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Harici Haberler 1 

Rus huriudunda Zelzele 
Gandi ile yapılan itil:if- Balkanlard"' nıu··hı·m •• haaa- Eatonyau ,. aralandı Rua 
nanıe har<lret uyandırdı ratı mucip oldu muhahu öldü 

intihap kanunu 
Onuncu madde 

tadil edildi Hindistan umumi valisi ile Belgrat, (A.A .) - Eu sabah Reval, 8 (A.A) - Ela ajansı 
Hindistan milliyetperverler reisi Skople, Strumniça ve Doyran bildiriyor: Estonya tarafından Ankara, 9 (Telefon) - Millet l\fec-
Gandi araıında aktolunan itilaf- havalisinde yeniden şiddetli zel- • gelen bir şahıs bu sabah Rus Jisi bugünkü i ~tima rnda intihaln meh'-
t du b h t · uı-an kanunu mu,akl\atinin onuncu an n • se mış ve onun ma- zeleler olmuctur. Telefon ve tel- hududunu geçmek teşebbüsünde 
ni ve fÜmulünii izah etmiştik. " 'maddesine bir frkrn ilavesi hakkrndnki 

graf muhaberelerınin tamamile bulunmuıztur. Kendisini tevkife ı k .. k t · ı· B .. Bu,Unkü telgraflar Gandinin iti- " anunu muza ·ere e mıs ır. u muna· 
lif mevaddını tatbika diğer ta- inkıtaa uğraması yüzünden he- çalışan Eıtonya'lı bir asker Rus sehetle Dahiliye Velik1 ~· haya Bey 
raftan Hindistan hükumetinin si- nüz teeyylit etmiyen ba:ıı haber- hududu muhafızlarından biri ta- 1 ıcanunun teklifini icap ettiren sebep· 
yasi mahpusları tahliyeye ba,la- lere göre100kişi ölmüş lOOkadar rafından yaralanmıfllr. ler hakkında izahat vermiştir. 
dağını haber veriyor. kimse de yaraıanmıttır. Yaralı Estonyah asker muka· Müzakere netice inde intiha hı m<' lı'· 

f 
usan kanunu mu,·akkatinin onuncu 

Bu itilif Londrada muhtelif Sofya, 8 ( A.A ı - Eu sabah belede bulunmuş, hudut muha 171 maddesine aşağıdaki frkra il:i'\'e erlil· 
ıekillerde telikki olun-uştur. bir zelzele vDkubulmuı, bırçok ile hududu geçmeğe çalıtın mi. tir : 
AYam kamarasında amele meb- yerlerde bilhassa Neski &.asaba- meçhul ıahsı öldürmüıtür. Ruslar "Eğer fesih , iptal ,.e meclis heyeti· 
usları i1e liberallar itilafı aUuşlar- sanda ehemmiyetli hasarata ıe· cesetleri alıp götürmüşlerdir. Bu ni te\';ikil edecek miktarda aza Ye yedek 
la karşılarnıı, muhafazakirlar bep olmuıtur. Bu kaaabada 2 meçhul adamın Rua askerile söz aza kalmamak gibi ebepJerle beledi~ e 
ıUkfit etmişlerdir. kişinin öldüğü haber alınmıştır d k R d t meclisinin teı;ekkülü mümkün olmayan 

birliğı e ere usyaya av e ~ 
Muhafazakarların gazetelerine Birçok yerlerde ahali büyük bir k yerlerde helediJe hududu dahilindeki 

J fn ff etmek istiyen bir Bolşevi me-göre bu iti 1 ame ile muza er korku ve tellş ıçinde evlerini mahalle ihtiyar heyetleri belediye re· 
olan Gandidir ve mağlfıp olan bırakıp üstü açık yerlere çekil- ınuru olduğu zannedilmektedir. isinin ,.e belediye kanununun 90 ıncı 
ingilteredir. Bununla beraber mektedir. Bu hadise, Estonya toprağında maddesi mucibince na bolunan reis,·eki 
bu gazetelerde medeni isyana Atina, 8 (A.A) - Dün vüku- vukubulmuttur. linin riyaseti altında belediye hinaıı;ın. 
nihayet verilmesini memnuniyet- bulan zelzelede Selinik havali· Yunan-Bulgar hudut da toplanarak belediye meclisi azalığı · 
le kaydetmekte, yalnız buna sindeki diğer kasabalarda da na intihap olunmak vasfını haiz olmrık 
mukabil İngiliz nüfuzunun yıkıl- birçok evler yıkılm1ştır. Bil1ıa1aa hadisesi üzere kendi aralarında nya hariçten 
dığını s6ylemektedirler. Doyran kilisesi harap olmu, ve Atina, 8 (A. A.) - Hudut boyunda- yukarda gösterilen miktarda he~·cti 

Yeni itilafname mucibince, çökmüştür. Bu zelzele tiddeti iti- ki a!lkeri memul'lann gönderdikleri ra· teftişiye azası se~ebilirler .. , . 
Hindistanın Sahil halkı tuz ya· bariylel 928 de Bulgaristanda vü· porlara nazaran, dünkü hadise Bulguı Bundan sonra .1927. senesı mart, a-
pabilecek ve satacak, Gandi ile kubulan hareketi arzı andırmak- pornaklarile Yunan askerleri ara!lrnda ğusto~ aylarınöa daıt ·ıddı::~nı :~~as:h~~ 
arkadııları, ingiliz malları aley- tadır. bir karşılaşma ve sarpışmadan ileri rapor arının & n erı ıgl a ·ın a u 
binde mllcadeleye devam ede- 'l'okio, 9 (A.A.) - Hokkaido adasın gelmiştir. Pomaklar, yunan askerlerine ~azbata okunmuştur.. Maz~atanın ~d.· 
Cek, yalnız bu hareketin devamı da bir zelzele olmuş ,·e ayni zamanda ateş a~mışlar, bunlar da ayni suretle ~ır.e \'e mevaddı gıdaıy~ tıcaretler~te 

• • • • 1 k' ıştıgal eden lstanbul tıcarethanelerın· 
••nasında teca•üzk.:;rane b"ır va· sarsıntıları Tok1oda da hıssedılmiştır. mukabelede bulunmuşlardır. \ a a ma d b 1 d k b 1 'hb .. 
- • a d h · ı· · k k d h d 1 . . . . ti . en azı ann an \'U u u an ı ar u· A a a a ısı or ·u ,.e e şete ucar o • halline zabıtıenn yetışrnesı zenne a· . . t•ht~k . . k d 

1 ziyet alınmayacaktır. t ,.1 ddl h t h ." t . . . Z . 1 t hk'k t . zerıne ıs 1 (\ vergısı me tumatı o a-
muş ur. ·' a a~ra e emmıye sız· tef kesilmışhr. ,abıt er a ı a 'ap· .1 1 1 · kt'I d 

G d. 1 \' · • "f 1 . . . . 1 • . • yısı e a ınmış o an cezaı na ı er en an 1 ça ışı .. or dır. ~u usça te efat ) oktuı. Bu ze mag"a haşlamı.;;lardır illüfuS('U :ı:ayıat hb. ')1\0 ihb .. . d t 
• • • • • " • • J ınu ıre ·w ve arname uzenn e a· 

Londra, 8 ( A.A ) - Gandi, zele, şımaU ,.e merkezı \'a~ı bır saha yoktur. k " 1 k h tt h k t tal' t 
d h·ı· d h" d'l ı t• 1930 · ıp o unaca a ı are e e ıma valii umumi ile husule gelen iti- a ı ın e ısse l mış tr. senesı S )o B l 'ndc . . . . . . 

f d 119·r. J l k d dlJ . '- ar er 1 veren ,.e tedabırı muktazıye ıttıhazıJe 
l&f 1 lı' de ücadeleye ve ro zar ın a · -• ze ze e ·ay e mı:;ı k"b t ı · · · · ·· d' 

e ın ın p - olup bunların eskerisi ancak sismoğra( Bertin, 8 (A •. A.) - Şarl~ ~a~lin, .Y~ ta · ı a ı azıme ,·e nezaretı. ~ute?'a 1· 

pagandaya giriımiştir. aleti tarafından kaydolunabilecek de· ı·ın sabah Berhne gelecektır. Kend~~:- yede bulunan n b~ ~apta ıfaı h1~~~_t 
8 bin kişi tahliye edildi recede hafif olmuştur. Bu rakam, ni hauretli bir surette karşılamak uz· e~en deft~rdar Yekılı Ye kontr~I mu cJ~~ 

Londral 9 (A.A) - Yenı" Del- ı k 4 - • l"d' re hazırlıklar vapılmı,,.tır. ru ve tctkık memurlanna mutefernk norma ra ·amın ,·> mıs ı ır. · :. . . . . 
biden alınan son haberlere göre Ş'k 9 ( A A) ,..i . ..,.. 1 ....ı • t' h b t mıktarlarda tahakkuk ettırılen 966 Jı. 

. ~ ago, ·"· ·. ~ 111 .~ııa~ g~ u sp::ınyaua 10 1 a a ra ikramiye meselesinden MaJiye ve 
siyasi mevkuflardan 8,000 kifi tızerınde met dalgalan 'e g&Jet şıd· I\ladrit 8 (A \) Hükumet muh· B.. .. 1 · b t 1 .ı 1. · 

d b b b k ı · · h" u .. k d" · • "' • - ' utçe encumen en maz a a annua"t a a ser est ıra ı mışbr. detlı bır fırtına uı, nı surme te ır. tt-lif intiha tann rnpılacağı tarihleri . . . .. . . 1 -•-•••ıııı ınnoııuunınmıııuııııım"' ,,,, ııımıın.ııınnıııınnıııuııııımn11111 s hl k ·r b' k t· b k ..;'J .. tUlU· P • • • . . . noktaı nazaı etı afında muzakeı e a !:r • l in" .. ı · · .,e r. esı ır ar u a a. ı e or tesbit etmistiı". Kortes meclıslerı ınh· t 
er 1 soy uyor. dür. Mühim maddi tıa~nt vukuu ha· . : . kt . M ı·. mJş ır. .. . 

Hakikat bunun hil;lfıııadır. . . .. . . . . . habatı hazıranda )apılaca rı . ec 1~ Bunun uzenne bazr münakaşabr 
. . . . bu \erılıyor. ~ımdıve kadar 7 kışı ol· - ı . kt . . . .. 

Anglikan kıhsesı çoktanbe11 ka· .. . .. · lcr, l .> temmuzda top anaca n. o1muş Hasan l<'ehmı B. Mahye encume· 
tolik kil' ine yanaşmak ve onunla bir nıuRşt·ü.r. , ,. t 

1 9 
(AA) _ 'I." l"f . . ~la ke<lon yada zelzele ninin noktai nazarını müdafaa etmiş. 

1 
. 

1 0 
. . • 1) o ıs a , . . na l ornt) u ,, . .1. . 'k . 1 . k k 

eınıek ıçln ça r ıyor. nun ıçın Fe· d " lf "' t 1 h 1 d S _ ... . Belgrat 8 (A. A.) _ u trumca ha· Malıye ,·ekı ı ıse ı ramıre erın aça ·-.1. • . k . . h' aru ununu a e eı n en aw ... mp~n • 1 "b' ·ıdfğ' . ·· 
ner kı ısesının atolıklık aley ın· d • • d . 3? d b. hintlin uJisinde ciddetli zelzeleler olmuştur. çr ık kanunu mucı ınce ,·en ını soy· 
d b. h k' I k . . e ısmın e 'e ... yaşın a ır . ~ 1 . . N t' d , . f \k B 

e Jr cep e te§ ı etme ıçın . k , ld kt .. k f k • • J d d emıştır. .. e ıce e a usu l sura ey 
Anıilfkan kitisesile birle mek istediği 1

1 
eknce :,adp.ı 

8
1 kan sontıa ah ~1 etslı .... on ra a yangın in teklifile mazbatanın bütce ve maliye 

. • . , ere · cese ı • a ramen o ne nne a ı · d (A 4. ) L d d kl .. 1 . d 'd t ~tk'k" k \'ant deeıldır. ,,,., b"IAh k 1 t IAn ra, S • 1~. - on ra o a- encumen erın e ,·enı en e ı ıne ·:ı· . . .. mıştır. • .. aaş ı .. are çı arı mış rr. . . . . · 
AhlAk tereddısıle mucadele etmek de C t b' t ktö .. t k 1 i b .ıt) rında korkunc hır yangrn ~rkmıştır. rar nrı1mıştır. 

• . • . k ese ır ra · run e er ej' ne a,,. ı . ' . f d ·ı 60 t 1 k b • · 
kıhse ışı olmaktan ço ·tan çıkmıştır. h 1 d H"k' t 1 . 1000 kadar ıtfaıye e ra ı le u um· Bal ın mei uııt cemıyetı .h u unuyor u. u ume memur aı r • • f . . ı·· .. . 

