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[ ITALYAN BAŞ VEKiLiNiN TÜRK BAŞ MUHARRiR- j T rahzondan Is tan bula ... 
-------~ LERINE BEYANATI ...ıı-------ı 

. Musolini Türk milletini.ı Bü!ük Mü~ci Trahzundan şehrimize 
muteveccıhen hareket bıı:yurdular 

muhabbetle selam ıyor! - - - ,, --- -
'f Grk milletini 

büriJc deha.ile 

terakki ve taali 

Yoluna ıevkeden 

büyük reisiniz 

Cazj Hz. r:ne 

hür met le ri mi n 

ibla~ını rica •· 

ederim. 

,\). :fıusoTıni CenaplMının hir neykcl. 

l lımet Paıay:ı ve 
bütün Türk mil
letine muhabbet 
ve ıelAmlarımı 

yazmanızı da 

rica ederim. Türk 
mılletinin tfrek· 

kiyahnı çok bü

yük bir alaka 

ile takip ediyo 

rum. 

' 

. ı....... . 
Roma, 28 (Telsiz telgrafla) - yorum, Muktedir idare a•lamla- Trabzoııdan bir man~rıt 

lta'ya Ba~eekili M. Musolini bu- rınızın devamlı ve muntazam .,-------------- Trabzon, 29 (A. A.)- Reiıi-
~Un Venedik sarayında Tevfik mesaisi memleketinizi mütema- ran biç bir ihtilaf noktası kal- cümhur HL ile refakatlerindeki ~Uştü beyle birlikte buraya gel- diy•n inkişafa doğru glstürmek- mamıştır. Bilikis iki memleketi zevatı hamil Ege vapuru saat 
llliş olan (Vakıt) baş muharr~r! d birleştiren menfaatler vardır. 16 buçykta lstanbula mUtevec-A.sım, mı'llı'yct baş muharrırı te ir. Yakın atide Türkiyeyi çok k d. T b d h k 

1 ı. istikbalde i i memleketin iktısa ı cihen ra zon an are et eye-''1abmut, akşam baş muharriri parlak bir istikbal bekliyor. h d k mı'ştı'r. 
N ı ve siyasi sa a a birli te yapa-~tecrnettin Sadık beyleri kabu Bunu s'ze kat'iyetlc söyliyorum. cağı işler vardır.,, Trabzondan hareket 

rn:, ve kenciilcrile yaptığı sa- ltalyanın dostlugw undan emin ola- l · · k d fil' t · Trabzon, 29 (A. A.) - Reiıi-tlıinıi hasbıhalde ezcümle dt!- Söz erımın ya ın a ıya a ID· 

..... bilirs"niz. Ben iki yüzlü adam kılip ettiğini bizzat göreceksiniz. cümhur Hı. bugün aaat 14 bu-

.., Ştir hi: f k ti · d k' t ·ı - Tu .. rk mı'lletini büyi.ık da- değilim sözümde duran adamım, Dost milletin bUyük ve muktedir çukta re a a erın e ı zeva ı e 
h ı , ı ve halkın alkışları arasında Eg~ ·ai e terakld ve tnali yo'.una doslunuzunı deyince dnima dost şefinin görüş eri mebus arımız . I d. I k l d 
't b b vapuruna geçmış er ır. s e e e li \'keden btyük reisiniz Gazi kalırım. üıerinde çok iyi bir inh a ı- halk namına kendilerini selamet-
~ azrct'erine lıiirmetlerimin iblii- Esasen Türkiyede İtalyayı ayı- rakmıştır. )iyen bir nutuk söylenmiştir. 1ht rica ederim. IDIUMllllRlfl--·•-ıuııııımımıı1PVıuıınuuın11•ııl"11uım .. ıımo-ınnııııuııı11111111luııılll "'""""""""''"'"mıııw111111111ıııuwııım11ııııııw11ıınınunmmıu izzettin ve Salih paşalar, vali, 

ozanad tW/ı tıw ve Tilrk • Tı d h belediye reisi, vapura kadar u Ut:wıun mli o ansmcfal.Uôrc- ır rop a a Gazi Hz. teşyi etmişlerdir. Halk ttt>~ İnce zekasile hayreti takdir motörlerle vapurun etrafında do-
r!•iim ismet paşaya ve bütün Jaşmaktadır. Gazi Hz. doğru Is-ı.ırk milletine muhabbet Ye Du·· n h . . . b. y 1 
•tı şe rımıze yenı ır unan tanbula hareket etmiş erdir. d iirnlarımı yazmanızı da rica d 
t erim. Türk milleti, maddi temsı·I hey~ti gel j Gazi Hz.nin halka selimı 
!tı Trabzon, 29 (A. A.) - Reisi-anevi sahalardaki terakkiyahnı d M. F. t c(imbur Hz. Karadenı'z "'eyahat-~Ok Heyetin kıymetli aan'atkarlarm an ıra • 

büyük alaka ile takip edi- lerı· mu .. nasebetile Erzurum, Riıe, matbaallllZI ziyaret etmiftir kA'ÜS KAMIZ Ordu, G ireson, Sinop, ZonlCul-''l ABA 1- • ı-.... dak viliyetlerine birer telgraf 

• 
M. Firat matoa•mızda Muhsin ve Garip tseylerıe l>'ir aradı 
Fransız tiyatrosı l.~ oynamak üze Ertuğrul Muhsin Bey, M. Firsti 

re dün sabah şehrimize 7eni bir yunan 1908 senesindenberi tanıdığını ve ken· 
~arı~ başnıyor! tiyatro trupu daha gelmiştir. . . 
'i aa. Bu heyetin başında Argiripulos ve (Alt tarafı 2 ıncı sayfada) 

ara· . •nndan itibaren gazete- First gibi tanınmış ve kuvvetli artist-
t 

1~n birinci sayifasında kadın Ier vardır. 
• taıınleri görmcğe baılayacak- M. First fransız tiyatrosundan ziya-
h•tııı. Bu resimlerin herbiri bir de alman tiyatro mektebine mütemayil 
'tk• manayı ifade edecektir. dir. 

o Heyetin repertuarında bunun i~in 
tı u resimlerin altında bir de daha ziynde şimal edebiyatına ait pi-
0 llı:naralı kupon olacak hr, ve 

1 

yesler görünüyor. Du heyetle beraber 
'-tı~Ünkli reıimden ne mana şehrimizde iki Yunan heyeti bulunu
li adınız, oraya yazıp birik- 'yor .. Odeon tiyatrosunda oynıyan he-

fecek .. b k d yet her akşam muvaffakıyetli temsil-d.. b• ı musa a anın sonu -
"' ız ler vermektedir. Dün akşam da, Fran-
E:- e göndereceksiniz. sız tiyatrosunda Argiropulos heyeti 

kt1 ,ier cevabınız muvafık ise temsillerine başlamıştır. 
tlarat a çeküp hediyelerinizi tak- Dün akşam, matbaamızı yeni gelen 

Dişlerinize dikkat 
di . ' e nız ... 

Ditler sihhat üzerinde mü
him surette tesir yapar. Dişle· 
rinize dikkat ederseniz sibba-
tinizi kazanırsınız. 

Kıymetli diş tabiplerimizden 
Suat Ismail B. bugünden iti
baren gazetemizde biiyüklerin 
ve küçüklerin dişlerini nasıl 
muhafaıa etmeleri lbım gel-

göndererek sellmlarımn halka 
iblağını emir buyurmuşlardır. 

Ordunun tazimleri 
Trabzon, 29 (A. A.) - Reisl

cümhur Hz. dün akşam Trab
zona gelen ordu müfehifi lzzet
tio paşa Hz. ini kabul buyurmuı
lardır. Müşarünileyh şahıslarının 
ve mıntakasındaki lntaatın tazi
matını Reisicümhur Hz. ne ar
zetmiştir. Evelki gece Tiyatro
yu teırif ederek halk asında 
bir opret temsilini temaşa bu
yuran Gaı.i Hz. dün gece Nec
miati kulübü gençleri tarafından 
Türkocağında verilen konseri 
dinlemişlerdir • 

Tefrikamız Yarın 
Başhyor 

Hayatta bazı erkekler ve 
kadınlar vardır ki onlar için: 

- Bunlar nasıl yaıar? diye 
sorar ve onların hayatında 

mutlaka bir sır ararsınız? 

işte (Asmahmesçit 74) tef
rikası Beyoğlunun o kabtl çeh
relerinden behsedecek, onlann 
hayatında hakikatte olup geç
miş sırlan anlatacaktır. 

Bu tefrika bir bakıma g<Sre 
hakikat, bir bakıma göre ro
mandır! 

Yaa'ın başlıyor 

•• 
Uç grup 

Henüz bu hususta müı
bet bir şey yoktur 
Ankara, 29 (Yakı) - Mecliıin 

üç guruba ayrılacağı haberi et· 
rafında muhtelif zevatla temas
lar yaptım. Ekseriyeti teşkil 
eden fikre göre meclis içinde 
üç gurubun teşekkülü imkansız
dır. Çünkü bizim meclis müm
kUn olduğu kadar cskidenbcri 
soldur. Bu mecliste sağ yani, 
muhafazakar olacak yoktur. 

Ayni fırka içinde üç gurup bu-
lunmasıda hukuku esaıiye pren
siplerine muhaliftir. ikinci fikre 
göre yakın atide fırka işlerinde 
ufak tefek yenilikler olacağıdır. 
Mamafih bu fırka yeniliklerinin 
mahiyetini ıimdiden tahmin et
mek mUmkiin değildir. Bu an
cak Gazinin seyahatinin ikma
linden ıonra anlaşılacakbr. Çı
karılan ıayia ikinci fikre mensup 
olaniarm tahminlerinden ibaret-
tir. Henuz müıbet hiç bir ıey 
yoktur. Bütün meb'uslar bu şa-

yia etrafında görUşDyorlar, fakat 
bu haberi teyit eden kimse yok
tur. Salun Lideri olacağı ıöyle
nen Mahmut Esat B. böyle bir 
ıeyden katiyen haberim, yoktur. 
Bunu gazetelerden öğrendim de· 
mistir. 

•• * ı 

EYvelki akıam çıkan bir 

fi edeceğiz heyete mensup san'atkarlardan yukar-
"tt Cdiye liıtelerimizi yakında da işaret ettiğimiz M. J<'irst ile Darül-
iin,~tdeceğiı. lçinde çok oru- bedayiden Ertuğrul l\luhsin, E. Galip 

diği hakkında faydalı yazılar Vakıt gazetesi kadm bakı,Jarındaki manayı anlı-
yazmıya başlıyor. Bunlan ta- l yacak okuyucuları arasında bir müsabaka tertip etmi• kip ediniı. \re Cazip olanları vardır. ve l<'ransız tiyatrosu müdürü M. Ardi· --------------1 ! ti ziyaret ettiler. J . 

..._ ___________ , - Bakı1Jar mı, rakıılar mı ? 
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J11. JVJ eclisinde 
Ankara, 29 (A.A) - Büyük 

MilJet Meclisi bugün reiı vekili 
Nurettin Ali Beyin riy-'!setinde 
toplanmışlar. Meclis üç idam ka· 
rarını tasdik etmiş ve tababet 
Ye ıuabatı sımflarmm tarzı icrası 
hakkmdaki kanuna bir madde 
tezyiline dair kanunun birine 
müzakeresini yapmıştır. 

Meclis pazartesi günU topla
nacaktır. 

U"IWiınlllnlluıttnttmtınnuımıuwuııtıııı n ıatAmliı n .. w1111 lllllllllllWIRAJltl 

akıam ref imiz Halk fırkasında 
nç gurup teşekkül edecegini ve 
bunların reisliklerine Kizım Pş. 
ile Ali ve Mahmut Esat beylerin 
geçeceklerini haber vermiıti. 

Bu haber, dünkü sayımızda 
uzun boylu yazdıtımız veçhile 
al•kadarluı tarafından tekzip 
olunmuıtur. 

Bu haberi veren refikimiz dün
kü sayımızda bu teeyyüt etmiyen 
haberin nereden çıktığın şu su
retle anlatıyor: 

" Evvelki gUn tayyare kongre
ainde bir çok meb'uslar ve 
Meclis reisi Klzım paıa bulu
nuyordu. 

Bu zevat celse arasında konu
ıurken Halk fırkasının meclis 
dahilinde gruplara ayrılması ve 
bu gruplar Tasıtasile hükumetin 
dahili bir mürakabe altında 
bulundurılması faideli olacağını 
ıörUıliyorlardı. Gazeteye verdi
ğim malOmat bu sözlere müs
tenittir. ,, 

Bir bafka rivayet 
Bir baıka akıam refikimiz de 

bu haTadisin ıuyuuna ıebep 
olmak ilzere şu satırları yazıyor: 

" Sabık Adliye Vekili Mah
muE --n Esat B. Istanbulda biri 
doğ'rüaan tioğruya kendi riyaseti 
altında, diğeri de bir arkadaıı
nın itlirakiJe iki gazete çıkarmak 
arzusunda bulunuyordu. 

Kendi riyaseti altında çıkacak 
olan ıazetenin adı « Sol » ola
caktı. Halk fırkasmm muhtelif 
ıruplara ayrılacağı rivayetleri de 
bu arzunun tefsiri etrafında 
doian münakaıalardan çıkmıştı. 
Fakat Mahmut Esat B. son gün
lerde .. Sol 11 gazetesini çıkarmayı 
tehir etti, bir arkadafınm yar
dımı ile çıkacak gazeteye iştira
kinin ıekli de müphem bir hal 
aldı." 

Mesele hakkında bizim söyli
yecek fazla sözllmilz yoktur • 
Bu haberler, bazı ıözleri tama
mile yanlıı anlamaktan doğmuş 
ertesi gOn çıkaranlan tafından 

biJe tekzip olunmuştur. 

Kostantin Ef. 
Sabık Rum Patriki öldü 
Atina, 29 (Aneksartitoı) -

Sabık lstnnbul patriki Kostantin 
dün vefat etmiştir. Vefatı haberi 
burada ve bilhassa muhacirin 
nuhafilinde derin bir teeasür 

uyandırmııhr. MOteveffanın ce
sedi tahnit edilerek metrepulit 

hane kilisasinde teşhir edilmiıtir. 
Binlerce halk mevtayı ziyaret 

ediyor. Cenazesi hnkumetin 
maarafile ve millet reisi mera

aimile kaldırılacaktır. 

Rusyadaki 111 uha k e ın e 
·e~ 

V akıt, okuyucularının dert ortağıdıt l\fo lrnm, 28 (A. A.) - l\fahkenw 
Ramseni ve sonra mühendis Lariccfi 
dinlemiştir. Laricef iiç saat siiren jfa. Tayyare piyankosunda isabet 
desinde 1926 da teşekkül eden müh<'n- •ht• il • ff k • • 
disler fen merkezinin hir tnrih~esini ya 1 ima Dl ar il ma JÇID .. 
parak bunun 1928 de nasıl sanavi fır- -
~asına j.~kıır11~ ettiğini nnlatmış.'teşki- Bir okuyucumuz bir usul tek/il ediyor 
hıtın muhendıslcr arasında küçük bir 
kısma istinat ettiğini izah e'-·lemiş ve F.'f d' b' 1··i 

.J J en ım, ıne tenzil etmek yani isabet ihtima ••· 
sanayi fırkasının Fransız ajanlarındnn Tayyare piyankosunun onuncu tertip yirmide bir yahut on beste bire indir· 
her sene bir milyon ruble aldığını öy. plfı~ındn eskisine nazaran mühim bazı mek daha iyi \'e hayırlı~ değil midi( 
lemiştir. Lariccf müdahale meselesini tadıli\t yapılacağını okudum. Binaena· Bundan zannedersem piyanko idar~ 
ve sanayi fırkasının tahrik faaliyeti leyh menfaati umumiye namına ve pi- hit mutazarrır olmaz.Zira altmış bıJI 
hakkında Rnmzinenin ifadelerini teyit yankonun daha ziyade rağbeti ammeye bilet olup kısmı azamı satılmıyacal;: >"'' 
eylemiştir. Maznun Knlinikof teşkilıitn mazh·l·lr. olması .. i~in hatırına gelen Jhut bayi~crde kalacağına 20 bin yah11~ 
1927 de girdiğini, buhran plfmlnnnm en '."uh~m bazı nukatı arzeylemeği mü- on be hın olup hepsinin satılması d~ 
iktısadi komisyonuna ve fıli iktı!')at nasıp ~örd.üm. Zntıalinizce de işbu nu- hn .faydalı değ.il midir? Çünkü hal~ ~ıi 

]. . d hil b 1 . . . kat muııasıp ve muvafık göl'ülürse nıer letıne sık sık ılU'amiye isabet ettıJıll 
mec ısıne n u unan rnukabıl ıhtı- .1 • 'd' . . . . .. .. ı.• • . i &i· lal i ·d·w· t 

1
. .. • cı ·ll ının nazarı dıkkatını celp huyu. gorurse o uıletı daıma alır. Halhuk 

c azanın veı ıgı a ımnt uzerıne tan 1 t' "dd . . tti· 
. d'td•w• . t . ~ . rncak olunsanız pek hayırlı bir sev e ıne uzun mu et hır şey ısabet e 
~~t~ ı ~g~nı v~ ;şkılatı~ madenler~n yapmış olacaksınız. Malumu fılileri "'oi- ğini görmezse artık hiçbir şey aıınıs~ 
Ş e mesın c Y z c ~:etmış ve elektrık duğu veçhile heray icra kılınan ke i- Nitekim piyankonun hidayeti teşelrli{ı· 
istn~yonlanndn da yu~_de el~i ~erecede delerde 1500 numaraya ikramiye isabet )ünde gördüğii rağbet iJe şimdiki r:ıi· 
murnffnk olduğunu soylmeıştır. KaJi. etmektedir. llilctlcrin adedi GO,OOO bin bet arasında dağlar kadar fark vnrdrr· 
nikof dahi ecnebi müdahalesi ve Fran- olduğuna göre isabet ihtimali indelhe· Ve birçok bayiler bu işi terketmişJer· 
sız ajanları K. ve R. ile olan rnünase- sap kırkta b' d kt' ,, b 1 d dir. Sonra ikramiyl'lerin tertibinde dt •w • ır eme· ır. e unuıı a a i . . . . . t' 
bat hakkında dıger maznunların ifade işbu piyankoda kazanmak ihtimalinin n ~p~t kaıdesıne ehemmıyet verılf11 ~ 
lerini teyit etmi:.tir, nekadar zaif olduau k d' k d' . mıştır. Bazıları pek çok bazıları pe 

'f C . k' . A .. "' en 1 en ıne .ın- azdır. işte fikrime göre asıl tadi1A1 

n aznun arno\s ı teşkılattn fnaJ J:ışılır. Yani 39 bileti olan bir kim~eve b 1 d f"' b' ı d .. · · · · ~ · un ar a \'apılmalıdır. Yoksa bun" 
ır ro oynama lb'lnı, vazıfesının an· ısabet etmezse hiçbir sey isabet etmi~ e- d'k.k ~ a~ 

cak kendisine gelen talimatın bir sure k d 1. . . "' ml7.an 1 ate alınmadan yapılac t 
. . . . . . ce eme ,tır. Bınaenaleyh halka daha herhangi bir tadilcitın ehemmiyeti pt" 

tını K:~~ınıko.fn. \ermekten ıbaret oldu- f~zla k:ızanma~ !htimalini Yermek için !az olacaktır efendim. 
ğunu soylemıştır. bıletlerın adedını otuz bin yahut yirmi Karilerinlzden biri 

Müteakıben dinlenen Fedetof ve __., 
Kuprianof mensucat sanayii sahasın. 

daki tahrikkur fnaHyetlerini ve Ackın 
Bir trup daha Difteri 

ı;aF nayi fırk.asi1Iea 1\KfoskovRnda buludnak~ d' . (Ü~t. ta.rafı ~ inc
1
i s:ıyfada) Yeniköydekı vak' el arın art,,,,. 

ransız aJan • rı . ve . arasın a ı ısınln ıvı hır artı.st o dugunu söyledi. . . b' 
* * * t ı 1 d 1 •w• • M Ed. d Fi t ,,.. t' maaı 19ın ted ır alındı emas ara nası c alet ettıgını anlat- . mon rs ı unan ıyatrosu- . 

