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Teşrinisani J ~ 

Millet MeclisJnde bugün 
hararetli müzakereler ol

bekleniyor 
~~-~------

ması 

Kont Beti en 

sayı fada 
yeni romanımız ba~hyor 
Bugün altıncı 

'
1

Kadınsız 
mutlak 

Devlet bankası 

Memleket ,, i 
takip ediniz! 

Hazırlıkları 
-------- - - -----

Karde f hacarıatanm büyük va- M 1 N kd• M .. 
tanperverinden Ankara takdiri{• uame atı a ıye u• 

bahse el yor 
Ankara, 2 (Telefon) - Ankarayı zi. d •• .. 1 h t · v • 

ie:re:u:~~: ~:;:~ :~şv::!!!°ı:':tı~:!; uru za a erıyor 
bırakmıştır. Yüksek mahafilde bu za

Fethi B. belediye ıntıhabı 
tın mahir bir devlet adamı sıfatile haiz J:Janka 

h kk d olduğu kuvvetli evsaftan başka büyü~; a ın a vatanpervel'liği takdir edilmektedir. ne 
nas~! kurulacak, nf? yapacak 

temettü verecek ~ 

Radar 
sual takrıri vermeyı kararlaştırdı 

Takrire Dahiliye vekili mukabele edecek 

Gazi Rz. Meclisin eveDd giinldl lçtimamda tarihi nutuk
Iarmı irat buyururlarken 

Ankara, 2 (Telefon) - Bele
diye intihabı dolayııile Serbeat 
fırkanın tikayetlerioin bu giln
Ierde meclise intikal edeceği 
anlatılıyor. 

Fethi beyin riyasete Dahiliye 
vekAietine suali mutazammın 
bir takrir vereceği söyleniyor. 
B~ takdirde Dahiliye •ekili 

sualın istizaha kalbini istiye
cektir. 

• Bu arzu kabul edilirse mnza
~~r e ehemmiyet alacakbr. Çün-

~Ual talairi parlAmento kar
::ı~da hiik6metin mes'uliyeti 
JC.."' ~sından hukuki netice do
~ 1..1tanıaz. 

. lstizabta İle itimat Ye ade
nıı ·r hT 1 ınıat meselesi ortaya çıka-
• 

1 ır. 500 den fazla merkezde 
ıntih le ap Yapılmış, 75 yerden şi-
le Ayet ~elmiıtir. S.F. 24 yerde 
•ıanmışhr. 

Izmirin 

ENCÜMEN lNTIHABADI 
Ankara, 2 (Telefon) - Yarın meclis

te encümen intihapları yapılacaktır. 
Eski azaların intihabı muhtemeldir. 
Ankara, 2. (Telefon) - H. fırkasının 

qh günü yapacağı içtimaın çok ehem
miyetli olacağı söyleniyor. 

BiR BAŞKA RlV AYETE GÖRE 
Ankara, 2. - ~rnıct meclisinin yarın 

aktedeceği içtima<l..ı. Serbes fırka lide
ri Fethi Bey belc~!iye intihabı meselesi 
hakkında bir istiza takriri verecektir. 

Bugün bu kararını meclis riyasetine 
bildirilmiştir. 

Fethi B. belediy~ intihabı hakkında 

fırkasının şubeleri tarafından kendisi
ne gönderilen mektupları okuyacak, 
Burs::, lzmir, Adana ve İstanbul inti
haplannda yolsuz muameleler yapıl
dığını söyliyecek ve bu iddiasını vesr: ..ı 
ile ispata çalışacaktır. 

Fethi r 'Ye Dahiliye vekili cevap ve
recektir. Dahiliye vekili de her taraf
tan aldığı raporları toplamıştır. Cevap 
verirken Serbes fırka taraftarlarından 
bazılarının fena propagandalar yaptık
lan noktası üzerinde duracaktn:. 

felaketi 
Dahiliye Vekili Maliye müsteşarı 
ve jandarma kumandanı ile bir

likte yarın kareket ediyor 
Ankara, 2 (Telefon) - Dahiliye vekili Şükrü Kaya Bey, 

~arın, olmazsa çarşambaya, lzmire hareket edecektir. Vekil 
eye umum jandarma kumandanı Kazım Paşa ile Maliye mils

teşarı Ali Rıza Bey de refakat edecektir. 
w Seyahat beı gün kadar sOrecektir. Vekil Beyin Bhkesire de 

ugraması muhtemeldir. 

1 
( lzmirin u raclıP;ı f: ~~ket ve alınan tedbirler hakkındaki son t:ıfsilıltı karile

r rnız ikinci s 'ıf· m ı:ı:d:ı bulııc:ık l :ırdır ] 

Cümhuriyet bayramı günü geçit res
mi esnasında Kontun gözlerinden yaş 
gelmiştir. Bu hal, güzide Macar vatan
perverinin, Türk askeri karşısında Ma· 
car or,:usu hak:anda Triyanon muahe
desilc konulan takyidatı hatırlamış ol
masına ve bu hatıra ile mü~cheyyiç o
larak teessürlerini ::aptedememesine at
fediliyor. 

Mühtelit mubadele 

mühim karlar da hissedarlara tevzi e-
~Jecektir. 

Devlet ilk bir kaç sene için hissedal'· 
lara yüzde altı temettü tevziini talıtr te 
mine almıştır. Bu nevi bankaların his
se senetleri daima alakadarlarına en 
yüksek menfaati temin etmekte ve be
delleri ihraç fiatlannı çok defa teca
vüz etmektedir. 

SON HAZIRLIKLAR 
Bankanın süratle teessüs edebilmesi 

gelecek sene için faaliyete geçilmiştir. Müessil'lere 
ilga edilecek mahsus hisse senetleri yoktur. 

'--------------- 15 milyon liralık hisse senedi A. B. 
Son pürüzle.- meselesi C. D. serilerine ayrılmıştır. Bundan 
Ankara, 22 (Telefon) - Ge· maksat memleketteki bütün teşekkül ve 

lecek sene bütçesinde muhtelit•· zümreleı"i banka ile alc1kadar edebil· 
mektir. 

mtlbadele komisyonuna ait Hisse senedati haydine bankalal'ca 
tahsisat kaldmlmııtu. Bunun yakında başlanaca!~tır. 
sebebi son itilAfJar hasebile Henüz kayt mua<.1elesi başlamadan 
mUbadeleden mUteYellit işlerin evvel vukubulan müracaatlar hüsnü te-
hazirana kadar bitirilmesi dU- lfllcki edilmiş Ye .) ani memnuniyet 

görülrr.ü~tür. Devlet bütün memurların 
şüncesidir. Ancak bu müddet :\l:ıliyf' '\'ekft}etı rrroamenıo naK<ıtye mnctürü iştirnki için büyiik te~hilat göstermiş· 
zarfında komisyonun vazifesini Sırrı B. tir. 

ıkmal edemiyeceği ve binaena- Bir müddetten beri şehrimizde bu- SENETLER NASIL ALINACAK 
l•yh gelecek sene biltçesine lunan maliye vekaleti nakit işleri mü- Yatanda~lanmrz yazılacakları hisse 
hiç olmazaa kıımen tahsisat koy· dürü Sırrı B. dün akşam Ankaraya git- senedatı bedellerini peşinen ,·ermek 

miştir. mecburiyetinde değildirler. 
mak lazım geleceği anlaşılıyor. lstanbulda devlet bankası için tetki- Yüzde onunu kayt esnasında, yüzde o-

Evvelki gUn Ankaradan gelen katta bulunan Sırrı B. bir muharril'i- tuzunu banka nizamnamesinin hükü· 
mUbadele komisyonu bitaraf mize banka hakkında şu izahatı Yel'miş- met t~_rufın~an tasdikinden bir ay ~~n-
azasından M. Andersen, f ra. dıger yiızde otuzunu altı ay mute-

ır: lıakisini de bir _ne sonra verecekler-
mDbaclele itleri 
hakkında ıu 
beyanatta bu
lunmuştur: 

- Her iki 

hükumet reıs

lerinin Ankara
da buluşarak 
bir çok mese
lele'ri halletmiı 
olmaları bita-

rafJarm da iş- Beyanatta bulunan 
lerini pek tabii M. Foku 
olarak kolaylaştırmıştır. 

Muallak ve hakemliğimize 
tevdi edilmiş meselelerden icar 
bedelJeri hakkındaki kararımızı 

bu hafta sonuna kadar verece· 
gız. ikinci mesele hakkında 
hükmümüıil vermek üzereyiz. 
Aile reisi meselesi de Yunan 
hcyetı murabbaıası tarafından 
hakemliğimize havale edilmittir. 
Bu hususta Türk heyeti de nok· 
tai nazarlDI bize bildirdi. Yakın
da bu kararı da vereceğiz . .. 

Yunan heyeti mtırahhasaaı 
reisi M. Fok as, iki heyeti mu
rahhasa arasındaki ihtilafları 
mevzubabs ederek demiıtir ki: 

- Bu ihtilAfJar, tali mesleler
dir ve pek çabuk halledilecek
tir. Bilhassa Ankarada yapılan 
bUyilk işlerden ıonra bunlara 
ihtilaf bile demek doğru olmaz. 
Biz şimdi mukavele ahkimını 
tatbik etmekle meşgulüz. 

V- A- K- 1- T 
ın 

3 üncü tertip hediye 
kuponu : No. 24 

- Tedavül bankasr her memlekette d' 
ır. 

iktisadi ve mali bir zarurettir. Her me· Her hisse bedeli yüz liradan ibaret 
denf memlekette teda·. ül bankası me\·· ld - .. h k. b t 1.1. "I · t' . . . . . _. .. . o uguna gore er es u eşenhu e ış ı-
cuttur. Hükfımetın gırıstıgı muhım ma- k . 1 • b 1 kt 

~ . ra ım mnını u aca ır. 

Ji v~ iktisadi ıslahatın mesnedı ~~acak Tesis heyeti faaliyete ge<'mek üzere-
olan bu bankanın son derece mukem- d' ... ~ t 1 · • h'ta~ d . . . . . . . ır. na) muame esının ı mm a ) a-
mel bır surette tesıs edılebılmesı ıçın 1 k 1. · 'd · t'h b d . . pı aca · mec ısı ı are ın ı a ın an son-
bir seneyi mütecavız hır müddet zarfın . h l k t d'k . ra nızamname azır anara as ı ·e ar-
da tetkikat yapılmış ve "Türkıye Cüm· 1 1 b d b' f . . zo unaca ~. un an sonra ır ay zar ın· 
hurıyet merkez Bankası ' hakkında ka- d b k t ·· t · b l kt 
nun ıstar olunmuştur. Büyük Millet 
Mec1isinde son alman tedabir dahi 
memleket iktısadiyatında bu bankanın 
nekadar miihim olduğunu gösterir. 

BANKA NELER YAPACAK! 
Bilhassa banka memleketin mühim 

dertlerinden biri olan faiz ve iskonto 
fiatlarının tahfif ve tanzimi ve paramız 
kıymetinin istikrarım temini gibi en ha
yati meseleleri hal vazifesile de mükel
lef olacaktır. 

Bankanın hissedarlarına temin ede
ceği kar yalnız mevzu sermayesi hası
latından ibaret de~ildir. 

ı:> milyon lira hasılatından madn 
banknot ihracı su retile temin edilecek 

a an a eessus e mış u unaca ır. 

Dil .. . 
encumenı 

Dünden ıtıoaren me~ai
sine veniden başladı 
An1'ar:, 2 tTelefon) - Üç ay

dır tatil olan dil encümeni bu-
gün ilk ictimaını yapb, mesai 
tarzı hakkında kararlar verdi. 

Hiisevin Cahit B. 
Ankara, 2 - Sanayi bankası 

meclisi idare riyasetine Hi!seyin 
Gahit bey intihap ve tayin o
lunmutlur. 
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"Geç olsun da güç olmasın. 

Bu karikatür Atinada münteşir ''Elefteron Vima,, gazeteaini1a 
Ankara>• gönderdiii hususi ressamı tarafından yapılmıştır. 
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1 Memleket haberlerı 1 

lzmirin Fe1aketi 
Hükumet evs.z kalanlara taksitle 

ev yaptıracak 
Sıhhiye vekili lzmire vertiı, Yardım tedbirlerine 

nezaret etmektedir 

Büyük sel feliketinden sonra 
korkunç bir zelzele tehlikesi 
atlatan lzmirde yavaş yavaş 

tabii hayat avdet etmİf, her ta
rafta temizlik •e yardım faali
yeti artmııhr. 

vardır. 

ı~t•nbulun fee$5tlra 
lstanbul şehri namına lzmir 

belediyesine bir telgraf çekile
rek izmirin geçirdiği felaketten 
dolayı izharı teessür edilmiştir. 

Açlık! ... 
Çocukları aç k.4/an bir 
anne kendi•ini llld'/Jrmek 

ı,tedı 

L YAKITın TILC.RAlveTILIPO- 1 
ll§§§§~§~~~~§§HASl:aLERI~ 

Mechste bir tasnif 
:Web'uıler artısında harbiye 
mezunları ekseriyette 

. \nkara 2 - Meclisteki 316 azanın 

neşetleri itibarile bir tısnif yapılmıştır. 

Bu tasnife gore mrcliste altı hah· 
riye mezunu bir baytar, bir Darüşşafaka 
mezunu, bir eczacı, be~ edebiyat mczu · 
nu, bir fen mezunu, 54 Harbiye mezunu 
52 hukuk m, zunu .. 8 htı~usi cahsil go· 
reni er. 18 idadi ve orta mektep mezun · 
lan. 5 lise nııezunu. l Liyon Darulfünu· 

· nu mc:r.unu, 1 Maliye mektebi mezunu, 
14 medrese muunu, 4 mühendı.~, 49 
mülkiye mezunu, 2 post:t telgraf ve re· 
lefon miıteharnsı. 1 riyaziye mezunu, 
19 rüşdiye mezunu, 1 Sorbon mezunu, 
3 Ticaret mektebi mezunu, 23 Tıbbiye 
mezunu, 8 Yük$ek muallim mektebi 
mezunu, 8 ziraa rçi nrdır. 

T ürkiyeden ayrılırken 
M . Venczelos Har , cıye 

Telgv~at la Selamını 
- .............. __._... 

Vekrlim ze 
bildirdi 

'j Ankara, 2 (A.A.) - M: Yenizelors ve miyeti K~H~bi .M .. \'asili tarafından şu 
M. Mihalakopulos memleketimizden ay ı telgraf ~ckılmışhr: 

1 rılırken hariciH n~kili Te' fik Rüstü Ankaracla Tevfik Rü;;tü Beyefendi 
Beyefendiye atideki telgraf nameyi gön' Hazretlerine: 
dcrmişlerdir: ı .Jf. J"<·nizelo.,a refakat eden Yunan 

Vücuda gC'iirilmi!-l olan muazzam ese- gazefrcilcri Türldyenin mi.9afirperver 
. ~ 1 

rin yorulmak bilmez faili ı-e Türk Yu- toprağını terkctmeden eıTel görülen 
nan dostluğunun kıymettar amili bulu- hüsnü kabulden mütevellit şükran his· 
nan zatı del'lctlerine güzel memleketi- terini ve lıararctli nıiltmanperverlikten 
nizi terkt•lmek üzere olduğumuz şu an- mÜIN•ellit teşekkürleı-ini zatı devlet· 
da teşekküratımızı, samimi selamları- ferine arz ı•c beyan etnıek isterler. 
mızı takdim ederiz. Bu sel<lmı sizin bi- Gazi Hazrctlerile Rei~ · hükumet 
l ıumum mesai arkada,larınıza, işimizi Hazr<•tleri nezdinde lıissiyatumzın ter-

Bunun için blitiin nakil vası
taları felaketzedelerin imdadına 
tahsis edilmiş, yeni bir sel ihti
mali dUşünUlerek çürük evler 
tahliye olunmuştur. 

Dôrt veni ce$ef 
F elik et mıntakaımda yazılan 

yapılan taharriyatta dün yeniden 
dört ceset bulunmu9tur. 
Sıhhiye veklıt Jzmirde 
Seylip zedelere yapılan yar

dıma nezaret etmek llzere eYel
ki gün Ankaradan lzmire hare
ket eden sıhhiye vekili Refik B. 
don sabah kar91yakaya varmıt 
derhal vilAyette bir içtima ya· 
pılarak yeni tedbirJer alınmı§tır. 

lzmirde Meserret sokağında • 
18 numarala evde oturan Hay
riye isminde genç bir kadın 

çoculclarının iki gOn aç kalma
sından milteeuir olarak ıGlbime 
içmi~, kendiıini iSldOrmek iate
mittir. Zavallı kadın kurta
rılm1Jtır. 

Macar zabitleri 
Bir k11mı Ordumuzda atıj 

gor•o•kler 
Ankara 2 - Macar B:ışvckili Kont 

Beden cenıplan Ankarada iken Türk 
ordusunda gördüğü miıkemmeliyerten 

uzun uzun bahsetmiştir. 

Kont Bctlen Hz. Türk orduıunı 

i 
teslıil etmiş, ikametinıize. lıissetliği~nizl ce~ıam olman~zı. 1:ica e~er~~· <?üz~l ı:e 
azim hazzı katmak gayretlerini esrıge- asıl memleketınızı, yenı Turkıyenın te
menıiş olan bu zevata teşmil ediyorum. ra· ";iyatı hakkında takdirkar hislerle 

Madam Terfik Rüştü Beyefendiye ta terkettiğimiz esnada Ankarada yapı-

zimatı faikamızı, madam Venizcfo3 ile lan r·c söylenilen şeyleri hiç bir vakit 
madam bfihalakopulos'un dostane /ıi.<J· unutmıgacağınuzı ve her iki kavnun 
siyatını iblağ buyurmanızı rica ederiz. yekdi.ğerine takarrübü hususunda dmil 

J'enizelos Mihalakopulos olmakta deram edeceğimizi zatı dt>vlet 
M. VenizeJosa refakat eden Yunan ı lerine ifade etmeği arzu ederiz. Elen

gazetecileri namına Atina matbuat ce- dim. 

