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Güzel bir karar 

İş banka ı 
Sıkınbda olan tüccan 

taznk etmiyecek 
bmirde bulunan iş bankası 

umum müdürü Celal B. lzmir 
gazetelerine beyanatta bulunarak 
demiıtir ki: 

- lzmirin iktisadi Taziyeti ge
çen seneye nazaran daha iyidir. 
Senebaşı mUnasebetile hesapla
rını kapatan ve bilanço yapan 
tüccardan ııkmtalı vaziyette olan· 
lan iş bankası taahhütlerini ifa 
için tazyık etmiyecektir. Diğer 

nu 

1 Şehir j 

Ha~ 
Yeni Müsabakam17. çok caz;p ve 
hedıyeleri çok eiıteresan oiacak 

ı,tirake Hazırlanınız ! 
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-·mizde '"i Yunana törleri 
tımız 

mneı 

kası 
lilmıı 

B 

Darülbeda yi ile 
vermek 

müşterek 

istiyorlar 
oyunlar 

' Bu suretle Türk - Yunar ' 'o~tlu{?:una daha 

bankaların da ayni ıuretle ha- HAmit Bey 

reket e..ıecekıerini tahmin edi- Damla damla su j 

~ -=--....._m_ü,fit olacaklarını ::,ö) ıü yo ... r~_ıa_r_~----. 

yorum. tJ 
F k F•f Küçük bankalann birleşmesi yzğzn yzğzn altın -ı 

L _ ~ Q. S 1 m haberini memnuniyetle karşılarım ~ 
\~e münasebetsiz Knçnk bankalar "füzyon" u Av- Miid'iJrtln beyonatına 'f 

"" lllanzaralar mı çekmek rupa ve Balkanlarda çok tecrü- beledi ve cevap veriyor ~ 

Hariciye V ~kiii;i';-f{;;~~dr...-.r.a ~.Ad~~-~kiıi 
Tevfik Rüştü 8. Romada S. Grandi 
ve sefaretimiz erkanı tarafından 

.karşı landı 

v-.j 

t Cenevrede toplanan tahdidi tinin misafiri olacaklannı yaz-
~slihat konferansına giden Ha- mıttık. 
~ci~e Yekilimiz Tevfik R~ü Aıağıdaki telgraf Hariciye 
ı.eYin İtalya Baıvekili Sinyor vekilimizin muTasalabnı haber 
l''U l vermektedir : 
d·~ •o ini tarahndan davet edil- R 27 (A A) T ki 
ıgini ve müıarünileyhin aazeteci oma, · · - ür ye 

Ilı b • hariciye vekili Tevfik RUştü B. 
~ t uılardan Asım, Mahmut. Romaya gelmiş. M. Grandi ile 
~cnıettin beylerle birlikte Ro- Türkiye sefareti erkanı tarahn-
~ giderek Italya hükfıme- dan iıtikbal edilmittir. 

Bir açık mektuba 
cevap veriyor 

Ankara, Z1 (A. A.) - Adliye vekili 
Yarın gazetesinin 25 teşrinisani tarihli 
nüshasında kendilerine hitaben intişar 

-
DarUlbedayi rejis&rü Ertujrul Muhsin ve aktör ı<emal beylerle 

Dartılbedayile mOıterek bir oyun vermek istiyen 
eden açık mektup dolayısile ajansımı· ıehrimizdek Yunan artistleri 
za atideki tavzihi göndermişlerdir: iki gündür sehrimizde temsiller ve· nan artistleri ile oynamasını teklif n-

. ~a~ gazetesinin .. 25 t~rinisani !'4· ren "Yunan a~istleri şirketi,, san'at- tiler. 
rihlı nushasında mundenç ve adlıye karlarından bir kısmı dün matbaamıza Bu teklif haddi zatında iyi ve tntbi· 
Tekiline hitaben Yazılmış mektupta bah uğnyarak ıüzel bir teklifte bulundu· kı kabil bir tekliftir. Esasen bu tarzda ' 
solunan dava adliye müfettişinin ve ma lar. · artist mübadelesi Türk ve Fransız, 
hallt müddeiamumiliğinin mütalealan- . Yunn nrtistleri. Türk . Yunan dost· Türk l'e Ermeni artistleri arasında da 
na b!naen vekale~çe yapılan ~ü~caat luğunun her sahada olduğu kadnr snn' e\"\·ela yapılmıştır. Tiyatro san'ati hak
ilzerıne ve temnz mahkemesının bu at sahasında da ne dereceye kadar sa- kında sözü dinleni rbir zata nazaran 
baptiıki mutlak salahiyetinin kullanıl- mimi olduğunu göstermek için kendi bu mübadelenin daha ziyade klflsik e
ması suretUe Denizliye naklolunm~Ş· repertuarlarında ve Darülbedayiin re- serlerde kabil olacağı bildirilmiştir. Yu 
tur. Davanın emniyeti umumiye nokta· pertuannda mevcut olan klasik bir ese· nan artistleri de ayni fildrdedirler ,.e 
smdan Antalyada görülmesine mani <>- rin her iki heyet tarafından ayni nk· Otello, Azarya, Meraki ve ya Şekspirin 
1~ ve esas mektubu yazanca ~~ kabul şam oynanmasını ve rumlarm baş ro- eserleri gibi piyeslerde adapte değil bu 
edılmekte olduğu anlaşılan mulAhaza- Jünü oynıyan Yunan artistin Ddarül· nun tercüme olmak şartile) knbil oln
lar vek~letçe. Antalyaya civa~ olu~ mek bedayi san'atkarlan ile, Darülbedayi- cağı muhakkaktır. Bu piyesler de her 
tupta zıkredılen Yerlerin cUmlesı hak· de baş rolü yapan türk artistin de Yu- iki trupun repertuarlannda mevcuttur. 
kında varit görUlmüştür. Vatandaşla-
~ hh· v•vn müteaddit olsunlar tabii 
hAldmlerlnden başhcı :tıttkfmler hqauru-

na gitmefe mecbur olmalarını ıörmek 
teessürü muciptir. Fakat müstesna hal· 
Ierde kanunun gösterdiği fevkalade ve 
zahmetli yollara gitmek gene kanunu 
tatbik etmekten ve binaenaleyh vazife 
ifa etmekten başka bir şey değildir. 
Suçlu kim olursa olsun hakkında kanu 
nun emrettiği muameleyi yapmak adli 
ye makamlarının vazifesidir. Fakat ka 
nunun çizdiği eşkRl ve merasimden ay 
rılmamak şartne. 

Protesto mu? 

Güzel kadın bakışlarından,çeh
relerindeki manalardan anlar 
mısınız? Ya- Evet! Ya-Hayır! .. 
Evet ! diyorsaı1.ız mutlaka bir 
iki güne kadar açacağımız mü-

sabakaya iştirak ediniz ... 

M. Meclisinde Gayrimübadillere tevzıat Os~anl_ı borçlarının ha- Tayyare cemiyeti ~elediye intihabından 
l. Ankara 27 ( A.A.) _ Büyük Ankara, zr (VAKiT) - Yunanlılar n11llerı n~ Y·1pm1şlar dün Ankarada intihap yapb şıkayetler devlet şurasında 
:~hllet Meclisi bugün Reis dan tazminat olarak alınan 62,000 ingi- Ankara, 'n (\AKIT) - Osmanlı A k . 27 _ ( A A ) Tü k Ankara, '.n (YAKIT) - Belediye in-
• '- Jiz lirasının ..,...yri mübadillere tevzii borçlarının alacaklıları Paris sefirimi- t 

0 
ara • . t ·k ' . 'd r tihabı hakkındaki şikayetler Dey]ct 

t eıs:ili Refet beyin riyasetinde b.. • _ •• ı· d . ayyare cemıye ı mer ezı ı are 
0 l hakkındaki karar heyeti vekıleden çık ze protesto mahı>e ın e hır beyanna· h yetı' 1• t'h b b b .. l Şurası deavi dairesinden umumi heyete P an k • t b l d ' . . B .. . e n ı a a uguo yapı mıı ;; nıış. e serıye u onma ı- mıQtır Mnli,,·ece kanun muamelesi ik· me vermışlerdır. eyanname henuz hü· F t (R" ) M h"dd' N . gelmiştir. Bugünkü umumi heyette 12 
''rıd ':/ · J ~ k·.. . • ve ua ıze • u ı ın amı 
et •n cumartesi günü içtima mal edilip üç dört gün sonra gayri mü u~ete gelmernıştir. ( Bitlis ), Mahmut ( Siirt ). Celal intihap dairesinin intihap usulleri kn-

J:tıcL U d w l t b d'll · ti' · il kt' f · 1 · ) nuna muvafık olmadığından feshedil· ıt zere agı mıı ır a ı er cemıye emnne ver ece ır. ra n a hudut mese1esı ( zmır , Saffet (Erz ncan), Hakkı 
bef . . . Karara göre memleketlerine avd~t h~k- Ankara, 'n (V AKIT) _ lran sefiri ( Van ), Hakim Riza ( Isparta ). miştir. Du dairelerde tekrar intihap ya-

terda r lı k takı ıkramıye k.ından mahrum ga.rb.t Trakya m.ultcı.le· Hüsrev Bey du··n geldi ve lsmet Paaa Rasim (Sı'vaı). Abdülhak (Erzin- pılacaktır. · 
ı~k~ra, Z1 (V AKIT) - De!terdar· n de ~u paradan ıs~aklan nıspetın· ile görüştükten sonra lstanbula har~- can), Asaf (Buraa), Bahri (Erzu· "'Ali""~f~(M';8~';f;~}:°"-HUs~ylııT-
h~ i_ıkramiye meselesi hakkında mu de istıfade edeceklerdır. ket etti. rum) beyler azalığa ve Neşet tnnbul), Kamil (lzmir) Beylerde 
df ld.~1 Umumiye müdürü Faik Bey de hakkında tahkikat yapıldığını bilmiyo- Iranla aramızda badema hudut me- ( Aksaray). Emin ( Tekirdağı ), yedek az:ahğa seçilmiştir • 

.... :la rum, vekAlette bu husus hakkında uıa- selesi kalmamıştır. Komisyon tahdidi ·-

~bul u~:!!erdan J:.fik .1!! Ul~:!, yoktur. .- .!udu!: . .!:!; .. ~ak~!~ ·~~~g 

~efil ay cemiyetinin dlfnha kongrcrıfnden bir intiba 

Yeşil Hilil 
OQn aen\llk "kongrıainl yaptı 

Yeşil ay cemiyeti ıenelik kon· 
gresini dün Türk ocağı koofe
ranı ıalonunda yapmııtır. 

Kongre reis Mazhar Osman 
Beyin nutku ile açıldıktan sonra 
ıenelik mesai Ye hesap raporla
n okunmuştur. 

Bundan sonra lbrabim Zati B. 
1 

(içki ye içtimai ceraim) Cevat 
N. Zekli Bey de (aile cellltlan) 
mevzuları Uzerinde söz ıöyliye· 
rek içkinin oynadıtı ro!lerden 
bahsetmit!er ve yeni idare he
yetine Maıhar Oıman, Zati. Mi
ralay Atıf, Fahrettin Kerim ve 
Şevket Beylerin se~ilmes:ai mü· 
teakip konıre bitmiıtir. 

-Akşam oldumu bir ummam z:uımete dalıyorum be bıradera.. 
- Boiaıi~iede oturduğuon eauen bilirim, 



~~ - 2 V AKIT 28 T eşrinsani 

Japon felaketi 
223 kişi öldii, 146 kişi 

yaralı 
Tokio, 26 (A.A) "Resmi" Son 

zelzele neticesinde ölenlerin mik
tarı 223, yQralaJ ran ınikt rı 146, 
kaybolanların miktarı da altıdır. 
Bir çok mebani harap Yeya ha
sarzede ol muştur. 

Yıkılan binalar 
Tokio, 27, - Dünkn zelzele 

esna11nda 252 kiti ölmüş, 143 
kişi yaralanmıf, 1550 bina tama
men ve 4637 bina kıımen harap 
olmuştur. 

Volkanın 
Tokio, 27, ( A.A) - Dünkü 

zelzeleler baılıca köylerde ve 
tarlalarda tahribat yapmıştır. 
lzu yarı adasının ticaret ve sa-
nayi faaliyeti çok arsılmııtır. 
Maddi hasarat Shimizu limanı · 
ile bu ıehirde bulunan fabrika
lara Ye Tanna tüneline münba
ıır kalmıı gibi g6rülmektedir. 
Shimizu limanı ile fabrikaların· 
da wkua gelen hasarat bir mil
yon yen tahmin olunmaktadır. 

Tanna tünelinde de ehemmiyetli 
hasrarat Yardır. Bu tUnelin inşa-

llJ}a bjr kaç ıenedel) beri devam 
olunmakta idi. Tünelin yapılma11 
için şimdiye kadar 20 milyon 

yen sarfedilmiıtir. Mutahassıslar 
zelzelelerinin merkezinde bulunan 

bu tünelin inşa ına ait ~meliya· 

tın civanndaki volkanlann faa
liyeti artı1ınata kısmen sebep 
olduğu fikrindedir. 

Daimi komisyon 
Cenevre, 27 (A.A) - lhzan 

lr:omiıyon ileride teıkil edilecek 

tahdidi teılibnt daimi komisyo
nun nizamnamesini tertip etmit~ 
tir. , 

Mazpata muharriri M. Politisln ., 
beyanatına nazaran tahdidi te -
libat daimi komisyonu bir mura· 
kaba komisyonu olmaktan ziyade. ' 

raporlan bir merkezde toplamak 
ve tahkikat yapmak viızifelerile 

ınOkellef komisyon mahiyetinde 
olacaktır. 

