
Moris dö Kobra 
ya nazaran 

D Ün ya Kadınlarının 
dudakları 
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AYLIK VAKiT 
Zengin, cazip mündericatla 

Bedava verilecek .. 
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M e b 'uslu ki ç in müracaatlar höld devam ediyOi-
iktısadi 
inkılap 

Yunan Darülfünununda Yeni meclisin manzarası .. 

İntihabat faaliyetleri artık epeycc
ilerledi. Onun için yava~ yavaş mat· 
buat sütunlarında gelecek n. M . .Mec
lisinin geçen meclislerden ne gibi fark
lı cihetleri olabileceğini keşf ve tah· 
rni11 etmeğc matuf neşriyat başladı. 
Mecliste amele meb'us bulunacak mı'! 
Bulunmıyacak mı? Bulunacaksa kaç 
taıte olacak? Bazıları buna merak e

diyor. Diğer taraftan bazıları da yeni 
intihap olunacak mecliste bizzat ~ift· 
çilik etmiş olan meb'uslarrn en mühim 
bir mevki tutacağını, bunların adedi 
Yüz elliyi bulacağını haber ,-eriyo~·· 
Hatta çiftçiler grupunun başı~~ ~zn~ıı· 
nıeb'usu Vasıf Beyin geçecegını bıle 

Türkler aleyhinde söz 
söylenilince ... 

Muhtelif gurupler teşkili 
mevzuu bahis değildir 

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

M. Venizelos yanındaki nazırlarla Namzetlik için yapılan müracaatlar arasında 
hayli garip olanlarına da tesadüf edilmektedir birlikte salonu terketti 

şimdiden ifşa ediyor. 

Gazeteciler yalnız etrafta olup bi
ten şeyleri öğrenip karilerine h~ber 
vermekle iktifa etmezler. Olu P bıten 
şylere dair öğrendikleri muhtelif h<idi· 
seleri bir araya toplıyarak yarın neler 
olacağını da anlamağa ve anlatmağa 
Çalışırlar. Onun için yeni toplanac:ık 
B. 1\1. l\leclisinin siması hakkında ga
zetelerin yaptığı keşif ,.e tahminleri. 
Yanlış da olsa hoş görmek hizımdrr. 

Hakikati halde şimdiye kadar gelip 
geçen B. M. Meclislerinden herbir~ ken 
dine mahsus mühim hareketlere sahne 
olmuştur. Bunlardan her biri Türkiye 
tarihinde belli başlı birer fasıl işğal e· 
decek mühim kararlar vermi~tir. Bi
rinci M. MecJ isi bir istihlas le istikhi ı . 

ikinci siyasi ve içtimai inkılap rnecl isi 
na.-... 'O. c. •• U..--J.:. .. :-.: • il İt't"'; 

Yunan Başvekili 

Selanikten "Jurnal Doryan,, a 
bildiriliyor: 

idaresinden bahsederken, Türk
ler hakkında nahoş bazı sıfatlar 
ve ezcümle " Türk barbarhğı ,. 
gibi sözler de kullanmıştı. Tam 

bu cUmlelerin söylenildiği sırada 
Yunan ' başvekili M. Venizelos 
hatibin .!!Özünü kesmiş ve: 

- Profesör Ef. , resmi geçit 
nerde ise başlıyacak, müsaade 
ederseniz çekileyim! 

Demiştir. Fakat profe.!IÖr ila
ve edecek ancak birkaç sözü 
olduğunu ıöyliyerek ayni lisanla 
devam edince M. Venizelos şap
kasını alıp ayağa kalkmıf ve: 

- Profesör efendi, bu sözler 
dinliyemiyeceğim sözlerdir! 

Halk Fırkasında dünkü içtima 

Ankara, 29 (Telefon) - Meb'us nam- kip için bir~ok kimse gelmı'ştir. Bun
zetJikleri için H. Fırkasına müraca- Jar J>urada muhtelif makam ,.e zentı 
atlar el'an devam edi} or. Bugüne ka- ziyaret ediyorlar. 
dar 11;)0 kadar ricaname gelmiştir. Ay- Namzetliklerinin konması için veri
rıca dün ve bugün de buraya bu işi ta- len istidalar arasında hayli garip n [Alt tarafı 6 mcı sayı/ada] 

--===-==::c:::=-======='-=-----.--------===-====== acip olanlar da yok değildir. 

Liman faaliyeti azabyor 
Geçen seneye göre 667 bin lira 

İşittiğime göre bu ricanamelerden 
bir tanesi şu mealdedir: 

"Efendim, ~ocuk babasıyım. Kazan· 

~Jislerin tahakkuk-etHrrniş oTdugu 
ı11kılapları milletin sinesinde cbedil~>s
tirmek i~in icap eden tedbirleri ald~. 
Şimdi dördüncü Il. l\f. Meclisi mühim 

hadiselel'den sonra ,·erilmiş tecdidi in
tihap kararile toplanıyor. O halde a
caba bu meclisin nasıl bir simasr ola
~k? Bu noktanın tabii olarak herkes. 
•çın ınerak edilecek bir me,·zu te;;;kil 
ettiği şüphesizdir. 

