaynayıp kö ~ ~ ım ~ .ta ıp edıy~rdum. Muthış sin!.. ıslah hareketine ilha · et~ı en sonra 
p~ren kan ~e _boğazla§ma aleyhtar- bır hıca~ ıçındc hayali .Jestle~ yapıyor· Evet değildim. Fakat teshiri altında KOfeye do~ru hareket edılecekti. Ayni 
lıgımn eserıdır. Hükumetler bunu lardr. Agızlanndan garıp ganp feryat- bul d ğ k d t beni tahrik tt" esas dairesınde orasının da ıslah hare-
sezdikleri irindir iri koferansın ipı" lar çıkıyor. Ara sıra iniltiler geliyordu. C"dud~ b~ utm ut rke d e ı .. ketine inzımamı temin olunacaktı. 

• • ::r •• • •• • ,ı ı ır avır a ın rm. 
gerılıp çabrdadıkça, tazyiklerini Go~lerı kanlanm~~t·~·· Yuzler~ korku.n~n _Ne demek istiyorsun?.. Mehmet, Leyllya veda ederek 
azaltıyor, koparmamağa çalıfıyor· he)ecanrn, teessu.run, sadetın. _tesırıle Ve şaşkın bir vaziyette yüzüne hak- 111111ıırnmu111wııınmımımw11mın""""'"'"'""""''""""'"'"'"'"''""'"""'"""nın' 
lar. rnkten renge, şekılden şekle gmyordu .. t B .. tt d h"ı tabu·· d g··ıd· ile yaşıyamam ... senden nefret ediyo-• ·· .. 1 b . . • ım. u vazı} e e c ç • e ı ım. 

Dıpl?matlar arasında bu konfe- Butun bu~ ar. en.ım gıbı. t_oy ve bu - Ne demek istiyorsun anlıyamıyo- rom artık. AIJah.ı ·-rnarladık. 
ranstakı kadar feragat hiç görül- hususta tecrubesız bır genç ıçın yep ye- rum. - Ah Delia ı .. 
memişti! dense yanlış olmaz. ni şeylerdi. . . . Nişanlım henden nefret ediyordu.. - AIJaha ısmarladık Mr. Egbert!. 

O dıplom~tlar ki daha bir kaç O ge.ce ~hneden başka se}:ırcılerı Artık bu mahlm olmuı::tu.. Önüne geçtim ... Elini tuttum. Bir şey 
yıl evvel harbm ne olduğunu bilme de tetkık edıyordum .. Sahnedekı hare· - Bu vnzivetin nedir? Hic ho lan- ler söylemek izahat vermek istedim_ 
den, görmeden muharebe ilan eder ketlere göre onlar da kah gülüyorlar, mıyorum. Bu~lnrdan ,·azgec !.~ ~ Yüzüme gari~ garip baktı ve ürktü. 
lerdi kah ağlıyor, kah alkış!ıy~rlar, kah so- - Vazgeçemem .. ,•ckarla .. başımı kal- - Başka çare yok ... dedi ve ayrıldı. 

murtuyorlardı. Bu acaıp aleme hayret- dırdrm .• Asabi asabi dolaşmağa haşla- _ Allahım !. 
alan bir fırka teskT he h ld h k . dım. Dunlan hep sahnede görmüştüm.. Du feryat işte hakiki, tabii bir acı· 

:. ı ı r a e er e 'y . l .... d tatb'k . ·r d . 'd" (D 1" ) • d si hayrette bırakacak bir hadise olma- e nışan ımın onun e ı edıyor- nın ı a esı ı ı.. e ıa yı seıvyor um .• 
Jı, değil mi? dum.. . . . . Falmt 

Halbuk·1 be ·m h d" 1 • ks · - Sımdı yalnızız. Benı dınle .. Bende - Allaha ısmarladık dedim. Ve bu· nı a ıse erı, e erıyn, . v 

haı kalarından ayn bir adeseyle gören bır ugursuzluk var. . nu birkaç ke~e tekrar ettim .• • Kendim-
Y eni bir farka bir dostum vardır. o bu mesele için di· - Evet sende fena b~r hal ,·ar! .. bun den nefret cdıyorum .. 

ı) . . yor ki: dan vazgeç! .. Ben senın kadar çabuk Fakat bu fel:lket beni akıJJandırma-
anımarkada kadınların aleyhındc d ğ' k' . t d··r t d' ğ • · 1 d. J · · · 

1 . . •. - Azizim h f k . k d 1 d e ışcn ımse} e csa u e me ım.. a kafı ge me ı.. estlenm ınkışaf ha· 
ı:;;mak mnk ndılc hır fırka teşekkul .·· 1 ' u ır a) r. 8 ın ar an Ben hemen ( Delia) nın dizleri dibi· !inde idi .. 

tmiş. :>uz bu amıyanlar, kanlarıle barışmak· .. .. , . . 
tan ümitlerini k 1 k 1 ne çoktum. I•,Jlcrımf lrnldırqım. Aglı· Sakin ve miinzevi Egbert kaybolmuş 

Ne ~ uranc ne fedakarane bir prog ~en. er aş . ~acera arı- yordum. Ve ynhut ağlamak i.~tiyor· tu. Onu kurtaramadım_ 
,1m değil mi? nr muvaffakıyetsızlıkle bıtırenler teş- d .. • .. .. • . . . 

. . kil etmi lerdir. um. Mart ruzgarı onundekı yaprak gıbı 
Karısından korkmıyan evlıler, scvgı· T k ş benze si b. . h - Ah! .. Dana acı ... ah Delia bana uçtu gitti. Yerinde yapmacık hareketle 

lilcrinin sözünden çıkabilen bekarlar ıp ·ı yaşı mc n, ızım ra met Mer ha met et? r"Je k"' d"sf h" be · · b" . .. . . . .. r f k "b" ••• .. ... 1 "'" 1 ne iÇ nzemıyen garıp ır 
IHle pa~mala go terılır -=~n boyle açık- 1 ır n gı ı... - Böyle ahmakça şeyleri nereden mahlUk bırnktı. 
tan açıga kadınlara diişman bir cephe ~ j41ıe öğrendin .. Den senin gibi bir budala Zavallı!!-

ğunu anlamak isteyecek olurfll 
ona ne cevap verecekti. Mehmet, 
ogün Haaanla karşılaşmaın•Y' 
daha muvaffık gördü. Onun içİO 
akşamı, ötede beride etti. Ak· 
şam üstü, doğrudan doğruya ys· 
Jideainin yanına gitii. Onunla ko
nuştu. Ona içini açh Ye LeyJIY' 
almak için her fedakirlığa kat• 
lanacatını söyledi. 

Mehme din validesi Esma, çok 
değerli bir kadındı. Oğlunun bO 
haJine karşı ona nasihat etti. 

- Oğlum, madamki o güzel 
ve iyi kızla evlenmek istiyorıu~ 
vakıt geçirme. Yarından teJl 
yok. Kalk Mekkeye git, oradll 
evlen. Sonra onu zeYcen olarıı~ 
buraya getir! Bu aibi itlerde ıe' 
cikmek doğru olmaz. 