Reg ip gec:e ı 
DDn gece Regaip kandiline 

ınllsadifti. MUılnmanhk mefkü-

( 
r= -

Talebe birli 1 
Yükıek 1ehııle mensur 

kongreye hazırlanı 

-
MATBAA VE DAREHANE 

IST .ı\NB UL. Babıali Ankara caddesinde "VAKn YURDU. 
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Uzun müddettenber' ~, 
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talebe birliği bugnnlerde h k El b • .. k 
tetekkül etmek üzeredir, ' ve aranılan aki i ıse muna asası 
sek tahsile menıup gençle 
.ıin bu birlik etrafında to 
masını temin için bir teşe 
v ki olmuı ve dün Tıp Ta 
Yurdu, Millkiye, Hukuk, Mü 
dis, Ticaret, Edebiyat, ve L 
zel San'atlar akad~misine me 
sup mürahhaslar Tıp Talel 
Yurdunda bir top)anh yapmırE 
lardır. lh:ıari mahiyette olan b, 
toplantıda birliğin ihyası mes 
lesi üıerinde hararetli pıünak • talar Ye muhtelif noktai nazar 
lar cereyan etmiıtir. Bu husust. 
Mülkiye mUrahhaslannın nokta 

• 
ı 

LE 

nazarları teksif edilerek birliğfoddlerinde çok bir değişildik yok
dahil ?lacak yükse~ lah~~le men'Dn.obilleıden malz1o.me, makine,gös· 
sup bılumum cemıyet murahhas· oh'nar ..... , maçıaı a ıştirak etmeı~ı 
larınm fcvkalAde tekilde bir bakkıpdaki memnuniyete bir kat 
kongre aktetmeleri takarrür et- d h · t d"I kt" · · K a a rıaye e ı ece ır. 
mı§tır. ongre 15 gün ıonra 
yapılacaktır. Ruzname olarak Bundan Jla~ka talebe arasında 
e ki heyeti idarenin hesaplarına vücutça zayıf, sıhhatleri itibarile 
tasfiye, nizamnamenin tadili ve dik~at ve nekahate muhtaç olan
yeni id re heyeti intihabı mese- Jarın ayni şerait dairesinde spor 
leleri tesbit ediJmiıtir. faaliyet ve hareketleril~ meşınıl 

irfan nahasmda enerjik bir edilmeleri çok kere menfi ve 
pıeTcudiye_t ~öst rmek kabil bir muzir neticeler veriyor. 
zDmreye ıoliısar etmeden bun
dan münevver geçleri ayni ca- Binaeqale~p, ha talıktan y~ni 
mia altında toplamak ve öğleden kalkmış vucutları 7orulmağa, 
beri cereyan eden dedikodulara fazla di.d~nmeğe müs~i~ olmıy.an 
bir nihayet Yermek gayesile top- talebe ıçın, sıhhatlcrını takvıye 
lanacak fe•kallde kongreye ylik- ede~ek ayn ~ir be~en ter.biyesi 
ıek tahsildeki J?Gtftn me~eplile- programı _tatbık edılecektır. Bu 
rin iştirak edeceği muhakkak husuıta bır de talimatname yapı-
addedilmektedir. lacakbr. 
~~~~-"'!--~~~------~--~--~~~....,.-...-----~~.-.-----

Kastamonuda A 

aarı bir mektep 

• j &Jı < t 

Mektebin t•mel atma mf!rasfmf e•nasında 
Kastamonuda Namazgah meydanın- Kastamonunun yetiştirdiı':;'i kıymetli 

da kırk bin lira sarfile asri bir ilkmek- gençlerden munllim ve muharrir Talat 
tep binası inşamna başlanmıştır. Mek· Mümtaz Bey bu merasimde güzel bir 
tebin

1 
temeKI atma meras1i~.i geçenlerde nutuk irnt etmiştir. J{nstamnudn (Foto 

yapı mış, nfitamonu va ısı Murat, ma· , . . . . 

Nafıa fen ınektebı 
nı is,·on u nd<tn: 

nılibayaat k 

Talebe için yaptırılması muktazi 127 takım elbise 4 kanunue 
930 tarihine müsadif perşenbe günü saat 13 te ihalesi yapı 
üzere kapalı zarf usuliy)e münakasaya konulmuştur. Şartnam 
görmek için hero gün münakasaya iştirak edeceklerin de ye 
ihalede Güm~~SU) unda kain mektepimizde müteıekkil komisy 
muza teminatı muvakkate makbuzu ve ticaret odası vcsikala 
gelmeleri • 

Hn~ara encümeni ~ainıii uilôyetin~en : 
Evvelce mevkii münakasaya konulup bazı esbaptan naşi le 

r •• - - • ~ • •• ~ i \.. "'"' .C. .t .. "I ... ..,. • fi " "f,. l 

muameleli evrakı gümrülder umum mü· hataların deyin ilmiihaberi maka 
diirü Ihsan Rifat Ileyfendiye gönder· dı:ı: 
dim. Meseleyi süratle tahkik ettirdiler. Fakat maha11i olarak kabul ,·e 
Yapılan muamelenin haksızlığı nntnŞI· subunn hükurnetjmiıce tasyip bu 
lınca memurlan hilafı kanu11 müdafla· duğu takdirde emlak alanların a 

1 I~-ve. takiba.tta~ menettiler. Bu p~k ~a- y~lar retlerin deki maıb:Jtalartl\ 
hu hır şe)·dır. F aknt bununla da ıktıfa fcynin muvnfakatlerile icrayı m 

ı 
e~meyip u_zu.n bi~ .~ektup]~ da 1·anhş J>u muamel:"ıtm tasfiyesi noktasın 
bır yola gıttıklerını ızah ettıkten sonra münasip olmaz mı? 
uğradığım nahak mü:;küliıttan dolayı Bir de buray?, artık mubadil na 

ı itiznr etmek hüyiiklüğünü gö terdiler. cir vürut etmifeceği cihetle tcvdU
Bu muamele; cümhuriyet idaresinin fazla imlan rum emlfık ve arnıU 
feyzi olmakla beraber Ihsan Rifet Hey rukesi de bu surete tabi tutulu.
fendinin şahsına ait büyüklüğün de de· libolunun imarı sabıkmdan mü 
lildir. Cümhuriyet idaresinin bu yük· kısmın muhafaza edilmi olııcaif 
sek ve kıymetli memurundan gördüğiim mutnzarrrrJarın son dereceye va 
teshilfit \e iltifata karşı samimi minnet ruretlerine nihayet verilmi bulu• 
ve şükranlarımı arzederim. §Üphesizdir. 

Bu macerayı anlattıktan sonra YR· nu hususta muhterem gaze 
tandaşlanma mühim bir vatan borcunu himmette bulunma ını rica ede 
hatırlatmak istedim: 

Bnzı dairelerde memurların yazif e· 
lcdni suiistimal ettiklerini ,.e halim 
müşki.JUlt gösterdiklerini görüyorum. 
Kadm olduğum halde ufnk bir yolsuz· 

fendim. 
Gclibolll okııu11cıllan 

H. lWsnii 

Hilaliahmer 
luğun miişkülatmı refetmek için riişvet Ger.nlik teckilAtı ye fakir 
vermek Ve yahut iltimas aramak yolla• 'S' T 
ını~1!tdJlmUoım. nurL guıı, guuuc- "" 
kiz saat daireden daireye adam tutup 
dolaştırdım. Hak ız muameleleri bütün 
üryanhbrile meydana çıkardım Ye idare
nin en büyük memuruna bildirdim. 

Yolsuz ve ftnksJz muamelelere ma· 
ruz imlan her vatandaş (adam sen de) 
demeyip Ye yahut işi gııyri meşru yol· 
lnrda halletmeğe çnhşmayıp ta hakkı 
iihnr için benim gibi mücahede etseler 
memleketten yolsuzluk kalkar. 

Cümhuriyetin yüksek memurları 

haklarını müdafaa eden vntnndaşlnra 
f 

azami müzaheret etmekte olduklarını 
her zaman böyle dclillerile ispat etmek 
tcdirler. 

Harbı 
zarar 

Hacer Necip 

umumide 
görenler 

ı ... h ............ ,,, ..... ---··-···--· 
refınde fe liyet dav m edi 

Geçen seneki Hilaliahmer 
gresinde Hilaliahmer gençlik 
ldlab yapılması etrafında g 
ıülmüıtllr. Bu hususta bir ni., 
narnc de hazırlanmıt bulun"' 
tadır. 

Gençlik teıl<ilatmın yapıhP. 
için vekalete müracaat f!dil 
tir. Vekilet yakında noktai 
zarını bildirecek, ona göre h 
ket olunacaktır. 

reıinin ilk teşekkül etUğine 
mfisadif olan bukandil gece i 
münHebetile şehrimizin camile
rinde tenvirat yapılmıı, Mnslr
manlar ibadet ve taatle meş
gul olmuılardır. 

arif l)tüdürü Ismail Kemal Beyler, ,.j. Z:ıhnı} tarafından çekılen yukar<lakı re 

l lfıyet erkanı, belediye aznlıtn ve maa· sim bu temel atmn merasiminden bir 
rif mensupları hazır bulunmuşlardır. intiba göstermektedir. 1 

Kendilerine metruk emval 
verilerek terfih edilmek 

icap etmez mi? 
Gclibolud(ln yazılıyor: 
llarhi umumiden mutazarrır olan· 

Hilaliahmer cemiyeti tar 
dan mekteplerdeki muavell 
muhtaç talebeye sıcak yer1A 

tevziine muntazaman deva• 
lunmaktadır. Bazı mektepler 
talebe tarafından aralarındıı 
ra toplanılmakta, muavenete 
taç arkadaşlarının ihtiyacına 
olunmak üıtere cemiyete gö 
derilmektedir. 

" V AKJT "ın tefrikası: 17 ğınızdan ahrette Hacı Ömer kim bi Gramofonda alaf rnagası, al~tur·' bir lrurtulu§ taraf mı bulaJJ1 
lir ne kaclar azap çeker. kası her türlüsü vardır. Çifte tellisi, Şimdiki kanunlar karışık dni~ 

- Dünyadan bahsediyorum ku- yjllellisi, kaymaklısı şekerlisi ... Her nileri çıkınca eskilerini unut 
zum imam beş dakikacık olsun ah- ne kadar uslu oturayım des~n insa znngeliyor ... Hasılı insamn 
reli unutalım. nm göbeği vallahi kendi kendine ikisi de kalmıyor. 

Suratı ıuhaf bir ifade alan i- oynuyor .. Adamın içinden bir hopla _ 
11 

_ 
marn: • madır geliyor. Yan cehennem yan r' 

Yazan: Hüseyin Rahmi -Ben de sana uya}'6m dn laf kı· neşesile haykırı§ıyoruz. Rukiye ana imnmdan so;, f 
t 1 •· ı ·? C h · · hn büyüklere müracaat e e 'ı • 

zıt ıra ım oy e mı . . - e ennemın yanması ınsana ~ 

- Karışsak ta kaç para eder .. doğrusu .. Sağa bak günah ıola bak Mesela böyle mi diyeyim: (Kı· neşe getirir mi? kat derdine derman bulaJ1'l~1 ' 
Dinle iıret sofrasının etrafında ut günah. Bu ahret korkusundan dün- zın turunç göğsü oğlanın ateşli si- - Oh cehennemin ateşi o esna· içine esbabı müşeddede te§kı 
tmgırt~ları, hafiften bir iki §arkı, y~da artık hiç gö~ ~çmamalı mı_? nesinde pel~zeler gibi tiril ~iril tit- ela bize §enlik fişekleri gibi geliyor. cek diğer cürümler de karı§ır• ,Jff' 
gazel ıle hındnn başlar. Yava ya- Dınle komşu hatırı ıçın sen de hır rerken ha bıre medet ha hıre me· - İcki dumanile cehennemi ~en uzun müddet hapse mahkUfll • 

1 d w : 

vaı ağızlar kızışır, kafalar demle- parçacık günaha giriver. Gramo· et.. lildi sefalı görüyorsunuz. Hapis· Yedi sekiz kişilik bir aile [<ell 
nir. Gramofona bir sıraya çarlston fon çalarken çift çift gençler dan· - imam günahkarlığa o kadar haneyi ne yapalım? Oğluna git sor geçindiren elden mahrum 1' 
pilikları geçirilir. Bu cennetin İ· ıa kalkarlar. Şefik Remziyeyi alır. büyük istidadın var ki hemen ağ- bakalım kotesin duvarları ve bir f l d"" R k" Hanıtn 
• d · d" h · d .. ·· r k k 11 d k k 1 d" G"" l · lf · k h1-"' d Al d se a ete user.. u ıye çın e şım ı ce ennemı uşunmeye ~ap mın o an arasın a ızın a· zın su anıver ı. oz erın ve ecrı ç ma H.umun arasın a a em en d k"I . b 1 k h 01 de J1'l 

kimde mecal kalır .. Efendi.. Papa& barık körpe göğaü berrak elmasiye okumağa başladı. Sakalına ak düş· ayrı ya§amak kendisine nasıl geli· ev e. 
1 .erı es eme e etitti 

ol, imam ol azıcık ta cehennemlikle gibi tir tir titrer oğlanın gözleri müş peluzeden, turunctan sana yor? sun ıhtıyaçlarına par~ y te 
re hak vermek insafını gözden ka- döner. Onları öyle kucak kucağa ne? • - imam benim analık ate§imi için §İlteden yorgan an. gııl• 
çırmamalıdır. seyrettikçe gençliğimi hatırladım. - Nefsi emmere yasa bakar mı? büsbütün yelpazeleme .. Bana bir den, sahandan ba§lar, maneyi 

~· -:: S~na. olm_uı olaca_k kadın bu ~aç zamandır unuttuğum. zev_k!er; Şeytanın igvasından .gafururrahi- nkıl öğ~et ... İmamsın. Yarı hakim şaya varıncıya l(adar he~:ğazl-' 1 
kufurlerı dınletıpte benı de boyum hısler damarlarımda sankı eskısı gı min sıyanetine sığınıyorum. demeksın... Ev tam takır eşyasız ve 
ca günaha sokma bari. bi depre,ir.. . - Nereye sığmsan beyhudedir. - Benim yarım hakimliğim ele- dasız kalır •. 

-O kadar da mürailik istemem - Neuzübillah ıizin bu azgınlı- Sen o hali görsen mutlak azarsm. 1 ğil ya bütün hakimler bile bu işin 



Sdaabda olan tflccan 
tazn)l etmiyecek 

lzmirde bulunan iş bankası 
umum mndnrn Celil B. lzmir 
ıazetelerine beyanatta bulunarak 
demiıtir ki: 

I Foka Film 

- lııııiria iktıaadi vaziyeti ge- 1 

çen seneye nazaran daha iyidir. 
Seaebaıı mDnasebetile hesapla
rını kapatan ve bilanço yapan 
tüccardan sıkıntılı vaziyette olan· 
lan it bankası taahhUtlerini ifa 
içip tazyık etmiyecektir. Diier 
bankaların da ayni suretle ha
reket edeceklerini tahanin edi
yorum. 

HAmft Bey 

Damla damla su 
yz(Jzn yz(Jzn altın 

~mlzcle mflnwltebiz 
lllanzaralar mı çekmek 

istiyor? 
P,b aeali filim gazetesinin 

:-bulun bazı yerlerini alırketı 
eDC:ileri ve çirkin manzaralan 

._Ptettifi yazdmıfb: 
ı..,Dqq yapbğımız tahkik-tta tun

atrendik: 

1-F ctlq 11esli filim ıazeteai evve-
AYJ~ofyada camiden çıkan 

~ •eyd.- ~•JJv~lerinde oturan
,.,. r .. mJerini al~ıı, eopra f;
~ Sultan camiainde ,Uvercia· 

Ye Sultaa Seli•d• Jl~ bir 

~~ini •• naimlerini zaptet· 

Bu itler yapıbrken Foka filim 
'-\t&rıeri ile beraber Viliyet 

~au fıususi kltibı ~rem 
~ ~' beraber bulunuyordu. 

Türk fak iri 
~btw !Urk fakirlerigden 

iiey, ~ç"'a~@ki J\Jıvttrı 
~inde bilnerlerini g&sterdjk

lonra lstanbula gelmiıtir. 

~~ be7, Şehzadebapnda Pe
-....'uıemassıada oyunlar vere-

~· 

Kilçllk bankalann birleşmesi 
haberini memnuniyetle karşılanm 
Kftç&k bankalar "filıyon" u Av
rupa ve Balkanlarda çok tecrU
be eciilmiş ve daima iyi netice· 
ler vermiıtir. 

Fırkada --
Teş~jhit hc)·etı faaliyetine 

devam ediyor 
Halk fırkası lstanbul teıkili

bnı tetkike memur heyet evvelki 
gece F atib kaza merkezine gi
derek meıgul olmuı, nahiye he
yetlerile ocak reislerinin iıtiraltile 
bir çtima yapmııtır. Bu içtima 
hakkında teşkillt heyeti reisi 
Ali bey dün ıunl11rı slylemiştir: 

- "Nahiye heyetlari ve ocak 
reialarinin ittirakile içtima edildi. 

Mahallelerin teksifi hakkıqda 
fikirler alındı. Kongraya h11ırlı~ 
için görüıiUdü. Koniralar bu 
hafta toplanmağa baılayacaktır. 
Bir ay ıonrşda vilayet konifası 
toplanacak villyet teı~illtıpda 
bir deliıiklik olmıy,cnktır.,. 

f ı .... ,, ..... Juu ~ .... c:~c o\:.,.il" 
kı:ı1tıı m~rkezinde tctkjk,.tın~ 
devam etmittir. 

Bu •Jhab Qı"nct.,a gi<lilerek 
gmuml biı .ç tima yapılacak iğle
dea sonra K@dıköy teıkilltı tet
~ ediJecektir. 

Muallimler Baremden istifade = 
ıı._ edemiyecekler mi ? 

•1r1Dd., •W1'1A1-r HIP"4nAr~ /lıı meıel~yl o4r6ıtOler 

. . 
~ •uelllmlffden beztlerı i9tfm• hennde 

~ kpunaJJ& IJ&JUan ba-1 den llODra yaziyetlerinfn talribi 
~~~ene ve mnlbak bfttçe- için e..,.ekllete, Maarif Tekile
~ il'. leDe :ıufmda bareme tine Ye diğer makamata m6raca-
\. ~~eleri llzımıelmekte- at et.mifl~rdir. . 
~ lll1eı ba buauata hazırlı· lçbmadaa sonra bır mubarri-
~ C'~· Fakat barem cet- rimiı~ birlik nıisi Himit Bey fU 
~.-:'!"~ ta"1ik edilmediğinden sazl~n aaylemiftir. 