Yunanistanın 25 Mart istiblisı 
bayramı, Atinada garip bir hadise 
·ıkm sına ebep olmu. tur. Milli 
ayram yapılan ını ayınCien son- ı--. ...... ~;l.;.&l~~;,.,,;:.,...:.~e-e:~~ 

eksiği var 

• cım ayda 90 liradır. Çocukarımı oku
tamıyorum. l\faişetime medar olmak 
\'e memlekete hizmet etmek iizere fır
kaca namzet gösteriJmemi rica edrim ... 

IIANGl VlLA. YETLER 1''AZLA 
l\!EB'US ÇIKARACAK 

Dördüncü B. l\f. l\leclisi bütün ci
hanı istila eden büyük bir iktısadi buh
~an içinde t ... plamvor. Memleketimiz 
ı . v • 

b~~n bugünün en mühim meselesi bu 

ra, meclis reisi ve nazırlar, Atina 
darülfünununa, her sene olduğu 
gibi, Milli bayram hakkında Ye

rilecek olan tarjhi konferansı 
diolemeğe gitmi~lerdi. 

Konferansı tarih profesörü M, 
Valonakis veriyordu. Profesör, 
1821 de Yunanlıların istihlas 
uğrunda yaptıkları harekatı uzun 
uzun anlatmıştı. Bu nutuk ertesi 
günkü gazeteleri de aynen neş
rolundu. 

UYiik cihan iktrsadi buhranı karşısın-
da ntürnkün olduğu kadar az zarar gor Profesör, sultanların istibdat 

ltıektir. Bu defaki cihan iktısadi buh· ==:=K;;:==ı::=ym:::::==e=;t;;Ji;=;=b=;i=r=p=r=o=f:::::e=s=o .. =r== 
l'~~ı Öyle ~akın bir zamanda gelip ge-
Çıtı b' n ·t·b Halil Halit B. ile ır f el ak ete benzemiyor •.. u ı ~- ~.r 

ahnalak tedbirleri ona gore du~u· 
~etek hazırlamak lazımdır. Binaena-
eyh . - l' . .. 

h· . lenı toplanacak rnec ısın en mu-
k •ıtı ışJeri de bu tedbirlere taalluk eden 
anunıarr yapmak olacaktır. 
~k k"• ~ }! şu noktayı unutmama wı.p 

hı: r kı ıktısadi hayata ait olan teşeb· 
~sler e 

seı . ve tedbirler sadece kanun m · 
latıesı değildir. Bu daha ziyade yapı· 
daır k~nunJann tayin ettiği direktifler 
sııre~sınde bütün milletin şuurlu bir 
&'eç le çalışması meo::eles idir. Bilfarz 
k6o epn sene M. 1\fecli i bir zirai kredi 

eratif) · · k. lllln erı Yücuda getirmek ım ·an 
k ltıııcib' d" Oo~ ınce her tarafta zirai kre· ı 
dahiı·ratifleri \'Ücuda getirmek imkan 
· ıne · . -llılkand gırdı. Bununl beraber ou 

heırıen hn ~~ti~~de ~den halk he~~n 
hasır rnıı vılayetı mıntakasma mun-
~ Oldug-
<tııının .. u anlaşılıyor. Ziraat ban· 

~aıiıtıen ~~~terdi~i bütün kolaylıkla~:a 
'1 sah ger bırçok vilayetler henuz 

lriis ada nı" · 1erenı Usbet bir teşebbüs eserı 
1'1\ln erniştir z · · b -İt' Yegıı • annedıyoruz. kı U· 
d 1l'atça hne sebebi kcoperatif ,.e birlik 
llt, aıırlanmıı olmasının lüzumu 

Evelki gece öldü bugiln 
:1-ttifal ile gömülecek 

~lernı Halil Halit B. merhum · 
ddıt, A.cabeketirnizde kırk bin köy var· D.. esef edici bir haber oldık: Da-
e k abuk'· ı .· . . un . . · . f · k'"ltesi müddeı·-

.. 0 u-.. u 0~ eı ın muhtarları ıcm· . · ·ıru··nun ılahn at '1 u "'t' " P · • ı u • n · ı·h ı t · a· ~aırna bile k k' · . . . d Halil Halit ey ır ı a e · lıı ıt kö . . n aç ışı v,u- rislerın en , , . 1 te,t l.aırna ~-t:ıııde muhtarı bile oku- mbtir. Senelerce süren (alım laya~ı 