Ben bu gtinlerde buradıı11 

nasıl ayrılabilirim ? .. 
- Ayrılmayacaksında ne ol•' 

calc...... • 
-r Bel1'i Hazreti Emale be-1 

bir yere göndermek ister .•. 
- Doğru , fakat unutmarıı~ 

lısınkl ıenin müthit bir raki1'111 

daha var. 
Kim? 
Mervan L 
Ben onu unutmuştum. D~' 

ha doğruıu ben onu ölmüı bi6' 
yordum.. , 

- Aldanıyorsun oğlum. Met 
vanın da ( Mekke ) ye kaçaol•' 
arasında bulunduğunu biliyorull'· 
Bunu bana onun yalnnları~d~" 
biri haber verdi. · d• 

- Demekki ( Mervan ~ d• 
lMekke ) de bulunuyor. Leyla bıJ 
orada, muhakkak ki Leyla 
adamın yfizünden sıkınh içirıd~ 
dir. Çünkn Mervan ona tal'{ 
olmuş, fakat Leyla onu redd.e.: 
mişti. Mervan, kaderin kerıd•51 1 
ne bahşettiği bu fırsatı ibOI; 
etmiyecek, he-r halde taliini te 
rar deniyecektir. 'JI 

- Onun ıçın bende'! ıe0~P 
( Mekke ) ye g:tmeni ınooa'1 , 
görüyorum. ıen orada ablaP A~ 
şenin evinde düğününil Y' i; 
karını al ve buraya getir. Bu 

b"ter· ancak bu tekilde biterse J s• 
Menanın ( Mekke ) ye kaçtı 

bir hakikatti. ı1• 
Mervan hazreti Osmarıın ":~ıe 

önünde vukubulan kaob b cfOf' 
eıoaaında )'aralanmıf, yete (<ur"' 

müş, fakat onun dadııı onu ~i•· 
. elw" 

tarmış, onun yarasını tedavı eo· 
Mervan üç gün geçmeden g ıı"'· 
diıini toplayarak OsınanıP ~e '"' 
zesini götürenlerle birlikte ~ştı• 
mıf, onun cenazesini taf1

: 11,,.. 
Mervan bir kaç iUn sorır~ ecf et1 
fetioi tebdil ederek Medı~ uf"' 
çıkmıı ve doğrudan dofr' 0r
(Mekke) ye gitmiş; ve dite;ıştı. 
kadaş!arını beldemeğe baslP di) 

"i$itıne 
~ 
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1 Harici Haberler 1 

Cin evrede 
Devletlerin hava kuv~ 
\?etlerini ilan ederek bil
dirmeleri kabul edildi 

Clncvre, 25 (A.A.) - lhzart tahdidi 
teslibat komisyonu bütün devletlerin ha
"' kuYvetlcrinin il~ surctile bildirilmesi 
hakkındaki Frensı;ı; teklifini kabul etmiş
tir. 

Teftiş heyeti 
leınsun vil.tyeti, merk•z ida · 
•e heyetlerinin vazifelerden 

çekilmelerini ten.ip etti 
Samsun, 24 (A.A.) - Hasan '"Trab

zon,. Fuat .. Rize"' Aziz Sami "Erzin
c.n,,. Nafiz "ErZurum,, Beylerden mil· 
~kep Cümhurfyct Halk fırkası teftiş 
heyeti Samsun mıntakasında ftrka kong
resi hazırlıkların:ı başlamış ve icap eden
lere tebligatta bulunmuştur. Fırkanın bu
günkü vaziyeti ve ötedenberi tarzı faa
liyeti ve hususile son belediye intiha
bında görülmüş olan teıklka şayan bazı 
llluarneleler dolayısile yapılmakta olan 
ltbkilcat esnasında vilAyet ve merkez 
~•ıa idare heyetlerini teşkil eden zevatın 
Ongre intihabatı netayicinden evel vazi

felerinden çekilmeleri t"nsip olun muştur. 

F'ransa hükümeti mü-
dafaa bütçesine bir. mil-

yar zaın istedi 
1 
.. Paris. 25 (A.A.) - Meb'usan mec
"~· mnu mildafaa için bir milyar frank: 
~Unıam tahsisat itası hakkındaki kanun 
'Yıh:ısının müzakeresine bugün başlıya
Caktır. 

Mzszrda muhalif fırka .. 
Zar birleştiler 

Kahire, 25 (A:A.) - Umumt intiha
httta bilfiil boykot yapmak için tertibat 
~ık üzre Veft fırkası azaslle Jiberaller
tıı milrekkep muhtelit bir koml5yon 

"'kil edilmiştir, 
~ VAKiT - Veft fırkası şimdiye ta-

ekserivet fırka~ı idi. llu ıki f1rka 
'trı . k •yn ~!ışıyordu, ikisi de şimdiki hü-
~llıete muhalif tiler. Muhalefetin sebebi, 
\' kamerin kanuni esasiyi değiştirmesi, 
Bt l!ıeclisin sal!hiyederinin eksilmcsldir. 
k tırıa kartı b,u iki fırka, hilkômeıin yeni 
~rıun dairesinde yapacağı intihabata 
teı"kOtaj tatbikine karar vermiştir. Bu 
._, trıft~n iki fırkanın birleştiklerini anlı
• Ol'tJı. 

l8Panyada iki tayyareci 
hapisten kaçtılar 

CI .~adrit, 25 (A.A.) - Tayyareci Fran
labıle Reyes'in hapishaneden keçtıklan 
~il •hleyin saat beşe doğru bğrenilmi~tir. 
~ 111•rın hapishane kapısını gece nkti 
f,~1•dı'<ları fakııt kapıyı açmağa mU\ af. 
tt1c olaınayınca pencere demirlerini kese
latı 2 rnetrc yüksekten sokağa atladık
S l'!arınolunmaı..1adır. 

eyYah otelleri daha 
ucuz olacak 

ltti}ı~Oına, 24 (A.A.) - Seyyah otelleri 
Pırı ~dı 1 K. E' velden itibaren otel ve 
d'tı 5 Yo.~lardaki oda \'e yemek fiyatların 
'te...._ Yuzde 10 tenzilAt icrasına karar 

\ 

• 
YENi 

GILLETTE B~ÇA 1 
Bilhassa: 

YENİ O illette tıraş makinesi le 
daha iyi, daha çabuk ve daha perdahlı tıraşeder 
MOhlm bir hadise 1 Gillette, tamamen YENi bir tıraş makinesi takdim ediyor. 
Bunun kıymeti, VENi Glllette bıca~ı sayesinde bir misli daha artmıştır. 
Tıraş olmak hakikaten bir zevk oluyor. 
Her gOn tıraş ol~rken, tıraştan ayrılması mOmkOn olmadığı zannedilen bir 
çok mOşkOl~t. şimdi kat'i surette bertaraf edilmiştir. 
YENi GUiette bıçaöı, en nazik deriyi bile acıtmaz. 
Makine acısı, makine kapağının e~ilmesi ve bıçağın 
muntazam gerilmesi zayi olduğundan ileri gelmekte idi. 
YENi Gillette tıraş makinesinin ve YENi Gillette bıça
öının sırrı bu mOtalaanın neticesldir. YENi Gillette tıraş 
makinesinin köşeleri ziyadesile takviye ~dilmiş olmakla 
beraber VENi bıça~ın köşeleri dahi kesilmiştir. 
Bundan böyle tıraş makinesi yıkamak için vakit 
kaybedilmeyecektir. Tıraş makinesini ·sökmeden 
sıcak suda çalkalamak kafidir, zira YENi bıçak 
pasa karş .. mukavemetlidir. 
24 ayar altın kaplama YENi tıraş makinesi, YENi bir 
Gillette bıçağile nefis bir kutu derunOnde satılmaktadır. 

