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BUGÜN HAFTALIK 
V AKIT l iSTEYINIZ 

Sayısı o KUl'Uf 

C. H. Fırkasında Gazi Hz. Müthiş bir zelzele! . ·------
Trabzona hareket Japonyada felaket gene baı gliıterdi Ocak idare heyetleri 

başlanıyor 
intihabına 

buyurdular Bir günde (300) defa ıarııhyor, binden fazla 

Fırka büyük kongrede mühim kararlar verecektir ıJUn Sa11111uncla liseyi ve 
Ttirkocağmı ziyaret 

yarah var 

Darülfünunda 
Büt~e projesi dün 

hazırlandı 
fugQnkll ~lvın f9timeı 9ok 

h•reretli olıoık 
. Dartlftlnun divanı bug6n saat 
~de toplanarak geçen perşem
i:.__ ıtbıkll içtimada baılanan 
~'Çe mllzakerabna devam ede
'-ktir. 
~kil içtimaın çok hararetli 

'- claimı Ye aerbut mDderrisler 

DerOlfllnun Emin( 
Ha.mmer ıu,u B. 
leıiDİll tidd.etli .mllnakaşaiara 

~p Olacağı tahmin edllmek-

Lı. C .. di~ içtimaında ed& 
~t Ye hukuk faklllteleri ara
~· daimi Ye ıerbe1t mDder
~IC _me.elesi hakkında mevcut 
"~ nazar itiWını bal için fen 
..L.~eai reisi mutavauıt bir 
"..'"q hal teklif etmif, fakat e-
~~İJat fakültesi milmessil.eri 

telllifi katul etmemitlerdi . 
..: akülte reisleri dUn ve evvelki 
Qıl_ Etrin Muammer Rqit B. in 
L,;"IDda loplauarak müzakerede 
~d •Uflardır. ft!uammer Ratit 
ij in bir muba~imize bugiln 
L__ ~ma bakkmda tunlan s6y· 
"""'itin 
ı_~Divan içtimaından enel 
~ reialerile beraber blltçe-

Halk fırkasının tetkilibnı tak- etmiflerclir 
Yiye edecek olan heyetin evellri Samsun, 26 (A. A.) - Reisictimhur 
akıam Beyazıt kaza merkezinde Hazretleri bugün hUkOmet dairesini ve 
nahiye ve ocak reislerini topla- belediyeyi ziyaret buyurmuşlardır. U
yarak gece yarı•ına kadar uı.un seyi ziyaretlerinde tarih, coğrafya, f ran 
bir içtima yapıldığını yazmııtık sızca derslerine girerek talebeye birçok 
içtimada nahiye ve mahallelerin sualler sormuşlardır. Bundan sonra 

Türk CKağını teşrif buyurarak gençler· 
yeni teıkilAta g6re taksimi me- . 
, . . .. .. le konuşmuşlar \'e ocağın aza adedı ve 

• elesı ebe?1mıyetle ~lSrllfü~mu!tu. faaliyetleri hakkında malilmat almıt-
Yeni teıkilAh mnlkıye ~ebceaınde Jardır. Ocakta büyük bir kalabalık tet

Akaaray ve Beyazıt nahıyeleri Be- kil eden kadın ve erkek Samsun münev· 
ya:ııt kazasından tamamen ayrılmış verleri muhterem reise güzel bir konser 
bulunmaktadır. Bu ayrılan yerle· dinletmişler ve şiir okumuşlardır. Rei· 
rin vaziyeti ayrıca tetkik edil- sicUmhur Hazretleri muvasalat ve mü
c:likten sonra tevhit olunacaktır. farekatlerinde hararetle alkışlanmrşlar 
Heyet diln akşam F atib kaza dır. 

nahiye ve ocak reiılerini Şehzade- Gazi Hazretleri ocakta gördüklerin· 
baıında Letafet aparbmanında den ve işittiklerinden memnun olmuş-
toplamıı ve geç vakte kadar 
mllzakere cereyan etmiştir. Sıra
•ile bir yandan bu içtimalara 
devam ederken diğer taraf
tan da ocak idare heyetlerinin 
intihabına başlanacaktır . Ocak 
intihabatına ilk olarak önümüz
deki hafta zarfında Beyazıtta 
bqlanacakhr Memduh Şevket 

bey de yakında terbimize gelecek 
amele ve İfçi kütlelerile te
mua baılıyacakhr. 

lardır. 

Reisicümhur Hazretleri ocaktan ayn 
lırken : "milletin kıymetli Ye güzide 
gençlerile konuşmak benim için saadet 
tir. Bu saadeti uzatmak isterdim. Fa· 
kat vapuru bekletmemek lazım. Çok 
memnun oldum,, buyurmuşlardır. 

Samsun, 26 (A. A.) - Reisicümhur 
Hazretleri sahilde biriken halkın şid
detli alkışları arasında motöre binerek 
Ege vapuruna geçmişlerdir. 

(Ege) vapuru telsizi, 26 (A. A.) -
Samsun önJerindeyiz. Vapur .24 te ayn 
lacaktır. Trabzon Meb·usu Hasan Bey 

Ali beyin beyenett Gazi Hazretlerine Trabzona kadar re· 
Bir refikimiz, tehrimiıde Halk fakat edec"' tir. 

fırbsı teıkllab ile mqgul bu'n
nan Afyon meb'usu Ali be, .e 
bir mUlikat yapmıı ve kendi 
kanaatine göre Halk fırkasının 

(Alt tarafı altıncı ıahüede) 

Valimiz --
Muhittin B. 

değişiyor mu? 

To~ •1r m•n:r.ara 
Tokyo. 26(A.A) - Bo gece vuku balın Merkez ruadaanell • abele • 

zelzele yilzllnden 21 g kişinin telef oldutu mtiterakit 11rsmalanıı 30 daklta denm 
söylenmektedir. Hareketi arzın merkezi etdğlni blldirmlftl.r. 
olan Mişima civannda 10 Teşrinisaniden Toky.,, 26 (A.A) _Bu l&bah nb 
beri günde vısıtf olarak 300 hafif sar-
sıntı hissedilmiştir. Rasathane, bu havı- bulan zelzele Tokyonun 100 mil cena-
lidc ve civarında 7 Tep'inisaniden beri bunda bulunan Shlzuoka banllsini ihdva 
ı 500 sarsıntı kaydetmiştir. Bu sarsıntıla- eden mintakanın gen)f bir kısmında p· 
nn en çok hissedilmiş olduğu lto mın- yet büyük bir felakete sebep olmUfblr. 
takasında çıkan yangın halt dcvaa et- yıralılann 1000 den fazlı olduRa 'f9 
mcktedir. 

Sbuzinji, Ohito, Jstlmoda ve hakoni 200 U mütecaviz bulanduRa tahmin edll-
mıntakalarının da tahribata uğramış ol- mcktedir. zelzele esnumda yer yer çakUl 
masından korkulmaktadır. Muhaberat in· yangınlar bu fcl&kctin dehşet Ye fecaaana 
kıtaa uğradığından tafsilAt alınımamık· bir kat daha artırmJştır. Zelzele. en çok 
tadır. Atıni'de yerden kaynar su fışkır· Mishmoa, Numızu, Nıpko, lto. ve Ata· 
mağıı başlamıştır. nt köylerinde tahribat yıpmıftır. 1923 

Atıni civllrındı yapılmakta olan ve zelzelesinde bmp olduktan IOlı1I 1ımr 
girilecek ta yıkılan bir tünelde. 5:1hflll _

1 soo itÇini akibetindcn eodife edilmek· edilen Hlkonı şehri yeniden harap ~ 
tedir. mQftur. 

Şehirde g'iiniin meselesi 

Su derdimiz nedir ? ye ait raakm üzerinde konuttuk. 
Ve bir proje hazırladık. Bugiln· 
kil divan içtimaında bütçe ta
mamen baurlanmıt olacaktır. 

Yerine DtJhilive ma~teştJrının 
ttJvin oıunacay• Jiivıenfror Sular kime geçerse geçsin, istediği· 

Ankara, 26 (Telefon) - İstanbul va b h ( • •d• 
Diğer taraftan K6prUID zade 

Fuat B. de tezlerini mildafaa 
etmek üzere edebiyat fakültesi 
milrabbaslarından mUrekkep bir 
heyetin Ankaraya giderek maa
rif veklletine mllracaat edeceii 
ıeklindeki rivayetleri tekzip et
mİf kat'iyen ulı olmadıjım .ay
lemiıtir. 

Usi Muhittin Beyin değişeceğıi ve ye- miz, İr an evet İ tiyaÇ arın tatMJDJ Jr 
ıine dahiliye müsteşarı Hilmi Beyin ge - 4 -
tirilec~ğt hakkında bir şayia vardır. Terkos gölünden yevmiye 18,500 barUe miktan pyet az olaa Halkalı ft 
Bu hususta Hilmi Ileyi gördüm, bana: metre mikabı fazla su elde edebilmek Hamidiye sulanndaa sonra Terkoe li
"Böyle bir şeyden haberim yoktur.,, için sarfedilmesi lazımgelen para, iti gelir. Terk01111n membalan tahtelln 
dedL 1,800,000 lira tutacaktır ki her halde olduğu için aayu u kirliclir. Sonra ~ 
.,__....._ _______ ..._ ___ ,,i bentlere sarfı icap eden 5 milyondan Uln bulundutu yerin clnrmda köy ft 

Kuponlarımız çok azdır. Yukarda mevzuubahis etti- aaire bulunmadıtmdan 1a ldtleuı--. 
3 UncO tertip kuponlarımız ğimiz projeye nazaran inşaat müddet Gölün sathı çOk pnlf ôldutandalf 

1' ı b b i yelil erİ D dünkü içtimaı 
tamam olmuştur. Bu kupon- de ancak yirmi ay sürecektir. Bu mtid- güneş iyice ntifaz ederek mikroplan ı. 
lan tamamile biriklirmit olan det zarfında lstanbula kAfl miktarda ha eder. 

su verilebileceği gibi istikbalde )Azım o- Esuen 200 milyon metre mikibl RJ11 
karilerimizin gerek latanbulda lan 18000 metre mikibı suya getirmek ihtiva eden Terkos gölü her mene 2lil 
srerek taşrada olsunlar 15 için de dört sene kifayet edecektir. milyon metre inlklbı tatlı 811 aln ... 
klounuevvel 930 taribine ka- Bundan evvel de siyledifimiz gibi tanbul şehrinin biltthi bir aenelik aı6 

,. .... ._.___ - ' 
' ... •-.anem talebelerl din TOrk ocatmda bet M8t ıdren 
~ ~ JapllUflarc:lar. Bu içtimada bp talebe Ye yeni teıkil ı 
~ Tıi»l.ıyeliler cemiyeti azalan ile T. S. N. talebeleri bam 1 
~- Şiddetli mllnakqalar olmUf, neticede T. S. N. 
~ bp talelM cemiyetine aıli aza olarak ahnmalan 

edllaaiftir Bunaala beraber dUn iki cemiyetin birlqmeai 
.___~ 

dar matbaa1111za vazıh adres
lerini bildirmeleri Te taırada 
olanların mektuplanna on beş 
kurutluk pul leffetmeleri rica 
olunur. 

1 - Gönderilecek mektup
lar "Vakıt müsabaka memur
luğuna" adresini gGnderil
melidir. 

2 - Adresini kaydettir
meyenler kefİdeye kat'iyen 
iftirak edemiyeceklerdir. Bu 
noktaya aynca karilerimizin 
nazan dikkatini celbe lilzum 
if6r0yoruz. 

3 - Abone olanlar da 
adreslerini bildirmeğe ve ku
pon göndermete mecbur
durlar. 

4 - Kuponları ekaik olan
lar ıimdiden tamamlamalı
dırlar. 

S - 20 ve 30 numaralı 
kuponlar mükerrerdir. Binaen
aleyh 21 ve 31 yerine mü
kerrerler gönderHecektir. ' 

içilebilmek ve tasfiyesinin kolaylıiı iti- ( Llltlen Mldl~lfi 'evirlnl.z) 

_: Oğlum, bana bakma, metelık bile Yermem. Ben İfe ~ .. 
dığım zaman cebimde on para bile yo"tu. 

- Ôyle amma efendim o zamanki zeoPılercie merhamet • 
inaaf vuch. 



ı·ayyare Cemiyeti 
kongresi 

Osmtı 1 1 borçları !)ükran 
• . Dursa, ıG (V AK IT) - Jlac:;i t Rizu 

Son verdığımız cevabın nk tem ·mni burada verdi, cok rn"i"lıeı· 
PS S• ı ~ördü. lzmir valisi 1\Uzım pa an ın kızıl 

Şükran Hanım burada ilk olarak sah
Kıbiliyetimız aehiıinde taıh· l neye çıktı. 

hütlerimizı yaıpyoruz fra ı da hududunı z ta~hıh 
Ankara, 26 (Telefon) - Tan are Dünkü sqyımızda Oım.ıın la 1 1 · 

k borr}arına mahsuben hamı'llere ec 11 1 \'O r cemiyeti kongresinin ikinci içtjmnı a ·. " 

DIJn h~şaplt1r ıetkik edildi, 
intlhttR yapıldı ve mu%;alre

reye niht1ye t verildi 

tedildi. idare ve hesap nporları okuna- tediyesi lazım ielen alh aylık Ankara 25- ı ürk- Iran hudu-
rak hesapların kanuna muvafık olduğu taksitin üçte birinin Oımanlı dunun tashihi için Tahran hükfı-
l"lrildU. Nizamnamenin 18 ve 22 inci baokaaına hükümetçe düyunu metile hükfımütimiz arasında 
maddeleri tadil edildi. Büyük erkanı· · ı· · t d. 

umumıye mec ııı namına ev ı muhaberat cereyan etmektedir. harbi1eden MUmtaz paşa cemiyete or-
.ta .,.. han kuvvetleri namına, hizmet edildiğini yazmııtak. Bu muhabereler son haftasına 

Ankara muhabirimiz din dü-" yardımlarından dolayı te~ckkür et· dahil olmuştur. 
•" n kongre azaları hava :.ıehitlcl'iml- yunu umumiye meclisinin hüku· Yapılması istenen hudut taı· 

h 1 bi dakik kta d mctimize müracaatım ve hllku· 
~ ::::~~bci~ etmişi:;~~- ur- metimizin mecliae verdiii cevabı hihine göre küçük Ağrıdağı ile 

KtmSrtaia Gazi Hazretlerine çekti- bildirmiıtir. Muhabirimiıin telırafı Aybey dağları tamamen Türkiye 
il taa.im telgrafına şu cevap gelmiştir: ıudur: hududu dahiline girecek buna 

Kenırenin hakkımda izhar buyur- Ankara, 26 (V AKIT) - Dü- mukabil Iran cenuptan arazi 
.tuju aaınlml hislere te~kkürlerimi tak yunu umumiye meclisi delegelr.rile verilecektir. 
.tim eder n m~k6r mesainizde muvnf Ankırada cereyan etmiı olan ADAPAZARJNDA TEŞH:tLAT 
fakıyetıer temenni ederim. Adapnıan, 26 (YAKIT) - Halk 

Reiaicümhur mllzakerat esnasında görUıülen Fırkası te kiliıtına memur eclilcn mcb. 
Gazi M. Kemal esaslar daireıindc bUkftmetin us Ragıp YC Snlilhattin neyler buraya 

Bunclan 1enra merkez heyeti azaları Oımanh borçları tediyahnı yap- geldiler. 
.. lerek kongreye nihayet verilmiştir. makta olduğu malnmdur. Ahiren 

Kar 
Ankarada dağlar ben1 

beyaz keşildi 
Ankar~ 26 (Teltfon) ,...... Burada so

hklar h(lYJi f~ılalaşmıştır. Civardaki 
Blm~h dafına kar yajmış, bembeyaz 
bfr man~ra hasıl olmuştur. 