... llatınd ı rnezse orada kooperatıf b" k telifcıtile tanınmış olan Halıl 
·••ıd 1 an lı 1 ,-e ı rço ·· d 

r? a 15\etnıeğe imkan yar fl n B matbuatımızda da uzun mu_ . 
a ı . ' . u· ·zı"de bı" r muharrır· 

- • Cl11JS " det emegı ge ~ ·, " . k maknlekri 
C.-tıt t ~fa!t11ict .AsUH di. Gazetemizde de bırço ' 

Graıı' .. .. . . 
urıcu aayıfada] intişar ctmı:;tır. da) 

(Alt tarafr 2 inci sarıfamız 

Ankara, 29 (Telefon) - Vilayetler
de tesbit edilen nüfus miktarına göre, 
bu intihapta Tekirdağı, Aksaray, Kas
tamonu, Ankara vilayetlerinden hirer 
meb'us fazla çıkacaktır. 

Fazla meb'us çıkarması kunetle 
muhtemel oJ~n vilayetler de şunlardır: 

Mersinl, Çorum 1. 
Şu \'İlayetler de eksik meb'us çıka

racaklardır: 
Urfa 1, Mardin 2, Ayintap 2, Trab· 

=---""'' zon 1, Gümüşane 1, Konya 1, Edirne l. 
Şu halde yeni meclisin 314- meb'us· 

Liman şirketinin dünkü içtinıaında (Alt taralı 4 üncü sayıf ada) 

lstanbul liman şirketi umumi ==o==ı=ı=z=e=ı==b=ıa=C=CJ==k=== 
hey'eti dün saat 15 te toplana-
rak şirketin senelik pilançosunu, 
idare meclisi ve mürakıp rapor- k' ..,. ~·l • • 
]arını tetkik ve tasvip etmiştir. ı u ıçemız 

Umum hey 'ete arzedilen ra
porda şirketin 930 senesinin va
ridatı (1,513,157) lira (67) lcuruş, 
masarifi de, amortisman dahil 
olduğu halde, (1,482,791) lira (1) 
kuruş olarak tesbit edilmiştir. 
Bu seneki varidat geçen .!lene
kind en (667,551) lira 93 kuruş 
noksandır. 

Şirketin su işleri 
930 senesinde su tevziatı ışı 

238,41 O tona baliğ olmuştur. 
Buda geçen seneden yüzde 9 
noksandır. 1928 senesinde ise 

bu senekinden yüzde 7 nok~an 
idi. 

Kön1ür işleri 
930 senesinde kömür tahliye 

mikdarı 433,674 ton, tahmil mik
darı 213,024 ton ki ceman 646,698 
tondur. Geçen senekinden yüzde 
4,5 nisbetinde eksiklik vardır ki 
şayanı ehemmiyet değildir. 

Tahliye işleri 
930 senesi zarfında ecnebi 

limanlarından limanımıza 276,156 
ton eşya gelmiştir. Bunlardan 

(Alı tarafı G ıııcı Sa} ıfaınızda ı 

Şehrimizin en 
güzel bacaklı ka
dınını tayin için 
açtığımız müsa
bakanın hitam 
bulduğunu yaz· 

mıştık. Müsaba
kamızın nihai 
safhasında bey
nelmilel ölçüye 

istinaden en faz
la puvan kazan
mak suretile bi-
rinciliği otuz dört 
sıra No. lı Nev
zat H. almııtı. 
Nevzat Hanım 

müsabakada jüri 
heyeti karşısına 

heyet yalnız ka
dınlardan mürek-
kep olduğu tak-
dirde çıkmağa 
razı olmuş, ba· 
caklarının fotog
rafisi gazetemiz
de intişar etmişti; 

birinciliği kazanması üzerine tam bir res · · · t' . . mının ın ışanna da müsa-
ade etmıştır. Nevzat Hanımın dercettiğimiz: resmi SUreyya fotoıra• 
f aneıinde çekilmittir. 
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T ütünlerimiz ve Dumping 
Behçet Beye nazaran Karadeniz 
tütünleri kısmen müteessir olmuştur 

Tütün piyasamızda görülen huhra- Bu saydığım mıntakaların bu husus 
nm izalesi çareleri tesblt edilirken tü- htra itina "e bilhaı:ı~a Samsun, Tokat, 
tünlerimize yeni rnahreçlH temini lii- Trakya ile diğer tütün sahalarınrn ay. 
zumu ileriye ~ürüldii. 'Bu bahis etra- ni hareketi takip etmeleri halinde mah 
fında tütün inhisarı umu~ müdürü reçlerin c;oğalacağma hi!; şüphe yok
Behçet Ileyle görüştük. Behçet B. tar. 
diyor ki: Tabii zürraın temiz imalatını tücca-