Komplenin fiyatı 300 kuruştur. 
YENi Gillette bıçaklarının fiyatı: 

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

VENi Gillette bıçağı, .~sıl Model ile dahi kullanıfabili~ 

VENi TIRAŞ BIÇAGD 

GILLETTE 
· vENI TIRAŞ MAKiNESi 

ispanya kzraliçesi 
Parisie · <ıılşr .tl,[ ır. Patis, 24 (A.A.) - ispanya kıraliçesi 

lllanyn Macaristan refakatinde iki kızı olduğu h~lde bu ak· 
ltıiJ ' şam Londrııdan bur:t)'ll gelmıştır. 

nasebetleri dostane Fransada ceza kanunu 
ae . ve resmidir tadil edilecek 

~t rlın, 24 (A.A.) - Mac:ır Başvekili 
\>~ ha 8et1enin Berlini ziyareti başvekil 
ile l'iciye nazırile noktal nazar teatisi
htyc~~ile olmuştur. Siyasi vaziyetin 
l1t ~ lıtı:ıumıy~i ve bllhassı Almanya 
' •cırıstanı milştereken :ıltkııdar 
'-'tiktJ !lteaeteler müzakere edilmiş ve bu 
~ter:elcr neticesinde iki memleketin 
&t~ Jı.r akibctJ ve aralannda mevcut 
' a rabıtası dolayısile ayni istika-

Paris, 25 (A.A.l - Adliye nazın M. · 
Cheron, ceza kanununda ve muhakeme
ler usulü kanununda yapılacak tadilatı 
hazırl:ımık üzre bir komisyon teşkil et· 
miştir. 

lspanyada grev! 
Saragos. 24 (A.A.) - Umumt grev 

ilin edilmiştir. 3 bin amefe işsiz kalmış· 

\ 
,• 

;~ 
"Porfümörl l·. Tı. P 1 V E R A. Ş , lstanbul Şubesi ' ;:,1•rı ıiyast gayelere müstenit dos- tıBir Amerikan bug"'rda v 

'iyttl l'aain rnilnasebatın devamı mem- J 

~~ rn<ıtıbede edilmiştir. Bu mükl- piyasasında heyecan 
şı,ıı Ahmet Bey sokak No. 56 Tel. Beyoljlu 3044 