Samsun valisine iıten 
el ~ektirildi 

Ankara, 26 (Telefon) - Samsun ,.a 
Jtsf Klzım PZ\§<'lYB mülkiye mlif~ttlşli. 

tiace i§ten el çektirilmiştir. Kendisi 
llaJen nk4let emrindedir. Tahkikat ya· 
1tlmaldadır. 

~tı bu suyun yirmi beşte biridir. Bu 
ttfbarla kuraklık tehlikesi yoktur ve 

dOyunu umumiye meclisi maliye miştir. Netice meclis 25 Teşri-
vekiline müracaat ederek hüku- nisani taksitinin mukavele muci-
meti 1928 mukaTelesi ahkamı· b ince tamamen tesviye edilme· 
na tamamen riayet ve tediyab o rnesi halinde meclis tarafından 
eaaıya dairesinde icraya davet Türkiyenin teahhüdahna riayet-
ehnit ve bugilnkO ıekillerine na- kar olmadığım ilanına mecburi
ıaran müracaat edilecek yolun yet hasıl olacağının bildirmiştir. 
mukavelenin 17 inci maddeıi Maliye vekili bu telgrafa 23 
ayni tediyabn tamam icrası ile Tetriniıanide verdiğt cevapta 
ecnebi akçeıine tahvil keyfiyeti· balAda mevcut sui tefehhümü te· 
nin· tevkifi salibiyeti olduğunu baruz ettirmiş ve vaziyeti hakiki 
beyan eylcmittir. hudutları dahilinde yani mali, 

Maliye vekili bu telgrafa ver- ikhsadi müşkülitın icap ettirdiği 
dij"i cevapta mevzubabis olan talebi esas mevzuuna irca etll'.ıiş 
meselenin bir kambiyo buhra- ve Tilrkiyenin mali vaziyetinde-
nından mlUevellit waziyctin icap ki müşkülata Mösyö Ristin bile 
ettirdiği tedabiri muTakkate ol· raporunda kabul ederek Osman· 
may,p mali •• ikbaadt waziyetin lı borçlan tediyatında l>azı mU
muktazi kıldıtı tedabiri eaaaiye aaadat derpiş ve düyunu harici· 
olduiunu Ye bunun gerek Şu· yenin bir müddet sonra yeni bir 
battanberi cereyan eden muha· tetkikata tabi tutulmasına tnvs:ye 

,.afmura ihtJyas kalmtaz. berat ve gerekse ·Ankarada vu- ve Türkiyeyi masarifler ihtiya-
Hulha bu projeye naaaran Terkoka d h ld 

kua gelen müzakeratta tsaraha· rın an ta ıir etmiş o uğunu ve en ucuz, •n tath, ve istikbal için en e- -
min u membaıdır. Kuraklık tehlikesi ten beyan edilmiş Te meclis dele· o zamandanberii vaziyet maliyenin 
yoktur, suyu daima çoğalır, inşaat müd geleri tarafından da böylece gö- vergilerin tenziline saik olarak 
deti (l"ha az sürer ve daha ucuza maJ rülüp kabul edilmiı bir hakikat şekilde güçleşmiş bulunduğunu 
ol•r. )fılli, ikt11adf, fenni nazardan en te9kil ettiğini bildirmekle bera· anlatmış ve hükumetin memle· 
ıav•ıfık olanı hudur. bcr meclisi Ankara müzıkerahnı kete tahmil edilebilecek azami 

lstanbulun su derdi hakkında raka. devam ettirmeğe davet eylemit· fedakarlığı ıhtiyar etmek suretile 
ma, h~ba ve istati t.iğe müstenit ol~n ti. Düyunu umumiye meclisi ce- taahhüdatı maliyesini ifada hiis .. 
tetldldmlz bubrnda hıtam ~uluyor. Şe- vahi telgrafında eski noktai na:za- nüniyet ibrazından hali kalma-
•tr •eclitıinde u mesele ı konuşulur- d t k (l7) . . makta bulundugv unu ve Türkiye-b 1 · rm a ısrar •e e rar ıncı 
~ fit hllrdh:Jkına lu tme :_ enını _nedd~ı" madde ahklmmı ileri ıürerck nin kabiliyeti ve mali istiklalinin auw.re o u6 unu an a ma-. maaSı'\ ı e .. 
bu •tırlan yazdık. Şehir sularının bu iıi bir kambiyo buhrana haline muhafazası kadrosu dabılınde 
aUnkG flrkette kalmasr veya belediye- irca etmeye çah§makla beraber taahhüdatına riayetkar olduğu-
7• •eçmml Nafia nkllletinln vereceği mukavele haricinde her hangi nu serdetmiş ve bu şerait daire
brara ballı bulunu~~r. G~r~k ond~ ge bir tarzı tesviyeyi derpiş etmek sinde meclısçe de derpiş edilen 
rek banda kalsın hızım ıstıyeceğımlz kendisince mevzubahis olmıyaca· illnm ıedit kararlara tahammül 
.. ,. birkaç mal<ale ile gö terml olduğu .. . . .. l b lifi } · 

.... d h t d h . i' gını ılerı sUrmuı ve mütehassıs o mayan u şümu mese enın maz -rz a Teya u a a serı ve m ı· d . 
Jremmel bir şekilde ehfrdeki u derdi· M. Ristin raporuna nazaran Tür- halline ne suretle yar ım edebı-
ai• bir an evvel izalesidir. kiycde tediye kabiliyeti de mev· leceği anlaşılamadığını ilave et-

( Bitti) cut olduğu iddiasmı serdeyle· miştir. 

• 
ıremı ycumıız 

Köy kanunu hakknn da ismet Paşadan 

temennilerde bulunuyor -
1Ja$vt:kaleti Celileııe arzına içt"sar o!unur efendim 

Pek muhterem efendim hnz· 1 - Köylüler havayıci asli 
retleri. ye narh verebilirler mi? 

Bugün bir rıah iye merkezi 2 - KöylUler ölçiileri kon 
olan ve her veçhile bir kasaba edebilirler rni? 
manzarası gösteren köyümiiz, 3 - Köyliiler mekul 
nüfusunun belediye teşkiline mü· sıhhi bir tarzda sahlmasmı e 
ait olmaması dolayı ile köy ka- ve cebredebilirler mi? 

nununa tabidir. Bir çok cihetlerin· 1. 4 - Köylüler, köylerinin 
den bizim için belçdiye kauunu· l tisadiyahna ve ümranına ha 
na müraccah olan bu l<aııun, ve iradı yine ayni gayeye m 
bazı şeyleri meskut geçtiği için tas her hangi bir teşcbbüsU 
bilhassa k9yümüz gibi vaziyeti lediyi yapamaz ve resim ala 
mevkiiyye ve iktısadıyesi ümran mı? 
ve terakkiye pek müsait olan 5 - Köylüler köydeki inş 
yerlerde barı garip ve garabeti bir usulü fenni ~e pilin alt 
nisbetinde elim hadiselerin hu· alamazlar mı? 
sulünc sebebiyet veriyor. 6 - Köy kanununun 17 i 

Köy kanununda köylülerin muh· maddesinin 14 Uncti fıkrası 
tar ve ihtiyar meclisinin vazife- male masruf mudur? 
leri tadat ve tasrih edilirken 7 - Yine mezkur kanu 
havayici asliye ve zaruriyenin aynı maddesinin 15 inci fıkra• 
ihtikardan korunmas11 sokak ve daki ( sahipsiz ağaçlar ) kayd 
mahallabn tenviri, ölçü ve tarh· da xeytin ağaçları dahil mid 
l~rın kontrolu, yiyecelderin sıhhi Çünkü ıeytinlik olan köyUmO 
bır tarzda sattmlması ve buna aşılanan yabani xeytinler az. ıo 
mümasil hususat hakkında bir zeytinlik halini alıyor ve buna 
snrahat yoktur. Bunun için mez- emlaki milliye idareleri ıa 
kur kanunun 12 inci maddesinin çıkıyor. 
2 inci fıkrasmm sonundaki mUp- 8 _ KöylOler yapmağa nı 
hem ve muhtacı münakaşa olan bur olduklan kendi yollarınd 
bir cUmleye istinat eden köyü- zikzakları kaldırmakta tessa 
mUz dernegi kaza idaresine tas· edecelderi mUtkUlAtı naaıl i 
tik ettirdi2'i bir kararnameye edebilirler? 
(ve köy kanununda musarrah 9 _ Kanununda musarrab 
olmıy~.pta icrası köy~q ihtiy~~ı~a elli liraya kadnr olan k&yln d 
tck~bul ed~n Te ıfaaı . ~oyun valarıpı ihtiyar meclisinden e 
nef. mc hadım ola~ ~e~~ıfı . be· mahkemeler bile dinleyemez1' 
ledıy,e~~n ~er h~qgı bmf\IP lC1~· bunun nahiye mftdfir}eri tara 
s~~· ve buna aıt rusu.mun tah- dan görlllmesi ve intat edil 
GJlıne ve ceıaların tayan ve tah- doğru olur mu? 
siline ve bütçesine koymağa ih- 10 - Muallimlerin her za 
tiyar mecliıti mezundur) tarzında f,öy meclislerinde aza oldukl 
bir kayt iliveıine lüzum iÖrmUş· halde bir çok yerlerde oldll 
tü. B~na bi~aen heyeti .ihtiyariye veçhile bunların meclislere İ 
umumı tenvırat ve tanzıfata baı- rak ettirilmemeleri ve buO 
lamıı, yirmi metre tutnnde bir merciler tarafından mü.anı• 
!ıkelenin inşası eıaslarım karar· ile karıılanması kanun sarahati 
laşhrmış ve bu meyanda da ki- riayetsizlik olmaz mı? 
losu yirmi kuruşa sahlan ekmeğe 11 - Köylerde yedek Azala 
mutedil ~ir nar.h ~oymuıt~. Fa- maksadı intihapları malt\m ile 
kat dedıler kı ıskele rüıumu bilhassa para işlerinde mub• 
belediyelere aittir köyler fiza yerini doldurmak için bh 
alamaz ve gene konulan nar- Iarm meclise iıtirakleri mufll 
ha karşı mumaniat eden h~n- ve köy mUhürlerinin muhtarlaf' 
cılar hakkında muaveneti rıca cc lerinde dolaşması doğru olu~ 
edilen hükOmet dediki narh p 12 _ Nufus ferağ v.s. işlet . 
v~z~~mek belediyelerin hakı<ıdır tanzim olunan ilmllhaberlerde b 
koyıuler yapamaz. Bu hal kar41· iki imza ile muamele yapılrP11, 
sında halka kar~~ .. mah~up •.e işin selametini temin eder oı• 
fmncıJara kitrşı gulunç hır vaıı· V IA 'k hlikiimette imaın1aft 

l .h . r . k'l e ayı ıe 
yette ka an ı tıyar ~.ec ısı ç~ ~ - dOn a işlerinde daha Ya~iE-
mekten başka çare gorememıştır. Y ? 

. . _ d b var mı "-1 bi 
Bunun ıçın ta ote en eri te'f- Edremit Alunoluk C. R F. 1" 1 

zihe mlihtaç atideki hususatın idare heyetinden 
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Bomonfi binası 

Lokantacılar 
Don fevkalAde bir i9timı yı
parık eomonti meıeleılnl 

gorüttüler 
Lokantacılar cemiyetinde dün 

fevkalade bir içtima yapılmıştır. 
içtimada Ankaraya giden heye-
tin izahatı dinlenmiş ve bira fi. 
atlarını indirmiyerek balkın za
rarına hareket eden Bomonti 
lnüeueıesi hakkında al•kadar 
lnakamatın takibata baıladığı 
itaya bildirilmiştir. içtimadan 
sonra Ankaraya giden heyet 
itasından Rahmi B. bir muhar
ririmize şu izahatı vermiştir: 

- "Lokantalardan alınan mak
tu eğlence ve istihlak vergisinin 
kaldırılması hakkındaki ricamı
ıı Maliye vekaletinin tensip et
~~i Azalara bildirildi ve büyük 

1t memnuniyet tevlit etti. Ka-

Belediye tarafından 
kiralandı 

Bahçe$i haJka açılacak 
Yıldıı: sarayının belediye ta

rafından tekrar isticar için Ma
liye vekAleti ile belediye arasın
da cereyan eden muhabere ne· 
ticelenmiı ve sarayın senevi 2000 
lira mukabilinde belediyece ki
ralanması hakkında itilaf haaıl 
olmuştur. Mukavele yak1nda im
za edilecektir. Yalnız belediye 
Maryoseranın Yaldızı kapadığı 
tarihten itibaren g~çen müd· 
detin kirasını iki bin lira üze
rinden ödeyecektir. Sarayın bah
çeıi halka açılacakbr. 

Ticaret odasındf! 

32000 liralık devlet bankıat 
aksiyonu elıneoak 

Ticaret odası meclisi dün 
fevkalide olarak toplanmış ve 
muhtelif meseleleri görüştükten 
sonra Sanayi Te maadin banka· 
sına oda bankası teşkili için 
yatırılan 32000 lira ile devlet 
bankası aksiyonu sabo alınmasını 
kabul etmiştir. 

3 aylık maı flar yakında 
verileoek 

Üç ayd_a bir Terilmekte olan 
eytam ve eramil maaşlarının da-
ğıtılmasına kinunuevvel iptida
sında batlanması lAzımgelmek
tedir. Muha11asatı zatiye muha
sebeciJiği bordraların sür'atle 
tanzimi için çalışmaktadır. Bu 
aylıkla beraber bir senehk maaı 
kesirleri de verilecektir. 