Dun F enar patrikhanesinde mış ,.e nihayet Sitnin arkadnşlannı te- nun en e ki artistlerindendir. lstan- Yeni köy civarında yedi, selrı• 
patrik Fotyos Efendi Sensinut yiden umumi mahiyette izahat vermiş· bula"birkaç defa gelmiştir. Evvelce A· difteri vak'asma tesadüf edihnİfı 
meclisine sabık patrikin vefabnı tir. tinada (Royal) tiyatroda 8 sene çalış· hastalığa tutulan çocuklarda" 
tebligw elmic, m~ı:ıtyasından, kili- Mahkeme isticvnplan bitirdikten mıştı. Şimdi Kentirkon tiyatrosu mü- ü .... 1 .. t" .,. ı dü "d" çu o muş ur. 
seye yaptığı hidmetlerden bahs sonra maznun ardan Ramzin, Carnovs ru ur. S hh • d" l. • h I ,, 0 

ki ve Kalinikofu bizzat lcendi tarafla. 1\1, Fir~t dram oynıyan bir artisttir. 1 at mü ur üğü, asla ığl 
etmh•, sonunda istirahati ruhu J> • t t · · · db' _t. . . .,. rından vaki olan rica üzerine tekrar •Urada Rovettanın Papa ekselleu, ııraye e memeıı ıçm te 1r ~.,-
ıçın bır dua okumuıtur. d' 1 • 1 b .. . D ta ki ln z 11 • d k' '~l ıı ın emış ve maznun ar azı mutemmım o yev n av acen n mı~, cıvar a ı cocu ... ara a 

BugUn Fenar kilisaseıinde mü· izahat vermişlerdir. nun P.iyet:ro .Karuso, ve. Rişar Fe~nn bik edilmiştir. Şehrin diğer u" 
tevcffanm istirahati ruhu için bir Mahkeme müddeiumuminin talebi Katil eserlerini oynıyacaktır. Bu son raflarında difteri vak'aları yo'f.' 
ayini ruhanı yapılacaktır. Malum üzerine tahkikatı tamik ve şahitleri is- piyesi Darlilbedayi de Ertuğrul Muh· k d d• 
olduau Uzere sabık patrik Kos- tima etmek üzere muhakeme)i tnlik et sin tarafından muvaffakTyetle oyna· tur. Boğaziçi mınta asın a 

miştir. mı§tr. M. Firsti çarşamba günü sahne- tektüktUr. 
tantin, mtıbadil olduğu cihetle, de görebileceğiz. ____ ..,. ____ _ 
bundan bir kaç sene evvel mn
badeleye tabi tutulmuı ve ken
diıi o ıamandRnberi Yunanis
tanda yerleımişti. 

Ankerada bisiklet R'.üıabakıaı 
Ankara, 29 (A.A) - Diin saat 14 te 

J 5 kilomemı dahilinde yapılan bisiklet 
müsabakasında Çankara kulüblinden 
Hasan Bey 81 dakika l 6 saniye ile bl· 
:rinci, Muhafız gUcUndcn Recep Bey 84 
dakika 26 sanl)'e ile ikinci gelmişlerdir. 
Kazananlara madalyalar verilmiştir. 

Ankera lık maçları 

Ankara, 29 (A.A) - Ankara mınta

kası lik maçlanna diln başlanmış ve 
Alunoıde - Çankaya takımlan arasında 
yapılan maçı Çankaya kazan mı şfır. 

Tasarruf haftası için 
Anlcara, 29 (A.A) - 12 Ka-

nunuevvelde baılıyacak olan ta
sarruf haftası için milli iktıaat 
ve tasarruf cemiyeti tarafından 
hazırlanan programa nazaran 
haftanın devamı müddetince An-

kara ve lıtanbul radyolarından 
kısa hiaabetler irat olunacak Ye 
ilk akşamı B. M. Meclisi Reiıi 
Kazım Pş. Hı. ve ikinci akıa
mıda iktısat Tekili Mustafa Şeref 

B. Ankara radyosu ile miJli ik
tııat Te tasarrufa dair birer hi-

tabe irat edeceklerdir. 

yorlardı. 

1\1. Argiropulos isimli artist te şima 
Ji Almanyadn tiyatro tahsilini yapmış 
ve ilk defa olarak Yunan sahnesinde 
Alman eserlerini temsil etmiştir. 

Heyet lstanbulda 15 gün kadar kala 
caktır. 

Kanunuevvel maaşı yann 
verilecek 

KAnunuevvel maaşının verilme
ıine yarın başlanacaktır. 

Harici ticaret 

Dün ofiate bazı eaaalat 
tesbit edildi 

Yeni teıkil edilen ticareti b•" 

riciye ofisinde dün müdür ce· 
mal beyin riyaseti altında ~e 
Rusyaya ihracat şirketi rnüdOrO 

·tı· 
Samsun meb'usu Rina beyle 1 

. . . . . . ·ı bit racat tacırlerımızın ııtırakı e 
lTAISADAN DONOŞTE içtima yapılmııtır. içtimada b~ 

Paristen alındığı beyan olunan bir rici ticaretimiz hakkında b• 
Atina telgrafına göre Hariciye Vekili- esaslar teıbit edilmictir. Bu el~: 
miz Tevfik Rüştü Bey ltalyadan avde. Y ,-·· 

tinde Atinaya uğnyarak iki gUn kala- lar bir rapor halinde bu 
caktır. • Ankaraya gönderilecektir. 

·- -- . 'hti>"~ 
- Evet ıaçmalara ... Baykut si-,yı tavsiye etmiyor. Kendı ı del' 

- 12 - ze hakikaten çok meı'um §eyler halinde bulunan bir adamın ° b'f 
Filezof Hikmetullah Efendi ötmüı .. Demek ki medeniyet ile· lelerle oynarken tutulduğu ııİ' 

kanını kızdıran, beynini fışkırtan minde malına sahip hiçbir zengin d\;nmesini anlatıyor. Namu• de 1 
f 'k' 1 • . k ' • b' h' b' k ' }' 1 1 k dO ı ır erını saçma ıçın gene ır sa· ıç ır apıta uıt ca mıyaca ve bü len emniyet supabının havaY• eti' 
hah mahalle kahvesine daldı. Bazı tün mali müessese ve bankalarda· ru nasıl üç buçuk attığını sö•t 1 
çehrelerde tebeasüm; diğerlerinde ki kasadarlar, ve bütün tahsildar· yor. Muhterem mütekait ına-t•"~ 
hiddet çizgileri belirdi. lar ceplerine para doldurup kaçar- kaç? Kimin avukatlıgvım yaPı1°1• 

Yazan: Hüseyin Rahmi iı' ~==~~miim~~..;;;~~;;;;;;;;;;;:;:-;-: hikatça mubalataız olanlar gü- lana mazur görülecekler. Kürei- sunuz? iş sizin benim lafnıuı:ll d6" 
Uğursuz ku~ güldü: kah kahacı, müstahzi kuş, vak'aw ler!er, m~taasaıplar küfür telaki arz sekenesi ya ~ep birden zengin mıyor .. Yeni fikir terıanesinİ" ,.J 
Bu nasıl ekonomi? Kah kah kah. dan duyduğu teessürle filezofun ettıler o sozlere çok kızarlardı. olacak ya hep bırden aç kalacak .. mir ocağında dövülüyor bıJ 1• 

Maden kuyularında i'şliyen ame- hayalhanesinde öten bir §eye ben- Filezof, tesirinden bir ktürlü kur· Deha, zeka, kabiliyet, çalışkanlık, fabrikadan çıkacak yepyeni tl'rıf 
d. . '? . d F'I f b 'd k tulamadığı baykuşun nut unu kah· · · d h ı · d b"t" lA 1 . h al. si 1'ıJ lenin suratlarını görme ınız mı. zıyor u. ı ezo un u nevı en a- . . . . azım ve ıra e usus arın a u un mu at a yem ayat m une oP'' 

. • h E k . b" l . .. ld ... h l" k d' k d f ve halkı ortasında şıır ınşat edergı . I .. . I ki B 1 k B • l . den k .,, 
Sım sıya .. n avı • unye erı uç pı ıgı aya at en ıne ço e a b. h l" ti' b" t kl'tle birka d f lnsan ar musavı sayı aca ar.. ay· aca .. unun 1§ emesın . .1• tl'ı 

. .1 h k'k . . . . d' ı a ave ı ır a ı ç e a k t f d k' ı•tl"'• 
günde yıprattıran bu yer altı ı~ç~ e· a .. ı at zevk ve çe§nııını verır ı .. okudu. kutun. bu ninnisi çok!arının ho~!a· c~ u an ort~ a e~. 1, ın el 'il''"' 
rine: "ölmiyecek kadar verırım. Mutalealarla dolgun kafanın haa· İht' b' "t k 't rına gıder amma hakıkat bu dcgıl .. kın, hurda, §Öyle boyle aın t tot' 

. t l ki d b' . d b lk' b 'd' ıyar ır mu e aı, cıgarasmı d k d f d :rniYe _., 
Uıta tarafı öz lanım içindir.,, Dı· a 1 arın an ırı e e 1 u 1 1" • ... l ... · k d 1 Filezof derin bir gülümseme ile a ne a ar ay asız ce ı.1.tiJr 

· · B 'htT 'dd ı· k' l yasemın agız ıgma geçırere o • .. .. .. .. .. fJ" yen patronun kalbı, vıcdanı da tıp· u 1 • 1 ası tı et ı ten ıt er, b' .. ... .. l l . muhatabını süzerek: lusu varsa ıurup supuruP 
,_ k d' t l''nler ıle gazete} t D gun ır gogusten ge en ses e. k 
ıu o ren te ır. ~ ~ .... ~r yazını§ 1

• e· F'I f Ef d' hl"k h'k· - Beyefendi siz baykuşun hi· ce ••• t•cl' 
A ı · .. k k lı fılozof teessurunu sokakta kah· - 1 ezo en 1 a a ve 1 • • • • .. • be ne o 

me enm yuzü.. ap ara... de astgeldiğine bütün b' lA • met namına ortaya döktüğünüz tabesım hak1ki manas1le kavrıya· Mutekaıt - Sen, n 
Bayku• bir daha güldü: ve r e aga • Ş t d d v•ı ... ? ·" ~ tile anlatıyordu .. Söyleneni anla~ saçmalara artık tahammül edemi· mamışsınız. eame on a egı o· gız • a'-· 
- Kah, kah, kah... mıyorlar mi idi? Anlamak istemi· yoruz.. nun öttüklerini yanlış anlıyanların Filozof - Cereyana ur;:,p j 

• ,,. 4 yorlar mıdı? Dinliyenler ya sinir· Filezof sadrını kabartıp başını kafalanndadır. Baykuş para mua- biz de hiçliğin ummanına 
~ıtkı E.fendi macerası bir haki- yor.lar midi? Dinliyenler. ~a si.~i-~- dikleştirerek tekrar etti: melesile vazife_d~r olan küçük me· deceğiz.. . edi) 

kattı. Lakın dam üstünde konuıan 1 lenıyorlar veya baykuş gıbı gulu· - Saçmalara... murlara ceplerını doldurup kaçma· (Bıtın 



~ 'mtlhil>&fu .· .. -l~a 
1' erziler idare heyetle

rini ıeçiyorlar 
latanbul terzileri ve kumqçı
~ cemiyetinin idare heyeti in
..... bab dnn batlamıtbr. Intiha
b.ta bogUnde devam edilecek 
le netice yarın belli olacakbr. 
YOl'gınoılırd• bugOn int,hıbıt 

yepıoıklar 
Bir hafta kadar evvel yapıla-· 

~ldcen ekaeriyet temin edilme
~ iç.in tehir edilen yorgancılar, 

ikramiye meaeleal 1 
Müf ettiılik 

Dün iki taraftan bazı 
malumat aldı 

R•por yakınd vekalete Q6n
derileoek 

Dk tedriaat vergisinden def
terdar Şefik B. ve arkadqlan 
araamc:la dafıblan 21000 liralık 
ikramiye meselesi Dzerine maliye 
mllfettifi Nlzım Rağıp beyin 
tahkikata baıladığım yazm11bk. 
MOfettfılik dDn de tahkikata de
vam etmiı ve husul muhasebe 
mtıdUrlllğtınden bazı ıeyler sor
mq, defterdar Şefik B. den de 
cereyan eden muamellt hakkın-
da mel6mat iatemiıtir. Tahkikat 
netayici birkaç ıtın içinde bir 
rapor halinde maliye vekiletine 
ganderilecektir. 

ve d6şemeciler cemiyetinin idare 
heyeti intihabatı buglln yapıla
cakbr. 

Muallimlerin mağduriyetine 
meydan verilmiyecek 

Maarif müsteıarıEminB. dün akşam 
Birlikte inuallimlerle hasbühal etti 

?~~1ima çok samimi oldu, bütçe, barem,neşriyat, bir
~r,IJ!.ektCQl~~d~!rj r~~~n.m~J_sk,rjJi,o.rw.ıuldu 

Ali meclits 
t 

;; 

' 

' 

Yarın Ankarada top]a
n1yor 

Ali iktısat meclisi yarı~~. An
karada toplanacakbr. Müzukera· 
ta iştirak etmek Ozere naecllain 
umumi kltibi bankalar Jıtonsor· 

siyomu reisi Murullah Ea:ı.t, Kır
zade Şevki, ticaret odası umumi 
kltibi Vehbi B. ler bu alqam 
Ankaraya gideceklerdir ... 

Alı iktısat meclisinin bu içti· 
maında harici ticaretimmzin inki
pfı için alınması llzlD'tgelen te
dabir meTzuubahsolaaıık ve bu 
hususta latanbul ve lzııııir ticaret 
odalannın kazırladıklan raporlar 
tetkik edilecektir. 

Bundan başka 1928 aeneai 
tediye muvuenesi de, müzakere 
edilecektir. 
ı...ımanda; 

Dünkü sis 
Dlbı sabah Boğaziçi ve Mar

mara Ozerini gene keaif bir sis 
kaplaJDlfb. Bu yllzden yakın sa
hiller arasındaki Yapur seferleri 
intizamını kaybetmittir. 

Sia saat dokuz buçuğa doğru 
J"&VAI yavq dağılmıı, vapurlar 
maatazaman işliyebilmitlerdir. 

Kandilli raaataneaiııin verdij'İ 
maldmata g3re dllnkü hararet 
azami 15, asgeri 7 derece idi. 
Boglln rllzgAr ekaeriyetle lodoa 
olmak llzere muhtelif istikamet
lerden uecek, hava açık ola
caktır. 

lnhlsarlarda: 
-~ 

Ka9•k tlltün yakalandı 
~ Gümrlllc muhafaza memurlan dün 

Hllltef#U Bmln B. mııalllmler arlUlnda . akşam Kuruçeşmede dört balya kaçak 
aw~ gtln evvel Edirneye giden ma dan ileri geldiğlnl tahmin ederim. Yüz tütün yakalamışlardır. Kaçakçılar kaçmış-
~Q' lardır. 
llt llltistepn Emin Bey diln §Chrimi· de be§ tevldfat meselesini ise yeni ha- -r:=============::-
ll1t~~milf 'ft saat 16 da Muallimler ber aldım. Bu hususta muaUimleriD ı Küçük haberler ı 
latJqgıne giderek muallimlerle ltasbil· mağduriyetine meydan verilmiyeeeğine 
....;t.mı 'ft onlann dertlerini dinle- emin olabilirsinl7.. Yapılmıyan şey ya. *ORMANCILIK TAHSlLl- lktısat 

r. pılmak istenmiyen değil yapılması im- Vekaleti tarafından ormancılık tahsiU 
'Bhlik reisi HA.mit Bey Emin Beye kanı olmıyan bir şey demektir. Maddi için Avrupaya gönderilmesi tekarrür 
~limıe~ ihti~çlannı .hu.ı~ten cephe itibarile endişeye mahal yoktur. eden 10 gencin imt.ihanları on beş ki· 

t etaıl§ ve ezcumle demıştır ki: MualJim meslefi diğer meslekler- nunuevvel pazartesı günü icra edilecek 
---~Yeni barem kanunu mucibince den hiçbir suretle aşağı değildir. Buna tir. 
~imler de bir sene sonra bareme rağmen muallimler için bu da azdll', • HASTALARA SOT, YUMURTA 
~ ola~l~rdır. Bu seneki b.ütçe fakat bugün için yapılması imkanı o- VERiLECEK - .Dispnaserlerde mee
'Gı he edıldiği halde barem cetvelı he- lan da ancak budur. Muallimler de cant surette tedavı edilen hastalara be
,._,tasdik edilip iade edilmemiştir. Bu memurini saire gibi maaş alacaklardır. lediye, yumurta, tereyağı gibi gıdala-
111ı .... taadik edilmeyişi arada maaşlan· Vekalet neariyat noksa 1 • eh- rın dağıtılması için tahsisat vereeek-
--cıa11 .. d be k·r 1 ".# n ıgını m • ~ aync~ yuz e . Ş tev 1 at Y~P1 maemken telifi etmektedir. Fakat mu tir. 

S.. a sebebıyet vermıştir. Bu vaZ1yet allimlerimizde okuma heve · rta * SA'l'ICILARIN SESi PLAKLARA 
llıuaır 1 i · · h ı· d .. ·· d .. 

81 
a rsa ALIN · ~t.d ım er mız_ı ay ı . ~şu.a ur- eser tabedecekler bulunu!·. Pek çok ka· . l!OR - Bır gramofon şirketi 

dftct ir. Bareme ıthal edildıgımız tak ri bulan bir kitap her halde n redir şehrımızdeki satıcıların seslerini plak
tft ~ lllesken bedeli de verilmiyecek· V k.l t• b h t ki k eş . ır. lara almaktadır. Bunlardan keten hel
' &lbuki ilk mektep muallimleri üt e aha~ dınğ"lud. u~~a lukvvetı. 0.•· vacı satıcısının sesi plağa alınmıştır 
llL ... uhta tı y ni tek Ut k m en ı e ı ır. psız ı kansız· G . 1 • -... bt bi ç r. ~ a anunu liği ifade eder. Mütaleayı gıda telakki ramofon şirketı stanbublun meşhur 
4l&t r refah temın etmekte olduğun d 1 ed b. k k•ta satıcılarını aramaktadır. 
'l ,_-~ilimlerin de bundan istifade etasaen erfseta sebnl e b~l~ alç 

1 
P alacak • llEYBELlADADA MEKTEP -

L_ ~-ın d.l ı·d· H b .. rru u una ı ır er. ~&de e ı me ı ır. atta ugun te- . . . . .. .. Halkın müracaatı üzerine Heybeliada 
iti ~vkedilenlerin bile istikbalde Bı~hklerı çok ~ g~ruyorum: B~n: da gelecek sene bir orta metkep açıl-
:aı._ leraıtten istif adelerinin temin edil- lann ıh yası mualhmlerın meslekı bılrı masına karar veril mi t• 
~11\I • l • rt -""" ib0 d k' ı _ · ü · ş ır. ~')at .ısteriz. Muallimler refah değil ernı a . ıra'-06• g 1 ~ra a. 1 ıesan. d~ * AÇILACAK ENSTlTOLER - Jk-

..,. •lllkanı istemektedirler de takvıyeye yarar, bmnetıce şerefımı- tısat V k. 1 t• Adapa d tat Qiı • zi .. kselti e a e ı zarın a pa es, 
tfaade lllerciimiz olan Maarif Vekale- yu r. Sapancada meyvacıhk, lstanbulda ba-
--~e meclisimizi şereflendi~e~ M~kteple~de 1:'.ndıman (mahs~I) a- hkçıhk için birer enstitü açılmasına 
'1

11 
r beyden bu hususatın temını· zaldıgı tenkıt edılıyor. Buna kati bir karar vermiştir. 

t ~ et111ekteyiz. cevap verebilmek için bir anket tertip • KADASTRO KADROSU _ Hüku· 
4lnı,:.'ll Bey muallimlerin dertlerini ettim. Ebeveyn çocuklarının menfi te- metin, çok faydası görülen kadastro 
et1"1J •kten sonra kendilerile hasbühal sirata kapılıp kapıJmadığında ve iyi bir teşkilatı kadrosunu genişletmeğe karar 
'1"'" :e ırıuallimlerin tekaüt mesele- memleket evladı yetişmekte olup olma verdiği haber , ·eritmektedir. 
'-t .. er halde lehlerin• halledilecii- dığtndan şüphe ediyor. * RUSLAR ZAHiRE DE GÖNDE-

-... ~rederek de~~ştir ki:. . . Fakat memleketi~izde. miJli ~rbiy~ RlYORLAR - Son zamanlarda Rus-
'tlf ~nı ceh-ehnın gecı.<mesı ıse ye ehemmiyet verildiği içm bu şüpheyı yadan ihracat artmıştır. Piyasamızda 
~e .:a:•t bi~ mesele. d~ld!r .. ~er zait gör~yorum. . iplik, manifatura, mercimek gibi mad-

un bir noktai nazar ıhtilafın lJasbühat çok aamııal olmuıtur. deler ııörühneğe başlanmıştır. 