Maksadı son derece sarı surette kt lü 1 .1• 1 k .._ __ 1 kt"" ha ,.e beş demz ıt aı)e mo oru ) angını Ankara _ Balkan matbuat . . . . ma u n ngı ı;r; ere ·arşı ı..:n eme ç • • .. _ • , 

ifade ıçin bıraz mazıyc bakmak lazım- olduğu dostane hissiyattan dolayı ken· sondurmege çalı~mıştıı. • cemiyetinin Türk milli şubesi de 
dır. . . l'k kT disinden nefret eden ntandaşları fa. Ha va scf erlerı tesis edilmiıtir. Bu şubenin idare 

Mütareke devnnde Ang 1 ~n !. ıse- rafından katledilmiş olduğu zannında Londra, s (A. A.) - Büyük ingili:r. komitesi reisliğine Snrt meb'usu 
ıi Fenerin dili idi. Bu hilisenın ruesa· b d ~ k . ı· v. N 

Ut d' 1 hi . d b tt ulunmaktadırlar. hava kumpanyalan Lon ra ile Kap a· Mahmut, umumı lhp ıgıne ec. 
IMb ml ema ıyenAa ey :ı•z e .heyana a '."":""'. b' 

1
-. • - · k tasında muntazam ı;;ef erler yapmak iiz meddin Sadık, ve Balkan mille· 

u onuyor ve vrupauan ı racımııı 1. ını ır t':jtırerek takvıye etme , -re 38 b" "k ta eden mürekkep bir t' d b' · · t ·ı t ·k .. . . . . . re uyu yyar ın en ırını emsı e rne uzere 
mO~madi:~? 18~~or~~i· . t' k t k h;~. nıe . ele ıl~ ~ar~l~ttıkça hı~ıs!i>:'~ snahat filosu vücude getirmişlerdir. teıekkül eden idare heyetine de 

ener ı~sı~ın a ış ı~a e me ·- e an amm~sı uzerın t en vas1 esır P~k yakında açılacak olan bu ha,11 ıse· Türk murahhası olarak Zeki 
te o1duiu bu ıttıhat harekeh o zaman icra etrnektır. f i d , t 'kil sevahat miiddetini M t b l · t 'b 1 . . }' . er enız arı e . ,, eau ey er ın ı ap o unmuf-
bqldamıkiı.1."eı •!tet~·hhimd ıı;dekı hhpro

1
pa· Ba~p~ğpa1s ot.k,·osd cenbapdhmnı sıya· 20 gün kısaltmış olacaktır. lardır. 

pn a ıse er ı ı a ı mura as arı setle ı~tı a e se,· ·e en u ur. · • 
tarafından idare olunmuştu. Artık rne e.Je bUtün açıklığı ile ta· Londrada f 1 rtı na 

Bunların bugün de ittihat ile i::.tlh· vazzuh etmiş bulunuyor. Londra, 8 (A. A.) - Bir müddete\'· 
dal ettikleri maksat yeni bir ehlisalip Bakalım ba§J>apaslık ile onun müda· vel batlamış olan fırtına şiddetle ıın. 
,·ücude getirmek, misyonerlik me51,. fileri ne diyecekler!.... küm sürmektedir. 

Rıtit Rıza trupu 
Atina, - Rıtit Rıza trupunun 

buraya gelmesi büyUk alika 
uyandırmıttır. Heyet Perşembe 

( Ü:.ı tarafı ı incı sa~'lfada ) 
müştemilat vardır. Bu arazi a_ttı~
lardanberi Ermeni cemaabnUt 

mülküdür. Elimizde mülga mah
kemei .şer 'iyeden alınmış huccet 

var. 
Sonz amanlarda belediye mU

dahale etti. «Bu, metrük, sahip
siz kabristandır» diye elimizden 
almak istedi. Halbu ki üzerinde 
ebniye bulunan bu yer, biıidl 
mülkümüzdür. 

Reis Şerefettin B. sordu: 
- Mülk olduğu ne malum· 

Tapuda kaydı var mı? 
-Tapuda k•ydı yoktur. Ancak 

elimizde mahkemei şer'iyedell 
alınmış h1jccet vardır. Belediye
nin müdahalesinin men 'ile bU 
arazinin tapuya kaydını istiyoruı. 
Belediyenin vekili Feyzi Bey, 
f Öyle mukabele etti : 

- Her belediye, kendi hu· 
dudu dahilinde mutlaka meıarhk 
tesisi mecburiyetindedir. Bun• 
mukabil kendisine bir hak ve
ri lmiştir. Burası metruk olduğun• 
göre, bu arazi belediyeye ait 
olmak lazım gelir. 1280 tarihin
denberi buraya artık ölü gömUl• 
müyor, Ermenilere sıhhi ve fenni 
ıeraiti haiz başka bir mezarlık 
tahsis edilmiştir. Orası artık 
metruktür. • 

Müddeinin kendisini şahsiyeti 
hükmiye farzederek böyle bit 
talepte bulunması gayri kanuni
dir. Esasen biz kendilerine mll
dahaleyi tazammun eder bir v•
raka göndermiş değiliz. Dahiliy• 
vekiletinin bir kararı vardır. B\14' 
ııu aleyhte görünce, alelacele bll 
yolda bir müracaatta bulundular· 
Halbuki dahiliye vekaletinin k•" 
rarının tetkik yeri, Şurayı devlet
tir. Sonra cemaat namına böyle 
bir dava açmaları, kanonun ru
huna mtmafid" . am:meft mc -
mu olacak bir sıfatları mevcut 
değildir. 

Necati B. , şu hadiıede merc!i 
adli ve hukukiye müracaat edı• 
lebileceğini, mahkemenin davaya 
görebileceğini ileri ılirdü. "Elin" 
de ötedenberi tapoya mukayyet 
olmıyan mülk bulunan bir mnlk 
sahibi, tapuya müracaat edip 
hüccetini gösterir, kaydmı yap
tırır. Tapu kararları aleyhine 
müracaat yeri, mabkemelerdir· 
Şurayı devlet, mercii rU'yeti mu· 
ayyen olmıyan hadiseleri tetkik 
eder.,, dedi. Münakaşalar oldu, 
neticede muhakeme, tehiri icr• 
kararının gelecek celseye kadar 
temdidi kararile, va:ife mesele· 
sinin tetkiki için 21 Marta bıra
kıldı. 

ıM .. •ıllllJmoıtıuınuwııı ıamınımm11111ımu..-..... •-..•"'"~ 
günü Olimpiya tiyatroıunda Saor 
ıon piyesile temsillerine baılıya
caktır. 

VAKIT.,nı tefrikas: 105 Yeiı ve heyecanından bütün ka· Onlar bu diditmede iken merdi· Namlunun ıoğukluiu ile ıur•11 

nı yüreiine toplanmıt olan arap ka ven batından bir vaveyladır kop· gıcıklanan dadı şimdi hemen 1111" 

nıımn ıuratı adeta beyazla9mı9tt. tu. Bu Karanfil dadı idi. Bahçede kamı değiıtirerek: .. ı: 
Şöyle haykırmaia bafladı: Çelebiden dineği yeyip yere yu· - Patlama. İki gözümün e.W' 

- Li. vallahi anahtar bende varlandıktan sonra ağa tutulmu~ patlama. Dadına kıyma va, va, ~'1 
1ok.. balık ıibi toprakların üzerinde hay aha benim süzelim. Karanfil .. ~ 

lclil içerden: li zamandır debelene debelene vü· kurban olıun ... Ayaklannın tur" 
- lnkirına kulak vermeyiniz. cudünün muvazenesini bulmıya hı olayım. 

Anahtar onun boynundadır. ~ğraıarak nihayet ayaia kalkabil- lclal kapı arkasından bağır~ 
ile çınıır çıngır bir öter. İclal Çe- - Rüyalarımda sen beni çok de Binti Betran ditlerini gıcırdata- mit hemen sopasına sarılıp Binti du: 
lebinin bu niduını bpkı horosun o fa böyle kurtarmııtın. Fakat ıözle· rak idilin bulunduğu odaya doğ- Betramn imdadına kotmu9tu. Heye - Dadıma ilitmeyiniz .. Kat119 

ıalebe sedasına benzeterek cevap rimi açınca kendimi yine müthit ha ru ağzının zehirlerini püskürdü. Ne candan bütün bütün çetrefilleşen fil sen de uslu otur ha .. 
verdi: kikat içinde bularak ailamıttım. dediğini yalnız filoıok anlıyarak: ıeaile yaygarayı basıyordu: Dadıyı böyle zelilane bir ıulb' 

- Buradayım Çelebi burada.. Bunun da muğfil bir rüya olmaaın- - Vay kafir karı vay... Sıcak - Aha ıizi gidi maymun köpek yatırdıktan sonra timdi üç er~ 
- Nerede? güzelim nerede? dan korkuyorum. iklimin azılı yılanı. . Sokamıyor. ler ben size eve girmesini iÖsteı·i· Binti Betranla uğratmağa vakit~ 
- Merdivenin sağ tarafmdald Çelebi kapıya yaklaıarak: Zehrini botuna ıaçıyor. Dedi.. rim timdi... lurlar. Filosofla Ali Senaver ~e 

kapalı odada... - Korkma lclil bu defa aidatı- Çelebi karının göğıüne el at- Bu gibi arbedelerde kullanmak karının saçlarından batını tiddetbİ 
Çelebi aeıin geldiği ciheti dinler cı bir rüya görmüyorsun. Mütah- mak için yaklaştı. Karı bağlı elle- için hazırlamıt olduğu müthiş so- gere gere arkaya çekerler. Çele 

'Jcen lclal tekrar etti: has bir hakikat içindesin .• Ali Se· rile bir ıey yapamadığına mukabil paıile kafa göz yarmağa atılırken anahtarı bulmak için boynuD"~ 
-Çelebi kaç defa bayıldım, ha- naver Bey, babam hep buradayız .. delikanlıyı ıaırmak için birkaç de- Çelebi bir tekme ile arabı ıofanm göğsünü karıttırır. Şirret Bet:,.. 

1ıldım kendi kendime ayıldım . Çelebi, yuvarlagım çevire çevire fa saldırdı. ta öbür ucuna kadar yuvarladık- gırtlağının bütün kuvvetile ki_h c;cli 
- Artık bayılma meleğim .. Se· kapıyı ıaraarak: Çelebi haykırıyordu: ' tan ıonra revolveri burnuna day1· ru ve kah kıli.rnetayı andırır 1~ p• 

reııcamın hita.m buldu... - Bunun anahtarı nerede? - Baba fU karının saçlarından yarak: kalınlı arabiyülibare çığlıklar 0 

- Kulaklarıma ;nanamıyorum.. lclil - Binti Betranın boynun· kafaımı arkaya çekiniz. Bunun ısır - Kıpırdama vallahi beynini rarak etrafı cm çın inletir. l) 
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Muame e vergisi [ Bu nasıl i•? Bu işe sız de şaşın ! 
Cemiyetlerde 

HamaUar 
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J Borsada bir hadise 
-

Surivede 
Bir Türk gencinin batına 

' ne gelmit? 
~furıng Klüp azasından Fehmı B_~·) 

i~ıninde genç bır türk :;eyyahı dun 
matbaamıza eeJdı. BizlmJe görüştü \l' 

~unları anlattı: 
"'ilen ttirk seyyahıyım. 9-10-930 da 

bir tetk·\ seyahati yapmak üzere yo
la çıktım. Tür.kiye hududunu ~ 
rek Jskenderuna gittim. Ben ecnebı 
lenerek dola 'mıyordum. Param \•ardı. 
lstediğim kadar istediğim yerde ~a~r
~ ordum. Etimdeki pasaportum mucıbın 
ce Suriyede ü~ ay kalabilmekliğim için 
müsaade edilmişti. Bir gün lskenderun 
daki Fransız istihparat ve emnniyeti U· 

ınumiye müfettişinin beni istediğini 
öyyJediler. Gittim müfeWşin yanı .k~· 
labalıktı. Bana (sen burada çetecılık 
teıkilatı yapmır.ı mı geldin. Bak .. Sen 
ıceldiğindenl>eri ,·ukuat arttı. Senı hu· 
dut haricine süreceğit) dedi. Mevcut IOO 
elli liramı aldılar. Defterlerimi kopar 
drlar. 

Söyliyeceğin varsa ı;öyle dediler. 
Ben: "yapacağım bir şey varsa . 0 d~· 
kanun dahilinde şikfıyet etmektır,. de· 
dim. 

- Vay biz kanunsuz iş mi yapryo
ruz, diye üzerime atıldı. Rasgele to· 
katladı. Ce\'ap ,·eremedim. Ilaps~ at· 
trlar. Cç gün yattım. Hapiste . ıke~ 
kumandanın odasını süpürtmek ıstedı
Jer. Yapmadım. Nihayet beni ~.ud~
da getirerek elimdeki kelepçeyi çozdu· 
Jer. Serbe8t bıraktılar. Maruz kaldı· 
iılll hakaretten, hapisten "e paraları· 
l'nın ahnma..c::mdan dolayı Cebelibereket 
'alisine müracaat ve şikayet ettim. 
lskenderundan Fransızların mülhuk 
zabiti geldi. Görüştüler. Vali B. bu 
hadise He ehemmiyetli surette meşgul 
olacağını söyledi. Aradan iki ay geçti. 
Vali Re~·den Mlı.1 bir haber çıkmadı. 
Yapılan hakaret, hapis, paralanmın 

gitmesi galiba bana kAr kalacak. Baş· 
Jadığtm eyahat bu suretle yanda kal
dı. Şimdi ha ka yoldan gideceğim. 

Yalnız ben yapılan hakareti unutma
dım. 'vali Bey de unutmamalı ve bir 

utüa·k gencinin hakkını aramalıl .. 

Dispanserler 
Edirnekıpıdeki de yekınc'e 

e9ılıoak 

Mektep ve süt çocukları için 
şehrim:zde açılması kararlaştırı
lan üç dispanserden birinin Be· 
tiktıfta açıldığı yazılmıştı. 

Bu dispı ns r:erden Edirnekapıda 
açılacak olanı için Alipaıa med
resesi muvafık görülerek med
resenin, dispanser şekline konul
mak üzere tamirine başlanmıştır. 

lıtiına edilmı) en t it rikat6rler Sigorta şirketlerine bfr 
1oplanıycrler az insaf gerek! 