- Tütün denilince dünyanın her rın da muhafazası ~arttır. Bilcümle 
tarafında Türk tütünii akla gelir !hat- mahreç çoğalması .züna \'e tüccar ,lin· 
ta hazan bundan istifade edilerek bil-- de demektir. 
çok ecnebi tütünleri Türk tütünü namı Diğer bir çare de tütün alım " su
altında satılır. llu itibarla tüı·k tü- tımını denk halinde ambarlarda yap. 
tünleri11in mahreçlerini ziyadeleştir- maldır. Bu sayedeıtüccar aleyhine 
mek pek müşkül değildir. Bu İ:i bizim- tütün değiştirmek iddia1arı, zürra a
Je beraber tütün zürra ve tüccarlannrn leyhine iskarta edilmek mahzurları 
elindedir. lzah edeyim: tamamile kalktıktan başka alım ve ~a-

Birinci çare olarak kaçakçılığın kalk tınılar göz önünde ve itimat dairesincfo 
ması lazımdır. Ilu suretle yaprak tü- yapılmış olacağından müşteri çoğala
tünü satışı çoğalacaktır. Satışımız ciga cak ye fütünlerimiz ziyade satılacak
re ve kıyılmış tüfün olarak nüfus başı tır. 
na senevi 800 gramdır. Halbuki bu mik- Ecnebi memleketlerde reklam da 
tarın laakal bir buçuk kilo olma!'lı ]fi. inhisar idaresi bütcesi nisbetin
zımdır. Demek ki yarı )arıya ~ksikJik de dahilen ,.e haricen m~tbuat ve mec· 
'·ardır. . mualar vasıtasile yapıldığı gibi mehafi 

idaremiz sencd 12 milyon kilo tütün li aliyeye tenzilatlı fiatla cigara gön
sarf.ettiğinden o miktar )ap.rak tiitünü dermek suretile de çalışmakta ,.e pek 
satın almaktkadır. çok faydasını görmekteyiz. 

Kaçakçılık olmasa nüfus başına as- Bundan başka hariçte fabrikalar te· 
gari bir buçuk kilo tütün sarfolunaca- sisi suretile de edec~ği kan düsünme 
ğından her sene zürradan satrn alaca- den •tütifnlerimize mahrec bulma~a ca
ğnmz tütün miktarı 20 milyon kiloya Iışrlmaktadır. 
('lkacaktır. Bu fabrikalaı- inkişaf edince me\:. 

Memleketimizde :senede 4:; - !>O cut diğer fabrikalar rekabeti temin i~in 
milyon kilo tütün istihsal olunduğun- türk tütünü almak mecburiyetinde ka· 
dan bunun nısfını inhisar idaresi satın ıacaktır. 
aldığı takdirde geriye :kalanını da tiic- Bizce tütünlerimize yeni mahreçleı· 
car iyi bir fiatıa ~atın alacaktır. Se·- temin etmek ve satışı çoğaltmak için 
ne\i ihracatımız 30 milyon kilodan faz- tatbiki en kolay, basit ve müsmir ted
Jadır. Du sayede isti~sal miktarı da birler bunlardır.,, 
çoğaltılabilecektir. Behçet B. diğer inhisar işlel"i hakkın 

Binaenaleyh bilha ;a tütün zürraı da da şu malQmatı vermiştir: 
ka~ağa iltifat etmemeli Ye edenler ih- _ Budapeştede açılacak sergiye ida
bar edilmelidir, Birkaç yüz kişinin ka- remiz de Milli lktısat ve Tasarruf Ce 
çakçılıkla geçinmesine mukabil binleı-- miyeti l"asıtasile iştirak edecektir. Ser
ce tütün çiftçisinin müşkülata maruz gi icin nümunelik, hediyelik, ve satılık 
kalması doğru değildir. Bir kere zür- ciga'°ralarJa yaprak tütün niimuneleri, 
ra kaçak tütün satmamağa 'c sattır- fotoğraflar, tütüncülüğümüz hakkın· 
mamağa azmetti mi bittabi ka~ak ci· da malumat hazırlanmaktadır. Yakın 
gara kağıdı da gelemiz. Demek ki tü- da gönderilecektir. 
tünlerimizin iyi ı:;ntılmaısı \C mahreçlt- Düzce tütünleri satın almak ıçm 
rimizin çoğalması evelemirde ziinaı- idaremize müracaat yapı1mamıştır. Mil 
mızın eHndedir. racaat doğrudan doğruya zürraa ya-