Refik B. muhtaçlara yardım 
için 750000 liralık bir tahsisat 
almıştır. 

Taksitle ev 
Evsiz kalanlara takıitle ey 

yaptırılması ıçın imkin aran
maktadır. Bu hususta birkaç 
gi1ne kadar esaalı teşebbOsler
de bulunulacaktır. 

Kırmızı Salibin muaveneti 
Salibiahmeri de fellketzede

lere rardım için HillJiahmere 
25000 dolar gandermiıtir. 

Kurbanl•r 
lzmir, 2 - Yeni bulunan ce

setler polis karakoluna nakle· 
diliyor. Kahramanlarda boğulan· 
larıo arasında iki de ı:abitimiz 

B•ly• boO•l•rı 
Balya boğalarının ıslahı ıçın 

karar verilmiftir. Balıkesir bay
tar mOdürn bu maksatla Bulga
riıtana Ft•İJ ve 20 boia saba 
alarak Balyaya retirmiftir. 

Hiltliahmer 
HUciliahmer lstanbul merbzinden: 

lzmirdeki seylapıade ntandaşlann 
muhtacinine iane cemi maksadı hayri
yesile İstanbul Hillliahmer merkezin
de bir defter açılmış ve bu deftere şim
diki halde şu zevat kaydedilmiş: Bir 
sahibi hayır tüccar bir balya kapat 
bezi Hilaliahmer merkezi reisi AH Pa
şa 20 lira, HflAUahmer Beyoğlu şubesi 

1 azasından Berj Kerestecyan Bey on 
ve Balatta Haydarafa mahallesinin 
hamiyyet.U. ahalisi tarafındAn Dr. Da· 
vit Bey vasıtasile 10 lira &O kuru~ te
berrü etmişlerdir . .An:ı şükran olanar. 
Medari tef\'İk olmak üzere bunlann 
muhterem gazetenizin huadis sütana
da neşrini bilh8Ma rica eder ve bilve-

lllffl~fttWHllHllllllH ........... lhlllltl.....,,..llllffttllffft f1Hllflf""""9t_"'""""""........,. 81111 lll•tlllllll lllMJll im I --

-Fır k ft l & r dft 

sile teyidi hürmet eylerim efendim. 

Doğru değil 
C. H. F. ılı S. C~ F. sında yeni Ankara 2 (A.A.) Yaptığımız 

tetkil6t tahkikata nazaran lktısat Yekl-
Halk fn·kasının grup içtimaında fır- lcti erklnı araaında tebeddOllt 

ka teşkilatının değiştirilmesine karar YUku bulacağı hakkında ıon za
verilmiştir. Meclisin açılmasrm mütea-
kıp 40 kişilik idare heyeti toplanmağa manlarda bazı gazetelerde sık 
l>nşlıyacak ve bu kararın tatbiki ile sık intiıar eden haYadisler doğru 
•·şgul olacaktır. Evvel:i vilayet, kaza dejildir. 
n~hiye idare heyetleri intihap edile- Seyrüsefer . tali ma tna mesi 
tır. 

·eni idare heyetlerine memur ol mı- Ankara 2 (Telefon) - Emni-
anlar seçilecektir. idare heyetlerinin yeti umumiyenin hazırladığı ıey

muhtelif zümrelere mensup gençlerden rUsefer talimatnamesi YekiJJer 
mürekkep olması için çalı~ılacaktır. heyetinin çarşamba içtimaında 

Vilayetler de yeni te~kiJat tamam-
landıktan sonra umumi merkez tara- gôrlltUlecektir. 
fından gönderilen katipler işlerine baş- Bafvıkil rahatsız 
hyacaklardır. Memduh Şe\'ket bey de Ankara 2 (Telefon) - Baş-
ancak o zaman işe başlryacaktır. vekil lımet Pı. ve Maliye vekili 

Verilen mallımata göre !'lerbes fırka, nezleden rahatsız olduklarından 
mahallelere varıncaya kadar hütiin teş 

makamlarına gelmemişlerdir. kilatmı tamamlamı~tır. Fırkanın ge<:en 
belediye intihabında takip ettiği çalış. Maljye vek61e1inde yani ko-
ma tarzı fırka içtimalarında uzun uza- mlsyonlar 
dıya münaka~ edilmiş. kanunue\'eJde Ankara, 2 (Telefon) - Vergi-
yapılacak olan mahalle muhtar ve he Jerin tadili, Düyunu umumiye ye 
yeti ihtiyari)e intihabatında takip edi- devlet bankaaı komisyonları bir 
Jecek olan hattı hareket müzakere o-
lunmuştur. Fırka kadınlığa ait içtimai haftaya kadar çalıtmaya bqla-
meselelerle rneş& ul olmak üzere bir ka- yacaldardır. 
dın işleri ~ubesi te::kiline başlamıştır. Düyunu umumiye mümessilleri 
Bu teşekkül ile bilhas~n Nehize Muhid- geliyorlar 
din Hanım mesgul olmaktadır. 

fransada tahsil 
Mürabıkıda kazanan gen9 

tayyareoiler 
Yeşilköy tayyare makini~t mektebin· 

den mezun olan efendiler arasında mü· 
sabaka yapılmı~ ve iyi numara alan
lardan Nuri, Hasan. Kflmil. Necdet, 
Memduh, İbrahim, Omer Şevki Efendi
lerin Fransaya tahsil e gönderilmesine 
karar verilmiştir. Bu gent;ler bir haf
taya kadar şehrimizdea hareket ede
ceklerdir. 

Anlcara 2 (Telefon) - DOyunu 
umumiye hamilleri vekilleri ay 
nihayetine doiru Ankaraye ge· 
leceklerdir. 

Adapazarı s~suzluktan 
kurtulacak 

Adapazarı, 2 (V akıt) - Yeni 
belediye meclisi faaliyete baıla
dı. EncUmenler tetkil edildi •e 
faaliyet programı hazırlandı. Su 
meıele1i ılk6nce hallolunacakbr. 

Macar zı bitlerinin kabulünü rica etmiş · 

tir. 

Altay kulübü Atinada 
maç yapacak 

lzmir I - Altay idman yurdu Yu· 
nınlılarla maç yapmak için anlaşmıştır. 

Oyuncularımız klnunevvelin 25 inde 
Atinıda hazır bulunacakur. • 

Sporculanmız ik.i m:1 ç için 1500 
dolar alacaktır. Oradaki masraf kendi· 
)erine ait olaca~tır. 

Meclis kori<lorJarında 
Ankara 2 - Meclis lı:oridorlınnda 

Fazıl Ahmet Beyle arkıdaşlan konu
şuyorlardı. Biri: 

- Serbesçiler Mehmet emin Beyi 
meclis riyasetine namzet gösteriyor-
lar. Dedi. 

Fazıl Ahmet Bey gülerek il.he 
ett:i 

- Ôyle ise edebiyat kurtuldu. Ser· 
bestçiler bıtlınnın çaresine baksın. 

Vakitsiz bahar 
Dörtyol 2 - Tatlı limonlar, portı · 

kıl •taçlınnın bir klsmı ile erik, yeni· 
dünya, akasyalar çiçclı: açmaktadırlar. 

Yeni filiz veren iki incir ağacı incir ver· 
mittir. 

Gayri mjibadi llere tev-
ziat 

An"arı 2 - Gayri mübadillere tev· 
zi edil ecele 62000 liranın nıkten dağı· 
tJlması için hariciye hukuk müşavirleri 
tarıhndın bir talimatname hazırlan

maktadır. 

tZMIR BELEDiYESiNDE 
Izmlr ı - Yeni belediye meclisi 

ilk defa olarak dün toplanmıfnr. 

Reis vekilliklerine Refik Şevket Ye 
Memduh Heyler seçilmiştir. Belediye 
müzakeratı aleni olmuştur. Matbuat ve 
samiin için yerler aynlmıştır. · 

TAPU TA YINLERI 
Ankara 2 - Edirne capu müdürlü

ğüne A[yon tapu müdürü Şemsettin, 
Müş tapu müdürlüğüne Tapu müfettiş 
muavinlerinden Sami ve onun yerine 
tetkik mem~•rlarından Muhlis Beyler ta-
yin edilmişlerdir. 

ANKARADA TENiS 
Ankara ı l\luhafız Gücü, lstiklAl 

spor ıahısı yanında ) aptırdığı tenis 
kortunu bugün merasimi mahsusa ile 
açtı. 

~leıasimde erkAnı askeriye bulundu. 
Tenis &.ortu Türkiyenin en asri kortunu 
teşkil etıncktediı. 

Halk neşriyatı 

Bulgar kıralı Boris Hz. 
Gazi Hz. nın 

yüzünden 
davetlerine fırtına 
icabei edemedi 

Ankara, 2. (A.A.) - Bulgar Kıralı refahı hakkında samimane olarak be• 
Boris Hazretleri ile Reisicümhur Gazi leı.. .. im temenniyatı tekrar ederim. 
Mustafa Kemal Haz .. ~+Jeri ara- Boris 
sın da şu telgraf name teati edilmiştir: Sof yada Kıral Boris Ha netlerine: 

Türkiye Reisicümhuru Gazi Mustafa Zatı haşmetanelerinin Burgazdan 
Kemal Hazretlerine: bana gönderm~k !utfunda bulunfirlğıı 

Burgazdan: nazikane telgraf nameden pek mütehaı· 
Solgadan çekilen ve havanın müsaa· sis olarak derin teıekkürlerimi arzede

Bu lıltur 1rlıktmı el.: derin bir sure · • e rim. 
name zatı devletlerinin Kırallçayı ve Fırtına dolayıaUe vuku bulan teahhü 
hni nazUıane da~UnU. haberini verdL rün .zatı /lapu!tanelerüe Baş,, ı;tlli.J\ı· 
Bu lütufkdrlıktan pek derin bir surette raliça hazretlerinin lstanbulda biraz u 
mJJtehaaıia oldı.lk. Bu dame icabet e- tira.lıatlerine m~ni olduğundan 6/n de 
demediğimizden cidden müteeBBifiz. pek müteeSBifim. Türk bllırigeıi zatı 

Son günlerdeki fırtınalar seyahatimi- haşmetanelerile kıraliça hazretlerine 
zln teahltürünü tezyit ettiğinden Bo- Türk sularında refakat etmek ıereline 
ğaziçini büyük teessüflerle gece geçmek nail olarak dost ve kardeş millete mu· 
mecburiyetinde kaldık. habbetini izhar edebildiğinden ziyade· 
zatı devletlerinin bize kahraman sile bahtiyardır. Pek samimi daftlup~n 

Türk bahriyesinin bir kruvazörünü ter- bu vesile ile teyit ettiğim ifad~'-~ 1 a 
. b l" .. h .. tk. tıısaıyatırtı ., fik etmek ve seUimlatmak fikri de bizı " unu ve urme arOll"" . . 

• · d ··ı h · ttL Bu··ıu··n bu Haametlu Kıroli-ra nazretlerı nezdınd p~.• ::ıya e m11 e rutsıs e Y 

.. terce,,_,. olmaklığınızı zatı haşmetane· 
dostluk asarından son derece muteşek- l . d . d . Z t haımetan-

. k k erın en rıca e erım. a ı .. kir kalarak gerek Kıralıça ve geer en . 
. h retlı· mın· nettarlıgvı- leriniıı ve Bulgarların Zarif Kıralıçcuı dı . :ımıma en ara . . • 

1 
·
1 

· 
·· t ederim Bu vesi- hazretlcrının şalrsı caadet erı e necıp ve 

mızı arza musaraa . ·11 t. t lisi ve refahı haklan· 
l i i vtir.anı ederl:k, aziz Reisicünılıur dost mı e ın aa . . 
ey " . . . da en dostane temennılerı beslerim. He. .. c•tleri, zatı devletlerının şahsı saa- • 

deti ve necip Türk mllletinin taoli ve Gazı .''tlustafa Kemal 

Kıral Fuat Hz. 
Gazi Hz. ne teb
riklerini bildirdi 

Ankara, 2. (A.A.) - Cümhuriyet bay 
ramı münasehetile Mısır kıralı Puat 
Hazretleri tarafından gönderilen teb
rik telgrafnamesile Reisicümhor Haz-
retlerinin teşekkürü mutazammın cevap 
lan sureti aşağıdadır: 

Türkiye Reisicümhuru Gazi Mustafa 
Kemal Hazretlerine: 

Zatı devletlerine samimi tebrikatım
la Türkiyenin taalisi ve refalu hakkın-
da beslediğim temenniyatı ifade için 
Türk Cümlıuriyeti bayranu vesilesini 
iğtinam üe bahtiyarım. 

Birinci Fuat 

Zekeriya Beve cevap 
Hamdullah Suphi 8. Zekerly• 
beyın ccak tzaaı olmadıOını 

aoylüyor 
Ankara, 2 (Telefon) - TOrk 

ocağı balosundaki hadiae mO• 

nasebelile Hamdullah Suphi B. 
M. Zekeriya Beye şu ceYabı 

vermektedir: 

"Zekeriya Beye Burhan Bey 
tarafından baloya Son Posta 

namma kimsenin çağırılmayaca• 

ğı ıöylenmiıtir. Zekeriya 8. 
buna raimen geJmittir. Kendiıi 
Tnrk ocağında iza deiildir. 

327 de girmif, fakat aidablll 
vermediği için btifa etmiıtir.,. 

Aukara, 2 (Telefon) - Maarif Mısır Kıralı birinci Fuat Hazretleri-
Ankara ıehir meclisi veklleti halk netriyatı ıçm tedbir e: 

almaktadır. r C4mhuriyetin Yıl Dönümü mü-

--------------, 1 nasebetile zatı haşmetanelerinden aldı
Ba kuponu kestp blrtlcti- fğım nazikane telgrafnameden ziyade

sile mütehrutsis olarak en hararetli te-
rinis ; bir şır• kupon ge• l şekkürlerimle şalısi saadetiniz ve ML8ı
tlı en VAKlTın t1Jrlf1 türlü ırın refahı hakkında beslemekte oldu-
hedıveJerinden birini ğum samimi temenniyatın kabulünü ri-

hendi ttçip alaCdktır lca ederim. 
._ ____________ ___. Gazi ıJlustafa Kemal. 

Ankara, 2 (Telefon) -Anka .. 
ra şehir meclisi bugtın toplandı 
Encümen intihabı yapıldı. Mecli" 

encümenJerın mesaisine kartdılı 
olan tahsisatı encümenler adedi
ne göre taksime karar verdi. 
Bu suretle mesaisinin daha .r 
mereli olacajı ıöyleniyor • 
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Türk Halıcıları telaşta: Bir çok imalathaneler kapandı 
Tıcaret aleminde : 

Halıcılar 
Iran hahları resminin te2)Tİ

di için hükümete miira· 
caat ettiler 

Maliye vekaleti geçenlarde 
Irandan memleketimize ithal o
lunan halılardan alınan gümrftk 
resmınıa fazlalığını düşUnerek 
270 kuruşluk reami 3 kunıf a 
indirmitti. 

Haber aldığımıza göre bu ted
bir hah piyasasında aleyhimize 
tesir yapmış, Türk halılannın 
kıymetini yarı yanya düıUrmllş
tDr. 

Yerli bahcılar reımin indiril
mesinden çok muta:ıamr olmuş
lar, reımin yeniden arttınlması 
ve dahili mamülltın himayesi için 
lkbsat Yekileti nezdinde teıeb· 
büste bulunmuşlardır. 

Dün bu hususta maruf bir halı 
imallthanesi sahibi bir muhar
ririmize ıunları söylemiıtir: 

- Geçenlerde Amerikaya ih
raç edilecek Iran halılarının Tür
kiye gümrüğiinün vazeyledij'i 
fazla rDıumdan mliteessir olduğu 
ve binnetice Tilrk halılarının da 
Amerikaya ithalinde müşkülata 
maruz kalındığı iddiasile bazı 
halı komiıyonculan teıebbüste 
bulunmuşlar hükumetten rüsu
mun tenzilini talep etmişler. 

Makamah aidesi alakadar tica
ret odalanndan keyfiyeti sordu
lar. Odalar maalesef hiç bir tet
kike iıtinat etmeden ve memle
ketimizde binlerle tezgaha sahip 
olan lzmir ve mülhakatındaki bü
ytik hah amillerinin reylerini 
almadan rüsumun tenzili icap 

1 '"ettiğini tey!t ettiler. Hah rtisumu 
Olan 270 Kuruş 3 kuruşa indiril
di. Bu tenzilattan azami istifade 
eden lranlılar Amerikaya, Avru· 
paya aatamadıklan ucuz ve kaba 
malları Istanbul piyasasına dö
k~rek yerli halılarımızı satılmı
Y•~k bir hale ıoktu. Böylelikle 
lzmir mtllbakatında binlerce tez
g&b muattal kaldı. 

3 Kuruı gibi ehemmiyetsiz 
rüıumla memlekete giren Iran 
halıları yerli halı sanayiini mah
Yetti. ldiaamızı ispat için kapalı 
çartıdaki halı mağazalarını göz
den geçirmek ve yol ortalanna 
kadar yığılan Iran halılarını 
görmek kAfidir. insan kendisini 
Tebriı bab pazarlannda zanne
der. 