3 
C. H. Fırkasında ) 

Teskll&t 
Fırka heyeti dün Ba
kırköyunde çalıştı 

lzmird• büyük bir i9tima yapıldı 
Halk fırkası teşkilat heyeti 

dlln aabab Bakırköye ıritmittir. 
Heyete vilayet idare heyeti de 
refak etmiştir. Öğleden aona 
Y eıilk6ye gidilmiştir • 
lzınlrde büyük bir içtima 
Diğer villyetlerdeki heyetler 

de faaliyetlerine devam etmek
tedirler. 

Evvelki gün lzmirde millt 
kOtllphane sinemasında halk 
fırkası nahiye ve ocak reislerin· 
den 200 kitinin iıtirakile bllytık 
bir içtima yapılmıştır. 

içtimada lzmir mıntakasında 
fırka teıkillbnı takviyeye memur 
heyet azaaından V Asıf B. bir 
hitabe irat etmiftir. VAaıf B. 
C. H. fırkaaının son vaziyet 
karıısındaki meTkiinden ve S. C. 
fırkasının teıekknl ve infiaahın
dan ve halk fırkasının yapbğı 
inkılaplardan bahsetmiftir. Vlsıf 
B. den sonra it bankuı mOdllrll 
umumiai lzmir meb'uau Celll B. 
söz almıt ve iktıaadi buhran 
hakkında bir aaat kadar aöz 
MSylemiştir. 

Celll B. den aonra içtimada 
bulunanlar ayrı, ayn saz a6yle
miıl•r ve fikirlerini iıçıkca mey
dana koymuılardır. içtima çok 
mllf it neticeler vermıttır. 

Bergama da 
Bir gün evvel Begamaya giden 

Vasıf B. oradaki faaliyetleri 
hakkında şunlan ıöylemittir : 

" Bergamada bütün halk Tnrk 
ocağı salununda toplandı. Hal
kın dertlerini dinledik. T eıkillt 
yapmaia ba,Iadık. Bel'i'am Halk 
fırkasınCia çafııan l>ir çok mli
nevver unsurlara tesadDf ettik. 

Bu meyanda eskiden Serbest 
fırkada bulunan bazı zevahn da 
tekrar fırkaya iltihak etmek iete· 
diklerini gördük. Begamadan 
çok memnun aYdet ediyoruz. 
Menemene gidemedik. Belki ya
rın gideceğiz:.,, 

GOmr~~e 

Cenup hududunda 
Kaçakçılığa mani olmak için 

Cenup hududumuzda kaçak
çılığa mini olmak ve bu suretle 
her sene milli hazineden binler
ce liranın ziyaa uğramuının ann
ne geçmek için gDmrük umum 
müdürlüğü kat'i ve oaaah ted
birler almağa karar vermiş ve 
bu buıua için yeni sene buçte
sine lizım gelen tahsisatı koy
muştur. Hazirandan itibaren ce
nup hududumuzda gümrük mu
hafaza memurlarımız asker ve 
jandarma ile teşriki mesai ede
cek, muhafaza tetkilltı aakeri 
bir disiplin altında Te çavuf, 
posla batı gibi isimler albnda 
muhtelif derecede memurludan 
müteıekkil olacaktır. 

Maarifte 
-~-
Herk•• okuma yazma 

60renecek 
Millet mekteplerine kartı bU

yUk bir allka vardır. 1 Mayıs 
1931 den sonra yeni harflerle 
okuma, yazma bilmiyenlerin biç 
bir ite alınmayacağı ve hiç bir 
işte kullanılmıyacağı Ankaradan 
tamim edilmiştir. 

Bu vaziyet karııaında timdiye 
kadar okuma yazma öğrenmi· 
yerler işlerini gaip etmemek için 
bu dört aybk devreden istifade 
etmek üzere mekteplere kot· 
maktadular. 

V AKIT 30 Tqrinsani 1930 ~ 

(Vitrin milaabakaaında 1 
\ ,, ..... -----. .. - - - ·- ... -

... . . . 
ApdWhak liAIUlt u. 

Büyük ıairimiz Jüri 
heyeti reisi 

Klnunuevvel içinde baılıya
cak olan tasarruf ve yerli mal
ları haftasında tertip edilecek 
olan yerli mallarile tanzim edil
mit en giizel vitrin mliaabakaaı 
jUri heyetinin intihap edildiiini 
ve heyet azaaına davetiyeler 
gGnderildiğini yazmıtbk • 

jOri heyeti reisliğine intihap 
edilen Şairi Azam ApdOlhak Ha
mit B. vaki olan ricayi kabul 
etmiş ve riyaseti der'ubte ede-
ceğini vadetmif tir . 

cem lyetterde: 

Kahveciler trüt1tö 
Bu busuata verilen haber 

aaılsızdır 
KahTe itlıalit ve ticaretile 

meıırul tacirlerin bir trllst teıkil 
ettikleri hakkındadki neıriyat 
ticaret mUdDrlüğilnden aldığımız 
malumata gare aaılaızdır. Bir 
kı11m kahve tacirleri aralarında 
birlik yapmaia teıebbüı etmiş
ler Ye vilayete taktim etmek 
6zere bir nizamname hazu.lam.&f· 
lardır. 

Verilen 1"alumata göre tüc
carların birlik teşkil etmeleri 
kanunen memnu değildir. Birliğin 
bir trl16st mahiyetini alalbilmesi 
•e kahve piyaaasına hlkim ola
rak fiatları istediği gibi yükael· 
tebilmesi için kahve ticaretile 
meıgul olan bütün tacirlerin 
birlij'e iıtirak etmeleri lizımd1r. 
Buna da imkan olmadığı birlik 
haricinde kalan tacirlerin şikiyet 
etmelerile sabittir. 

Birliğin ibtiklr yapbğı Te kahve 
fiatlannın gayri tabii olarak 
yDkaelettii'i g6r0lecek olursa b0-
k6etin derhal mtidahale ederek 
kanuni abkim daireainde hare
ket edeceği tabii görülmekte 
ve birlik teıekkül ettikten sonra 
kahve itballtı için mutavaasıtlara 
mllracaat zarureti ortadan kal
kacağı ve mübayaat doğrudan 
doğruya yapılacağı için fiatlarda 
mühim bir tenezzül görüleceği 
s6ylenmektedir. 

Ticaret müdüriyeti de bu te
tekkUle taraftardır. 

1 Memleket haberleri) 

lzmirde seyllpzelere para veriliyor 
lzmirde HilAliahmer taraf ndan ı;ey· 

IApzcdclere pa.ra te,·ziinc başlanmı~ur. 

Yeni bir refikimiz 
Balı kesirde "Balı kesir sesi,., nam ile 

yeni bir gazete intişara başlamışnr. 

lzmir belediyeai parasız mı kaldı? 
Izmirden bir akşa gazetesıne bıldi· 

rildiginc göre lzmir belediyesinin it 
Bankasından istikraz ettiği ilci milyon Jı. 

renın J,300,000 lirası kanalizasyon Rıbi 
esıslı işler yapılmadığı halde bitm~ be· 
tediye sıkışık vaziyette kalmışnr. 

Bir çok yerlerde yafımur 
bekleniyor. 

lktısat vekAleti meteorolojt müessese· 
si bt• hafta içindeki zirai vazi) et hak· 
kında şu malOmatı veriyor. 

Hayrcbolu - Sonbahar yağmurlan 
devam ediyor. Tarla farelerinin tahribaca 
devam edivor. 

. Konya ·- Çoktanberl yağmur bck
~enıyordu. Bir iki gindenberi yağmur va· 
gJ) or. · 

Sunıurlu - Zürraa yatmur bckliy& 

• 
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Malullerin sitemleri Yaramaz Çocuk YAZAN : Ömer Rıuı - 7S -

Dllnkü gaı.etel~rde harp ma- •Ç-L-f d•n Nakleden., Haıan c: .. ::.1-.-ı. 
lnllerinin toplandıklannı o- - " ... ~.-.:.:! 

Hasan babasına muhalifti ! 
kudum. Gaı.a meydanlannda de- Genç Ye yakışıklı bir erkek, (lvan kurtaramadılar.. Tehditlerinden ela Ali tomarı aldı ve a~tı. Tomarın Ü· 

linmiJ yanık bayraklar kadar lnnyeh Lapkin) ile küçiik ynssı bu· nıan çekiyorlardı .. Oıtlann arkasından zerinde (l\luaviyeden Ali}·e) yazıtı o1· 
kıymet ve ıeref Yerdiiim bu runlu vı eevfmli bir kız olan (Anna köpek gibi dolaşır, ve hakkı siik6t ~ duğu halde içinde liiçbir yazı yoktu. 
malalleri ömrilm&n volu Qatlnde Senyonvna) nehrin Jtenanndaki sırala terdi.. Hiçbir hediyeden tamamile Bu ne demekti? Ali, elçiye baktı. 

J rm birine oturdular .. Bulundukları ma memnun olmazdı. ;Nihayet altın bir sa _ Ne var? dedi. 
g6rdllkçe daima iç.imde hDrmet bal genç söfüt ağaçlannm gölgelediği at istedi .. Defi bela kabtlinden bunu da - E"mniyet çinde oldugumu söyledi· 
duyar ve werini dikkatle takip kuytu bir yerdi.. Nehrin sularına pek ndcttiler. ğiniz için arzediyorum. Ben arkamda 
ederim. Dlln de 6yle yapbm. yakın idiler .. Orada oturan bir kimse Bu hal ağustosun niliayetine (Lap- ancak infika mile hoşfnut otacak bir 
Ne konuıtuklanm kongrelerinde herkesten, şehrin velveleli gürültüsün• kin) in (Anna) ya evlenme teklif etti· millet brraktım. 
nelere karar verdiklerini anla- den uzak !tilkin bir yerde olduğunu his ği zamana kadar devam etti.. - :Kimden f1'tikam? .. 
mak için o sOtunu aOımiye bq- Merek kalbi bir ~rah duymaması Ne- güzel, ne mes'ut giindö' o?.. - Senin boynonlln damarl~rıftd'ati' ... 
ladım. kabil defildJ. Orada yalnız nehirde oy (Lapkin) Annanm ebeveynine mese Geride altmış bin reis var ki hepsi Ş&m 

Keşke okumaaa, keıke gl>r- nqan ve parlıyan balıklan görebili· leyi aıılattıkfün ve nzalarını aldıktan m~sçidhdn mimberi üutinde asılı o1an 
meseydim. lıte o haberden aldı- yorlardı.. sonra (Kolya)yı aramak için bahçeye OSmanm kanlı gömleği iltlDda. a:ğhyO'I'. 
... . . ld tki !şık balık avına lüzumu olan koştu. Ve ağaçların nrasmda oynarken _ Osmanın kanım~ m illtiyor 
gım. ılk. hı• •. b~ 0 

.. u. oltayı, solucan kutularını da beraber tuttu. :ıtulağından yakaladı .. (Anna) lar .. 
Şımdı, duıündukten sonra a- getirml§lerdL Oturur oturmaz hemen da onu arıyordu. O da öteki külağt'n· _ Evet. senden istiyorlar! .. 

yıpladığım bu fiztlcü duygu, ateşe oltalarını atttb.r (Lapkin) etrafma ha· dan çekti. _ Ben Osmanın kanından tamami-
dokanmıı bir elin kendiliğinden karak: . (Kolya) yalv~nr~en ild apltın Yti· le müteberrayım. 
geri çekilmesi gibi bir histi. Acı, - ''l"~lnız kaldı~m.ıu çok. sev:ın· zUnd~ld ~emnunıyeti kolayca taavnr Elçi, tekrar sordu: 
zehirli mevzular, onlan görme- dbn,. dedı- S~a soyAnlıyece~llkerı~. vda.~. eclebıliÇorskınrfiz. d ri y 1- nm . - Emniyet içilıde ~abilir mijtm? 

k .. l"kt I ki Hem de pek muhim- na ı gor U· - ca e e m.. a ~ ... n eıze Ç k? 
me ' gormemez 1 en ge me e ğüm zaman beni pek fazla meşgul et- bir aaha yapmıyacağmı. Ooh ! Ooh be- - 1 ... • • 

yok olmaı:Jar. Kirli bir aftkfkt tin .. ı~te 0 zaman niçin ynşadrğlmın ni affedin.. .. Fakat ıçlimada l>ulunan. Sebe 
aargııı altında yaralar kapanmış f arkma .ardım. Her iki A~ık kendilerini o sevgi an· oglu ve taraftarlarııodan bırkaçı 
saywır mı? Bu gizlemek yolu, Mabtdimln n.rtd.e olduğunu o za. larmda tazip eden bu yaramaz çocu- bu adamı sağ bırakmak ieteme· 
kangren yoludur. Kangran ile man. lliasettim .. Namuslu n yorucu ha· ğan kulaklannı çekerken şimdiye ka· mitler, onun üzerine hllcmn ede-
61üm arasında ise ancak bir kaç yatımı kime vakfedeceğimi o zaman an dar tatmadıkları bir ~det içinde ol· rek onu &Mttrme1C Te bU smetle 
nefeslik mesafe vardır. ladım. O dakika benim betbaht haya· duklannı birfbirine itiraf ettiler. iki taraf arasındaki münaEeretle-

Böyle dilşündüğüm içindir ki tımda bJr dönüm noktasıdır. Anna.!.

1 
1 ri artırmak, MuaYiyenin (Aliy)ye 

lWI . d din' b' k d seni ilk gördüğüm zaman sevdim. Hem Komıu memleketlerde . d 
1

., 
ma erın er ı . il'. ere e de hakiki bir aşkla fhtiraıı.la seYdim.. karşı daha ~ıd etle hareKe~ et-
ben .~~mekten çekınmıyorum'. H~ çekinmeden kalbimi kıracağını Yunaniıtan: mesini temın etmek istemişler. 
Kuıaüye çıkan tek kollu gazı: dUşbrmeden bana hakikati söyle?.. Gemi satışı Fakat Ali, bizzat mOdahale ede-

.. lhmal ediliyoruz. Bulgar kralı Sevsili A•aa bana Uınit verecek misin. Yanım Bahriye nezareti klymet l!ar· rek elçinin emniyet İçiıic:le çık· 
nazırlarından evvel harp malGJle- Ah! fakat hayır ben ona ]ayık de~i· biye ve tolimlyesi ol mı yan gemileri sat· ma1tna badi olmuffu. 
rinin ellerini sıkmak kadırşinas- lim. Bunu diişünmeğe bile cesaretım mak hakkııidaki karanna binaen Velos. MuYiyeain bu hareketi, Aliyi 
lığını gösterdi. Kongremizde bir yok..O' . ed__..

11
. 'yf ki Ah k Smyrui, Damı Tchedis. Am .. ·rakya sefi· açıktan~ te1Kfit IDfilliJ~ 

k d l d b ·ı " ınıt ocu ır mı m " " çe ' nelerini ııanlığı çıkarmışur. Pimyos, Eg-
te ev et a amı ı e gormüyo- çabuk çek! .. (Anna) suyun ~indeki ol· yıılya, Titan gibi küçük gemilerin müza- idi. Ali, elçi ıiftiktea .., • .,... 
rum., demİf. Cümle a~kbr. Bu tayı ... aLtL ve ha.-....dL. Küçük taze bancılan .,..., Mellmef il9 

~ :raı,.. yedesl tekrar edilecektir. Piyasa hali ha· 
gönlll ifinde mantığın kifayetsiz bir balık laavada parlaaııttL mda dtişkiln olduğundan dlger eski ge· ofullanm pjmnlf, Ollllrt. lılo-
çerçeveıine ıığınıp "devlet ada.. - Ham Whtf. Çabak ~ek .. ah, kayı miler fasıla ile satılığa çıkanlacaktrr. nuımuştu. 
mı mı, niçin?,, demek zaTahiTden yor. Ka$acak .. Balık oltadan kurtul- Bahr1 manevralar - ÇOcuklar vaziyet feula~ 

1 '"l>aıkaaını kurtaramaz. mak için kendini yırtıyordu. Çayırl~· Geçen çarşamba fral filo seflnelıeri Mua'Yiyeye ka~ laareket ederft 
13tr baıka malUI, burnu olmı· n11 üzerinde sıçraya sıçraya ı:;uyun içı· ile tahtelbahir filotiılsı ve ur;are fflotuı onu tedip etmemls lbamgell)OI. 

b . h't d kt ne atladı. Sarotrlk körfezinde mltterek bir ID&l\evra r.:r_ ...1~~~ 
Y•~. il' yarım şe. 1 ' san 

1 8 
(Lapkin) balığı tutmak için koşmuş yapırıışlardır. Manevralarda Babfiy~ aaaı 1'"' ~r .. 