~ °lll lktısadl meseleler mühim bir Vlnipeg, 24 (A.A.) -- Buğday piya-

1' 1 
~~ıı •11ıı, ve milstakbel ticarf müna- sasında bugün fevkalAde bir hararet ve 
~ lllabı fmklnı derpiş edilmiştir. heyecan görülmU$tür. Fiatlar, takriben 
~~~ Ş lboıbcdenamesl ınüzakeratının °/02,S sent nisbetinde yükselmic, bundan 
~ tıbıtı nihayetin& başlamasa te- 5onra 5,1-4 scnt nisbetinde bir aksü14· 
~ mel huıl olmu.nıır . .& tahav\·üller Bo-

enos-Ayres piyasasının fe\'kalAde diıŞkün 
olmasına ve Liycrpool piyasasında fiat
l:ınn büylık bir tenezzüle uğramasına 
ham1olunmnktadır. Fiatlar, bu iaba~ 

biraz yülu•elmiştir. 

Pcştede bir l<aza 
Budapeşte, 25 (A.A.) - ı'\albl hü

l.Omet amiral l lortinin iki hemşiresi bir 
otomobil kazasında mühlik surette yar:ı 

~ lanmışlard•ı. 

1 SPOR 

Beogıadski 
gelemiyormuş! 
Dün gece böyle bir tel
graf göndererek son da· 
kikada ca ye.lığ n bildirdi 

Dünkü nüshamızda Beogracf ı;ki 
talummın önümüzdeki perşembe 
günü şehrimize muvasalat ede
ceği ve ilk maç olarak cuma 
günü F enerbabçe takımile kar
şılaşacağını karilerimize haber 
vermiştik. Bu yazı gazetemizde 
çıktıktan sonra dün geç vakit 
Beogradskiden heyeti tertibiyeye 
gelen telgrafta evvelce 28, 30 
tctrinisani ve 5 kanunuevvelde 
yapılması kaı arlattmlan maçları 
ancak 1'anunusani ayı zarfında 
oynıyabileceklcrioi bildirmekte
dirler. Sebep olarak ta iki gün 
evvel Pragda Slavya ile oyna
dıkları maçta oyuoculanmn ek
serisinin sakatlandıklanndan bab
ıetmektedirler. 

Bu vaziyet karşısında önümüz
deki hafta yapılacak olan ve 
ıabırsızhkla beklenen bu tema
sın teehhür ettiği anlaşılmak· 
tadır. 

Biz güzel bir spor haftası ge
çirem em ekten müteessir olmak
tan ziyade merkezi Avrupanın 

birinci sınıf bir takımının verdiği 
sözü tutmamasmı esefle karşılı· 
yor ve bir konturat yapılmıı 

olmasma rağmen böyle - her ne 
bahasına olursa olsun - verdiği 
ıözü tutmamasını her ıey· 

den ~vvel ıporculukla kabili 
telif bulmuyoruz. Esasen bu 
maçların heyeti tertibiyeai de 
teklif edilen tarihleri kabul et
miyerek bu sözünde durmıyan 
takıma layık olduğu cevabı ver
miıtir. 

Konıünistlerle çarpışanlar 
Sidney, 25 (AA.) - işsizlik mese

lesi hakkında amele fırknsın:ı mensup 

b~ şvekil M. Lanğa şikdyetlcrini bildir· 

mek üzre bir murnhh:ıs heyet gönder
mek istemiş olan ve komünist olduklan 

zannedilen 50 kişile zabıta arasında bir 

çarpışma olmuşıur. IO kişi tevkif edil

mlpir. 

N'ev-York, 25 (A.A.) - Penslh'anya 

şimendifer istasyonu önünden geçen 34 

numaralı caddede dün akşam J 000 ka

dar komünistle 100 polis arasında bir 
çarpışma olmuştur. 15 kişi tevkif edil

miştir. Bu karg4şalı~a sebep bir lokanta· 

nın komünistlerle e\·elce yapıldığı iddia 

edilen anlaşma hilafına olarak bir sen

dika ııza~ından bazılannı istihdam etmiş 
olm:ı~ıdır. 

•••••••••••o••• • Şimdiki CARUZO • 
O T " I l e • enor arın en cazibedan o an O 

• Ja.n Kiepuıra a 
: Pek yakmda şehrimizde : 
• şarkı söyliyecektir. e 

••••o•e•••••~ 
Darülbedayi Temsili eri 

IKomedi Spe.de 

Muharriri : 1111 
N. Shakcape •re 

!;·ş~~·::; 11111111 1 
Bu akıem üniformalı zabitana 

.>il tlerde tf' nzi ilt vardır. 
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------------------~, lstanbuı Belediyesi ilanları 

F_J T 
latanbuJ belediyeaioden: Cerrahpafa, HHeki, Beyoğlu Ye 

ZehreYI hHtaneler için Uç ay zarfında lüzumu olacak et pazar
hlda abnacaktır. Taliplerin 29 Tetrininni 930 Cumartesi gilnü 
aaat on bqe kadar levazım mlidilrlüğüne gelmeleri. 

~~!!!!!!!!!!!!!!!!~======·~ 1 Detterdarık llAnıa;;-"I 
ATILIK .. :v HiSSESi Seyrisefain 

No 43, Lambarino sokağı, Merkez acentesi: Galata Köprü başında 
Beyoğlu 2362. ~ube acentesi Sirkeclde l 1 

Büyükdere 16 da l hisse- l\1üh0rdır zade hanı alanda Teı.lst.2740 
8i, bedeli 25 lira, satış açık Mersin poıtaıı 
arttırma 29 teşrinsa\nİ 930 (ÇANAKKALE) vapuru 28 
cumartesi 15 Defterdarhk- ) teırinisani cumalOda Galata rıh- ı ı 
"9 (M-962). ı tamından kalkarak Çanakkale, 

• 
SATILIK EV HİSSESi 

No 43-1, Lamhiriııo soka
~· Büyük dere, 16 da 1 his
sesı, bedeli 25 lira, satış 

acık. arturuıa 29-te~riuisa-. . 
ni-930 cumartesi 15 Def-
terdarlıkta (M-969). 

lzmir, Killlilk, Bodrum, Rados, 
F etbiye, Finike, Antalya, 
Aliiye'ye uğrayarak Meraine 
gidecek ve d6n6fte aynı iske
lelerle beraber T aıucu, Ana
mura uğnyacakbr. 

Dalyan, Marmaris yolca ve 
yokn gidit ve geliıte Fetbiye
de aktarma ıuretile ahnıp 
yerilecek tir. 

.. ~ •.; ' ~ ~~ .. · . . ..... , ' . . . 

Hobrek, karaciğer, mide 
raha tsızhğın a ve 
hazımsızlığa karşı 
ta~ınmış bir sudur! 

• '_, ' .. •. r' " • 
... ' ~. . . . ' ı. ~ 

HER YER 
BULUNUR 

•• Duvar Takvimi 4• 
Resimli ay matbaası T. ı.. Şirketi 
1931 senesi için (Yavuz) zırhlımızın 
gilzel bir resmile mükemmel bir 
·· Dwvar T:ıkvimi,. neşretti. Fian 17,5 
k uru,tur. Toptancılara tenzilat yapılır. 

J ra~zon İ~İBCİ ., Hilaliahmer Karal1isar nıaden SU)7 U toptan ve perake 

Beyoğlu d6rdüncn ıulh hukuk 
mahkemeıinden : ' 

(KARADENiZ) vapuru 27 
teşrinisani Perfembe akşamı 

Galata rıhbmandan kalkarak 
ine bolu , Samsun, Ünye 
Fatıa, • Ordu, Giresun 
Trabzon, Rize, Hopaya gide
cek ve dönüşte Pazar iıkeleıile 
Rize, Of, Trabzon, Polathane, 
Giresun, Ordu, Fatsa, Sam
sun, lneboluya uğnyarak ge
lecektir. 

Mübtela olduğu akıl hastalığından 
dolayı hacri talep olunan Firuz ağada 
Hasan ağa bahçesi 14 numurada eczacı 
Osman beyin hacrile kendisine zevcesi ı 
•Yni eYde sakin Hayret hanımın Y3si J 

ıayinlne 18· J J -930 tarihinde kar:'r \'e· 
1 

rildirt kanunu medeninin 371 inci mıd- .!!============~ 
<ksine tevfikan ilAn olunur. / M. M. V. ••tin •llm• h•yetı 

lıtaabul ticaret müdüriyetinde: ._ _____ i.IA•n•l•ı•r•ı ____ .. 
lsıanbul Terzi. kumaşçı \'e ~lbiseciler Hau ~edikli küçük zebh mektebi 

ccmiY'erinin müddetleri hitam bulan için 65 rakım Jı elbisesi, 140 nevresim 
30 kaput, 59 harici elbise, 59 h:ırici 

idare hc)t-tinin intihabı 29 • l 1- 930 cu-
fotin İki şartnamede olarak 29·11·930 

martesi ve 30 · 1 J • 930 p· zar günleri Cumanesi gün ti saat ı 3, 30 . t 4 de 