Ikinci bir ~are de iJ·i cins tütün J e· pılmıR olmalıdır. 
tiştirmek (Picak) ile (görmez) i ayrı: R~s (Dunping) inin tütün piyasa· 
ıtyn n denklel'İ temi7. olarak işlemek, mızcla tesiri olup olmadığını soruyor
komşularımızla rekabeti temin için nıa- sunuz. 
liyet fiatlannın ınümkün mertebe az Ruslar son zamanlrada Almanya 
olmasına çalışmak... pıyasasına kilosu 30 kuruştan dtirt beş 

1928 de Erbaa, ,.e Niksar zürramm milyon kilo kadar tütün çıkardıJar. Du 
·yetiştirdiği Taş ova tütünleri bu yol- nun Karadeniz havzası tütünlerinin sa 
da işlenmiş olduğundan bu tütünler tışına kısmen tesiri oldu. Fakat bu 
hala müşteriler tarafından· aranmak- oovkiyatrn devam etmiyeceğini zanne
tadır. Bafra \'e Ala~am satışları hu diyorum.,. 
yüzden Samsuna faikiyet temin ettiler. •••••••••••••• 
Bursa da biraz ıslah cihetine gittiğin 
den iki senedenbeı-i rağbet çok artmı~ 
tır. 

Düı;ce tütünleri mahrecenin tena· 
kusuna rağmen temiz işlendiğinden 
müşteri bulacaktır. 

Trak:ya zürraı da böyle hareket et
seydi şimdiye kadar bütün tlitünler 
satılacak bir dirhem hile mal kalmıya
caktı. 

w.v AKIT ın tefrikaa : 120 

1 
Yazan : Hüseyin Rahmi 

REŞAT NURi 
nin Yeni Romanı 

Kızılcık Dalları 
VAKiT ,te çıkacak 

Bir kilise harabesi keş
fedildi, bir miktar da 

eski para bulundu 
Ankara , 29 ( Telefon ) -

Mamak civarında bir tepeden 
temin edilmekte olan Ankara 
marşandiz istasyonu toprağı 
kazılırken bir kilise harabesi 
çıkmışbr. Bu harabe etrafında 
30-40 tane de para bulunmuştur. 
Bunların altın veya bakır olup 
olmadığı henüz anlaşılmamıthr. 
Paraları bulan ameleler evveli 
vermek istememiıler, polis vası
tasile paralar alınarak Maarif 
vekaletine teslim edilmiştir. Bu 
paraların 800 - 1000 sene evvele 
ait olduğu zannedilmektedir. 
Bunların üzerinde eski Roma 
binaları , Romalı kıyafetinde 

adamlar , kadın ve erkek 
resimleri vardır. 

Bır aylık bütçeyi n1aliye 
vekaleti hazırladı 

·Ankara, 30- Maliye vekaleti, 
yeni meclisin içtimaı yaklaştığı 
cihetle yeni bütçe etrafında tet
kikat yapmaktadır.Yeni mecliste, 
evveli yeni vergi kanunları mü
zakere edilecek, ınüteakıben yeni 
bütçe encümeni, 931 bütçesini 
tetkik edecektir. 

Maliye vekaleti, haziran ayına 
mahsus olarak 930 bütçesi esa
satı dahilinde bir ayhk muvakkat 
bir bütçe haıırlamışhr. 

Adana n1uall~mleri 
AdAna, 30 - :..Gın;inıi.ı; t•bri

mizi teşriflerinde biitOn mualJim
lcrin Türkocağına lıa kaydolun
malan lüzumuna işaret buyur
muşlardı. Büyük reisin irıadatına 
imtisalen kaydolunmamıı bulu
nan muallimler peyderpey Oca
ğa kaydolunmıya baılamqlardır. 

Ankarada bir veJ4t 
Ankara, 29 ( Telefon ) - ls

tanbul avukatlarından Sadık B. 
burada fücceten vefat etti 
lZMlRDE SITMA MÜCADELESİ 

BAŞLADI 

Düyunu 
• 

umumıye 

müzakeresi 
Hamillerin bugün
lerde müracaat.ları 

bekleniyor 
Ankara, 29 (Telefon) - Ye

niden müzakerede bulunulmak 
üzere dilyunu umumiye meclisi 
tarafından hükiimetimize henüz 
bir müracaat yapılmıı değildir. 
Bununla beraber önümüzdeki şu 
on gün içinde böyle bir müra
caata intizar ediliyor. Müzakere
lerin Ankarada yapılacağı da 
anlaşılmaktadır. 

Cinavet 
Bir otelc1 evvela bal
dızın1 vurdu, sonra da 

kendisini öldürdü 
Ankara, 29 (Telefon ) - Bu· 

rada Şarkoteli sahibi Salih Zeki 
B. bu sabah baldızı Fitnet ha
nıma tabanca çekmiş, kadıncağız 
bacağından ve sırtından iki yara 
almıştır. Salih Zeki B. sonra 
tabancayı kendisine çevirerek 
ağzına bir kurşun sıkmış, intihar 
etmiştir. 