Milli hah sanayiimizi şiddetle 
tehd't d 1 eden bu vaziyet karşısın-
ıtı a lı'1kuıntt acil bir tedbir al

k ~ısa binlerce Türk if çiıi ifsiz 
e 

1 :calc ve en büyük ihracat 
~ ıaınız olan halıcılık felce 

111'rayacaktır u . 
cuz ve kaba Iran mallarının 

l'ilıumu tezyit edilmek suretile 
Yerli halılar himaye edilmelidir, 
llıenıleketin ili menfaati bunu 
lnıirdir.,. 

Memurlar 
· Camhuriyet merkez benkeaı

"• hissedar olacaklar 
b~efterdarhk idaresi dün vilayete 
hl!r tezkere göndererek Cüm

Uriyet merkez bankasına me
nıurlardan hissedar kaydı mu
:?1eleainin süratle ikmalini bil

ır11111 tir. 

Tezkerede ayrıca hissedarların 
Y•kıııda umumi bir içtimaa da
"et edileceği ve bankanın kısmen 
te,ekkül edeceii kaydolunmak
tad.,.. 

!'dll,l'.'.~~ 

Mevkufa hücum _D_4_ra __ ıı_a_n_u_n_d_4 ___ ,] J 1 K<lç<lk haberler 1 
I Yunan aktörleri - Bugünlerde 

1 Yerli kumaıtar için 

"'.debiyat fıkülketesi Darülfünun di., 
ııına hariçte işi olmiyan miiderrb· 
'erden Şekip ve Şerif beyleri intihap 
etti. Fakülte bu suretle Darülfünun 
idare edenlerin hariçte meşgul olmi· 

yan zevattan seçilmesi hakkındaki 
noktai nazarını tekrarlıyor. 

Darülfünun divanı 
Dün intihap olunan 
yeni aza kimlerdir? 

Dün Darülfünun'da faklllte 
meclisleri toplanarak yeni divan 
azalarını seçmitlerdir. Fen fakül
tesi meclisi öğleden sonra top-

lanmış, divan azalıklarına mil'hendiı 
Mustafa Salim, teşrih hocası Sabri 
beyler intihap edilmiştir. Hukuk 
fakültesi sabahleyin toplanmıf, 
Muslihiddin Adil ve EbUliili bey
leri 1eçmiştir. ilahiyat fakültesi 
müderrislerin hariçte hiçbir İf· 
le meşgul bulunmamaları pren
sibini güttüğü için intihapta bu 
huıusu nazarı dikkate almıt ve 
daimt müderrislerden İzmirli Is• 
mail Hakka ve terbiye müder
risi lsmail Hakkı beyleri intihap 
etmiıtir. Eski divan azaları Meh
met Aliayni ve lzmirli lsmailHakkı 
beylerdır. Bunlardan birincisinin 
hariçte başka iılerle meıgul ol
ması yeniden seçHmesine mani 

olmuıtur. 
Darlilfünun emininin hariçte 

herhangi bir itle meşgul bulun
miyanlardan intihap edilmesi fik
rini müderrisler içtimaında mti
dafaa eden ve hatta intihabata 
bile iıtirak etmiyen Edebiyat fa
kültesi de öğleden sonra toplan-

mııtır. 

Yeni divan azalığına ruhiyat 
müderrisi Şekip, Garp edebiyatı 
tarihi müderriıi Şerif beyler in
tihap edilmiştir. Bu iki müderri
sin hariçte ticaret gibi işleri 

yoktur. Eski divan azaları maarif 
emini Muzaffer ve Macit beyler
dir. Divan bu ha~a zarfında ilk 
ictimaını yapacaktir. 

Bu sene 
Darülfünuna kaç 

talebe girdi 
Bu sene edebivat fakfiltesine 

55 talebe girmiştir. Bunlardan 
31 i erkek 24 ü banımd1r. Yeni 
talebelerin 12 si edebiyat 17 si 
tarih, 12 si coğrafya ve mUteba
kisi felsefe tahsil edeceklerdir. 

Japonca tahsili için 
Edebiyat fakttlktesi mezunların

dan Raif b•y yakında japonyaya 
gidecektir. Raif bey Tokyo Da

rülfünununda Çin ve Japon Hsan
lannı tahsil edecektir. 

Muıekkafat tahriri 
Yakında Fatihten başlanacak 

olan tahriri mu1&kkafat ıçın 
Ankarada üç komsiyon teşkil 
edilmiı ve isimleri defterdarlığa 
bildirilmiıtir. 

Komsiyon azaları h men şehri 
mize srelip ite baılayacaklardır. 

bir Yunan tiyatro kumpany:uının ~eh
rtmize h'eleceği haber \'erilrnektedir. 

Deniz Harp Akademiıi mezun

lan - Deniz hıtrp Akademisi mezun · 
larına bu ay içinde merasimle ~ahadet
name tevzi olunacakur. 

Tayyare kongresi - Peştede 
toplanacak olan tayyare kongresine Peş· 
te elçimiz Behiç Bey murabba~ tayin 
edilmittir. 

Un ihracab - Son zamanlarda 
Anadoluya un ihracı artmıştır. Bu yüz
den şehrimizde bulunan delirmenlc~ 
hepsi daha faal bir vaziyete geçmlşttr. 
Evvelce işsizlikten kapanan küçük de
ğirmenler bile eski ziyanlanm çıkara
caklardır. 

Hususi mektepler - nca- Sanı,.I btrlltt tldbl amtımltl 
ret odası odaya kaydolunm~k mecburi· Nazmi Nurl Bey 

yetinde bulunup ta henüz kaydol?nmı- S•n•yı• bfrlfg"" ind• 
yan müesseseleri kontrol etmektedir. ..,. u. "' 

Bir maznun sokakta kadın· 
lann taarruzuna uğradı 

İstanbul ağn ceza mahkemesinde ye
ni bir davanın rü'yetine ba~lanmı·~tır. 

Davada maznun, Gönanlr Mustafa 
oğlu Mehmettir. Mahkemeye \'erilmesi
ni mucip olan '\'ak'a şu: Ferid iyede bir 
evin sahibi olan Şükran H. ı, daimi ma
lQliyetini mucip olacak surette yarala
mak. 

Mahkemede okunan rapora göre, kes 
kin bir aletle iki kürek arasından a~a
ğıya doğru açılan yara, Şükran H. ın 
vücudünün yarı belden aşağı kısmının 
tutmamasına sebep olmuş. Gene rapo
ra göre, maluliyet yüzde yüz daimi i-

mi'° 
Mahkemede, maznun cürmünü inkar 

etti. "Kat'iyyen böyle bir şey yapma
dım. Ben o eve gitmedim bile!" dedi. 
Şahitler çağınldı. Şükran H. ın e\"in

de oturan hemşiresi Muazzez H. vak'a· Husust mekteplerin ticarethane olup 
olmadığı hakkında kanunda hiçbir se· 
rahat yoktur. A!Akadarlara göre husnst 
mektepler birer kazanç membaı olduk· 
lanna nazaran ticarethane olmalan it· 
zımdır. Bu husus veUletten sorulacaknr. 

Dün kumetl•rımızın herl9te de yı şöyle anlattı: .. 
setılm•sa i9in tedbirler alındı - Sofada oturuyord~k. Şu~ran ab-

. .. . .. lam gazete okuyordu. Bırdenbıre bu a· 
lstanbol mensucat fabrikatorlerı dun d k d . . - d' Gı'rer girmez . . . . • . am apı an ıçerıye gu ı. 

öğleden sonra mılH sanayı bırhgmde hemen elinde bir şeyin parladığını gör-

Bir Türk genci dilnyayı do

laşacak - Ali Nihat a isminde bir 
Türk genci 26 vil!yeti yaya olarak do· 
!aştıktan sonra Karsa varmıştır. Bu seya· 
hati ı 13 günde yapmıştır. Oradan Irana 
ve ırandan da Irak, Suriye tarikiie Af· 
rikaya geçip Amerika ve Japonyayı aynl 
suretle gezdikten sonra memleketine 

toplanmışlardır. düm, sıçradrm. "Aman abla, kaç! Seni 
lstanbol Türk mamuHUı mensucatın öldürecek!" dedim, kenara atıldım. Şük 

Suriye, Filistin ve Mısırde görmekte ran ablam kalkmağa davrandı, fakat 
olduğu büyük rağbeti tatmin edebilmek silahın sapma kadar beli üstüne sap]an 
ve mallarımızın satışını tezyid için mez masına mani olamadı. Bu, silahını çe
kftr memleketlerde acentelikler tesisi kip çıkardı, demirin üstündeki kanı ya
münaka.şa edilmiş ve her fabrikanın Jadı ve bizim feryat, figanınuz arasın· 
mustakil bir acente tesis etmesi büyük da çıkıp gitti". . 
masraflarla. kabil olabileceği nazan i- Diğer şahit Seher H. da bu şehadeti 
tibara alınmış masarifi fabrikalar ta- teyit edere~ car!hin yanında iki de ar· 
rafından müştereken tesviye edilmek kadaşı bulun~u~unu. .b~lann . onda~ 

dön~cektir. 

Vl-Nfı B. aleyhine bir dava
Akşam gazetesi muharr;rJerinden Vt· 

it Nurettin B. aleyhine müddei nmumi
likçe bir dava ikame edilmiş ve evrak 
ikinci ceza mahkemesine verilın~tir. 

S · F'listi M d evvel kaçrp gıttıklerını ııave ettı. Verı· 
üzere urı~e, 1 n ve ı~r . a a- len izahata göre Mehmet ve diğer iki 
centelikler ihdasma karar venlmıştir. d-rt 1 1 

· 1 •. _ .. kişi vak'adan o gece evve ge mış er, 
Bundan sonra sırf yun~u'. yunle ka· fakat gürültü, patırtı edince polise ba

rışık pamuklu sun'i ve tahıl ıpekten ma her verilmiş, evi terke mecbur kalmış
mul mensucatın biribirinden tef ri.k e- ıar. o gece orada misafir kalmak için 
dilebilmesi için Üzerlerine etiket konu· de 12 lira vermişlermiş! 

Davanın ikamesine sebep, Vt-Nn Be
yin yazmış olduğu bir makalede .. hal
kı askerlikten soğuttuğu., iddiasıdır. 

Darillfnnun taburunda 
Darülfünun talim taburunda ftç se

nelik staj müddetinin doldurtn 
12<> efendinin imtihanları Kotordu lru· 
mandanlığmca tayin edilen heyeti mi1-
meyize Jıuzurunda yapı mıştir. Efendiler 
gösterdikleri muvaffakıyetten dolayı 

Iarak cins ve evsaflannın tesbiti müza- Mahkeme, başka şahitlerin celbi i~in 
kere ve kabul edi1miştir. muhakemeyi talik etmiştir. 

35 ODALI ı KÖŞK YANDI Maznun, tevkifhaneye götürülürken 
B l beyi Kil lüce mahallesinde sokal:ta Şükran H. la tanışıklık~arı _ol-
~y er . P. • duğu anlaşılan bazı kadınlar uzenne 

Bahri paşa kerım~sı Zekıye hanımın ( hücum etmek istemişler, fakat menedil 

takdir edilmiştir. 

Beıiktaş belediyesi - Be~iktaş · 
ta teşkil edilecek belediye için istihzara 

btlr ve 35 odaTı~ıtoşk'iİ"e~e~ gtın '8n- mişlerdir. Bu 81rada adliye dairesi~in 
mıştır. Yangın arabacı Nıyazı ve balık- önü çok kalabalıktı. Cerhedilen Şuk
çı Süleymanın oturdukları 2 inci kat- ran H. da bir otomobil içinde uzanmış 
tan çıkmıştır. Sebebi meçhuldur. bu h!diseyi seyrediyordu. 

tı ba~lanmıştır. 
Beşiktaş Belediyeıi için hariçten 

memur alınmıyacak, Yeni\:öy ve Beyoğ· 
ıu Belediyelerinden ayrılacak memur· Maarif vekaleti Vilayetlere 
!ar ile bu kadro doldurulacaktır. bir tamim gönderdi 

Diğer taraftan Harita müdürlüğü ~e Maarif Vekaleti umumi kOtOpa-
Beşiktaş belediyesinin hududunu tayın neler hakkında Maarif Eminlik-
eden bir harita tanzim etmektedir. 

Halkalı rııektebi _ Yeşilköy )erine gönderdiği tamimlerde 
Şunları bildirmektedir: 

Halkalı zir ıat mektebinde bu sene şa-
rapçılığa ehemmiyet verilmektedir. Şarap 1 - KütUpanelerde tasnif me-
ve ispirto imalAthaneleri için A~ru.padan murları olduğu halde bir çok 
fennl süzgeçler ve makineler genrtılecek· kitaplar bili tasnif edilmemiıtir. 
tir. Bu hususla Avrupada tahsil ettirilen Bu yüzden kitaplar harap olmak-
mütehassıs Nec.<ıt B. meşgul olmaktadır. tadır. 

Son yajınurlar - Son yağ· 2 - Bazı kiltlipane memur-
murlar lzmir ve havalisi için bir. felA- !arının kendilerine başmemur 
ket olmakla beraber bazı yerlerde zıraata süıü vererek kitap işlerile mefgul 
çok faideli olmuştur. 

_ Son yağmuılar İstanbul, Trakya olmamaları tecviz edilemez. 
ve Kocaeli ınıntakalannda şiddetli olma- 3 - Kütüpanelerde daimi mü
sına rağmen ziraat için çok iyi neti~eler cellitler kullamlmaktadır. Bunla-
verdl. Aylardanberi kurak~ktan .bırı;o~ rm bu şekilde tavzifJeri dotru 
mıntakalarda toprak kerpıç kesılmtştt. olup olmadığı anlaşılmak üzere 
Son yağmurlar fasılalı surette y~ğdı~ mücellitlerin timdiye ~a~a~ cil~-
için toprak yağmuru yavaş yavaş ıçmış }edikleri kitapların bildırilmesı. 
ve tamamile yuınuşamışnr. 1 d d 

b. h f k d d Bu tamimin yapı maıın an a Güneşli havalar ır il ta a ar e· 
vam ederse toprağın gıda kudreti hara- anlaşılıyor ki bazı kUtüpane itleri 
retin tesirile bir kat daha artacaktır de· çok ihmal edilmiştir. 
mekrir. Gümrüklerde; 

Umumi Sıhhat kanunu - - SAH1PS1Z EŞYA 
Bu aym altısından itibaren umumr İstanbul gümrüğü satış komisiyonu 

sıhhat kanununun ta~b!kine ?ıslanacak- dün fevkalade olarak içtima etmiş ve 
tır. Yeni kanun mucıbınce vı!Ayet ~e 1928 senesi nihayetine kadar gümrük.
kaza merkezlerinde birer sıhht meclıs terde kalan ve ilan edildiği halde sahi
bulunacektır. 

Bunun için bir iki güne kadar şeh - bi çrkmıyan eşyanın tesbit ve tasnifi i· 
rimizde de meclisin teşkiline başlana- şinin süratle bitirilmesine karar ver-
caktır. miştir. 

YAGCILARIN B1R KARARI Gümr.~k. ant~epoları~da bulunan bu 

N b t• ·ıar fabrikatörleri dün sa- eşya muhım hır yelrnn tutmaktadır. 
e a 1 yag T ·r · · b't' "ld 'kt b ı ·· hah sanayi birliğinde toplanarak yağ- asnı ı?ı ı ın ı · en sonra un ar mu 

lanmızın Avrupada olduğu gibi üzerle- zayede ıle satılacaktır. 
rinde imal edildiği fabrika etiketi ya- C l B 
pıştırılmış ufak ~apla~·da da.hi satılma1 - Vilayet m:=:Cbei • hususiye 
sına karar vermışlerdır. Yaglar kapa ı b'. . 
kaplar içerisinde satıh~ıca mutav~ssı~- I müdü~ü Cemal Bey utçeye aıt 
Jarın tağşiş etmelerinin önüne gcçılmış bazı ışlerle mefgul olmak üzere 
olacaktır. J Ankaraya a-itmiştir. 

Ma~~i hahsi! 
Selma Seh.ııı ~ırrı H. bir fey 

•Öylemiyor. 
.. Aylık Tıp,, mecmuasında Dr. 

lhaan Ş6kril B. in, Nisanda Ber
linde toplanan 42 inci dahili has
talıklar kongreıindeo bahseder
ken profesör E. Müllerin masa
jın 'mutlaka bir tabibin tertip 
ettiği tarzda yapılması icap et
tiği teklindeki bir ınntaleasını 
kaytettiğini ve bu arada dokto
run geçenlerde Selim Sırrı B. in 
kızlan tarafından tiımanların za
yıflatılması aleyhinde doktorlar 
tarafından ortaya atılan müta
leaya temas ettiiini yazmıştık. 

DUn bu hususta ne diyeceğini 
öğrenmek üzere Selma Selim 
Sırn H. la görüıtUk. Selma H., 
bize fU cevabı verdi: 

- Gerek ben ve hemşirem 
ıerek babamız, ıöyliyeceğimizi 
evvelce fazlasile söyledik. 

- Şuhalde bir şey ilaYe etme
ğe lüzum görmediğinizi, evvelki 
cevabınızı kafi gördüğümüzü ya· 
zabiliriz? 

- Hatta bu bile yazılmasa, 
olur! 