M'/ld'/lrdn bevonatına 
belediye cevap 11eıiJ'or 
Şehir meclisinin terkoa hakkın

da ya feıib veya İftira kararı 
Yerdiği malômdur. rlu kararın 
terkos tirketince hayli teli§ı mu
cip olduğu söylenmektedir. Dün 
ıirket mildUrünijn ~ir gaıetede bu 
karar ve terkos iıi hakkında 
uzun bir beyanatı çıkmıttır. Ter
kos mUdllrO bu beyanatında 
şirketin senlerdenberi hissedar
larına yüıde yarım temettü tev
zi edebilecejinden fU teıkilitın
ın tevsii noktaaında halkla mtıt
tefik olduiundan fakat bununu 
için yeni bir mukaveleye ihtiyaç 
olduğundan, itin yeni bir şirkete 
verilmesinin, yeni teJisata lüzum 
R~~taıından su ücretlerinin pa
~l~adırmaktan bqka bir netice 
vermiyeceğinden bahsetmiı bu 
arada mukavelenin 24 sene son· 
ra biteceJini, fakat hOkumetin 
isterse 1932 ıenesi sonunda ya· 
ni iki sene sonra t~ıiıatı •CJtın 
~~l.ıt~fo1iu4 .iclclia.. ctnsllalr. Dün 
bu husuıta belediye reis mua•i· 
ni Hamit beyle görGf tUk. Hlmit 
bey mukaYelenin bitmesi için 
iki sene değil altı ay olduğıµıu 
iıaret ~d~rek tlJlllan aöylemittir: 

- Bizce terkoı tir ketinin fazla 
veya eksik temettn •ermesi ga
ye değildir. Mesele tirketin hfll
kın suyunu temin etmesidir. Hal
buki terkos bunu biç bir vıkit 
yapmaıpııtır. 

Em,.net erkbındaq bir sat ta: 
- Bu ıirketiD müleYvea göl 

•eyunu damla damla halka verip 
Jlğin}a kansına altın akıttığını 
bilmJyen kimıe kalmamııbr. De
m~tir. 

Muhtelit mübadelede 

Etabli liateai . .. 
latanbul vilAyeti, muhtelit mOba

dele komisyonuna, etabli rumla
rın isimlerini g6sterir bir liste 
vermiıtir. 

fakat bu liste d~ ancak pek 
cDzi enmi Yardır • 

T. KAınll B. eylleılyor 
Tevfik Klmil Bf. boğazından 

knçnk bir ameliyat olm~tur. Sıh
hati iyileımektedir. Y ann yazi. 
fesi bapna gelaıesl muhtemeldir. 

Etabli v•ikalan 

Bütün yarctıml•r bir elden 
toplanscak, mühta9lır h•yır 

müeaaeaeıerjne tcvzı 

edilecek 
Aldıj'ımız malfuııata göre şeh

tımizde (Halka yardım) adlı bir 
mfteuese kurmak için Halk fır
kası ve belediye tetkikata baş
hunıılardır: 

Bu huıuıta ıehir meclisi aza
sından doktor Galip Hakkı B. 
tarafından azalara bir teklif ya
~lmıı Ye biltün yardımlar bir 
e1den toplayarak her yardım 
mileaıeıeıine ve mUhtacine bun
dan bir kısım vermek için blSyle 
bir teıekküliln çok faydalı ola
cağı bildirilmiştir. 

Doktor Galip Hakkı B. dnn 
kendiıile gijrUıen bir muharriri
mize teklifi hakkında ıu izahatı. 
vermiıtir: 

- Bu mfteaaeseler şehrf mizde 
teşekknl ettiği takdirde her ma· 
halle ihtiyar heyeti (Halka yar· 
dım) altında yalnız bir ıekil ia· 
ne toplarlar, bu halde her ma· 
balle ve nahiye, kazada Hilili
ahmer, Himayeietfal Ye sair 
namlarla iane toplamağa çahıan
lara ihtiyaç kalmaz. Bu teıek
küllerin idare masraflarile emek
ler de kazanılır. Bu toplanılan 
parantn bir kısmı da yardım 
yurtlara olmayan yerlerde (halka 
yardım yurtları) tesisile iane ve
ren mahallerin yokıullanna Ye 
bilhassa muinsiz asker ailelerinin 
mübrem ihtiyaçlarına sarfolunµr, 
diğer kısımları 4a yardım itleri
nin merkezlerine tevıi edilir. ,. 

Bu halka yarqım iti yerli ve 
ecnebi kumpanyalara, ticaret 
müesseselerine, mekteplerde teı· 
mil edile bilir. Bunun için ayrıca 
Wr pc'ıf- ....... ,1!5t .... d. -
zırlanmışhr.,, 'Bu tekilf bDmn 
azalar arasında çok mqşait kar
fllanmıştır, ıehir meclisinin içti
maında RÖrüıülecektir. 

Muhsin - Naci beyler 
~rı~ıncıaki ctıvttlır 

flevım •diyor 
Muallim Muhsin B. tarafından 

Naci ipekçi B. aleyhine açalan 
darp, ~•yasının B•yoğlu birinci 
sulh ceza mah~emcsind rü'yetine 
baılandığını ve Muhsin Beyin 
•çbğı hakaret da vaıı hakkında 
istintak dairesinden istilimda 
bulunulmak lzere muhakemenin 
kaldıtını yazmııtık. 

Don ayni mahkeme Nat:i B. in 
Muhsin bey aleyhine açtığı 
hakaret davasını rll'yet etmiı, 
muhakemeyi Muhsin beyin açtığı 
davanın talik edildiği üzere bı
rakmııtır. iki dava, kinunuev
Yelde birlikte rft'yet olunacaktır. 

S()förler 
lntlhapla rım gene tehir ettil'r 

Şijferler cemiyetinin idare he
yeti intihabı dl}n y11palacakb. 

ff enüı hızırhk'4r bit111ediği 
i9in bir balta •onraya tehir et
miıler<lir. ----Halk dostu ~ eeki hesap Dzerindeo • Biııı mualUnaler bareme ya gir

aa.:;.ıı "iıae ~evam ediliyordu.Soıı dık Yeyahut girmedik. Bareme 
~fde • d•w• • k b 1 d " ~~ llluyazenei busu•ly~ıı ~r ıgımız . a u olun ugu tak-S -ı.lllarıp maaılarından ka- dırde tevkıfat yapılması gayri 
..., '"Pine tek b"' d k kanunidir. l>a.. a uı e ece Ba • . . k k" 

._. '1111 te kif" · . d bil" reme gırmemıı ıae es ı y 1 ıçın a ıye L • w 

'ili....~ deıı ı b' . lfeqp Dzer1nden alaçagımız 
"~t ~ ae en ır emır mu- mtuıtlardan yeni bir yüzde be-

lstanbulda bu güne k~dar Ye· 
rilen etabli vesikası adedi evvel
ce verilenlerle beraber 33000 
kadardır. Buna mukabil Garbi 
Trakyada 23000 vesika veril
miıtir • 

GlriW muhacirler 

Yakın<ta Halk Dostu namfıe 
bir gaıete intiıara bşşlıyacağı 
haber a~nmı9tu. Henüz n~ günü 
ipti14r edeceği bildirilmeyen bu 
yeni arkadaıa şimdiden muvaffa· 
kiyet temenni ederiz. 

ta.._~ e .'0~a muhteli~ suret- şin keNilmeei mükerrer bir tev
~ bıı.. • dılınıt ve baylı beye'T kifat teşkil eder k'ı b d · 

-tQhı ol t u a gayrı 
f mu ur. · · · · ~·., Ql • 1 . kanunıdır, makamı aıdıne müra-

Etıbba odaıındaki l9tima 
Etıbba odası idare heyeti 

dün toplanar4k odanın dahili 
itleri etrafında mllzaharatta 
bulunmuıt\lr. 
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1 f Zaruret yildnden 1 -

Necip Nail~ 

Bir g~ybubet 
Bir bbblyell genç 12 stbad .. 

meydanda y~MUr 
Haber aldıiımıza gire tıbbi

yenin llOD sullf taleb~aincl,.. Nt
cip Nail bey on iki ~deu)Mri 
ortadan kaybolmuştur. Bunu fe
bebint kimse bllmemektedbı. Yal
nız aöylendiiine gire talllili9i 
zaruret içinde ikmale pb .... 
Necip Nail beyin halinde• çek 
mUteesair oldutu ve soa p1.., 
de bedbinliği arttığı anlqlhaak
tadır. Gaybubetine takaddli• e
den gece Ankaradaa 'baa aa
kamata telgraflar çektiii Ye .,.. 
kadaılanna bir ıey rica edeıken 
"bana son hizmeti yapınız,. ta
zında sözler aöyledi.ii teabit .
dilmitıir 

Necip b~yin lımirde ~•11taba
nede oturan ve askeri kayf1M
k~mhiınclaıı qaütek•it QJ.AQ pede· 
ri Mµstaf1t Sıtkı beydM birk•ç 
gün ev,ı Yurt mllfiilriye~t ~ir 
mektup gelmiıtir, Sıtkı baJ • 
mektubunda oğlundan 'Dl.., 
•la111•dat.ndaa bahsile t~n..,.. 
dilmesini rica etmekted:r. 

Necip beyin intihar ettiiin4en 
ıüphe edilmektedir. 

M. Rekgv-"i 
M•c•r ttcar.et mtfsteıan 

Ankaradan dlJndil 
Macar ticaret milsteıan M. 

Re~ovski dnn An~arada!J avdet 
ederek ekspresle Budapeıteye 
gitmiıtir. 

M. Rekovski, AıJkarada açı
lacak olf'n zir~at ~r(islne Mı
caristan hükümetiqin iftira~ e"e
ceğini slSylemiıtir. Sergiye Ma
caristandan beş vagon teıhi. e-
dilecek al~t Ye eıya g6nderecek 
olan Macar hftk6metine Anka
rada 120() metre ıplJra"b'ı y~ 
hazırlanmıştır. 

~Adliyede 

Tevkif ane ve hapisane 
müdürleri 

latapbul •iır ce~ m~~e"'e
ıjnd~ ~Un ~evkifane ve hl!,p.iffllt 
mlldurµ Zıya ve H,alis ıs. lvle 
bazı memurların vazifeyi suiisti-
mal maddesinden muhakeqael~ 
rine devctm olunı.-utt\P.', J>6a 
mahkemede bazı ıahitJer dipl~ 
nilmiş, muhaJ<eme tahit celbine 
kalmıştır. 

idam nıahkumu11un oqk
zen muhakemtsi 

Sebze halinde iki bahçe• .. 
öldürmekle maınun Arnıht 
Sabri, Istanbul aju ce~ ntaı.
~emesinde idama mahk6m ol
muf, Temyiz, bu karan bozm~ 
yen!den yapıla~ muhakeme Q~u.;. 
cesıode miiddeı umumi. eski ka
rarda israr edilmesini istemi~. 

"'~'' -Wınler bu ııı-:-~leyı cat etmekle yazifemizi yaptığı
~.;:mek llzG•if bJrbkte mızdan, haksızlığa meydan veril

Ye uzun mllzakere- miyeuiine kaniiz. 