Bu adam birkaç aydanberi 
cinnet buhranları S?"eçiriyordu. 

Fırtına ve souldar son 
şiddetlerini gösteriyorlar 

Fena havalar ve yagmur dün 
de devam etmiştir. 

Halil Halit Bey Karadenizde de hafif şiddette 
(Uat tarafı ı inci sagıfada) bab fırtınası devam etmektedir. 

Halil Halit B. Ankaralıydı. Çerkes Bu yüzden ufak vapurlar kara
~eyhizade ahfadmdandı. 1868 tarihin- denize çıkamamaktadır. Kaza 
de doğmuş, tahsilini İstanbul Hukuk vukuuna dair bir haber gelme· 
mektebinde ikmal etmişti. Mektepten miştir. 
çıkınca Abdülhaınit hafiyeleri tarafın- Kandilli rasatanesine göre ha
dan takibata maruz kaldığından Avru· valar arbk düzelmeğe başlam1ş
paya karmış Londrada müsteşrik pro- br. Bugün rüzgar lodosa çevire
fesör "Mr. Brown,, ın delaletile (Kem- cek ve ekseriyetle bu istikamet
brice) darülfünununda eJsinei şeı·hi- ten esecektir. Hava kapalı ola
ye muallimliğine tayin olunmuştu. Ora caktır. Y agmur yağması muhte
da hem hukuku siyasiye tahsil, hem de mel değildir. 
tedrisatına devam etmişti. Mezkur da Dün akşama kadar yagan yağ
riflf ünunca kendisine profesör rütbei mur ve kar suyunun miktan 18 
ilmiyesi de tevcih olunmuştu. milimetredir. 

lngilterede bulunduğu 16 sene zar- Atina, 29 (Apo) -Bütün Yu-
fında vatanına ve mmiyetine vaki olan nanistanda gayet şiddetli bir kış 
bütün tevacüzlere karşı birçok yazılar bilküm fermadır. Yuoanistanın 
la müdafaatta bulunmuş, bu hususta her tarafında mebzul kar yağı
ingilizce ve türkçe birçok eserler neş-
retmiştir. yor. Kar fırtınalarının ika ettiği 

Meşrutiyeti müteakip vat.anma av- basarat pek büyüktür. Atinanırı 
det ederek Ankara meb'usluğuna inti· bütün caddeleri kesif bir kar ta
~ap edilmiş, bir müddet sonra (Bom· bakasile örtülmüş, iki kişi de do
bey) ~eh'bımderUğinc t.ct}Iıı oJunmaş-- narak verat etmışıeroır, rtunanlll 
tur. taşra ile telgraf ve telefon mu-

Umumt harp esna~ında i\lmanyaya haberatı kesilmiş, manevralar ya" 
giderek, gerek muharebe gerekse mü- pan Yunan filosu, fırtınanın şid
tareke ısenıelerinde Türklüğün hukuku· detinden dolayı, lımanlara ilti
nun müdafaasına. dair Almanyada ve Is caya mecbur olmuştur. 
virrede faydalı yazılar yazmış, son za- Ankarada 
manlara. kadar İstanbul matbuatında Aokara,29 (Telefon) - Soğuk" 
da birçok makalelerile hizmet etmiş- l d d" r' 
tir. Hastalığından bir sene eveline ka· kr d eva?J e ıyor ' ara sı 
dar mektebi harbiyede İngilizce tedris ar auyagkıyor. M "I Ad 
t kt ·d· A · d D iilf ·· f8 ve ug a a e me e ı ı. ym zaman a ar u- U k . 29 (A A ) _ O "il" 

nunda da tedrisatına devam etmekte d bşa . ·k y' • ç gu 
"d" H ı·ı H ı·t B ı· 1 d en erı ar yagıyor • 1 ı. a ı a ı . garp ısan arın a- M y I 29 (A A ) _ Dil a1'" 
ki neşriyatından ve garp memleketle- ug ~, k · 'h • · · t~krat 
rindeki faaliyet ve hayatından dolayı şbambyagan b'arhşel rımıti~ . tir· 

. . . cm eyaz ır a e ge rmış 
bdırpok. e_cnebıhle~c~ tanmmışh bır1bz.a~ 0

1
1- Dağlara çok kar düştüğü anla" 

ugu ıçın şe rımıze seyya ce ı ış e- 1 kt d 
mi·t· · d d h" t f ı· tt b 1 şı ma a ır. ,1., .,. ır. rın e e ızme ve aa ıye e u un- ıal!lllfııı:uır.uııuııı;ın·rııııııı.uııınıw 111ı.a.111ııııı••Jı'· 