IRTiHAL 

Vi ciyet 
~leseleyi l)a hili ye \'e ~la
li ye vekft etlerin" bildirdi 

Vilayet hususi muhasebesine 
ait tedrisat vergisinden 21000 
liranın Defterdarlık memurlarına 
ikramiye olarak tevzii üzerine 

hususi muhasebe ile defter
darlık arasında mühim bir ihti
laf çıktığını dün yazmıştık. 

Defterdar Şefik B. ikramiye 
tevziatmın kanun dairesinde ol
duğunu işte bir yolsuzluk olma
dığını söylemektedir. 

Vilayet tahkikata başlamış 
ayrıca dahiliye ve maliye veka
letlerini keyfiyetten haberdar 
etmittir. Vali muavini Fazlı B. 
dün bu hususta şunları söyle
miştir: 

- Biz tahkikata başladık. 
Yazıldığı dibi iki daire ara

sında ki ihtilifı hal için hakem
lik yapacağımız doğru değildir. 

Biz kanunen bize verilmiş olan 
salahiyete istinaden meseleyi 
tetkik ediyoruz. Demiştir. 

Adlıyc de 

Teofanı öldüren, 
As andır! 

Müddei umumi Cemil B. , 
dünkü ıpuhakemede böyle 
söyledi, eski kararda israr 

edilmesini istedi tarın tatbikinde bir çok lokanta
lar tablidotu 70 kuruşa indire
Ctklerdir. 
'Q Fakat bizim asıl şikayetimiz 
h <>ınonti şirketinin piyasaya ta
~ •kk ümü ve arpa fiatJarımn kilo 
'tında 10 kuruş birden inm~
;~ mukabil biranın hala ucuz
•ınamasıdır. 

Bir müddettenberi rahatsız bu· 
lunan Y enitehir eırafından mer
hum Atıf beyin haremi Rukiye 
H. dtin akıam vefat eylemiş o
lup, cenazesi bugün öğle vakti 
BakırköyUnde Çartı camii ıeri
finden metfeni mahsusuna nak· 

lstanbul ağır ceza mahkeme-
sinde dün bir müddet evvel 
Bağlar başında bakkal T eofanı 
öldürmekle maznun Aslanın mu
hakemes; ne temyizden nakzen 
devam edilmişti. 

DünkU celsede, makascı Sala
hattin Ef ., ikinci da fa şahit sı

fatile dinlenildikte-n ve eıki ifa-& f.1ubterem iktısat vekili Şeref 
• bizim çok haklı şikayetimizi 

t tlıtnımiyetle nazarı dikkate ala
ak lıtanbul şirketler komiserliği 
-.,aıtasile takibat yaptıracağını 
~Yltnıişti. Vekil B. ayrıca Bo
b 0ntinin inhisan olmadığını ve 

~ tr hangi bir sermayedar mü
k~at ederse derhal nazarı dik-

1 lte ahnacağım beyan etmiı
trd· 
~· ır. Bu meseleyi sade ce-

1Yet deiil halk meıelesidir. 
~na ~adar uğraıacağız. 

lolunacaktır. 
§ Şehit binbaşı Vahit B. in 

zevcesi, şehit ylizbaşı Necmettin 
B. in valdesi ve Jstanbul müddei
umumisi Kenan B. in teyzesi 
Nuriye H. , irtihal etmiştir. Ce
nazesi dlin ihtifalAt ile Üsküdar
da lhsan:yedeki evinden kaldırı
larak Bakırköyde aile kabrista
nına gömülmüştür. 

Merhumeye mağfiret temenni, 
Kenan B. e ve n. erhumenin bn
tUn aileıi efradına taziyet beyan 
ederiz. 

Şehrimize buQün de bir Yunan 
vodvil h~yeti Qeliyor 

~lır· OFelkl glln gelen· Yun~" artl~tlerl 
!~ti he•tııi~e gelen Yunan artist- ıabah "~mir,, vapurile Yunaniı· 
~·ltttir/ctı dün akşam ilk tem- tandan bir Rum Todvil kumpan
tfll 'lı 1v~rdiler. Türkiyeye ilk yaaı daha geliyor. 8aılarında 
t~k j,.~nrnıı. olan bu ~eyeti gör-
~ "ldllt~ bırçok Rumlar tiyab'oyu komik Argoropulos olan bu 
il lS t:ş~. Artist!::: lsunbul- heyet de Beyoğlunda oyunlar 

tıısıl vereceklerdir. Bu verecektir. 

desi ile nakızdsn ıonra keşifte 
alınan ifadesi telif edildikten 
sonra, muhakemenin tahkikat 
safhası bitmiş, müddeiumumi 
Cemil B., iddiasını serdederek, 
nakı:ı:dan sonra yapılan tetkikat 
ve tahkikat neticesinde de mu
nun lehine tezahür etmiş bir va
ziyet mevcut olmadığına iıaret 
etmiı, ev.-elce esbabı muhaffife 
ile verilen on sene hapis kara-

rında israr edilmesini istemiştir. 
Cemil B. ticaret mahkemesin

de ikisi arasında mevcut dava
dan Ye kanunun bile tarafeyne 

haıım unvanını verdiğinden bah
sctmiı, keıif raporuna işaret 

ederek " şa_hitlerden bir kısmı
nın ifadeıinden vak'a yerinde 
aydınlık olduğu, elektrik ve ha-

vagazı lambalarının yandığı an-
' laşılmışbr. Fakat, bir kıımmın 

ifadesine göre, orasının zifiri ka
ranlık olduğunu f arzetsek bile, 
maktul, kendisini vuranı sesin
den, etvarından tanımış ,, olabi
lir. Ölmeden, serkomiıer, polis
ler Ye diğer kimseler muvacehe
ımde ,, Beni vuran Aslandır ! ,, 
demiş, bu ıözünü sarahaten tek
rar etmiştir. Ölmek Uzere olan 
bir adamın bu sözü, asla ihmal 
olunamaz • ,, 

Şahsi iddia teşrih oluomuı, 
maznun vekilleri müdafaa yap
mışlar. bir taraf aydınlığın mev
cut olduğundan, diğer taraf ol
madığından bahsetmişlerdir. 

Aslanda, ,, Ben, asil bir ada· 
mim. Böyle şey yapmam E1&le
timi tahkik ediniz! ,, demiştir. 

6 Kanunuevvel Cumartesi 13 
buçukta karar vP.rilecektir. 

·. 

iki bin hediye verilece~ 
Dün ikinci içtima yapddı 
12 Kanunuevvelde yapılacak 

olan yerli mallarla süsln Titrin 
müsabakasına ait hususatı tesbit 
için dün akıam ticaret odasında 
ikinci bir içtima yapılmıştır • 
T oplanbda hediyelerin arttınla
rak 50 den ikibine çıkarılması 
görüşülmüştür. 

Verilecek hediyeler arasında 

ıtriyat, sabun, pudra, vazo, çan
ta, çukulata gibi ıeylerinde bu
lunması takarrür etmiştir. 

Müsabakayı tanzim edecek 
heyetin reisliğine seçilen ıairi 
azam Apdülbak Hamit B. sıhhi 
ahvalinden bu vazifeyi kabul et-
memiştir. 

Polis Haberleri 

Bir berber 
Evleneceği bir sırada or

tadan kayboldu I 
Söylendiğine göre Beyof lunda 

Balıkpazarında berberlik eden 
Agop efendi eYelki gündenberi 
ortadan kaybolmuıtur. O gün 
dükklnına gelerek eski elbise
lerini giymit ve bir daha görün
memiıtir. 

Bir rivayete göre Agop Ef. 
son günlerde evlenmek üzere 
bulunuyordu. Bu münasebetle 
etrafa bir hayli borçlanmııtır. 

Zabıta gaip berberi aramak
tadır. 

m•Hukfim~t-;~r~r~n7ifi~ 
Bir yazıdan dolayı müddei 
umumilikçe açılan dava, 

mahkemeye verildi 
"Hür gazete" de neşredilen 

Kürt isyanına dair l:>lr yazıaan 
dolayı müddei umumiJik takibat 
yapmaktadır. 

Birinci umumi müfettitlik tah
rir umuru müdürü iken vaıifeten 
kendisine tevdi olunan hükumet 
esaslarını if!a ettiği noktasından 
Muzaffer B. aleyhine açılan da-

va, altınct müstantiklikce tetkik 
edilmiş ve muhakeme kararile 
lstanbul ikinci ceza mahkeme· 
sine gönderilmittir. · Kanunuevve
lin 24 üncü günü muhakemeye 
başlanılacaktır. 

Yeni bir tamim 

Minarelere ra<İyo 
Bir Bulgar gazetesine g6re 
camilerde telılz tertibatı 

yapılıoak, ezan bu sµret-
1• okunaoakmıt J 

Bulgarca Otro gazetesinin Yer
diği bir habere göre g(iya lstan
bulda minarelere radyo ta· 
kılma11 tasavvur olunmaktadır. 
Sesi gUzel ve kuvvetli bir mnez· 
zinin merkezi bir camide okuya
caj'ı ezan radyo Tasıtaaile diğer 
camilere verilecek imiş. lıtanbul-
da radyo cihazı Ayasofya cami· 
inin bir minaresine konacakmıf. 

Yakıt - Bu haberin Bulgar 
muharririnin hayalhanesinden çık· 
mıı bir tasavvur olduğunu zan
nediyoruz. Fennin bu vasıtasın
dan herşey de istifade fena bir
ıey değilıe de şimdilik bunun 
nabemahal olduğunu zannediyo
yoruz. 

Cemıy~e·~ 

l:3ahkçılar cen1iyetinde 
idare heyeti seçilecek 
Bahkcılar cemivetinin bugiin s~ 

nelik ko~gresi ynprlacak \"e yeni idare 
heyeti ~e~iJecektir. Diğer taraftan hü· 
kumet balıkçılığımızın inkişafı iç:n da 
ha dört mütehassıs getirecektir. 

Gayri n1üba<lillere 
tevziat başlıyor 

Gayri mübadiller cemiyeti ikinci r~ 
i i Cel:"ll Bey diin Ankaradan gelmi tir. 
Kendisi 62300 liranın gayrimübadilJere 
tevzii i~in talimatnameyi de benıber 
getirdi. Yarından itibaren listeler tet
kik edilecek ve bir hafta sonra gnyri
mübadillere % 2 nispetinde tcniata 
başJanacaktır. 

Yırın gazetesi sahıbi ile tahrir 
Hakim olmak istiyen hukuk müdurleri arasında 

mezunlarının mahkemelerde 6 ay Yarın gazete i tahrir müdürleri Su 
zabıt katiplıği yapmak mecbu- at Tahsin "e Fahri Kemal Beyler ga· 
riyetinde bulunduklarını tamim ı:ete sahibi Arif Oruç Beyle bir ihtilüfı 

müteakıp gazeteden çekilmişlerdir. Bu 
etmiştir. Talipler münhal bir yer ihtilfif üzerinde iki taraf ta hiribirinin 
bulamadıkları takdirde fahri ola- tamamen aksi iddialarda lr nmakta· 
rak çalışacaklardır. dırlar. 

Avukatlar kanununun tadili Arif Oruç lley dünkü gazetesinde 
için bir proje hazırlanmaktadır. b~ (çocu~l~rı.> sözünü dinlemedikleri l 
Buna göre hukuk mezunları staj çın azlettığını. yazıyordu .. 

Suat Bey ıse bu neşrıyata şu mek· 
müddetlerini mahkemede yapmak tupla mukabele etmektedir: 
istemezlerse bir avukat yanında Vakıt gazetesi miidürlüğüne 
geçirebilecekler, bu suretle ha- Muhterem efendim, 
kim olmadan avukat olabilecek- Bir takım faziletsiz in anlar fara· 
lerdir. fından yekdiğeri aleyhine şah~ i kin ve 

"Yarın,, ın davaları menfaat sailmsile tan1.im olunarak uy
durma imzalarla matbaaya gönderilen 

lstanbul üçüncü ceza mahke- her nevi şikftyetname ve ihbarnamele-
mesinde dün "Y ann,, gazetesi- rin tetkik ,.e tahkikine lüzum göriil· 
nin biri belediye, biri avukat meksizin aynen gazete sütunlarına 
Sadi B. tarafından açılmış iki geçirmek hususunda Arif Oruç Beyle 
davası vardı. Bu davalardan bi- vatanda~lık hukukunun feci bir suret· 
rinde, tebligata rağmen muha- te haleldar edilme~ine taallfık eden bu 

mesele üzerinde aramızda ge~en müna
keme günü mahkemede hazır 

kaşalardan sonra fikirlerimin ademi 
bulunmıyan Arif Oruç B. in, ih- kabullle karşılaşmak dola.rısi1e Yarın 
zaren ceılbi kararlaııtılrmıştır. gazet~si tahrir müd{irlüğünden rekil· 

Dün karar mucibince Arif O- dim. Bu münasebetle hana muğher o
ruç B., mahl<emede hazır bulun- lan .Arif Oruç Bey çocukça bazı isnat· 

larda bulunmaktan kendini alamadı. 
muş, gazetenin ikinci cezadaki Neşriyat külliyyen hilafı hakikattir. 
bir davasile birleştirilmek üzere Tarafımdan katibiadil tarafından pro
üçüncü cezadaki davalar oraya testo edilecektir. Neşredilmeı-ini temen 
gönderilmiştir, ni ederim efendim. 
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1 Harici Haberler 1 

Cin evrede 

1930 
1 

v 1 b. ik" d Çocuklar, yüreği ile bevn· bana verin, 
.n.on erans zr z ma .. d . .... ·· b tt• d· 
de daha kabul etti a am etı yemege ov e e ım ı ama; 
Cenevre, 25 (A. A.) - İhzari tahdi

di tcslihat komisyonu deniz kuvvetleri 
ı cvcudu lıakkrndaki maddeleri bir mu
halif reye karşı 12 re:; ite kabul etmiş· 
tir. Bu maddeler, bilhassa zabit ve kü
çük zabitlerle bahriye efradı me,·cut
larının ayn ayrı ve ilan suretile bildiril 
mesi lüzumunu natık bulunmaktadır. 

herif ağzımı su andırdı 

Ceıte\'re, 25 (A. A.) - ihzari tahdidi 
teslihat komisyonu masarifin ilan su
retile bildirilmesi' hakkındaki İngiliz 
teklifini 21 rey ile kabul etmiştir. Sov
yet murahhas heyeti ilan hususuna ait 
maddeler hakkında müstenkif kalacağı 
ıH beyan etmiştir. 

Alman yada iktısat fir .. 
kası hükiimete müa-

Be~~;~~A. ~~m i~~~~~t fır-
kası doğrudan doğnıya veya dolayısile 
sosyal demokratlara istinat eden bir 
kabineye artık müzaheret edemiyeceği
ni başnkile bildirmi§til".. Bu iş'ar neti· 
cesi olarak adliye nazın istifasını vere
cektir. 