çUruyeu hukuk dıplomaaındao muvaffak olamamıştt.. Fakat kazaen l\fösyo Boçıirls ile tayyare mustqan Haaaıa .. fiWrcle icliı 
bahaederek: "Bu halde aYUkat- Annanm elini Y21kaladı n onu dudak· Mlisyo Zannis ve bir çok bahriye •e _ Sis faarel.eti emrettikten 
bk etmeme imkill yok. Uğrunda lam.a götUrdii. ~nç. kız elini çekıriek tayyare zabitanı hazır bulunmuşlardır. ıoura bmm bare1'et etmemiz 
bu hale geldig-im memleketin istedi. Fakat çok g- kalmıştı. iki aşı· Manevralardan sonra filo Argolik kör-

-I H nı ı farzdll'. Bil: &er eminizi Jerİ9e mertliğine sığınmış duruyorum.,, km dud~kl~n ~?• .. k~ ( !) birleş~i- Cezine gitmitir. Burada e 'I'Ovt:züfil· t!Nl!tİririZ. 
demiş. ler .. Öpüştuler, opuştuler .. sonra ahit· nün iştirakile 5ekiz gün manevra yapa· 6 -

• • • ler, yeminler ... mes'ut dakikalar .. Fa· caktır. Fakat Hareli (Ali) k IMlre-
kat hayatta mutıak •e ebedi bir saadet Kanunu medeni lletıere ma.t :...;.atetmelı iati-Harp malCıln yalmz rahat bir d · · · ı .,-. 
mevcut değildir- Saadet denilen şey Yunan kanun me enısının ka eme yorClu. Onun içim 

ömre değil, takdire de layık bir h. b' h' . b. iht" .. , etme alınmasına memur komisyon Yunan na· 
bizdi ı ır ze m, ır acıyı ıv.. _ Ben afzi •abu& söadereeek kahramandır. Onların hayatları se bile ona hariçten bir el zehir suna· zın Mösyö Dengas'ın huzurunda toplan· " 

bntUn Yatanın sağlam evlitlanna taklır .. Nitekim öyle olctu- maktadır. Komisyon nlkAha müt~alUk değilim. l'endim de fMeCeğim ... 
e.ll. kıymetli bir emanettir. Onla- iki Aşık dudaklarının, ruhlannm bir mevada gelmiştir. Müzakeratta Atfna dedi. 
n memleket taşıyacaktır. Bu le.,..a.: 0 mes'ut dakikada bir kahkaha Peskapoıu da bulunarak nlkth meselesi Hasan buna itiraz etti: 

k ll 1 il"'•& Te mevanil hakhında aoktai nızannı ~Lt. ~ 1 hakkı maliıller, kopmuş o ari e işittiler .• Nehre baktıkları zaman fel· bildirmektedir. - Ben bunu muvau.: ~vrm -
kopanp almıtlardır. Sakaryada, ce uframış gibi irkildiler. Küçük bir Mösyö Mıhalakopulosu yorum •• 
Çanakkalede, Dicle boyunda, mektep çocuğu olan (Anııa) nın kar- d t _ Sebep?! •• 
Kanal kıyılarmda, Makidonya deşi (KoJya) suyun i~inde durmuş on· ave 'm h it I 

lan b .. .._..or ve fena fena güliiyorda. Nevvork Belediye reiei Mister Con - Sitm b11 il are et •r daflarmda wmıurken sakatla- GAJ:t • J ~~-J b" t idik ..-.. 
- Ha- ha.. a...ttcı:ı-orlal'. Bftk şan· Mrison Yunan Hariciye nazın Möayö enınınua ır e eye ~me• nanlar hep ayni derecede kıy- vy ~u:r af d k • • t 

k ıara.. Amteme söyliyeceğim.. Lapltin Mlııalakopulos'a bir telgr gön erere niz ıyı o maz. .• 
metli, ayni derecede mübare - kımrdı- kendisinin Amerikaya seyahatinin büyük - Ben öyle bir ıeyden perva 
tirler. Bunla11n arasında kıymet b h ı k ı caı.. bildi - Kolya sea namuslu bir çoeuksan. lr ma :r.uzJyet e arşı ana l!'ı'nı r· etmem. 
farkı, bOyUklük ayrılığı dUşünül- Namuslu bir adam içiıt hafiyelik çok mlştir. - Fakat IİZ yine merkezde 

mez. fena bir şeydir .. Yalan söylemek çok a Romanya: kalınız.. ve blitlln Taziyeti idare 
Napolyon biı: nutkunda: "Mem- yıptır. Ak Jl' ti · vazı"yeti a ıye erın ile meıgul olunuz •• leket sizi kollan açık Ye minnet- _ Bana bir cilin verirsen ahımı ka N 1 R az t sin ö e 

~ eamo omançe g e e e g r Hauetl Ali, biraz dnştındtl le bekliyor. Kahraman diye anıl- parnn... mahafili slyasiyeyl en ziyade işgal eden 
mak için sade '•Osterliç" mu- Namuslu çOCllk işte böyle cevap ver mesele akalliyederln hükömete karşı fakat razı olmadı: 
harebesinde bulunmak yeter.,. tmştl.. alniış oldukları vııziyettir. Bunlmn par· - Hayır, dedi, bu harekete 
Demişti. Biz, o dötüılerden bin - Eter "'ermeuen söylerim !ha... lamcntodaki kararsızlıktan istifade adcrelc bizzat benim ittirak etmem li-
kere parlaklarında bulunmak de- (Lapkin) ~rna~r cebinden bir şi- aralannda uzlaştıktan sonra hükOmete zımdır. 

k d lin çrkardT "Ye (Kolya) ya uzattı. karşı muntıtzam blr muhalefete geçmeleri _ Efendim, aiı ned'eoee beni 
ğil harikalar yaratır en liteale- Çapkın çocuk parayı ıslak avuçla- ı k ıı· der içı'n nlr kı 

b ., b ve par amentoya • a ıye . hiç dinlemıy" oraumız.. Benim re-ri ekmek derdi ile ogaz ofra· nndS. sıkarak suyun içinde kayboldu. nun tedii için icarda bulunmalan bek· 
za bırakıyoruz. Bu reYa mı? Şim.. GittL Ondan sonra genç aşıklar hiç leniyar. Akalliyetler biltiln irirazlannı yimi begenmiyonunuz. Halbuki 
di mühim mevkilerde bulunan .. lşnaedi~r- bildireceklerdir. Ecnebi matbuatında da hadisat, benim doğru düıündn-
zevat, bunların kanlanoı döktük- Ertesi giht ~Lapkiıa) (Kolya) ya şe- bu bapta bir mtinak~a açılması muhte· ğilmü isbat etti. 
leri cephelerin kumandanlan bu- hirdea sUzel resimler ve toplar getir- meldir. ŞimdililC hükQmet böyle bir hü· (Hasan) ın bu ihtarı, Hazreti 
lunuyorlardı. eli.. Ablaaı ona bot hap kutularını ver· cuma karşı lazım gelen tedıbiri ittihaz (Ali) yi güeeadirmitti. Ali, göı-

M I.a.1 •1 . f b •~ VUf di. Her iki Aşık bir oyuncak hediye etti· ile mesgnl görünüyor. DObriç gazetesine dik k d 
a uı gazı erın re a a aa - • y k b d ih t- göre bu haaeketin başında Alman ve lerİllİ oğluna · ere aor u: 

. . b d d h urlu Jer.. aramaz çocu un an n aye B Oğlu ıı. d d·n 
~ası ıçı_n un an a a fU . siz derecede memnun oldu fakat hafi· Macar mümessili vatdır. u gazete Bul- - m, sen oana ne e ı 
hır deVJT o~amaz. Unu.tmıyahm ~ı yeliği bll'8kmadı. SeTgilllft nereye git gır meb'uslan da cliğerlerile teşriki me- de ben seni diıllemedlm. 
onlara venlen kıymetin yannkı 81 (ıtolya) da ora41a haar ve nazırdı. salyc davet ediyor. Hasan, derhal ceyap Terdi: 
kahramanların yetiımeainde de Btr -.ıf'9 ~ peılmm bıralnmyor. Y ogualaYyada: - Hazreti Osman muhasara 
b&yDk tesirleri görtllftr. D&tman du. Yeni Iran sefiri edildiği zaman size dedimki, bu 
ailAhlarının açtığı yaralan t8f1· (Lapkia) di§lerinl gıcırdatır, kızar Belgrat 27 (A.A,) - Yeni lran sefl- 191airdea çıkıp gidiniz. Bu mtif· 
Ja.D ı,öğüalerde bir de biz ihmal fakat bir şey yapamazdı.. r1 Begradı muvasalat etmiş ve kıral tara· aitler, Osmanı öldllrmek iatiyor-
yaraları açmıyahm.. Çnnkü ba - Hayvan!. bu yaşta böyle rezil o- fından kabul edJlerek ltimıtnamesini ver· lar. Şi%, ba hadise esna1mda 
ttirlO yaraları kapatacak merhem tursa bOyüdüğü zaman ldmtmir neler mlştir. Mumaileyh, aynı zamanda Roma. burada bulunmaydınız da herkes 
henilz bulunmamı§tır. yapacak?.. dVeiy1adaronı v_•.:ı_~ukdatir.peşte sefarethanelerinl ..;.; .. ___ , .... __ vakı-..ı-D L-

8
..1 __ .s 
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Bötla lutdreıa ondaA >:WJannr GUCK.,, ... ._ IUIS&UIU , llWI u. QAW-lffa. • 

larla en c&z'i allkna &.llıia...
dığına kani ollun. SU beni clr 
leınediniz. Sonra Osmanıa ._., 
linden sonra da size bir ~z d•
ha sôylemiı, size demiftidl kis 
siz ne ba'hasma ohtr .. a ehMB, bt 
balkın biatiöi kabul et!rreyiniS. 
Bekleyiniz. Blittm merkeılerdeO 
heyetler gelecek Te sizi arayr 
caktrr. O ıaman tam hir ~ 
yet içinde ~kesten biat ilrl 
ve bildiğiniz gibi hateket edet
siniı •• 

Hakikatte Hasan , babasın• 
bunlan söylemiıti ve ona ~ 
hattı hareketi takip etme.iil 
tavsiye etmif, fakat yine laacİt' 
aatm icban, Aliyi bu laattl br 
reketteo alıkoymuştu. Şimdi iti 
(Haaan) ın görlfiindeki kuvvet. 
tahminindeki itel>et tezahilr el
miıti. Ha:ıreti (AD) , Oad_. 
mubaara edildiği sırada Mecft• 
neden çıkarak (Mekle) ye gttillif 
olsaydı, yaziyet tamamile deti
ıir, m6fsitlerin propagandalaıt 

hır kimseyi ıdlal etmezdi. BUD"' 
dan baıka mftfsitlerin tablkkf' 
mime imkan kalmnclı. Bmdit 
c:inayeti irtikAp bile et.eler'., ,. 
slrllde clatJttlu, yalawt et. W 
.-Jercli. s. tnclrde ......... 
IMlb tdJfk ederei (Al),. .... 
eftirilmMiBe de iııDlllD lralaifl' ıt 

(HaHD). IMnei taftlJ• " 
IOR derece .....ap icft. Cetf' 
Medine hdo tehdit e4 il *' 
Aü onlan felliet Te btlWm &rt' 
li••, t- iı;iıli "* ~w ~ 
miıti, fakat kabul ..._.. "' ..,c11. .., ...... iılt• w 
ma •endilerlnl .....,.. ti/Jli 
kıhea aanmck 

ElhMd, Hazreti (Hlıiamt) .... 
tı.~-......
Hureti .Ali oaa tfmleAtea idi' 
ra oaa tekrar IOl'de: 

- Peki, timdi Ayte, TaDaa ~ 
Znbeyrin hareketi, sonra Muaf!" 
yenin Taziyeti kartısında ne di
yorsun? ... 

Haaaa, fikirterilli ...ı. tf/116 
ledh 

- BUnlann hareketi " ifte
ldain yaziyeti ka..,..mda ..Jr-
yem yerli yerinde dmmak .
neticeyi beklemektir. Oıtit Wll" 
sınlar Basrayı, KMeyf, Melkefi. 
Şanıı al.unlar ve buraya ~el~ 
bizden b ... p iıateaitılet, biz b' 
aap Yermekten korkmayız. Nefllı' 
cede ya onlar da bize iltib-* 
ederler ya biz onlarL.. Ba tfl' 
retle biz bir fesat karlşbrma•• 
kan d&kGlmesine eebeblyet ~ 
memİf, bilikia ah valin aalih b.6' 
ma11Da yardnn etmİf oluruz. 

Haueti Ali, Hasam d~ 
ten ıonra başını kaldll'di .iff 
aordu: 

- Hasan, dedi, ben •-' 
dinlemezsem ne yapama? 

- Ben sizi dinlerim. 

- O halde, kalk. Sefere IJ,a" 

zırlanl Orduglb Medinecle9 tf 
merhale ilerde olan Rebze dl 
kurulaeaktırl 

Hasan ile arkadaşları ~ 
rak faaliyete batlalllflarcb. 

Fakat Medine halkı bu~ 
den memnuu deiildi ye .,J 
ittirak etmek iatemlyordu. 11' 
sefer herkese ağır geliyo~ 

~ .~j 
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Boledl ede --......... --
Bir gurup 

lfdpriJ aıtınd4 midye tar~ 
lası Jlapm4k i$tivor 

Karıncalar 
Merak 

Nasıl 
Ediyor 

Haya 
m sun uz 

rer, 
? 
• 

Bir karınca günde 20 defa tuvalet yapar. AralarJn 
maçlar, müsabakalar yaparlar 

Caddeleri gayet tenıiz ilniş, beledivenin kulakları çınlasın 
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L Polia haberleri 1 
Bir soför 

Bütün karakolu altüst 
etmiş .. 

Kavga ettiği için merkeze getirilme
sinden muğber olan bir şoför Üsküdar 
da hayli marifetler yapmıştır. Bu şo-

Belediyeye bir gurup müra
caat etmiı, Galata köprüsünün 
altındaki demir kısmını midye 
"e istiridye tarlası yapmak Uıere 
ftllisaade verilmesini iatemiıtir. 
l<GprU altından çıkaralan midye
lerin emsaJsiz olması bu müra
caata sebep olmuıtur. 

8•yat ekmekler naııl ıatıleoak? . 
Kadın casus Hı raf eler 

förün adı Burhandır. Merkezde evvela 
arkadaşı Ahmet Efendiyi yaraladığı 

gibi, komiser Hul6si Beyin boğazına 

sanlmış, Komiser Hakkı, ve muavini 
etmiştir. 

Pazar yerlerinde bayat e~mek 
•atılması belediye tarafından 
fllenedilmiştir. Yerlere serilen 
Çuval parçaları üzerinde ekmek 
•atanlardan badema ceza alına
caktır. Bu gibi bayat ekmekler 
fırınlarda ayrı bir yerde üzerine 
bayat etiketi konarak satıla
caktır. 

1<6prü üzerinde ıatıf gifeleri 
olmıyscık 

Köprü üzerinde geçen hafta 
~anan Servet iİşesinin bulundu
gu barakanın enkazı kaldırılma
ğa batlanmıştır. Bundan maa
da Servet gişesinin iki tarafında 
bulunan eınaf bankasının giıe
lcrile diğer iki gişenin de kal
dırılmasına karar verilmittir. 

Bundstn sonra köprü sütünde 
Ritc yapılm11ma müsaade veril· 
rniyecektir. 
8ut9e encümeni dün tcplant'ı 

Daimi encümen dün toplanmış, 
tnülhak bfitçe ile idare edilen 
Darülaceze ve meıbahanın bu 
•ene umumi bütçeye alınması 
llltselesini görüşmüırnr. Bu iki 
~Oessesenin bu ıenede mülhak 
~tçe ile idare edilmiştir. 
·~ahalle hudutlarının t•h· 

didl i~i 
h Mahalle hudutlarını tesbit için 

111 
~t belediye dairesinden seçilen 
~ı . 

ll• n- L .J-..J:7 .. .ı_ .... ,..1-

llııtfar ve ihzari surette görüş
"ıUşlerdir. 
~etAıemlnde 

Piyasaya çıkarıl.;; yeni 
evrakı nakdiye 

tioı Bankalar lconsorslyomu tarafından 
~ .... dJye kadar piyasaya çıkanlan yeni 
rraJcı kd. k bııı na ıre mi tın J0,465,932 lirayı 

l.ar,ltı~ştur. Bunı mukabil çıkarılan para
l 01 •rşılık olarak Osmanlı baskasına 
Q· ~.968 Ingiliz lirası ) aurılmıştır. 
lt banka faaliyeti tatil ediyar 

ş,r:chnmizdeki , bıınkalardan ltalyan 
tiııı B~nkası memleketimizdeki faaliye· 
ltıtf latıl etmete karar vermiş ve mua-

•tının tasfiyesine başlamıştır. 
fialılarımıza karıı büyük 

li rağbet var 
fia~bcr aldığımıza göre Iranda halı 
tı w: mevcut malın azalmasından dola-

ıuksehniştir 
•ıJı lral\da halı stokunun a?.alması ve fi
~İQıtı~ ; \Jkselmesi ecnebi piynsalorda b!
lt\r)i :ılılarlmı:ıa karşı büyük bir rağbet 
ticc-ı t etmiş \·e rQemnuni~·ete şayan ne· 
~ermiştir 
lihte•ıt mübadelede 

~ Muvaffak B. -
llın_ tıbtclit MObadele komisyonu 

'°tll\r 1 ~ta ır erinden Menemenli zade 
l'u:;ffak b~y 6 ncı tili komisyon 
~il .heyetı murahhaabğına tayin 

P.t Oı1f tir. 
s,.;"affak beyin yerinede Mü~fik 

Oıi bey tayin edilmiıtir. 
'r ~· Ktmil B. eyiletti 

l)il, '"~k Klmil bey tama mile 
~\lııltnı! ve Mübadele komisyo· 
l',~.klu vazifeıine baılamııtır. 
~,t 1 

kamil bey yakında An-
~gidecektir. 
"'adafaai milliye vekiıine 
~b vekOlet 

"i)tt ataıılığı dolayısi)e mezu· 
~ili ~ llan MUdaf aat milliye Te· 

~li R~t~lhalık beye Sıbbıye ve
ti 'i41c fık beyin vekAlet edece
t,ı:•rana tamimen tebli~ 

• 

Eva kendini idamdan 
nasıl kurtarmııtt? 
Harbi umumij esnasındaki 

meşhur casuslardan biri de 
"Eva Burnavil,, dır. Çok güzel 
olan bu kadının kimyager bir 
casuı olduğunu tesbit edebilmek 
için Londra polisi hayli uğraı
mııtı. Stokholm de M. F alister 
nammda bir kadınla sık ıık 
mektup gönderilmesi Londra 
zabıtasının nazari dikkatini celp 
etmekle beraber mektuplarda 
sansürün daii şüphe bir şey 
bulamamaaı ve mürselin meçhul 
oluıu zabıtayı döşündürüyordu. 

Nihayet bu mektuplardan bi
rini kimyevi muayeneye tlhi 
tutan sansür mektubun gözle 
görülen ehemmiyetsiz münde
ricatmdan gayrı mühim askeri 
harp rapurunu ihtiYa ettiğini 

meydana çıkarmııtı. Lakin mür
ıelin malum olmayı~ı takip edi
cek ıahıs hakkında polisi yine 
tereddüde düıilrüyordu. 

Tereddütten kurtulmak için 
mektubun ıünderilmekte oldu
ğu M. Falistere mUnaıip bir 
telgraf çekiliyor, telgrafın cevabı 
Eva Burnavile geliyor. Bunun 
tberine Evanm c:aıusluğunda 
şüphesi kal mı yan zabıta, 
onu takibe baılıyor. Bir 
gUn Eva yine ayni ınabna

ıelin adre1İne postaya verdiği 
bir mektupta lngilizlerin yeni 
bir maddet infilikiye ketf ettik· 

}erinden ve askeri faaliyetle
rinden bahsediyor. Artık bu 
mektup «Eva»nın tevkifi için kafi 
bir delil oluyor, tevkif o?unarak 
mahkemeye veriliyor ve idama 
mahkum oluyor. Fakat bu defa
aulh etEva» nın imdadına ycti
fİyor ve serbest bırakılarak 
Almanyaya avdet ediyor. 

Doktorların ölümü 
Doktorlar ekseriyetle gırip· 

ten ölmekte imişler 
Son günlerde (Napoli) de ak

tedilen sekiıinci beynelmilel, iç· 
timai tıp kongresinde Dr. Ro· 
manelli,doktorların ölümleri bak· 
kında şayanı dikkat malumat 
Yermiştir. Mumaileyhin tetkika· 

tına ve meydan getirdiği ista
tistiklere göre doktorlar, ekse
riya gıripten hastalanmakta ve 
ö]mektedirler. Bundan baıka 
doktorların ölUmüne sebep olan 

beyin yumuıamasıadır.Kalp ve di· 
ğer hastalıklar ikinci derecede 

kalırlar. Veremden ölen dokor· 
)arın adedi iıe pek azdır. 

Avukat, muallim ve bu gibi 
meslek sahiplerinin hayatların
dan doktorların hay~tları daha 
kısadır. 

Y cuı hir v:a pw· 
Yelkenci zade ve mahtumu 

müesseseıi bu kere de pake kum
panyaıının en lllkı vapurların

dan bulunan " SOUIRAH » va
purunn aabn almııtır. Mezkur 
vapur " ERZURUM " namile 
karadeniı hattına tRhsis edilmiştir. 
Muvaffakiyetler temenni ederiz. 

Karıncalar hakkında tetkikatta bulunan 

M. Meterlink 
Belçikanın yetiştirdiği en kıy· 

metli muharrirlerinden biri Ma
urice Maeterlincktir. Eserleri, 
medeni lilanların çoğuna tercü
me edilen Ye kendine büyük 
bir şöhret temin eden Maeter
link, şUph• siz, zamanımızın en 
çok okunan kalem sahiplerin
tiendir. Yaşı 68 i geçtiği halde 
yeni yeni eserler ibda eden Ma
eterlink, son zamanlarda içti· 
mai ha,arat ile meşgul olmakta 

idi. 
Bu iştigalin semeresi olarak 

üç eseı; intiıar etmiıtir. 
Bunların birincisi, "Srının ha

yatı,, , ikincisi "Beyaz karıncanın 
hayatı,, , üçüncüsü de "Karınca· 
nın hayatı dır,, Bu suretle bu 
güzel ıcri ikmal edilmiıtir. 

Maeterlinh, " Bir Kanncanın 
Hayatı,, unuvanlı e1erinde şayani 
dikkat bir kehanette bulunuyor. 
Ona göre bir gün insanlar yer 
yilzilnU tabliye edecekler ve on
ların yerini karıncalar alacak! 