Giritli muhacirleri getirecek 
olan vapur bu •abab Hanyadan 
kalkmııbr. Evvelce adetleri 200 
tahmin edilen muhacirler ancak 
75 kitidirler. Sevim vapuru 6nce 
Urlaya gidip karantine bekliye· 
cek sonra Küllüje muba~ırleri 
çıkaraı~kqr. 

Oda hayıiyet divanı, gelecek 
haf~ ismd• topI...-cakt... 

Dnn kar;ar •erilecektL Pak.t 
heyette tebeddill 9ldujuadu, 
eyice tetkikat yapılmak Bzere, 
karar baıka ,Une bırakdm..-,. 

, 
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1 Harici Haberler 1 ! 

l\ . Tar • •• 
ıyo ·· HikA e ...... y ' .. • :· Kizıl -Gömlek 

Fransız muhaliflerine 
teessüf etti 

' ·- + 

•• ne •• ıutn hik~yc 

Çocuklar, yüreği ile beyni bana verin, 
YAZAN : Umer Rızcı 

Mehmet vali 
Paris, 24 ( A.A) - M. Tardiyö d • b d 

buğun irat etmit olduğu bir a am eti yemeğe tÖV e ettim İ ama1 Mehmet, Hz. Alinin kendisini 

nutukta hükümetin icraata hak- herif ağzımı sulandırdı bir işe tayin etmesini bekJiyor-
kında uzun uzadıya izahat ver- du. Fakat onun bu intizarı boşa 
miştir. Mumaileyh, bütün esaslı Dünkil kumın hülisası: Kimi bir but sıyırdı. kimi bir çene ke· çıkmakta idi. Alinin valileri ara-
meselelerde hükumet lehine rey iki kolej hocası işlerinden memnun miğinin etlerini dişlerile kırdı kimi ıında onun ismi• yoktu. Mehmet 
vermiş olmakla beraber hllkiı- değildirler, birisi tabiiyat tetkiki yaparak kaburga kemiklerini bir kenara yığıyor bundan müteessir olmamış de-

meşhur olmak, di$teri bir seyahat romanı du. " 
meti büyük mücadelelerde açık yazarak zengin olmak ister. bunun için lki beyaz delile sordular, ğitdi. Bilakis bu yüzd~n çok i-
alınla değil yüzlerinde maske bu iki arkadaş Papu adalarına birlikte "- Hani bunlar adam yemezlerdi... çerlemişti. Ali davasına kendisi 

1:S -

olamamıştı 
reti Aliyi arayarak onunla b 
susi surette konuşmak istediği 
söylemişti. Ali, Mebmeti yanın 
alarak vaziyeti sormuı, Meboıe 

ona pek mUhim bir haber ve 
mişti. 

olduğu halde şiddetle tenkit seyahate çıkarlar: Papu adalınnda yam- "- DunJar yine adam yemezJer fa. derecesinde merbut olmiyanlarm 
edildilderinden dolayı takbih yamlar vardır. kat birisine düı.;man oldular mı, onun valilikler, kumandanlıklar aldıkları 
etmiılerdir. Milli teçhizat kanu- Amerikalılardan biri biraz kırmızı de- kuvvetine sahip olmak için o adamı yer halde kendisine henüz bir fey 
nundan bahseden M. Tardiyö, rililerin dilinden anlar. Beriki yamyam- ler... verilmemeşı karşısında çok me· 

- Hemşirem kıyam ediyor 
Talha ve Zübeyir onunla birlikt 
Basraya gidiyorlar. 

- Sebep ne? 

h b k k ların iyi adamlar olduğuna dair okuduğu Tabiiyatçı yine sevindi ve ilave etti: 
mu aliflerin u anunun abu- yUs olmuştu. Fakat bu vaziyet bir kitabın tesiri alondadır. ihtiyar yam- "- Beyaz bir profesör yaJan söyle-
lünü bir tali ım sanialar)a teah- b "k L. b d ' onun Aliye kartı duydugw u mu-yam u ı ·i seyam ir ev c ml!tafir eder. mez • 
hura uğratmalarına karşı beyani !kinci gün ihtiyar yamyam bunlara Delil de\·a metti. babbet ve ihlasa tesir etmemişti 
teessüf etmiştir. mumaileyh hali bir deJil buldu. Bu delil büyük harpte "-Eskiden bunlar yamyamlık eder- Mehmet gene Alinin evinde idi. 
hazırda hazinenin vaziyetinin garp cephesinde bulunmuş bir yam- lerdi. Şimdi emtezler, domuz sürüleri ve gene bir cvllt muamelesi 
1926 daki vaziyetten daha eyi yamdı. Kalverden iyi fransızca biliyor· çoğaldı ... Et boldur. görüyordu. Fakat onun ihmal ile 
olduğunu çünkü millete yeni mü- du. Çatra patra da İngilizce. lki Amerikalı bu tafsilatı aldıktan k 
k l f 1 b iki beyaz bir yamyam cennet kuşu sonra yanlarındaki et konservelerinden arşı 'anması onu muztarıp 

el e iyet er ta mil etmiyen bir ediyordu. Mebmedı' daha 
b ld bulmak için yola düzüldüler.. bir çoklannı yamyamlara hediye etti-

iltçc mevcut 0 uğunu beyan n· ·· b ·· ı fazla muztarip eden bir hadı"se etmişti r. ır gun, eş gun, on gün uğra~tılar, er. 
Başvekil, Poincara kabineıioin didindiler, nihayet iki çift cennet kuşu Ne kadar olsa bu etler onlan memnun Hasanan Leyli ile metgul olması 

yakaladılar. etmtdi ne olsa adatn eti gibi tatlı ve onu ' h tt terkettikten sonra gerek M. Bri- ara~ .. ırıp sorması, a a onu 
Gece ba.c;tırınca bir başka yam- taze değildi,. DeJil harpte bulunduğu l k · t• d ld y 1 

nad' a Ye gerek kendisine teırı· - a ma nıye ın e o ugunu söy e-yam köyünde misafir kalmafa mec- için konservein ne olduğunu biliyordu. 
ki mesailerini esirgiyen radikal bur oldular. Lezzetle yedi, bir oturuşta on kutuyu meıi idi. Bir defa Hasan Leyll-
sosyalisilerin bu hattı hareket· Bu köy de öbür köye benziyordu. hakladı. Maamafih kimse başlannı çe- nın nerede olduğunu sormuf, 
leri dolayisile şimdiki kabinede Yalnız bu köye giriş onlar için çok virip te beyazlara bakmadılar. Mehmet ona cevap vermekte 
tama mile tahakkuk ettirilemiyen korkunç oldu. Çünkü gece bastırdığı Ertesi sabah Kalver: mUtkilat çekmişti: 
«temerküz• tabirinden ne mana zaman, köy halkı bir ateş etrafında "- Haydi, dedi kuştan tuttuk, ben - Leyli, Mekkeye hemıiremin 
çıkarmakta olduğunu beyan et- çepçevre toplanmıştı. Ortada kocaman de seyahatname için epey malzeme top yanına gitti. Çünkil onun yanın-

bir kazan vardı. Fıkır, fıkır kaynıyor, ]adım. Derhal c_izlamı çekelim_ d b 1 t "h 
tikten sonra radikal sosyalistle- E a u unmayı ercı etti. ihtiyar bir adam elinde kepçe kazanı .merson: 
rin teşriki mesaiden bu suretle karıştınyordu. •- ilmi bir etüt yapil\adan nasıl gi- - Çok eyi, fakat ben pede-
imtina etmelerinin şayanı tees- Ağzı sulananlar, biribirlerine bir deriz. Buranın jeolojisi hakkında, ikli- rime müracaat ederek onunla 
süf olduğunu lave eylemiştir. şeyler soruyorlardı. mi hakkında da biraz malumat toplıya evlenmek için müsaade istiye-

M. Tardiyö, bundan sonra Fran- Bunların ne olduğunu sormaya Jü- hm, hayvanların hususiyetleri hakkın- ceğim. 
saya malik olduğu istikrar zum yoktur. Adamlann bakışından, a- da maltimat nlahrn ... Ben müzeye bu Mehmet bu açık s6zler kartı-
ınenafı··0· t · b fi' ğızlannın sulanınşından anladılar ki kuşlarla birlikte bir de tez vermeliyim, sında ne diyeceaini t•fırmıf, 

ı ı emın ve u mena ı b 1 ' h ıı· d b" t tkik · · •· 
h f k "b l un ar; aman ne tatlı.- Ne lezetli ~ey ma a ın e ır e ıçın burada bir "h . 

mu a az? etm~ ten ı aret o an olmuştur kimbilir? diyorlardı Derken az fazla kalmak lazım.- Hiç olmazsa ve susmayı tercı etmıtti. 
esaslı bır vaz felerle Fransayı efendim bir hafta!- Fakat "Haaan • m bu sözleri, 
düıürmek için kurulan tuza~ları Eli k~rgıh, kocaman, iriyarı, bir~ ~alver ce f'P verdi: gece gilndüz, onun beyninde 
meydana çıkarıp bunların tehhke- dam UkQt etti. Bir elinde sıyrı mış ir en d lul ~ıln t u t. aınyamıara 'vgwhıuyurau. n• .. au uır ımsııu.1.aa.a 

sine mani olmaktan ibaret bu- insan but kemiği vardı. • yem olursun- istifade ederek Leylayı istiyecek 
lunan müşkül vazifeyi ifa mec- Kemiği öbürkülere gösterdi. "- Haydi sen de,.. hala cehalette ve babasının mUsadesini alacak 

b · t" d b l k · · "- Doymadım._ Pek lezzetli diye ila- ısrar etme. oluraa onunla Hasan arasında urıye ın e u unan e serıyetin . tt• Sonra bir Amerikalının yazac .. ~ ro-
.. t · ı · l f r le e 1

• 05• bir münazaa çıkacakb. Kendisi gos erm~sı. azımge en aa ıyetten ihtiyar adam bir kepçe saldı ve ko- man dukürnanh olmalı. 
bahsetmışbr s l'tf • D k b ·b· caktın bunu iıtemiyor, badisatta ona ' caman bir kaba et parçası çıkardı. A- en, ons c o rn gı ı yaza 

Bundan sonra M. Tardieyö ıi- dam bunu kargısının ucuna taktı bir ne diye buralara kadar geldin. yardım ediyordu. Çünkn Ali 
yasetle mali alem arasındaki kenara ~ekildi. Kal ver: bu günlerde okadar metguldu 
mUoasebetlere dair parlamento Bu adam kenara çekildikten sonra, "- Onu sen düşün dedi. ki Hasan ondan evlenmek için 
tarafından tahkikat icrasına me- Ölür yamyamlar kazanın başına üşüş- iki dost etüd~ ba~~a~ılar. müsaade istemekten çckini-
mur komisyon meselesinde hn- tüler.. ~~m:~mlar _JeoloJıyı Kalverden da- yordu. 
kametin ittihaz etmiş olduğu mnımmmıımııtnıı1111111"':""""--fllllnnıtmıU1•...,mıttmıınımıı""'annm" ha ıyı bıhrlerdı. Günler böylece geçiyordu. Ni-
hattı hareketten bahsetmiş ve Amerıkada buÇJday Taşlar, .t~~~klar, kayalar Kalvere hayet bir ınn Medinenin uf-
h .. k. t" t hk·ı. t k t'· fransızca gıbı ıdı. Eınerson yamyamlar- k d bı d a U dil Ş b 

U ume lD • .a ıKa ın • a ı YC meselesi dan tnfsiHit alarak, etüdüne devam et un a r a am g r n • e re 
tam olması ıçın her şeyı yapaca- tL Kalver, Allahın günü çitlerin di- girdikten sonra (Ali) nin evine 
ğını söylemiıtir.BaşYekil son söz Vaıington, 26(A.A.) - Farm- binde yerlere yatarak, çıplak kaba etle girdi ve Mebmedi sordu. Onu 
olarak ekseriyete müracaat et· board federal reisi M. Legge, rine şak, şak tokat indiren yam yam bulduktan sonra getirdiği mek-
miş ve ekseriyetin vazifesi inzi- değirmen sahiplerine hali hazır- delikanlıları arasında oturuyor, on- tubu ona verdi. Mehmet yolcuyu 
bat, sebat ve durenditlik oldn- da buğday İftirasının muvafık larJa işaretle k?nuşuyor, ara sıra onla- müsafir haneye aldıktan sonra 
&"unu söylemiıtir. olacağım bildirmittir. Mumaileyh ra fokstrot; blak butom oynuyor, çar- odasına çekilerek mektubu oku-

T h , h buğdayın hayvan yemi olarak lston yapıyordu. Bu oyunlar da papu- d trud d w H 
ı Q dldı tes/1 at kuUanılması dolayııile mezkur lar için tuhaftı, fakat ne kadar olsa_::~~"""""~,.!!.,.!~! ... -~.:.... 

komisyonu 
Cenevre, 26 - ( A.A.) Tah

didi teslihat komisyonu mesaisini 
6 Kanunuevvelde ikmal edile
cektir. lkhsadi konferans Mart 
mukavelenamesi hakkındaki me
saisinde devam edecektir. Bu 
mukavelenamenin 25 Şubat 
1931 den evvel tasdiki bir T. 
sani 1931 den evvel tastikini 
tevlit edeceği netayicin aynını 

tevlit edecektir. Konferans hli
kumetlere ithalat ve ihracat 
memuriyetlerinia ilgasını teklif 
etmek hattı hareketler hakkında 
cemiyeti akvama malumat Yer
meği taTsiye eylemiştir. 

N evyorkta bir baskzn 
Nevyork, 26 (A.A) - Dört 

şaki ellerinde rüTelver olduğu 
halde soymak istedikleri gizli 
bir içki atış mağazasına girmiş
lerdir .. O sırada bir polis vak'a 
mahalline gelerek 4 şakiyi de 
sıraıile yaralamıf ve cümlesini 
tevkif ebniştir. 

dd bu oyunların kendilerinin oyunlan ara "- Bilmem.-ma e istibsalindeki fazlalıgy ın 
snıda bir karabet buluyorlar. Çatra "-Yok canım pek tatlı imiş? Yam-

tedrici surette tenzil edilmiı ol- patra yamyamcasile de onlarda büyük yamlığa tövbe eden ihtiyar adam, bir 
duğu mütaleasında bulunmakta- bir sempati bırakıyordu. Bir sabah an içinde hatıralarını devşirdi. Taze 
dır. Bu sene zarfında bu veçhi- yamyam kıyafetine girdi. Vücudu za- insan etinin lezzeti gözünde tüttü, ve 
le kullanılacak olan buğdayın ten esmerdi vücudunu kakao yağile baş gözleri döndü. Ağzını şapırdatarak: 
miktarı 200 milyon kile tahmin tan başa oğdu, yüzUne, kırmızr, yeşil, Cevap verdi. 
edilmektedir. sarı boyalar sürdü. Başına tüyler tak- "- Bir az ... 