Fctınsa ordusu maki
neleşiyor 

Paris, 25 (A. A.) - Meb'usan mec
lisi milli müdafaaya ait munzam tahsi· 
sat layihasının müzakeresine başlamış
tır. Milliyetperver cümhuriyetçilerden 
M. Mendel, hükumetin, hudutlar hak· 
kında umumi bir teslihat ve tertibat 
plim derpiş etmemiş olmasına teessüf 
etmiş, milli müdafaaya ait imalabn ka 
fi derecede kontrola tabi tutulmadığı
nı söylemiştir. 

Büyük bir grev ! 
Londra, 25 (A. A.) - Kömür maden 

]eri patronları ve işçilerinin murahhas 
lan arasında cereyan eden müzakerele 
1i hafta sonuna doğru bir çıkmaza gir· 
mesi pek ziyade muhtemel olduğu be
yan efülmekte, lskoçya ile ceııubt Gal 
meleketlerindeki kömür madenlerinde 
de işlerin tamamile durması ihtimali 
me\'cut olduğu söylenmektedir. 

brezilj1ada sui kastler 
Buenos - .Ayres, 25 (A. A.) - Liman 

dan gelen haberlerde askeri ve irticai 
bir suikast tertibatı meydana çıkarıl
dığı Te birçok kimselerin tevkif edil
diği bildirilmektedir. Hilkômet lehine 
olarak yapılan bir nümayiş esnasında 
müfritler nümayişçilere taarruz etmi§
lerdir. 18 ki i yaralanmıştır. 

Ki.içü .aberler 1 
Maliye vekilinin ııhhati - Ma· 

liyc vekili Şiikrü beyin harareti dün 
akşam gene biraz artmış, 38 dereceye 
vükscJmiştlr. 
• Mitil müdafaa vekili Abdülhalik bey 
fazla çalışmak neticesi baş bönmeleri 
dolayısilc IS gün C\inde istirahat ede· 
cclctir. Bu müddet zarfında kendisine 
4Jhhiye vekili Refik bey vekllet edecektir. 

Irak fevkalade komiseri milfa
viri - lngiltercnln Irak fevkalAde ko· 
mlscrl Mr. Humfersin askeri müşaviri 

Mr Yonkers dün Londradan şehrimize gel
miştir. Mr. Yonlıers bugün Toros eı.:.,,. 
presile Bağdata gidecektir. 

Fransız Vis konsülü - Fransız 
sefarcd kAtiplerinden M. Zimmerman 
Vis konsolosluğa tayin edilmiştir. 

Becer an o Ef. iyiletti - Bir ay
dan beri rahatsız bulunan hahambaşı 
Becerano cf endi üç dört gündenberi 
iyileşmiş ve kalkmıştır. 

Tramvaydan atJamayınıı _ 

Amerikan hikayeti 

Kahramanlarımı size taktim 
edeyim: 

Kalver, komel kollejinin Fran
sızca hocası. 

Emerson, ayni kollejde tabiyat 
hocası. 

Kalver, itinden memnun delil
dir • Çnnkn, kendisi çok eyi 
İngilizce bilJr. Hatta birazda, 
kırmızı derililer gibi konuşur ol-

Amma diyeceksiniz ki unul
dukca Çince ve malezyaca bilir 
tunuz ayo], bu adam hem 
Fransızca hocası olsun, hem de 
sen bu adamın Fransızca bildiğini 
yazma! Kabaha~ benim değil, 
Kalver, Korael Kollejine - büyük 
annesi F ransızdı. Kanında Eran
ıız kanı vardır diye tayin edil
mifti. Kanında Fransız kanı vardı 
amma, dili o dilden çakmıyordu. 
Y alaız bir kelime biliyordu: 

''Slivitman,, çocuklann eline dayar 
kıraat kitabını, biri okur, ıonra 
boca seslenir.(Sllvitman) bir başka 
talebe kitabını alır okur. Böylece 
seneler geçti. Geçti amma, Kal
ver bu i§ten yoruldu. Yalan söy
lemek, yalan yükünü taşımak, 
tq taşımaktan güçdur. Bunun 
için Kalver ne olursa olsun, şu 
hocalığı bırakıp bir başka iş 
tutmak istiyordu fakat İf ne
rede? •• 

Emersona gelince, bu delikanlı 
Kolumbiya darülfünununda oku
du, mutroldu. Tez yazdı doktor 
payesi aldı. Sorbona gitti ve 
alim bir profesör olarak memle
kete döndü. 

döndü ama hali haraptı. Bir 
türlü töhret alamıyordu. Haftada 
26 aaat ders vermek onu pek 
genç yaşında harap ediyordu. 
Biltün bu mesaisine rağmen 
dfiıtüğü vaıiyetten şikiyetci 

idi. Ne olursa olsun dünyanın 

bUyük şöhretleri arasına girmek 
iıityordu. 

iki dost bir gün, kollej hoca-
lığından çıkıp başka tutmak 
istediklerini birbirlerine anlattılar. 

Emenon: 

" - Ben dedi Papu adaların
daki kutlardan bir kolleksiyon 
yapmak isterim. Nevyork hay
vanat müzesinde bir çift cennet 
kuı li:um, bunları bulup getir
sem her halde eyi bir i.tikbaJ 
hazırlarım. 

Kal ver: 
- Çok eyi dedi, ben de bir 

seyahat romana yazarım fakat 
ya yamyamlar arasma düıerşek 
bizi çıtır, çıtır yerler. 

Emenon: 

"- Habır dedi. habır, yam
yamlar hakkında en son neıre
dilen eserlerden birini okudum. 
Mqhur bir profes6rün eserinde 
diyor ki: 
"- yamyamlar iyi huylu 

Ayın birinden on beşine kadar tramvay
lara yürürken binen, inen 347 kişi hak
kında takibat yapılmı,tır. 

adamlardır. Onların aleyhinde ya
zanlar yam yamların arasına gir
meyen insan Jardır. 

lar iskeleye çıktıktan sonra va
pur kalktı, falrnt yamyamlardan 
kimse ortaya çıkıp ta. 

"-Ey beyazlar, gelin bakalım, 

sizi kazana atup pişirelim , de
mediler. 

Onlara böyle bir teklifte bu
lunmadıkları gibi kimse kalkupta 
yüzlerine bile bakmad1. Herl<es 
kendi işile meşğuldü. 

Gagara, gagara .•. konuşuyor
lar... Hindistan cevizlerini, kaka
oları öteye beriye taşıyorlardı. 
Akşam olunca, ihtiyar bir 

yamyam yanlarına yaklaştı., bu 
adam küçük cüsseli, Ye çelimsiz 
insanlardandı. ihtiyar adam çat
ra, patra Ingilizce söyleyordu. 
Kalverde, onun kadar kırmızı 

derililerin lisanından anlayordu. 
Hoş bu anlayııı da ne anlayış 1 
Kalver kendini zorladı. ihtiyar 
kendini zokla Jı. Kalverin kırmızı 
dericesi ile, ihtiyarın Iagilizcesi
ni bir birine ekleyerek anh~th· 
lar.. ihtiyar yamyam Kalverin 
omuzunu ııvaz:ladı. Yarı buçuk 
lngilizcesile : 

- Siz diyordu, aslen buralı 
olacaksınız. 

Halveriti anladı, 
" - Ah, dedi, bu beyazlar 

benim bUyük anamın, anasının, 
anasının, anasının, anasmın, ana
sının, anasının, anasını alıp bu
radan kaçırm~lar .•• 

Yamyam cevap Yerdi: 
" - Kan çeker... Senin kanın 

sıcak, papa gibi .•• 
ihtiyar Yamyam bunJann va-

li:ılerini sırtladı, ilerledi , iki 
'>eyaz onu takip ettiler. 

Emerson: 
" - Profesör haklı imiş: diye 

ıevinç alametleri gösteriyor du. 
ihtiyar Yamyam çıplak ayak

larla basıla, basıla, betonlaşmış 
caddelerden geçti ... Amerikalılar 
irkaımdal 

AlçRk ve bir katlı tahta evle
rin arasından geçtiler, bu evler, 
yirmişer otuzar tane birer köşe
ye birikmişti. Bu evlerin önünde 
bellerinde birer kumaş parçası 
sanlı çıplak kadınlar, burunları 
halkalı erkekler vardı. 

Yarı çıplak adamlar Amerika
lılara hayretle bakıyorlardı. iki
sinin de bacaklarındaki golf pan
talonlara bakıp, bakıp alay edi
yorlar, bazılan ağızları sulanarak 
dudakları şapırdayarak bu iki 
beyazı seyrediyorlardı. 

ihtiyar yamyam onlara bir 
oda gösterdi. 

Bu odada sedırler vardı. Ya
tak, yorgan hak getire. Pence
relerde cam, filan da yoktu. 

Kapılar birer oyuktan ibaretti. 
ihtiyar yamyam hurma kütüğün
den deve semeri gibi bir şey 
uzattı: 

"- Bunun ilstünde otururıu
nuz, dedi. 
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Mevvon Mekkede idi 

Mervan, ( Mekke ) de hazreti 
Ayşeyi · ziyaret ettiği ıaman 
Leylamn orada misafir olduğunu 
anlamış, bilhassa bundan son 
derece memnun o1mu,tu. Leylanın 
orada bulunmaıı, ona hem 
Muhammedi yenmek, hemne hır
sını tatmin etmek için fırsat 

vermişti. 

Mervdn bu fırsatı ka~ırmak 
istemedi. 

Bir gün Mervan, hazreti Ay
şeyi ziyaret etmiş, Leylayı onun 
yanında görmüf, Leylaya son 
derece hürmetkar davranmıştı. 

Mervan o gün hazreti Ayşeye 
bir takım fikirlerini açmak için 
gelmişti. Onun fikri, hazreti 
Ayşe ile arkadaşlarının şimdiden 
bir adam seçmeleri ve devlet 
reisliğini ona tevdi etmeleri idi. 

Mervan bu fikrini bin bir ih
tiyat ile açtı: 

- Bana kalırsa, bu hareketin 
başına bir adam ge; 'rmeliyiz. 
Bu adam kim olabilir? .• 

- Sen söyle bakalım ... 
- Ben Talha ile Zübeyri mu. 

vafık görmüyorum. Çünkü bun
lardan birini ötekine tercih ede
cek olursak ötekini darıltırız. 

lkisinide darıltmamak için başka 
bir adam bulmak lazım. 

- Bu adam kim olabilir? •• 
- Ben şehit Osmanm oğulla-

rından birini tercih e:lerim. 
- Fakat senin bu reyin ka

bul olunur mu? 

- Sizde bana iltihak ederse
niz pek ala kabul olunur. 

- Fakat ben, hazreti Osman 
hanedanı namına kıyam etmiyo
rum ki •.. 

- O halde ıiz kimi tensip 
ediyorsunuz. .• 

- Bana kalırsa, bize muvak
kat bir reis lmmdır. Onun va
zifesi hallca namaz kıldırmak ve 
onlarla temas ederek onların 
itlerini ve müşküllerini görmek
tir. 

- işte iyi ya, Osmanın oğul
larından biri bu vazifeyi göre
bilir. 

- Fakat ben bunu kabul et
mıyorum. 

- Sebep?l. •• 

- ÇünkU Osmanın hanedanı 
namına değil, Fakat adalet da
vası namına, kıyam ediyoruz. 
Biz bir dnayetin doğuracağı te
ferikaları bertaraf etmek için 
kalktık. Sen ise bir takım tefri
kalar icadına çalışıyorsun. Ben 
buna muvaffakat edemem. Onun 
için senin bu işlere müdahale 
etmemeni istiyorum. 

- Ben müdahale etmiyorum. 
Yalnız fikrimi söyliyorum. 

- Fakat bu fikir, yeni bir 
tefdka icat edecek mahiyette
dir. Onun için aen bu ğibi tel
kinlerden hazer et. 

Leyla, Mervanın cUr~tkirliğına 
kızmıştı. Hazreti Ayşe austuktan 
sonra oda bir kaç ıöz söyledi: 
- Menan 1 dedi, bana kalırsa 
sen hu itlere ıokulma. Kendine 
bir yer bulda orada saklan. lş-

ler düzeldikten ıonra meye 
çık! 

- Neden? Ben ne bir 
yet irtikap etmiş, ne de 
yapını~ adamım. Neden sak 
cağım. Benim alnım ap a 1, 
Saklanacak, senin duvarlar 
manarak adam öldürmeğe k 
Mehmettir. Yakında ce 
körecek olan bu Mehmet 1 

Leyla iyice hiddetlenmi~ti 
- Sen Mehmede iftira 

yorsun. Osmam o öldürmem 
sen onuu çekemiyorsun, 
kıskanıyorsun da onun için 
söyliyorıun. Böyle söylem 
devam edeceksen ben senin 
lunduğun bir yerde buluna 

Leyla ayağa kalkmış, f 
Ane ona bakarak: 

- Otur, Leyla, henüz 
olduğunu onutma. Se 
Mervan, hastamııın canını sı 
demi~ti. 

Mervan ayağa kalkarak 
saade istedi ve gitti • 

Ayteye, Leylanın istfraha 
mesini emir ettiğinden ih 
teyze onun koluna girerek 
ıına götürmüş, yatağına sok 
ikisi baş baıa vererek ko 
mu,lardı . 

- Teyze benim senden 
ricam var. 

- Söyle evladım • 
- Ciz buradan çıkalım, 

ıeye haber vermeden Medi 
dönelim. 

- Nasıl olur kızım, Ha 
AYfe bizi merak eder. 

- Q halde bu evden çık 
Ye başka bir eve gidelim. 
kU bu Mervan bizi gördü 
sonra muhakkak bize puı 

kurar. 
- O halde Lübobanin e 

gidelim mi? 
- Hay, hay. 
ikisi de giyinerek rıktılar. 

bebe'nin evine gittiler ve ot 
çok iyi lrnrşılandılar. Fakat 
lanın oturup kc · . mağa 
yoktu. Humma, ona yeniden 
sallat olmuştu. Lübabe Ley 
yatırmış, onu örtmüş, ve on 
meşgul olmüştü. Leyla, nö 
geçtikten sonra Mehmede 
mektup yazarak vaziyeti bil 
mek iıtemiş, Lübabe onun a 
sunu yerine getirmek için ad. 
lanndan birini } ~la çıkmak O 
hazırlatmış, Leyla da bir ka 
ile bir kağıt bul::rak (Mekke 
vukubulan hadiseleri icmal 
tikten sonra Mervanın ( .Me:

1 de bulunduğunu ve onun hı l< 
rinden, desiselerinden kur 
ğunu söylemiş, ve kendisi~~ 
süratle bir cevap bekled~. 
beyan ederek mektubünll 1 

mişti. d 
Lübabenin hazırladığı 8 L 

devesine binmiş bekliyordu. 
linm mektubu ile berabet 
babenin oğlu ibni Abbaıa y 
dığı bir mektubu alan araPı ta 
lahze durmadan yola çıkrnıf 

(BiltTI 

TaahhDdilnü yapmayan tirket· 
ler - HükOmete karıı bazı taahhüt
lere glrişitlği halde bu taahhütlerini yapa· 
mıyan bir Fransız hava şirketinin -..erdiği 

mallar geri verilmiş, teminat akçesine de 
vazıyet edllmiştr. 