Yeni muamele vergisi layiha· Şehir belediyesinde itfaiye 
ıında muamele vergisinden İs· teşkilatı kin 300 bin lira la-
tisna edilmiyen fabrikatörler sa· zım. Yangrn teşkilatından 
nayi birHainde yapacakları içti- en ziyade istifade edecek olan 

e. sigorta şirketleridir. Beledi· 
maı bugüne tehir etmiflerdir. ye de sigorta şirketlerinin 

lJugün aynca birlik heyeti masra.tm üçte bfrJ olan Y'h 
umumiyesi toplanarak Ankara- bin lirayı temin etmelerini is-
dan dönen heyetin izahabnı tiyor. Her gün, her sa.niye 

ve her vesile ile çattığımız be· 
dinleyecek tir. lediyenin bu haklı talebi ö-

Bugünkü toplantılar hakkında,, nünde sigorta 8 irketlerinden 
Sanayi birliği .katibi umumisi bazıları Yan d:.mek btiyeır, 
Nazmi Nuri Bey dün kendisile bir kısmı da: • 

b. b · · · 1 - Peki bu parayı verelim, 
görüşen ır mu arrmmıze ıun arı ama biz de bu nrdiğjmiz pa-
söylemiştir: ı·ayı sigorta ettiğimiz e\·Jerin 

- Yeni kanun yalnız kuvvei sahiplerinden tahsil edelim! 
muharrikesi 15 beygirden fazJa J)iyorlar. Hatta bunun için 
olan imalathaneleri vçrgiye tabi ;\:r~:~aya heyetleı· gönderi. 

tuttuğundan diğer fabrikatörler Sigorta sirketlcri memle· 
endi~eye düşmüşlerdir. Fakat kette kafi derece kazanıyor· 

hır. Hatta bir hesap :yapıla· 
IstanbuJdaki müessesatı smaiye- tak olursa, baska memleket-
nin kısmı azamı on beş beygir- Ierdekilerine ~nazaran biz 
den az kuvvei mubarrike kul· pek çok .igorta ücreti ,·eri)o· 
landıklarından kanundan müstc- ruz. Yani bir .sürü şirketleri 

ı.-ırtrmızdan geçindiriyoruz. 
fit olmayanlar pek azdır. Bütün Bunların en cok kfır temin et· 
trikotaj, çorap, ekmek, fanile tikleri bir memlekette yine ken 

Yeni idare ney'etıne kimleri 
seçtiler? 

Hamallar cemiyeti idare hey· 
eti intihabı evelki gün bitmiş 

ve dan ak,am sandıklar açılarak 
reyler tunif edilmiştir. Tasnif 
neticeaüade yeni bey'eti idareye 
Galata gtlmrilğü hamal başısı 
Osman reil, İstanbul gümrüğü 
bamalbıııs1 Ağabey, kasadarı 
Niyazi, araba vapuru hamalbatısı 
AH ağa, gazciJer köşesi reisi 
Hüseyin, HasırcJlar köşesi reisi 
Ömer Lütfü, Umuryeri köıesi reisi 

Şaban ağa ve tütün iskelesi hamal 
başısı Mustafa Faik, Meyve hali 

hamalbaşısı Süleyman beylerin 
intihap edildikleri anlaşılmııtır. 

Adllye2e . 

Tevkifanede tabarriyat 
Dön lstanbul müddeiumumHiği 

muavinlerinden Niyazi, Hikmet 

ve Rıdvan, T evkifane müdürü 
Hakkı, Hapisane müdürü Baha 

b · 1 h 1 di menfaatleri için vücude ge-
ve aa un ıma it ane eri de maa· tirilmek istenilen tesisatın beyler, jandarma takım kuman-
fiyetten istifade edenler meya- masraflarını halka yüklet- danı ve otuz müsellah jandarma 
nındadır. mek istiyen bu "irketlerin cür- neferi lstanbuJ tevkifanesinde 

Diğer taraftan memlekete it· etıiliğine ,.e h;lkt ezmek ar· 
haJat resminden maaf olarak zulanna ..,iz de şaşın... ansızın tabarriyat yapmışlardır. 
girmesine müsaade edilen bütün B I f Sıkı bir arqtırma neticesinde 
emtia ile memleket dahilindeki iz de taıa ım • mevkuflardan bir kısmının nez-

mümaaiUerinden de muamele dinde beı altı dane biçak bazı 
vergisi ahnmıyacaktır. mevkufların ayakkabılarının kö-

Layihanm diaer cayanı dikkat Dairelerde 9ah1mı saati 
6 

Y N" d d · d seleleri arasıodada esrar buJun-cihetide peşin veya veresiye sa- ısan iptidasın a evaır e 
tışlarda tüccar lehine kayıtlara mesai saatleri değiştirilecektir. muıtur. 
muhtevi bulunmasıdır. Mesela Memurlar sabahları dokuz bu· Teftit heyetinin fıeliyetl 
tüccar hariçten getirttiği bir çukta gelecekler, beşte çıkacak- Adliye teftiı heyeti reiıi Se-
malı, satmadıg· ı, satamadıgw ı tak- )ardır. lim Nafı'z B lstanbul adliyes"ın 

ıınırlıııınmn11ııııu111111ıu1111mııınıııııı l1Mtııtı•r1111l __ ,.._....,,_ ., • 

tirde muamele vergisi vermiye- kuk edecek ve diğer n13f1 da de tetkikatına devam etmektc-
cektir. mali sene n"ıhayeü"ne bırakıla· ·· 

S k dir. Dlln bııı müfettiıler, Uskli· o~a, uvvei muharrikesi 15 cakbr. Proje heyeti umumiyesi 
bey&:ırd~~ fazla olan müessesat itibarile iktısat encümeni alisinde dar adliyesinde yoklama yap• 
vergılerımn nısh her ay tabak- kabul edilmiştir. mışlardır. ..................... DiPi~;; ..... At~~ ..... G~iiÇ""Miih~~di;f~; .. : .................. .. 

Yarısı dispanser, yarısı da iıçi 
kadınların çocukları için bakım 
yurdu yapılacak olan b~ m~dre
senin tamirile vali Muhiddın B. 

biıza t alakadar olduğun~an t~: 
rniratm yakan zamanda bıtecegı; 
gerek dispanser ve gerek çocuk 
l' ı g"'ı tahoakım yurdunun açı aca 
illin olunmaktadır. ıld kt 

Çocuk bakım yurdu aç 1 an 
1 Bu ::~~· ~ükı: mühendis mektebinden 24 efendi diploma i.Jmııbr. Genç mühendisler Anado· 
ununMm l ıt mal Herine tayin olunarak mecburi hizmetlerini ikmal edeceklerdir. 

ezun ar f UD udır: 
ıonra Edirnekapı civannda ya· 
~ıyan ve çalııan kadınlar, itleri• 
ne giderken çocuklarını buraya 
~ırakacaklardır. 

'-
Amele hayatı 

. Tütün işçileri 
. ~stanbul ve mülhakatı tütün 
ıtçıleri c · · 1 d f ı- . emıyetı son zaman ar a 
aa ıyetıne fasıla vermiıti. Cemi· 

;::. azala~ından bir kısmı cemi· 
1? yenıden faaliyete geçiril· 

rncaı hakk d 
ı ın a teşebbüste bu· 
unrnıktadarl 

olarak 11 ar. Bu cümleden 
nıart ... a b .. il aaat on dörtt ... rpm a gun 

caddeainde ~ Galat•da Topçular 
cemiyet mcrkası?1 B. hanındaki 
Y ı ezındc b' • 
•pı acaktır K ır ıçtima 

blıtün işçiİer adın ve erk ek 

ve imalitbaneh~~~~ştı~ları depo 
bas İntihap eder ı_ ~ı~cr ınurah-
d CH: IÇbına .. 

erecekler ve ceın. . a gon• 
'd b . ıyetın • 
J are eydı bu İt-iirnad . Yenı 

a ıntiha 
olunacaktır. P 

B . Niy;z~. L:~ü, Siyami, Muzaffer, Fikri, Dürrü, Şakir, Hikmet, Niyazi, Aziz, Zeki, Ekrem, CelAI, 
eıı~ a. 

1
'. 

1 at, Ah.~et, :erit, Necati, Asını, Hamdi, Yusuf, Bedi ve Enver efendiler. 
• camım~, gden~ mubendısleri muallimlerile birlikte gösteriyor. Hepsini tebrik ve muvaffakıyet

lerinı lemennı e erız. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ... --- ··················································•··············•·····•·······•·•······ 

Çizgilerle fikirler: Hayatta Maksat 

. b' ınaksadı takip et· ı 
Hayatta ır Bir maksadı takip eden adam 

d 
ölü bir hayat ya- bazen eziıır, bazen kırıhr. 

miyen a am, 

' şamış o.ur. 

Fakat daima maksadı istihtaf 
ederek kaJkar ve maksada va
rarak hayatının asıl emelini ta
hakkuk ettirir. 

Tahkirmi? 
Mubayaacı Nur: t!., Zahire 

borsası aleyhinde ne 
söylemiş? 

Ticaret ve zahire borsasında 
müzmin bir şekilde devam eden 
mubayaacılar ve hey'eti idare 
arasındaki ihtilaf resmiyetten 
çıkarak şahsiyete dökiilmüştür: 

Rivayete R"Öre mubayaacılar 
birliği reisi Mehmet Nuri Bey 
hususi bir meclıste borsa idare 
hey'eti azaları ve reis Murat B. 
aleyhine tahkiramiz sözler 
söylemiş bu suretle hem heyetin 
şahsiyeti maneviyesine ve hemde 
azalara hakaret etmiştir. 

Borsa azaları meseleyi duyunca 
keyfiyetten idare heyeti reisini 
haberdar etmişler ve Mehmet 
Nuri beyin tecziyesini istemiş
lerdir. Bunun üzerine vak'ayı 

tahkik için Hamdi beyin riya· 
setinde iiç kişilil< bir divanı 
haysiyet teşkil edilmiştir. 

Divan bugün veya yann top
lanarJlk Nuri beyi dinliyecektir. 
Nuri B. böyle birşey söyleme• 
diğini iddia etmektedir. Bu hu .. 
susta dün kendisile görii§en bir 
muharririmize Borsa meclisi reisi 
F ortun zade Murat Bey demi~
tir ki: 

- "Şahitlerin ifadesine g8re 
Nuri B., idare hey'etimlz ile reis 
bulunduğu mubayaacılar arasın
daki ihtilaf doliyısile hey• etimizi 
tahkir edici sözler söylemiştir. 
Şahsıma bir hakaret mevzuubahis 
değildir. Mes'ele tetkik edilecek-
tir • ., 

Diğer taraftan Borsa meclisi, 
mubayaacıların iktısat ~ekliletine 
g6ııderdikleri layıhada istedikleri 
simsarların kaldırılması kaydının 
mümkiln olamıyacağı kanaabn• 
dadırlar. Bu ancak elde mevcut 
Borsa talimatnamesinin değiş .. 
tirilmesiyle kabildi~. 

Yeni rakılar 
MUakirat inhisar idaresi muh· 

telif dereceler üzerine 150, 200 
25o, 300 kuruıluk dört nevi ra
kı imaline baılamııtır. 

Bunlardan başka yakanda ku· 
lüp namında yeni bir rakı çıka
rılarak 300 kuruşa satılacaktır. 

Mecidiye köyünde yaptırılmak· 
ta olan Likör fabrikası on be~ 
giine kadar faaliyete başlıyacak
br. inhisar idaresi Diyarıbekirde 
bUyUk bir fabrika yaphrmağa 
başJamıttır. 

San'at müsabakamız 

Parasız Tablo! 
Uç gündür VA.KIT olı.'Ugu

cularına istifadeli bir 7ııiisa
baka tertip etmiş bulwıuyo. 
ruz. 1 

Müstakil ressam ve lıey1'el. 
traşlarzn /Jeyorilunda lstik
liil caddesinde 310 numarada 
bfr sergi açtıkları malilmdur. 
Takdim ettiğimiz kuponla ser. 
giye gidecek ola11 "lwyucula
nmız bu kuponu gösierC'rek 
yü:dc elli tenriUitla !yaııi on 
kuruşla {1İrebilccek/er l'C IÇCr· 

deki beğendil..lcı i lıir tcrfJloı111 
parasız almak ihtimalini de 
li<uanmrş olac.aklardu·. JJu <la 
§U suretle olaca/dır. 

lfopon sahibi, < sascn Jıep
sinin ü:erirıdc nrmıarcr olan 
tablolardan < n bcğ ndiğinin 
numarnsıru kupona, adrcsile 
berabe,. yazacak ı ·c• Dergide 
fıulunan ( 1 akıt nıiiı;abaka) 
kutusuna atacaktır. 

Sergi kapandığı ::aman tnp· 
lana kuponlar tasnif edilecek 
ı·c m çok beye nilmis olan 
tabloya rey t erenler arasındrı 
lı:ur'a çekilecektir. J\ur'arım 
isabet ettiği okuyuc11mu•a 
( V ıtKI~) cı tabloyu hedi~e 
cdecek~ff. 11.ıı tabloların J.ıy
metlen 150 ıle 300 lim arasın
dadır. 