, , tı, heline bir kumaş parçası geçirdi. "- Na.c;d_ Emerson bu sözü, söyler 
Ren nehırı taşıyor mu? Emerson, onu bu halde görünce: ken o, yamyama kurda kuzu yavrusunu 

Amsterdam, 26 (A.A) _ Va- •- Senin dedi galiba ecdadın yam- nasıl görünürse öyle göründü. 
ziyet son derece naziktir Ren yammış! Yamyam yutkundu. 

h. • . L b" h k d ·k. b Bu ne kılık, ne kıyafet!.. "- Ah, dedi, çok tatlıdır . ., 
ne ırının ° ıt ya ının a ı en- Medeniyete hiyanet edjyorsun. Yamyam Jafını bitirmeden elleri 
di yıkıp götürmesinden ve müş- Kalver güldü.. Emerson bersabık kargılı adamlar çitten atladılar, hiddet 
tereken Almanya ile Felemenge golf kıyafetini giydi. li, hiddetli söylendiler: 
ait bulunan Water-Staat'de ce- * • * "-Adaya iki beyaz geldi. Geldikleri 
sim arazinin su altında kalma- Etüdü, artıkk yamyamlığın tarihi- günden beri yağmur kesildi. Bahçeler 
sından korkulmaktı>dır. Limbud ne gelmişti. Emerson istiyordu ki, yam kurudu.-
ve Felemenk bramanbnda bir yamlar nasıl oluyor da yarı yamyam Delil bu sözleri ingilizce anlatmca-
çok k b l t f) ala.kası !haline geçiyorlar. Bunu ihtiyar yam- ya kadar tabiiyatçının gırtlağına sarıl-

asa a arın e ra a 1 d .. w k • t• d d 1 Ih · b w d 
keıilmiştir yam ar an ogrenme ıs ıyor u. ı ar... tıyar yam yam agır 1• 

· ilk defa kendilerini karşılayan yam- "- Çocuklaryüreği ile beynini, bana( 
Celik miğf erliler Ro .. yama sormaa başladı: nrin ... Bu adam cesur ve bilgili bira-/ 
• , • "- insan eti tatlı mıdır? damdı. Adam eti yemeğe tövbe etmiş-ı 
maya gzdemıyecek ihtiyar yamyam bu lafı işitmemiş gi- tim ama, herif ağzımı sulandırdı- f 
BerJio 26 (A.A) Bugün bi davrandı, belki de işitmemişti. 

· ~ b" b d · t 'bb "Çünkü onların zekaları başka bir 
mmresmı ır men a an ıs ı ar 1 w k .k. . b" . . ğ d .. .. 

1 
b · 

d'ld'V. .. H. d b şeye ugrll§lr en, ı ıncı ır şey ışıtme- e er o a olmuş olsaydı, s z u hıkflye-
e ı ıgıne gore, ın en urg çe- ğe manidir.,, yi okuyamazdınız. 

Iik miğferlerin Romayi ziyaret Sualini tekrar etti. hikiiyeyi okuyamazdınız. 
~~tme~- taavip etmemiftir. j "-insan eti çok tatlı mıdu.. ., · ı.11 

J 

- Bunlar Osmanın kanı P• 
mına harekt ~iyor, Osrnanı 

katillerinden intikam almak isti 
yorlar ve hareketlerine ıslah b•" 
ı ekeli namını veriyorlarmıf ! 

Haklı değiUermi ? . 
(Ali) nin bu sözleri Mebıned• 

beyninden vurulmuıa döndür' 
müştn. Mehmet kendini toplay•• 
rak ıordu. 

- Osmamn katlinden onla~ 
ne? Bu size "ait bir İ.f deiiloı~? 

- Biz bir ıey yapabildik JJJ~? 
Katilleri bulup tedip ettik JJJ1 

Ben bunun b6yle olacağını zateıı 
biliyordum. Osmanın katli yO· 
zünden böyle hadiseler, bayle 
fitneler çıkacağını göznmle g&' 
rüyormuş gibi anlıyordum. sao• 
kaç kere söyledim. Bu adaoı' 
tutmak ve müdafaa etmek ıı· 
zımdır. Fakat seni beni dioleıoeJ. 
ve onun aleyhinde bulunurduıJ
Anlat bakalım. şimdi ne yap•' 
cağız? .• 

(Ali) nin alnından ter daıoll; 
lan akıyordu. vaziyet vebaılle 
peyda ediyordu. Mehmet cet1•P 
verdi : 

- Muhakkak ki benim heJ'(, 
ııremi, ·ı alba ife Zübeyr K•Y""' 
teıvik etmitlerdir. el 

Hz. Ali, biraz düşündnkt 
sonra fU sözleri söyledi: ol 

- Oğlum Mehmet, bur• 
e# 

durmakta fayda yok. Sen beOI bd 
(Mekke)ye hareket etmek 'le 

1 
iti iyice anla. Sonra gel b•" 
haber ver. . 

- Hay, Hay, ben hemen gr 
der• itin icabına bakarım. . 

Mehmet, Hz. Alinin bu tek~ 
finden son derece memnun ~e' 
muftu. Bu onun için, hiç be b' 
nilmiyen bir nimetti. Ali, fde 
mede fU talimatı vermiıti: 11 

- Mehmet, heD1fİrene ıuıt~ 
anlat ki benim bu katiller,
canilerle zerre kadar alik le' 
yoktur. ilk fırsatta onlan ad•.,-

tin pençeıine vereceğim •• s:o· 
için biraz beklemek, yenı ~ tiJr 
metin kuYvetlqmesini 'le 11 dl• 
rar bulmasını beklemek ll%1~sid' 
Hemıirene bunu anlat 'le bı isi' 
vaziyetimizi mn,knlleıtireeek ti' 
reketlerden içtinap etnıeıinl 
ca eti , 

Mehmet bu talimat ile e' 
huıurundan aynlmıı ve b;;'; 
hazırlanmağa baılamıtb· b te' 

met o akşam Medineden k:e'f' 
ket etti ve bir an evel M~ ge' 
yetişmek için çalıfb. Yol • ,e
çen gUnler, Mehmede ısbr•P 1ıt"' 
riyordu. Nihayet Mekkc uı• ı•' 
görünmOf, Mehmet bir k•Ç ~, 
atlik istirahatten sonra ay ••:..,elı 
da yolculuğuna devalll de )ıO' 
istemitti. Onun indiği yer ;&il''' 
çük bir ev vardı. Mehnı~t ort'' 
da dinleniyor Ye kanıerı;. ord"' 
lığı aydınlatmasını bek ı'/ of' 
Mehmet evin pençeresindell 17;t 

1 kt•n . 
ka dikkat ediyorken uı• ilıİ" 
kaç deve gördü. Bunları·~i ;d~ 
bir tahtırevan tapyor (~ 

. . -· 
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' ., . . .... ., > . . , aretler ·:t • ••• .. • . '• . ~ ·- .. 
Dün Darülfünun yeni bütçesini hararetli bir 

Türkiyeyi ittiham 

1 . .;.~ .,.. ··• ..,;;_' .' . :· . 

eden adam i~ timadan sonra tesbit etmiştir 
n·· ··k h Darülfünun divanı diin saat • Bu suretle bu""tu·· n mu··derrı"sle-

uyu arpten beri dünyanın serveti 
Yeni dünyaya taşındı. Avrupa sefaleti üçte toplanarak ieçen perşembe rin arzuları tatmin edilmiş ihtilaf 
~?elerin destanıdır. Amerikada yetmiş günü başlanan bUtçe müzake- kalmamıştır. Bütçe şu şekilde 
kı banka kapılarını kapadı. ratına devam etmit ve gece sa- tesbit edilmiıtir. 
. iki buçuk milyon işçi işsiz. işçiye at dokuza kadar süren ve ha-ış bulmak için men'i müskirat kanunu· r le Müderris maaşları 288-400, 
nu tadili düşünülüyor. raret ı müna aıalarla geçen bir muaHimlerin 220-250 ve asistan· 

Nevyork caddelerinde bir çok ma- içtimadan sonra yeni bütçeyi ların 126-156 arasında olacaktır. 
gaıalann üstünde r.ıu satırlar okunu- tanzim ve tesbit etmiştir. Kidem esas Yor: :ı.· Darülfünun emini Muammer ittihaz edilmiştir. 

R B 
DrUlmesai sahipleri k idemli sa-

Mağazamızı devrediyoruz. aıit • içtimadan ıonra şu iza-
. Bu memlekette iki sene evvel bütçe· hah vermittir: yılacak ve en fazla maaş olacak-

tıın 300 milyon isterlin fazla olduğunu - Bugünkü divan bütçe me- tır. Bu suretle serbeıt ve daimi 
unutmayın ı selesini halletti. Fen fakültesi rei- meselesi halledilmiı oluyor. Yeni 

ta, 
Kanadada buğday tüccarları telaş- sinin formülü bazı tadilat ile bütçe de geçen seneye nisbetle 
buğday. fiatlan havada motoru du- müttefikan kabul edilmiştir. 250000 lira fazladır. 

~;n tayyare gibi tepe takla gidiyor. - ~-
anada kan ağlıyor. 1 Me 1 k t ( ~ ·~M'!!e~~l~k~lllll!lll!lllll_ ...... 1111!1111!1!!!-l . m e e haberleri ı m e ette V AKIT ı 

nglltere senelerdir işsiz ameleye ma -
aş Veriyor. Bir buçuk milyon işsiz Tay- Urla cinayeti 
lllfs kenarlarında sürünüyor. 

. Fransada şimendiferlerin açığı bir Bir şahidin ifadesi 
ıtıılyar 700 milyon frank. d.J l · 'b • Alınanyada buhran, buhran üstüne.. 

1 < <atı Ce• ~tlı 
Bankalar kanını etini ecnebi serma- Urla cioaveti davasının ıon 

Yesine ,·erdikten sonra başı düşkün, ha celsesi g~çen gün yapılmıı ve 
l'ap bir halde, kansız bir kadavra gibi şahitlerden Rizeli Mebmedin if-
sarsaıc.. dolaşıyor. şaab çok ehemmiyetli görülmfiş-

'Viyana simokinli dilencilerle dolu. tür. Bu şahit kendisine Hüseyin 
Cenubt Amerika, buhrandan ihtilale Avni beyin "sen avukat laz 

atıadı. Fethi B. Ihsan Ziya beyi öldür-
Muhalif gazeteler bag~ın-..·or.· ·· t•• d" "f d .J muı ur,, ıye ı a e verirsen seni 

1 
Memleket açtır. Çıplaktır. Bu sefa· memnun ederiz dediğini ertesi 

et ve ümitsizlik memleketi çok büyük, günü bir istida ile karakol ku
:0~· korkunç uçurumlara felaket vadi· m?n~anını şi~ayet ettiğini söy
~e sürüklemektedir. S. C. F. sının mıştır. 
l'ı ·ı~u ülkemizde yaşıyan vatandaşla· 

Üc sual! 

Akhisarda 
iane toplı)'an hamiyetli 

hanımlar 
Akhisar muhabirimizden: 
Besime Bekir, Destine Fuat, Şevki

ye Saffet, Sabire Ziya, Nefise Süley· 
man, ismet Haydar, Salih Necati, Sai· 
me Kerim, Selim Hanımlar. 

Bu hanımlar İzmir felaketzedelerine 
yardım ve muavenet komisyonlannda 
fevkalade mesai sarfetmişler, erkekle
rin topladığı hariç olarak yalnız bu ha 
nımlar 460 lira bir para ile bir hayli 
nadide eşya toplamışlar. Hilaliahmer 
şubesine teslim etmişlerdir. Bura hila
liahmer şubesi fedakar halkımıza ve bu 
kıymetli hanımefendilere teşekkür et-ile ~ucadeleye, çarpışmağa, icap eder-

01Ume teşvik etmiştir. 
ltı Buhranlara sebep olarak 'J'ür 
ı/eyj gösteren ilk ,.e son insanlar bun
htdır. Bu kadar cehalet Tasmanya 
~lilerinde, bu kadar kin Türkiyeyi 
>aır_taca haline koymak istiyen emper· 

Ze ynel Bc:s m o. e!o)'htrrlarıne me~ted~r. A~liye müfettişi Nazif Bey 
neler ıorL.ycr? adtıyeyı teftı~ etmektedir. 

lStlerde görlilmemiştir. . 

l'akma baş düşünce 
ta ?.f_uhnlefetin takma başı vardı. Düş· 
la' iiındi bir baş anyor. Bütün fısıltı
dııttrı, bütun dedikoduların sebebi bu-

r. 

bir Jt:ret paşa Anknraya gider, derhal 
.. fıskos: 

24 tıııihli Hizmet gazetesinde Zey· 
nel 13esim Bey ''Sizi vuzifeve davet edi
yorum!.. lıaşlııı;ilc b"r yazı. neşretnıı-kte 
ve nle) htnrlnrın:ı üç sual sormakta ve 
ispata davet etmektedir. 

1Jiil:1satan diyor ki: 
.. 1 - B:ınka çeki a'ıp kaçtımsa \'e 

g:ızetc'er bunu lı:ınkalım n tahkik ede· 
miyorlarsn ben b:ınk:ı müdür'erindcn 
rıca ediyorurfı. 'bana :ıit olma ı:ı 1A%ımgc · 
len hu sırn ifşa etsinler .• , 

"2 - 1 lıılk Fırkasına müracaat et· 
mişsem Fırk:ı alı\kodarlannın sövlemeleri 
menfaatleri icab dır. • 

Asım 

Defte d rlık a .. _ ___... 

İkramiv~ bahsi 
Maliye mü eUıtı cıün Defterdır 

Şefik beyi dinledi 
Mektep yapılmasına ayrılan 

bir paradan De erdar Şefik B. 
ve arkadaılarmın 2100) lira ik
ramiye almalarını tetkik eden 
mfifettış Nazım Ragıp Bey dün 
Şefik beyi dilemiştir. 

Tahkikat iki güne kadar bi-

Kaza hudu\IH ı uıerir de bir 
teklıf kabul edildi 

Şehir meclisi dün öğleden 

sonra toplanmış ve encümenler
den gelen bazı evrakı müzakere 
etmiştir. 