Bir profeaör, hemde meşhur 
bir profesör yalan söylemez. 

Bu keenne şilte idi. Odanın 
taYam hurma dalJarından yapıl

mış bir salaıtı. Duvarlar hurma 
dalları bir araya getirilerek vü
cuda getirilmiş bir çitti. 

ıımıınıımumnmnmımmu noınııu1111ummu11umuınuuııuwımunınnmıuuu tttllH a11• Türkoceğında konfer 

Abdülhak Hamit B. evlendi -
Büyük şair HAmlt B. ile Lüsyen H. mın 
medeni akitleri yapılmıştır. 

Ziraat kongresi - Kı\nunaevvelin 
birinde Ankarada toplanacak olan ziraat 
kongresine lstanbul mınt1.bsından Daniş, 
Hulki, Raşit ve Zilini beyler iştirak ede 
ceklerdir. 

iskeleye çıkhklan zaman, iki 
delikanlıda profeıöriln sfüı:lerine 
inanmıt olmakla beraber bir hay
lı korku geçirdiler, ikisinin de 
yürekleri hop, hop etti. Maamafi 
bu yam, yam iskelesi onlar için 
pek tehlikeli olmadı. Cünkü on· 

iki Amerikalı, birer hurma 
dalına hamaklarını sardılar ve 
içine g :rdiler ... ihtiyar yamyam .. 
Hamak kurduldarmı görünce: 

"0 ... dedi mül<emmal bir şey ... 
Siz hala ecdaduu,.,m U.P.tılle.rini 

unutmamışsıoız. Bizde burada 
bunları kullanırız. Papu karıı 
başka fey .. Akıl, rahatlık hizde .. 
Beyazlara medeniyeti biz ö§'ret
tik. 

Kalver : Arka arkaya bir dü
zine kadar (Yes) çekti .. . 

(Devamı parın) 

27 ikinci teşrin 930 per§cntb:nt' 
akşamı saat 21 de Doktor Mn!1ınt 

"Su• man Bcyfendi tarafından •eril 
gileri., mevzulu bir konfernnst;n tJl 
tir. Dunu müteakıp memlckc. 1 pıırÇ 
mı san'atkarlarrnın kı~ metil 'Jı" 
rı çalınacaktır. nu ı.onfcr:ın a 
gelebilir. 
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Doktor Kürtyü'sün 
nutku 

Alman hariciye nazın Doktor 
Kürlyüs M. Tardyö ve M. Briyan 
tarafından Fransız meclisinde 
irat edilen nutuklara cevaben 
Raytrat meclisinde bir nutuk 
söyledi. Bu nutuk Fransız noktai 
nazanna karıı Almanyanın nzıh 
Ye kat'i bir cevabını teşkil edi
yor. 

Her • Kürtyüs " .müteveffa 
«Ştrezman» ın aev.iyesinde bir 

ıiyaset dehası -olmamakla beraber 
büyllk Alman vatanperverinin 
bırakbğı ağır yilkn şimdiye ka
dar muyaffakiyetle idare etmiş 
olan bir recülü hiikumettir. .on 
nutku sulh ve müsalemet niyeti 
ile meıbu olmakla beraper AI
IDanyanın « Versay» da vurulan 
ıincirlerden artık kurtulmak az
IDinde olduğunu da gösteriyor. 

« Yung• planından bahseden 
hariciye nazırı : «Almanya imza
sını inkar etmez fakat yeni pla
nın temamen tatbik edilebileceği 
hakkmda hiç bir zımanımız yok
tur" diyor ve hükumetin en mü· 
hirn Tazifelerinden birinin Alman 
tnilletini tahammül edilemez ver
giler altında boğmamak, ahlaki 
•e içtimai esasabndan mahrum 
etınemek olduğunu ifaret ediyor. 
Siyaseti hariciye noktai nazarın
dan Dr. «Kürtyüı» fin Almanya 
İçio istediği hürriyeti milliyenin 
İadeai ye manevi ye maddi mU
lavatın aulb tariki ile elde edil
tneıi" dir. Fransa ile uzlaşmanın 
"e teşriki mesainin Alman siya
•eti için fevkalide mühim oldu
iuıau kabul etmekle beraber, 
\ter milletler.lede hüsnil milnasc
~tte bulunmak icap eder. M. 
~ICürtyüa• büyük harpten evvelki 
ittifaklar gibi ittifaklar akdine 
ltıuarızdır. 
. Dr. «Kürtyüı»ü aaıl asabileı

tiren nokta M. «Tardyö" nün 
llutkundaki bir fikradu. Mösyö 
~ lardyö " : _.Almanya umumi 
terki teılihab talep edemez. 
~ilüplar •ilihlanamazlar, galip· 
e11ıı terki tealihab pyanı te-
lbenuidir. itte bukadar.» diyor. 
iltnan hariciye nazın buna tid
d~tle mukabelede bulunarak 
•• 

1YOI' ki: "Fransız baı Tekili 
t v-..y., muahedeainio metnine 
eınanıen Yakıftır. 
"-lınanyanın terki teslihatından 

~llcaat diğer devletlerin terki 
~alihatı aetiet!Sine vasıl olmak 
~ duğunu bilir. "Lokarno,, misa· 
t~da da bu bapta bir iıaret 

tllrnz.,, 

lta ~oktor " Kürtyüs ,, ün terki 
•k 1 •.b~t umumi konferansınm 
t dını talep etmesi her ne kadar 
ltıransız matbuatının hoıuna git
••vse de gayet doğru bir taleptir. 
Çık erıay" muahedesinden galip 
lltd-n devletlerin on küsur se
ltı l enberi mütemadiyen silihlan
kı~ arı ve yalnız silahlanma hak
ltıeJ ~ağliip devletlere Yerme· 
bir e~ pek garip ve pek tehlikeli 
)~ .. 81Yasetin neticesidir. Alman-
~111 ·ı b ~e sı l lanmadıiı halde Fransa 

lliı:dllıUttefiklerinin karada, de· 
topı e, havada durmadan kuyvet 
~ •tnalan hiç bir vakitte Av .. 
11:1::.ı llıuvazenesine ve sulh ve 
'd ttıtetin iadesine hizmet 

trııeı. 
~l de.· ~anyanın "Versay,, muahe-

lrıG:~ tadili hakkındaki teklifi, 
te11 lelerin bir kısmının harp
llt~ ~onra tuttukları siyasetin 

Yıciııden biridir. Eğer mua-

Bir kadın 
Londra konferansında 

Hindistanı temsil ediyor 

Londrada toplanan Hindis. 
konferansının en mühim ıimala
nndan biri Hint murabhasların
dan Şih Vavaz Hanımdır. Şah 
Vavaz hanım, henüz 32 yaşında 
genç bir müslüman kadinıdır. 

Konferansın bir celsesinde mü
him bir nutuk irat eden bu ha
nım konferansa ittir:ak eden bü
tiin Hint prenılerinin, lngiliz si
yasilerinin ve diğer murahbasla
nn nazarı dikkatini kendi llzerine 
celbetmiştir. 

Deyli Ekspres bundan bahse· 
derken fu sö:ıleri söyledi: 

" Şah Vavaz hanımın başında 
açık mai ve gümUıle itlemeli 
bir örtü vardı. Koyu siyah saç
larını elmaslar süslüyor ve boy
nunun etrafında inciler görünü
yordu. 

Onun irat ettiği nutuk, hem 
maznunu, hem kuvveti itibarile mü
k emmeldL Prenıler, nazırlar ve 
murahhaslar onu mUtemadiyen 
alkışlıyorlardı. Nutuk bittikten 
sonra herkeı onu tebrik ettL 
Vavaz H. irat ettiği nutukaa 
fU sözleri söylemiştir: 

Biz Hindistan kadınları, müt
tehit bir Hindistan taraftarıyız. 
Hindistan, teşrii hayatıoı, kendi 
eline geçirdikten sonra bugün 
içtimai fenalıklar ile mUcade
le edecektir. 

Traktör tecrübelır1 
neticelendi 

Ankaradan gelen bir habere 
göre trakt5r tecrilbeleri neticeıf 
tesbit "edilmiı Ye vekilete bir 
rapor vermiftir. Muktel birinci, 
Lems ikinci, Hofer Sranı üçüncn, 
Hofer dördüncü, Nuktel beıinci, 
F ortson albna gelmiıler jüri 
heyeti birinci ve ikinci gelen 
taraktörlerin kullanılmaaını mu
vafık bulmuştur. 

Belçlk• krehnın doğum günü 

Belçika kralı Alber H. S. nin 
doğumunun yıl dönllmU müna
ıebetile bugün akşam 17'5 du 
Serkldoryonda bir r'!smi kabul 
tertip edilecektir. 

bedenin fikrine riayet edilse ve 
Cenevre içtimalanndan beklenen 
neticeler haaıl olsaydı, Berlin 
milliyetperverlerinin fazla şika
yete haklan olmazdı. O yapılma
dıktan, ve Cenevre müzakereleri 
neti~ıiz mllnakaıalar halinde 
kaldıkt;an sonra Cermanlık ve 
onunla beraber kurban olan di
ğer milletler ne kadar şikayet 
etseler yeri vardır. Bu hakikatı 
Fransız siyasileri bir tfirlü anla
mıyor veya anlamak istemiyorlaı::_ 

n .. Ciayar 

Mısırda 
intihabat 

intihap kanunu neden tadil 
edıtdl? 

Mısırda intihap kanunu tadil 
olunduğundan daha evvle de bah
setmiştik. Fakat bu kanunda 
yapılan tadilibn aebepleri ıim
dlye kadar tetkik edilmemişti. 
Mısır hüldimeti yeni intihap ka
nununu iki dereceli yapmıştır. 
E11&1en eski Mısır kanunu esasi
aide intihsbı iki dereceli olarak 
kabul etmiş, sonra 1924 aenesi 
parlamentosu intihabın bir dere
celi olmasma karar vermişti. 

2 dereceli intihaba avdet edil
mesi, geçen aenelerin tecrtıbeleri 
neticesidir. 

Çilnkü, Muu mOntebipleri si
yasi davalan anhyarak·Ye h8k6-
metin vaziyetini takClir ederek 
rey vermek için (hım olan 9iyul 
terbiye itibarile henllz tekem
mül etmemiştir. 

Sonra Mısır ziraat memleketi 
olduğundan merkeı:lerde tehir 
ve kasabalarda mukim olan bl· 
tün ahali, bütün Mısır nüfusunun 
ancak dörtte birini teşkil etmek
tedirler. Ahalinin dartte tıÇO ise 
köylüdür. 

Bu itibar ile k6y, lılısum 
umumi heyetinde eau tefkil et
mektedir. 

K&y balkı, kendi aralanndan 
birini intihap edecek olsalar, 
ıüphesiz bir işte mmaffak olur
lar ve kendi dar muhitlerine 
göre en muktedir tabaa intihap 
ederler. Fakat köy muhiti tevsi 
edilerek köylnlerin bu vaai mu
hitten kendilerini temsil edecek 
bir adam intihap etmeleri iste
necek olursa o zaman köylOnün 
şaşıracağı ıüphesizdir. Bu tak
tirde k6ylünUıı fırkalar hakkmda 
malümat sahibi olmaları, fırka
ların prensipleri bilmeleri, fırka
lar arasındaki fırkalan taaıma
ları icap eder. Mısır kZSylüsü, 
umumiyet itibarile henftz bu se
viyeyi haiz değildi. 

Bu vaziyet karşısında intihap 
kanununu iki dereceli yapmak 
zaruri idi. Bu sayede k&ylnler, 
şehirlerden çok gidip geleni, 
ahvali nisbeten daha İJİ tam
yanları müntehibi sani olarak 
seçebilecek ve bunlar meb'us
ları intihap edeceklerdir. 

Mısırda intihap kanununun ta
diline saik olan bqlıca aebepler 
bunlardır. 

Satrovil sayfiyesi esrarını 
muhafaza ed~or 

Fransız zabıta11 "Sartrovil,. 
sayfiyesinin esranm meydana 
çıkarmak için ehemmiyetle çah9-
maktadır. Karilerimize mukadde
ma haber verdiğimiz •eçhile 
Şimali Franuda olan bu nyfiye
de meçhul kimseler ismi "Karti,, 
olduğunu ı&yleyen bir adamı 
öldilrmefe tetebbOı etmiflerdi. 

Mecruh "Karti,, iyleftiğinden 
hastaneden çıkmıı ve mtı.tantik 
tarafından iatiç•atp edilmiıtir. 
Şimdiye kadar elde edUebilen 
maliimata göre Sartrovil sayfiye
ainde toplanan ltalyan komllniat 
relsleri orada muhtelif aui kast 
pilanları hazırlarmıı. Bu pilanlar
dan bir kaçı meydana çıkarak 
gerek ltalya ve gerek Frinaada 
tedabir alınmlf ve sui kasb ya
pacaklar tevkif edilerek işin 
önüne geçilmiıtir. Komiiaiat re
iıleri bunu görünce aralarında 
bir casusun bulunduğunu anla
mışlar ve bir çok arasbrdıktan 
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ArsenLüpen! 

. -

Şık, Kibar, tahsili 
yerinde •• fakat 

5on gOnı~de ~aris ceza m .. ı 
kemeainde Andre Rolen isminde 
biri muhakeme edilmektedir. 

Henüz yirmi dört yirmi beş 
yaıında bir delikanlı olan "An
dre Rolen,, zemane Arıen LUpeni 
ııfabnı kazanmağa ahtetmiş bir 
ıahııbr. Pederinin ve valdesinin 
vakti yerinde olduğundan An
dreye mükemmel bir tahsil gös
termiıler. Fakat delikanlı bu 
tahailden istifade edeceği yerde 
yankeıicilik ile kazanmağa 
karar Yenniıtir. Bunun için 
mnkellef bir otomobil almış; 
bu otomobille Paris cıvarındakı 
sayfiyelere gider. Bir sayfiyenln 
&ıllnde durdumu kapıyı çalar. 
Açan olursa gelifi gllzol bir ad
res sorarak uzaklaıır. Eter 
sayfiye tenha olursa yanındaki 
maymuncukla kapıyı aç. rmış. 
içeride parmak izi bıra~mamal· 
içia bulduğu her hangi bir ipekli 
elbiseyi ellerine sarar ve bununla 
çekmeçcleri, dolapları açarak e
line ne geçerse toplar sonra o
tomobiline binerek çıkıp gider· 
mif. 