Mastelink, bu som eserini yaz· 
madan evTel uzun müddet dü· 
:;Unmuş, karınca gibi küçük bir 
mevzuu intihap edip etmemek 
hususunda tereddüt etmiş. Fakat 
neticede karar vermiş ve bu 
küçilk hayvanın sırlarını ifşa 

etmiıtir. 
Hakikatı bu eıer, insana yep 

yeni bir ilemin kapılarını açıyor. 
lnanılmıyacak derecede hayret 
veren bir karınca Aleminde neler 
yok. Bu çalışkan hayTanlar ara
sında muharebeler oluyor, galip
ler mağluplardan eıir olarak 
onları kullanıyor, hepside yem
lerini ambar etmek için mütema· 
diyen uğraııyor. 

Karıncalar, çalıımağı sevdik
leri gibi rahatlarını da ihmal 
etmezler. Onun için işlerini 
bitirdikten sonra uyurJar, yahut 
istirahet ederler. 

Karıncanın, iptila denesinde 
olan bir merakı temizliktir. O
nun için, karınca yuvaları, da· 
ima temizdir. Bunlar gece, gün
düz yuvalarını temiz tutar, top
ladıkları şeyleri, burada yiye· 
bilecekleri hale getirirler, ondan 
sonra onu mu haf azalı bir yerde 
sakJarlar. 

Karıncaların en çok ehemmi
yet verdikleri feylerdcn biri yol· 
lardır. Bu yolların temiz olması· 
na ehemmiyet verilir. Anne olan 
karıncalar yu' aların itlerine bak· 

En ziyade nerede 
bunlara inanırlar? 
Hırafelere en çok inanan bir 

millet varsa o da Çinlilerdir. Bu 
hırafeler arasında oldukça mü
him bir mevki tutan « izdivaç 
bağları » dedikleri hırafedir. 
Çinlilerin bu itikadına göre, bir 
Çin iJlhı, biJahata evlenecek 
olan kız ve erkek çocukları doğ
dukları anda gözle görülmiyen 
bir takım bağlarla yekdiğerine 
bağlamaktadır. insanların talii 
ile oynayan bu ilaha Çinliler 
,, Kamerin Dedesi ,, ismini ver
mişlerdir. Jzdivaç bağlan ile 
bağlanmış olan bir çifti hiç bir 
kuvvetin ayıramıyacağına inanan 
Çinlilerin bu itikada derecei 
merbutiyetleri izdivaç merasim
lerinde de tezahür etmektedir. 

Bundan sonra muayene edilmek ü
zere tnbabete sev.kedilirken de bindiril 
miş olduğu arabayı de\•irerek polisle
rin ynralanmalanna sebebiyet vermic;. 
tir. 

Bu şekilde daha bir~ok t'Ürümler iş 
liyen Bur:hnn adliyeye tevdi ediJmiş
tir. 

110 HASAN EFENDİYİ YARA
LIY AN BlR AMELE 

Diin gece Galatada birahaneci Ha· 
san Efendi ile çalgıcı Hasan Efendi 
yi sustalı çakı He yarahyan tahmil tah 
liye şirketi amelesinden Emin yaka1An 
mıştır. 

SAHTE BlR MÜFETTİŞ 
E\'velki gece Taksimde noktada bu

lunan polise yanaşarak kendisinin mü· 
fettiş olduğunu söyliyen Bo~nak Ali 
namındaki şahıs teşhis edildiğini anla.. 
yınca kaçmıştır. 

POLiS DİVANINA YERiLEN 
MEMURLAR 

Nikah merasimlerinde gelin Ye Yazıldığına göre Beyoğlu polis te-

d k 
lefon santralı memuru Aptullah. mua· 

amat i i ucuna birer iğne ta-
k 1 k b' . k . ı · k \'İni Hifnt \'e dördüncü şube santral 

ı mış ırmııı ır ıpe 1P 1 . ta· memuru Osman Beyler bazı yolsur;lok· 
karlar. iğneler birbirine ebediyyen 1 d d 1 ı · d. · • arın an o ayı po ı~ n·anına '·eni 
baglanmıf olan çiftin ayaklarını mişlerdir. 
göstermektedir · Ml~RKEZLER TEFTiŞ 

Sıhhat ııasıJ n1uhafaza 
edilir? 

Mazhar Oıman bey bir 
konferans vardi 

Dr. Mazhar Osman B. 1\irk Ocağın· 
da ' J lı!7.• ıhha serqileri . mevzuu eırn· 
fında bır konferans vermiştir, 

Ma?.har Osman B. konfcransındn hal 
ka sıhhntlnl koruması çarelerini öğret· 

mek lhım geldiğini. bir memleketin 
snııdetinln nüfusunun çokluğile bernber 

EDlLDl 
Mülkiye müfettişlerinden Yahya Se 

zai Bey lloğnziçindeki polis merkez l~ 
mevkilerini teftiş etmiştir. 

BlR GAZETEDE ÇIKAN 
HABERLER HAKKINDA 

Dir gazete, matbaalarına, geceleri 
geç vakit salepçi ve saire olarak şüphe 
li bazı e,.hasın geldiğini yazmaktadır. 

Bu husu ta polis müdüriyeti ade
mi rnallımat beyan etmekte ve bunutı 

sıhhatine ihtimal vermemektedir. 
GARSONA lŞI{ENCE EDENl~ER 

mevcut nüfusun çalışabilecek surette Sultanahmet parkı karşısındaki 

sağlam olmasile knbil olduğunu söylemiş lmhvelerden (Ferah) kahvesi garsonu 
ve demişt ir ki: 

- Hı fı ıs,ıhhıı dersi am eli surette 
öğretilmekle iktifa edilmemeli, hüktlme· 
tin şimdi düşündüğü tarzda köy köy 
sıhht sergiler ge?.dirilip köylüye çocuk 

bakmasını, sarf hastalıktan korumak u~u 
lünü tedavi olunan ve olunmıyan sıt· 
malı ve fiıengililerin farkını güzel resim 
ve tablolarla göstermelidir. Bu suretle 
nüfus çoğal ı r , h astalık azalır. 

Hıfzıs11hho mecl aı toplanıyor 
VllAyet llıfzıssıhha meclisi gelecek 

pazar günü için içtimıuı da\·et edil 
mlştlr. Heyet valinin riyasetinde Sıhhiye 
müdürü Rıza, belediye sıhhiye müdürü 
Neşet Osman, baytar müdUrti Rasim: 
maarif müdürü Haydar beylerle Tevfik 
Salim Pı. ve eczac:ı Rııuf bevlcrden te· 
şekkül etmektedir. · 

nmıuııınmı ıııuınııaıınuunımuunnmlQIJIJt11U1.ummııuııusımnnpı11111111uıııınmı 

tıktan başka, yavrulara bu yol
ları öğretirler. 

Hele karıncaların tuvalet me· 
rakı ıon derece hayret Yericidir. 
Her kanncanın günde kendini 
iki kere temizlediği, kendini si
lip süpürdüğü mülahaza edilmit
tir. 

Gene karıncalar arasında gö
rülen birıey onların oyun ve 
spora meraklarıdır. Hatta bunlar 
ara1ında, dostane dUellolar, ya
rışlar Yukubulur. 

Sonra karıncalar arasında ki
ıifler ve keışaflar, çobnnlar, ma
rangozlar, rençberler , bekçiler 
de vardır. 

Materlink bütün bunları an
lattıktan sonra §U ıuali eoruyor: 

"Acaba bizimle onlar arasın

da bir fark var mı? ., 

Arif :Efendiyi geçen akşam evine gi
derken yolundan çevirip bir evde bir· 
kaç sant hapsedenler zabıta tarafından 
ynkalanmıstır • 

UEBEJ{ MOTöRO KAPTANI 
ADLiYEYE VERlLDl 

Geçenlerde J.,enerbahçe açıklarınd~ 
denize düşüp boğulan (Bebek) motörü 
makini ti Mehmet Efendinin ölUmilnü 
s üpheli gören polis motörün k:ıptaın 

Bekir efendi:>i vefata sebebiyet cünnile 
adliyeye vermiştir. 

BlR KADIN lNTlHARA 
TEŞEBBÜS ETTİ 

Dün Gnlatada kahveci Yaşar Efen
dinin dostu Sabahat permenbanat iç
mek suretile intihara teşebbüs etmiş i
se de kurtarılmıştır. 

FERAH SiNEMADA 

Varyete Gecesi 

Sahir Opereti tarafından ismet 
Fahri Beyin ittirakile 

MEÇHUL SERSERi 

Darülbedayi Temsilleri 

s~~t a;,şz~a ISTAHBUl BELEDiYESi 

Uene~it 
lociri 

ı<.omcdl Sperde 

Muherriri : 
\V. Shakcıpcore 

T ~rcüme eden 
M ŞükrüBcy 

ij~~t~ ~~ 
1111 

1ilil111 
Sa ı gü, Ü aKıamı 

Bir Kouut Deuril~i 
Musahip zade Celal Beyin 

tCtrlht komcdiıl 
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Çocuk dışlerınde dıkkat !randa tevkifler 
Tahrıın, 28 (A.A - Pariste intişar 

eden bir gazetede vaktile T&hran Rus 
sefaretinde bulunmuş olan sefaret erkA
nınd:ın biri tarafından neşredilmiş olan 
bi ~il~<'le mnkale yüzünden Meşhette 60. 
Tııhranda 10 \'e Tebrizde de bir takım 
eşhasın te•klf edilmiş olduğu söylenmek· 
tedır. 

fngiltere kömiir sanayii 
Londra, 28 (A.Al - Kömür sanayii 

komis)onu cenubi gelles'deki İ!ıtilAfı na
zarı itib:ıre aldıktan sonra bir rapor neş
retmiştır. Bu raporda mesaiye devctm 
edilebilme i için movakkat bir iti!Af ak
dcdilmek üzere maden amelesile sahip· 

Jeri ar:ısında yeniden müzakera:ıta girişilmesi 
teklif edilmekte ve şimdiki ücretlerin 
muhafazası için bir mühlet tespiti tavsi· 
ye olunmaktııdır. Maden amele~i federas
yonu kdtibi umumisi 1\1. Cook, pazarte· 
siye kadar bir itilAf hasıl olmadığı tak· 
tirde Callus memleketi ile lskoçya \'e 
Cumberland'ın grev yapmaları muhtemel 
bulunduğunu ve Midlıınd me\•ahisinden 
b:ızıl:ınnın bu hıırekete sürüklenmesinin 
müm~ ün ol 1 &tunu beyan etmiştir. 

An1crika ve adalet 
divanz 

Vaşington, 28 (A.A) - M Hoo\'er, 
geçen sene cene\Tcde ;\1. Elihu Root 
tarafındn tanzim edilmig olan ve Ame
rikanın L:ıhey heynelmilel adalet divo
nınn duhulüne müteallık bulunan proto· 
kolun önümüzdeki içtima devresinde 
kongreye tenli edile.:eğini bildir.nisrir. 
Aynı zamanda. Amerikanın mezkOr di
vana iştirake medar olacak aurette diva 
na ait dahili nizamnamelerin yeniden 
tetkıkine müteallik bir protokol daha 
tevdi edilecektir. 

- Gazeteler, Briand - Kellog mi· 
sakı ahkAmının tarsini lehinde Amerika 
hükOmetince lcabeden tedbirlerin ittiha7.1 
için yüzlerce Amerika ricali taratından 

!\il. Boover'e istida \'erilmiş olduğunu 

yazmaktadır. 

Fransanzn buğday 
siyaseti 

Paris, 28 (A. A) - Buğday ihraç eden 
merkezi A \'rupn milletleri hakkında hü· 
kOmetçe takip olunan siyasetten bahse
den !\1. Flanden, rüçhan esasına müste
nit tarife mcs'clesinin gümrük rüsumu· 
nun tndıli hususunun ve ziraatin zarın
n'l s:ınavil mnzhan teshilAt edecek mü· 
zıkerat:ı girişilmesinin mevzubahı ola
mıyac:ı.~ını söylemiş ve Fransanın iktısa· 
diyııtı muhtelit bir memleket olduğunu 
be) an etmiştir. Mumaileyh, beyr.elmilel 
te\ h;;il mesai siyasetınin ana hatlan hak
kındı uzun uzadıya izahat vermiştir. 

Pariste bir tevkif 
Parls, 28 (A. A) - M. Oustric ve 

M. Bloch. tevkif edilmişlerdir. TevkiOe
rinin sebebi son iskanda! olmayıp 1927 
senesine ait bir mes'eledir. 

"Va kıt,, ın Tetrka~ı : :1.1 

- Kolgardili Kravley ıimdi
ye kadar çalışmış olduğum a
damların en asabisidir. Karısının 
başı tuttu mu ne yapacağını bi
lemez. 

N evyorkta soğuklar 
Nevyork, 29 (A.A) - Bugün Nev

yo:k'tıı şimali garbiden gelen gayet so
ğuk bir rüzgAr esmiştir. Termametre sı

fır altında 9 santigrat dereceyi şöster

miştir. 30 senedenberi tefrinisani ayında 
böyle soğuk görülmemiştir. Şark hükO· 
metlerinde kışın şiddeti fe\'kalAde artmış 
ve mebzul surette kar yağmışur. Soğuk 
yüzünden ı\Jiddleuvest'de 50 kişi ölmüş
tür. 

Yeni bir dok 
Londra, 28 (A.A) - HükQmetin mu

:ıvenetlle 1200 kadem tulün de, I 34 ka
dem ar7Jnda ve45kadem derinliğinde ge
milerin temizlenmesi için yeni bir dok 
inşa edileceği haber verilmektedir. Sut
hapton 'da enşa edilecek olan bu dok 
dünyanın en büyük doku olacak ve şim· 

diki sıbih dokun yerine kaim olacaktır. 

Uyuşturucu maddeler 
Şanghay, 29 (A.A) - Geçenlerde 

ltalyan npurlannda gümrük memurları • 
tarafından ele geçirilen ve 2 milyon 
Meksika doları kıymetinde iahmin olu
nan uyuşturucu maddeler halkın gözü 
önlinde y:ıkılm•~tır. 

Tehlikeli bir düşme 
Havana, 29 (A.A) - Tayyareci mis 

Miller, tehlikeli surette yere düşmüştür. 

Tayyarecinin kurtanlması ümidi kalma· 
mıştır. (\]is l\.Jiller hareket etmezden ev· 
vel öleceğini bir hissi kablelvuku ile an· 
lamış ve demiştir ki: Biraz sonra ölece
ğimi hisseder gibi oluyorum. 

hudut haricine 
Berne, 28 (A. A) - IIükOmet, ltal

yan tayyarecisi Bassamesl ile arkııdaşlan 
Tarchian'i ve Rooselli'yi hudut haricine 
çıkarmağı karar' vermiştir. 

Bir tren kazası 
Valence, 28 (A. A) - Barcrlone -

Cevllle sür'at katan Olgent istasyonu 
yakınında bir marşandiz trenine çarp
mıştır. Lokomotif ve iki vagon yoldan 
çıkmıştır. 5 yarılı vardır. 

Rusy:;da ıhtilal haberleri 
ıekzip edildi 

Bertin, 27 - Bir kaç günden beri 
Fransız gazeteleri Ruı1ynda bir ihtİh\I 
çıkağını, halkın Kremline hücum ettiğini 

Rusya ile Almanya arasında telsiz mu· 
hıçeraunın kesildiğini yazıyordu. 

MoskO\'a Alman sefaretinden gelen 
bir telgr:ıfa göre Rusyada vaziyette bir 
dejti~iklik yoktur. Gelen yolcular da hu 
yofda beyanatta bulunmuşlardır. Telsiz 
muhaberutının kesilme~i havının fenalı
ğından İleri g~lmistir. 

Po ·tada 

Koli paketleri nasıl açllıcek? 
Posta ve Gümrük Umum müdürlük-

Meomettin 8. ipekli kumatlır edilecek noktalar 
üzerine nefis desenler 

vaptığı halde .. 

nn'atkir Necmettin B. ve duenler·. 
yapbğı ipeklrlerden bir kısmı 

oÇcuklarda süt dişleri muayyen 
. !·aşlarda değişir; yani düşer ve yerle
rine de daimi dişler gelir. En son süt 
dişi on üç on dört yaşlarında değiş
mek suretile bu yaştan sonra çocuğun 
ağzında artık değişecek diş kalmaz. 
Birçok ana ve babalar bu yaşa kadar 
çocuğun bütün süt dişlerinin - hiçbir 
yaşa, kayde tabi olmaksızın - değişe· 
rek yerlerine daimi dişlerin gelebilece 
fini zannediyorlar ve bu yüzden ço
cuklannın süt dişlerini bila merhamet 
çıkartmayı teklif ediyorlar. Halbuki 
dediğimiz gibi ru iş, yaşa tabi bulun-
duğu iyin mesela yedi yaşında bir ço
cukta on bir yaşında değişecek syt di· I 
şini çıkartmak nev'uma bir cinayet o
lur. Zira, çocuk evvela - tedavisi ve 
bırakılması mümkün iken - lüzumsuz 
olarak bir dişinden mahrum edilmiş o· 
'ur. Saniyen bu boşluğun önündeki ve 

!rnsrndaki dişler bu boşluğa doğru 

'rileceğinden çocuğun çenesinin o ta
rafı intizamını kaybeder ve bilnetice 
çocuk o tarafla çiğniyemez. 

Bundan başka hasıl olan bu intizam 
sızlığa ~ocuğun mukabil çenesindeki 
dişler de ekseriya tabi olarak o kıı:ımın 
da intizamı haleldar olur. Başkaca, za 

Son zamanlara kadar daya
nıkla yerli kuma,larımız mevcut 
olmakla beraber komaşlardaki 
desen meselesi yüzünden bir 
çok insanlar, çürük fakat desen 
itibarile zengin kumacları tercih mnnsız çekilen b udişin - henüz teşek 

... kül halinde bulunacak olan - daimi 
ediyorlardı. Hatta elln bu vazi- dişin nevesini zedeliyerek çocuğun da-
yet kumaşçılığımız ıçın büyük imi dişinden ilelebet mahrum kalması-
bir facıa teşkil etmektedir. na da sebebiyet verilmiş olur. [*] 

Bilhassa ipekli kumaşlar mese- Asnmızda süt dişlerinin de tedavi 
lesinde iş tamamile acınacak ve doldurulması mümkündür. Hatta 

bir haldedir.Çok defa yerli ipekli b~zı. vek~_Yid~ ~oron. bile ko~ul~ası ka
k l A ö d .1 k bıldır. Sut dışı deyıp geçmıyehm; çok 
umaş ar vrupaya g n erı ere mühim bir şeydir. Binaenaleyh çocuk-

desenler yaptırılmaktadır. Dnn ıarımızın dişlerini de kendi dişlerimiz 
eserlerini memnuniyetle gördü- gibi tedavi ettirmelyiz. 
ğümüz genç bir un'atkarımız 
yerli kumaşlara yerli •asıtalarla 
pek güzel, en moderen desen
leri verebilecek bir muvaffaki
yet elde etmiştir. Genç san'at
kArımız Necmettin Beyin eser
leri pek güzel ve muvaffaktır. 

Kendisile görüştük bize }U iza
hatı verdi. 

[*] Daimi dif teşekkül etse de bu 
gayri muntazam ve vayri müaait bo§
lukta yer bulması müşkül olacağından 
ekseriya sağda solda iğri büğrü bir va 
ziyette dlı etinin üzerinde tezahür e
der; ki böyle bir diıin olması, olmama 
sından elbette evladır. 