Karilerimiz hu kuponları 
.;ondan ikinci a~ ıfa<ln IJula
caklard ı I'. 
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. Cütnhurivet merkez 
bankası 

. tl 715) No. i ı kanun 1le les sı 
14.iJli iradeye ıktıran eden Cüın
buriyet merke'l bankuına kayıt 
muameleıi denm ediyor. Artak 
bit. iki ay gibi yakan bir ıa· 
manda bu mühim milli müesse
semiz ream~n teşelckiil ederek 
faaliyete geçmiş bu,unacaktır. 
On.dan · . soora memleketimizin 
ikhndi inkişafına yardım edecek 
jıkonto fiahnt tespit ve para 
pivHaaıru ve tedavülünü tanzim 
eyliyeeek, hazine muamelelerini 
v•pacak, hükumetle müştereken 
T.ürk enakı nakdiyesinin müs
takpel istikrarana matuf tedbir
leri , &lacak bir mali müeHese· 
miz · vİcul bulmut olacaktu. 
.' Maltmdur ki memleketimiz için 
bir~ dtt'Tlet bankasr teşkili fikri 
ipti.ela ortaya çıktığı zamanlarda 
~le kimıeler bu hususta biç 
le nikllin de.ğildi. Böyle mnhim 
-bit<· matt müeascsenin sirf milli 
~ei-aaaje ile . vücude getirilebile-
ceib.a~ iı:l~ııanlar p.ek nadir idi. 
Emebl . bankalannın ve ecnebi 

ffJ1'•Je~arlarımn_ müıaba~~ti te
l!!''! o~madık~a Tllr~iyede ·~ir 
devle~ bankası teıkil etmek ar· . . . 
zu~·\l t!lıpamen hayali bir· proje 

Ta, jhin tekerrÜJÜ 
1866 senesi mart ayrnda da lstanbul 

piyaşasrnda. bir buhran olduğunu ô ıa 
rih terde çıkan bir gazete ~·azıyorriıuı;. 
Bu (taze havadisi) nakleden•, bir. refi. 
kimiz (tarih teie~rür<tür?) ·di~·Ör. ı 

Acaba o zam~'tl o· t;>uhranuş öriüne ~a 
sı] geçmişler? Refıkrmız · ~Sf 1 bura:;mı 
ya~~ı;;aydl da tarihin o )-olda tekerrürü· 
ne de şahit olmak için canla. başla bek

1 . Poliste 

Zava ul usta 

... .. -- ----·-
G ~U N UN ___ _ 
. -... -.s -i .Y &··s ı Ti 

Maaritte 

Himaye hev'etJeri · . 
llk mektepler . talebe velilerinin 

•ske1 e~-erı l. uter ek 61dü elAkssını arttıracak 
·Beyoğlunda Tepebaşında ;tal· AkalJiyetfer karıısında Maarif veklleti, ilk mekteple• 

Y!ID . ticaret bürosunda iskele Çekoslovakyada bir alman ekalli· re devam eden çocuklann veli .. 
üzerine çıkarak tamirat yapmak- yeti vardır. Bu alman ekalliyeti sene· leri ile mektepler arasmdaki te• 
ta olan İtalyan tabasından Petro .lerdenberi gerek Çekoslovakya mecli-ı mas ve rabıtayı kuvvetlendirmek 

~ sinde" ve. gerekse kabiensinde temsil e. 
i~minde bir : us\a is~e ~qep:' ~ıa-ı .ditmef(tedir . . Geçenlerde alman çiftçi maksadile ilk mekteplerde bir 

leseydik. 

ğıya- düşmüŞtlir. ·Sukut neU:-ce· 'fırk~qcr men'sul) olan .Çekoslovak u- himaye hey'eti teşkiline karar 
sin~e ·kaburga . kemikleti' parÇa-l ·mumi srhttat nazırı Mösyö Sapina bjr vermiş ve bunun için bir de ta· 
Janer_ı v~· baj?n.d,an ~~ : 'ftT ,u·, 'nu'tuk Üyl~di. Alman ekalliyetinin hü litnatname hazırlıyarak maari.f 

·r~te y~ra#ana~ . J;>etro · nakledil· kumttte temsil edilmesinden görülen müdürlüklerine göndermiştir. Bu 
diği ilalyan hastanesinde ifade faydaJarı izah etti. Ve Çek hükumeti- talimatnameye göre Himaye be~ 

Klasikler veremeden ölmüştür. ~nin mesaisine iştirak ile alman ekal- y'etleri, mektebin müdiir veya 
v~. NO, bir yazısında .. klasik,, ke- Bir hırstz kumpınyBSI yakalandı Jiyetinin hisseylediği mahzuziyeti an- baş:muallimi ile mektebin taliaı 

tim.esinin ne manalara geldiğini sayıp . Geçen akşam Beyazıt civa:ın· lattI. Arada zuhur eden bazı küçük hey'eti arumdan seçilecek iki 
döktükten sonra kendisinin, Hikmet daki sokaklardan birinde geç ve kıymetsiz ihtilaflar hariç olmak ü~- zat ve çocuk velilerinin kendi 
Feridunun, Selami izzetin de bir mı:t· vakit dolaştudarı görüfen iki re _ÇekosJovakya~aki almanlar mevkı· ara(armdan, talebenin mikdarına 
naya göre (klasik) olabileceklerini söy kişi polisler tarafından takip lerınden ve haller~nden tamamen mem· göre, ayıracakları 3, 4 ve yahut 
Tüyor. edilmiı ve bunlardan aabıkah nundurlar. * * * 5 zattan teşekkül edecektir. 

Klasik kelimesinin muhtelif mana- hırsızlardan Yekvart olduğQ an· Şehn"mı·zdekı· 1·1k mektep mil· 
l d b. d (b k ı )" ) 1 b. · · k 1 di ~ · ltalyada bir alman ekalliyeti var· art arasın a ır e asma -a ıp var. aıı an ırısı ya a anmıı, gerı du··r ve baş muallı'mlerı· de maarif 

Ş t k d k J. t d k d. · · t k. d ı· ·ı dır. Tirol Karentiya mıntakalarında aye ar a aşımız - ema ı el•azu e en ısını a ıp e en po ıs e.- emanetinde maarif müdürü Hı.y• 
undan - kendişini ve iki arkadaşım re silah çekmek suretile kaç· yerleşmiş olan bu ekalliyet sulhü ta- k 

kl·p ede ·ı· k ı d ld k b' dar Beyin riyasetinde toplanara bu manada k1asik Han ediyorsa: mağa muvaffak olm111tur. . n ı sene er e o u ça asa ı 
- Estağfuru1Jah ! . O gece poJisin elinden karan davrandı. Duçe ekalliyetlerin hükumet teşkil edilece~ olan Himaye be-

7 kanununa merbut kalmaları mecburi yetleri hakkında görüşmüşlerdir. 
'1tJ,,bt J,QJu, nbıkaWardan Yekvartın arka· olduğunu bazı şedit tedbirlerle anlat- Bu toplantıda, muallimlerin 

T------------· ....;__ dacı baloncu Remzi de dün Sul· • ic11ret ooa11n e. Y tıktan sonra alman ekalliyetine huku· mahalle intihap hey'etlerine ya~ 
Z~~~g~i~ ·~adenler tan Ahmette saklı bulunduğu ku lazimeyi vermekten çekinmedi. Ha- işlerinde yardım etmeleri de ka· 

bir evde yakalanmışbr. Remzi- li hazırda şimali ltalyada şikayet kal· 
Adana dıQlarında milyonlar 

tulundu 
Adanadan Ticaret odasına bil· 

dirildiğ'ine göre Amanos dağla· 
rında Şaban çavuş namında bir 
köyln tarafından mühim ve muh.' 
teHf madenler buJunmuştur. 

·Bunların başhcaları Krom, ba
kır, k6kürt, amyant, kömür ve 

kara bC\yadır. Yapılan 'tetkikat• 
ta madenlerin milyonlar kıyme• 

nl·n ü.zerı"nde bı"r de tabanca bu- S rarlaştmlmıştır. mamrştır. ükdn tamamile iade edil· 
lunmuş ve bunun bir mllddel miştir. BaşmuaUimler toplandilır 
evvel ev;nden çalınan doktor * • ıır Şehrimizdeki ilk mektep Bar 
Mitat Beye ait olduğu anlatıl· Lehistanda bir alman ekalliyeti mualliml~ri dün Maarif müdür,. 
mışbr, Romanyada bir macar ekaJJiyeti val·· lüğü binasmda toplamışlardır. 

Sultan Ahmet civanoda ya• dır. Her ikisi senelerdenberi vaziyetle· içtimada mekteplerde fakir 
pılmıt olan bir çok sirkatlerin rinden müştekidirler. Lehistan alman ve gıdasız çocuklara yardım iıi 
failleri yakalanan Yekvart ve ları muahedat mucibince ekaJJiyetlere 
R h b h d ·ı h k k konuşulmu~, iki muaHim ve bir emıi ile · enür; ele geçmiyen a şe ı en u u tan istifade edemi- 't 

Yorgi ismindeki diğer bir sabı- yorlar. Romanyadaki macarlarln yuzi başmuallimden ınürekkep himaye sr~bi tell~ki. ed•pler ~seriyette. 
idi: .BalıUS!l, bir ~'JÇUk, l~l ~
J'.'C\f enlt~ri _..:her !ar\fta i~ti~di ye 
malt buhrandan babsedilmeğe 
bqlaclıktan ıonra milli serma
ye 'ile ·- bir devlet bankasımn na
.d · yapilabileceğiôe maliyeci y~ 
iktıaat~'- geç'inen bir; takım' kim-; 
ıeltr bir :tllrlü akd ~rdiremiyor
lardı. r • : ı .. : ; 

. ti!Jde v~ çok zengin damar~arla 
uzadığı anlatılmıştır. Bu~unaa 
madenler arasında bilhassa K·a· 
raboya madeni Avrupadan gel· 
·melde olan boyalardan çok mü.: 

kah olduğu ye bunların bir kum- yeti daha mUşküJdür. Kendilerine ,·eri encümenleri teşkiline karar ve .. 
panya halinde iş gördnkleri po.. len (hakkı hıyar) meselesi henüz hal- rilmiştir. 
lisçe tesbit edilmiştir. ledilmedi. Bu meseleyi halde Cemiyeti Encümenler taraf taraf çocuk 
Vergi memuruna dayak atmıt Akvam bile aciz gösterdi. Netice iti· velileriyle temas edecek ve fakir 

P b d b. barile Alınanya Jle Lehistanın Roman çocuklara yardım edilmesini te· 
· erıem e pazarın a · ır yai ·ya ne Macaristanın arası düzelemiyor. mine çalışacaktır. . 
deposunua sahibi olan Kostantin Bu memleketlerin hudutlarında harp -;:====;;:;::;;;;;:;;:;::;;,;;::;;=.;;;;;;:=;-,..,,."7 
ismindeki tüccar kendiıinden havası esmesi endişesi bir an eksik ol· ' 

· F ılkat biz bugün ·cihan efka\n · 
,.. ' ' i 
umumiyeıi . karııısmda muhteN~ 
Yakıt ·knilerine tebıir edebiliriz 
.U birç~k ki~"~ler· tarafı~dan 
p,ek. rijcın. 'za~anlara kad~r, bu 
k•d•r ' ~yali bir pr9je gibi ga
ıİtılen bu ıdülıi~ tefebbüs· ~üyük 
(?ir .muyaffak~yetle filiya~ sabası"' 
na · pmiitlr. Yukanda İ:lediği!. 

~ miZ veÇliil~ nibayet bir, iki ay 
:i~nde <::nmhuriyet Merkez ban· . . ' , . 
~aıı fi'Jen 'teHkknl e.decek, faa~ 

·.ı;,ite, bile ba,liy~caktır: , Bu ~üt 
. ~ neticeden dolayı lı.met paf' 
h&klinetini 1imdiden tebrik ·ede· 

' 'Lne..ı.:.. . . Duu..: : ',. i 

Henüz teıebbüs. safhasında 
olan bir iıten bu suretle . emri 

· Yaki · ll81iıli almıt bir muyaffakı-: 
yet ·ıeklinde ·bahıedijimiz belki 
hudaruı~ garip görünecektir. 
Fakat Climburiyet merkez ban; 
kuııunı teıklline ait bazırhklann 
altık b.u milıt teşebliüsü hakika
ten bir em~l vlki olarak göste
rebilecek: bir dereceye geldiğini 
J;uıQne1 kadar kayıt muameleıi·. u -iftirak ed~nterin miktanna 
nuaran yakın bir zamanda Dev~ 
Jet Lankuının mutl~ka resmen 
tefeldını edeceğini söylersek ifa
demizdeki kat'iyetin ıebep ve 
hikmeti kolayca anlatılabilir. 
Şa noktayı nazarı dikkate al

mak lhlmdır ki Cümhuriyet H. 
hrkamın büyük reisi Büyük 
Millef meclisini tecdidi hıtibaba 

ıe9kederek ariyı' umumiye ile 
milletin kendi f1rkasına olan iti· 
m&dı derecesini cihan muvace· 
he.inde tebaruz . ettirmeğe kar.ar: 
verc:liii bir sırada ismet pa~a 
htiktimeti de senelerdenberi tatlı 
bii· hayal gibi hepimizin fikirle· 
rimiıl İffl&l eden bir milli emelin 
filiyat 1ahasında tahakkukunu 
temin dmekJe ' me~gul bulun· 
maktadır. Ve öyl~ görülüyor ki 
intihabat nihayet bulup da yeni . 
mecliı Ankarada içtima ettiği 

kem meldir. vergi , istemeye gelen galata ma- mıyor. S P O R 

k C b . k b liye tahsil şubcıi memurlarmdan • * • Boks maçları . 
va it Dm unyet mer ez an- Ahmet Siyi dövmüfliır • . Ahmet A b d ç · 
kas n -·•ma nı• .. a•ı'mı• d• ya: ca a ne en ekoslovakya ile ltal- Geçen perşem.b• aiinü p....:-,,• 

?? ? ?! ? ?? ;-r : : 