Andrenin bu suretle soymağa 
muyaffak olduğu sayfiyeler pek 
çoktur. Bunlann miktarı otuzu 
tecavllz ediyor. Ancak karman
yolacı bunlardan Uç tanesini ta
nıyor .e diğerlerini inkar ediyor. 
Mahkemede reis ne için bu soy
gunculu§u yaptığını ve bundan 
ne kazanmıt olduğunu sorunca 
''Andre,, gayet müstehzi bir 
cevapla: 

- Sayfiye soymaktan pek 
bilyllk bir zevk duyuyorum Ka
zancım bir iki ytlz bin frangı 

geçmemiıtir 1 
Demiştir. Bu pernsız kasa 

hınwnın üzerinde daima bir 
tabanca taııdığı tahakkuk etmiştir. 
mnddei umumi bunun esbabı 
mOteddecJeten addedilmeıini mu
surren lıtemektedir. AdulUn ne 
karar vereceği yakında anlatıla
caktır. 

,_,.....,,Blftllllftnllllllllnumımunımrnnnnm11nı111""'""""' ıtr11ıttnt111 

sonra bu casusun "Karti,, oldu-
ğuna kanaat getirmiılerdir. Bu 
kanaat "Kerti,, nin öldlirUlmesi 

karannın -yerilmesini icap ettirmiş. 
Ve kendisini "SartroYil,, sayfiye
aine davet edildikten sonra orada 
arkasından bir sopa indirilerek 
yere serilmiştir. "Kerti,, kuvvetli 
bir adam olduğundan yaralan
masına rağmen tekrar kalkmış 
ve eline geçirdiği bir demir masa 
ile kendini müdafaaya çalışmıı 
ayni zamanda olanca kuvvetile 
bağırmağ baılamış. Mütecavizler 
bunu görlınce kaçmışlar. 

Zabıta taharriyatına rağmen 
ıimdiye kadar ne "Karti.,yi mab-

İki devrin farkı 
30 sene evvel: 

Babıali düveli muazzamadnn biıi 
bir nota vermişti. Hu notayı Osmanlı 
firi tevdi edecekti. 

Osmanlı sefiri kelli, felli, sakalı y 
lere kadaı· sürünen tanzimat paşal 
dan birinin oğlu idi. Notayı aldı. Sı 
malı elbisesini giydi. kılıcını kuşan 

katibini, memurunu, ağasın ı topladı h 
riciye nezaretine git1i. 

Harici}e nazın ile kar ıfaş1ı. dedi ki 
"- Sizin ne kadar haldı oldaiwa 

zu biliriz hükumeti m\.lazamanızıa 

hnnşumul efkarı sailed siyasiyesi 
kitten, itirazdan vareste ise de, şark il 
garp arasındaki idrak Ye tekamül f 
la da bariz bir hakikat olmakla hUk 
meti metbuamrn efkan itiraziyesini 
san mütnleai saibelerini11 takdirkln 
lara:k takdim ile kesbi f ahr eyleriıa-

* * * 
930 senesinde: 

Cenevrede teslihatm tah41idi için 
onf ernns toplandı, 1'lirk hariciye veld 
i şunları s öyledi: 

Müdafaa ettiğimiz davanm zafer 
n tekmil devletler hakkmda hteınt!t 
t.en fariğ olmadığım müsaVi mwam1181 
de mündemiçtir. 

• • • 
Bu iki te?,, bu iki d~ aıı .. ldlt 

bir imparatorluk gömülüdür bir istik 
lal harbi duvan, bir Lozan sedcfi<Wt111r-ı 
liyor. 

••• 
Hala tanzimat Osmanhlrfmm 

müstemlekecilik fikrini çiğnlyenik 
viş getirenlere hayret ediyorum. 

Sathi Biem 

e yann matine 
saat IS,30da 

Uene~ik 
lHGiri 

1<.omedi Sperde 
Muharriri: 

W. Sbalıı:espeare 
Tercüme eden 
M ŞükrüBey 

1 1111 1 
1 

llHlll1 
<.l~o ıaat birden itıbaren kiitadedlr 

fl~~~~Dün akpmE!i!!!!!!!i!!!!!i9I 
O P E R A Sinemaamda 

Adolf Men ju'nun 
Büyük bir muvaffakiyet 

kazandığı 

Asri Baba . 
Filmi (Pariste çevrilmit) ta
mamen F ransııca s&zJn en 

güzel ve en bot eseridir. 

ŞEHZADEBAŞINDA 
TÜRK Salonunda 

27 Teşrinisani perşembe akp1111 
MİLLi 

ORTA OYUNU 
Birinci defa olarak eaki aaul 

ıllnnet dllğünü 

Aynca HAYAL 
Şefik Sati bey tarafından - · Üsküdar Hfıle ainemıatnd• 

iM D AT: S. O. S 
Her gün gündüz S te. geceleri 9 d .. 

cuma gunleri 2 de 4 te 9 dL Gelecek 
p rogram Vilyarnın intikamı. 

ımm mmmmu nlll ntllmnl"""*IWIWWWllMKiMb. ti = 
kum eden mahkeme hasını Ye 

ne de Satrovilde toplanan re
isleri bulamamlfhr. "Karti,, nia 
ismini söylediii kimıelerin F raa
sadan kaçmıt oldukları anlapl
mışbr. "Karti,. casus'.uk etmemit: 
olduğunu iddia ediyorsada bu 
iddiasının doğru olmadığı anla
tılıyor. Fransa hükümeti .. Karti,. 
nin Fransada kalmasında mah• 
zur görmemiştir. Zabıta usartr ovil, 
sayfiyesinin Sen nehri altında 
gizli mahzenleri olup olmadığım 
araştırmaktadır. Böyle mahzen
lerin bulunduğu ve keıfedildiklerl 

takdirde bir çok esrann elde edi
leceği hakkında kanaat vardar. 



~ 6 --VAK(T 27 Teşrinisani 1930 ----------------·----------------------------~--...~~~~ 

• H. a ında l/1' BÜ•;oK ı•·- - Qı Çanakkale 9 numaralı jandarma mck
tı-bi miıdiırhiğunden: 

.a ....... mc ...... 111m1111a111m .... am ..... Jl ısıam tarihi 
1 Asn Saadet-Sadrı 1 slim 

1 Seyrisef ain 1 - Çanakkale 9 No. h jan
darma mektebinin 931 Ağustos , 
gayesine• kadar bir senelik efrat 
iaşelerine muktezi . 20000 kilo 

(Vsta tarafı birinci sahifede) 

gençlerle olan alakası, inkılabın 
halk tabakası içinde neıri derece 

sinden bahsetmiş, ve bu hususta 
alınacak tedbiri sormuştur. Ali 
B. bu suale şu mühim cevabı 
vermiştir: 

- " Harbi umumiden sonra 
memleketin tamamen taksim ye 
inhilal manzarası gösterdiğini 
hatırlarsınız. Bu manzara karşı 
sında açılmış olan milli cidal, 
binbir müşkülat ve badirelerden 
sonra, gayesım istihsal etti, 
memleket düşman istilasından 
kurtuldu. Bu cidal esnasında 
milli Yicdanın lehimize olan te
celliyatından azami istifade edildi. 

/ 

meydana çıkardığı Serbes fırka 
ile olan mücadele ve müsabaka
sını memleketin liakiki temayüla
tının bir neticesi olarak telakki 
edemez. Çünkü, Serbes fırka, ' 
ne dürüst ve tabit bir teıkilat 
yapabilmif, ne de istikrarına ka
fi zaman bulmuttur. 

Giriştiği mücadeleyi, fU ye bu 
suretle, mevcut mahalli veya şah
si bir takım iğbirar ve mahru
miyetlerin vücuduna medyundur. 

3-4 Bin Sayfa 

Eski harfi erle 9 cilttir 
Yazan: İSLAM Akademisi 
ı ercüme eden Ömer Rıza Bt. 
Neıreden· Asarı ilmh•e kütüp-

hanesi [lstanbulda] 

fiat: Bez ciltlisi l 4CO kuru, 
Meşin .. 1600 

Posta üçreti: Türkiye için: 1 25, 
Hariç için 300 kuru~ 

Bedeli taksitle de vnilebilir 

Sporcular nastl 
barıştılar?. 

1 .\ !erkez acentesi: Galata Köprü başında 
Reyo~lu 2362. ~ube accnte~i Sirkecide 

.\ lühilrdar zade hanı altında T cl.lsı.2;" 40 

Mersin postası 
(ÇANAKKALE) vapuru 28 

teşrinisani cumalOda Galata rıh
tımından kalkarak Çanakkale, 
lzmir, Küllük, Bodrum, Rados, 
F etbiye, Finike, Antalya, 
Aliiye'ye uğrıyarak Mersine 
gidecek ve dönüşte aynı iske· 
lelerle beraber Taşucu, Ana
mura uğrıyacaktır. 

Dalyan, Marmaris yolcu ve 
yükü gidit ve gelişte Fethiye
de aktarma suretile alınıp 

verilecektir. 

V atam kurtarmak ve Lozan 
muahedesile istiklalini tamamen 
temin ve muhasım devletlere 
tasdik ettirdikten sonra, hayat 
ve istiklalinin bakası için yeni 
bir devlet binası kurmak mec
buriyeti vardı. Bu binada kurul
du. Bunun bani ve büyük mi
marı Gazi Hz. ve hadimleri, l
mil'e ·i de, milletin vahdet ve 
cidal kunetini temsil eden Mü
dafaai Hukuk namı altındaki 

teşekkülü siyasi, yani Halk fır

Bu defa lstanbulda yaptığım 
tetkikat neticesinde Jstanbul hal
kının münevver tabakasının ve 
b!lhassa muallimlerin, umumiyet
le Halk fırkası tarafında olduk
lannı ve reylerini Halk fırkasına 
verdiklerini yakinen anladım. 
Bence lstanbulun bu hareketinin 
memleket davası noktasından 

mühim bir manası ve ehemmi

Bugün çıkan TUrksporda bu 
mesut hadisenin gazetelerde çık
mayan tafsilit ve resimlerini bu
lacaksınız. Bu haftanın zengin 
ve çok resimli münderecatı ara
sında tarihi spor hikayesi, mek
teplerdeki ıon faaliyet Beogra
dski oyuncularına dayak mı at
tılar? Kaleci Ulvinin hayatı, Av· 
rupa yan§larındaki Türk otomo 
bilcinin hatıraları, spor sinema
sında Malek, şundan bundan ve 

1 .. -------------------------• 

kası mensuplarıdır. 

Kurulan devlet binasının te
melleri altında, asırlardanberi 

hüküm sürmüş olan saltanat ve 
hilafet idaresi, ananeler, Adetler 
ve eski Arap harfleri, hurdahaş 
olup kalmıştır. 

işte bu kadar muazzam inkı
labı yapan Müdafaai Hukuk ve 
onun inkılap ettiği Halk Fırkası 
bu muazzam hadiselere göğüs 

-rererken, milletin ekseriyeti 
zimeşini ve vicdanın, deruhte 

ettiği waz.ifenin ifasında tatmin 
etmek ve iptidalarda, balkı sine
sinde toplu tutmak suretile teş
kilat yapmak mecburiyetinde 
idi. Yapılan her inkılabı amme 
vicdanının ve yeni ihtiyaçların 

bir muhassalası olarak kabul 
etmek lazımdır. 

Halk fırkası, bu defa, kendi
sin' n muvafakat ve müsamabasHe 

yeti vardır. 

. 
saire. 

Gaip bir kadın aranıyor 

Halk fırkası günün gösterdiği 
ihtiyaca göre, teşkilatını tetkik 
ve davasının selameti noktai 
nazarından kendiıini ıslah etme
ğe teıebbüs etmiştir ve şimdi
den ifade edebilirim ki önümüz
deki büyük kongrede mes'ut ve 
memleketin teali ve inkitah iti
barile mühim bir takım kararlar Bundan on bir ıene mukad-
ittihaz edecektir. ' dem memleketten çıkıp Istanbu

Zannederim ki bu kadar ifa- la gelen teyz:eın Hilmiyenin bu 
iUne kadar bayat ve mematm-

demle sualinize 
oluyorum. 

cevap vermiş 

uıımtıliıttalııtJımmmıı1111111mn11111111111QlllllllıtUlafıımllllllllllllllO-...IU 

1 Memleket haberleri 1 
Eşkiyaların akibeti 

Jendarmelerımız taltif ediliyor 
lzmir- Bergama yolunda buı 

otomobilleri durdurarak, yolcula
rın paralarını ve etyalannı 
çalan eşkiya Arnavut Lilif, Ze
keriya ve arkadaşlan saklan-
dıkları bir mağarada Jandarma 
müfrezesi tarafından bastırılarak 
müsademe neticesinde öldllrlll
müşlerdir. 

Jandarmanın bu muvaffakiyeti 
üzerine takibe çıkan kıt'a zabi
tan ve efradına on bin lira ikra
miye verilmesi kararlaştırılmıştır. 

dan haber alaınadım. Malfimatı 
olanların atideki adrese JQtfen 
bildirmeleri inısaniyet namına rica 
olunur. 

Cide kazasında Körile karyesinden 
Kara Recep oğlu Nazif 

Zayii er 1 
924 Seneıi Bakırköyü ilk mek- ! 

tepten aldığım taıdiknamemi zayi 
ettim yenisini çıkaracağımdan 
eıkiıinin hükmü yoktur. 

Bakırktsy: Sıime Şılcir 

A Mercan idadiıinden 321-32? 
senesinde aldığım ıehadelname
mi zayi ettim yeniıini alacağım
dan hfikmll olmadığını illn ede-
rım. 

Yüzbaşı: Alt Rıza 

~aro riyasetinden .. 

1 ru~zon itinci postası 
(KARADENiZ) vapuru 27 

teşrinisani Pertembe akıamı 
Galata rıhtımından kalkarak 
lnebolu , Saımun, Ünye 
F ataa, Ordu, Giresun 
Trabzon, Rize, Hopaya gide
cek ve dönüşte Pazar iskelesile 
Rize, Of, Trabzon, Polathane, 
Giresun, Ordu, Fatsa, Sam
sun, lneboluya uğrayarak ge
lecektir. 

lzmir sürat 
postası 

( GÜLCEMAL ) Vapuru 30 
lctriniaani pazar 14,30 da 
Galata rıhtımından kalkarak 
pazartesi sabahı lzmire varır 

ve çarıamba 14,30 da lımirden 
kalkarak perıembe sabahı ıe
lir. 