saat 10 dan on altıya kadar ~ uhan hı· Fındıklıda heyetlmizdf' pazar-
mamında Tuh"fiyeci hanınd:ı 1 numara- !ıkla ihale edileceğinden taliplerin 
dakl cemiyet merkezinde yapılacağı ilAn şaı tnamesini ve nümunelerini heyetimiz. 
olunur. de görmeiı'ri ve ihale ıaatinden en·el 
-----
1 Nefl'eclUeai eaerJer 

Garba doğru mecmuasının ikinci sı
JJSI Riizcl yazıl:ırla intiş:ır etmiştir. -- ~ ~·~~~~-

P,-------D-~-;--.~~.-r------..,, 

Güzel san·atlar birlığinden: 27 Teş· 
rfnisani 920 perşembe ıünü saat on yedi 
buçuktaki müsamere şubelerinde mansup 
azı ile davetlilerin teşrifleri. 

A Hariciye nkAletinden: O küp kan
çıları Rıza beyin derhal lstanbııl hariciye 
hazinei evrak müdürü izzet beye mü
racaatı. 

• Vakıt,, ın Tefrha,.: 12 

tcminıtlariyle birlikte heyetimize müra
caaılan. 

* * * 
24 - 11 - 9.~0 tarihinde münakıısası 

yapılan ~·üz b~kır tencerenin beher kilosu 
~üz on vedi buçuk kuruşta talibi uhte· 
sinde olduğundan tenzili fiyatla telip 
olanların ihal~günü olan 1-J 2-930 Pa
zartesi günü saat 14 den evvel teminat
larile heyetimize mtiracaatlın. 

23 kuruşa 
soba borusu 
Sirkeci Ebn11uut caddesi 26 No. 

Kadınsız Memleket 
Sonra rayet tatla bir ahenkle 

kadına dedi ki : 
- Korkmayınız madam.. Bu

rada cerrahlıktan anlyıan bir 
adam vardır. 

Birkaç lihze sonra berkesin 
(Amerikalı) ismini verdiği adam 
kotarak geldi. (Konguru) ıibi 
llÇftJ'ordu •• (Parker) de onunla 
beraber yetitti. iki erkek genç 
iradını kaldırdılar en yakın eve 
t6türdüler (Parker) dıtarıda kal 

•• 
Amerikalı kıaa bir muayeneden 

aoara kararım Yerdi. Ayakta çı· 
lak yoktu. liri kavi adamın yardı
mile hemen ayajl düzeltmeie ko
yuldu. Bir, iki üç diye saydı ve 
"lanvetli çekiniz!,, emrini verdi. 
Kaclm bir sayha çıkı!ı!dı fakat ke
mik Jerİne oturmUfhı. 

Yazanı Peter Bolt . 
Dıtarı kapının önünde "Par· 

ker,, bu sayhayı itilince diz çök
müıtü. Bir lihze sonra Amerikalı 
odadan çıkarken "Parker,, i diz 
üstü dua eder bir halde buldu. 
Herif diz üıtü yataja kadar ıü
ründü. Yatan zevceıinin elini 
hürmetle öptü. Ona ilk verdiii 
puse bu oldu. Y anaklanndan iri 
ya9lar dökülüyordu. 

• • • 
Oç gün sonra altın arayıcılar· 

dan birinin zeyceai olan Miryam 
Odonogan,, Madam Parkerin ya 
taiı yamnda oturuyordu. (Par
ker) ilk defa olarak müatacel bir 
it için dıtan çılanıttr. Kanır he
nüz ayağını krmıldatamadığın
dan yalnız kalmamuma ihtimam 
etmitti. Miryam hem dqrmadan 
konufuyor. Hem de genç kadının 
ayajına IHJuyordu. 

nde satı.j yeri; 
Yeni JlOstane l{arşısındaki sokak icinde No; 2ü 

Kütahya hukuk hakimliğ.nden: 

Mnddei KUtahyanın Şehreküs· 
tu mahallesinden cara oğlu hacı 

1 
Ali ile müddeialeyh Konya işlet
mesi muhasibi Suphi bey meya
nelerinde miltekevvin alacak da-
Yasmm gıyaben ceryan eden mu
hakemesinde hul:uk usulü mu
hakemeleri K. N. 397-401 rinci 
maddelerine tevfikan namına 
yazılan gıyabi karar biliitebliğ 
iade edildijinden-illnen tebllğat 
icrasına karar verilmiş olduğun
dan yevmi muhııkeme olan 21-
12-930 pazar günü saat onda 
Kütahya sulh hukuk mahkeme
sinde ispata vücut etmesi ve ya
hut tarafından Tekil göndermesi 
ilin olunur. 

Hukuk talebe~i cemiyeti kongre 
riyasetinden: 

28-11-930 cuma günü saat 
9'5 ta Sultanahmette talebe 
birliği binasında cemiyetimiz 
ikinci kongresini aktedecektir. 
BütOn asli azamn teşrifi rica ve 
ilin olunur. 

Üıküdır HAie ıinımı sındı 
I i\1 D A T : S. O. S 

Her gün gündüz 3 ıe. geceleri Q da, 
cuma gLinlcri 2 de 4 te 9 da. Gelecek 
program Vilyamın intikamı. 

- Azizem Mdam Parker ıiz 
böyle acılara tahammül etmekle 
ne kadar cesur bir kadın olduğu· 
nuzu gösteriyorsunuz. Ah ! talisiz 
lik bu! daha ilk gün ayağınızı e· 
viniz basmadan böyle bir fela
ket olsan ha! Maamafih bunu 
fenalığa yormayınız. Fenalık da· 
ha eve girmeden ba§mıza geldi 
şu halde hayra delalet eder. Ta· 
liiniz olacak. Allah sizi koruyor, 
bana inanınız. Böyle feyleri an· 
larmı. Taliiniz çok açık olacak 
Nasıl lipayı koyarken çok acıyor 
mu? Çok sıcak olmasın. Mösyö 
(Parker) buz getirtmek için Pcr· 
te telgraf çekti. Buz buraya ne 
kadar pahalıya geliyor bilseniz! 
Fakat (Parker) hanımı için ne 
kadar masraf etse cok bulmaz. 
Kim sanırdı? vaktile pek kaba 
bir adamdı. Şimdi bütün bütüne 
değitti. Ah! talilisiniz Madam 
(Parker).. (Parker) in çenesi 
dütük değildir. Bu da bir iyilik.. 
çf,k söz söyliyen erkelderden ha· 
yır gelmez. halyada da, her yer
de de böyledir. Şimdi hasta aya
iınızı yutığın üzerine yerleştire-

Kutahya hukuk hakimliğinden: 

Müddei Kütahya küçük çarşı
da bakkal Akif efd'Jdinin m:.id
dei aleyh Kütahya Macar tebaa
sından mösyo Maldanof meyane· 
lerinde mütekevvin alacak ve 
tasdiki haciz davasının ceryan 
eden muhakemesinde: mumaileyh 

· Maldanof namına yazılan da ve· 
tiye varakası zahrında ikamet
gahı meçhul bulunduğu mübaşi
rin tahkikatile bilateblii iade 
kılınmış ve ilanen tebliğat icra-
sına karar verilmiş olduğundan 
yevmi muhakeme olan 14-12-930 
pazar günü saat onda Kütahya 
ıulh hukuk mahkemesine bizıat 
gelmesi ve yahut tarafından ve
kil göndermesi ilan olunur. 
---·---------
Liseler n1üba vaat konıis-

J 

yonu riya~etinden: 
Ortaköyde kain Kabataş Er

kek lisesi pansiyonu henbına 

yapılacak olan Bedeni terbiye 
salonu inşaatının 21 Kanunuev
vel 930 Pazar günü saat dörtte 
kapah zarf uıulile ihale edilmesi 
mukarrerdir. Talip olanlarm tek 
liflerini ı komisyona vermeleri ve 
fartname ile keşifnamesini gör
mek üzere Kabataş lisesine mü
racaat eylemeleri, 

yim de örteyim .. Nasıl bir kahve 
yapayım mı? Biraz iyilik verir. 
Birkaç biaküvit le yersiniz. Bia· 
küvit ne güzel ve kıtır kıtır! 

"Miryam" lafı bıraktı. Madam 
(Parker) İn uyumu§ olduğunu 
farketmişti. Düşündü: 

- Uzun seyahatin yorgunluiu 
olacak! 

Ve bir kahve hazırlamağa ko· 
yuldu. 

(Miryam) henüz otuz yaıında 
idi. Pederi İtalyandı. Bir çok va· 
tanda9larile garbi Avuatralyada 
altın taharrisine gelmitti. Fikri 
teşebbüsü olmadığından maden 
lerde kalmış idi. Sonraları kızı 
(Marya) yı getirdi ve Odonogan 
isminde bir İtalyana verdi. Ma· 
dam Donogan evlendiği sırada 
bir kelime İngilizce bilmezdi. Ko