Ziraat heyeti dönc'ü 
Memleketimizde tavuk ve ko

yun cinsinin ıslahı için tavuk 
ye koyun •Übayaa etmek üzre 
Peıteye gitmiş olan ziraat heyeti 
azasından Ankara tavukçu!uk 
enstitüsü tefi Kadri B. dün 
şehrimiıe dönmüttUr. Mumailey-
hin izahatına göre heyet Peıteden 
sonra Viyanaya da uğnmış ve 
muhtelif ci.,.'ıer satın almıştır. 
Bunlar bu hafta şehrimize gele· 
cektir. 
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İstifçilik merakı 
y aııd~ istifçilik, bizde sülü sve 

celı zamanından kalma bir 
adettir. Eslciden, muvaffakiyetle 
yapıldığı takdirde hatta güzellik 
veren bu hüner ekseriya, yazı
nın okunmasını güçleştirirdi. Ben 
çocukluğumda bu yüzden birçok 
aktar bükkanlarında asılı duran 
«her nevi damga pulu• livbası
nı bir türlü okuyamazdım. 

Dün bir sinema ilanı gördüm. 
Ve anladım ki biz hali şu istif
çilikten vaz geçememitiz. Bu 
ilandaki Filmin adı "Don kazak
ları,, idi. Fakat, hattat, istif me-
rakile o şekle sokmutlu ki, ferah 
ferah "kazak donları,. diye de o
kuyabilirdiniz. 

Buzculuk ve mizah 
Birisi diyordu ki: 

- lsmail Müştak Bey, buz-
culuktan gazeteciliğe döoilyor
muı. 

Öteki cevap verdi: 
- Eğer mizahi yazılar yaza

caksa mesleğinde büyük bir te .. 
beddül yapmamış olur. 

Müthiş bir dedıkodu 
Mahallenin birine bir devlet 

memuru taşmmı{. Taşına-
bilir ya. Allahm gönü yüzlerce 
göç oluyor. Fakat bu göç öyle 
bir göç değil. Etrafta nekadar 
eY varsa hepsinde e,kekler, bil-
hassa kadınlar bu memur Efen
diden bahsediyorlar. Günün 
meselesi budur, niçin? N;çin 
biliyor musunuz? Çünkfi bu ~dam 
ayni zamanda iki apartıman tut-
muı, birinde karısını birinde 
kaynanasını oturtuyor. Anasını 
kızma göstermiyor. 

Kimisi diyor ki "bu adam 
karısını napıeder,, kimisi kayna
na hakkında bir çok şayialar 
uyduruvor; timdi erkeğin ağzın
daki bakla, kadmın dilindeki 
pelesnk oldu. 

Bu vak'ayı lstanbulda geçmiş 
filin zannetmeyiniz. Bu vak'a 
meşhur ltalyau edibi Prandello
nun yazıp dostum Fuat Beyin 
Türkçeye çevirdiği "Size öyle 
geliyorsa öyledir.,, 

Piyesinin başında geçiyor. Çok 
hoıuma gittiği ıçm büliaatan 
buraya aldım. Sonra ne o uyor; 
meaelenin aslı neymiş ? Onu yaz
mağa bu ıfitunun hacmi müaait 
değildir. Çok merak ediyorsanız 
kitabı çtktı; alır okursunuz. 

1oplu :J,q,u 

Bombardıman 
edilen 

KIZIL ~-YAZAN: Ömer RıztJ 

olalım 

•• 

GO 1 - 49 - 1 LEK 
Leyıö, Melımedi iakip etti 

Eyi 
N ı.Ieden: Hasan Fikri lngilizceden 

"Dünyanın en sevimli kızı,, diye şöh-ı "Manager,, hayretle ona baktr. tamamile. yalnız hıraı~mı:;-tı. Artıl~ Os- - O halde siz onun yanmdau çıktı-
ret bulan sinema artisti hakikatte cok - Mektepli kızlar gibi hayal pe«in- manın ennde kalmak imkansızdı. Bu ev ğınız zaman b:ışhalarını:1 onu ölaiirme-
çirkin bir ruhun sahibesi idi. "Sa;oy de dolaşmak "dünyanın en sevimli~ kı- Y!kılmı~tı. Ba~ka bir yere iltica etmek ğe geldiklerini biliyor mıydınız! 
hotel,, in lüks bir salonunda sıkıntılı ZJ için garip bir şey Jazımdı. U?yla, derin bir ıstırap içinde r· t" . b'I . . . n·ı " - bunu düsü ·· ·d . . - ... ıy) en ı mı) orc um. ı sC'r 1 

bir tavırla aşağı yukarı geziniyordu. Gerdanlığını niçin takmadın?- :. nuyoı u. Fakat Ebu Bekırın 1 ı ı oluı·, onJann bı'r ~._ey onu kolunda t t . . t on ar a mcşgu : 
-Bu elbiseye Pariste dört bin frank - lçerde çıkarmıştım. , n u muş ~e soı muş u: Nere'- e · • ı · · yapmam::ıl~rmı temin için çalışır ve 

verdim. Böyle olduğu halde hiç bir şe- Jeannette ! .. Gerdanlığımı getir! .. Jea - ~ ,/ gıc.:cce.•sımz.. , _ .. .. • 
ye benzemiyor- nette aradı. Taradı. Gerdanlıktan eser - Daha .k~rar vermedim.. her halde la bu ugurda olur yahut 

O be k t d h b
. . kt - Hz. Alının evine rrelmez misiniz" mm·affak olurdum. Esasen b~n Osman 

nu ş ı a a meş ur ır sınema yo u.. B d ' b • ı 
yıldızı yapan "manager., i omuzlarmı "Manger,, bağırdı. - en e .onu dü~ünüyordum. aleyhinde l apıl~n bu harek.~tin lıa~tan 
silkti. - Aşk hastası o iki serseri mubah- - En emın yer orasıdır. lster~eniz haşa fesat olduguna son 3'Unlerde ka-

- Öyle tahmir. ediyorum ki bu ak- betlerini artırmak için almıs olacaklar. sizi hemen oraya götüreyim. ini oldum. Hemşirem Ayşe ile Hz. imam 
şam sana gıpta etmiyecek tek bir kadın Otel kapıcısına telefon)~ ne tarafa LeyJıi Mehmetli taldp etti. Çünkü l1:en benim gözlcrir.ıi açtılar. 
bulunmıyacaktır. gittikleri soruldu. disi de onunla konu,,mak istiyordu. lld 1 - Şimdi ne olacalı; .•. 

Erkeklere geJim~e... 1 - Yırtrk iskarpinli genç kızla delik si Osmaı~ın evinden ayrıldrl\tau soa:·c 1 - Her halde Hazreti Aliye tıiat edi-
"Dünyanın en sevimli kızı,, endam şapkalı genç adamın kendilerini kapı- lconuşmaga başladılar. Sözü Mehmet aç lecekktir. 

aynasında güzel vücudünü seyreder- da bekliyen otomobille otelden uzaklaş tı: . . - Fahat bu müfsiUcr Hazreti Ali· 
ken cevap nrdi: tıklan anlaşıldı."' * * -B~n sıze. vak~.mde ~u ~'·den '.:':·~anı- ni:ı h:ı;ır.r da saracaklar rnr, yoksa da-

- fikrini anlıyorum .. Akşam yemeği . . zı rıca _ ettım. Sız b~nı dınlemedınıı. ğılaca!:lar mı .. 
ni Londranın 

0 
en rapkın adamı ile .. -e- l\fary başını Jımın omuılanna dü- Leyla cevap verdı: _ B . d'd k t··· .... _ JJ 

' :r J •• k d · b' h k . unu sım ı en es 1ı em .. ) ı.... -.er 
memi söyliyeceksin değil mi?.. şurere erın ır 0 çe tı. - Siz bugün nahak yere kan döl\tiı- haltle Osma,nın k tı· d ·· · ı 

B 
· t tı· -· · d d h .. .. .. .. ~ · a ı cı ın ış er a<'a· 

G
.. 

1 
k f . . . . - u ış asavvur e ıgımız en a a nuz. Osman oldurulecek adam de..,.i' .• • 

- uze eş ettın azızem. O; hır ın- k 
1 

Jd . . <• 
1 

• 1 cak, bir sürü ihtilaflara scbebiret ve-
·d· B d b k b' k f 'd · 0 ay o u.. Hele sen ne dıye bu cmavete iştirak et-cı ır. un an aş a ıze ço aı esı L, k t c· , b t k b h t . - 1 r~cel•, as!ınp bu isten mcztarip olacak-

d k k b
. d d .: a a ım . en ar ı u a v:.ı r :<ın tın... " 

o unaca ır a am ır... d k . . 1 • 1 b' )ardır B"' b' · - ı · ı 
S

• . . . . usan ım. Artı ıyı o alrm. Namusu ır M h t k d' · t . k . • "n ıran e\\e ora)a varma ı-
mema yıldızı ışıtmemezlığe geldı.. c me • en ını emız çı armak •s· Ç" I· '" h ı "ld b · 1 ·h· 

H
. t . k • hayat yasıyahm !.. tedi. yım. un .u er 1.. e emm a CJ ım-
ızme çı ızı ~agırdr: ' .. .. • · .. .. , . 

J tt 1 
G d 

1 
w 

1 
Genç adam guldu.. v • d . k. b b de de bır takrm sozler soylencce'"tır. 

- eane e... er an ıgımı ver... _ İ . . - 1.emın eremı ı en u adamın S . .. . . 
J tte b

. d k.k 
1
. d b' k - Çok dogru Mary.. yı olalım. Bır k 1 d k d 0 . ana gehnce c.ı;ıkça wylıycyım, ben se-

eane ır a ı ·a ~onra e ın e ır u 
1 1 

k 
1 

h . . ı ma o unma ım. nun yanı '1 .l "'l· mç ayı namus u ayat n ıze et· " · ·ıı· ·· el .. w •• d b · h tu olduğu halde geldi. İçinden parıl pa- ., em Y rerken evvelce vermiş olduğum hi,. sö- 11~ 1 
• ;or u~um gece en .~rı e~ s2-

nl yanan bir gerdanlık çıkardı .. Hanı- mez.... zü yerine getirmek için giriyurdum. ı nınlc meşgulurn. Bana emr.ıyet edıyor-
mının boynuna talttı. J - . Fakat ona fenalık etme!t. aklımc!~n .•er san seni emin bir yere götürebilirim. 

~acetler · · Ben de İ!'llerimi t"'s "y · 'd · o 
Telefon hızlı hızh çalmağa başlamış •• • • memişti. Daha bir kaç ~ün evYel hem· • . . ... \l e}e gı erım. ~· 

tr. Hizmetçi lt.ız koştu. Hurrıyetı katleden şirem Hz. Ayşeye söz verdim. Bu .-t~)d~n sonra bırleşı~ ;e kararımızı verı-
. - Genç bir J.adın ve genç bir erkek adam ına dokunnuyacağıma yemin ettim. 0-ı rız. Bu~a ne der::-ınız ... 

sizi görmek istiyor maclam. ı n· t ld' H 
1
. h nun yanına girişimin sebebi, onu öldür Leyla ce,·ap vermeli: istemedi. !\!eh 

1 
ırza a rasge ım. araret ı. ara- k · . b' b 1 · . . t b ··k•tt · ı·r d d - mkanı yok' şimdi dı.;;arı çıkıt.·o- tl' 

1 
t d 1 me ıcın ır aş tasının tayınını' .tn'\nı me u su u an ı. ı a e e erek clc,·nn. 

rum. " . h olmak ıdı. ettı. • .. J re ı an a ıyor u.. • . . 1 . 
- Efendım, an, hamam, apartı· 

Mana"'er atıldı: 1 .d. .. . '"'"""""""'"""""""'"""'"'"""'"'1111111111111m11••mım11 ııı1111•111ııı1•111•ııımııı - Artık Mcrvandan kurtulmuş bu-
b man gır a gı ıyor. Şurada suııstımal, · · b' b. h lt b' k 1 

- Sor bakalım. Gazetelerden mi ge- bur da su·· t•mal b h 1 J k N ıçın ır esneme ır oru u ır gev:;;e - lunuyoruz. Baban olclu~u::ıa inanmudı· 
li orlar" 1 a ııs ı • u a ne o aca . e lik alameti oldu. 1 w .. •• 

Y •• ye yazmıyorsunuz. Neye söylemiyorsu- . gım adam da olmuş bulunuyor, onun 
- Hayır efendim. Kapıcı her ikisi- nuz. Ne biçim gazetecisiniz .. (*) bey Yavaşlık onlar~n p~rolası fdı. Mem1e1 için düşünülecek bir şey kalmamıştır. 

nin de pek fakirane giyindiklerini söy- kocaman bir palas aldı. (*) beyin tam ket yavaş. Y~:~~ ılerlıyecek.. İşler ya-1 Sizin bir sözünüz kflfidir. Benimle be
lüyor .. Genç kadın evvelce size mektup on dört c;ift otomobili var. (*) bey bir vaş, yavaş goı·ulecek. yollardan yavaş raber geliyor musunuz .. 
yazmış ve bir mülakat rica etmiş ma- kümesten bir şato çılmrdı bunları da ya~~ ~id~lecek: bu ;avaş~ık yüzünden Leyla gene bir ey demedi, fakat a. 
dam isminin Mary olduğunu söylüyor. mı görmüyorsunuz .. Gidiniz efendim, degılmı kı, zavallı şımendıferler tu ka yağa kalktı, Melimet te: 

- O!. hatırladım .. Söyle gelsinler ... ~idiniz göı·ünüz... ka oldu. - Haydi, dedi( Seni akrabamdan bir 
"Manager,, ka.pıya doğru ilerled.i: . Hararetli zata cevap verdim. Şimdi başka bir ses duyuluyor." kadının yanına götüreceğim. Ortalık 

- İçerde hır kokteyl alıp senı bekh- "- Pek ata, fakat bir şartla. Bana - inkılap tamamdır. ..k. t b 1 , k d 1 k 1 
v• Sflt ld'l - lkl. "bt·l. . . hsuune uunca\a aarorı:ıa aır-

yt~cegımk.; e a e masa ı ın emege vak açık adresinizi veriniz isminizi zikrede- rk n . ı apktno e çı erı uyusun ırtıca te ' sın. İmamet Hz .. Aliye tevcih edildik-
ım yo .... rek söylediklerinizi harfiyyen yazarım. ı esı yo · ur.,, . . . 

.. D.. . ı· k b' k ·- - . s··t ••t l ten sonra ışler yoluna gırer, hız de ra· 
unyanın en sevım ı ızı,, ır ere Kagıt kalem çıkardım. Bırdenbire u un, su un yazı yozı ıyor. h t h . . d 

d h d 
.. ıı·w· · t . 

1 1
. . ttı .. a ve u zor ıçın e yaşanz. 

a a ayna a guze ıgını seyre tı. ıararet ı zatta bet benız a . Tumen tümen laf ediliyor. Ulema ve l\ .. . .. .. . .. m:r-
Boynundaki gerdanlığı çıkardı. Masa· "- İsmimi vermeyiniz ... rica ederim ukalanın mantıklan nöbetçiler uyusun . l lehmet bu sozlerı s.oyluyor~d" Ik' 
nın üzerine bıraktı. ben iş güç sahibi adamım... diye efsunlar döküyor. lıyor ve Leyla onu takı. """'J oı u. •-

Solgun yüzlü bir genç kız muhkric: Ben size havadis olsun diye söylüyo-- * si de gide gi~°'" dtflenı.n ke~arına ''ar 
gözlerile etrafına bakınarak salonlan rum. • dılar. Mehmet burada bır enn kapısını 
. . . . . . Onlar laflarına devam ede dursun- ld b' · · d k ı t ıçerı gırdı.. Hanı siz havadis, havadıs diye hant 1 B' . b k 1 c·· h . t dijça ı ve ır ıhtıyar ka ınla arşı aşı. • ar. ız ışe a a ını. um unye ye . . .. .. 

ince dudaklarında minnettarlığını i- hant ötersiniz, kapı kapı dolaşırsınız. d d B .. h . t f'k' 1 . . Onun ehnı optukten sonra: yaşın a ır. u cumu nye ı ır erının 

fade eden sevimli bir gülüş belirdi. İşte size hazır havadis.. .v. daha evvelden hazırlanmış fikri felse· - Hala, dedi, ~ana hayatta en ~ok 
- Çok teşekkür edeı;m mis.- "- Siz dedim bu söyledıgınizi müd- fesi san'ti yoktur. ' sevdiğim bir varlığı getirdim. Onu sa· 
- isminiz Mary değil mi?" deiumumiye de söyler bir mahkemede H' .. t .. h . t h f na misafir ediyorum. 