Mudanya oostalar1 
idare rıhtımından saat 9,30da 

li;alkarak cuma, çar9amba Mu
danyaya, ve pazar rOnleri Mu-

danyaya uğrıyarak Gemliie 
gider ve gelirler. 

Bozcaada postası 
(G E L t B O L U) vapuru 29 

T eıriniaani cumartesi 17 de idare 
nhtımından kalkarak Gelibolu, 
Lapseki, Çanakkale, lmroz:, 
Bozcaadaya gidecek ve dönUıt~ 
Çanakkale, Lapseki, Geli
boluya uğrayarak gelecektir. 

ı sığır eti 5000 kilo koyun eti Ye 
5000 kilo kuzu eti pazarlıkla 
münakasaya vazolunmuştur. 

2 - 8 Kanunuevvel 930 pa
zartesi günü saat 15 te hüku
met dairesinde müteşekkil ko
misyonca ihalesi icra kılınacaktır. 

3- Taliplerin bu baptaki §era
iti görmek üzere mektep mü· 
düriyetine müracaatları ilan olu-
nur. 

• • • 
1 - Çanakkale 9 No. h jan

darma mektebinin 931 Ağustos 
gayeııne kadar bir senelik efrat 

iaşelerine muktezi 165000 kilo ek-
mek pazarlıkla mOnakasaya vaz 
olunmuştur. 

2 - 4 Kanunuevvel 930 per· 
şembe günü saat 15 te hükQmet 
dairesinde müteşekkil komisyon
ca ihalesi icra kılınacaktır. 

3 - Taliplerin bu baptaki 
şeraiti görmek üzere mektep 
müdüriyetine müracaatları ilin 
olunur • 
Çınıkkale 3. N. J. Mp. Müdürlüğünden: 

Kilo 
20000 Sığır eti 
5000 Koyun eti 
5000 Kuzu eti 

1 - Çanakkale 3 numaralı 
jandarma mektebinin 931 
senesi ağostos gayesine kadar 
bir senelik efrat iaıesine muk· 
tezi 20000 kilo sığır 5000 kilo 
koyun 5000 kilo kuzu eti pa
zarlıkla münakasaya vaıolun
muştur. 

2 - -8 Kanunuevvel 930 pa
zar günO saat 15 te hükumet 
dairesinde müteşekkil komiıyon
nca ihalesi icra kılınacakbr. 

- 3 Taliplerin bu baptaki 
ıeraiti görmek üzere mektep 
müdüriyetine mllracaatlara ilin 
olunur. ~

* • • 
Kilo 
165000 Ekmek 

1 - Çanakkale 3 numaralı 
jandarma mektebinin 931 senesi 
gayesine kadar bir senelik efrat 
iaşeıine muktezi 165000 kilo 
ekmek pazarlıkla münakasaya 
vuolunmuştur. 

2 - -4 Kanunuevvel 930 per
şembe günü saat 15 te hükumet 
dairesinde müteşekkil komisyon-

Ba ro heyeti umuıuiycaı ;. !'T-"930 tarihint: müs~di'f cumartesı günfi saat 15 te adiyen içtima ca ihaleıi icra kılınacaktır. 
edeceğinden yevm ve saati mezkürda .ıüfekanın baroyu teırifleri rica olunur. 3 - Taliplerin bu baptaki 

Ruzna nıe: şeraiti görmek üzere mektep 
1 - idari raporun kıraati. mildiriyetine müracaatları ilirt 
2 - 1931 bütçesinin kabulll. olunur. 
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- "Evlin,, bu gece btr kurt 
ayazı, dondurucu bir rüzgar var. 
Bu memlekette saç binalar üze
rine, rüzgar estiği zaman neka
dar souk yaptığını bilemezsin. 
Bütün ev bir buzhaneye döner. 
Şimdiden ortalığı ısıtmağa bak
malı l 

Ateı yanmağa başlamıştı. Ge
ce idi. Sobanın kapısından çıkan 
kızıl alev saç üzerinde garip göl
geler vücuda getiriyordu. Soba
kıpkırmızı idi. "Evlin Parker,, 
bazen kocasına, bazen dıvar ü
ıerindeki gölgesine bakıyordu. 

Parker pencere kanatlarını ka
padı. Gidip yemek dolabından 
bir parça sucuk aldı. Bu sucuğu 
parmak kalmlığu~d~ keserek bir 

Yazan: Peter Bolt 
sobada kızarttı.Sonra peynir ek
mek getirdi. Beraberce yediler. 
Parker viski içti ve kadehini 
zevcesine uzattı. Kadın bir yu
dum içti. Fakat Parker gliçlük
kle yuttuğunu ve bunu içmek
ten hoşlanmadığını görünce dı
ıarı çıktı ve bir ti§e bira getir
di. 

Evlin bu hareketten fevkalade 
mütehassis oldu. Parkeri kendi
sine çekti ve batını omuzuna 
dayadı. Böylece bir müddet bir 
şey konuşmaksızın hareketsiz 
durdular. Parker kadının taze 
ve saf nefesini duyuyordu. 

Delikanlı kalkıp kendine yer
de bir yatak yaptı. Sobayı tek
rar doldurdu. Çizmelerini çıkar-

.,,. - - - -

dı ve eıki bir yor~a-0
1 

ile birkaç Yok benim gördü~üm -if ebedi uykuya yatrnıı olacağııtı• 
. elbiseye bürünerek yattı. Yen kadınların yapabileceği bir iş Benim gibi nice cesur altın ara-

zulmet içinde konuımaga baı- değildir. Sen çölün ne olduğu- yıcılan bu yolda ölüp gittiler ..• 
lıtdılar. Evlin dedi ki: nu bilirmiıin? Orada insanın ha- - Hayır, Steva böyle söyle" 

- Benim sebebime böyle ra- yatı tehlikeye düşer. Hem benim me sen kum çölünde ölmiyecek-
hatsız bir yerde yatmanız çok iıimede yaramazsın. Oraya er- sin; vücudun sihhatta olarak "e 
fena ••• kekler ya yalnız yahut başka bir çok altın kazanmış bulundu-

bir erkekle gitmeli. Hemde yanı- d k · bil .. 
Perker Cevap Verdi. run halde avdet e ece sın •. 

· na alınacak arkadaş bu melun ° 
Zı·yam yok B n yatakta da nu sana haber veriyorum. - · e çöliin tecrübes:ni görmüş sağlam 

taş üzerinde de rahat ederim. bir adam olmalı. - Buna neden hükum edi-
d nr Nice gecelerim kum üzerin e - Eger senin uğrayacağın yorıun Evlin? Ben ezelden şa 

. d' kil" geçmıştir. tehlikelere maruz kalmıyacak sız bir adamım. Senelerce ır 
Yalnız senin ayaitnın çabuk isem neye geldim? Kocam ölüm- mu araştırıyorum hala bir ş~'/ 

iyi olmasını isterim. le bogazlaıırken ben nasıl bu- bulamadım. Hala barakadl d• 
- Steve... yarın birkaç adım rada yalnız kalırım. oturuyorum halbu ki omuzuP 11 

atabileceğimi zan ediyorum. - Canım sen logiliz kadını kazma benimle gelen nice arka~ 
- " Amerikalı" mllsaade et- değilmisin? lngilizlerin bir gemi- daıım şimdi lngilterede at, uşa 

meden kımıldanma Evlin! böyle ci milleti olduğunu bilmiyormu- sahibi olarak yaşıyor. . 
ı~ylerle ıaka olmaz. Yarın gidip sun? Kocaları cihanın bir ucun- _ Ya ben sana tali getirıtıı~; 
onu bulacağım ... Fakat o gelin- da fırtınalarla gögüsleşirken ay- ıem! Italyan kadını bana zeni'1k 
ceye kadar kımıldamıyacağına larca evlerinde kalan lngiliz ka- d ço 

olacağımı s6yledi o ka ar d'" 
söz Yer. dınlarını düşün ben ise aylarca n • 

- Söz veririm Steve benim uzakta kalacak dea'ilim. Eğer söyledi ki sözünün ortası .. , 
emelim çabuk iyi olarak sana on beı gün :ıarfmda avdet et- uyuya kaldım. Neden doğru 50! .. 
rafakat etmek seninle çahşmak- mezsem kendine başka bir koca lemiş olmasın! sana •aadet g 
tır 1 bT · ç·· k- o t ktirde tirmesioi ne kadar isterdim 1 

• i araya ı ıraın. un u a EMabadi varl 
.,.. l 
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Ormancılık tahsil etmek üzere Vekalet hesabına 
ecnebi memleketlere müsabaka ile on efendi gönde
rilecektir. Bu efendilerin nerelerde tahsil edecekleri
nin tayini Vekalete aittir. 

1- Taliplerın müsabakaya dahil olabılmesi icin 
' aşağıdaki şartlaıAı haiz bulf!nmaları lazımdı : 

A - Türkiye cümhuriyeti tebaasından olmak, 
B - Yaşı otuzdan fazla olmamak ve bunun için 

nüfusa ait hüviyet cüzdanının suretleri gönderilmek, 
C - Yüksek orman mektebinden mezuu olmak, 
D - Vekaletin vereceği nümune veçhile Noter

likten musaddak bir kefaletname vermek.f 
· E - Müteehhil olmamak, 

F - Vekaletçe yaptırılacak muayenei sihhıyede 
tamüssıhha olduğu tebeyyün etmek, 

G - Tahsil müddetince askerliğinin tecil edildi
ğine dair mensup olduğu askerlik şubesinin vesika
sını haiz olmak, 

H - Memuriyetten azledilmiş olmamak, 
2 - Yukarıdaki şartları haız olan talipler mü

sabakaya girmek üze1 e istida ile Vekalete müracaat 
edecekler ve Vekalet talipler arasından müsabaka· 
ya iştirak edecek namzetleri tefrik ve intihap ede-
' ek kendılerın-eı tebliğ ~deeektir. 

3 - Mii'sa6aka A.nkarada Vekaletçe intihap edi
len heyeti mümeyyize huzurunda atideki 
de1 slerden yapılacaktır: 

1 - Ormancılık nebatatı ve eşçann tavsifi, 
il - Silvil~ültür, ilmitürap intifa ve teknoloji, 
Dl - Amenajman ve tekip, 
iV - Hayvanat, haşarat, emraz, 
V - Topografya, riyaziye, 
4 - Lisan imtihanı Almanca, Fransızcadır. 
Bu lisanlardaıı birinin intıhabında talip serbet

t·ir. Ve yukarıdaki umumi ders guruplarından mü-
aabakada muvaffak olanlardan müsavi şeral'tte bu
•r.ınanlardan lısanı kuvvetli olanlar tercih edilir. 

5 - Müsabakada ih1·azı ehliyet edenlerin uhtele
tinde memuriyet mevcut ise Avrupaya hini izam-
Qrında memuriyetlerini terkedeceklerdir. 

6 - Müsabakaya iştirak edecek olanların Anka· 
t-aya azimet ve avdet ve müsabaka vaktindeki mas
ral ları kendilerine aittir. Yani bu müddet zarfında 
'>lezun addedilirler 

7 - Müsabaka ımtihanı 1Kanunusani931 tari
hinde icra kılınacağından bu seraiti haız talipler.!n 
ııihayet 15 Kanunuevvel 930 'tarihine kadar ba is· 
tida Vekalete müracaat eylemeleri ve bu ilandan 
evvel ve muayyen müddet geçtikten sonra vaki mü-
rocaatlaF~ nazar1 dikkate alınmıyacağı ilan olunur. 

Emva i metruke müdürlüğünden 

satılık iki bap hane ile bilfi hava 
Dükkan hissesi: 

Bakırköyllnde Sakızağacı mnhallesinde lstanbul caddesinde 
154 ve 156 numaralarla murakkam ve. bir senede merbut olup 
alt katları: birer oda birer mutfak ve birer hala. Ust katlan: 
ikişer oda ve birer mikdar bahçeleri havi iki bap ahıap hanenia 
bedeli dört taksitte ödenmek üzere 1200 lira 

Kasımpaşada Camiikebir mahallesinde Dört kuyu sokaj'anda 
36 numaralı bilA hava dükkanın 120 hisse itibarile Hazineye ait 
34 tam ve bir hisıenin sülüsü Te sülüs hissenin üçte birinin be
deli nakten ve berveçhi peşin verilmek üzere 210 lira. 

Balada evsafı muharrer emlfikin 16-12-930 tarihine müsadif 
Salı günü saat 14 de müzayedei aleniyeleri mukarrerdir. Talip
lerin % 7 ,50 temind makbuz.larile Istanbul milli emlak mlidürt. 
yeti Satış komisyonuna müracaat eylemeleri. 