cası da İtalyanca anlamazdı. Ma
amafih kadın evde hakim olma· 
ğa muvaffak oldu. Yalnız koca· 
sının gönlü olsun diye Marya iı· 
mi Miryama tahvil edildi. 

(Parker) avdet ettiği zaman 
Miryam kahveyi hazırlamıştı. 
Madam (Parker) in yatağı önü-

lstanbul Mahkemei asli~·e (J mcı hu 
dairesinden : 

Madam Ermuza vekili Sad 
tin Ferit bey tarafından bey 
lunda tonel meydanında S 
oğlu apartımananda sar.tker pa"' 
siyonunda Neeim Beyait efell 
aleyhine ikame olunan bopD 
da•asının icra kılınan mubakf" 
mesinde mumaileyh Neıim Bef 
ıit efendiye illnen teblitat ~ 
edildiği halde yevmi muhakellP' 
de hazir bulunmadığından ~ 
1'uk usul muhakemelerinin m• 
dei mahıuıuna tevfikan hakkı' 
da gıyap kararı verilmit Ye ytfl' 

mi tahkikatta 12· l-931 taribİ~ 
müsadif Pazartesi günü saat ı 
de muallak bulunduğuna ve ye"' 
mi tahkikat hakimi huzur~ 
gelmediji veya musaddak ~ 
Tekil göndermediği takdirde b• 
kında gıyaben muhakeme yaff 
lacağı ~lin olu~~______......... 

Cemal Sıhir B. $!"' 
Sahr-eye inti~abının onuncu ~erı.e • 

8 kılnunuevvel pız rtesi ak~amı F~ 
sinemada Erkıinı hiıkOmet ve Mat i'_ 
huzurlarile tes'it edecektir. Ç\lk ıc:.,) 
programla: Edmon Rakölenin (Radi 
piyesi temsil _:dilece~ 

Yırın tkt•m F!reh sin~~·~ 
Sinema, operet. varyeteden mure",.,,.. 

fevkalade miısamere el llanlannı ara~._-

ne üç büyük kase kahve kof"; 
(Parker) de bir parça buz ıet ,. 
mişti karısını öptükten soıır• :: .. 
tağın kenarına olurdu. Ge~ 
dın hafifçe gülümsedi içe _.....
kuvvet ve cesaret gelmit bul .... -
yordu . 

• • • 
Steve Parkerin evi, K~I~•~ 

nin diğer bUtiln eYleri ıı~ __ ,.,. 
nmlı saçtan mamul idi. ~ 
kolayca kurulur kolayca lr" 
eylerdi. Ev ilci odadan ~ 
'kepti. Bunlann kftçftğil ,
odaaı bilyüğü ise hem yelD~ 
d.a~ı hem de yatak od~• ~ 
sını görürdü. Burada bır ,. .,. 
iki sandalya ve kOçOk bir " ~ 
mevcuttu. Dıvarda e1vaplı~dl 
sıla bir kaç elbise bir av ~ 
ve büyük çizmeler .a~~ 
Bir kötede, küçUk bır ,,,..-
soba vardı. Steve ıoballlll -~ 
de ç6melmit atcı yakmakla 

gul idi. Dedi ki: . -"" 
(Bi~ 
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Türkive iş Bankası 

Çocu9un en iyi arkadaşı 
kumbarası dır 

Yol ve menf eZ ilanı 
Aksaray ·vilayetinden: 

1 - Aksaray • Konya yolunun Eşme kaya civarında 47 ile 
50,000 kilometrelerarasında yapılacak tesviyei türabiye Sandık kü
tadı, Blokaj ihzar ve ferşi yol kenarında mevcu~ kırma taıın ma
halli ameliyata nakli ve f~rşi ocaktan ihraciyle ameliyat mahalline 
~~kil olunacak kırılıp serilecek şosa blokajın silindiraji şosanın 
11hndiraji maddei imtizaca ihzar ve ferşi ameliyesi bedeli keşfi 10, 
~54 lira 26 kuruş ve ~050 metre tul dahilinde 80 metre açıklı
tında beton arme kapaklı 3 adet menfez inşaatı 1013 lira 28 ku
"-ı ki ceman 11867 lira 54 kuruıtan ibaret bedeli keşifli yol ve 
lılenfez inşaatı 8-11-930 tarihinden başlıyarak 29-11-930 tarihinde 
'-llt 13 te ihale edilmek üzere 20 gün müddetle kapalı zarfla mü
"-kaaaya vazedilmiştir. 
t ~ - münakasaya iştirak edenler müzayede kanunu mucibince 
.'l'llınatı muvakkatesini ya nakten veya muteber bir banka mektubu 
;ıc temin eyleyeceklcri gibi yevmi ihaleden sekiz gün evvel ehliyeti 
tnniye vesikalarını vilayetn nafiasına ibraz edeceklerdir. 
. 3 - ~lan ücreti ve bilumum mesarif müteahhide ait olup isbu 
111

f•ata ait şerait ve mukaveieyi görmek ve izahat almak isteyen
!f:in vi•ayet encümeni daimisine ve mühendisliğine müracaatları 
"" olunur. --------1' 

k lhıtıın Beher 0 
0 ? 5 teminatı Cı'nsı' erzak Ne ~ u retle münaka-

' l"ıneti Miktarı kilosu muvakknte miktarı saya vazolunduğu 
l.ira L· P·ııo K ~ r l' 
~so " n. u .:ı . ,ir ı '· 

:3CM... 125000 7 556 25 Arpa 
'uu 80000 4 240 Ot 
~~ .56000 2 50 105 Saman 
ı 69~ 73000 8 438 F:k nı ek 
ı I 1300 l 5 127 Sığır eti 

l\:ıpalı znrf 
Aleni münaka5a 

Kapı l ı zarf 
Aleni suretle 

122 1700 66 84 s d 625 a e rağt " .. 
'Oooo 5000 ı~ ,:;o 47 Bulgur ,. • 

4()() ;)000 20 75 Kuru ia ~ulya .. 
l,5

20 
4000 IO 30 ~ohut ,. • 

30Q 4000 38 114 Pirinç .. ,. 
aı;ı6 4-000 :' 50 22 50 i\l ercımek ,. ., 
l ?o SJOO 12 30 Patates • 
390 J :-oo JO f3 Kuru srığan " .. 

1 ı2~ 600 65 29 Sabun .. 
<''t~.so 150000 o 75 84 fiO Odun .. • 
<'5(1 3000 24 :'5 70 Kuru uzüm .. ,. 

124,1 1000 75 56 Şeker ,. ,. 

Yed~:;~; s~;1. j. ;;a; kıın~;~d~nlığzndan~ 
•i Alay efrat ve hayvanatının Kanunevvelden 31 Mayıs gaye
lt'flc kadar altı aylık ihtiyaçları için yukarda yazılı on sekiz ka
•urn ~rzıktan Arpa ve ekmek kapalı zarf usulile diğerleri aleni 
rn"etııe 5-11-930 tarihinden 29-11 -930 tarihine kadar yirmi dört 

nl müddet münakasaya konulmuıtur. 
~li ha.~e 10 Kanunevvel 930 Çarşamba günü saat on dörtte Muş 
İtraY~_hnde Alay dairesinde müteşekkil komisyon müvacehesinde 

lfılınacaktır. 
t, ıartname suretleri latan ' u .:in jandarma imalathanesinde Muş
d,n 1~Ydan diğer vilayet ve kazalarda vali "Ye Kaymaka mlıklar-

'f a •nacak hr. 
telcı·:lip olanların kapalı zarflar için ihale zamanından evvel 
C."lcl' mektupları ve teminatlarını aleni münakasaya iştirak ede
'-Gt:r de kezalik teminat muvakkatelerile ihaleden evvel Alay~ 
~lcl C.atları diğer mahallerden aleni münakasaya iştirak ede
b-.ıu~" teminatı mahalli maliyesine yatırıp makbuz ihaleden evvel 
h) ~ak üzere poisa ile ala1a gönderilmek suretile telirafla da 

•\Q"nıcleri ıayanı kabul görUldüiü ilin olunur. 

lstanbul dördüncü lcra memurlu
ğundan : 

Bir deynin temini istifa11 ıım· 
nında mahcuz bulunan Tarab· 
yada Tarabya caddesinde eski 260 
yeni 252 - 254 numaralı abıap 
sahilhane ve bahçe otuz gün 
müddetle mlizayedeye konularak 
iki bin lira bedel ile talibi uh
tesine ihalei eTvcliyesi takarrur 
tdip ihalei katiyesi icra kılın
mak llzere ve yüıde beş zammı 
ile on bet gün müddetle mevkii 
müzayedeye vaz olunmuftur. 

Zeminde mermer taılık Uze· 
rinde sol tarafta zemini mermer 
ve kısmen çimento koridor üze
rine sarnıcı havi taşlık üzerinde 
bir merdiven altı bir odunluk bir 
kömürlük ve diğer bir taşlık 
üzerinde bir hala sabit kazan ve 
çimento tekneli çamaşırlik ve 
bir aralık ve zemini mermer sofa 