ıuı 8~ - "' ... .. · ' Bey muayeneye gön~erilmif, ~ab·. yibun 1nUvafiak olduğu bir noktada ... 6 - ~~ 
Pılmıı o1acakbr. • Bu manzara ı:•k t b 1 t t k" h sıklet ı.:o'=s f ru a a ' aş anmış ıt. · Romanya ve Lehistan muvaffak olanu e. es ı oroz u n. • 
Serbest fırkaıiıu tefekküJiinden Bir çocuk yaralandı yorlar? Şüphesiz bu vaziyeti doğuran piyonu Emil Pladner ile · horoı: 
sonra Halk fırkası ve-· linkiimeti Şoför Haç.ik dün GaJatada bir siyaset hatasıdır. o siyaset hatası- sıklet şampiyonu Huant aruın· 
aleyhinde en in!afıız hücumlarda d htelif ı k tl d ki k · d b 1 b b Haydatdan geçerken idaresinde- nı a mu meme e er e e serı a ir maç. yapı mış ve era ere 
bulunmuş olan tezvircileri utan• ki 1-567 numaralı otomobili ile yetlerin medeniyet yolundaki aldıkl:ı- net;celenmiştir. iki boksörUn b\'İ 
dı.rıa gerektir. 8 yaşlarında Raıit isminde bir rı mesafenin ayni olmamasında ve en üçüncü çarpışmasıdır. ilk iki •~ 

Cümburiyet halk fukasi ve çocuğa çarpmıf ve ayağından mütemeddinlerin muvaffak olduklal'ı • 
hükumeti memleketi vergisiz noktada diğerlerinin yaya kalmasında ferde Huant galip gelmiştır. 

k d f yaralamııtır. Haçik yakalanmıı- K ı· idare etme , fimen i ersiz ikti· arasak doğru olmaz mı? arnera gene ga ıp 
sadiyatını yilkseJtmek ve harice tır. JI. Gayur Cuma günü Amerikada met .. 
kattı müdafaac etmek gibi olmı- Duvardan düfüp 61d(l n1111111•uıı11mıını1111m11111ınnıumuMııııumııuııuuuıuıınııııııııııı .... m,11rnm1111uıııııı bur ltalyan devi Karnera ile 

Kasımpatada tekke sokağında nümune üzerinde tetkikat yap· J" 
yacak vaitlerde buiunmamııtır. oturan gllmrOk manifesto me· mıılardır. Yakında tak taksi ta- Amerika şampiyonlarından ı!D 
Ve hirbir vakit bulunmaz. Çtin· M l d"" v •• •• ı • yı he-
kü vaitlerini daima imkin ve mul'larından S•bit Beyin 3 yq• limatnamesi ilan edilecektir. a orey oguşmuş er, ... a 

·u- k b'li b d d .. , k Janndaki ogv lu Bürban, dün ev• 1931 b .. t . sabile Karnera kazaamııtır. 
mı ı a ı yet u u unu o çere u çesı 20,000 kişi maçta hazır bulunu" 
yapar. Ancak bir iıi bir kerre lerinin bahçesinde oynarken du- Belediyenin 1931 bütçesinin yordu. 
vaadettikten ıonra da mutlaka •ann üzerine ~akmq ve oradan masraf kısmı henüz tabedilerek 
onu musuranc takip ederek d6terek başından yaralaomıftll'. Azalara tağıtılmamlfbr. Matbaa- Balkan Olempiyadı 
bir gün tahakkuk ettirir. Nitc· Bürhan aldığı yaranın leairi dan gelen müsvetteJer üzerinde 26 eylul 1931 de Sofyada bit 
kim bir takım iktisatcılar ve ile, tedaYİ edilmek nıcre kaldı· dün son tashihler yapılmııtı.r. Balkan olempiyadı yapılacaktır· 
maliyeciler tarafından bir iki nldığr, Etfal baıtane1nide ölmUı- Bir hafta tarfında tevzi edilecek- Evvelki gün bu işi takip edeıt 
sene evv~ı milli vesaitimiıe g&re tür. tir. Verilen malumata nazaran, komite Sofyada Prens Sirilio 
müıkiil ve hatta imkansız görü- ~-elediyed_e 931 blltçe~ine. belediye fakir ço· riyaseti altında toplanm11 ve I" 
len ·ve fakat yakın bir istikpal· · Tek taksi talimatnamesi cukların iskan ve iaşeleri için karan ittihaı etmiştir. Olem~iyat 
de filen tabakku,k edecek olan Tek taksi talimatnamesi daimi 30 bin lira koymuştur. Bu tah- bir hafta devam edecektir. 
devlet bankası bu cümledendir. encümeninde tetkik edilmektedir. sisatla kimıesiz fakir çocuklar Muhtelif sporlara tahsis edile'O 
~u hakikati ef.karı uniumiyenin Dün Fort fabrikası yeniden yap· okutturulacaktır. günler adedi şunlardır. 
dikkatine arzetmek bizim için bğı bir tek taksi otomobil nil· Fatih medereıesi haziranda Futbol 4 giin, eskirim 2 giin, ilmnd' 
milli bir v~zifedir. . . muoesini belediye dairetıi öniine boşaltılacak,. çocukl~rın yatma- tik 2 gün, tenis 2 gün, motosikleı f 

.AleiuHet .A&uK göndermiş, encümen halan bu sına tahsis edilecektir. gün, bisiklet 3 gün~ Yüzme ı gün. · 
•uınınlltl1ı•uu•ttmu•n'ffittwntııı'"uYIHtmmnM111iuq'""'"""""~'ı.-ıut1Ht~ııınt111"'111""111m111 ----~--"'!""!"------------ •ınım11111111uınnmııımnıımnıımıı11111Mı""nım111tM111111flııınnn11D1munıunnıı~ 

r Bican Efendi ve rüfekası · : Eserler tetkik 

Maruf bey - O maıaUab. işi 
l:ilapçıhi'a nu döktUn? 

- Hayar birader, bunlal'ı 

zim klıtflpaneden çıkardım, met· 

bur eserlerdir ... 

- Çünkü müderrisler bi; eser 
üzerinde gürültü olunca onu tel· 
kik ettiltr ve baıtırmam1Va karar 
verdiler. 

edilince •.. 

- Bunları da bir tetkik etıi..., 
k 

yerr 
ler, bakahm ne arat 

cekler? 



':. . .~ . 

N
\ ... : . · .. 

·~ 

Meml~keti tanıvahm 
Darülfünundan felsefe okuyup çık· 

anştım. felsefi düşünceler, içtimaiyat 
"•zariyeleri kafamda dansedip duru· 
i'or~a. Satımda bir fi1osof, solumda 
tiir nuariyeci. karşımda bir ali~. ya 
lltında bir ll'llitefekkirden başka bır şey 
Rirmüyorum. Eırıen rüzgar nazariye gP 
tiriyor. akan nehirler sanki bir fehıef~ 
•ektebf sistemini anlatıyordu. A· 
1aklarımm altında bastığım yer 
ler zannediyordum ki ezberlenmiş bi· 
l'tr kitap sahifesidir. 

Bu hızla düşündüm, yadım, . t~n~ 
kit ettim. Türkiye münevverlerı gıbı 
ben de teerit hastahğma tutulmuş
t.u-., kafamdaki tıka basa doldurulmuş 
fikirleri tamimdenden başka bir şey ya 
P•rrııyordum. (Müşahahs) 1 tanımak 
llllktnsızdı. 

Mücerret ölçülere göre bir alem ta 
tavvur ediyordum. bu alemi bulama.rın 
ea derhal sukutu hayal başlıyordu. .... 

Misalini kendi~den aldığım bu ~~s· 
tahk TUrklye münevverinin derdıdır. 
Çiinkfl biz mUcerret ölçüleri, mücerret 
d6f111celeri bir yemek dolabına yemek 
tıkar gibi doldururuz. Fakat bu dolap 
ae beyindir düşünür, ne de midedir on 
lan hazmeder. 

Eter bu vaziyette memleket işleri 
mnzn bahis edilirse derhal yemek 
dolabını·~· oradaki birikintilere ben 
.ıyen şeyler 'Vars& ne ali, iyi deriz, yok 
•derhal hUkmilmüzü bastırırız. 

"'- Berbat, mahvoluyoruz. 
" ,, " 
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An ita Paj'ın garip bir merakı 
- ---

Her geçtiği ıehirden bir , otomobil _plakı 
___ :::___ ______ ·_· --.. - • Dersim hakimi Şevk~t 1!~11e: -

ala, ala ... 

Brodvey Melodi filminin şuh 
artistlerinden Annita Pajm garip 
bir kolleksiyon merakı vardır: 
O da her sevdiği ıebirden bir 
otomobil plikaaı alarak kolleksi· 
yon yapmak. Fakat çapkın kız 
kolleksiyonunu evinde, yahut 
garajında saklamaz. Bu plaka· 

ları küçük otomobilinin listiine 
asarak süsler. ilk bakıtla resmi· 
mizde otomobilin kaybolmuı ol· 
duğunu gör6rsUnOz. Annita Paj 
da elinde, en son aldığı yeni 
Meksiko şehrinin piikası ile du· 
ruyor. 

Dreı v:on Der Tankstelle 
Şayanıbayret operet filminin gördüğü fevkalAde rağbet ve 
muvaffakıyet ve vski olan talep ve arzuyu umumi üzerine 

ELHAMRAda 
bir kaç gündaha irauine devam olunacaktır. 

Tabut yaparken oldu Telgraf havalesile gönderilen para ... 
Fransanın Ro;;el şehrinde elli beş lındr. Fakat adres vazrh olmadığı için 

yaşlarında marangoz Lui Jüto geç,•n · irsalitta başlanmamıştır. Gazeteleriniz 
lerde bir tabut yapıyordu. Jüto de tc bugünden itibaren gönderiliyor. 
re ile kesmek üzere bir kalası tezgahı- Hayn•bolu belediye reisi ifl«ıtafa 
na koymuş, bir elile ~rerek kesmeğe B.- Paranız alınmı~tır. Bu paranın ne
başlamıştır. Fakat kalas, yaylanarak ye ait olduğuna dair yazılan mektup pos 
elinden kurtulmuş, hızla göğsüne <:ar- tanın bir yanlışlığı olarak, Ankara Ha
parak marangozu o ande öldürmüştür. kimiyeti Milliye refikimize gönderil

ERNST LUBITSCH'in «Aşk 
Resmi Geçidb> eserinden son· 
ra en büyük filmi. Mümessilesi: 

JEANNETTE Mac Donald 

Darillbedayi Temailleri 
Bu akfAm ıaat 21,30 da 

yalaızmuallim ve talebeye mahıua 

M k ISTIHBUL BELEDiYESi as a-

~a!~ ~~ ~ ~~ 
Yazan; Şaint Geor

ıe de Boühelier 

Nakleden 

E. Muhtln bey 

1111 I 
rı 111111 

!\işe bergün saat 13 ten itibaren açıktır 
Altı yaşından aşaAt olan <ocuklar 

tiyatroya kabul olunmaz 

OSKÜDAR HALE SiNEMASINDA 

GECE BATAKHANESi mümessili 

Ev Ji n Holt, llaveten: ÇiFTE ZAFER 
mümessili JakJılok.&i. ~.ıOQamla.rımı.ı: 
C•marlesh çarpmba,, cleiifir. Her İün 
gündiiz:'Yd9;pc:t 9--:da ~mlıa • arifnıe!·i 

2 de 4 te gece 9 da. 

miş ve oradan muhabirimize verilen 
mektup, kartınızla beraber elimize dün 
geçmiştir. lrsalata başlanmıştır. 

* Giresun, Osmanlı ban/uumda Alı
md Refik B. - Para adresiniz~ gön· 
deri! nıi~ti r. 

Demiryollerı tısarru.f 

aındıOında 

Geçenlerde Devlet demio'ol
ları tasarruf sandığında bir ıui 
iıtimal yapıldığı ve kalem Amiri 
Hüınübeyin vazifesine nihayet 
verildiği yazılmıfb. Y apdaa :tah
kikat neticesinde tasarruf pndı· 
imda sui istimal teklinde.zim
mete para geçirilmediği, 1~ 
bazı muamelatta yolsuzluldar ol· 
duğu anlqılmJfbr. . 