İzmir, 29 (Vakıt) - Sıtma mü
cadele teıkilatı faaliyete geç-

AVUSTURYA SEF1Rl M. AUGUST muştur. da gece evinde gözlerini hayata ~,_)'.) 
KRAL tYlLEŞTl Halil Halit B. bir sene kadar evel mıştrr. Cenazesi bugün öğle vaktı d~ 

Ankara 29 (A.A) - Üç ay- hastalanmış, şehrimizde bir müddette- lelide harikzedegan apartımanının ,. 
d b · 'u hastah . d davi edilmişti; hekimler kışı sıcak bir dilncü dairesinden kaldırılacak nll~d' 
~ :rı d~l mukne l A anesın e memlekette geçirmesini tavsiye etmiş- zt krlmdtktan sonra Merkez ef end 

te avı e ı me te 0 an vusturya ler bunun üzerine Mısıra gitmisti. Son defnedilecektir. 
fi . M A K l l ' ::ı: • ıtıil' se rı · gust ra cenap arı zamanlarda orada hastalığının iler1e- l\ferhumun ailesile biraderlerı ' 

iadci afiyet ederek hastahane- diğini hissedince memleketine dönmüş, hendis Osman Vehbi ve Muhittin JJ' 
den çikmıştır. cama günü ge1miş, cumartesi akşamı Jere taziyet beyan ederiz. 

sıkıttrrmıf. Kamasım daldırmıf. gibi ,görünen gözlerini kan lekele· Damat - Efendi hazretleri Jıf: 
Damat - Köşkü satılığa çıkar· rinden ayıramıyarak: rı kocadan biri diğerine: Berı ~ 

dıkları halde niçin bu lekeleri te- - Ne vahşet bu yarabbi sevil.mi den bıktım artık ayrılalım deY1 .. f 
mizlememişler?. Bu, çok müıteriyi yen koca bu bahtsızlığının acısını bu teklif sızıltısızca bir kabul fİ' 
burayı almaktan soğutacak bir şey karısının kanından çıkarmaya kal- görebilir mi sa~rsınız? . lı" 
dir. kıyor .. Hakiki aşk katil ile telif o· Filesof - İşte asıl mücrıJll ~ 

Çelebi - Cinayeti müsbit oldu lunabilir mi? Ölüm karıştırılınca teklife karşı ret ısrarında bulaı alı'' 
ğu için adliyece muhafaza edilmiş atk cinayet olur .. Katil ile karşıla· dır. Bir kerre böyle bir mahl. ,t 
ve sonra unutulaTak kalmıt olma· nan karı koca sadakatsizliği cina- izzeti nefis yoktur. Zor ile betı•"' 

Kıskanç kocanın kamasından kin vak'anın bu köşkte cereyan et· lı... yellerinde hangisini daha mücrim veceksin doğrusu hissi bir ~.-"' Jı1" 
duvarlara fışkıran kanları aramıya tiği bizce kat'iyyen mµ_ıbet bir key· Caize - Bu köşke şeamet İsna- bulursunuz? Katili mi? maktulü daha doğrusu bir arlanma.Jtl,ı 
ha,Iadılar. Bir müddet .taharriden fiyet değil.. dı için duvara koyun kanı bulaştın mü? tır. ~' 
sonra bir şey ·hula.mayınca Caize İclal Hanım birdenbire helecan- lamaz mı? Filesof - izdivaçta her iki ta- Caize - Baba niçin böyle 111 
öfkeli bir tavırla: la haykırdı: Filesaf - İnaan kanı olmuş, raf ta biribirine kartı sadakat ta· lüyorsunuz. Gönüllerini gerİ:fe ,ıİ' 

- Ben size bir şey söyliyeyim - Geliniz .. Geliniz. Kurumu~ hayvan kanı olmuş bunun bence ahhüt ediyor demektir. Bu taahhü- mıyan biçarelerin ıstıraplarıtı• . 
mi? Balkondaki hanım bizi bu kanları buldum .. işte bu l;cöşede: ehemmiyeti yok .. Bu köşkü alma- aü bozacak bir tebeddül vukuunda çin düşünmüyorsunu? ;ti 
kö§kü almaktan soğutmak için o d Hepsi çağrılan tarafa koştular. nın başka birçok ciddi mahzurları karı kocadan herbiri kendini cür- - Filesof - Bu aşk dile"iiil" 
nayet masalını uydurdu. Burada Penceresiz iki duvar dıl'mm hattı var. Maahaza Koskadan buraya mü meşhut halinde yakalandırmaz- ne acrım. Fakat hak verme~·11;'.' 
kendilerinin gözleri var ... Çok pey fasılına yakın artık hemen siyaha naklimiz hayatımızda büyük bir de dan evvel mes'elenin sulhen tesviye sek bir gönül, sevilmediğirı• ;tf''. 
sürmemek için bu kurnazlığı yapı· dönmü, lekeler görünüyordu. ğiıiklik yapacaktır. Bundan bazı ci sine bir çare aramalıdırlar .. Sevil- dince anızlanamaz .. Heuıeıı·ddl1 