ve musluklu sabit tel dolabı havi 
mutfak sağ tarafı zemini Trieste 
taşlı bir aralık malta döşeli bir 
kiler bir merdiven altı ve Trieste 
taşlık koridor üzerine %emini 
malta iki tarafı merdiven çıkılır. 

iki koridor üzerinde sağ tarafı 
üç oda bir aralık üzerinde bir 
hala birinci kat merdiven came· 
kanla ayrıhr büyİik bir salon fi. 
zerinde altı oda bir hail 2emini 
kırmızı çini termisifonlu banyo 
ve mutvağın üstü zemini çimen
to büyük taraatır ikinci kat bir 
merdiven baf ı üzerinde bir oda 
mevcut olup derunUnde binaya 
su taksim eden bir su deposu 
bir sofa üzerinde iki kiler bir 
iki oda bahçenin müstevi kıs
mında tak vardır bunlar kısmen 
çakıl ve kısmen de çimento du
var ·kenarında bir havuz ve bu 
kısımda ziynet ağaçları yardır. 
Bina iç •e dış yağlı boyalıdır 
zemin katı pençereleri demir 
parmaklık asma kat pencereleri 
demir parmaklık ve pancur (bai· 
çe tarafı) değerleri yalnız pan· 
curlu dır. Sağ taraftaki l<Uçllk 
bina zemin katı kargir ve zemi
ni çimento depodır üst kat bir 
oda ve bir sofayı ha•idir dağ 
kısmı orman halinde gayrı müs
mir eşcarı havi ve bahçede set 
duvarları mevcuttur mutfak kıs
men kargirdir diğer ebniye ah
şaptır umum bahçede dağ su
yu havi dört çeşme "Ye binada 
elektirik tertibatı vardır hududu: 

bir tarafı zarifi l<fıithanesi bir 
tarafı Semiryoni menzili ve bir 
tarafı Zarifi bahçesi ve bir ta
rafı tarikı am ile mahluttur me
ıahesi umumu tahminen on iki 
dönüm olup binanın umum me
aahesi tahminen üç yüz otuz dört 
metre olup bundan elli yedi met
resi bir kat kargir mütebakiıi 

ahşaptır. Zemini kargir Ustli ah
fap küçük binanın mesahesi ay· 
rıca otuz bir metredir derunin
de yazlık olmak üzere Talha bey 
müstecirdir kıymeti muhamme
nesi dokuz bin beı yüz otuz li
radır. Talip olanların kıymeti 
muhammenesinin yüzde on niı-

bctinde pey akçesini alarak 937 -
8405 numaralı dosya mucibince 
13-12-930 tarihinde saat on dört
ten on altıya kadar bizzat veya 
bilvekale müracaat olunml1sı ve 
fazla malümat almak isteyenle
rin daireye müracaat etmeleri 
ilan olunur. 

Kndıköv sulh icra memurluğundan: 

Bir borçtan dolayı bir adet 

konsol ile bir adet aynanın 

30-11-930 tarihine müsadif pazar 

ğünü saat 14 de Kadıköy pazar 

yerinde açık artırma ile satıla

caiı ilin olunur. 

1 Devlet D e mir yolları llAnlarl 1 
2000 M3 çam tomruğun kapalı zarfla münakasaSI g -12-930 

pazartesi günü saat 15 te Ankarada devlet demiryollan idare
sinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını •e mu•ak· 
kat teminatlarını aynı günde aaat 14,30 a kadar komisyon kl· 
tipliğine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa ,artnamleerinion lira mukabilinde Anka• 
rada ve Haydarpafada idare veznelerinden tedarik edebilirler. . .. . 
Samıun poz bölüğü erzakının kapalı zarfla münakasası 9·12-930 

Salı günü saat 15 te Samsun işletme müfettişliğinde yıtpılacaktır. 
Taliplerin münakasaya iştirak etmek için muvakkat teminatlarile 
birlikte Samsun işletme müfettişliği encümenine aynı gtın saat 
14,30 a kadar müracaatları. 

Şartnameler üçer lira mukabilinde Samsun, Haydarpaşa ve 
Ankara veznelerinden tedarik olunur. .. . .. 

1460 M3 muhtelif kerestenin kapalı zarfla münakasası 8-12-930 
pazartesi günü saat 15,30 da Ankarada devlet demir yollan 
idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya ittirak edeceklerin teklif mektuplarım ve muvak· 
kat teminatlarını ayni günde saat 15 e kadar: komiıyon kltipli· 
ğine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini on lira mukabilinde Ankarada 
ve Haydarpaşada idare veznesinden tedarik edebilirler. .. . .. 

SoO ton Gürgen 500 ton çam odunu kapalı zarfla münaka· 
saya konmuftur. 

Münakasa 15-12- 930 tarihinde Pazartesi günü aaat 15,30 da 
Ankarada Devlet Demiryolları idaresinde yapıla caktır. 

Münakasaya ittirak edeceklerin teklif mektuplarım ve muvak· 
kat teminatlarmı ayni günde saat 15. şe kada.r münakasa komie
yonu kitipliğine vermeleri lazımdır. 

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

• .. * 
Haydarpaşa ve civarmda mukim demiryollar memurin ve milı

tahdemininin muayene ve tedavileri zımnında her gün gidecek 
doktorlara kiralanacak otomobil için yapılnn münakasaya ittirak 
eden talipler tarafından teklif edilen fiatlar haddi itidalde gö· 
rülmediğinden işbu münakasanın 27 - 11 - 930 perşembe ~nn 
yeniden icrası takarrür etmiştir. 

Bu işe talip olacak otomobil sahiplerinin işletme müfettişliği 
kaleminden tedarik edecekleri şartnameyi okuyarak yevmi mez
kurde saat on beşte Haydarpaşada icra edi lecek münakasaya 
yüz lira teminat akçasnı hamil oldukları halde iştirakleri ilAn 

olunur. 

• • 750 Ton yerli çimento kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
Münakasa 8 - 12- 30 pazartesi günü saat 16,30 da Ankarada 

Devlet demiryolları idaresinde yapılacaktır. 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak

kat teminatlarını aynı günde saat 16 ya kadar münakasa komie
yonu katipliğine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini bef lira mukabilinde Anka
rada ve Haydarpaıa idare Yeznelerinden tedarik edebilirler. 

• • • 
Ankarada acılacak Ziraat sergisinde s v 

teşhir edilecek eşya için nakliye 
iicretlerind•~n tenzilat 

Devlet demiryolları umumi idaresinden: 
5 Kanunusani 1931 tarihinde Ankarada açılacak Ziraat teknik 

sergisinde teşhir edilmek iizere, Ankara ile doğru iltisakı olan 
Devlet demiryollarından nakledilecek mevat nakliye ücretlerinden 
umumi tarifeler üzerinden % 50 tenzilat yapılacak ve teşhir 
edildikten sonra iade edilecek eşya da aynı tenzilata tabi tutu
lacaktır. 

Tenzilat müddeti : 
Sergiye gönderilecek eşya ıçın 1 Kinunuevvel 1930 15 Klnu

nussni 1931 ve mahreçlerine iade olunacaklar için de 15 Kinu· 
nusani - 15 Şubat 1931 dir. 

Diger şerait hakkında malümat almak isteyenler lstasiyon ve 
ambarlarımıza müracaat etmelidirler. 
~---~~~------~~~~------..-.----------~--~~--

Istanbul Kız rnuallim mektebi müdüriyet inden: 
~lekteptc mahfuz numuneye tevfikan talebe için 750 metre elbiselik yünlü ku