Sadettin Ferit B. in riyaset ettiği 
bu içtimada evveli azadan istifa 
eden Hazim B. in yerine gelen 
Mitat Cemal B. azaya takdim 
edilmiş bundan sonra azadan 
hasta bulunan heyeti tahririye 
müdUrilmüz Refik Ahmet Beyin 
mecliıin hatırını sormaııDa ve 
temennisine mukabil Tevfik 
Amir B. vastasile gönderdiği 
teıekkür ve hürmet meclise 
bildirilmiş ve meclis Refik Ah
met Beye aci bir tifa temenni 
etmiştir. Bundan ıoora ruzname

ye geçilmittir: 
Bet aylık bütçe ile hesabı 

kat'i bütçe, ameli bayat mek
epleri hakkındaki raporda hesap 
encümenlerine havale edilmiş 
ve bazı komisyonlara Aza inti
habı yapılmı~tır. 

Bundan sonra lstanbul kaı:a 
ve kaymakamlık hudutlarını tes
bit eden komisyonun raporu 
okunmuş Cevdet Kerim 8. me
selenin ehemmiyetine binaen her 
belediye dairesinde iki azanın 
kavanin encümenine tefrikile 
yeniden ma~alli tetkikat yapıl
masısını teklif etmittir. 

Mektupcu Osman B. buna 
lüzum olmadığını iddia etmiş 
neticede teklif kal:ul edilerek 
haftaya perşmbe günU toplanı!
mak Ozere içtimaa nihayet ve
rilmiştir. 

Uoguııı 
Kiymetli hekimlerimizden ço

cuk hastalıkları mütehassısı Ali 
Şnkın Beyin bir kızı dUnyaya 
gelmiştir. Ebeveynini tebrik 
eder, yavruya uzun vo mea'ut 
bir ömür dileriz. 

o Bulmaca o )t - Terakki perverler yeniden sahne· 
~kınak istiyorlar ... denir. 

"'1r Ua kafi görmezler. Kazım Karabe
tıti l>&§aya tayyımekan sırrını keşfet

tler. 

Onlarn sorunuz. hen müracaat etmiş 
miyim?,. 

"3 - 1 lnlk Fırkasına döndüğüm ya· tirilerek vekalete gönderilecek, 1 
kararı vekllet verecektir. 

1 2 3 4 5 6 7 ~ 9 10 11 

Jlj ffi ~ ~ 
\r . tiha e elıflam. fırkası önümüzdeki in-
lfbata iştirak edecek diye söylenir. 
ı:Ydi bunlar ne ise ... 

". d 1 adam kahvede şöyle bir konuş· 
ec erhal: 

"1tru- Hayırlı olsun ... Galiba bir fırka 
Yorsunuz diyorlar-

11·· •• * 
~llh:tfln hunlar, takma ba~ı kaybeden 
~llha lef etin sızıntısıdır. Muhalefet 
~ldtc 1'1'etin sızıntısıdır. Muhalefet 
dtır ;ten bir fırka olmaktan mahrum 
ba~ elki bir fırkaya kumanda edecek 
>t ld Unsurlar vardır. Fakat bir fırka· 
t, ,:re edecek devlet adamından, ida-
.,,t~rnından mahnımdur. 

haltı} 1al~r, büyük frestiyelerin büyük 
'l\)le~:.e.:n, bliyiik iradelerin ve pren· 
~il hin ~f~desidir .. Muhalefet bunlar
'al'dı ~~ı~ıne malik değildir. Malik ol
l'tll ah •:ıırn söylememize, politisyenle· 
>\iti()] "e vahına, ötekinin berikinin he-

a, Yelesasma ihtiyaç lmlmnzdı. 

~~adriEtem 

~SPOR 1 
llgunkü ekserisiz 

maçları 
~~0itadıki gelmeyince bu gü· 
~k cuına da maçsız kaldı. Gele
tap1,11cullla lstanbul mıntakası 
li~lıl ıp Yeni heyetleri seçecektir. 

~--... '~arına ancak on beş gün 
llu ij aV\lf acağız. 

St,d,ı d ıı Stadyumda da Fener 

~'Pıl~ k da ekserisiı: maçları 
~t .\ a , Stadyumda Beşiktaş 
tr, hlladolu, Galataaarayla da 

~~k~ .. aıırhk nıüıabakaları yapa
alt\~ t ~adık~yde dE" Fener bi
~y,:_kmı Kurtuluş takımiJc 

tır. 

landır: Ml:1 mü~t kilim. Jlerde ı.vdet 

eder~em il:ln ederim.,. 
"Uunlnrın hepsi yahut biri ispat edi· 

lirse lrnkminıi elimden atıp sahneden çe· 
kileceğim. Hıılk ya naların yalancı 

\'e müfteri olduklarını vcvn l enim rezil 
bir herif nldıııtı n111 :ırtı'· :nlaın:ılıdır .... 

Ecz ne~er 
Gece zamn:ı [ lacekler mı? 

Henüz ttkarrür etmit bir 
,ey yoktur 

Dün bir refikimiz, eczacılar 
cemiyeti erkanından birinin "ge-
ce nöbeti, eczacılar iç n büyük 
bir fedakarlıktır. Hatta Avrupa-
da bu fedakirlık nazarı dikkate 
alınarak yüzde elli kadar zam 
yap~lmıştır. Bizde de vekiletçe 
yem yapılmakta olan tarifede 
bu vaziyet de derpiş olunacaktır. 
Dediği kaydediliyordu 

lstanbul sıhhat müdürlüğünde 
bu hususta malümat yoktur. Ye
ni yapılan tarifede bu esasın 
tesbit ve kabul olunup olunmı
yacağı, ancak tarifenin tanzimi 
bittikten sonra belli olabilecek
tir. 

Beyoğlunda gece nöbetçiıi o-
lan bir eczaneye bir zatın ilaç 
yaptırmak üzere gittiği ve kapı' 
gece açıldığı için tekmeliği ya
zılmıştı. Eczacılar cemiyeti, bu
nu şahsi bir meslek addetmiş, 
müdahaleye lüzum görmemiştir. 
Eaasen, nöbetçi eczanelere mü· 
racaat edenlerin, kapı açılması 
için bet dakika kadar beklemesi 
zaruri g6rülmektedir. 

Sıhhiye müdürlilğü de vaziyeti 
tahkik etmiş, hadisenin bir za
bıta vak'ası mahiyetinde olduğu 
neticesine varmıtbr. 

Vilayet bu mese-lede eski 
2 

noktai nazarında ısrar etmekte 
3 

ve bu ikramiye kabul edildiği 4 

taktide defterdarlığın her ıene 5 

tahsilattan 21000 lira ikramiye 
6 
7 

alacağını iddia ederek mektep 
yapılmasına ayrilan bir paradan 

8 

ikramiyeye sarfını dof;ru bul-
9 

mamaktadır. 10 
Tahrir itine hazırlık 11 
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ıaı fi 
davam c diyor 

Musakkafat vergisine esas ol
mak üzere yapılacak tahrir için 
teşkil edilen üç komisyonun An
karadan şehrimize geldiğini 

bugünl<ü bulmacamız 
1 - Soluk (5). 

yazmııtık. 
Komisyonlar numarataj mua

melesinin tetkiki bittikten sonra 
• işe başlıyacaklardır. Evve i Fa-

tih m'ntakaamın tahriri yapılacaktır. 
Cüzden ıu iıtlmali tıhkikatı 

lstanbul zat işleri mildürlil
ğ Unde yapılan cüzdan suiistima
line ait tahkikata maliye müfet
tişliğince dün de devam edil
miştir. 

Bu meselede kadar deyiıi 

2 - Tezvir (3), isim (3) bahri kilo· 
metre (3). 

3 - 'B'çim (3). otel (3). 
4 - Gürühiı (3). 
5 - 10 (2), ? (2;. 
6 - f::n yeni üslüpler şairimiz (11). 
7 - Umıt et (2). ar (2). 
8 - Bir izin (3). 
9 - Bir oyun 13), zevk (3). 

10 - Yaş l3), Rumca yeni l3), güç (3). 

11 - ~ket (5). 
•11Hnt11Rttll1111111 ltldlMllllWI_. "' 1 ı W ... *"",.._ ...-.ılılıll 
65 memur dinlenmiştir. Tahkikat 
yakında ikmal edilecektir. 

Defterdarın tef ti'i 

' 

Defterdar Şefik 8. dOn Üskü
dar kaıası Maliye teşkilatını 

teftit etmiıtir. 

f * 1 ..... Yaran akıamdan itibaren saat 21, 35 te ~ıl 

GLO~YA Sine~aıı t.arafından 
~ takdım edılen 

iki dünya 
Filmi Pariste bilyük bir muvaffakiyet kazanmıf ve temaşaki
rana iki saat cazip ve hoş vakit geçirtecek harikulAde bir 
eıerdir. Mari Glorya - Mal.'.udian ve Pierre Mainier tarafından 
temıil edilen bu filim tehrimiı: sinemacılığında bOyUk bir ha-

dise teşkil edect.ğine eminiz.. 

UJ Te~rinsi!n: C.uma 9JO 

Dabild~ 

ı aylıtı Kuru~ ıso 

i .. 
b .. 
12 

RECEP 

1349 

400 

75rı 

1400 

Bu gecekı Ay 

Hariçte 

8()(1 

•450 

l70() 

Reeaip gtcrsi 
Gune~ın aoğu:u : 7.oı - batr1: 

Ayın doRuıu · 12,35 - habp : 

16,43 
24 18 

Namu vakitleri 
c abah Otle lldnd 
5 35 12.0? 14.29 

Ritdvo: 

"'"••.... v •••• 
Ul.43 1920 

lm.alc 
5.17 

Bu akşam lstanbulda 
Saat çekizdcn ona k:ıdor nl:ıturkn 

r :ı~ıı 

Sinemitlar : 

Alkazar - Napolyonun emrf 
A'cmdar - Kurt şarkısı 
Ani - Fi~aro 
Ekler - Yunan tiyatro trupu 
Glorya - Impcratorun \'a\'tri 

Elhamra - Serseri hıraİ 
Opera - Asri b ba 
Hilıil - Taçlı canav r 

Etuval - Sokak kiıı 

Fransız - Gan) mabudesi 
Kemal B. - Gukn adam 
Majik - Şch\'ct kadını 

Melek - Serseri kıra\ 1 
Sık - Aşk ihtiyacı 

Süreyya Kadıköy- Üç iptill 
Hale -( Üsküdar vih anın intik:ımı 

..- --
27 Teşrinisani 930 

Borsalar 
~--------~~~--~-----11 Adı çıt 

Kan;b yo 

l lngiliz lira11 Kr. 
" T.1- ınnaımr Oôt• 

frank 

- • 

. • . . ... . . 

... 
.. . 

Liret 
llelı:a 
Orıbm 

Is. Frank 
Leva 
florin 
Kuron 
~lllng 
reıetı 

Mark 
Zlotl 
Pengö 

2o Lev Runış 

t 1 firk lirası Dinar 
· Çenooeç Kurus 

Nukut 

ı lstcrlln (lnglllz) 
ı Dolar (Amerika) 

ı:ı F'rıınk [Fransız 

20 Liret [ lıalya 
O ı-·rank llelçlka) 

20 Drahmi [Yunan) 
W Frank [ ls,·tçre 
ı;O Leva Bulgarj 

il 
s• ~o 

ı Florin [l"clemcnk] 14 ,, 

ıo Kuron (Çckoslovalı. • ın 
~!ltnıı A' ustuf)'n l 
1 Pez.cta j lspanyı ) 
ı Rayşmnr~IAlmanyn 

ı Zloti ( chlstao 
ı Pengö Macaristan 

ı (,ey [Romanya] 
zo Dinar Yngoslov}•aJ 

ı (evoneç Sevyet 

Altın 

l\lccldlye 
Bankn2o 

Horsa 
barlcl 

:ıı 

i4 
::ıs 

QJ 

1 7,S(I 

• lo,'25 

;fı s 
2b ııl 

ıos~ 

1•)34 
'ili?•> 
lfıi o 
22~ 

il 

~ 50 
S• ;:, 
24 

Kraliçe Nikotin 

Cigara müsabakasını 
kazanan kız 

Geçenlerde Pariste erkekler 
arasında pipo, kadınlar arasında 
cıgara müsabakası yapıldı. MD
sabaka tütünün Fransaya girme
sinin 400 üncü yıl dönQmü mü· 
nasebetile yapılmıı, kadınlar 
arasında müsabakayı Matmazel 
Demis Kaysal kazanmıştır. 

Dört yüz sene evYel Fransaya 
tiltiln sokan M. Jan Nikot idi. 
Tütünün muhtevi olduğu zehire 
onun namı verilmiş ve ona Ni
kotin deoilmiıtir. 
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Seyriselain ..-._ ________________ ..,. _____ _ 
Kiralık kagir hane 
Bşiktaşta Aknretlerde mükerer 

1 47 numarulu hane pazarlık sure-
z rı la soba ve saire 
''bayaası Muntazam ve Liiks postası 

DUMLUPINAR 
vapuru 30 p günü 

' teırinisani aza r akıamı 
Sirkeci nhtımından kalkarak 
Zongııldak, Inebolu, Ayancık, 
Samsun, Ordu, Giresun, 
T rabıon ve Riıeye azi-
met ve avdet edecektir. 

FIR UZAN 
Vapuzu 2 SALI a-Unü ak-
klnunuevel şamı Sir 
keci nhbmından hareketle H 
(Zonguldak, lnebolu, Samsun, il 
Trabzon, Rize ve Hopa) ya fi 

. d d k . ı: azımet ve av et e ece tır. :: 
Tafıilit ıçın Sirkecide ~! 

Meymenet hanı altında acen- i~ 
talığına müracaat. ~! 

Telf. lstanbul 2134 U .. == na:nı::::::::::::::::ı=L-::::m:::mannu P 

ve ıüvare 
saat 21,30da 

~ene~i~ 
lHCiri 

robatik hünerler. 

Tiyatro V.. S •. 

·Arseno 

· Merkez acentesi: Galatı Köprü ba,ındı 
Beyoğlu 2362. Şube ıcente~i Sirkecide 

\1üh0rdar zade hanı ılnnda T el.lst.274 

!zmir sürat 
postası 

( GÜLCEMAL) Vapuru 30 
taıriniaani paı:ar 14,30 da 

Galata rıhtımından kalkarak 

paıarteıi aabahı lxmire varır 

ve çarıamba 14,30 da lımirden 

kalkarak perıembe aabahı ge· 
lir. 