Diştabibi 

Suat Jsmaü 

"- Ben senelerdcnberi maddi diği ve bu yolda Avrupaya 
ve maneYi bütün fedakarlıklar- milyoalann aktığı malumdur. 
dan çekinmiyerek çalıştım ve Ne yazık ki bu ihtiyaç karıı-
gayeye visıl oldum.. Bu san'at sında memleketimizde yegane 
pek tabii hissedersiniz ki, elye.-m ehemmiyet verilen san'at mek

memleketimizde ınevcut olmayan tepleriuden hiç bir aan'atklr 
en büyük ihtiyaçlardan biridir. çıkmıyor ki bu milyonların öndne 
Son zamanlarda Avrupada idim. hiç olmazsa geçebilsin bu mav-
orada en büyUk mektep Ye zu hakkında sizlere ne söylesem 
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Dahilde Hariçte 
1 ıyhtı Kuruı 
3 • • 
6 • • 
12 

" 

RECEP 

1349 

150 
400 

750 
1400 

Bu g•c•k Ay 

800 
1450 
2700 

Ganeım aotuıu : 7,0, - haııp 

Ayın dolu~u : /3,15 - ba/Jp : 

Namaz vakitleri 
~abab Otte lkınd• 
s 37 12.04 14.28 

Radvo; 

.t.lqam Yetoı 
UJ.42 ı•. 11 

Bu akşam lstanbulda 
Saat ~ekizden ona kadar alaturk• 

fıı~ıı 

Sinemalar: 
Alkazar - Napolyonun emri 
Alemdar - Kurt ~rl.,sı 
Asri - Figaro 
Ekler - Yunan tiyatro trnpa 
Glorya - iki dünya 
Elhanua - Serseri kıral 
Opera - Asri bı ba 

Hilll - Taçlı canavar 
Etuval - Sokak ki%J 
Fran11z - Gani mabudesi 
Kemal B. - Gtılen adam 
Me,Jik - Şehvet kadını 
Melek - Serseri kırat 

Sık - Aşk ihtiyacı 

Süreyya Kadıköy- Üç iptilt 
Hale -( Oıküdar)vilyarun lntikaını 

;.-

Sıhhıyede: 

Ucuz ispirto tevzilne bngO~ 
batlanıyor 

Bu günden itibaren eczaneler' 
kilosu 150 kuruttan ucuz ispirt

0 

teniine baılanacakbr. Ecz•"~ 
ler sarfiyatlarına göre Uç kıtll' 
ayrılmı,tır. Sarfivab en çok ~ 
20 kadar eczane ayda 40 ,. . 
diğerleri de 13 .-e 18 kilo ;r 
pirto alacaklardır. 

Boraada dl 
Bir mübayaaoı nezaret alt•" , 

Kaydedildiğine gôre Tllrk ~ 
rasıoı koruma kanununa mub 
olarak borsada ıpeknlasyon J~ 
pan borsa mübayaacılarıP •, 

leri arasında ecnebi memleketlerden ge- fabrikalarda yapılan bu itleri gazeteniz yazmakla Umid ede-
len koli muamelAtına dair iti!Af hrnl gördüm. Hali hazırda onların riz ki maarif vekaleti bu ehem-

lzak ef. polisçe nezaret .ıtı~ 
alınmıı ve müddeiumumiliğe f t 
rilmek üzere hakkında tabkilc•, 
evrakının tanzimine başlanıııattıf 

olmu~tur. Buna nazaran hariçten gelen 
bütün koli paketleri gümrüklerde açıl

mıyacak ve posta merkezlerinde bir 
posta memurUe gümrükten bir baş me
muruo riyaseti altında bulunan birr.r 
heyet huzurunda açılacaktır. 

çıkardıkları yüksek cserlerile miyetli noktayı nazan itibare alarak 
rekabete girişecek bir vaziyet- milli sermayenin harice kaçma- Bir tayin 
teyim. Bugün her memlekette sına mani olmak için lizım ge- Kalecik mnddeiumumiıi tf ol" 
olduğu gibi bizde de fantaziye· len Yesaiti terbiyevi vesaiti ih- rev B. Kastamuni M. U. OJ0'' 

ye ne kadar ehemmiyet veril- zarda gecikmez. vinliğine tahvil edilmiıtir. 

detince susuzluğunu giderecek - 12 - le bir tecrübe ediniz de ~ 
bir damla au peşinde koşmak .. üs- Bu devirde Kolgardi ıehri eaki Uzun müddettenberi Perte fi~~ 
te her yerde altın, hem de toprağın ehemmiyetini bir miktar kaybet· birkaç gün geçirmek iatediğidl t' 
altına gizlenmiş, ıizi türlü ümitlere miıti. Çünkü oradan altımı fersah de bir türlü izin koparamadf112· oe 
sokan, fakat meydana çıkmıyan bir mesafede diğer bir altın arayıcı kü ğer sizinle becayiı ederaeın ~~ JO 
altın yığını .• Bu altın sanki sizinle mesi toplanmıştı. Söylediklerine rece memnun olurum. Fakat •flıı1' 

Yzan: .. ~~te~ Bol.t istihza eder. Tuzlu steplerin kum- göre Ka~gorlide işler pek işlekti. şününüz. Bura~a g~l~ek 1'0~( 
tekmeler f~at ~uyük hır ı;ıetıce el- lan arasında beyazlaşan ve kendi- ~aamafı.~ ? v~kte ~adar henüz Fakat bıkınca gıtmeıı bır as 
de edemezdı. Nıhayet herıf geber- lerini altın tozlu kum icine göme- kımae muhım hır keşıfte bulunma- tür ha!.. ıı' 
di ~ad~ yaşlı olmasına ~.ağme.n cek rüzgarı bekliye;,. zavallı dığınd~~ K.?l?.ardid~ki. sahadan ev _ Beni koruduğunuzdaıı do,~ 
talıplerı çoktu. Kravley guzel hır iskeletlerine kartı acı ve gaddar ler henuz sokulmemıştı. Açılmış o- yı size tetekkürler ederiDl· ~ ~ 
delikanlı olmakla beraber kadı- b' k hk h b" it p T lan birkaç meyhane de henüz ye- ley t tabi"ı du" •u"neceg"'im vaziyet•..& 

k d . . ... .. t ır a a a savuran ır a m • • · d d . . · ır ' d' f;T'. 
~~. en ısme varmaga rıza g~s e.r H. P.T. rın .e u'?yordu. K?l~ardının mer lamak için gelmittim. Şioı •.. 1'.' 
dıgınden dolayı adeta sevındı. H. p T H p . . b l kl kezınde yıne menevıılı saçtan ya· ederseniz ıehirde bir tenezzu~ g6 
Şimdi ise kadının zavallıya yao- 'k. • : • ert lıçınüsa ırdsız 1 

la pılmıı (Büyük otel) vardı. Bu ote- palım Burasını adam akıllı bıt 
d ğ k r-k' k b' ,.:_ ma ıneyı vuruyor ar. ç a anı o· 1. b . . • 

zımgelir .•• Okadar çok hata ya· ma ı ı yo • ua ı ocasımn ın K1ılt d ki d l l . ın alkonları adeta hır galerı te~- relim. ,,,.. 

k
• lıyor. u arı yer e sıçrıyor ar. şaret şı· kil ediyordu ve içerde beyaz aofra lk' d kalkt 1 r. p-1 'il 

- Fakat bugün mesele kuru 
bir baş ağrısı ıle bitmemek li· 

pıyor ı... B" "dd t .. ,~ti t' y l mal hattından Aıtonun tarafınage b 1 .. 1 .. ..1 .. l b I ı a am ı ar. ~yd detl 
K t 

. ? ır mu e suKu a geç ı. anız ez erı ı e ortu mu§ masa ar u u· nı v d'l b"' "k dde e"' o 
- arısını anır mısın makinede vurulan bazı iıaretler o- liyor. Aıton manipülatör ile cevap nan hakiki bir yemek odası mev- ke~ .1 erd ve uyu kt cı; Z•t~~. 
- Nasıl tanımam. Kravl eyden iyi olduğunu mütemadiyen tekrar- i§areti veriyor. Kolgardi, Albani i- cuttu. Bu masaların birinde iki a- meddıçdın bıtakn çıkakı arb:le yo'P-, 

· · f d F k • · ld ... ·· l" • b" t 1 f · A t t 1 • · ca e en aı a ıo 1 b' yırmı bet yaı azla ır. a at ıyı o ugunu soyuyor. çın ır e gıra verıyor. ! on e • dam oturmu§ çay ıçıyorlardı. Bun- E l . .. .. . kuJIJ tJ "' 
~in asıl belalısı bunda değil ka- Bir müddet sükUtla geçti. Yal- grafı alıyor her vakitki gibi metni lardan biri Pertli Sim A§ton idi. kvlerın buyuk hır ~11n.11 buıuıı&J1 

ak. d 1 b · ld ... d'kk t t d k B b kı K l b a arı arasına aerpı mıt rının suratı isterse baykuşa ben- nız m ıne e vuru an azı ışaret· ne o uguna ı a e me e.n. ay- - ana a nız rav ey, en d ··( 
. k d _.

1 
'? An k h ler odanın sükununu ihlal ediyor- dedip geçiyor. Günde çektığı tel- ~ehri görmeğe geldim. Bilmem va- u. • 'dİ· Jtiı~ 

z~sın arı er;~ mı ·• . c~ e· du. Üçü de mükeder duruyorlardı graflardan hiçbiri hatırında kal~ lidem Pertten ayrılarak burada yer • Sıca~ bir ikindi vak!• ;,iode " 
rıfe okadar ezıyet verır kı ... Üçü de ayni mütaleada değil mi maz ki .. Böylece Kolgardiden gel- leımeye razı olacak mı? Bura hal- gar esmıyordu. Kumun ıçe ~ 

Pertten makineye çağrılması idiler. Üçü de Kolgardili Kravleyi len telgrafı da aldı. İşaretler yek- kımn hayatını ya§amağa çok heve za~m~~~. ilerlediler. At~'0ı.,.ıı ~ 
mükalemeyi ~esti .• Beş dakika son- ~sk.anmıyorlar mıy~ı? O filhaki~a diğerini !3:kip eder~k kelime!er vü sim var. Pertteki ya§a~ış ve çalışıf l~yı buyuk ~dd~~=n uz. f{etb1.r' 
ra tekrar sükun hasıl olmuştu. bır ışe .Y3:ramı~an ~ır cadalos ıle cude .~etırıyor. Kelımele~ ~ bırle~e- bana çok yeknasak gelıyor. !~~lere d~gru ·~~ledı~~l• d 

- A:h evet! ~adam Kravley. evlenmı§tı. Belalı hır kadınla uğ- rek ~um!eler oluyor. Kagıt. 8:hıze _ fikrinizi anlıyorum. Bir az onunde ~u~~ce1111 hır t ordt.J· , 
Her vakıt bulunabılen kadınlardan raşması hoı olur mu? Fakat bu makınesı altında kayıp gıdıyor. sergüze§t geçirmek istiyorsunuz. ruyor. Turlu sualler ıoruY tit•.~ 
değildir. fl~ k?cası d~ima içerdi menhus memlekett:. k3:dıı_ıs~z kal- (Hat, hat, hat, nokta, nokta, hat, Yalnız yanılıyorsunuz Aşton bura- Evciklerin kapıları e~~let' 
ye yan .~~h hır adamaı. Çalış~~~ mak daha fena de~ı~. mı ıdı? ~u nokta, nokta, hat .. ,, da ayni ye~n!1saklık vardır . . Bun· çık duruyordu. Şu suretle i ~J 
ıstemedıgı zaman kadın kendısını yok! kadın ;ıok! bulun hayatı mud S-t·e-v-e P-a·r-k·e-r. dan başka ızın alması güçtür. He· [Mab<Jll 
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Bizimkinin sözü ile özü 
- 53 -

Selinı Cevdet Beyi takdim ederim. zatın haberi yok mu? Bütün ciltleı 
lCeaıdileri pek iyi bir zattırlar; lakin darma dağın olmuş.Arada nadir eser· 
hiiYtlk bir kusurları vardır; kendileri i ler de yok değil, ha. O Baki divanı ne 
le bu kusuru bilmezler. güzeldi- Ne yazı idi. o? Enfes. 

(Kişi noksanını bilmek gibi irfan ol· Hulki Beyin bir yemeğini yedik ama 
~I) demiş selefin biri... yeyinceye kadar akla karayı seçtim. Ne 

Si§liden Tünele kadar birlikte bir ge o mutfak kokusu! Kebap ve uskumru 
ttı Yaptık. Gezinti bir buçuk saat sür- kokusu biribirine lıarıştı .• ta bize kadar 

U. geliyordu. · 
ı._- Yol böyle mi olur? Milano'da yol· Sekiz yemeğe hacet ne? lki kap ol
--.r .. Belediye.. Şehir.. sun da bir şeye benzesin. Hele servisi 
... _-Bu ne tramvay? Ah, o güzel, mun yapanların hali? Vallahi, birader, biz 
~lh Avrupa tramvayları-. adam olmayız, garplılaşamayız. 

- Yahu! Şu kahvehaneler ne de l<ö· Şuraya nakletti_klerim Selim Cevdet ı 
tt .. Biç Viyanada böylesine tesadüf et- Deyin söylediklerinin olsa olsa seksen· 
lllek mUmkün mü? de biridir. Dikkat ettim: tenkitler asi:' 

1 

- Bir bina yüksek, öteki alçak ... Şeb yanlış değil. lyi de görüyor. Herke· 
11tıaanetinin gözü kör mü? sin farkına varamadığı noktaları ara· 

-- Hiç sokak ortasında çe\irme ke· yıp bulmaktır hüneri müsellem. Şu ka 

Seyrisefain 
Merkez acentesi: Galata Köprü başındı 
Oeyoglu 2::162. ~ube acentesi Sirkecide 

MühOrdnr zade hanı alanda T cl.lst.274C 

Pire-Is ke n~e ri ye 
postası 

(anlara) ~:::;:v;. sa l ı iôd~ 
Galata rıhtımmda kalkarak 
çarıamba sabahı lımire 

perıembe sabahı Pire· 

ye cumartesi .sabahı Iskende

riyeye varacaktır. lskenderiye
den pazartesi 15 te kalkarak 

çarJamba günü Pireye uğrıya

rak Perşembe günU lstanbula 
gel~cektir. 

ISKENDERIYEDEN aktarma 
PORTSAIT için de eşya ka
bul olunur. 

lıap Pişirilir mi? Ne bu işkembeciler, dar ki işi, gücü tenkit. Başkn. bir ŞC) , 

~acılar? Şuna hükmetmek lazım ge- düşünemiyor. Bir az Avrupayı görmüş 
ltr ki Türkiyenin en büyük şehri olan Ev dendi mi, buradakileri oradakilerle 
lat..nbulda belediyenin (B) si bilinmi- ölçüyor. Cami dendi mi, bu cami vele\'

1 

)or. bir mahalle mescidi olsun onu Romada: (MAHMUTŞEVKETP AŞA) 
d - Şu evin cephesi ne çirkin! Pariste ki Sen Piyer ve Sen Jan'la mukayese-

1 
vapuru 2 kinunevel Salı akşa· 

~til, Fransanın kıyı bir kasabasında ye başlıyor. Bir az insafsız. Azıcık mer l mı Galata rıhbmından kalkarak 

r ro~zon ~irinci Posbsı 
e bu kadar pis bir cepheye müsaade hametsiz. Ne çare? Tenkit hastalığına 

'4It111ez. tutulmuş. Gözlerinde iyiyi, hoşu, doğ: Zonguldak, lnebolu, Sinop, Sam· 
~ .. :-__Bu, artık yük arabası değil, müte- ruyu, güzeli görmek için - Türkiye· • sun, Giresun, Trabzon, Rizeye 
"'l'J1k bir harabe. Hiç Avrupada böyle de - kabiliyet, iktidar kalmamış. gidecek ve dönüşte Sürmene, 
llokaJc arabalarına müsaade edilir mi? .... :selim Cevdet Beyi iki senedir gö Trabzon, Tirebolu, Giresun, 

- Bak, bak, röprüye bak! bu artık memiştim. Bir ~ün Rumelihisarma, bi· 0 d Ü S s· 
"- :ı :ı r u, nye, amsun, ınop, 

ıitat memuru değil, bizzat süprün· zim aziz ölüleri ziyarete gitmiştim. z 
~ Bir şimal memleketinde, lsveçte, Fe Ziyaret bittikten sonra kendi kendime Inebolu' onguldağa uğnya· 
~"'ilkte hiç böyle murdar tanzifat iş· bir gezinti yapıyordum. Gezinti, yalnız ,. __ r_a_k_g_e_ıe_c""."e_k_t_ir_. ______ _ 

IÖrülür mü? insaf. · gezinti, insanı samimi düşüncelere sev- l,\:Y811k SÜraf nost8SI 
- Alla aşkına şu kahvecinin beyaz keder. 1 ., 

:etine bak .. Beş seneden beri su yüzü Yürürken bir eve tesadüf ettim. F~ ( M E R S 1 N) vapuru 2 
t'tıemiş. Ayıp, vallahi çok ayıp. Al· na halde boyasız. Güneş evin boyasını kinunevel Salı 17 de Sirkeci 

~Yala böyle bir (scandal) a tesadüf kahve gibi kavurmuş. lşte o evin üst nhtıııundan kalkarak Gelibolu, 
~~ misiniz? (Unter den Linden) cad- penceresinden: l K 
-~ Çanakka e, üçükkuyu, Edremit, 
-. de bir garson şu şekilde görünse - Celal Bey, Celal Bey! diye munis Burhaniye, Ayvalığa gidecek 
)t, 0lar, bilir misiniz? lhtilal, evet, ihti· ve gür bir ses işittim. Bizim Selim Cev-
' det Bey bağırıyordu. Ama nasıl bir Se Ye dönüşte mezkur iskelelerle 
~ ..... Şu resmt daireye bakmız! Virane· lim Cevdet ~ey? Entarili, hırkalı, ş;pı· birlikte Altınoluğa uğraya· 
~-ezbele- Bu memurlar devletin tık terlikli, tıraşsız.. rak ıelecektir. 
~ lUç korumuyorlar. Hiç İsviçrede - Azizim, dedim, bu pijama (farfsf· Azimette Gelibolu için ytik 
-.llt resmi bir rezalete rasgelinir mi? den: pay c.'lme) asrında bu hal ne? 

alınmaz. 
~' Şa diyarda, , ·esselam, ne beledi- E\'e girdim. Bir konser .. Hafif rüz· u--------------
~ ~ ne temizlik, ne yollarda bir in· gar her delikten giriyor ve bir tenafür 1 Kanunevelden itibaren 
~ lb, ile binalarda bir tevazün .. Ah, konseri meydana geliyordu. Adalar ve Yalova hattı tarife-
ıı...~Pa... Hele şimal ülkeleri: lskandi- - Selim Cevdet Bey, tablolar ne gü-
~...._ leri degıv·şmic ve yeni tarifeler 
~,,._ temizliğin vatanı, Selim Cev- zel .. Lakin yaldızların üzeıindeki sinek v 

~ !ley neye baktı ise bir itiraz ve pisliklerini temizlctmelisin. 
1 

iskelelere aıılmıştır. 
>t, l'lukayesede bulundu. Gözüne hi~ İ· Odada iki lrnnape, dört koltuk ve 6 Kostüm 
~:O§ güzel bir şey ilişmedi. Hep pis, birçok iskemle vardır. Beyfendi giyin· 46 Elbise 
' 'te kokmuş görüyor. ltirnz et- meğe gitti. Ben bunların hepsini tecrü- 32 Kaput 
~ Çatltyacak, patlıyacak, hasta ola· he ettim. Sallanmıyanı yoktu. Herekc 2 Yeldirme 
' Yatağa düşecek. Bir, iki sene Ef· perdeleri salkım gibi sarkmıştı. ! Seyrisefain idareıi hademe-
~iYannda bulunmuş. Avrupanın Selim Cevdet Bey (tıraşsız olarak} leriyle tahsildarlarına yerli ku-
S.ı hile amber kokuyor. Efendim, geldi. 
~ı,1- Cevdet Beyde münekkitlik bir ip - Azizim, dedim, ne nefis perdeler. maştan yaptırılacak cıns ve 
~fi derecesini bulmuş: sigara, nargile, Ve elimle perdenin birini düzeltiyor- miktarı yukarıda yazılı dört 
ttıı{e, kahve, çay, rakı, kokain gibi. dum. - Pfırlat! diye perde düştü ... yere kalem elbise açık eksiltme i-
l!Jt bir hesap tuttum bir buçuk saat- bir küfelik toprak döküldii. Duvar 7.C· le ihale ediJecektir. Şartname 
~ teııntimizde tenkit olmıayn hiçbir delendi 1.anneccceksiniz: Yok! Bir kur 

tiitubarek ağzından çıkmadJ. yuvası döküldü. E\• sahibi bozuldu: ve numuneyi görmek Uzere her 
ta..':'" b_,_ B gün ve münakasaya iştirak et-·~-.-&, .~elim Cevdet ey, şu apar- - Ah, bizim hanım! . 

ile guzel tapılmış. Selim Cevdet Bey çekiç arıyor. Bıı mek üzere 15-birinciteşrin 930 
:: ,!4~in alt kat~? • dolap a~tı: Param parça ldtaplar ... he:: tarihinde yüzde on depozito 

~, llef ıızim şu magazanın ramekanın- si dağılmış. Çekiç bulunamadı. akçalariyle levazım mfidürlü-

' 

h... la eşya var. Derken ayağı çı.plak ve terli, kirli ğüne müracaatlara. 
~ı;~ bakmadan: - Kabil mi? TÜ· bir kız bir kahve ile ayni tepsi üzerin-Mırı+ Blillll•m••••••••••••~ ..... 
tt\._ dik. Köprüyü geçerken boş bir de bir ahududu şerbeti getirdi. Kahve 
'~e"ara. atladık. Gedikpaşada Hulki tuza çalıyordu, şerbetin bardağı ise 
tl),t tittik. Çoktanberi kendisine bir hafiften sarmısak ile kafi miktarda zeylP------T-------... 