Anbar inşası 
Tiitün inhisarı urnııoıl ınüdür1iğiııden: 

Bnlıkesirde inşa edilecek tütün anhan in~aatı kapalı zarfla mil
nakasaya konulmuştur. Mezkur inşaata ait proje ile şartnamei 
fenni ve saireıi 3 lira mukabilinde Tcrileceğinden taliplerin idarei 
umumiye ınimart şubesine müracaatla almaJan ve 20 Kinunun 
evvel 930 cumartesi günü zarflarını Galatada mübayaat komia· 
yonuna tevdi f'tmeleri. 
~~~~~--~--~~~----~--~~~~~-

·-~ En son model ve gayet iktısath •
Bütün kış mevsiminde on çeki odun yerine yalnız bet çeki 

sarfiyat yapan ve her sene tamire ihtiyaç göstermeyen 

•kMarkalı odun soba
ŞJ )arımız gelmiştir. 

Her nevi odun ve kömür ve ıömine antrasit . 
SteUa markalı sobalarımız dahi vardır. 

Istanbul Meydancık, Türbe ıokak No. 6 

• ~ Şik Soba 1\f ağazası N. Şirakyan ~-· 

IM.M. V. ıatın altmı heyetı 
il6nlerı 

BavA ~edikli küçük zabit mektebi 
için 65 takım iı elbisesi, 140 nenesim 
30 kııpur. 59 hıırici elbise, 59 haric 
fotln iki şutnımede olarak 29 l I -9JO 
Cumartesi günü saat rn, 30 • 14 de 
Fındıklıda he) etimizde- pazar-
lıkla ihale edileceğinden taliplerin 
Şartnamesini \"C nilmune)erini heyetimiz· 
de görmeleri ve ihale Slatinden evvel 
teminatlariyle birlikte heyetimize müra
caatlan. • • • 

Pirinç 4· l 2 ·980 Saat 15 
Bulgur 8·12-940 Saat I 5 

Merkezdeki ~ıtaat ve müessesatın 
ihtiyacı olan pirlnç ve Bulgur kafalı zarf· 
la ve ayn ayn şartnamelerle münakasa
ya konmuştur. Balddaki ih:ıle tarih ve 
saatlerde Ankara merkez sann alma ko
misyonunda yadılncaktır. Taliplerin şart· 
name almak ''e tekliflerini Yermek üze· 
re teminıtlarile mezkQr komisyona mu· 
raca atlan. 

• * * 
ismi • lhele tanhı Jhale saati 
Yerli balık yağı 14·12 930 13, 20 

lngiliz bezir yağı 14-12 930 14 
Süllye 1~12 930 14 
Arap sabunu 14-12·950 14, 30 

Harbiye dairesi için dört kalem 
malzeme aleni mlinakasaya konmuıtur, 

ihaleleri hizalarında yazılı tarihlerde fın· 
dıklıda heyetimizde yapıl:ıcaktır. Talip· 
!erin yirmi kuruşluk pul muknbilinde 
şartnameleri almaları ve ih:ıle sa:ıtinden 

ewel teminatlarile heyetimizde hazır 

bulun malan. 

Hali tasfiyede Bulunan Türk 
Anonim Şirketi tasfiye memur
luğundan: 

Hali tasfiyede bulunan milli 
ticaret Türk anonim Şirketi 
heyeti umumiycsinin tasfiye va

zifesinin izahı, pJançonun tetkiki 
ve ]azım aelen kararın ittihazı 
~ımmında kanunuevvel ayının 
4 üncfi per~embe saat 9,5 da 
içtimaı kararlatlmlmış olduğun
dan hissedaranın mezkfır gün 
ve saatte Ömer Abit hanında 
dördüncü katta 21 numarada 
haz.ır bulunmaları ilan olunur. 

Hali t:ısfiyedc bulunan 
Milli Ticaret Tlirl; Anonim 

~iı ketı tasfiye memurları 

1 D efterdarık llAnlar~ 

SATILIK YALI 
Üsküdar iskelesi yanmda No. 

ı2 .. ,t7 eski Dibağhane yeni pa~a 
limanı sokağı, Hacı Hasna ·Ha
tun mahallesi UskOdar-sağ tarafa 
Nikola efendi arsası, ıol taraf 
Behçet B. arsa11, arkası deniz 
ön tarafı paşalimanı caddeıi!e 
çevrilmiı kısmen kiriir S oda 
salon mutbah Ye aair m&ftemillt
lı eski liman dairesi. bedeli 8 .e
ne ve 8 taksitte verilmek ıartile 
tahmin edilen kıymeti 3945 lira, 
satış açık artbrma 29 teıriııiaaai 
930 pazartesi 1 S Defterdarhku. 

M. 395 

KIHALIK BAKKALLIK 
Y EHi - Adliye dairesi 
yanında umumi tevkifaue 
bakkaliyesi şeraiti daire
sinde 3 sene müddetle ki
raya Yerilecektir. Senelik 
kil' ası 30 O lira, k ralan•8 k 
açık :.H Uırma 30 teşrinisr-.ni 

930 tH,zar 15 defterdarhkta 
(M-417) 

lsıanbul ikinci icra memurluğundan : 

Bir borçtan dolayı mahcuz ve 
paraya çevrilmesi mukarrer muh· 
telif cins ve eb'alta balı eıyası 
1-12-930 tarihine müsadif pa• 
zartesi günü saat on tiçten iti
baren sandal bedesteninde açık 
artırma ıuretile sahlacağından 
talip olanların mahalli meı.kiirde 
hazır bulunacak memuruna mü• 
racaatlc:m ilin olunur. 

Hukuk talebesi cemiyeti kongre 
riyasetinden: 

28 - 11 - 930 cuma günü ıaat 

9,5 ta Sultanahmctte talebe bır
Jiği binaıında cemiyetimiz ikinci 

kongresini aktedecektir. Bnttın 

asli atanın teşrifi rica Ye ilAn 

l olunur. 
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~lA TBAA VE DAR~:HANE 
IST.A~BUL. Babıali Ankara caddesinde "VAKiT YURDU. 
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k ·yede eskidenberi sevilen ve aranılan hakiki Elbise münakasası 
Nafıa fen rnektebı ırıiibayaat k 

nıis, 'onundnn: &A AA 
OTOMOBiLL • 

ı 
Tal ebe için yaptırılması muktazi 127 takım elbise 4 kanunue 

930 tarihine müıadif perşenbe günü saat 13 te ihalesi yapılın 
üzere kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. Şartname 

görmek için hero gün münakasaya iştirak edeceklerin de ye 
ihalede Güm~c:su) unda kain mektepimizde müteıekkil komisy 

VE 

ViS KAMYO ETLE 
GELMiŞTiR. 

~ . 
muza teminatı muvakkate makbuzu ve ticaret odası vesikaları 

gelmeleri. 

Yeni gelen GRAHAM KARDEŞLERi fabrikasının 1931 moddlerinde çok bir değişiklik yok
tur. Zira GRAHAM otomobiHeri ayni fiat ayarındaki bütün oton.obiHeıden malzı;; mc, makine,gös
teriı ve lükslük itibarile çok yüksektir. 

Rn~oro encümeni ~oinıii uilôyelin~en: 
Evvelce mevkii münakasaya konulup bazı esbaptan naşi tehi 

edilmiş olan Ankara san'at mektebine yemekhane mutbak baoY 
vesair inşaatı bukerre şeraiti sabıka dairesinde ve kapalı zarfl 
tekrar mevkii münakasaya konulmuştur. 

Bazı otomobil fabrikaları 1931 modellerinde 4 vitesli otomobiHeri ilan ve mrtediyorlar. 
GRAHAM olomobiUerinin spes al modellerinde 3 senedenberi 4 vites mevcuttur. 

1 - Taliplerin bedeli muhammen olan 29,953 liranın yüıd 
yedi buçuğu nisbetinde olan 2247 lirayı muhasebeyi hususiy 
veznesine teslimle alacakları makbuzu veya o miktarda bank 
teminat mektubunu teklif zarflarına koyarak encümene verm 
mecburiyetindedirler. 

Diğerleri 8 silindirli modellerini ilan etmektedirler. GRAHAMlar seoelerdenberi bir hat 
üstünde sekiz silindirli motörler imal ettiklerinden bu da onlar için yenilık değildir. 

2 - Yevmi ihale 4. 12. 930 tarihine milsadif Perşembe gno 
saat 15 tir. 

Pariı 1931 senesi salonunda takdir edilen GRAHAM otomobillerinin 
bilQmum camlan kırıldığında dağılmaz ve kazaya meydan vermez bir 
nev icattır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin yevmi muayycninde encümen 
daimii villyete Ye şeraiti anlamak isteyenlerin her gün mezk 
mektebe müracaatları ilan olunur. 

Dünyanın en meşhur rekorların· 
dan GRAHAM lar 12 ayda 15 ini 
kazanmıılardır. Bunların bazıJa
nnda yaptıkları sürat te 150 kilo-

Kundura münakasası 
Ali deniz ticaret mektebi müdürlUğünden: 

t metrodan fazladır. GRAHAM 
OTOMOBiLLERi: Otomobillerin 
lideridir. Fiatlar: 3650 liradan 
başlar. 

53 çift yerli malı vidaladan Te 12 çift vaketeden mamul cem'all 
65 çift kundura 14 -12 - 930 tarihine mUsadif pazar gUnü ıaıt 
on beşte ihalesi icra edilmek üzere münakasai aleniyeye vazoluJI" 
muştur. Taliplerin şartname ve nümunelerini görmek üzere Ort~ 
köy caddesinde kain mektebe ve münakasaya ittirak edecekler•' 
Istanbul iktisadi mUesseseler mubasebeciliğine tevdi edecekeIJ 
ve mukabitinde alacakları teminatı muvakkata makbuzunu hl' 
milen yeTm ve saati meıkurda mektepte müteşekkil komisyoof 
mahıusuna müracaatları. 

A;;:doJu'da acenta 1 ı Oton10 Ji1 ve Jevazınıı Liınıte~ şirketi j 
aranıvor ---- Taksim Ağaç Dibi No. 40, lstanbul 1 

1 

Elbise ve saire müna"' 
1 Devl et Demir yolları llAnıarl 1 

Haydarpaşa ve civarmda mukim demiryollar memurin ve müı
tahdemininin muayene ve tedaviıeri zımnında her gün gidecek 
doktorlara kiralanacak otomobil için yapılan münakasaya iştirak 
eden talipler tarafından teklif edilen fiatlar haddi itidalde gö
rülmediğinden işbu münakasanın 27 - 11 - 930 perşembe günü 
yeniden icrası takarrür etmiştir. 

Bu işe talip olacak otomobil sahiplerinin işletme müfettişliği 
kaleminden tedarik edecekleri ıartnameyi okuyarak yevmi mez
kfirde syt on beşte Haydarpaşada icra edilecek münakasaya 
yüz lira teminat akçasnı hamil oldukları halde iştirakleri ilan 
olunur. 

lf lf • 
Yerli 125,000 adi tuğla, 39000 Marsilya kiremidi ve 4000 

mahyelik kiremit kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 
Münakasa 15 • 12 • 30 Pazartesi günü saat 15 de Ankarada 

Devlet demiryolları idaresinde yapılacaktır. 
Mfinakasaya iıtirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu

vakkat teminatlarını aynı günde saat 14,30 a kadar miinakaaa 
komisyonu katipliğine vermeleri lazımdır. 

Talipler mUnakaıa şartnamelerini ,, 2 ,, iki lira mukabilinde 
Ankarada, Eskişebirde ve Haydarpaşada idare veznelerinden 
tedarik edebilirler. 

... . .. 
5o0 ton Gfirgcn 500 ton çam odunu kapalı zarfla münaka

saya konmuıtur. 

Münakasa 15-12- 930 tarihinde Pazarteai günü saat 15,30 da 
Ankarada Devlet Demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektup1annt ve muvak
kat teminatlarını ayni gfinde saat 15. şe kadar münakasa komis
yonu kiitipliğine vermeleri lazımdır. 

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

..... * 
Samsun poz bölüğü erzakımn kapalı zarfla münakasası 9-12-930 

Salı günü saat 15 te Samsun işletme müfettişliğinde y.ııpılacaktır. 
Taliplerin münakasaya iştirak etmek için muvakkat teminatlarile 
birlikte Samsun işletme mllf ettişliği encümenine aynı gün saat 
14,30 a kadar müracaatları. 

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

11rt .
1

A 1. d • A kasası 
U o uı oye 1 uoınıı Ali deniz ticaret mektebi mndnrlnğünden: 53 adet kıtl•; 

.. • ~ nevresim, 53 takım harici, 53 takım dahili, 65 adet şapka 1 O 

encunıenln en 1 

adet hademe elbisesi ve 56 adet iş baıı tulumu 14 - 12 - 93" 
' tarihine mUsadif pazar günü saat on dörtte ihaleleri icra edihne 

1 - Bedeli keşfi (11207) lira- nzcre münakasai aleniyeye vazolunmuşlur. Taliplerin şartname .,., 
dan ibaret olan Urfa Diyarbekir nümunelerini görmek üzere Ortaköy caddesinde kain mekteb• 
yolunun 118 inci kilometrosunda ve münakasaya iıtirak edeceklerin lıtanbul iktısadi mUesseselef 
Kerteş çayı nzerinde beheri altı- muhasebeciliğine tevdi edekcekleri ve mukabilinde alacaklafl 
şar metro açıklığında iki gözlü teminatı muvakkata makbuzunu hamilen yevm ve saatı mezkurd• 
kemerli kfügir köprünün mü- mektepte müteşekLdl ksmisyonu mahsusuna müracaatları 
ceddeden inıası ve ihalei kat'i-
yesinin kabulü tarihinden itiba· 
ren üç ay zarfında ikmal edil
mek üzere kapalı zarf usulile 
ve 15 Teşrinisani 930 tarihinden 

Istanbul Emvali EvtarJl 
idaresinden : 4 Kanunuevvel 930 tarihine ka

dar yirmi gün müddetle müna-

kasaya konulmuştur. Ahmet Hamdı eleu<l ı nın isl ı kr .. z eylediği "ehaliğ 0111"
1 2 - Münakasaya dahil olan- 1 

1 
·ıl 

lardan bedeli keıfin yüzde yedi kalJiJin le ic.faremiz uhdes:nde vefaen ıııefnıg bu uı d" 
buçuğu nisbctinde depozito ve l\asınıpaş.ıda Nalıneı Hasarı malıallesirıde ~ulnksız c:-ı .. 
teminat mektubu alınacakır. <lesinde 46 numaralı müfrez hir kıt'a arsa saLılıkur. ~ize' 

3 - Münakasaya iktidarı fenni ı 6" 
ve malisini isbat edenler kabul ktlr arsa 385 arşııı lC'rhiin<le olup bir tarafı Mchnıe f;f . 
olunur. ki efendi hane ve haheesi, IJir tar·afı nıiitekait Yusuf 

4 - Münakasa, evrakı keıfiye arsası, l>ir taralı ayni ~arsadan nıi'ıfrez 48 unmarah .. ''~53; 
ve .şeraiti mahsusuna tevfikan ıLl 0 
icra edilecektir. b:r tarafı <la Kulaksız caddcsılc mnlıc:Jut olup , yu 

5 - Taliplerin münakasa Ye metredir. 
ihale kanunu mucibince tanzim · fl:l"' 
edecekleri teklifnameleri pullu Birinci miizayedesi 150 lir~ bedelle açılnıı~, kaı'i ··~ıi· 
olarak Kanunuevvelin dördüncü les ııin de 22-11-930 tarihinde yapılacağı ilan edılıll 1~1jŞ günü saat 

12 
de Encümeni vila- Ogün yaı)ılan u•iiza"·e<lede lazlasırıa talip zulıur etoıeııtı"" 

yet kalemine makbuz mukabi- - ., k il 
tinde tevdi edeceklerdir. ve mezktir miktar da lı :.ıddi Iayıkınc.Ja görülmiyer~ · ~.,... 

6 - Evrakı keşfiye ve projeyi Za)·e<le 10-12-930 ç.u·ş3ml~1 giiııünc kadar teıı . dı~ c 
1
•
1
'J., 

görmek ve daha fazla tafsilat · · 1, 1 1 J 1 ı, i!3 " 
almak arzu eden taliplerin Urfa mıştır. 'az asımı ta ı p o an ;ı r ogiin saat 15 utıÇllo jjlit' 
Nafia baımühendisliğine veya <lar Adi ye b ; nası dahilinde lstanlıul EıuvaJL,Ey.taJJl 1 

Ankarada yollar umumi müdUr- resiııe müracaat etsinler. 
lüğüne müracaatları ilin c:Junur. ------------------------:::-