Sandığın ıermayesi llç ~,JOD 
lirayı geçmiıtir. Saadık ~ 
idaresi, timdiye kadar . 
memurlara ikrazatta 
sandığın bundan sonra clah8 
klrlı ve feyizli itlerle utnfmMı 
ve sermayenin itletilmui tPn 
tetkikat yapmaktadır. SanCLjın 
azası olan memurlar da sermqe· 
nin işletilmesi için bUyO~ bir 
arzu izhar ettiklerinden yakında 
esaslı kararlar verilecektir. .. 

iıten el fektirilen kal~P' .üiln 
Hüsnü beyin yerine velcl'lelen 
Behçet B. isminde bir zat "geti-
rilmiıtir. Sandığın mOstakpel va• 
ziyeti tespit edilince İf batına 
mutabassıs bir zat getiı ilecektir. 
~~---~~~~~~~-:----

D. Horhuruni 
BclsoğuKluğu • Fren~ alMıl'f«m.telt

teddihanesi. Beyoğlu 'T'oHkitU ~ffK 
Mektep sokak 35 Tet 3152. · 

Varın akşam 

MELEK Sineması 
<lehakAr Emil Jannlngs' 

En Son Ve En Kuvvetli Şaheseri 

y A L A N 

. 
ın 

filmini takdim ediyor. Hayatı hakikiyeden bir sahne .•• ihtira• 

1. 

v- babalık hislerinin mücadelesi ..• Esther Ralaton ile berabet : 
temsil ediyor. "ŞEHVET KURBANI,, ve "MAVi MEtEK,t 
filimleri kadar tamamen beşeri olan bu ıaheserde JANNiNC'S 

T - : 78 e • . . .. . - Ölmüştür. Çillngirdi.. yorum; soruyorufll: tedavi olmuştu. Fakat bundan altı Jaaf 
ehlka nuınaraıı - .!a mıntak: hikımı oyle mı? Ya Bu çilingir san'ati sanki prens laka- - Nasılsın bakalım Jülyüs? Hani ta kadar evvel başında şiddetff ajırilar 

Y~a" "G h . d müellifi Ludngın b~bası: bı kadar yüksekmiş gibi sevinerek et- bana abanostan bir haç yapacaktın? duymağa bqladı. öyle fazla MI d111u 
Brllc H:.r~: ;;;,,:~·; g u e - Yergı ta~sıldarı.. vap veriyor: unutmadın ya! .• O vakitler eline geçir yordu ki kafasını duvarda pargalaınak 

Birkaç dakıka sustuktan sonra di- - Çilingir ha! •• Çilingir öyle mi? •. diğin bir 'Piyano kapağından bunu Yon istiyordu. Onu dört kişi zorla: hastaH 
yor ki: . . Ala §ey •• Ben tornacıyım •• Sağ olsay- taraktın •• Kapağı iyi sakla, iyi mi baba- ye götürdük. Başında bic ubult,.et mi 

_ Evet .. Zann.ederse~ .artık bızımJe dı meslektaşlık ederdik değil mi?.. hk!.. olmuş ne ... Ertesi günü öldq. 
arkadaşlık e~emıyece~~nız.. - Evet arkadaş olurdunuz... Kederli btr tanrla diyor ki: Vedekamp ikinci bir kibrit yaktı: 

_ Deli mısin .~erd~nın?.. O vakit asker Kosolenin damarların· - isteseydim ben onu kullanabile- - işte böyle .. Şimdi karısına er• 
omuzlarını. şu.phel.ı bir tavırla sil- dald kanın sivil Kosolenin damarlartn cektim Ernst ..• Karım öldü. mil maaşı vermek istemiyorlar. 

ki or. Kendimı bır türl~ to~hyamıy~- da akmafa başladığını hissediyorum. - Nasıl olur Jülyüs? ... Nesi \•ar· Dedim ki: . 
y Tavrı tamamen değış~ış. Şu sfvıl Biraz kuvvet btıluyor rengi yerine ge- mış ki... - Ya Gerhart Pol? { ·. 

ru~· )er onu bambaşka ~ır adam ha. liyor? Bana mües&ir bir tu,rla diyor Omuzlarım yavaşça silkti: - Gelemedi. Fasbenderle F.r.iç t• 
e!bıs~ yınuş. Fakat kendısbtde de bti- ki: - Kışın dükkanlann önünde ,·esika geJmediler. lş yok .. Yiyecek para yolt. 
lı~~ b? tebeddül var. O va.kt~ kad~r - l'zlaşmamızm irnkAnı var mı.rdı? ile erzak ve ekmek almak için bekliye Halbuki bu eski arkadaşlar da şurada 
yu~ ır eJesinde çok 1Akayıt ıken şım Artık kendini topladı. Tjaden yine bektiye sıhhati harap olmuş. Sonra bir bizimle bulunmak isterlerdi. 

0 e1.bıse nıe:usünü çıkarıp odanın en. ~a: takıla~ak yanından geçtiği zaman o· de çocuk doğurunca dayanamadı... Konuşurken salon yarı yanya d~J. 
dı parde. köşesine ası~or. Kendısı~ı turdugu yerden kalkm.adan TJadenin - Ya çocuk ne oldu? muştu. Bölükten bir~ok !arkadaslar·ı bu 
ranhk bı~ . ttiğimi görünce hırçın hır ~rkasına mü1'emmel hır tekme ye•leş- - O da öldü.. luyoı-uz. Fakat ne garip .. 'Eski hali~iz 

Aiker etMaeai ile hi .. MI~ te~kık e tıriyo~ •. ~ski Kosole tekrar canlandı. Çarpık omuzunu üşüyormuş gibi bir türlü a\•det edemiyor. Haftalardan 
ltbl bir l&&ü asla çil h?Yle defildi. Bu tavırla· k sıcak! • Büyuk salonun kapısı açılıp kapa· kaldırdı: beri bu içtimada bulunmak h .· 

1 
.. 

di h&Tt diikftlmüş :'oıhı~se~~Zdi. Şim· - Burası ç;ik ediyorum. ~onra b~r nrror. ilk ~rkad•şlar sökün ettiler... - Evet Ernst ... Şeper de öldü .. EJ. mizde kaynamıştı. Artık dü .~:~;d;~ 
keleri siliyor Te a k u ıle gordüğü Je. Diyor. Tas kabinde, çekınıen hır S~lona geçıroru:r:. Salon boştur. Kağıt bet te i~itmlşsindlr.. kararsızlıktan birçok . 

1
. ~ . 

1 
k' 

mış güzel elbisele: bas1ında Yeni Yapıl- Jahze sükutla ... a . r. ıırlantlarr ve boş Jnasaları ile üzeri· Başr1-111 bilmediğimi anlatır tarzda tan kurtulacag~ımı '1n taş~a~k~ 1 • 
u unan .... soru' o . ., mizde f b" t . b k • .. zı zan ne mıştı . Aca 

gere dikkatle bakr ·or • .narı Bro. tanrla bana. • an ne İ! yapar. .en~ ır esır ıra ıror. Koşe· salhyorum: ba askeri üniformalara karı . . 
onu tetkik ettiği l : l\osole benim - Ya senın bab ler~e bırkaç grup ,·ar. Bu grupların - O nasıl öldii~. . elhiRelerden '? y k .şan. sı~ıl 

me e...,ın; az sonra 80 Ciltçidir. j binnde Jülyüs Yedekampı eski askeı· ''edekamp çuhuılunu yaktı. tima· k" bmı 0 sa vezaıf, aıle, f~· 
ruvor: · - . ., k n ·· .. H _ · 1 mev ı u arkadaslıjtı ihhU mi •t 

· • . Sahi 1111. ite e 1 e goru~·orum. emen sandalye· - (91 ı) de kafasından varalandı •~ı ti? 11 h . . :ı. 
- Karlın ba b~s~ n~ •.ş Yaı>ar ataba?. B" ı nefes atıyor. ini dağıtarak onu Mlimlamaia koşu· nı hatırlıyorsun yal ... Bu y~ra olduk~ t . er alde eskı ııhnıy.et kalma111t• 
- )fıntaka hakımıdır. ~r~a Alberinki! · ır. ( Bıtmedi) 



~ - VAKll 10 MART 1931 

Canımın canı 
Gabriel D' Annunzio'dan 

Sa.n'a..t aleminde 

Bir edebiyat münakaşası 
Vaktin aylık mecmuasrnda yazdrğıml ki:rede bahsetmiş tek bir adam ben ol· 

bir yazıda, Ahmet Haşim Beyi11 dön duğam halde "bana karşı aJaiia ~iister 
sene evvelki bir makalesini menuu 

1 

miyorsunuz .. diye hücum ettiği adamın 
bahis ederken Haşim Beyin yeni n~il· da yine ben oluşum. hakikaten 1l•raı 

den sadece Suat Detviş Hanımı zikrl't gariptir. Halbuki kendisinden, l,endi 
tiğini, buna mukabil bir Peymai Safa. gazetesi bile bahsetmemişti. 

ZI ey1at - Sab<dı kadar merbut ... Siz ona ne derece ha· bir Yesari, bir Aka Gündiiz ,.e hir Ha- Suat Derviş Hanıma karşı s-ö ... tt>rilen 
Ne kadar ı..ar:u-s11.ım. Hütün ta:;ı,w. kimsiniz. iide :Susretten bahı-;etmediğini şayanı bu umurnl alakasızlığın cidd('n h~n de 

V AKIT'ın tak\'imi 
Salı 10 Hart ı.31 
Şavval 

1349 
Bu geceki ay 

18.10 --
Nam&L va.kitlen 

: aban ı...fl• ıkind "k•• n Y • ' •' m•a' 
\.uratım alt üst oluyor. Nihayetinde ÇeşmeJere giden yolun üzerinde idik. teessüf buluyordum. şika:retçisiyinı. 5•

91 12 ,2~ 15., 1 ıs .ro ı <ı .w 4A2 
dehşetli bir sel akan uçurumun kena- ('ağlıyanlan dinliyordum. Hiçbir şey Eserlel'ini ne kadar seviyorsam ken '~ •:: ·~ l. :J 
rrndaki çiçekleri koparmak için sarkan görmüyor, hiçbir şey işitemiyordum. disine o kadar hürmetim olan Suat Suat Oen·iş Hanlmın, müsaadeleri· 
tecrUbesiz çocuklar :tibl, \'l' kalbinun Yer, sanki ayaklarımın altından kaçı- Deı·viş Hanın1 bu yazımdaki teessüfü le bir yerde çok yanlış, hatta yanlrştan - V A K J T ..,-, 
makul mısihatlerine rağnwn bu yl'pye yor, etrafımda her şey dönüyordn. kendi aleyhine zannederek bana kar:,:-ı biraz da fazla bir sözünü burada tal·· 

1 
+ b 

1 
A )< d 

ni hayata kendimi brrakıyorum. Fevkalbeşer bir hareketıe kendime ge1· büyük bir haksııhk yapmış bulunuyor zih etmek hderim. s an_ u n ara ca 
O; benim ağzımdan hiçbir itiraf ko elim, 'e kızım hatmma geldi. Üç dcfr. ''e infialini üç sütunluk bir makale lstanbula Slm·en bir muharri gel· desı VAH.iT Yurdu 

paramıyacak, ben de ondan bir şey öğ- onu çağırdım. Bu fasılalarda l•albim ile ifade edeı·ken, sebepsiz ,.e yanhıı mişti. Türki:renin yeni neslinden bir e rcıcrrın: idare ~. 43~o • Yv.ı ı~ıcri Hi:'I 

renmek istemiyorum. Yalnrz bir an ic;in artık çarpmıyor, nabızlanm atmıyor, tevcih edilmiş bil' asabiyetle bana bazı dibe ile tanışmak istiyordu. 
de kalplerimiz (mefkure) yanıaçlarına ağzımdan nefes çıkmıyorclu. O i~. sa- iflınatlarda bulunuyor , Derhal kendisini götürüp Suat Deı· 
tırmanacak, bitnıer. tükenmez memba- kin, yanımda duruyordu. Evvela şurasmr tasrih edeyim ki vişe takdim ettim. Memnun oldu. Son· ı 
lardan haraı-etini azaltacak Ye sonra 26 eylül Ahmet llaşimin yeni nesilden sadece ra olldan yazılar almı!;i ve neşretmi~. 
her ikisi yollarına daha emniyetle. da Acaba hakikat mi, yoksa rüya nu? Suat Denişin ismini zikredişin! şaHL Suat Dervi~e nazaran. o muharrir lıl" 1 

ha at ateşle devam edecek.. . Fakat niçin beraber yaşadrğtmız o 1'a· nı teessüf buluşum. Suat Deniş Hanı· nim raztlarrmı neşretmediği için muğ-
- Öğle at bana o kadar uzak ve hayalt ~eH· mın aleyhine değil, ayni nesle mensup her o1mu15um da ona hücum ediyormu-

Bugiln hava ne kadar sakin. Denizde yor.. . diğer kıymetli ediplerimiz namına du- şum. 
1lİr (opa]} in sütlü maviliği var, lıazı Bana ikinci defa itiraf etti. Uzun yulmuş bir teessürün ifadesidir. Suat Dt!l'YiŞ Hanım nasıl oluyor t.:I~ 

yerleri tıpkr sıcak bir nefesle buğulaş pek uzuı1 ... Ağaçların altrndl\n yan y ı· Ben, ayni nesilden bil' Peyami, bir beni bu hasis düşünce ile ittiham edi· 
mııı bir ayna sathı gibi... na yürüyorduk. Kalbimin en gizli yol· Yesari, bir Aka Gündüz bir Halide Nus yor? Eğer böyle bir fikrim olsaydı, o 

- Geee !arından, ruhumdan doğan çiçeklerin ret (dahasmı sayalım mı?) derken Ah· Sloven muharriri değil, be.şka bir fran 
Onun en ziyade sevmiş olduğu, ruh- arasından çok defaJar işitmiş ''e dinle ntet Haşim Beye: sıı muharririni de onunla tanıştmr 111 

~bone 'artları : 

,l fi '2 Aylık 

Dıı.lıilde 150 400 :"50 1400 
l larictc - 800 f 4.'iO 2700 

l•&n şartlarımız 

Satın 
Santimi 

Rrsmi 
1 o I\~ 
20 .. 

l lususf 
12.:10 I\~. 
~5 

Küçük ilin ,anlarımı : 

1 q 3 4 10 Dcfalıı. 