E d
. . . t d b'J' . . . V ·k 1 enuz am cum urıye a.vası tene 1 

- vet efen ım .. "Jım,, de burada .. ıspa e e ı ır mısınız. esı a annızı f" t . 0 . 1 b·ı l'k d -·ı· ihtiyar kadın memnuniyetle tta\Jul 
J

. ı J. · · ·· · · d 1·11 · · · b . · · d us e mış ır nes e ı e ma ı egı ız. ım .. ım mıs senı gormek ıstıyor... e ı erınızı ana verın, sızın . a ınızı .. . . . . . ., . etti. Mehmet, Leylaya dönerek: 
Elinde yırtık bir sapkası olduğu meydana çıkarmadan her şeyı yaza- Bu kutlenın ıçınde hızım ıstinat e- . . . . d· . "' d -· · t k"' l"d'' - Sız kısa hır zaman ıçın bura ,ı 19-

halde genç bir adam kapıda "Öründü. yım. ecegımız en asas ı nusur oy u ur. . . . 
Alman vapurunda kaç kip Sine yıldızı misafirlerine ye~ göster- Baktım adamcağız kıvrandı. Renk- v.az~yetin krokisini başka türlü çizme- t~r~hat e?.e~.' hl'n~ ~eldcrsınız. Den ge-

öldü ? di- ten renge girdi. Laf olsun diye cevap nın ımkanı yoktur. Bu krokiye nazaran! cıkırsem uzulmeyınız. 
Cenubi. A1."el'ik:ıda Brezilyada zu- _ Bir iki dakika sizi din1iyebilirim. verdi: . . tam b.i.r cüm.huriyet ~esi~ y~tişinci~·e ka Leyla rica ~tti: . . . . 

hor eden ıhtılalden yegfrne mutazarrır Mary yırtık iskarpinlerini sakhyarak "- Bunları herkes bılıyor. dar cumhurıyet bekçılerı hır an bıle u- - Çok gecıkmemenızı ısterım. Bel-
olan ecnebi devleti Almanya olmuştur. bir koltuğa ilişti. Çok zaman böyle sinsi adamlarla yuyamaz. ki yalnızlığa tahammül edemem. 
Filhakika Riyo dö Janevrodan Berline - Mis sizi filimde seyretmek bizim karşılaşırsınız. Onlar size bir çok şey- Mugalatacılar diyorlar ki, kim kal- lhtiyar kadın Leylayı elinden tutn· 
bildirildiğin.e göre Hamburg Amerika için ne büyük bir bahtiyarlık oluyor. lerdcn, esrarengiz facialardan, muhay- k~~ d~ memlekett~ ~arı~ için kılını ve-

1 

ı-ak içeri almış, Mehmet te onlara ''eda 
Layn şir~e.tı~e ai~ Ba~en npuru Avru- Bilseniz ... Sizi gör~e~ içi~ ~inema sine- yel servetlerden, suiistimallerden hah- rırı,.~ım saltana tıçın bır ta~anca ata~. ederek ayrılmıştı. 
pa scfen ıçın Rıyo lımarundan çıkar· ma dolaşıyoruz. Cım ıle sızın bir filmi- ıoıederler. Kım, kalkar da medreseyı açınız dı- Le 1• b. d' 1 d'kt a ken 

· h. k. ı l .
1 

. . 'h ye ölüm·· ·· .. ld Y a ıraz ın en ı en sonr · 
ken lımana a ·ım o an Şavpaşuna isti- nizi seyrederken tanıştık ve seviştik.. nsanları vesikasız, delı sız, ıttı am u gozune a ırır. . . · . . . 

hk
• f' · k k b' · . · d b d 

1 
. 1 d . ., N · · A 1 k. 1 .. tlısıne tahsıs olunan edaya gırmış, bn· amı se ınenın aça ır torpıto oldu- Bır hafta sonra evlenıyoruz .• Aaşk ha- e en u a am ar kım er ır. e cıns ın· s a, ·ımse ka kıp ta bu musteha~e· · .. .. -

- 'h b k ı ak · · bo . b' x 
1 

d v·ı . M' 1 d ?B 1 b · .. ·1·. · ı · · t k k 1 f d şından geçen maceraları duşunmege gu zı a ına apı ar gemıyı mbardı rikulade ır şey!. uy e egı mı ıss .. san ar ır. un arı en sıze soy ıyeyım: er ıçın e ı ını e a etmez. .. . . .. .. 
man etmeğe başlamıştır. Baden vapu- "Dünyanın en sevimli kızı göz ucu ile fikirlerini, kanaatlerini. ,·esikalarla, Fakat inkılaplar bir kaç nesil yetis- haşlamıştı. Onun gozlerının onune ge
runa i abct eden mermiler yirmi kişinin saate bakarken dudaklar': arasından delilJerle efkarı umumiyeye atmağa ce- tirmeden, fesi tanımıyan saltanatı bir 

1 
len ilk manzara kan içinde yüzen Os· 

ölümiine ve otuz beş kişinin yaralanma- mırıldandı: saret edemiyen adam tortularıdır. peri hikayesi gibi dinJiyen medreseyi! manm cesedi idi. Onun başında saçları 
sına sebebiyet vermiştir. Ölenler arasın - öyle." Bu tortular lafazan, ve insanın şerefini ancak tarihte gören vatandaşlara sahip 1 <;özük ve dağınık, parmakları ke!"fk, 
da sefine mürettebatından dört Alman - Yuvamızı süslerken bir şeyin ek· anlamıyan gemsiz mahh1klardrr. Hür- olmadan kendilerini emniyette hissede_! üstü başı yırtık bir kadın duruyordu· 
ile on altı İspanyol muhacir vardır. Bre sik olduğuna hükmettik .. O da sizin fo- riyet kendi ruhunu, Jcendi vicdanını mezler. lhtilallerin, inkılapların şaşmı 1 

Ilu kadın onun zevcesi Naile idi. LeylA 
zilya adliy~ nezareti vapuru~ uğradı~ toğr:ıfınız. .. Buraya bunun için gel.dil< •. ~ontrol edebilen, kendisi sansör eden yan tekniği budur. ıkenclisini E-leven bu fedakar kadını biW 
kaza sebebıni kaptanın venlen emrı Sınema ytldıZT omuzlarını silkti.. . ınsanın hakkıdır. Çünkü cemiyet içinde faal olan un- le bir sırada nasıl yalnız bırakabildiği· 
mahsusa rağmen güneş battıktan sonra - Bu ehemmiyetsiz bir şey .. Vere- Asıl hxrriyeti katleden semersiz ve surlar yanmda bir de pasif unsur var-1 h t tt• o ... ··•·1· yeli· 
1
. d k d b'I' 1LA' • b' d . . 

1 
• b . h'' ne ayre e ı. nu suı:ur. ıyen ne 

ıman an çı masın a ı ıyor. ıuaama- yım.. ır akıka beni bekleyiniz.. gemsız ıayvanın çıfteye enzıyen ur- dır. Bu unsur emrh·akii derhal kabul ı ıu· h <l' ı k ı k .· du Le 
f
.h · · R' d k. ı Bi · d k.k . . . LnC mc ı m acar ço mu se' ıyor . 
ı Brezılya bahrıye nazırı ıya a ı a - r a ı a sonra elinde büyük kıt'a- rıyctıdır. eder. "dizde bu unsur cümhuriyeti benim • . . - - t • 

f 
· 'd k k d d B' h fta · E- h k. .. t• 1 - . yla hareketının dogru olmadıgını an 

1 

manya se aretıne gı ere ·aza an O· ır a sonra evlenıyoruz ... Aşk ha- ,ger a ıkaten suns ıma • magşuş seyinceye kadar, yanı cümhuriyet tehli- . , . .. . . v. • • edi· 
Jayı tarziye ,·ermiştir. atmağı unutmıyarak Mary•ye uzattı. işler varsa, cümhuriyet rejiminin sela- keye düştüğü zaman pasifler silfıhla- yor ~e gerı donmek ıca~ ettıgını hıss . 

Badenin bombardrmanı haberi Ber- - Çok teşekkür ederim Mis!... meti namına ilk defa hücum edecek bi- nıp caddelerde cümhurit.·et icin dög-ü- yordu. Fakat, l\lehmedı burada hcklbe 
' J , w. •• • t• 1\1 h t 1. dt 

linde fevkalade bir tesir hasıl etmiştir. * * * ıiz. şünceye kadar inkılap nöbetcisinin uyu cegıne soz vermış 1
• c me ge ır 

Hadisenin iki hükümet arasında haUi ''Dünyanın en sevimli kızı., (Mana- * * • masına imkan yoktur. ' onu bulamazsa h:!r halde çok mütees· 
ve Brezilyanm lazımgelen tazminatı ger) i ile salondan çıkarken çok düşün- Tilki bala maval Böyle olmakla beraber tilki hala hür sir olurdu. Leylfl kendinden utanır gi· 
vermesi temin edilemezse, mes'elenin celi idi. riyet perdesinden normalhk mavalı bi oldu. Onun bu hareketinde hotkAJll" 
Lahey divanı adaletine sevkedileceği - Keşki ben de bu işçi kız gibi sev- okuvor okuyor. hk hakimdi. 
kanaati serdedilmektedir. sem ve sevilseydim- Muhalefetin sesi ilk hamlede inkılap s. E. [IJitmcdi) 



Harici haberler -ı 

Habeş hükümdarı 

Taç giynıe nıecasiminde 
mütlıiş ınerasim 

yapılıyor. 
Adis Ababa. 1 (A.A.) - Habeş kıra

lı Tafarinin Pazar günü sabahı saat 7 
buçukta yapılacak olan taç geyme me
rac;iminde hazır bulunacak ecnebi mü
messilJer ile Habeş kabileleri reisleri 
Adis Ababaya geJmiRlerdir. Şehir mem
leketin her tarafından koşuşup gelen 
ahaliyi i tiap edecek derecede büyük 
o~~adığrndan binlerce Habeşli şehir ha 
rıcınde çadır kurmuşlardır. Taç geyme 
merasimi '.} apıldıktan sonra bir kab 1 
resmi icra edilecektir. Ecnebi mura~
h~slar bu merasim esnasında yeni hü
kumdara t~brik Ye temennilerini iblağ 
cde.ceklerdır. Aksam, büyük bir ziyafet 
\'Clllecektir. İmparator Tapari ile lm· 
paratoriçe bütün gece dua ile meşgul o
Jacakla rdır. 

Vakit. - Gccenlerde de yazdığımız 
gibi kahire sefirimiz de bu merasimde 
bulunacaktır. • 

M ecusilerle h1ristiyan
lar arasında 

Hicaz hükümetinin 
Londra sefiri 

fı liicaz hükumeti, Şeyh Ha
iit Vehbi efendiyi Lonra sefirli
°tftıe tayin etmiştir. Hafız Vehbi 
hi • uzun müddet Hicaz melikinin f tinde ;:::tur. 

1 
111 

liocapaşa tahsil şubesi me· 

Cemiyetlerde; 

Berberler toplanc!ılar 
Berberler cemiyeti yeni idare 

heyeti dUn içtima etmif, birinci 
reisliğe Yeni Şark berber salo
nu sahibi lsmail Hakkı, ikinci 
reisliğe Nezahet berber salonu 
sahibi Adem 8. ler seçilmiıler· 
dir. 

Borıada· 

-Nurullah Eaat B. 
Borsa ve Osmanlı Bankası ko

miseri Nurullah Esat B. dün ak
ıam Ankaraya gitmiştir. 

Nurullah Esat B. Devlet ban
kası hakkında maliye vekiletile 
temaslarda bulunacaktır. 

Pollste; 

Müfettiflırin · 9tim11 
Şehrimizde bulunan mülkiye 

miifettitlerile polis müfettiılerin· 
den bir kısmı dün alqam polis 
mtidürUnDn iıtirakile bir içtima 
akdetmiılerdir. 

Polia mevkileri 
Yeni kaymakambk teıkilitın

dan sonra polis mevkilerinin ne
reye merbut olacağı tereddüdü 
mucip olmut ve keyfiyet merkez 
memurları tarafından polis mü
dürlüğüne sorulmuıtu. 

Polis mOdiirlOğO, polis mevki
lerinin merkez memurlukları ile 
komiserlikler vasıtası ile mi , 

S - VAKiT 3 Teşr"nisani 1030 ~ 

Es:-arengiz mHyoner! (;azec Pcılt~r ıçin 

Beyneı nulel bir hay .. 
siyet divanı kuruldu Gar,p ve mechul bır hayat sürer. 

11draya n ç.n gldıyor Bıısıl Zaharc. 

.. uze-

lstanbul sporculufunu ikiye 
ayıran mahut ihtilifın halli ar
tık bir gün meseleıi olmutlur. 
iki tarafın temayüllerini ve nGk· 
tai nazarlarını birleştirmek için 
mıntakacılar gurupu Yusuf Ziya 
Beyi, federasyoncular da Fener· 
bahçe kaptaDI Zeki beyi me• 
mur etmişler ve bu iki murr.h
has dünden itibaren temasa 
başlamıılardır. 
Anlaşma fU eaaı üzerinde o· 

lacaktar: 
Mmtaka heyeti federasyonlar1 

tanımamak hakkındaki kararını 
geri alacak ve bu husustaki 
noktai nazarlarım kongrede izah 
edecektir. Bu hafta içinde ye· 
niden yapılacak fikistOre na
zaran lik ve şild maçlarına bü
tün lstanbul kulüpleri iştirak 

Amavutluk kıralı -baata mı? 
R~madan ~~Jen ~ MJsııllW 

Arnavutluk kıralı Ahmet Zogo· 
nun ah•ali aıbbıyesinin gittikçe 
vahamet kesbetmekte olduğu, 

boğazındaki kanserin büyük ıs

brap •e ibtilicata sebebiyet ver· 
diği bildirilmekte, doktorların 

Zoıodan ümit kesmiş olduklan 
ili ve edilmektedir. 

Dün ıehrimizde Arnavutluk it· 
!erile alikadar yerlerde tahkikat 

yaptık Ye böyle bir haberden 
malt\matları olmadığını öğrendik. 

Bcvnelmilel gazctecil~r fede· 
rasyonu BerJinde ikin ;i kongre· 
sini akdetmi' ve gcızeleciler ıç'n 
beyneir.ıilel bir ha~ si yet divam· 
nın tesisine ekseriyeti!e karr.r 
ver mittir. 

Divan, her iki senede bir fle• 
re Lahide toplanarak muhtelif 
mili yetiere mensup gazeteciler 
ile sair zevat arasındaki ~ava· 
ları dinliyecek ve bunlan bal· 
!edecektir. 

Di\·an reisi, beynelruaeı töh
reti haiz bir hakim olacak, di· 
vanın diğer dört azası gaze~ec:
lerden intihap edilecektir. 

Divan ihtarlarda bulunacak 
yahut tevbih cezası tatb k 
edecek, kabahatlinin gazetecilik 
mesleğine layık olmadıtmı ilin 
edebilecektir. 

Millt gazeteciler ittihadı reisi 
M. Riçardıon beynelmilel fede
rasyonun iki sene müddetle re
isliğine intihap edilmiıtir • 

. 
Akit 

Ayan azasından merhum HOanll 
Paıa zade Tahsin Beyefendinin 
kerimesi Nermin Hanımla Ayan 
azasından merhum Kazasker 
Emin efendi zade Kamil Bey· 
efendinin mabtumu Emin Beyin 
akitleri cuma glinll Bakırk&yiln· 
de kiin hanelerinde ebibba ve 
efradı ailelerinin huzurile icra 
kılınmıthr. Tarafeyne saadetler 
temenni ederiz. 

Ekmek ve franoala fiıt.ıre 
İstanbul belediyesinden: Teı· 

r:niaaninin dördllncil salı günü 
sabahından itibaren ekmek dokuz 
kuruş on para francala on dört 
J..urustur. 

ıat. 8. Darülbedayı temaıllerl 
Salı gtlnil 
akşam aat 
1,30dı yalnız 

muallim ve 
talebelere 

mahsus 

MELO 
3 Perde 

12 tablo 
Yazan: 

l l Bcı nstein 
l'erceme eden: 
Fikret Adil 

ISTlllBUL BELEDiYESi 

~~ ~ ~~ 
1111 1 

"1111 il 
6 yaşından :ışatı olan 

tiyatroy' kabul edılemez 
çocuklar 

183BIJBBll Bu akşam B Şimdiye kadar görülen sözlü, ıarkılı ve dansb filimlerinin 
B en gilzeli .,.. tango, lüks ve aık filmi olan 
B 

Lütfen 1 Bir Tango = Nam büyük operet başlıyor. Heyeti temsiliyesi batında (iki ı 
f!{ Kalp Birleşince) filminin ve asri operetin bDyUk yıldızlan 

_e_d_e_c_e_k_le_r_d_ir_. ________ ı Willy Forst ve Fee Malten gibi ilti sevimli artist vardır. g 
1 

-.... Bu filmde itidil~cek n• fil p.arçalar herkeıln apında dolaıa aktar. lf 
Mektuplar ~ f J 1 _____________ ,, il lliveten: Sözlü ve sesh ox urna dünya havadisleri a 

S. C. ten değilim ~BBllBE 11 il iBRBllBllBDBB814BllBBfilllls 
Kardeılerimin S. C. fırkası ~99seee9 Bu akıam eeeeeeeeee9"' 

mensubininc.ten oımaıan doıarı· ı•- - Elhamra sinemasında 
sile benim de mezktır fırkadan H lk hbU•-a ın ma 1;U ve sinemanın ıabı 

olduğum zannediliyor. s. c. fır- Iv•n Pct rov~ leh 
kasile hiç bir alllcam olmadı- u • 
ğından bu hususun bir kere de f) GEORGES OHNET'in romanından muktebe• 
gazetenizle ilAmnı rica ederim. Q) p aris Kıre lı 

Ali Mahir zade tav,·areci Q) 
BavrtJnnil~ Tamamen Fransızca sözlü birinci bfiyilk filmini SUZANNE 

01ANCHETTI ve MAR Y GLORY i e birlıkle temsil edecektir. 
yoksa doğrudan doğruya mı mu· I ~avetler 1 
habere edeceklerini tamimle L. ------~-----...... 
bildirecektir. lst. Müddei umumiUğinden: 

ilaveten: Sesli ve sözlü FOX JURNAL ile aeali •e sözlll 
. v~r~yete numaralan. B1r Yaz Gecesinin Rüyası: 

Resımlerı ~li bale, pek yeni küçük ~~ 
le u~lanndan Mehmet Esat B. in 

erun · h ,. f esı ennz küçük yaıında 
e at et . d d" mış ve ün toprağa tev· 

1 

1
b edılmiştir. Kede".li ailesine 

a ır dilerız. 

SADULLAH B. Bali sabık ceza hAkimi olup 
Perşembe günü Yalovaya gitmiş o- Baklan aulh hakimliğine tayin 

lan Seyrisefain umum müdürü Sadul· buyurulan Osman Nuri B. in he
lah B. diln akşam şehrımize dönmüş- men memuriyetimize milracaat 
tür. etmesi lüzumu. 