Bozcaada postası 
(GEL 18 OLU) vapuru 29 

Tetriniaani cumartesi 17de idare 
rıhtımından kalkarak Gelibolu, 
Lapseki, Çanakkale, lmroı, 

Bozcaadaya gidecek ve d<SnUıte i 

Çanakkale, Lapseki, Geli-
boluya uğrayarak gelecektir. 

1 K4nunevelden itibaren 
Adalar ve Yalova hattı tarife
ıeri değişmiı ve yeni tarifeler 
.skelelere aaılmııtır. 

30 T e~rjni,ani pazar Iımit 
postası yapılmıyar.aktır. 

Zayii er 

SPOR 
Hayattan zeVk&lmak •« daima ne. 
ıeU,alhbatlı n laal bulunmak babı 
ku-netten dOflrmı:meldc mlmkOa• . 
ddr. Slhhatlnlr:l mubafaaa , ıialr 
lı:rlnlıi takviye faaU1~ı
nlıl tezyit için kQçQlder 
Ye bllyQkler tarahndaıa 
mOkemmd bir kuYYet 
ilAcı olarak tanılan 

rratos 
kullaolnıı. 

Htr ecıantdc bulunur. 

@± 

"Vakıt,, ın Tetrka:n ı 19 

K
. d .~~·-·: · .... M. ~ 1.:. k .. . 
. a ID'slZ·.:.; em e et·· ... ,-· 

• • r r •' .. . . .... . .... ' . ) 

tile icar edileceğinden talip 
olanların kanunuevvelin üçüncü 
çarşamba giinti saat on üçe ka
dar mahalli mezkurda 54 numa
rada mUtevelli kaymakamlığına 
ve yevmi mezkiirun saat on 
üçünden on beşine kadar Istan
bul Evkaf Müdüriyetinde idare 
encümenine müracaat etmeleri. 

Bayron Marsilya ekspresi 
Mnrsllya, Pire ve Selft.nlkten bek· 

lenmekte olan Lüks posta vaparu: 
ANDROS, her sınıf yolcu ve ticcart 
emtia kabul ederek 4 Hnunuevel 
perşembe tam saat 10 da, doğruca 
Pire ve Marsilyayn gidecektir. 

Üçüncü sınıf yolculnn için yntnklı 
husus! kompartimanlor. Pire ve Mar· 
sil yaya milstokbel postalar: J 8-25 kd 
nunuevel Jam 1 O dıı. 

Cenubi Amerika limanlarına. aktar· 
ına, bilet \"erilir. O. Anagno topulos 
ve K. Siskidls, Galata Çinıli Rıhtım 

han. 

Jandarma lmaıAthanesı 
Janları 

90000 kilo 
Erzincan jandarma mektebinin 

altı aylık ihtiyacı olan 90000 
kilo ekmek kaplı zarfla münaka. 

saya konlmuştur ihalesi 14-12-930 
günU saat 14 te mektep mUdü
riyeti dairesinde yapılacağından 

şartnameyi görmek istiyenler her 
gün müdüriyete müracaat ede
bilirler. 

Üsküdar HAie sinemasında 
l M D A T · S. O. S 

Her gün gündüz 3 ıe. geceleri 9 da, 
cuma gunlcri 2 de 4 te 9 da Gelecek 
pro~ram Vilyamın intikamı. 

1 

Ali Deniz Ticaret mektebi mfidOrlüğfinden: 
Adet 

2 Çift ızkaralı soba 140 irtifamda 42 genitliğinde 

8 " " ,, 11 o " 35 " 
10 Soba tablaıı 
50 Kürek mata ıoba için 
25 Odunluk kapaklı 
2 Körük 

200 Soba borusu Çelik saç 
100 ,, ,, Galvanizli saç 
60 Deve bomu dirsek Çelik saç 
25 Adi dirsek Galvanizli aaç 
25 Şapka Galvanizli aaç 
30 Anahtar ve ayna 
25 Soba vaı:'iyesi 

Berveçhi bala on üç kalem malzeme 30-11-930 tarihine mOıa• 
dif pazar günU saat 13 te pazarlıkla mübayaa edilecektir. Talip
lerin şartnamesini görmek üzere Ortaköy caddesinde kainmekte 
be ve münakasaya iştirak edeceklerin latanbul iktııadi mllesseıe· 
ler muhasebeciliğine tevdi edecekleri ve mukabilinde alacaklan 
teminatı muvakkate makbuzunu hAmilen yevm ve aaah mezkürda 
mektepte müteşekkil komiıyonu mahsuıuna mOracaatlan. 

Ernniyet Sandığı Miidirliğinden: 
Cağaloğlunda Hillliahmer binası ittisalinde bulunan ve Emni-f 