30 50 65 75 100 Kuru~ larla konuşan ve ziya ite tegaddi ecl('n miş olduğum esrarengiz sesi tı.akikatle _ Nicin bu ediplerimizden bahset· idim. Nerede kaldı ki Slo-ven muharriı'. 
mukaddes (Aryel) in) şairi (Şe1ley) i dinliycrck ve onun tesirinde olarak gi mediniz?~ benden yeni neslin biı· (antolojisini) A - Abonderimizin her üç ayh· 
okuyorum, şairin bir kinayesi karşım diyordum. Hala onları hatırlıyorum: Diye sol'muş oluyordum. istemiş idi. Elan yazamadım, ve güu· ~ı için hir defa mcct:anendir. 
da tecessüm ediyor: "hayatm büyük - Sizin kalbinizin bir köşeciğinde Bu kadar açık bir hakikati Suat delik işimin arasından bunun için ayı. H _ 4 satırı geçen ilılnl:ırm fazlı, 
yolu üzerine donuk bir elmas kapı a- yaşıyabilmek için bütün hayatınım, is- Derviş Hanrm niçin, hatta kendisine bu racak vaktim olmad1ğr için geçen]e-. J..,. mm için 5 kuruş ıamolunur 
çıtır. Hepimiz geniş ve harap bir ma.- tikbalin parlak vaitlerini terkederrlim. yazı çıktıktan sonra da şifahen anla.t· de toplanan güzel san'atJer edebiyat -' 
tara içe~sine giı'er ve ilerlemeğe başla- Dünyadan çekilmiş ... kalbinize kaybol<' tığım halde, l\endi aleyhine görmekte kongresinde, bu (antoloji) yi müstere· 
rn. Etrafımızda gölgeler, sarp bir da· rak .. ebediyyen ... ölüme kadar.. ısrar ediyor. Ben şahsan, ''e eserlerin· ken yazmakhğımız için teklifte bile Jın •--- BORSA..-
iın yarıkları arasında semanın namü- Sizden gelecek olan bir parça mer den Suat Dervişi tanımam1ş olsaydm,, lundum. 
tenahiliklerine yükselen bulutlar gibi, hamete ... diğer bütün kadrnlann l'n .Ahmet Haşim Be}in onu yazısında zik Bu sözler, yanhştır. 
lrnrkunç biı' surette titreşirler. Bu göl ateşin aşklarını feda ederim.. Siziu retmiş oluşu, kendisinin kıymetli bir * * * 
geler biitün yolcuları gizJice (ölü) le- huzurunuz beni sermest etmeğt kafi .. ınuharririmiz olduğunu bana öğret.nıe· Suat Derviş Hanımın 3 sütunluk 
rin bekle~ekle olduklarr müntehaya s~~ }'.anımda iken aşkr~JZ bütün \'~CU· ğe kAfi gelirdi. Çü~~ij :ı\h~et Haşim makale~inden ~i~ ~ey d~ha anladım. oı 
kadar, takıp ederler. Bazı yolcular me· dumün damal'1anndakı kanı tazelıyor Beyin de san'at kabılıyetıne ınananlar· da, berum kendısını Hahde Nusret ifa· 
rakla arka.larınn. döndükleri zaman sızın gözleriniz fikrimi tarif edilmez danım. Yalntz Ahmet Haşim Beyin nım ile mukayeseye kalktığımı zannet 
gölgeleri görürleı'. Fkat bunların c!a bir rehantle uğuşturuyor. edebi kinlerinin de - bizzat kendisinin nıesidir. 

9 Mart 31 Aclu:ıı 

103 1 lngiliz hrlllı Kr. 103 
" T.L. mukabilf n"tar 0,4.' l2 ']. 

hınk 

.. .. 
adedi peli: azdır. Esasen büyük bir şey 27 eylül de söylediği gibi - ne kadar ku,rvetli Ben Suat Derviş Hanımı HaJide : : 

Liret 
Belıtıı 

Orıhm 

k frank 1~ öğretemezler.. Ormanda çiçeği koparıp Lana tal...- olduğunu bildiğim için mühim bir mec Nusret Hannnla değil kimse ile muka· ... 
Gölge, arkamda duruywdu, o kada.r dim ettiği zamun ona (canımın canı) muada çrkan kıymetli bir yazısmda Pe- yese etmedim. Sadece Halide ~·usret 

Leva 
rlorln 

yakmdı ki bana baktığını hissediyor· demedim mi? yami Safa, Yesari, ve öteki ınkadaşl.t· Hanımın ismini yeni nesil arasında zik 
dum~ Trpkr dün akşam piyano çalar- Çeşme rolundan dönerken, bana iJk rımdan baltsetme:rişini şayanı teessüf rettim. · .. ' 

Kuron 
Şilin~ 
Peıcta t,f'n onun bana baktrğmı görmiyerek aşkınr :,ıöyledjğj yerde ona (canımın bulmuı,tum. Nerede kaldı ki Halide Nusret H. 

'ı:-0.oıettiğim gibi... canı) demedim mi7 Mesele hudur. edebiyat alemimizde t~nmnuş, bir~ok .... 
25 ~ylül Hürmüzün başındaıt ~elengi k21th- * * * kimseler tarafından söylenerek oku· 
Y~rabbim. yarbbim, bana hitap eder np kızıma verdiğim zaman bana şiirle- Suat Derviş Hanım diyoı· ki: nan bir muhanirdir. Bu itibarla ken· 
ı ıiesi ne kadar titriyordu. Kalbım rindeki coşgun kadın ruhunun ölmiiş .' .. Avrupa ediplerini bile bahtiyar e- disile yapılacak bir mukayesenin üzün· 

,ofisümde kırılıyordu. az kaldı bayıht· olduğunu, ancak ben, yalnız ben ouun decek beynelmilel bir alakayr, yaptığım tü vf'recek mahiyette telakki edilme
taktım. Bana dedi ki: ümidi olduğu.mu söylediğim z~M;nn edebiyata medyun bir vaziyette memle· mesi lazım gelir. Bunu bizzat Suat 

- Bilmezsiniz, müfekkirem size ne ona (canımın cam) demedim mi" ketime dönerken, ben meslektaşlarım- Derviş Hanrmm da böylece kabul ede-
·-----... ·--·-·--··· .... ,, ......... _.,""""""',.,. .. ,,_..._,,,_,,, ____ ,_.., ... , ........ _ dan, bilhassa mensup olduğum edebi· ceği şüphesizdir. Ji~ğer öyle olmasay. 
y .., yat neslinden büsbütfü1 ba!)ka. karşı!a- di, Halide Nusret Hanımm bir roma-
1 Devlet Demlryolları ilanları I yış bekliyordum.,, nınm intişar etmekte olduğu bir gazt"· 

3000 ton yerli çimento kapalı zarfla mi.:naknaya kotmlmuıtur. 
Münakasa 30-3-931 pazartesi günü sa.at 15 te Ankarada 

Ben burada Suat Derviş Hanımla tede Suat Derviş Hamm da yazı yazar 
beraberim. Çok haklı. Ne yapayım ki midi? 

Devlet demiryofları idaresinde yapılacaktır. • 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarmı ve muvak· 

kat teminatlarim ayni günde saat 14,30 a kadar münakasa ko
misyonu katipliğine vermeleri liZlmdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini S (beş lira) mukabilinde An· 
karada ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilir ler. 

hen tek başına bir adamını. Ancak C· Bütün bu izahatr verirken hakikaten 
!imden geleni yapabiJirim, ve Suat Deı· muztarip oluyorum. Acaba ben kafi dtı 
viş Hanıma karşı, ya1nız bütün nesli· recede açık mr yaımadlm, yoksa Suat 
mizin değil, bütün memleketin borç!u Derviş Ramm mı yanhş anlamışlar? 
oJd~ğu alakanın kendi hisseme düşen: Her iki suaJin cevab1 beni müteessir 
ı1i, aylık mecmuamızın çıktığı 26 şub1.t eder. 
günkü (VAKIT) nüshasmda yazdığım Suat Den•iş Hanım makalesine 
satırlarla ödedim zannediyorum. Suat "liendisini iyi bir arkadaş zannettiğim 

•••••••••••••••••••••••••••••··~Duv~Harumbdki~umamı~rd~em~dAdil ... ,,~~h~cyo~ 
onlan buraya aynen bir ikinci defa Ben, bitirirken, şunu Uave edeyim 

lstanbuı Belediyesi ilanları 
naklediyorum: ki, Suat Deniş Hanım beni "iyi bir ar 

Fevkalade içtima 
SU.4T DERrlŞ HANlı'1IN kadaş zannetmesin,, buna, emin olsun· 

/Ki ROMANI lar. 

Belediye kanununun elli beşinci maddesi mucibince ruına· Suat Derviş H. üç ay evvel Almar.· 
yada bir tetkik sega/ıatine ç~kmıştt. 

meıi re'ıen ve adreslerine irsal kılman Istanbul umumi meclisi Suat Der-ı:iş B. eı·relki gün latanbulc: 
aıalarmm Martın on ikinci önümüzdeki perıembe günü saat on dönnrü1Jtür. 
dörtte fevkalade içtimaa teşrifJeri ilan olunur. Suat Derviş H. Bc,-lin matbuat erıitı 
•••••••••~•••••••••••••~••••••l d~h~npre~ciwm~arrirlerita· 

Trabzon elektrik Türk· anonim 
şirketi hissedarlarınn 

rafından yapılan davet üzerine eski l'l' 
geni Türk kadım., Jıakkında bir kouf(' 
rans ııermif ve konferanstan sorıra .~e· 
ı-efine ı-erllen ziyafette bulunmuştur. 

1930 senesi hissedaran heyeti umn- lannı almaları ,.e ta~rada bulunup ta Suat Derviş Hanımın "Fosiçe Çay. 
miyesjnin 31 mart 931 tarihine müsadif i".tinı.aa bizzat iştirak etmiyec~klerin tung., de çıkan "Karanlıkta ayak Bt.'8· 

salı günü şirketin merkezi bulunan hisse senetlerini buJunduklun tnah~t- leri., i~imli /ıiiı:ô.gesi Alman edebiyat ti· 
1'rabzonda Meraş caddesinde kain ida· lin Ticaret odalarına Ye Odn bulunr..ıi- leminde muvaff akiyel kazanmış, ve 
rebanede inikadı tekarrür eylediğin· yan mah·ı.1 Iet·de BeJedi)·elere te,·di ede· kıymetli romancımızdan birçok gazefr 
den niıanuıame mucibince JaakaJ on rek mukt. \ .lindc alacaklan ilmühaber· v<ı mecmualar yaıılar istemişlet·dir. 
hisseyi hamil hissedaranrn içtirnaa iş· leri zevata birer mektup göndermeleri Suat Derviş Hanım bunun üzerine 
Hrak için hisse senetlerini içtima gii- leri zevat birer mektup göııclermeJeı'i hildi.yelcrinden bazılarını neşretnıi~ t'e 
nünden bir hafta e~veline kadar şir]te· ilan olunur. Berlin hakkında talıassü8atmı da bir 
tin merkezine bilita duhuliye varaka· Meclisi idare makale halinde yazmıştır. 

RUZNAl\IEİ l\·ICZAKERAT: 
Suat Derviş R, geçen ay verilen Ber 

lilı matbuat cemiyeti balosunda da da· 
1 - l\feclisi idare ve murakıp rapor· tayin edilmiş olan iki azamn tasdiki ı;et/i olarak hazır bulunmuştur. 

1arrnın okunmasr, memuriyetleri . Suat Deruiş hanımın romanlanndcrn 
'> ı930 · ·ı b't• k• => - Senei sabık heyeti umumiye mu· il.:i .. si de Almanyada pek yakında neııre - - senesıne aı ı anço ' 'e a- . . . . · 

rii zara hesabmm tetkik ve tasdiki, karreratma atfen şirketımlz nanuna dılecektır. 

3 1931 
. . . k .. htikumeti cümhuriyemizden akdedilen Harpten sonraki neslt: merısup olem 

- ~enesı ıçın mura ıp tarını, istikraz hakkınd~L medisi idarenin he- bir kadın romancımızın Almanyadaki 
4 - Meclisi idaı·emizde müddetled yanatı. bu muvaffakiyeti ıayanı takdirdfr. 

hitam buJan iki azalığa nizamnamenin 6 - Şirketin vaziyeti ı..:mumiye~i Suat Derviş Hanımdan, hem de re:.-
16 mcı ufaddesi mucibince muvakkaten hakkında mukarrent ittihazı. ,mini de gazeteme koyarak, bütün Tür 

Fikret Adil 

Ml!hkeme ve icra ıılnlırı 

Kadıkiiy sulh 2 inci hukuk mahke· 

me~inden : 

Konyada beşinci kol ordu di
vanı harp hey' eti azasından iken 
vefat eden ve terekesine mah-
kemece vaz'ıyet edilmiş bulunan 
miralay Şakir beyin a!acaklılariyle 
borçlularının tarihi ilandan itiba· 
ren bir ay içinde bilmüracaa 
kaydı keyfiyet eylemeleri aksi 
takdirde vaki olacak zararın 
kendilerine ait bulunacağı iJan 
olunur. , ____ ...._ ________ _ 

~ inci cicııret mıı b keme sinden: 
Mahkememizce iflaslarına kar· 

nr verilen Lazari ve Anastas 
Metretıdis biraderler masasınca 
alacakhlara muvakkaten yüzde 
12 1-2 tcvzilat icrasına karar ve
rildiği ve hesabın iflas masasmın 
katibi Suat hamma bırakıldığı 
cıhetl~ alacakJılarm masa tas
fiye mt>murlanna müracaatla bis· 
selerine isabet eden mebaliği 
alabilecekleri ilan olunur. 

ren1ö 
2n lev J.; uruş 

1 Türlı lirası Dinar 
\'erroııcç l\urus 

Nukut 

ı lstcrlln ( lnıcll!zl 
ı Dolar ( AmcrlkaJ 

iO FrRnlı [Fransız 

20 l.ireı l halya 
O Frank Pelçlh 1 

20 l>rahml [Yunan] 
O ~·rank l lsvlçreJ 
ın l.eva Aul~ar j 

ı 1 lorln {Felemenk ] 
lO Kuron [\. eloslovalı ) 

~ılınJ A'usturya] j 
ı Peıeta ı lspıora] 
ı llayşmuqAJmaoyı] 

ı Zloti l.ehlscın 

ı l'engö l\lacarisıan 

ı t.cy rRomanya] 
ıo Dinar Yuıtnslovyal 

ı \ C\ oneç Ser, et 

Altın 

Mecidiye 
ooBanknt 

Borsı 
harici 

S3l 
!~ 1 

31 

~. 