G'.<M•~~~~~ Cazbant Kırah ~~(i ~(! ~~@[!O 
~ Feerik güzeUiii ile pek yakmda tıe> 
l@1 GLORYA SiNEMASINDA (.) 
IO~~ti.l?!?J<t?~ Sizi ıatyedccektir fil• l@l@}@~~., 
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Hasan Dandini Beyefendi Hazretleri 

Halk bilgisi Gunün siyaseti : Dfterda rl ı ktf\ . 

Filistin meselesi Kazanç vergi~ r müddeıi 
Bu sene Sivas ve Malatya ha· Kazanç ve1 gisinin ikinci taksit 

lngiltere hükumeti tarafından ge-
valistnde tetkikat yapılacak müddeteti bu ay sonunda bite-

çen ayın yirmis inde Filistin meselesine 
Geçen sene Cazi Ayıntap ve dair neşredilen beyaz kitap İngiliz ma- cektir . 
ciTarında Halk bilgisine dair tet- hafili siyasiyesinde n matbuatında bir Bunun için defterdarlık tube
kikat yapan Istanbul Halk biliisi çok kilükalleri mucip olmaktadır. M. lere bir tamim göndererek ay 
derneği azaları önümüzdeki sene Makdunald araplarla müsevilere aynı nihayetine kadar vergi vermeyen 

- 44 - dahilinde de bir tetkik ıeyahah hukuku muhafaza etmekle beraber mu- mükelleflerden ayrıca yüzde on 
l~lanmış bir mürtekip tanırdım. için hamidiye mezhebindenim. Hep gü- yapacaklardır· sevilerin Filistine olan muhaceretlerini 

R .. t, k d. · · · ----ıııee~~--- lahdı"t etmekle ı" ttı'ham edı'lmektedı' r. fazla alrnacağ ını bildirmiştir. u , ve en ısı ıçm yemek, içmek gibi !üştük. Ben o güne değin irtikapta son 
tabii ve mubahtı. Bu zatla konuştukla- derece ileri gidenlerden dei'ildim. Son- Eıli kruvaz6rtl kapta1'ının Başvekfün siya...,etine itiraz edenlerden VaJi B. hasla 
rımı sizlere arzedecektim, lakin, çok ra düşündüm, taşındım, yolumu bul- pınaltJrı çalındı biri de cenubi Kap valii umumisi Ce-

Vali Muhittin B üç günden 
korktum; mülakatı geri bıraktım. dum: M. Venizelosu ıehrimize ge- neral Şimit idi. M. Makdonalt cenerale · 

Yazık olmuştu. 1''akat talie bakınız Efendim, irtikabın şekilleri var. Tat- tirmİf olan Elli kruvazörünün ,·erdiği cevapta maksadın musc,·i mu- beri nezleden muztarip bulun-
ki mürtekip geçen gün anı:;ızın öldü. bikatta pek tecrübeli oldaiumdan bu ikincı kaptanına ait bir el çan- haceretini tahdit etmek olmadığını an- duğundan dün makamına rel-
Artık endişeye mahal yok. Söyledikle- ilmin nazariyelerini de tedvin ettim. ta11 çalınmlfbr. cak bir taraftan gayri müsavi anasırın memiştir. 
rini harfiyen nakledeceğim. Mürtekip Türlü türlü irtikap olur. Me§ru hırsız- Kaptanın ifadesine nazaran bulunduğu mıntakaları tehditten siya- """'"""""""'" ""'"'"M"'""-""''"'"'""'-··-=, ·-·· 
28 seneden, yani meşrutiyetin ilanından hk olduğ'u gibi, bunun meşru olmıyanı çantanın içinde muhtelif eıya, net ~tmek diğer taraftan muhacereti l"i ittifak aktini tek1if etmektedir. "Bit· 
beri açıktadır. 10 temmuzda karga tu- da var. lş, muvazeneyi bulmadadır. Ves 35 000 h b d tahdıt ve tevkif etmemekle beraber 
l b d ·ı h . , dara mi ulunmakta İ i. memletet' k t' 'kt' d ' .. 1 ··t ler,, hakh yere: bu ittifak kime kar~ı 
um a e ı miş, al km heyecan ve ga- vese ıstemez, ha! Çok düşünen mürte- Polis befiaci tube tahkikat yap· m uvve ı ı ısa ıyesı ı e mu 
leyanı üzerine defterdarlık koltuğun kip olamaz. Erbap bir mürtekip ya ka- maktadır. enasip bir derecede bırakmak olduğunu ola'"- ":,. diye soruşturduktan sonra di-
dan a_ağı alınıp trene irkap edilmi~ti. nunu pek iyi bilir, yahut hiç bilmez! bildiriyor. mamafih hükumetin yeni al yor ki: "Alm;.nya bütün milletlerle 

O gün, bugün ''raiş" lik, yani miya- Gayet meşru irtikaplar olur. Harpte - İrtikap n irti§adan, hazineyi iz· dığı kararın Balfur beyanatı ile teva- sulh h '.l linde yaşa~rk ister. Alman mil-
nedlik ediyordu. resmi irtikaplar vardı: vesikalar. Bun- rardan dolayı bir nazınn mahkum ol- fuk etmediği aşikardır. teti Avrupa sulh ve müsalemetini teh· 

Nakdi Bey (işi kolayl~tırmak için lar resmen ihsan olunurdu, ve, bunları duğu görülmüş mü idi? Gerek muhafazakarlar gerek liberal likeye koyabilecet. her hangi bir f •. 
bu i:-smi uyduruyorum. yoksa bey merhu istemek ayıp değildi. lstanbuldan ta Su Defterdar Bey feh~efesini biraz ge- ler Makdonald kabinesinin Filistin si- . -d t k _ d ~'ld' M'" 
mun adı bu değildi) bir gün Londra bi- riyeye dek gidip vesika istenirdi. Zarif nişletti: yasetine fevkalade muarızdırlar. M. 3'.~- H. ım e mb~ ·larl.,~ "tt ' f keakgı·t ıdri.l oka 

h · d ·k· · · · tt.kt b. . yo erve O) e ı ı a e ece ra anesın e ı ıncı !]IŞCYI emre ı en ır zat (kolaklan çın, çın, çınlasın) o - Çokları sanıyorlar ki bu zaman Loyt Corç bir beyanatında BaJd,•in ve . • . . 
b .·· ·1 " td · h • d k ı I · ı d · d hlAk . . ol ursa Alr _an yanın sılahlanabılcccA'ı sonra ana :;;o} e .a'l;ı ı . engame e parasız a mış. ş aramış, geçmıt zaman ar an zıya e a a sız- çımbırlaynın noktaı nazarlarm:ı tama- _ . 

- Azizim. dedı, bu cennetmekan Ab- yok. Bakmış ki Cemal Paşanın verdiği dır. Hata! Bizim rahmetli büyük pe- men iştirak eylediğini bildirmiştir. kanaatındedı. Bence bilakis l<'ransa 
dül Hamit efendimizin zamanında ve fıstık vesikalan altın gibi &'~iyor, se- der derdi: Meclisin açılmak üzre olduğu ·u sı· A' · :ınyaya karşı silahlanmaktan '\'3Z· 

sa)esinde ~ on kuru sahibi oldum ite seke Şamı şerife veya Kudusü şeri- - Kendi çocuklutunda kaşı, göıü rada zuhur eden Filistin ihtilafı şMak- geçmelidir. Bu takJirde Almanyanı 
di}:e ~be~i i.stıbdat ve mutlakıyet taraf- fe git~iş. . . yerinde bir ~bi .e~~!din emn~yetıe. ~o- l:onald kabinesinin r.ıevkiini tehlikeye silahlanmasına hacet yoktur. Fransa 
taı hgı ıle ıtham ederler. Hata... hata Paşa soruyor. - Neye geldın? la~maaı kabil mı ıdı. Bu devır, hızım düşürecek mahiyettetlir. Esasen amele terki teslihata yan: : ve ayni Z'lmanda 
ender h.a!3': ~eyim, her rejim, her dev- - ~aşam en nec:atü !ıstı~, şu& kalam yctiştirdi~z ~ene nispetle pek,. pek, fırkası kendi kabir.esinden ademi mem- d üyunu hususiyesini tesviye edebilecek 
Jet şek~ı ıyı~ır. bur bır vesika değer. Ba. ırtikap. mı? ~~a pek ~ızd~r. Defterd~r Nakdı Bey nuniyet tiÖSteriyor. Bu ademi menuni- bir h a ' C.:e gelir.,, "Her Hitler,, in ceva-

- :Nasıl. Felsefeye bakar. Bendenız bu bırkaç ıçıyor n soylenıyor: Hiimyet oldu olal yeti izale için hükumet programına ko- bı .\lman milletini .. harbi umumiden 
- Evet hep 'İ. Saltanat ta. meşruti- türlü işi arasında asla bir fnrk görme- memuriyette değilim. Elimde iş yok. mılan bazı içtimai ıslahat proJ·eıeri . be 1 d·~ · - ··. ·. t• ta-

t •- .. h i t te h tta b 1 . d '~ · d l l"d .. . hi k t F-L 'l . d kik kt l b'ld' ' an sonr:ı. s e ıgı ı nye ın ye ~, cum ur ye , a o şevızm ıgım en a e a e rarete ın ma e - -at ı mın ea a no a arını ı t· Makdom:ld lehinde bir tahavviil temin • 'f . ·d· Al ı "'. 
d t

. - · · · ki .. - · h tta mame.1 ı aL _sı ır. man ar ersay,, 
e.- ım. . . . ~ ıçın ço anna akıl ~re~r ve a edecek kadar kavi gözüküyor. Diğer ta muahedesinin kayitlerine kt1 :.kulanmak 

- Anlı)orum. Defterdar eskisı Nakdı Bey ne de ıcatla.rda bulunurum. Yırmı bu kadar rafta.. intihap usu:ünün değiştirilme-
~· t f d" ·· ı · h · k f k b·ı· E k' · ti d' · k d ti' d" t be la l "raber· Frar ı bu muahededc - ,ve , e en ım, reJım erm epsı ço ı ra ı ıyor. s ı zamana nıspe e sene ır pıyasanın en u re ı or , ş si hakkında nutku kıraı:·' " bazı beya- .- ·-'· . _ 

mükemmeldir yalnız bir şartla.. F:U zaman hatta Sultan Hamit devirle- irtiUp vuıtalanndan biriyı'm lmdi ~ . . . temın ettıgı faıdelere ragmen durma· 
, · " , • • nat bulunacagı rıvayet edıhyor. Mu- d . · b' h h h ı· 

- Hangi sartla:' ri gül !'!Uyu ile yıkanmış. Memuriyetler: şu samimi sofrada benim sözüme inanı- . • .. . . . an )enı ır ar e azır anmasına &· 
.. • kaddema nasbı usulu ıntıhabr sıdıletlc b'l - kt d' ı F . tb tı 

-O rejimden çöplenmek şarti ile ... Babıalide aleni müzayede ile satılırmq nız; candan söylüyorum: irtikap teden- - • .. • . sa ı e;-me e ır er. ransız ma ua • 
. . re. -.den Tredunyonların bu seferkı b h ·k· d ki h"k·" t• 

bedava olmaz! Abdül Mecit ahdinde Taliler, sadraza- nidel f'k" d -· t' 1 . . b h . . h t nın \'e a usus re. ı ar a u ume ın . . ı ır egıs ırme erının !':e e ı ı a a c- .. . . fk" 1 t 1 · d" 
Ru derecede - kelbi - ve kat'ı hır ma 300; 500; 100 lira gibi meblailar gön - Doğru mn7 . . • .. .. murenıcı e an o an gaz~ e erm U· 

f ı r .. .. d t d '"f d " ' d i l " tb h d t ""': Alt Allah dılemıyor. Velhasıl gerunuşe balulırsa ı·u"şt ve asabi hu··cumları Mö . i.i Brivan e Re eye omrum e e1"1a u e ememıs-- er r er, ma a c sa are penanı,, ye m • . . .. . . .. • . "'' " 
tim. Sordum: yardım ederler, n bu bapta ariza yaz. - Ne n.ispette tedenni? mec~ısın kuşadı akılıınde ~u~u~etın a- tarafından Lokarnodan beri aarf edil-

Derte d ı.... N kd' u.- • kt k' 1 . y . . d --ı .. .,.:; d bi kalhyette kalması ve yenı ıntıhabata . . . d' 1 ti _ bo ··t•• - r ar llfl!y, a ı ~y, sıze ma an çe ınmez erm~ - enıçen euıne gore ,. .. z e r ... 
1 

. . . 
1
. . d _ mış .ın ınce ıp oma ıgı şa go ure-

b . . ti d kı ., ., D rt d k' . b R b·ı k l d S ita H . d . .. gınşı mesı ıçın mec ısı agıtması mu- . d d t . ktad 1 B u vea:r.e) ı yumur a an ra · mı. . e er ar es ısı ana uayayı an- ı e a ma L u n amıt evnne go- ce . erece e esır yapma ır ar. u 
- Jftira etmeyiniz. Rakı ile bu fel- Jattı. Ve: re yilzde yetmiş bq indi. Meşrutiyete bakkaldır. endişc:i vaz;_ tin önüne geçilebilmesi • * • serenin alış, verişi yok. Ben elli senelik - Oraya nispetle ne rerideyiz_ de- göre ytizde elli.. i(- resikardaki r i. .L1 değişmesi §art.-

bir tecrübe netice~inde bu hakikate var- di ! - Etme? tır. Fransız meclisinin şimdiki ekseriye-
clım. Bir gün Yıldız sarayına gitmiıjtim. .Bulgarlstanı anlattı, Yunanista.1t1 - Namusum üzerine söz veririm. , . . ti milliyetpen·er ()lmnktan ziyade tSö-
1\aş maliye<:inin oda~ında arap olmala- anlattı; Sırbistanı anlattı. Şaşa kal- - Her tarafta: böyle mi? . ~iman ~a$yonal sosıy~hst ~~rk~ı ven,, dir. Bu "Sövenizm,, ir 1'i rany-
ı ı lfızımgelen iki tane şeyh vardı. Bir dıtn • 0 - Ha' orasını bilmem· ben antak reısı boş hır adam olmadıgını gosten.. · · ta · • ' M h "G ·· t . H nın Almanya ıle uzlaşmamasını ın ç 
de Yu~ur Ali namında biri yan gelmiş Belıigatle söyleniyordu: bildiğim dairelerden, tanıdığım memur- Y~:~ eş ur us u . eneye,, ye ver- eylediği gibi eski müttefik" ttalya ile 
oturuyordu. llkin bu Yusuf Aliyi size - lrtikapm Cihan kadar teki bir mü lardan bahsediyorum. Mesela gümrük- dıgı cevap kadar bunu ıspat edecek şey . 1 · · · d h' . . . . b 1 "G .. t H F · ı de arasının a~1l r:ıasını mucıp o mu.,· 
bır nehze tanf edeyım. Bu a am ıç o- e~ese. Hocalar, hahamlar, papazlar ışı le milnaaebetım yok. Tahakkuk memur- u ama),Z. us av erve.. ransa 1 e ~ .. .. . bü "k · 
k k b'l d' b 1 be '-- b . d ·t k' t b'l b. l h. B ' d K k Al b" tm Eger M >syo an,, ın yu sı· uma ı mez ı ve ununa rauer o merte eye getır ı er ı cenne ı e ır annı ıç tanımam. ır e arun a- manya arasında tam ır uzlaşma ve ·- · , & 
:-iofya'da "İttifak,, atlı bir gazete neş- ivaz mukabiJidir. Ben zavalh bir defter dar mal sahibi çıkmadığını görüyorum. ittifak aktedilmesini teklif etmişti. Her yasilıgı olma~ış .olsay< garbı Avrupn· 
rederdi. Arnavuttu. Kendisini geçmiş dar bozuntusu biraz rüşvet almışım; Hani bfr İzzet Paşa? Bugünün en mür- (Ilitler), (Volkiser Brobaher,, gazete- da. cenk ve. cı...alı~ ~ekrnr başlamasına 
d · d l k b·ı· d" l ··· ·l k b h · ı akta d ~ 'l t k'b' tı • ] ., c- tan sahıt ·hı-evır e ler es ı ır ı. mzMmt ~oy e a a atım o parayı a m n egı , e ı ı onun magı o amaz. sinde yazdığı bir makale ile "Herve,. ye • ~ 

atardı: l\lenizade Yusuf Türap. Bunun bo~boğazhk edip ötede beride felsefe - Ey, peki, defterdar Nakdi Bey, cevap verdi. Nasyonal fırka reisi ••Her- ,_ ________ _:::..Al..:.=...;ı;.;;.:-.;,*;.;.. .... 
man:u.ı kendisinden soruldukta: - Ne- yapmaktadır. Öyleleri vnr ki hiç ses çı- sen kaç senede ne kazandın? ve · ' tt'h t f'k · d d 1 t k- Şehir meclisi Fırka gurupu · · ·d • · · . 1 . " nın ı ı a ı nn en o avı eşe 
reden geldiğımı , nereye gı e~egımı an- karmazlar, her yerde ve her devirde - Kumarda kaybettik erımi hesap- k'" d b l F k t · • d davet olunuyor ur e u unuyor. a a aynı zaman a 
lntmak icin bu unvanı uydurdum\ der- salkımı yutarlar ve üstelik olaraktan tan çıkarayım mı? b' tak "ht· · k ti k 1 t . ır ım ı ırazı ayı ar oyma {an C. ıt F. J~tanlıul merkezi nden: 
di. başkalarının irtikabını tahkika memur - Hayır. h 1. k 1 n· d r "H . "I 5 1930 b 