maş lüzum vıtrdır. KAnunucv\•elin 7 inci pazar günii kapalı znrf usulile ihalesi 
list:ler mübııyant komisyonund'l icra edileceğinden talip olanlann şerai ti n i anla
mak üzere mektebe müracaat eylemeleri. 

IST. Kız Muallim Mektebi 
M ·• d •• l •• "' •• d • Kız Liselerinin bi~nci ~e,·releri ile Kız 

U ur ugun en. muallim mekteplerı ve dığer Orta dereceli 
kız mektepleri için bir çocuk bak ımı kitabına ihtiyaç vardır. H:ıft:ıda bir saat oku-
tulan bu ders için orta k ı tıda 200·250 sahifelik bol resimli, ilm1 ve tcdrist kıy
meti yolunda, ameU bir rehper mahl:ıetindc ders ldtrıbı yazmak istiycnlcrln bu
lundukl:ırı mahallerde li ı z liseleri ,·eya mu:ı.llim mekteplerine yahut VekAlet Neşri
yat l\ lüdüıliığilne müracaat ederek müfredat programının suretini istemeleri ve 

yazacak lan eserlerin m:ıkine ıle teb:ı iz edilmiş ikişer nüsha müs,•eddelerini Şubat 
931 gayesine kadar Talim ve Terbiye dairesine teslim eylemeleri l dı.ımdır. 

Tetkik edilen ki t'plar aracında en muvafık go • ülenı VekAletçe bacbnlacak V• 

di&er kabul edilenler de mektep kitapları listesine ithal olunacaktır. 
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Iktısat Vekaletinden : 
Baytar işleri umum müdüriyetinin muhte-

lif şubelerinde kesoi ihtisas etmek üzere 
Vekalet hesabına mema liki ecnebiyeye 
bilmüsabaka 10 Ef. izam edilecektir . bu 
efendilerin kesbi ihtisas edecekleri şubele 
rin tayini Vekalete aittir: 

1 - Taliplerin müsabakaya dahil olabilme-
si için aşağıdaki şart~arı haiz bulunmaları 
lazımdır : 

A - Türkiye Cümliuriyeti tebaaszndan olmak. 
B - Yaşı 30dan fazla olmamak. 
C - Baytar mektebi alisinden mezun olmak. 
D - Vekaletin verece(Ji nümune veçhile Noterlikten musaddak 

bir kel aletname vermek. 
E .. Müteehhil olmamak. 
F • vekaletçe yaptzrzlacak muayenei szhhıyede tamüsszhha 
oldıığu tebeyyün etmek. 

G -Tahsil müddetince askerliğinin tecil edildi(Jine dair men
sup olduğu askerlik şubesinin vesikasını haiz olmak. 
1 ~ - Memuriyetten azledilmiş olmamak. 
2 - Yukarıdaki şartları haiz olan talipler 

m··sabakaya gırmek üzere asti~a ile Veka-
lete müracaat edecekler ve vekalei talipler 
arasında müsabakaya iştirak edecek nam-

4 zetlE ri tefrik ve intihap e~~erek kendileri- . 
ne tebliğ edecektir. 
3 - Müsabakq Ankarada Vekaletçe inti

hap ediler heyet~ mümeyize huzurunda 

1015 numaralı 

PRIMUS 
Mua i.mbuı 

Parlak tenvirat 
Latif teshinat ••• 

1010 numaralı 

PRIMUS 
Rad atörü 

PRIMUS masa lambası 200 
ili 250 mum kuYvetinde ziya 
verir ve katiyyen koku ve 
duman vermeden mükemme-

Şu teminat mar
kasına dikkılt 

len gazla yanar Ye maakisi 
vasıtasile idare edilen latif 
bir sıcaklık verir. 

ediniz. 
iŞBU 

Cihazlan her hanede bulunması elzemdir.. 
Accntalın : YUDA LEVI biraderler ve 
1\Jahtumları,T~tanbul Çiçekpazar Alacıhamam 

Kiralık bina 
Emniyet Sandığı lVJiidirliğinden: 

Cağaloğlunda Hilaliahmer binası ittisalinde bulunan ve Emni• 
yet Sandığının malı olan bina kiraya verileceğinden talip olanla• 
rın sandık le•azım memurluğuna müracaat eylemeleri lhımgelir• . ./ 

Laboratuvar masa, dolap ve ca' 
mekanları vesaire münakasası, atideki guruplardan yapılae~ktır • 

Zootekni gurubu; ı lktıs.:ıt vekaleti Tııhlilatı Ticariye 
A - /(oyunculuk ve siitçiilük şubesi (Umun1i zeofekni, kimya, Laboratuvarı rrıüdürliiğlinden: 

Koyun hastalzklarz, teşrih, emrazı umumiye, Eşkal imtihanı. A1~t Orta masaıı Meşe 
B - Atcılık şubesi (Zootekni, kimya, teşrih, emrazı umumiye 1: Kitaphane 

k '"[ h k ) h 5: Ecza dolabı kestane 
eş B 1 i met imli anz. 2. Yazı masası 
c - Szğzrcılzk ve sütçülük şubesi (Zootekni, kimya, teşrih,em- 1: Sabit paravana 

· k '"l b [ h [ kl ' • 'h 3: Demir çinili masa razı umumzye, eş a 1 aş lCB Sl(jlr asta ı arz) zmtz anz • 1: Demir çinili camekAn 

Bakteriyoloji gurubu : TahlilAtı Ticariye Liboratu•anna lüzumu olan yukanda yaıı1' 
1-, t · S [ • • fi • [ • • 'h marangozluk ve demirciliğe müteallik malzeme aleni münaka•• 
~ınrazz en B""lzyye, ere O]l, mua yyet, paraz1to O]l, teşrz ma- suretile imal ettirilicektir. ihalesi 18 kanunuevvel 930 da ıa•t 

razi derslerinden imtihan. 14 te yapılacaktır. Talip olanların feraiti anlamak için her gOlt' 

L • • • h F ı } Al Ali licaret mektebinde Laboratuvar müdürlilğllne mfinikas•Y' 4 lSafl lffitl ant faflSlZCa., ngi izce' - iştirak için de muvakkat teminatını Defterdarhk binasmc· 1 ikb,.clt 

t 1 d d b 1 
• 1 d müesseseler muhasebeciliği veznesine yatırdıktan sonra meık6t manca Ve ta yanca an ]f Ve U lSan af an 1 tarih ve saatte. Sultanahmette Ali Ticaret mektebi mubayaa•• 

birinin intihabında talip serbesttir. Yukarı- ~ünaka•· ko~~yonu~a müracaatlar• nan olunur. --, 

ı daki umumi ders gurupla~ınd~n mü~abakada E~~~1f01~~~e~n~tüo~~~!.~ğ~??!~' muvaffak olanlardan musavı şeraıtte bulu- mezunlarmdan talip olanların evrak ve veıaikile teırinisaoiıı•• 
nanlardan lisanı kuvvetli olanlar tercih edilir. otuzuncu pazar günü saat on ikiye kadar müracaatları ilin o~ 

5-Müsabakada ihrazı ehliyet edenlerin uh- Ekmek, erzak ve sebze ınü-
telerinde memuriyet mevcut ise A \'rupaya nakasası 
hini izamlaflfida ffieffiUfiyetlerini terke de- Ali Deniz Ticaret Mektebi MüdürlüğUnden: e-

37 Kaiem erzak ve 18 kalem ıebze 11-12-930 tarihine 111 ır-
Ceklerdİf . sadif perşembe günü ıaat on dörtte ihaleleri icra edilaıck llo ır 
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.. b k . .h K"' ld kapalı zarf usu'ile a)rı ayrı münakasaya vazolunmuıtur. Ta rt ... 6 - usa a a ımtı anı 22 anuneve e rin şartnameler;ni görmek üzre Ortaköy caddesinde klin IDe 

• k 1 ğ d • • h • ı · ı • • be ve münakasaya iştirak edeceklerin Istanbul lktısadi 1110t5'; 
ıcra ı ınaca ın an şera.ıtı aız ta ıp erın nı - aeler muhasebeciliğine tevdi edecekleri ve mukabilinde al•: .... 

h T • • • k d • • d • ı lan teminatı muvakkate makbuzunu hamilen ve kanunu ııı• ~-ay et eşrınsanı gayesıne a ar ıstı a 1 e sunda tarif edilen tekilde ihzar edilmiş teklif mektuplan ile ye.,. v ekiilete müracaat etmeleri. ~~::c:~,,:;:•kllrda mektepte mfiteşekkil komiayODD A 
Mes'ul müdür: .Refi1' ~ 