2 
i't 

C>lı 

831, 

31 

:ıı 

'2 ı 
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* TEBERRV - BUalialımer /si~ 
bul merkezinden: 

Selimiye piyade üçüncü alay ı'1 

tanı tarafından merkezimize 12 P 
92 kuruş teberrü edilmiştir. A]eP 
arzr şükran olunur. 
~~~~~~~~~~~-~ 

Haliç Fenerinde Tevkii Cafer 111_ 
he.ilesinde Kiremit caddesinde 40 ~ 
marah hanede sakin iken ikamet~ 1 

·Ş' meçhul bulunan l\ladam Fevro11) '' 

Istanbul yedinci icra memurlııl11 

dan: e 
Madam Polimniyaya Suıtanslı~, 

sulh mahkemesinin 927-:5278 ye 19 te ~~ 
nisanj 927 tarihli Hamile borslu 0r 
lunduğunuz maamasarif iki yüz .ıt1ll61ı 
ııi altın liranın teısviyesine da,·etı 11111',ı 
zam mm gönderilen ödeme emri ikll bl~ 
gahımıın meçhuliyeti hasebiJe te 1'' 
edilmemesine ve iJaneıı tebliğin~ dllı 
rar verilmesine binaen tarihi iJal1 ~4 
itibaren 28 giin zarfmda 9:31-823 do~ıl 
numarasını müstashibeu daireY~ jlt 
miiracaat kanunen şayanı kabul bır Al 

kd"rde' raz dermeyan olunmadığı ta 1 ~, adr' 
''abmızda icrav·ı devam olunacag 
J • • • olat 
me emri tebliği maknmına knınt 
ilanen tebliğ olunur. 



Çocutu 
istikbal· 

~Ilı 

Bir Ku 
Çoc 

Düşünen Va:iıbll tablo milaabakam 
Kuponu 

( Mü~takil Re am ar Ser si) 

Adru: 

ıeaenilen ttb'onurt umıra11 

1 Z~ Y~LER 1 
14763 numarıdı beyanname ile 

istanbul itbalit giimrilğllnden 

im.rar ettijim iki ~:l) bal gu 
idrofile ait 89670 numara Ye 
25-10-1930 tarihli makbuzu UJ• 
ettim, hOkmll yoktur. 

Be!ıar biraderler lstanbW. Ralwanoa 
sokak Yeni VoJte han 

1 Arap barflerile bikkecliladt 
eıki .bir. mlhıOmle 929 tarihin-
de blk~ ofdajwn Memı 
ktı~ ~ .mtılıDrlerle ....... 
bur senedim bulunmadığı ve ye-
aid,a mtibllr Jıakkettireceğimden 
b~ liolcmn olmadı~ pb ...... 
lllaslbalGMi~ EmlnSinan Pene.,... 
~ ğl 3Ş n ırııradı Ahmet Mltat 
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emniyet sandığı 

· em liilt 111 üza y.edesi 
' • 't 

Müzayede 
bedeli 

512 

Kat'i karar ilanı 

ık rv· crhunatın cin~ ve nevile 
ra.ı. 

No rrıevki ve müştemilatı 
1507 Fatıhte Haraçç1muhittin mahaUeainde eıki, 

Y enişifahanc v..: yeni, Türbeişcrif sokağın· 
da uki 13, 13 mükerrer, 13 mükerrer 13 
mü~errcr ve yeni, 11,13 No.lı 105 arşın arsa 
i!zetindc l<lrgir bir katta f stündc asma ka· 
lınca paaa odasını ve otuz üç arşın bah· 
çcyi ve altında l:odrumu havi bir fırının 
yüz yirmi sekiz hiıse itibarile elli be, hiı-

torç unun 
iımi 

"' . sui. (Mukfır fmn mahalli haraptır.) Nadire H. 
518 1316 Üsl«üdarda Hacıhesnahatun mahallesinde 

, . . .. 
' . 
' ' . 

Eski, Paıalimam ve yeni sokakta eski, 89 
ve yeni, 21 numaralı ikiyüz doksan arşın 
arsa üzerinde ahtap iki katta yedi oda, 
iki sofa, bir mutfak, bir kuyu ve yedi yüz 
kark sekiz arşın bahçeyi havi yenice bir 
hanenin tamamı. Silleyman Ef. 

855 2317 Kartalda Nefiıkaaaba kariyeıinde Uı"üdar 
caddesinde harita 1 mevkiinde ve 1 nu- r 

ı: ' 
maralı otuz arftn arsa üzerinde ~irgir bir 
katta yeni bil' dükklnın tamamı. Etem Ef. 

· 1~ · 3884 Emirgind.a Boyacıköy caddeıinde eıki, 2 
: ' • numaralı yüz ıelcaen üç artın araa üzerinde . .. 

. . . . 
bir l<ah ahtap bir katı klrgir iki katta 
ilç oda, bir ıofa, bir toprak avlu, bir 
lcoridor "altında natamam aralık on Uç bin 
yedi yüz bir - arıın bahç~yi havi a~p 

~ kıımınıo bazı kaplamaları ~oksan yeni bir 
.. hanenin "tamamı. iımail Hayrettin B. 

, < '65 · ı 3911 Beyleı beyinde uki, Şemsi bey ve yeni, 
ikinci yeni sokakta eski, 8 mükerrer ve 
yeni, 11 numaralı yüz otuz beı arıan arsa 
üzerinde kirgir iki buçuk :.katta on oda, 
~iri kOçük , · olaıak üı:ere üç sofa, bir k~ 
m0rl6k, bir psOlhan,,, bİl" kuyu, bir küçük 
antre, bir ' balkon Ye kırk artın araa Oze• 

' . rind~ bir matbah ve bin d6~t yliz yirmi 
bq erıuı bahçeyi havi dahili Ye harici 

\ f bazı 11Yal1rı nokıi\'! ..,b\f btQU\a·lt__,, 
SadbMk.}!~ tlAfs.M~JUJllB Hanımlar. 

5200 20138. Beylerbeyinde uki ve yeni, Havuıbaıı ıo· 
',l 1 kaiında .eski, 8, 8 ve yeni, 25, 25, 25, 27 

n1ımaralı bef yüz se~aen yedi . artın arsa 
liıuinde bir kah klrfİI, iki katı ahıap 
olmak üzere üç katta d~rdü küçük olapak 
üzere on bet oda, dört ıofa, iki aalon, 

J 7' 

• ı.' . 

iki ~<Smürlük, bir odunluk, üç kiler, iki 
t.ıhk~ bir mermer antre, bir hamam, bir. 
tavanllfHI Ye elli arıın araa üzerinde 
mUnbedim matbah ( Ahır olarak kulland
maktad1r) , bibçede iki havuz, bir .1armç 
ve dokıan beı a11ın nzerinde ıu hazinesi-

. . ni, ·bir d6n6m sekiz yüz •ltmıı sekiz artın 
! ,· , bahçeyi ve on üç d6nüm fula bahçeyi 
' t havi bazı ·çerçive ve kaplamaları mubtacı 

i '· tamir bir köıkOn tamaa11. Mebmet Aıım B. 

· '. Yokarda cins ve nev'ile ıemti ve numaraları yazıla emvali 
ıa)Tİ· menkUlenin icra kılınan aleni müzayedeleri neticesinde 
lta.tarmda göıterilen bedell~le mOıterileri üzerinde takarrür 
·ebldt' iae de mezkur bedeller haddi Jiyılnnda görülmediğinden 
t~~ (on ~eı) gtın müddetle ilin eelilmeleriae karar verilmiı ve 
) ' Niiın 931 tarihine milsadif çarıamba günü kat'i kararlaanın 
~~liilmeıi takarrOr eylemiı olduğuadan yev.mi mezkurda ıaat on 
d&tten on altıya kadar sandık idaresine miracaat eylemeleri 
Jb6mu tlln olunur. 

E~niyet sandığı ınü.dtivİüğünden: 
A.ram Da Yit efen dinin 27255 ikraz numaralı deyn ıenedi 

.mucibince ve bir çift pırlanlah kUpe tarihini senedile istikraz 
eylediği mebJAğı vaduinde ödemediğinden. dol•yı Sandık sabf. 
heyeti buıurile 16 mart 931 tarihine mU .. dif pazartesi günü 
saat 14 te fehremantU Sandalbedeateni mezat idaresinde 
'bil'!_IOzayede satılacağından talip olanların mllzayede mahalline 
mOiacaat eylemeleri ilin o!unur. 

-------------··---------
Enı n İ)iet s .. i ndığı nı iidiiı;liiğiinden: . ~· 

· •Naciye H. m 32~ fO ilnaz No. h ~t)n sencdi?e istikrar: eylediii 

!Debllia makabil saDdığımız namuıa ~erhun l>ululan (bir pırlanta 
ıenlanlık, 22 miskal lnci, bir roza yüzUk) ten, ~Wr pırlanta ger· 
daDhk Ye 22 miskal inci) nin borçlu mumaileyha Naciye H. ın 
IDUftfakatile l 6 Mart 931 tarihine müıadif ;a~tea günü ıaat 

't 

1.4 te Şehremaneti Sandal bedesteni mezat idaresinde biJmOza· 
y,ede atılmaları mukarrer bulunduğundan talip olularıo mllza· 
~e mahalİlne mOracaat eyle•eleri illa olunar. 

Seyrisetain 
!\1erke7. acentası. Galata 1-\öprti başı 
B. 2362 ~ube acenmı Sirkecide 

Mühürdar zade hanı l.st. 2740 

nvvollt sür'at uestası 
t M ER S 1 N) vapuru 10 

Mart Salı 1 7 de Sirkeci 
den Gelibolu, Çanakkale, Kü
çükkuyu, Edremit, Bürbaniye, 

Ayvahğa kalkacak Öönüş-

te Alhnoluğa da uğrıya· 

caktır. 

l ra~zon i~inci 
( E G E ) vapuru 12 

Mart Perıembe akıamı Gala
tadan lnebolu, Sinop, Samsun, 
Ünye, Fatsa, Ordu, Giresun, 

Trabzon, Rize, Hopa ya 
kalkacak ve dönüıte Pazar, 
Rize, Of, Sürmene, Trabzon, 

Polatane, Garele, Giresun, 
Ordu, Fatsa, Ünye, Samsun, 

Sinop, lnebolu, Zonaııldağa 

uğr1yacaktır. 

Mersin Pnsmsı 
( INEBOLU ) vapuru 13 

Mart cuma 1 O da Galatadan 

Çanakkale,lzmir, Küllük, Bod· 

rum, Rados, Fethiye, Antalya, 
Aliiye ve Menine kalkacak 
dönüşte Taıucu, Anamur, Fini· 

ke, Dalyan, Marmariı, Çanakkale 

Geliboluya uirıyacakbr. 
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1ürk 

Zerinin en 
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Çocuklarını Tutumlu 

Muktesit 
VE 

Yetiştirmek. 
O haldel derhal 

ZiRAAT 
Baiakasıadaii 

Bi~ Hllnll 

~ ~ ~Müfettiş namzetliği müsabaka 
t.. ~ "' ı, .. k. z· b k d U 0 ~ ur ıye ~ıraat an asın an : 
! ı ~ 5 nisan 931 pazar günü sabahı Ankara ve İstanbul Ziraat~ 

N :C kalarında saat 9 da açılacak müsabaka ile 15 müfetti§ namzedi alı ... 
p caktır. Muvaffak olanlara baılangıçta 120 lira aylık ile seyahat ve t.f 

Gömürdyan Beyin A11r ndan 
Amel! ve tatbiki kambl yo 50 
Tıcarl ma!Omıt ve Bankacılık: ı ~O 
iktisat ilmi 125 
Ameli hesabı tıcar( 120 
Ameli usulü defter• 4 L.ısım 150 
Amerikan usulii "\1 cvnı. J). K~bir 75 
Yeni muhasebe usulü 175 
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DOKTOR __, j 
FUAT SABiT i 

Ankara caddesi ~o. 66 Telefon 2a85 

l~!!!!!i!!!J!!!!!!!!!~!!i!!!!i!!!!!!!!~!i!!!!-~ 

BESAP .ttEMURU iSTENiLiYOR 
Fatih aakerlik daireıinden: 
Ucrttle istihdam edilmek üıert Mü· 

dafaai Milliye nklletince hesap me
muru alınacaktır. Talip olanlann 
mukayyet ve ·mukim bulundukları as· 
kerlik tubelerine mart 931 nihayetin· 
den eni müracaatları ilin olunur • 

tiılel"de yol masraflarından başka 6 lira yevmiye verilir. 
lttiNk için evvelemirde lktı sat veya hukuk fakültelerinden 

yahut ulumu i.liyei ticariye veyamülkiye mekteplerinden bi · 
mezunu ve yahut son sınıf müdavimi olmak li.zımdll". Diğer f 
veya yüksek mektep mezunlarının mali müe11esclerde en az iki 
hizmet ıörmüt bulunanlan da müsabakaya dahil olabilirler. 

Talipler Ankara, lıtanbul ve İzmir ziraat bankalarından ala~ 
ları ıartnamede yazılı vesikalarla birlikte nihayet 31 mart 931 •~ 
mına kadar Ankarada teftit heyeti müdürlüğüne bizzat veya me~ 
la müTacaat etmit bulunmalıdırlar. __/ 

Pızarllk suretili 14 kalem ~izel motör ıksd 
ve ye~ekleri mo~ıy11sı 

Pendik baktcryolojihanesi 
lüğiinden: 

nıüdiir-

Pendik bakteroyolojihanei baytarisinde mevcut dizel mot6rOa• 
ait mot6r aksam ve yedek parçaları pazarhk suretile mubar~• 
edileceğinden vermeğe talip olanların şartnamesini görll'ek ı~ill 
hergllo Defterdarlık binasında müessesatı iktisadiye mubaıe~~:~: 
ve mezkiır yedek ve aksamı vermcğe talip olanların yeYmı ;

3
•t• 

olan 11 mart 931 tarihine müsadif çarşamba günü saat t 
mezk(ir muhasebede müteşekkil mübayaat komisyonuna mOraca• 
eylemeleri. ~ 

.. ...... , 
1.Lllil'ul Müdür Relik tuA-