Yusuf Ali, ~yh efendilere ::;ordu: o1urlu! Biraz dilimi tutsa idim, yahut - Borsadaki ziyanlanmı? t ~ 1 ta mıyor~ ırhst ~ er~·He,:tnlın ~u teşrinisani çarıam a 

S• h · t 'k tt " b ·· k'" kl d" k f d 1 d H a ea ının sır ~ 0 ması 1 er,, ın günü saat on be•tc lstanbul - ız angı arı n ansınız. ugun u a ım un a am a o say '·- - ayır. k tl .. d" ... 1 t d' 0 ·ıı t " 
~ . • . . "" h · ta · B d 1 . b' "k' .. b. D.. .. . h 1 'likte 92 b. ıyme erını usurme c e ır. , mı e - ı· . fı k -Kadıri, ya sıdı. .:-oız angı n- en e Arap zzetın ır ı ıncısı, ır ya- • uşuneyım: ava ecı n ın. . . • "' . . . umumi mec ısı r a gu-

kattansınız. ınevlrtna? rısı olabilirdim-. Çalan da bir, çalmı- Aşardan 32 bin. Maiyetimdekilerden al- lerın resıkarındakı ncalı tarafından gı- rupu içtima edecektir. Aza 
Yusuf Ali: - Ben Hamidiye tarika- yan da! işte Omer Ahit hanı olduğlı dığım hisseler 19 bin. Size aziz namu- rişilecek taahhütlerin makbul ve mute- H. ve Beyefendilerin Cağal-

tındnnım. yerde duruyor, yıkılmadı. wm hakkı için yemin ederim ki banlar· her addedilebileceği kanaatindedir. Bu 
- Biz böyle tarikat duymadık.- Defterdar eskisi coştu: dan başka haram bir mecidiye kursağı- k"i"naati de pek boş değildir. Sonra "Her oğlunda C. H. F. Merkezinde 
- Nasrl duymadınız? Bana ekmek - Nispetle irtikaba en az müsait de- ma girmedi ve az paraya hiç bir vakit ve,, teklifinde mevcut bir nokta daha aktolunacak içtimada hazır 

veren o. Beni ihya eden o. Oldüğümde vir bu devirdir. tenezzül etmedim. "llitler,. i kcşkulandmyor. (Herve) bulunmaları mercudur. "--------------------cenazemi kaldıracak olan o. lşte bunun -Anlat, bakayım. Celôl Nuri Fransa ile Almanya arasında bir aske-

"Vakıf,, ın TelrikaJı ; 1 zeliği için muhtelif mütaleal!ır ileri sü- ne kadar da ohurdular. Belki d;-.;;e)·a - raya, oradan bura~·~ koşuşup duruyor· 

[--

-_-K_a_-dın-~ı--z--M-em-fe_k_ef _ l rülüyordu. Canlı hayvanlar ne kadar hat bunları bu kadar aç gözlü ya .. mı ,.- !ardı. Açılan delikten ambarlara su hü· 
da çok gürültü ediyorlardı. Ya maçuna tı. Her yemeği kapışıyorlar ve j .{n tu- cum ediyordu. 
nm zincirleri, makaralann gıcırtısı. hafı neresi hep gülüyorlar, gülü)'' · , * * * 

~ Ne tuahf şey, gemide tayfala •• lan, gülüyorlardı. Bardaklar ala Porto ı;a- Hasting sanki hiçbir c:ey olmamış g'i 
- Peter Bolt kaptanlardan ve iki gemi doktor & ' ı.ın rabı ile dolmuştu. Kahkahalann sebe- bi ~adece hafifçe sola doğru ya..c;ları· 
Yazan: başka erkek namına bir tek yolm yok- bi acaba bu mu idi? mıs hareketten kalmış dinleniyordll· 

Bundan tam :n sene evvel eylül ayı· Allaha ısmarladık Si~gapur, ~in bir tu. Hep kadın, evet Hastingin .~o.ı.cula:ı Birden bu bardaklar. çanaklar, mn- Betİerine birer tahlisiy; kuşağı geçiret1 
nın ) a~murlu, b.erbat .bir gününde öğ- ~rka m~~s~.~ -~in bir ~şıt hal~ ıle bir h~p kadındı. San~ın, ~m~r, bu~:k, ku· "~lar, sandal~·eler hep denildi~ Şiddet- 113 kadın hep bir araya toplanmıştnr. 
leye dogru Hastıng, ıngapurdan ayrı- ınsan çoplagune benzıyen şehır ebedi çuk, genç, orta yaşlı, ihtiyar, :l .. ve~a lı, korkunç bır sarsıntı oldu. Kadınlar, biribirlerine ı;;okulmuşlar, korku içirıdt 
hyordu. saltanat ve esaret, e~di servet ve sey- çok güzel, taın 413 tane kadın Gar~p garsonlar, saraplarla yemcider biribi- bakınıyorlardı. 

Jl:ısting 7000 ton cesametinde bir yiat şehril. değil mL. Yalnız kadınlara mahs •' hır rine karıştı. G . . ile" d kt . . 
1 

b 
posta vapurudur. Kömür ve su almnk * * "' posta vapuru! Vapurun düdüğü acı acı haylurarak 

1 
eml ının 1

. 
0t . orli.l ıte ~aş muço· 

· . 'k' .. 1 s· ra 1 · t' 1.J • t k Gu··vertedek· . d . . .. t.. 1 yo cu ara vazıye ı an a maga çabalf· rem ı ı gun evve ._ ıngapu ge mış ır. Cenuba doğru yol alan Hasting ,:ı, ış e Y' .e çanı... ı ım at ıstıyordu. Bu un Yo cular. o ka- 1 d 
\rtık hiçbir iskeleye uğramadan doinı Banka boğazının dumanlı havası içinde kafesler içinde bekleşen kazlar, tavuk- labahk, bağrışarak, biribirini çi~niye- yor ar ~: . . . • di· 
Aı;u turalyaya gidecektir. kalıyordu. Arka güverte Ü!~tünde türlü lar, hindiler bir &TilÇ yem atılınca naı;;ıl rck, dü~ kalka güverteye koştu. - Hıç b~r tehlıke ~ok. canım. Z'c • 

· · h. t•· ı·· · · · b' "b" ı · · ·ti t' · kakı-tırıyor pa H · b' k ve telas edıyorsunuz. Bırazdan dertlı Vapur ılerledıkçe kara ve şe ır ya- ur u seyler, yaş yemışler, ta\'Uk, hındı ın ır ennı ı ş ırıp Y • • astıng ır mercan ayasına otur- - .. ·. . ~ d 
·· d ·ı· · k k · · · ~ trrtı d' ı b kadın yolcula d vukselsın gemı dogrulacak voluna ~ va "avas uzaklasp:or, goz en sı ını- az af eslen kesılmış et yıgınlan "'U· e ıyor &rlk"\ u • r a mu~tu. - ' -

- ~ , J ,., d kk k -ı . ., 
yordu. Gerçi rıhtımlardalci faaliyet, murta sandıklan karmakarışık bir şe- gülerek, bağınp haykırarak, biribirieri Kazaya sebep dümencinin ölmesi idi. ' 'am e ece · or unun " emı va!' mı· 
balyalar, denkler, vinçler, kaynaşan kilde yayılmışlardı. Tayfa bunlan istif le yanş ederek yemek salonuna d ,,ğru Dağ gibi tayfa kalpten bir saniyede gi- Kadnılar, onları dikkatle dinliyor· 
kalabalık henüz farkediliyordu. Fakat et_mek, intizama sokmakla meşguldü. koşto~ar: M~a.la~n. e~rafın~ otu~dular. divermişti. Dü~e~. dolabı, boş kalmı~. ı l~rdı. Ara sıra, .bi.r .h .. ~kınk. içini C":ekt;~ 
bu yükler, bu esya nedir, bu insanlar Bır kısmı maçuna ile ambarlara indh i- Neşelı hır gurilltu ıçınde onlerıne ko- mütemadiyen donuyordu. \ rapur tabii hır kadının se"ı ı ıtılıyordu. Kııarlf1 . 
Avrupalı mıdır, :.-Çinli midir, anlaşda- lecekti. nan sıcak et suyunu şapırdata şapırda- durmu tu. Her taraf su içinde idi. gözleri ile hep ufka bakıyorlardı. Il31

;. 

mıyordu. işte şehrin gerisindeki yük· Böyle bir manzara bir gemide insanın ta yeme~e baş~ad~J~r. . . .. . Saat ikiy~ gel_mişti. Deniz hep o sa- k~ ndasının sahilleri .. d~ma~~ı ha.'
8 

f;· 
sek hurmalıklar işte zengin Avrupalıla pek ata hoşlanarak Myredebileceji Hastıng yag gıbı bır denız uzerınde kin, azameth halıle yayılıyordu. Kadın çınde hayal meyal r.orulebılıyorclU· 
rın sayfiyeleri, milyoner çinlilerin ka- bir şeydir. Yolcular merak içind · biri- Somatra ile Banka adası arasındaki bo- lar arasında derin, korkunç bir siikut vet tehlike olmaması lazımdı. Madt~ 
.::aneleri ... Ye işte nihayet on hır da kay kiyorlardı. Yemişler muayene ed: ·r·-, ğaza doğru ilerliyordu. vardı. Çeneler kısılmış, benizler uçmuş ki kara görünüyordu: tehlike yol' dl' 
holdufar. Şehir koyu kul'fi'Jni bir sis Ş<.' tavuklar, hindile.r,_ kazlar ha.kkı.~tlı. mü· Et su~ndan . onra ~ima pür"~i ile tu: Kapta~ dik se~le bağıra bağıra e-

1 

mekti. 
ridi haline geldi. davelei efkar edılı)·or, etlena cınsı, ta- kızarmış Jambon verildı. Bu yolcul;tı· mırler Yerıyordu. 'I ayfalar buradan o- [Uabadi ı·ar] 
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Kazannıak için ı 
Seyrisef ain ilk şart ilandır n 

11.tnsız kazancı artırmava 
Mvaımak, havada ta
••re~z uçmıva çalıı

mak gibidir 
Ticaretinizde, aan'abnızd• 

muvaffak olmak iatiyoraanız 

gazete iJA111na ehemmiyet ve 
riniz : Gazete illnı ilinlarır 
en ko1ayı, en ucuzu, en te 
ıirliaiclir. 

lfte il An tarifemiz: 

:: :: :: .. .. 
1 

t\lerkez acentesi: Galata Köprü başında 
Beyoğlu ~362. ~ube acentesi Sirkecide 

\Jühilrdar zade hını alnnda T el.lsr.274 

n AJYa~t sorıt posflsı n :: ( M E R S 1 N) npuru 4 
i~ f qriniuni Salı 17 de Sirkeci 
ji rıhtımından kalkarak Gelibolu, 

l
i I ~anakkale, KüçUkkuyu, Edremit, 

Burhaniye, Ayvahğa gidecek 
ve d8nftıte mezldlr iskelelerle 
birlikte Altınoluğa uğnyarak 

~U::: .. ~ada ~ Kuruı ~;.s fi gelecektir. 

4 • • • • 40 ğ Azimette Gelibolu için yiik 

, ........................... ... 
1
-v AK 1 Tın, lstanbuf Belediyesi ilanları 
Küçük ilftnlarıı1•~~~~~~~~~~~~. 

,_, -· .. tt ..... ··~~- • • Istanbul umumi mec-
: • • • • • • • • Tarı fe • • • • .. • • ., • 

~ ~ 0e1.~1·k ·:·· ;: i lisi toplanıyor: 
~ ! : : ~~ ~ f stanbnl Vilayetinden; 
• ihiivaç kalmavın· : Istaııhul rnıumi ~leclisr, Te~riuisaninin 6 ıncı per-
: cava kadar (azamı 100: sembe alimi saat 14 te belediye merkezindeki .iairtl 
: 1 O defa) il.§n edil- • • ..., 
: mek ·/fzere maA/a : mahsnsJda lıiriucı ictima senesi mlizakeraıına başlıya-• . . 
• Abonelerimizin her üç aylıAt için • cakrır. Huzrıame aşağıda yazıhdır. Keyfiyet azayı k -
; bir defuı meccanen : bl" - d 1 k l b a. • • ramırı adresleri ne avn a'\ .. TI le ıg e ı nıe e erauer 
• 4 satırı ıeçea l!Aalann fazla ~atın • J • • • I~ 5 er turıq ummoluour. • 3 l 1 J d ·ı • OIUJlUr ~ ......................... ı -llt ze e er ~ e ı an . . . . , . 

Glimriik k~mis;o;~u aranı· 1 inci içtima 1 1nc1 ın ıkat 
yor - Gümrük tarifesinin tatbikatını Müzakere Ruznamesi 

2 • • • • 100 i! alınmaz. 
, • • • .. ıoo H------------.. 

Re.mı tl&nı... IODUDCU .. yıf ad. ıo Krü 1 .. bzon bı·rı·nrı· nn,fo,
1 ilin memurumuz size fay- ı· 1 u b ruowı 

dalı bir ilinın tekil ve üc
reti için hizmet etmeie ha
zırdır. 

ı •••ıı:ı wıım:m:ı:11m 

(MahmutŞevketPap) vapuru 4 

~:r~ Salı akşamı 
l .ta:nbul malahmn a.slige birinci ti-

earet daireainden: 

Müflis Mehmet Emin Efendi alacaJc. 

Jılann ikinci toplanmaaından sonra ma 
saya müracaat eden alacaklılann sıra 
~elteri yapıldıfı dhetle alakadarların 
ınahkeme kalemine müracaatla Rıra 

defterini tetkik edebilecekleri ilAn olu
nur. 

Ut 1 el len Memurluğundan: 
Bir borçtan dolayı mahcuz 

ft paraya çevrilme8i mukarrer 

Maun renginde Ayna maa kon· 
aol •e Çini aoba •e saire 5 T eı· 
riniaani 930 tarihinde saat 10 dan 

itibaren Fatibde Kitip Maslabat
tin mahalle.inde Mehmet Dede 

aokağında 11 No. lı hane ön6n
de paraya çenilecejinden talip 
olanlann gün ve Hati mezkiirde 
ıneakar mahalde hazır bulunma
lan illn olunur. 

'V AKIT,, e abo
ne olunuz 

sanı 

Galata rıhtımından kalkarak 
Zonguldak, lnebolu, Sinop, Sam 
sun, Giresun, Trabzon, Ri
zeye gidecek ve d6n6fte Sfir
mene, Trabzon, Tirebolu, Gire
sun, Ordu, Ünye, Samsun 
Sinop, lnebolu, Zonguldağa 
uğrıyarak gelecektir. 

Mersin postası 
(Çanakkale) vapuru 5 Teş

rinisani çarşamba 11 de Galata 
Rıhtımından kalkarak Çanak
kale, lzmir, Küllük, Bodrum, 
Rados, Fethiye, Finike, An
talya, Aliiyeye uğrayarakMer
•İne gidecek ve d6nüıte ayni 

iskelelerle beraber Taşucu, Ana· 
ura, Kutaduına uğrıyacakbr. 

Andifli, Kalkan yolcu 
ve yilkil gidiş ve geliıte F et
hiyede aktarma auretile abnıp 
verilir. 

Çanakkale için yük alınmaz. 

3 T etrinisani pazartesi Ban
dırma postası yapılmayacaktır. 

bibıkk1n bilen terbiyeli gümrükçü şirket 1 _ Meclisin açılması. 
çin aranıyor. Taliplerin B S. rümuzu 2 - Reia vekillerile katiplerden mllrekkep riyaset divanının 
ile Istanbul 75 numaralı posta kutusuna 
müracaatları mercudur. (4) ve daimi encümen ile diğer encllmenlerin intihabı. 

Para kazanmak ister misinir? 3 - 929 Hesabı kat'isi 
4 - KlnunuAni iptidasından muteber olmak üzre bet aylık Hanımlara beylere kolıf bir iş işiniz ol-

ma~~ zıman~rdan ~ti~de edecek~~z l~~b~üt~ç~e~n~in~t:e~v:d:ii~·~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~i 
2 • 4 ırasında müracaat. lstanbul dör- lıtanbul Belediyesinden: AlellCimum apor mahallerinin ve bil-
düncü vakıf han içinde unionkoltesriat haua futbol meydanlannan haiz olması lizımgelen şeraiti •ıhhi-
<7>· yeai hakkında enctımenin karanna iktiran eden talimatname 

Takaitle - Hınımlıra beylere elbi· afaj1da g&terilmiftir. Alikadar olanların itbu talimatname ah-
selik kumaşlar hınımtarı beylere bızır kamına teyfiki hareket eylemeleri lüzumu illn olunur. 
ısmulıma elbiseler Paltolar mantolar AlelUimum ıpor mahallerinin bilhassa futbol meydanlarının 
muşambalar htr nevi •yakhplan lastikler atideki feraiti haiz olması elzemdir. 
.-şonlar lstanbul dördüncü valcifbın 
içinde Unionkoltesriat (7) 1 - Sabanın zemini kaymıyacak ve çamur tutmıyacak ve 

pek kuru havalarda toz olmayacak bir tarzı mabsuıta ihzar 
Marailya kiremitleri hakkında edilmeıi. 

bir mntebauaa uata: - Plan 
2 - Saha dahiline airecek olanlann ıokak ayakkaplarile tertip fabrika inşa eder. Keza her .kire· e 

mit fabrikasını elzem olan husust mar- girmemeleri temin edilmeli. 
sil_yı kiremitleri için zikzaklı rink blçi· 3 - Sureti mahsusada tahdit edilecek olan oyun aahaaanın 
mı lurunlar inşa eder. Adres Iscanbul dıtarısında vila'ati kifiyede dairenmidar gezinti mahalli bırakılmalı. 
Sirkeci Şahinpaşa oteli Slavlıo Şurkof ('l) 4 - Seyirci tribOnleri bu ~ezinti badudunun haricinde Ye 

•ı metaneti mat lubacla yapılmalı. 