yet Sandığının malı olan bina kiraya verileceğinden talip olanla
ran sandık leYazım memurluğuna müracaat eylemeleri lazımgelir. 
~~~~--~~-'-~~~~~-~~~~~--~~~~-~"" 

Tefekkür Hukuk talebesi cemiyeti kongre 

HilAliahmer cemiyeti umumf merke
zinden: lzmir ve mülhakatındaki SeylAp· 

zede \'ntandaşlar için Fcshane mensucat 
Türk anonim şirketi tarafından cemiye· 

tlmize fabrikaları mamulAnndan (500) 
kilim, (2000) çift yün çorap (2000) adet 
kasket teberrü edilmiştir. Bu muhterem 
müesseseye teşekkür ederiz. 

-..., 

,,.-

riyasetinden: 

28 - 11 - 930 cuma gDnU saat 
9,5 ta Sultanahmette tıılebe bil"" 

liği binasında cemiyetimiz ikinci 
kongresini aktedecektir. BütOO 

aıli axanın teırifi rica Ye i1"8 
olunur. 

:z. 2. ı. t. • '% l ~ ..,..;.; ....... ,..,.. ~ ........... ~' ...,....... 
..,49~ .6+ ,6'. /J.. J,~.n. ']ot..11. J,6.1ı 3U:.1Z J'6i1'Z. 
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An ra d·yesinden : 
Tahtakale yaııgın sahası dahilinde ve Anafartalar caddesi üzerinde olup krokisinde 

güsterildiği iiz~re 8 parça arsa kapalı zarf usulile ve bir ay müddetle müzayedeye ~ı
karılmıştır. Talip olanlarm teklif edecekleri mebaliğin yüzde yedi buçuk nisbetiııde 
teminatları ile birlikte 6-t 2-93 , eumartesi giinii saat 11 de encümene müra~~atl~~-

k f 
. ~{l· 

na söylemedim mi? şansım ço e- luk soluğa kogan bir köpeğe benzi- Filhakika çöle gitmenin t>'l•· rt' 
nadır. yordu. Bu köpek birdenbire Eviini sait ~amanı idi. Çünkü şansı 011' t>f 
. - Fakat.. yanlız mı gidecek· ısırdı. Evlin bir sayha çıkararak u· hem altın bulmak hem de ya~ıı'' 
sın? yandı. Henüz gece idi. Parker yağmasile su tedarik etınek fJ1 t' 

- Hayır. Benle birçok defalar horluyordu. O da inliyordu. O kün idi. Aacba "Cimi,, nedeıı r:f" 
altın tarlalarına gitmiş olan bir dn bir kabusun tesiri altında idi. kerin mektubuna cevap verınb'1ce' 

Yazan: Peter Bolt namuslu çocukla gitmek iatiyo· Genç kadın iğilerek zevcini omu- du? Her trenin gelitinde PBd ;ı• 
- Böyle olmasını ben de ister- yürüdüm ki ... Beni götür Steve... rum. o "Albani dedir. orada bir lo· zundan sarstı. Parker bağırdı: kendisi için mektup olup ofrııs ',,, 

dim. lkimiz de mes'ut olurduk. Bel - imkanı yok .. ısrar etme .. Dün kantacınrn kızile evlenmiştir, kendi - Defo) liöpek ! m anlamak için postahaneye k,
0 di• 

ki de tali senin gelmeni beklemiş- yada bunu yapmam. Zaten lngilte- sinin de bjr meyhanesi vardır. bana Ve uyandı uyanınca zevcesinin s}ı. Nihayet yalnız gitmek filet' 
tir. Ben h~m~n.işe.k?y_ulmak is!iyo- rede gezmelde Ayustraly~. ç~liinde iştirak edip etmiye.~eği~! bu gün koluna sarıldı. Diyordu: mnğım kapladı. . '/. ,,.,11 
rum. Ayagın ıyıleşır ıyıleşmez şıma- altın aramak aynı şey degıldır anlı mektupla sordum. dort gune kadar - Ah! burada mısın? rüyamda - Donoganla gıtsen olına J<eıt 
le gideceğim. iki ay evvel, iyi bir iz yor musun? Dünyanın her tarafın· bir cevap alabilirim. biri seni kaçırmak istio}'fdu. Böyle - Asla! iyi bir çocuktur "raJc't 
bulmı.ı§tum. Bir ırmağın kurumuş da su bulunur. Burada çölde ne va- Parker, zevcesine bu dost hakkın rüya görmesi ne kadar fena! hiç disj ile asla kavga etmediın· U eri1· 
yatağı içinde idi. Çölde şimali şar- ha, ne çe§me, ne su birikintisi yok- da bazı malumat daha verdi. Bera- bizde başkasının karısını çalacak orada cehennemi bir hayat 1 'b•"' 
kiye doğru giderken .. Her taraftan tur. Bir damla bile ıu bulamazsın. berce hn§larına gelmiş olan ba21 ha namussuzlar var mı? Kendi kabahati değilse d• fll~tfr•ı 
kumun içinde altın tozu görülüyor- Oraya seni götüreyim mi? Asla! diıeleri anlattı. Fakat artık sözleri Evlin nazik ve sıcak elini Parke- ıncsi bozuktur. MütemadiyeJ1 

1 _.,ıı 
du. Nihayet bazı parçalar da bulun insanın yanındaki su bitince şuıuz· ara sıara kesiliyor sessiz uykudan rin eli içinde bıraktı. ikisi de kabus eder. İnsan sağa gitmek i_etej~;ıı d' 
du. Fakat daha ileri gidemedim. luktan ölmek muhakkaktır. ağırlaşıyordı. Sobanın ateşi sön· suz bir uykuya daldılar.. gitmeğe kalkar! orada bır d lfl" 
Yolu iyi biliyorum. Hem de bulmak - Seni yalnız beklerim. Fakat dü. Odayı zulmet kapladı. Az son· * * • mnrı olduğuna yeminler e eri1,ıııı 
için itc.uetler koydum. Belki hala hemen gitmekliğin lazım mı? ı·a derin bir uykuya daldı. Gene Evlin Parker çoktan iyileıımiş İ· bu kaf~d~ damlarla çok dalı ;le 
dururlar. Oraya tekrar gitmeliyim.. - Kabil olduğu kadar çabuk. kadın u;ı:un müddet l,yamk kaldı. di. Albanidcn hala cevap gelmiyor uğradım. Zaten o bir ark• i• 
fakat birlsile. gitmeliyim. Şimdi tam mevsimidir. Rüzgar saç barakayı şiddetle sar-

1 
du. Parker sabırsızlanıyordu. Altın başlı başına gidecek... h ııte C 

K.edrn ısrar etti: Gündüz sıcak yapmaz geceler de sıyordu. Fakat bütün düşüncesi dı hümması kendisini kaplamıştı. Ka- - Bana bak Stcve ıu a J<etlsO~ 
- Beni götiirmek istemiyor mu· soğuk değildir. Altın bulunduiuna farda çölde idi. Rüyasında bile çö rınna yanında kalan altın tozlarını miye cevaplı bir telgraf çe b\Jr 0

, 

sun? seninle gitmesini nekadar öz· emin olduğum o memlekete çabuk lü gördü. Koca11 istepte gaip ol- gösterdi. Bunlar ekmek ufağına ben O vakit cevap venpeğe P1~~e .,-f, 
lerdiın. Birkaç güne !.::.dar iyileşe· varmak istiyorum. içimde bunun muş. Güneşin altında deli gibi ko- ziyordu. Evlin düşündü: "Bunun j. lur. Eğer seninle gitmiyece bOfıı"r 
ceğim. Hem mükemmel yürürüm. hümması var. Batkasının benden şar bir halde görüyordu. Stevetin çin mi havatmı tehlikeye kova· kasını bulursun. Böyle boş~ r111W 
MemW.:.etimde o kadar uı.un yollar evvel gitmesinden korkuY.orum. Sa dili ağzından sarkıyordu. Sanki so-1cak!,_. zamanını kaybetmekten (Oif,,,etJi}, 

lsun .. . 

• 



ısat Vekiilet·n en : 
Baytar işleri umum müdüriyetinin muhte

lif şubelerinde kesoi ihtisas etmek üzere 
Ve ka et hesabına memalik. ecnebiyeye 
bilmüsabaka 10 Ef. izam edilecektir . bu 
efendilerin kesbi ihtisas edecekleri şubele 
rin tayini Veka'ete aittir: 

1- Taliplerin müsabakaya dahil olabilme
si için aşağıdaki şartları haiz bulunmaları 
lazımdır : 

A - Türkiye Cümhuriyeti tebaaszndan olmak. 
B - Yaşz 30dan fazla obnamak. 
C - Baytar mektebi alisinden mezun olınak. 
D - Vekaletin vereceği niimune veçhile l\7oteclikten musaddak 

bir ketaletname vermek. 
E - Müteehhil olmamak. 
F - vekaletçe yapt1r1lacak mııayenei sıhhzyede tamüsszhha 
olduğu tebeyyün etmek. 

G -Tahsil müddeıince askerliÇJinin tecil edildiğine dair men-
sup olduğu askerlik şubesinin J'esikaszn1 haiz olmak. 

, .. Memuriyetten azledilmiş olmaınak. 

2 - Yukarıdaki şartları ha·z olan alipler 
müsabakaya gırmek üzere ~stida ile Veka-
lete müracaat edecekler ve vekalet talipler 
arasında müsaba aya iştirak edecek nam-
zetleri tefr'k ve intihap e erek kendileri
ne tebliğ edecektir. 
3 - Müsabaka Ankarada Vekaletçe inti

mümeyize huzurunda hap ediler heyeti 
atideki guruplardan 
. Zootekni gurubu; 

yapılaeaktır • 

A .. Koyuncızlıık ve siitçiilük şubesi ( Uınu111i zeofekni, kimya, 
Koyun hastalık/arz, teşrih, en1raz1 umu1niye, Eşkal imtihanı. 

B .. Atczlzk şubesi (Zootekni, kinıya, teşrih, emrazı umumiye 
eşkal, hikmet) imtihanı. 
C - Sz(Jzrczlzk ve sütçiiliik şubesi (Zootekni, kin1ya, teşrih,em

razı umumiye, eşkal, başlıca sığır hastalzklarz ) imtihanı . 
Bakterfyoloji gurubu: 
Emrazı enta'liyye, Sereloji, n1uafty3'et, parazUoloji, teşrih ma .. 

razi derslerinden imtihan. 
4 - Lisan imtihanı Fransızca, İngilizce, Al

manca ve İtalyancadandır ve bu 1isanlardan 
birinin intihabında talip serbesttir. Yukarı
daki umumi ders guruplarından müsabakada 
ınuvaffak olanlardan müsavi şeraitte bulu
nanlardan lisanı kuvvetli olanlar tercih edilir. 

5- Müsabakada ihrazı ehliyet edenlerjn uh
telerinde memuriyet mevcut ise A vrupaya 
hini izamlarında memuriyetlreini terkede-
ceklerdir. · 

• 6 - Müsabaka imtihanı 22 Kanunevelde 
ı;cra kılınacağından şeraiti haiz talipleJin ni -
ayet Teşrinsani gayesine kadar istida ile 
Vekalete müracaat etmeleri. 

Devlet Demir yolları ilanları 

Sar.osun - Sivas Hauı işletme 
Müfettişliğinden: 

Hattımıza lüzumnu olup ocak mahalleri ve miktarları •t•iıya 
yazılan balastm ihraç, ihzar ve hattın beı metre yakınında, 6lçU
lebilecek ıekilde yığılmaıı işi ayrı ayrı kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur: 

1 - Kilometre 253 • 600 da hatta beşyUz metre meaafedeki 
ocaktan (4000) metr~miklip; beheri (260) kuruotan. 

2 - Km. 256 da hatta ikiyüz. metre meıafedeki ouktaa 
(3500) M. 3 beheri (230) kuruştan. 

3 - Km. 260 da batta iki yUz metre mesafedeki ocakta 
(3000) M. 3 t230) kuruıtan. 

4 - Km. 263 - 500 de hatta Uçyüz metra mesafedeki ocaktan 
(7000) M. 3 beheri (240) kuruıtan. 

5 - Km. 273 - 800 de hatta elli metre mesafedeki ocaktan 
(5000) m. 3 beheri (210) kuruştan. 

Açılmış olup talipler tekliflerinden bu fiatlardan yüzde kaç 
kuruı tenzilatla kabul edeceklerini sarahaten ve bili şart zikre
deceklerdir. 

Münakasa ve ihale 7·12-1930 par.ar gfinU Samsunda lşletm~ 
Mnfettiıliği binasında yapılacaktır. 

Teminat para veya mektuplarım havi zarfla tenıilit teklif 
zarflarının üçUncU bir zarfa konarak ıartoamenin taraflarandaıı 
imza edilmiı bir nüshasile birlikte o gün saat 14 de kadar MG· 
f ettişlik İdari lfler Kalemi Amirliğine verilmelidir. 

Şartname ve mukavelenamelerden beheri ellişer kuruı muka· 
bilinde Ankarada umumi idare veznesi, lstanbulda Haydarpaşa 

işletme mnfettişliii veznesi Samsunda işletme müfettiıliği vezne· 
ısinden alınmalıdır. 

Tahmin 
kırmeti 
Lira K. 

8750 
3200 

ı 12~ 

625 
10000 

400 
J520 
300 
396 
170 

~liktan 

Kilo 

125000 
80000 
56000 
73000 
I 1300 

1700 
5000 
5000 
4-000 
4000 
4000 
3300 
1700 

390 600 

1125 150000 

Beher 
kilosu 
Ku S. -

7 
4 
2 50 

8 
15 
66 
12 50 
20 
10 
38 

7 50 
12 
10 
65 
o 75 

oı 
0 ? /5 temi nan 

muvakknte miktarı 
Lirıı K. 

556 25 
240 
105 
438 
127 
84 
47 
75 
30 

114 
22 50 
30 
13 
29 
84 50 

Cinsi erzak Ne suretle münab· 
saya vızolundu}u 

Arpa Knpalı zo.rf 
Ot Alenl münakasa 
Saman .. .. 
Ekmek Kıpalı zarf 
Sığır eti Aleni surede 
Sade yağı .. • 
Bulgur • .. 
Kuru fosulya .. " Nohut tt " Pirinç • • 
l\lerclmek .. .. 
Patates • • 
Kuru soğan .. • 
Sabun .. • 
Odun .. .. 

742,50 3000 24 75 70 Kuru üz!im " • 
750 1000 75 56 Şeker ,. • 

124.~ 2500 49 75 93 25 Gaz yağı " ,. 

Yedinci Sey. j. alay· kıın1a11danl1g1ndan: 
Alay efrat ve hayvanatının Kônunevvelden 31 Mayıs gaye

sine kadar alta aylık ihtiyaçları için yukarda yazılı on ıekiz ka
lem erzaktan Arpa ve ekmek hapalı zarf usulile diğerleri aleni 
suretile 5-11-930 tarihinden 29-11-930 tarihine kadar yirmi dört 
gün mUddet münakasaya konulmu,tur. 

ihale 1 O Kanun evvel 930 Çarşamba günü saat on dörtte Muı 
vilayetinde Alay dairesinde mnte ekkil komisyon müvaceheıinde 
icra kılınacaktır. 

Şartname suretleri lıtnnl u'da jandarma imalathanesinde Mut· 
ta Alaydan diğer vilayet ve kazalarda vali ve Kaymakamlıklar
dan ahnacakhr. 

Talip olanlarm kapalı zarfl r için ihale zamanından evvel 
teklif mektupları ve teminatlarını aleni mfinakasaya iştirak ede
cekler de kezalik teminat muvnkkatelerile ihaleden evvel Alaya 
müracaatları diğer mahallerden aleni münakasaya iştirak ede· 
cekler teminatı mahalli maliyesine yatırıp makbuz. ihaleden evvel 
bulunmak lizere potıa ile ala1a gönderilmek surelile telgrafla da 
pey sürmeleri şayanı kabul görüldüğü ilan olunur. 

P.T.T. Levazım ve mebani 
müdirliğinden: 

P. T. T. idaresi ıbtiyacı için 15,000 tekerlek zamklı HUk bapdı 
kapalı zarf usulile ınünaknsaya vazoluomuştur. Yevmi münakasa 
30 Kanunu~vvel 930 tarihine müsadif salı günüdUr. Taliplerin fArl· 
nameyi almak için hergün ve münakaşaya iytirak için de teklif· 
name ve temin tJarını hal'i ve usulü dairesinde kapatılmıf va 
mühUrlenmiş :ıarflarım yevmi meıkiırda saat 14 de kadar komiı· 
yon riya setine tevdi eylemeleri. 

Anbar inşası 
. '"fi1ıilı1 İ11I i~arı u nıuıni nıüdi1rliğinden 

Balıkesirde inşa edilecek tUtün anbarı inşaatı kapah zarfla mli
nakasaya konulmuştur. Mezlcflr inşaata ait proje ile şartnaıııei 
fenni ve sairesi 3 lira mukabilinde verileceğinden taliplerin idarei 
umumiye mimari şubesine müracaatla almaları ve 20 KinunJJn 
evvel 930 cumartesi günü zarflarını Galatada mübayaat kQmi~ 
yonuna tevdi etmeleri. 



Kıdın zarafetinin lılz ı mı gaHİ mü· 
fariki dolayisile de ipeklileri harabl
den kurtardığı için çok i krıkndi bir 

il:lçtır · 

Sıhhat ve içtim:ıt muavenet vek~leti
nin müsadesile hiç bir türlü mahzuru 

sıhhi si } oktur. 
Her eczane ve ecza depoln.rile Itriyat 

mağazalarından grayınız. 

MUkemmeı bir 
kasık ba§ı 

~ 

- •. J. ROUSSEL Kasık 
b.:ığ"ı bütün tıp lle
mınce azim takdir· 
lerr mazhar olmlJl · 
tur. Zira ancak' bu 
bal! 111' emniyet ve 
rahatı ıammt eldt 

• edili r. 

Bağın kusursuz olarak tatbikini 
temin için 

Yalnız Parlste kt 

lstanbul şubeleri : 
BeJojjlunııa Tonel meydanında lo. 12 

n lstikl~I caddesinde No. SBS 

Mağazalanmııı ziyaret vey.lhut kut· 
runuıu bildirmels sOretile sloartşlnlp 

• posta vasıtasile ıcra ediniz. 

nallar : Aıll bat ; T. L l · ÇirlMJT. L ı 1 
Ub lıııYYttll lıııl : • IO ' • 1 IJ 
LOh ebtn kıınıtn • 12 • 9 •1 il 

IT.m. V. ıatın elıma heyetı 
1- ilAnlerı 

lzmit ve ci\'arındaki kıtaat ve mües 
sesatın ihtiyacı olan pirinç kapalı zarf. 

Ja münakasaya konmuştur. İhalesi 30) 
11)930 Pnmr günü saat 15,30 da İzmit 
askeri satın alma komisyonunda yapı-

lacaktır. Taliplerin şartnameyi görmek 
üzere Fındıklıda heyetimize ve şartna- f 
mc almak ve tekliflerini vermek üzere 
teminatlarile mezku r kl)misyona müra· 
caatlan. 

• • • 
24 - I 1 • 930 tarihinde milnaknsası 

yapıhın yüz bakır tencerenin beher kilosu 
~ iız on yedi buçuk l.-urusta talibi uhtc· 
sinde olduğundan tenzili fiyatla talip 
olanların ihale günü olan 1-12·930 Pa
zartesi günü saat l 4 den evvel temaint
larile heyetimize müracaaılıın. 

* * * 
Hava gedikli küçilk zabit mektebi 

için 65 takım iş elbisesi, I 40 nevresim 
30 kaput, 59 harici elbise, 59 harici 
fotin iki şartnamede olarak 29 l 1-930 
Cumartesi günü snııt 13, 30 • 14 de 
Fındıklıda heyetimizd<' pazar-
lı kla ihale edıleceğinden taliplerin 
şartnamesini ve nümunelerini hcvetimiz
de görmeleri ve ihale saatinde~ evvel 
teminatlnriyle birlikte heyetimize müra
caatları. . . ~ 

Ordunun ihtiyacatı sıhhiyesi i~in o
tuz beş kalem cild iye alii.t ve edevatı 

kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
ihalesi 3011}930 pazar günü saat on üç 
buçukta Fındıklıda heyetimizde yapıla
caktır. Taliplerin yirmi kuruşluk pul 
mukabilinde şartnamesini a lmalan ve 
münakasaya girmek üzere ihale saatin-

den evvel teminatlar:ilc ve teklif na mele-
rile heyetimize mürncaatıan. 

* 1( • 

Ordu ihtiyacı için 129 kalem cerahi 
alit kapalı zarfla münakasaya konmuş 
tur. İhalesi 30/llft}30 pazar günü saat 
14 te Fındıklıda heyetimizde yapılacak
tır. Taliplerin yirmi kuruşluk pul mu
kabilinde şartnamesini ahııalan ve iha-
le saatinden evvel teminat ve teklifna
melerile heyetimize müracaat.lan. 

1 
iktisat Vekaletinden: 

Ziraatin muhtelif şubelerinde kesbi ih
tisas etmek üzere vekalet hesabına me
maliki ecnebiyeye bilmüsabaka 21 elendi 
izam edilecektir. Bu efendilerin kesbi ihti
sas edecekleri şubeleirn tayini vekalete 
aittir. 

1-Taliplerin müsabakaya dahil olabilmesi için aşağıdaki 
şartları haiz bulunmoları lizımdır. 
a=Türkiye cumhuriyeti tebasından olmak, 
b =Yaşı 30 dan fa zla olmamak, 
c=Ziraat mektebi alisinden mezun olmak, 
d= Vekale:in vereceği nümune veçhile N oterlikten musaddak bir 
kefaletname vermek, 
e=M üteehhil olmamak, 
f =Vekaletçe yaptırılacak muayenei sıhhiyede tamüssıhha olduQu 
tebeyyün etmek, 
g=Tahsil müddetince askerliğinin tecil edildiğine dair mensup ol
duğu askerlik şubesinin vesikasını haiz olmak, 
h=l\1emuriyetten azl~dilmiş olmamak, 

2-Yukardaki şartları haiz olan talipler müsabakaya flr
mek üzere istida ile Vekalete müracaat edecekler ve 
Vekalet talipler arasında müsabakaya iştirak edecek 
namizetleri tefrik ve intihap ederek kendilerine tcblll 
edecektir. 

3 - üıabaka nk r da V "lctçc intihap edilen heyeti 
mümeyyize huzurunda atideki ~uruplardan yapılftcakhr. 

I.=Ziraatz umumiye ve hususiye ve ilmi turap gurubu, 
II.=Ziraı hikmet ve kimya gurubu, 
III.=Hayvanat, nebatat ve mevaşi gurubu, 
l V.= Bahçzvanlık (Bağcılık, meyvacılık, sebzecilik) gurubu, 

V.=lktisadı milel ve zirai gurubu, 
4-Lisan imtihanı Fransızca, İngilizce, ~imanca veital

yancadır ve bu lisanlardan birinin intihabında talip ser
besttir. Yukardaki umumi ders guruplarından müsaba
kada muvaffak olanlardan müsavi şeraitte bulunanlardan 
lisanı kuvvetli olanlar tercih edilir. 

5-Müsabakada ihrazı ehliyet edenlerin uhdelerinc.ie 
memuriyet mevcut ise Avrupaya hini izamlarında me
muriyetlerini terkedeceklerdir. 

6-irva ve iska şubesinde kesbi ihtisas için gönde
rilecek bir efendinin yüksek Mühendis mektebinden ve 
alatı ziraiye şubesinde kesbi ihtisas için gönderilecek 
bir efndinin de ( Technische Hochschule) den mezun 
olması şarttır. Bu şubelerin talipleri yalnız yüksek ri
yazi yattan müsabakeya tabi tutulacaklardır. 

7 - Müsabaka imt hanı 2 2 - kauevel- 9 3 O da icra kı· 
hnacağından bu şeraiti haiz taliplerin nihayet teşrini
sani gayesine kadar baistida Vekalete müracaat et· 
meleri ilan olunur. 

·-