Gt eı borç1u idile. tinyağ• kokuyordu. besbelli sofra bar· "VAK! ,, e a bo-
"" "~ı bir konak. daklan yıkanmamış. BeU.i o evin adeti 1 

~1~1•• &ekiz kişi bizi kabul ettiler.,budur. üç çeyrek saat oturdum. Tatlı ne 0 UOUZ 
C" bi aırelerin bir döküntüsü. Hulki tatlr konuştuk. Bir kıyamet! ._ ___________ ım._...; 

.,.._~ ıi Yemeğe alıkoydu. Konağı, s:ıhi - Ne o? Ne oluyor? 

iM. M. V. satın ellm• neyetı 
ilAnlErı 

Kadıköyünde Sen Jozef frer
ler mektebi müdürü M. Hanri 
ve Mr Aji Luiye: 
Kadıköy Sulh birinci hukuk mehke· 

mesinden : 
lstanbulda bincebbare bamnda 

manifatura taciri Ziya bey vekili 
1 Avukat Hamdi Halim bey tara
' fmdan aleyhinizde ikame edilen 

1 Hasan paşa mahallesinin pey
i nırcı çiftliği denmekle maruf 
1 çiftliğin maa müştemilat izelei 
şuyuu hakkmdaki dava üzerine 
nammıza yazılup berayı tebliğ 
gönderilen davetiye varakaları 
gösterilen mahalde bulunamadı
iınız cihetle bili tebliğ iade 
edilmiş ve bittalep hakkmızda 
ilanen tebliğat icrasına karar ve
rilmiş o'duğundan berayı muha
keme tayin kılınan 27 Kanunu-

Tayyare kanat bezi, isbinon ve yu
mak kapalı zarf usulile kanunuevvelin 
20 inci cumartesi giinii saat ı;; te Mii· 
dafaa Yekflleti Hava Müsteşarlığında 
ihalesi yapılacaktır. Tarihi mezkura 
kadar şeraiti görmek üzere Jstanbul 
Levazım Satın alma Komisyonuna mü· 
racaat edilmesi ve ihale günü % 7,5 
teminatlarile birlikte Hava Müste .. arlı· 
ğında müteşekkil komisyona müraca
atlan ilan olunur. 

** * 
Samsundaki kıtaat ve müessesatın 

evvel 1930 tarihine müsadif Cu
martesi gUoü saat 10,30 da Ka
dıköy sulh birinci hukuk mah
kemesinde hazır bulunmadığınız 
ve ya taraf;mzdan musaddak ve

kiletname ile bir vekil gönder
mediğiniz surette hakkınızda gı
yap kararı verileceği tebliğ ma
kamına kaim olmak üzere ilin 
olunur. 

ihtiyacı olan ekmek kapalı zarfla mü· 
nakasaya konmuştur. )halesi 2512/930 
perşembe günü saat 14 te Samsun as
keri Satın alma komisyonunda yaı>ıla
caktır. Taliplerin şartname almak ,.e 
tekliflerini nrmek üzere teminntlarile 
mezkur komisyona müracaattan ilfm 
olunur. 

* * * 24 • I I • 930 tarihinde münakıısası 

yapılım yüz b kır tencerenin beher kilosu 
yüz on yedi buçuk kuruşta talibi uhte· 
sinde olduğundan tenzili fiyatla talip 
olanların ihale giinü. olan 1-12-930 Pa· 
zartesi günü saat J 4 <len e\·vel temaint· 
tarife heyetimize müracaatları. 

1 Defterdarık llAnlariJ 

..-•B•a•y-ro•n•M-armısi-ly•a-ek•s-pr•e-si-•I K 1 HALIK 01'L U l\ \' E 
Marsilya, Pire ve Sel~ikten bek· ~IA N [)IllA; Ayas:ığa çiftli-

lenmekte olan Lüks posta vapuru: !riııdc Kan!ıkavak mevkiin-
ANDROS, her sınıf yolcu ve ticcart c 
emtia kabul ederek 4 Uııunuevel de 3200 döniinı mer'a ile 
perşembe tam sut 10 da, doğruca beş göz maı.dır3 üç sene 
Pire ve .l\tarsilyaya gidecektir. 

Üçüncü sınıf yolcuları için yatıklı müddetle kiraya verılecek-
hususl komparcimınlar. Pire ve l\lar· tir. Senelik kil'i.ISI 480 lira, 
~i~~~:ve~~::k~~ d~ostalar: 18

•
25 

ki· kiralamak açık arllrma 14 
Cenubr Amerika limanlarına, aktır- K:intmuev,·el 930 pazar 15 

ma, bilet verilir. D. Anagnostopulos DeflP.ı··•arlı kl!\ 7 414 ve K. Siskidis, Galata Çinili Rıhtım , U ~ 

i han. 
Yapılm1yan imtihanlar 

Düzce ısliye mahkemesi hukuk 
' Dişçi mektebinde üç senedenberi ilin 

daresinden: edildiği halde icra edilmiren iki müdcr-
Dllzcenin Cedidiye mahalle- rls muavinliği imtihanı ,·ardır. Bunn se· 

sinden Aaım kızı Nafiye ile bep olerak ta son zamanlarda Darülfü· 
ikametgahı meçhul Jatanhulda nun divanının tasarruf için verdiği ka· 
Fatih Sultan Mehmet mahalle- rar gösteriliy<.ır, halbuki bu iki imtihan 
sinde Demirhane sokağında 73 üç senedenberi ilıin edilip yapılmaz l<en 
numarada Dağıstanlı Mehmet ve bin türlü sebeple kim bilir ne za· 

d k b mana kadar tehir cdi'mekte iken diğer 
oğlu Mehmet arasın 8 i oıan- taraftan Darülfünun dh'anının bu kara· 
ma davasinın cari muhakeme- nndan sonra Fen fakültesinde buna 
sinde mUddeialeyhe ilanen teb- müşabih iki müderris muavinliği imtihanı 
liğat ifasına karar Yerilmiı mu· Tıp fakültesinde de geçen sene bir 
hakeme 18- 12 - 930 perşembe muavinlik imtihanı iliın ve icra edilmit· 
ona talik edilmiştir. Yevmi mez- tir. Her zaman olduğu gibi Darülfünu 
kiırda mahkemeye bizzat veya nun dişçi şubesi burada da gadere ug 
kanuni vekil göndermeıi akıl- ramakta ve bu yüzden dişçi yetlştiril· 

memiş olmaktadır. 
halde muhakemeye gıyaben ba-
kılacağı illnen tebliğ olunur. 

Jstanbul Asliye mahkemesi bi
rinci hukuk dairesinden: 

Etem bey tarafın1an Bc-şiktaştı Se
rcnce bey yokuşunda 53 · :'i5 numaralı 
hanede mukim Azi~ bey aleyhine ika
me olunan 2500 liranın tahsili dayasın· 
dan dolayı mu maile) h Aziz beyin ika· 
metgAhının meçhuliyetine mebni il~ncn 
vaki tebliğat jizerine muayyen olan 27-
1 I ·930 tarihinde gelmediğinden hakkın· 
da gıyap karan itcihaz edilerek il. U. 
M, K nun 401 inci maddesi mucibince 
işbu karnrın tebliğine ve müddeti teb· 
littin yirmi gün temdidine ve devamı 
tahkikatın 23 • 12 • 930 salı g-ünii saat 
14 e talikine karar \'erilmiş ol a key· 
fiyet teblijt makamına kaim olmak üzere 
i!An olunur . 

Zayii er 

Çalınan eşyalarım meyanında 
Ziraat bankasının cüzdanı da 

vardır. Yen isini alacağımdan es
kisinin hnkmü kalmadığı ilin 
olunur. 

Şehzadebaşında Doğruyolda 49 No. 
kasap Ali KAmil 

Matba(UTUza gelen eserler: 

Muhit 
Muhit hakikaten harikulAde blr nOs· 

ha neştttti: Yenizelosun ve Amerika ti
caret müsteşarının mülftkntlan son derece 
entercsnndır. 4 tane hikftye enf~s şiir ve 
nesirler, muhtelif ve gayl!t faideli maka
leleri şayanı tavsiyedir. Tefrikası Mneter· 
linck'in Monna Vanna sıddır. 

1 

S •daınıannr, yemeği, sofrayı size Hizmetçi kız: --
' ;..d.'!-ek değilim. Yalnız, Selim Cev - Beyfrndi, yabancı keçiler kapıyı __ .... 
'ı~Yı can kulağı ile merhameten açık bulmuşlar, içeri girmişler. 

)' llll lliı: - Ey, kovun onları ... 
~ouonın f n 8eri Jozı MOinesi ... • 

::~~? O ne evdi; ne konaktı: işte. - Siitlerini alma?an, n_asıl ~lµr? Se 
\tl1 bi buna derler. O berhanenın beş li mCevdet Bey benı tcşyı edıyor. On 
"-O k le, Hulki Beye fazla. yaşında bir kız bizi görünce dört nala 

~lt 
4
ar, topal, kambur çeşit çeşit u· kaçmağa başladı ve gözümüzün önün

~" il ne? Kıyafetlerine dikkat bu- de soluğu bahçedeki bir payton enka
~~b~Q? Elbiseleri mülenes. O yır zının içinde aldı. Bir parmağı ile bur
~lar_ Kör uşak? Duvardaki nunu kaşıyor, sümüğünü yalıyor ve ağ 
~ içinde sarkmryanı yoktu. zı ile: 
~ ...:tden toz almak Adet değil. Ne - Bey baba .. Rey baba .. param yok .. 
~ ~tlar, kilimler. seccadeler •.• Fa- kağıt helvacısı geçiyor ... geçiyor .• Bey 
-._ ~ dvetere peşkeş çekilmiş. Ka- baba. .• Bey baba... bana para ver. Ver· 
\.......' IUtflrdü. Çıkarken ayak yolu mezsen arabanın içinden çıkmam ... 
~ il Aıiıim, sorma, sana tarif e. mAm ... marn! 
'ta.? ~lki Beyin kütühancsini gör- - Rumelihisnn Avrupa kıt'a$1 üze-

~edir o kitapl,!"Jl hali? Mü· rinde kain midir? 
eo llhafm Yticudandan bu Celôl Nuri 

lstanbut AliTicaret Mektebinde vukubulan resmi dak
tilo~rafi sürat müsabakasında ki neticede: 

Mediha Hatim Hanım Underwood Yazı makinasmda BIRlNCI 
Fatma Hüseyin Hanım Underwood 

" Mukaddeı Hanım Uı,derWood 
" Olarak milsabakayı kazanmıflardır. 

23 Senedenberi yapılan Beynelmilel Daktilografi siırat 

UNDE~WOOD yazı makinası BIRINCILIGI kazanmıJtır. 

,, 

" 

iKiNCi 

UCÜNCÜ 

müsabaka Iarında 

Umum! Acentaıı: Ga1ata Mahmudiye caddeıi No. 11-13 

KAATÇJLIK VE MATBAACCLJ<. Anonim Slrketı Tel B 1761 
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l~ .................. o ... e•v•le•t•d ... e•ın ... ır ... y•u•ı•ıa ... r.•.•.ıa.n •• ıa ... rı ............ _..l 
Gupilya, çelik bilya, menteıe, kilit, mandal, raptiye, musluk 

ve sairenin kapalı zarfla mOnakasası 29 birinci kanun 930 pazar
tesi gilnfi saat ) 5,30 da Ankara Devlet Demiryolları idaresinde 
yapılacaktır • 

Münakasaya iıtirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muYakkat 
teoainatlannı aynı günde saat lSe kadar komiıyon katipliğine ver
meleri lazımdır. 

Talipler münakasa ~artnamelerini beş lira mukabilinde Anka
rada Ye Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

• • • 
Adi zencir, çinko levha, antimuvan, muhtelif teller ve kaynak 

malzemesinin kapalı zarfla münakasası 29 birinci kanun 930 pazar
tesi gilnn saat 16 da Ankarada Devlet Demiryolları idaresinde 
yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 
teminatlarını ayoı gilnde saat 15,30 a kadar komisyon katipliğine 
vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini beş lira mukabilinde Anka
rada ve Haydarpaşeda ldare veznelerinden tedarik edebilirler. 

• .. * 
Hatlarımızda kuJJanıJacak olan 100,000 kayın, 40,000 meıe ve 

yine 9945 tane meşe makas traverslerinin kapalı zarila ayn ayrı 
müoakasaları 10 I Birinci kanun/ 930 çartamba günü ıaat 15 ten 
itibaren Ankarada DeYlet Demiryollan idaresinde yapılacaktır. 

MUnakasalara iştiralc edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak
kat teminatlarını aynı günde saat 14,30 a kadar komisyon kltipli
ğine vermeleri lazımdır. 

• 

• • • • • j... •• ' •• -~ '· .. ......... .. 

~ooreR. , l<araciğ'er;~ide 
ranatsızhğına ve 
h·azı msız,ığa karşı · 
tat)ın_mış bır sud.11 ~, . 

ı. -~- ~ . ... • • . . ... ' . • t... • ·--r~.' .~, Jt • 

HER YE 
BULUNUR Talipler bu fiç münakasaya ait ıartoamelerden her bir müna

kasaya ait olanı beıer lira mukabilinde Ankarada ve Haydarpa
ıada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

• .. * 
Haydarpaıadan Pazar ve Çarıamba günleri Sivasa Ye Sivastan 

Hilaliahmer Karahisar maden suyu toptan ve perake
nde satış yeri; 

Yeni postane karşısındaki sokak içinde l Io; 20 SaJı, Cuma günleri Haydarpaıaya bereket eden doiru katar yol
culanmıza suhulet olmak üzere 14/ 12 I 930 tarihinden itibaren bu 
katarlarda birer yemekli furgon bulunacağı ve arzu eden yolculara 
bulundukları kompartımanlarda yemek tevzi edileceii ilin olunur. Isparta vilayetinden: 
Istanbul Ziaart bankasından . Isparta Nafia dairesi namına afağıdaki listede muharrer alitı 

• hendesiye mUbayaa olunacağından lspartaya teslim tartiyle talip 
Kariye.i Mevkii No. Cinsi 

KemerburgH Ayazma 36 DOkkin 
Pendik Bağ~at 491 Hane 

Gayri mnbadillcrc ait Ye evıafı balada yazılı emval icara Ye· 
rilaıek üzere müzayedeye çıkanlmııtır. Taliplerin pey akçalariyle 
beraber ye•mi müzayede olan 15- ı 2-930 pazartesi günU saat 
ikiye kadar bankamıza müracaatları. 

Hil8liahmer balosu 
Hililiahmer menfaatına herıene Yerilmekte olan kışlık balo, bu 

NDe de kAnunuevvelin 18 inci perfembe günü akfamı Beyoğlunda 
TurkuYaz salonlarında verilecektir. 

Balonun geçen senelerden daha milkemmel olmasını temin için 
Dahiliye Yekili ŞükrU Kaya beyfendi hazretlerinin riyaseti muhtereme

lerinde tqekkül eden heyeti tcrtibiye şimdiden faaliyete baılanmııtır. 

Kiralık bina 
Emniyet Sandığı iııüdirliğinden 

Cağaloğlunda Hililiahmer binası ittisalinde bulunan ve Emni
yet Sandığının malı olan bina kiraya verileceğinden talip olanla
nn sandık leYazım memurluğuna müracaat eylemeleri lbımgelir. 

latanbul Kız muallim mektebi mUdüriyetinden: 
Mektepte mahfuz numuneye tevfikan talebe için 750 metre elbiselik yünlü ku

maş IDznm vardır. KAnunuevvelin 7 inci pazar günü kapalı zarf usulile ihalesi 

liseler mübayaat komisyonunda icra edileceğinden talip olanlann şeraitini anla
mak: üzere mektebe müracaat eylemeleri. 

---~~--~-----------------~----------------~~------~ 

ohmların en kat'i fiat cetvellerini lıparta vilayetine göndermeleri 
ilin olunur • 

LİSTE 
1 - Güıtavhayda fabrikası mamulltından: Takeo metre maa 

sehpa Ye (4) adet mirası No. (2237) adet (1) ( takeometre yüzlük 
olacaktır ) ve yahut Fransız Morin fabrikaaı mamulitından son 
model ( sanke - sanguet ) takeo metreıi maa sehpa ve (4) mirası. 

2 - Güstavhayda mamulatından tesviye aleti maa ıehpa ve 
(4) mira adet (1) No. (2721). 

3 - Gnstavhayda mamulAtı irtifa barimetresi adet (1) No.(260) 
4 - Cep Kilizimetreıi adet (1). 

ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı 
Umun1 Nliidirliğinden: 

idaremizde icrası mukarrer tasarruf dolayısile memuriyetleri lağ
vedilerek açıkta kalacak memurlar yerleştirilinciye kadar hariçten 
hiç bir kimıenin alınmasına imkln bulunmadığından memuriyet ta
lebi için beyhude müracaat edilip vakıt gaip olunmama11 a!ikada
ranca malum olmak üzere ilan olunur. 

. ~~ı, ı ıı~ı~ ~ ~ .mıı ıı ~ rı~ ~ıı~ ı~ ı Hl~ 
~- Büyük Tayyare Pıyangosu -~ 

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

TAYYARE PiYANGOSU BILETiNi 
ALiNiZ. 

5 inci keşide 11 Kanunevel 1930 dadır. 

Istanbul Emvali eytam~ Büyük ikramiye 50,000 iradır • 

idaresinden: ~HUIR!, nıHnıHHlı ~nnr 
Kösteııceli ilacı Alııııeı efeııdi zade İsnıa• l efendinin 300 000yarda kaneViÇeilİil taliki 

isL kraz eylediği mehaliğ mukabilinde idaremiz uhdesin- rı-ı ·· ··' · } · ' ·· d · ı · '"' · l 
de \'efaen mefruğ bulunaıı Fatilı Kiiciikkararnan lloca J_, tun 10 JISarJ UlnUITII mu il" ıgınc CJl 
Hayrettin mahallesi Cukur Jpek i ... oka~ında eski 10 nu- :6 t~şrinaani 930 Çarşam~a gü~.ü kapalı za~la icrası -~ukarr~r 

• . Ç 0 . üçyuz hın yarda beyaz kanavıçe munakasası - ıdarece gorülen lü-
mara lı, nrnkacldema h:r hrtne, elyevm hır kıt'a arsa sa- zuma binaen (3 Kanunevel 930) çarıamba gününe talik edilmiştir. 
tıhkıu·. Taliplerin yevmi mezkurda saat lldo kapah zarfla en son ve kat'i 

~lezkilr a:·sa çap mucibince 107 metre 62 desimetre fiyatlarını Galatada mübayaat komisyonuna bildirmeleri iktıza eder. 

t b. · d 1 ·· ·· tre der·ı )"-· .ı ' 7 79 Ertesi günü ihalei kat'iyenin icrası mukarrerdir. er ıın e o np gozu 6 me 11 ıgıue 1 metre 
desimetredir; ve uıuıılazam hiı· şekildedir, tarafevni E- Karamu"" rsel beledı·,.. 
manel mah arsalarla mulıattir. ... 

300 lira lwdelle talibine 26-11-930 tarihinde birinci • d 
ihalesi icrn kılmnnş, kal'i ihalesi de 11-12-930 perşem- yesın en: 
be gününe fıırakılmı .• tır. Fazlasına talip olanfor o gün Karamürsel Kasabasının Elektrik tenvjrine Meclisi Belediyece 
saat 15 buc.uü:a k~rlar Adlj~re binası dahilinde İstanbul karar verilmiş olduğundan tenvirata talip olanlarm yirmi gün 

.._, &ı zarfında şartnamelerile beraber Karamürsel kasabası Belediyesine 
Enıvalieytam idaresine nıüracattl elsiuler. 1 milracaatJan iüzumü ilan oJunur. 