1 
M. M. y. •atin elam• h•J•ti 5 - Meydanm heyeti umumiyeai hariçten her torlft bayva-

il6nları naba duhulüne meydan bırakmayacak •urette dıvar veya o mi-
sillu bir mania ile ihata Ye muhafaza edilmelidir. 

6 - Meydan dahilinde otların ve çimenlerin ne,vtinemaaına 
meydan Yerilmemeli. 

7 - Meydanın vülat ve ceaametine g&re kifi adette bell
ları mebzur ıuyu ve oyuncuların fiyinip ıoyunicağı mahfuz oda
lan •e yıkanacak mahalleri havi olmaladır. 

• • --~~~~~·~~~~~~~~~ 

Ordu için 1500 adet katküt aleni 
münakasaya konmuttur. JbıJesi 12'1 l 
930 Çarşanbı günü s.111 15 te Fındık

lıda hey'etimizde yıpılıcaknr. Taliplerin 
yirmi taiuifıik pu mukaollindc şartna

mesini hey"etimizden almalan ve ihale 
saatinden ene) te'mlnatlarile hey'etimizde 
hazır bulunmaları. 

latanbul Belediye8inden: BeyotJu tepbirhanesi yanın jaki ar
aada bulunan seyyar hamam satılacaktır. Talipler hamamı ma· 
hallinde f6rmeleri pazarlık için de 6 Tefrinisani 930 perşembe 

Emlak ve Eytanı bank.ası umum 
müdiirlüO-iiııden: 

M '·ı o evecı erile eYSafı mahsuaası aıaiında yazılı iki parça emllkin 
l&bfı müzayedeye konmuştur. 

1 rt - . Müzayede kapala zarf usulü iledir. lhale 1 O teşrinisani 930 P:;- eaı gtinO saat on altıda banka idare meclisi huzuru ile icra 
d 1 

dce:tir: Tal!p olanlar beher mülkün hizasında gösterilen mik-
ar a emınat ıraeıine mecbur olup bu teminat varakasını teklif 

IDek~uplan il~ beraber makbuz mukı.bilinde bizzat ve yahut ihale 
•eclıaıne yetıımek lizera taahhütlü olarak postaya tevdi ederler. 
talr ~t)-. l~ale bedeli ilk taksit peşin alınmak şartile sekiz sene'ri 

• • • 
Kapalı zarfla münakasaya ko-

nulan d~kuz kalem balar edevatına 
verilen fi:..tler gali aörül~üiünden 
3/ 11/ 930 pazartesi günü ıaat 13,30 
da ihalesi yapılm.lk üzre pazarlığa 
çıkanlm19tır. Taliplerin ıartnameıi· 
ni ve nümunelerini .ıörmek ~~ere 

her aür. ~ ihale ' .. atinden evvel te
minatfo.rile F ım!ıldıda heyetimize 
müracaa~Jan. 

• • • 
•ı e ıatifa o!unur. 3 Trabzondaki kıtaat ve mOeMesatm 

U - - Talip olanların lstanbul •eya lzmir şubeleri!Dize veya -um ildü l "k E ihtiyacı olan sığır eti kapalı zarfJa mü-
•el . m r ü mlik idaresine nıiiracaatla mufassal mOtalea et- nakasaya konmuştur. ihalesi 23)11)9.'JO 
lif erı._Ye müzayedeye ittirak halinde bimOahasını alıp imza ve tek 

_ lbeıduplanna raptetmeleri icap eder. Pazar günü saat 15 te Trabzon askeri 

~~~~~N~==~~~~=~~~~~~------------~~~~~""h~~~~ - • o. Mevkii Cinsi Ye No. Emlak No. Teminat 4 hr. Ta1iplerin prtname almak ve tek· 
l Bctiktaş Abbasağa Bostan etrafı 4,6,8 500 L lifJerinf vermek üzere te'mlnatlariyle 

mahallesi Hasanpa· duvarla mu- mezkftr komisiyona müracaatları. 
ta deresi. hat iki kuyu- • • • 

su mevcut ta
kriben 2380 
metro murab-

7"1. O baı arazi. 
skndarda Altunizade Valde bağ,ahır ve 31,33,35 600 L. 

samanlık gibi me· 
baniyi ve iki ku
yuyu ihtiva eden 
tahminen 167 dö-
nüm• razi. 

Tütün İnhisar umum 
müdirliğinden: 

100 kilo : Karpit M adet : Pirinç saç levha 
.. Çelik ,, ,, 

M 3 " : T e.Yiyeci mengenesi 

1116 Gbayaaaı tekarrur eden bu Je\•azım için cVTelce yapılan aleni 
illi D~kaaa~a tOr.cann teklif ettikleri fiatlar haddi layık görülme
~r. Talıp ~lanlar~n, son fiatlannı •ermek Ozere ( 17 Tetriniaani 
~ Pazarteıı gGna saat 11 de Galatada mUbayaat komisyonuna 

caatlan. 

HaJata talip çıkmadığından ve moto
rin yağına verilen fiyatlar haddı layi

krnda görülmediğinden 5)11)930 Çar
şamba giinü saat on dörtte pazarhkla 
ahnacaktrr. Taliplerin şartname ve nü· 
munesini Fındıklıda Heyetimizde gör· 
meJeri ve ihale saatinden nveJ teminat 
Jariyle Heyetimizde hazır bulunmalan. 

1 Jandarma lmalAthanesf L- 11Anları 

19760 ili 21760 takım maa 
ıerpuş ve Tozluk yazlık elbise 
Biçki ve imlliyesi kapalı zarfla 
münakasaya konuldu. Münakasa 
8-11-930 Cu•artesi gilnO saat 
on dörtte lstanbulda Gedikpa
pba jandarma imalAthanesinde 

yapılacakter. Şartname imalit
baneden tevıi olunur. T eklifna
menin tar11 iınliaı ıartnamede 
yazılıdu. 

gODI uat on bqe kadar levaZJm mttdOrlOğOne gelmeleri. 

Bayazıt ıuber idariyesinden: Sahipsiz bir merkep bulunmuı
tur. Sekiz gün içinde müracaat edilmeue sablacakhr. 

Tütün İnhisarı Umumi Mü
dirliğinden: 

Evvelce ( 15 Te9rinisani 930) Çarıamba gDnn kapalı zarfla mD
nakanaının yapılacağı ilin edilen (300,000) yarda beyaz kaneviçe
nin milnakaaası görülen lüzum üzerine (26Teıriııisani 930)Çarıamba 
günllne tilik olunmuştur. 

* * ,_fütiin 
ğinden: 

Inhisarı 

200: Paket san kapaül 

.. 
Umumi 

2000 : Adet teniyeci zampara kliıdı 
1000 : ,, marangoz " ,, 
250 : ,, sünger 
100 : Kilo kaol birer kiloluk tenekelerde 
20 : ,, ,, 250 gramlık ,, 

~iudirJi-

MezkOr Je•azım aleni mDnakaaa ile satın alınacaktır. Talip 
olanların Yüzde 7,5 teminat akçeıile ( 8 Teırinisani) Cumartesi 
gilnll saat 11 de Gatada milbayaat komisyonuna müracaatları. 

Kok kömüru ve mazot mu-
na kasası: 

Kilo 
20,COO 

b,!5CO 
Kok kömiirii 
l\lazot 

Pendik bakteriyolojibanei baytarİ•İne lO:rumu olan mUnalc:asaya 
konulan yukarıda miktarlara yazıla Kok kömürü Ye Mazot 5 teşrini 
sani 930 tarihine mnsadif çarşamba gllnll aaat 14 le aleni münaka
sa suretile ihaleleri icra kılınacağından itaya talip olanlann yevmi 
mezkürda ve {artnamelerini görmek isteyenlerin de hergiln defter
darhk binasında müesseıatı iktıaadiye mubayaat komisyonuna mi'
racaat eylemeleri. 



z - 8 -V AKIT 3 Teıriniaani 1930 --l!l!!!!!!l-l!B!lll!!!!!!!!!l!!!!!!!!!l!!!!!!!!ıml!!!!'!!!!!!!!!!!!l!!l!!!!!!!!l!!!!m9!!!!!!!!!!!1•----------------!!!:!==~=~=~====~===~~==ı=!!! 

• c.. 
-=-
-c cc.. 

- ta c> 
m 
N :::S 
m '-c: o 
ta UJ 

~~ 
ti) 

«J 

Karacabey belediye 
dairesinden: 

Karacabey belediyesine muk
tazi bin metro tulünde kutru 
dahilisi 12,5 santimlik kordon
lu ambuvatmanlı font su borusu 
18 Teırinevvel 930 tarihinden 
18 T eırinisani 930 tarihine ka
ri ar bir ay mOddetle ve kapah 

f usulile münakasaya çıkan!-
ır. 

r eklif olunan bedel haddi li
y ııc görülürse 18 Teşrinsani 930 
Salı günü saat 16 da ihalei kat' -
iyesi icra kılınacaktır. Talip 
olanların yUzde yedi buçuk dipo
zito veya banka mektubuntı ha
milen teklif mektuplarını müd· 
deti mezkfıre zarfında belediye 
encümenine tevdi etmeleri Ye 
ıartnameyi Istanbulda tütün 
gilmrilk Tuzcularda 3 No. da 
Karacabey şirketinden talep et
meleri ilin olunur. 

Üsküdar T:ıpu idaresinden: 

Cadde bostanı iskelesile müt
temilatının Seyriaefain idareıi 

namına scnetaiz tasarrufata kı

yasen senede rabh için mahal-
1 nde takkikat icra kılınacağın

dan gerek iskele ve gerek müı

t emilatına tasarruf iddiasında 
bulunanların vesaiki tasarrufiye
lerile birlikte muayyen olan 

9-11-930 tarihine müıadif Pazar 
..,i.lnü saat 9 da mahallinde Tapu . 
11cmuruna müracaat etmeleri 
lzumu i ı in olunur. 

Satılık arsa 
Bık.ırköyünae Aksu mevkiinde çimen -

ı fabrikası ittisalinde fabrika ) &pılma
,ına elverişli kırk dönümden fazla bir 
ursa satı lık tır. Gazetemize S,Z. rumuzile 
mürıca:ıtlan. 

.~ 

ve en müntahap rekabetsiz mallarımızdan bir kaçının fiatlarn 

Lira Lira 
FlamendO Mantoluk ve_ elbiselik 7 75 5 b hJ klar Hanımlara mah- 7 80 

g kahve rengı veya IA· 1 8 8 J sus Pirene kuma- 1 
· u şından zengin işlemeli 

cıvert metros 3 90 p il ler Hanımları mah- 7 50 Tuld Son moda kumaş metrosu , u over sus safi yiln yeni , 

Tw•d 3 90 desenlerde 
Spor mantolar için, metrosu 1 J•Je)er Hanımlara mahsus yekrenk 8 

D Şık mantolar için siyah veya 5 75 1 veva desenli 
ra lAcivert, metrosu , Pi1· amalar !i•.n~mlaz:a mahsus 6 7 5 

t Gündilz roplar için 5 75 ..,. çızgılı . fanıla.dan yı- 1 Krep sa en iyi cins, metrosu , kanabi lır ve teminatıı 
K ep J·or1·etTamamen ipekli, siyah4 50 Fötr merinos Jt•~t ı 60· -~n r veya renkli metrosu , mun ap , 1tl aren 

.. renklerde 

Fi d() 5g.s:a Gayet munta- 7 ~ • b 1 Son moda 1 40 ameng .... bap desenlerde ~enıy ere er 300 ve ., 
ipekli kumaş metresi k • J Suni ipek- O 65 

V 1 •f Gece roplan ve man-6 7 5 ipe lı ÇOr8p Br ten son , 
e Ur ŞI OD tolar için metrosu , derece dayanıklı 95 ve 

M t 1 Hanımlara mahsus iyi 34 E(d• i Hanımlara mahsus güde-3 50 an o ar cims tuitten ipek astarlı 1 ven er ri yıkanabilir teminatlı , 

Mantolar ~~~1n~~.;~h:~~~!j65 Kostüml~r Safi to~ 1~::odant6,50 
men krep döşen astarlı V J A d J bir metro e-

ve kürkle müzeyyen e ur Dg e ninde \'e mün 3 50 
M•nfo}Ar Kürkten (kolum - 115 (FeJpa) tahap renklre- ı 

..,. ..,. b ia fötrosundan) .,. de metrosu 

Mağazanın ikinci katında açılan (Manto, şapka ve rop). 
modelleri mesherj 15 Te,rinisaniye kadar devam edecektır 

--1 EY O G l U 
. ~ ' . 

'~ . . ,.~. -

Erzak ve levazı111. 
saire ın:ii.nakasası 

Yüksek orman mektebile Orman Ameliyat 
mektebi ilanı 

Yüksen Orman mektebi Rektörlüğünden : 
Büyükdere Balı~ekö .' ünde kain JÜksek Orman meklel>ile Ormau amel y.ı t uwkte

hin)n vedi aylık erzak ve levuzınn sairesi kapalı zarf usulile 11 1 iiırnka~ay a koıınıuşıur. 
Taliplerin şartnamelerini görmek üzere her giin ve müuakasay .ı işıira k ç ı n t.le ~ evıuı 
ihale olan l 2 Te!"rınisani 930 tarihine miisadil ç .•rşarnba günü saat ı 4 de t.lt•fıerdarhk 
b;nası dahilinde ı~ıiiess~sıı tı rkıısadiye mübayaal komi~yonuna gelnıeleri il:iu olurıur. 

1 Defterdarık llanlar'7J 

SATILIK AllSA No. 14 -
Cami soka~ı, llüsey ı n ağa 
malıall~si. ({ocannısıaf'apa~a 

( S : ı ıu3l)'3 şiimeıı<lüfer ve 
ıram vav ı sLasvonlar11ıa \ a-

., ıl • • 

k11 · dır.) 4 dönüm nukda-
ruufa, 4 seııe \ 'e 4 taksitte 
verılm~k şartiJe 60 >0 Jira 
satış pazarlı kh.<lır. 11 Teş
rinisaui 93 ı salı 15 Def-
trrdaı·hkta ( R-380 ) . 

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

TAYYARE PiYANGOSU B!LETiNI 
ALiNiZ. 

4 üncü keşide 11 Teşrinisani 1930 dadır. 

lJüyük ikran1tye 45,000 
ıı~ı~= Jll!l~ll 

Edirne kız muallim 
müdüriyetinden : 

liradır. 

'1111111111''. 

mektebi 

Türk anonim 

Muhim İlan 
Silahtar ile Kurtuluı arasında 

yüksek Tevettürlü bir havai hat 
teıis edilmiştir. Eu hatta her ne 
suretle olursa olıun teırıas 

etmek ölümü intaç edeceği 
muhterem ahalinin ciddi nazara 
dikkatine arzolunur. 

Binaenaleyh, halkan direklere 
tırmanmak, tellere uçurtma tak
mak ve tellerin mermbut bulun
duğu fincanları { izolatörleri ) 
kırmaktan sakınması icap eder. 

Hatta yere düşmüş bile oisa, 
her hangi bir tele dokunme k 
dahi ölümle neticelenen bir 
kazayı mucip olabileceğ" n<len 
yine tehlikelidir. 

Bugünlerde batta .. -·reti kat'· 
iyede cereyan veri1ec. J• ve tec• 
rübe!er yapılacağı ci.1€tle timdi
dcn tellerde daimi surete cereyan 
mevcut farzed ilmelidir. 

Binaenaleyh hattı hasara 
uğaratacak ve cereyan ilasmı 

sektedar eyleyecek her ha
reketin hukuku umumiyeyi ihlal 
eden b ir cürüm t~ş'ı il edeceği 
muhterem ahaliye ilin olunur. 

Isanbul 2- J 1 930 

f c:tıınbul K:ıdi köy sulh icra d:ıirc~im!en: 

Madam Anriğin Nerses efendi 
zimmetindeki a lacağ ını 1 emin 
için furuhtu mukarrer mahcuz 
bir ayna bir konso'un 15-11· 930 
tarihine müsadif pazar günü saat 
14 den itibaren açık arttırma 

suretile kadiköyünde pazar ma
ha linde sahlacağı ilin olunur. 

* SATILIK DÜ•· AK N 
IJISSESI No. 8 - Valdt>
haın ahı çakmaçılar, 9 da 
6 hissesi mezktıı· hissenin 
kıymeti peşin par.ı ıle 5 JO 
liradır . Satış pazal'lıkla ı ı 

Teşrinisaııi 930 Sah 15 
Defterdarlıkta ( H- 376) 

Edirne kız muallim mektebinde dahili i şJeri idare n müstahde- il 
mine nezaı et edecek muktedir ve bu gib i işlerde evve ce bulunmuş 
bir hamına ihtiyaç vardır. iaşe ve ibatesi mektepçe temin edi lecek 

ı'VI ü ra.caa.t. evi 
Emlllk alı r ve s:ıt:ır. ikraz ve ipotek 
iş lcri yapar ve her hangi bir ınür:ı 

k hul eder. Tel. B. O 474 
ve kendisine işine ve iktidarı n;s1Jetinde maaş ve Edirneye kadar 
harcırahı verilecektir. Ta ıip ol ,. n ların iktidar derece!erini hüviyetle
rini ve talepler·n; ı'endı el yctı.uarile me.ıdep müdürlüğüne tahriren 
bildlrmelerı i!iil olunur. ---· 

<~ ıl.ıt ı Alı.!k:.iva<li hanı 
... MGf ssisi :- FcrH -'4J 
Mes'ul l\lüdür: Refik .A.b-' 