Orta uilHYeti· ~nimi 
enconıenin~en: 

1 - Bedeli keşfi (11207) lir•• 
dan ibaret olan Urfa Diyarbeki' 
yolunun 118 inci kilometrosund• 

Kerteş çayı Uzerinde beheri altı' 
ıar metro açıklığında iki göıl' 
kemerli kirgir köprUnUn IPO' 
ceddeden inıası ve ihalei kat'i• 

yeıinin kabulll tarihinden itibJ' 
ren üç ay zarfında ikmal edil
mek üzere kapalı zarf uıulilf 
Ye 15 Teşrinisani 930 tarihinde' 
4 Kanunuevvel 930 tarihine k•• 
dar yirmi glln müddetle mü11•• 

kasaya konulmuıtur. 
2 - MUnakaıaya dahil ol•0: 

fardan bedeli keıfin yüıde yedi 
buçuğu nisbetinde depozito ~· 
teminat mektubu alınacakır. 

3 - Münakasaya iktidarı fen:: 
ve malisini isbat edenler kab 
olunur. 

4 - MUnakasa, evrakı ketfıY" 
ve feraiti mahsuıuna tevfik•' 
icra edilecektir. 

5 - Taliplerin mUnakas• ff 
ihale kanunu mucibince taoı.i-' 
edecekleri teklifnameleri pul~ 
olarak Kanunuevvelin dördi111' 
günü saat 12 de Encümeni •İ~ 
yet kalemine makbuz mukabt" 
linde tevdi edeceklerdir. _J 

'ey· 
6 - Evrakı keşfiye Ye pr0~1 t 

görmek •e daha fazla tafsı ' 
almak arzu eden taliplerin tJ~ 
Nafia bat mühendisliğine .,ef 
Ankarada yollar umumi IPnd~ 
lüğüne müracaatları ilin oJuO / ---- ~---~--.~~~--

.. Duvar Takvimi 1 
Resimli ay matbaası T. L Şirlc; 
193 ı sencsr için (Yavuz) zırblırnJ bll 
gilzel bir rcsmile mükemmel 

1
6 

• . f' o ı . · Duvnr 1 akvimi .. neşretti. ıa ılıf· 
kuruştur. 1'optancı1ara tenzillt yaP 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~------.----------~~--- 9 -YAKIT 30 Te,rinsani 1930 ~ 

lktısat Vekaİetinden: ... Benzin,gaz ve.-
Baytar işleri umum müdüriyetinin muhte- • ,, 

lit şubelerinde kesoi ihtisas etmek üzere saıre 1Tl.Una-
Vekaıet hesabına memaliki ecnebiyeye k~saSl 
bilmüsabaka 10 Ef. izam edilecektir . bu «J, 

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 tebaasından olmak. 
B ·Yaşı 30dan fazla olmamak. 
C • Baytar mektebi alisinden mezun olmak. 
D - Vekaletin vereceği nümune veçhile Noterlikten musaddak 

bir ket aletname vermek. 
E - Müteehhil olmamak. 
F - vekaletçe yaptırılacak muayenei sıhhıyede tamüssıhha 
olduaız tebeyyün etmek. 

G .. Tahsil müddeıince askerliğinin tecil edildi(Jine dair men
sup olduf1u askerlik şubesinin vesikasını haiz olmak. 

ı .. Memuriyetten azledilmiş olmamak. 
2 - Yukarıdaki şartları haiz olan talipler 

müsabakaya gırmek üzere istida ile Veka-
lete müracaat edecekler ve vekalet talipler 
arasında müsabakaya iştirak edecek nam-
zetlf ri tefrik ve intihap ederek kendileri
ne tebliğ edecektir. 
3 - Müsabaka Ankarada Vekaletçe inti

mümeyize huzurunda 
yapılaeaktır • 

hap ediler heyeti 
atideki guruplardan 

Zootekni gurubu ; 
A - Koyunculuk ve sütçiilük şubesi (Umumi zeotekni, kimya, 

Koyun hastalıklan, teşrih, emrazı umumiye, Eşkal imtihanz. 
B - Atcılık şubesi (Zootekni , kimya, teşrih, emrazı umumiye 
eşkal, hikmet) in1tihanz. 
C - Szğzrczlzk ve sütçiiliik şubesi (Zootekni, kimya, teşrih,em-

razz umumiye, eşkal, başlıca s1(}zr hastalıkları ) imtihanı . 
Bakteriyoloji gurubu : 
Emrtızz enta'1iyye, Sereloji, muafiyyet, parazitoloji, teşrih ma

. derslerinden imtihan. 

4 - Lisan imtihanı Fransızca~ İngilizce, .Al
ınanca ve ltalyancadandır ve bu lisanlardan 
birinin intihabında talip serbesttir. Yukarı
daki umumi ders guruplarından müsabakada 
ınuvaffak olanlardan müsavi seraitte bulu-, 
nanlardan lisanı kuvvetli olanlar tercih edilir. 

5- Müsabakada ihrazı ehliyet edenlerin uh
te~erinde memuriyet mevcut ise A vrupaya 
hıni izamlarında ınemuriyetlreini terkede-
Ceklerdir. 
. 6 - Müsabaka imtihanı 22 Kanunevelde 
tcra kılınacağından şeraiti haiz talipleJin ni -
'Yet Teşrinsani gayesine kadar istida ile 
Vekalete müracaat etmeleri. 

Yiiksck orır1aı1 ınektebı rektörlü-
ğiinden; 

~lektebimizin Ma~r ıs 931 gayesine kadar gaz, benzin 
ve t;airesı kapalı zarf nsulile münakasaya koıınıuştur.Ta
lıplerin şartnamelerini gör'luek lizere her gün münaka
saya iştırnk için de yevmi ihale olan 17 kanunevel 930 
tarihine ıulisudif ~ar~tmılm giiaıü saat 14 <le derterdarhk 
hinasırıda müessPsatı ıktısarliye ıııübayaat komisyonuna 
gelmeleri ilan olunur. 

lktısat vekaletinden: 
1 - Ankarada ıehir civarında ki teıçir sahasında 42.612 lira ı.. 

deli keıifli su deposunun inıası altı ay zarfında ikmal edilPek U... 
re 15/ l 1/ 930 tarihinden 15/ 12/ 930 tarihine kadar otuz lfÜ1ıl mOddet· 
le kapalı zarfla münakasaya konulmuıtur. ihalesi 15/ 12/ 930 puarte
si günü saat on bette yapılacaktır. 

2 - Münakasa Ziraat müıtetarlığı dairesinde heyeti malıauaan ta• 
rafından icra edilmekte olup ıartname sureti almak ve evrakı fenni• 
ye ve projeyi görmek iıtiyen talipler mezkUr dairede mün•k•A he
yetine müracaat eder. 

3 - Kapalı zarf teklifatı münakasa ve müzayede ve ibal&t kamı· 
nunun onuncu maddeıindeki tertibat ve tarifata ıöre zarflara yazo
lunur. 

4 -Talipler ihale günü muayyen saatte Ziraat Müıtef&l'lıfı daire
sinde münakasa heyetine teklif zarflarını bizzat veya reımi velcille
rile verirler. 

5 - Münakasaya ittirak edeceklerin bu ve emıali taahhüdat İf)e
rile aıinalığı ve ticaret odasında mukayyet bulunmak ve bunun için 
veıika ibraz etmek ve pey ıürmek için verilecek o/o 7,5 teminab ma· 
vakkate akçeıi ihaleyi mütealap 1 O rün içinde teminab kat'iye ola
rak o/o 15 te iblii etmek meıruttur. Bunun için hükUmetçe muteber 
milli bankaların kefalet mektubu kabul olunur. 

6 - Teklif zarfları heyet ve talipler muvaceheıinde açılacak, ka· 
nunun onuncu madde ve burada be§İnci maddedeki tarifat ve teraite 
uygun zühur etmiyenlerin teklifleri kabul edilmez. Peylerde teaaYİ 
zühur eder ve nakıı bulunursa heyetin tayin edeceii zamam seçme
mek üzere peyleri müsavi olanlar arasında münakaaa yapılır. 

7 - lnıaatın aksamı enva ve teferruatı ikinci maddede ıuretinin 
alınacağı yazılı ıartnamede münderiçtir. lnıaatın, hafriyabn, malze
r:ıenin mukavelename ve ıartnameye muvafık olmaması mukaYelenin 
feshini ve teminat akçeıinin irat kaydini mucip addedilir. 

8 - Müteahhit inıaatı mezkiire için hükUmetçe fenni vukuf•• 
kabiliyetine itimat edilecek zevat istihdam edecektir. 

9 - Komisyon haddi layık görülen bedel üzerine vekllet maka· 
mmdan kat'I ihale emrini alarak ihaleyi icra eder. Ve ihaleyi mütea• 
kıp 10 gün zarfında noterlikçe muıaddak mukavelename teati ola-
nur. 

:o - lnta ıbn Htı.uunda hafriyattan . ~ inıaattan biriken toz, top
T'ak ve molozlar kötkün hududu haricine ablacaktır. 

Tahmi~ Miktan 
kırmctı 

Lira K. Kilo 

Beher 0 
0 7 5 teminatı 

kilosu mu'lakkate miktarı 
Ku S. Lir-1 K. 

-

--------
Cinsi erzak Ne surede münab· 

saya vuotundutu 

8750 125000 7 556 25 Arpa Kapalı zarf 
3200 80000 4 240 Ot Alent mUnakaa 
14-00 S6000 2 :50 105 Saman " • 
5890 73000 8 438 Ekmek Kapılı zarf 
I 695 IJ 300 ı 5 J 27 Sığır eri Alenr surede 
1122 1700 66 84 Sade yağ! • • 
625 5000 12 50 47 Bulgur • • 

10000 5000 20 75 Kuru rasulya ., • 
400 4000 l O 30 Nohut • • 

1520 4000 38 114 Pirinç • • 
300 4000 7 50 22 50 Mercimek • • 
396 3300 12 30 Patates • • 
170 1700 JO 13 Kuru soğan • • 
390 600 65 29 Sabun • • 

1125 150000 O 75 84 50 Odun • • 
742,50 3000 24 75 70 Kuru uzüm "' • 
750 1000 75 56 Şeker • • 

124.1 2500 49 75 93 25 Gaz yağı .. • 

Yedinci Sey. j. alay kıın1andanlz(J1ndan: 
Alay efrat ve hayvanatmm Kinunevvelden 31 Mayıs gaye

sine kadar altı aylık ihtiyaçları için yukarda yazılı on sekiz ka• 
lem erzaktan Arpa ve ekmek kapalı zarf uaolile diğerleri aleni 
suretile 5-11-930 tarihinden 29-11-930 tarihine kadar yirmi dört 
gün müddet münakasaya konulmuıtur. 

ihale 10 Kinunevvel 930 Çarıamba gilnli saat on d6rtte MUI 
viJiyetinde Alay dairesinde mütetekkil komisyon müvacebeainde 
icra kılınacaktır. 

Şartname suretleri Iıtanl u'c!a jandarma imalithaneıinde Mat
ta Alaydan diğer vılayet ve kazalarda vali ve Kaymakamlıklaı
dan alınacaktır. 

Talip olanlaran kapah zarflar için ihale zamanından evvel 
teklif mektupları ve teminatlarını aleni münakasaya iştirak ede
cekler de kezalik teminat muvakkatelerile ihaleden evvel Ala1a 
müracaatları diğer mahallerden aleni münakasaya iştirak ed .. 
cekler teminab mahalli maliyesine yatırıp makbuz ihaleden enel 
bulunmak Ozere potsa ile ala1a gönderilmek suretile telırafla d• 
pev ıürrneleri savanı kabul görüldüiil ilin olunur. 



• 
Her nevi odun ve kömür Ye ıömine antrasit 

Stella markalı sobalanmız dahi vardır. 
lstanbul Meydancık, Türbe ıokak No. 6 Tel: lst. 3937 

Şik Soba Mağazası M. Şirakyan ~-· 

lstanbu Emvali eytam 
idaresinden: 

Emine lıa111m111 istikraz eyJediği nıebaliğ mukabilinde 
idaremiz uhdesinde vefaen mefruğ bulunan Kesmekaya
da Hamami Mühittin mahallesinde Tekke sokağında 1 
ve 3 numarali iki ev satılıktır. ~lezkur hanelerden l 

numaralısı 1 havlı, 2 oda, ı hala, ı bahçeyi ve 3 nu
maralısı da 1 havlı, 3 oda, 2 hahi, 1 bahçe l kuyu ve 
ayrı 1 mutfağı havidir. Drağman çeşme ve caddesine 
yakın fırına muttasıl ahşap iki hanedir. 

Her iki ev ıçiıı 400 lira bedelle talibine tt-11-930 
tarihinde ilk müzayedesi açılmış, kat'i ihalesi de 
2G-t t-930 tarihine bırakılmıştı. O giin yapılan müzaye
de de 600 liraya kadar çıkmış fakat mezkur miktar had-
dı hlyıkm<la görlilemiyerek müzayede 11-12-930 per
şeıu:be güniine kadar temdit edilmiştir, Fazlasma talip 
olanlnr < ıgün saat 15 buçuğa ka<lar Adliye binası dahi
linde I tan bul Enıvalieytam idaresi ne müraccat etsinler. 

• • .. 65 
: 4 • 75 
: ihtivaç kalmavın
• ce1va kadar ( azam1 
: 10 defa) ilAn edil- ıoo 
: mek üzere maklu : 
• • 
' Abonelerimiz.in her llç ayhl\t için • 
1 6" • 
• bir dcfaa meccanen'. • • • 
: 4 satın geçen llAnlann fula ~atırı ! 
• lçlD 5 er kuroş zammolunur. • 
• ......................... ! 

ZABIT ANA VE MEMURLARA. -
Taksitle satış. Hanımlar, Beyler için 
her nevi yünlü, ipekli kumaşlar - Ha
zır, ismarlama elbiseler, mantolar, mu
şambalar, ayakkaplar, lastikler, soşon

lar ve saire. 
latanbul, Dördüncü Yakıl han içinde 

Unyon Koltesriat. 
(S) • 

PARA KAZANMAK iSTER MISI
NIZ? - Hanımlara, Beylere kolay bir 
iş. İşiniz olmadığı zamanlardan istifa
de edeceksiniz. 2 - 4 ara.•nnda müra
caat: 

lstanbul, Dördüncü Vakii han içinde 
Unyon Koltesriat. 

(2) 

TAKSlTLE ISMARLAMA -
35 Liradan hazır 12 liradan iti
baren elbiseler, paltolar , mu
şambalar. Hergün ıaat 9-2 ara
sında Sultanhamamında banka
lar sırasında Dikranyan hanında r Jandarma imafcithanesi ifcinatı , _bir numaraya mOracaat. ( 6 ) 

~~~~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~~~~~- K~alık hane ~ ÇcmbuU~ş 

Yerli imal edilmiı olmak üzere 617 çift demir efrat karyolası Taşdirck sokağı 60 No. lı altı oda e· 

kapalı zarf münakasa usulile satın alınacaktır. Milnakasa 20-12-930 lcktrik, tcrkos ve bahçeyi havi hane ki· 

Cumartesi günü saat 14 te Gedikpaıada Jandarma imalathane-
sinde yapılacaktır. Şartname imalatbancsindea verilir. Teklifna
menin tarzı imlası ıartnamede münderiçtir. . . .. 

19480 • 21760 takım Serpuş ve tozluğu ile beraber yazlık 
elbise biçki ve imaliyesi pazarlıkla mubayaa olunacaktır. 

2-12-930 Salı gUnü saat 14 te Gedikpaıade Jandarma lma
lathaneıinde yapılacaktır. Şartname imalathaneden verilir. Ta
lipler teminatlarını beraberlerinde getirmeleri lizımdır. 

Pendik Bakteriyolojihanesi midir~ 
l~inden: 
Serum darülistihzarına: takım 
tulum gömlek 56 
bakteriyolojihaneye 
tulum gömlek 42 
Pendik bakteriyoloji baytarisi ve serum darUJistihzarı için 

miktarları yukarda yazılı olan tulum yani lf sıömlekleri pazarhk 
ıuretile 3 klnunuevvelde Defterdarlık binasında müesıeaatı 
iktisadiye mübayaat komisyonunda thaleleri icra edileceğinden 
vermeğe talip olanların yevmi ihalede saat on dörrtte komisyona 
müracaat eylemeleri. 

ralıktır. Deruunndakilere müracaat. (3) 

Şark Dmiryallan 
iLAN 

1926 senedinde tabedilen hu· 
susi tarifeler mecmuasına dahil 
bulunan ikramiyelı hususi tarife 
1 K. sani 1931 tarihinden itiba
ren lağvedilecektir. 

lstanbul 29, T. sani 1930 
Mü<lürlyct 

iLAN 
lstanbulda Sultan hamamında Sadı

.L:ıyye hanı altında 65 No. lu mağazada 
manifatura ticaretile meşgul Sabıtay Gc
ron cf endinin vuku bulan müracaan ü
zerine a!ac:ık lılarile konkordato akdine 
23,l 1,930 tarihinde İstanbul icra riyase
dnden karar vcrilmlştir. Binaenaleyh mu
maileyhden alacakları olanlanlann (20) 
yirmi gün içinde alacaklannı bildirmesi 
hilafına ahoreket edenlerin konkordato 
müzakeresinden hariç bırakılacağı tarihi 
il!ndan bir ay sonra konkordato müza
keresine başlanacağı ve nihayet tarihi 
llAndan İtibaren ikinci ay nihayetine ka
dar konkordato akdolunabileceği toplan
maya takaddüm eden ( 1 O) gün içinde 
alacaklılnnn vesaiki tetkik edebilecekleri 
ve eshabı müracıaun her gün saat 11 de 
raciri mumoileyhin mağazasınd Komisere 
müracaat eylemeleri Jcr" ve lfIAs kanu
nunun 283 cü maddesi mucibince ilan 
olunur. Komiser: Avukat: Mustafa Hayri 

• ... Kiynıetli f vrat Konturato ue Vesai~ler Jannıı~tır ~--· 
Son zamanda Topanede Fringiyan hanının deposunda wku bulan yangında Kiymetli ev

rak, konturato ve vesaikleri himil dolap ve kasalar yanmııtır. 
Yangında kıymetli enak, konturato ve vesaikin yanması büıbütUn çaresiz zayiattır. 
Bu gibi zararlara maruz kalmamak için yangınlara kartı feYkalade mukavemet eden ve 

en ıiddetıi hararetten müteessir oımıyan Ç e 1 i k S ta f o r Do 1 a b ı ve 

pek ucuz F"ichetçelik kasasıvarken ne için böyle bir müsamaha ile 
kendinizi bu gibi mühim zararlara terkediyorıunuz? 

Umumi Acentuı: Galata Hal>mudiye caddeıi No. 11·13 
.AA.TÇILIK VE MATBAACILIK ANON•M ŞiRKETi Tf'I. B. 1761 

Mes'ul Müdür: Refik Ahmet 

• 
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ÇİMENTOSU 

Yaş Usul ile imal Editeıı 
Yegane 

YERLi ÇiMENTO 
En yüksek 
inşaat için 
kaldıran 

evsafta olan, en 
fazla 

naz11' 
har' 

-KURTtur-" 
"KURT., ç· t _ du·h 1 • b t uıeriı" 

ımen omuzun gor gu emsa sız rağ e ''f' 
fabrikamız yeninden getirilen makioalarla tak~ 
edilerek istibsalltımız tezyit edilmiştir. f abfl et' 
mız mevsim dolayısile dahi imalibnı tatil f 

tahdit ihtiyacına hissetmeden 

BÜTÜN HIZİLE 
çalışmaktadır. "KURT. un yüksek evsah ~ 
raporlarla dahi mileyyettir. Torbalarımı:ıın J( 
mühür ve markasına lütfen dikkat edini%. a 
Bakırköy Çimento T.A·Lf' 

Bahtiyar Han-Galata-Tel. Beyoğlu: 786 
Telgr. Aksu Galata 

Fıbrikı: Bıkırk6y - Kartıltepe !alı 3ıkırk6.Y 70 