yorlar... Fileaof dikkatle bakarak: hetlerle mesrur, mes'ut olacağımı· miyen bir eş ile yaşamak iki taraf nip çekilir ... Istırabı çok f~ . .,ıfil( 
Filesof - Vak'a büsbütün asıl- - Bunlar kan lekelerine benzi- zı ümit ediyorum. Çünkü insanın için de felakettir. Bu nefreti müt· ise bunu kendi nefsinde ~ot·· 5~ 

sız değil. lki sene kadar evvel ga· yor! kam teneffüs ettiği hava ile tasfi· hi§ bir neticeye varıncıya kadaı· p,-iı; mek için lazım olan file atı ~tıt'" 
zetelerde böyle bir şey okuduğumu lclal ellerini uğuşturarak: yelenir.. lemeğe uğra§makta ne ,mana var· zi sevmiyen tarafı rahatsıı;. 
ıtiden iyi ben de hatırlıyorum. La- - Katil, zavallı kadını köşeye lclal Hanım dehşetten büY,iimü! dır... ( nurrıccJı) 





Yeni SPOR ~ PoU. Haberleri 1 

Kız kaçırmak • J (lJst tarafı 1 inci •auıfada) 
istıyen er tan terekküp etmesi muhtemeldir. Muhtelit takımımız yann 

meclisin 

' mnnznrnsı izmir!e temas 
1 .J. 1 S V A 1 S --. . -

--_-NBNOD _ ____;;_ - - .. 
Pilsodskin!n seyahati 

Harbi umumiden sonra nsati Av· Çatakada Kaleiçi mahallesinde o- NAMZETLJ-JR ARASINDA h k t eli are e e yor Dördüncü Büyük millet merlisinia turan Nuliç muhacirlerinden Faik, .Ankara, 29 (Telefon) _ Namzetlu . . rupada teşekkül eden Yeya büyüyen 
karakteri ne olacak? Günün ayni mahallede oturan Ömer ağanın kı arasında amele namına da . (10) kişi t.s~a~bul muhtelıt takı~ı lzmır muh~ deYletlerden birkaçı birtakım siyasi a· 
en mühim mes'elesi budur. Hiçbir z:ı- zı 17 yaşında Semihayi kaçırmak üze- bulunacağı hakkındaki haberler· henüz tehtı ıle. karşılaş~ak u~ere yarınl\ı miller tesiri altında Anupa, müsaleme 
man zekAlar hadiseler üstünde bu ka- re Ömer ağanın evine zorla girmiş, Se- bir talimindeP ibarettir. · Fal<at fırka lskenderıye postasıle lzmıre hareket e- ti için daimi bir tehlike oldular. Bun· 
dar burgulaşmamış, birer röntgen lam- miha feryat edince kızmış, km kolun- namına gösterilec~k namzetler arasın- decektir. Dün akşam toplanan futbol Jann en başında pek eski bir tarihe ma· 
bur halini almamıştır. dan yaralamıştır. Faik kaçmış ise dr. da 'fırl<a mensuplarından amele ,.e çift heyeti gidecek sporcuların isimlerini lik olmakla beraber teşekkülü bir dü· 

Politikacılar bunu konuşuyor, gaze bir müddet sonra jandarmalar tarafut !:İlerin de bulunması ~ muhtemeldir. tesbit etmiş ,.e seyahat için yapılak son züne seneyi ~ok aşmıyan Lehistan ge· 
teler buna dair tek tük haberler veri- dan yakalanmıştır. Buıtunla beraber mecliste biret' grup hazırhklann ikmali etrafında müzake lir. 
yor. .. .. . . . . Bir otomobil devrildi h~linde ayrı teşekküller vücuda gelme- ratta bulunmuştur. . * * ~ . . . 

'Oçuncu mıllet meclısının feshind .. ki 17~ . . sı beklenemez. Gitmek üzere isimleri sureti kat'i)e- Lehıstanın çok eskı btr tarıhı nr-
mana d h . . · d h hl .. numaralı otomobıh kullanan so- B h .. .. ..w .. . • d r u .. dd t o ı · t r 

k 
!'ı· a la l.}hı, aL a 'uz~ .. ~ ~nla- för Etem evelki gece sarhoş oldufu d . u. U8uı:.ta goruştugum bır meb UA de tesbit edilen sporcular şunlardır: l ı w. zukn mu 1 ke t s~a~ ı hımttaparab~r 

ma ıs ıyen er ep ııl&nu dusunuyor- h ld U k edı kı: A i 8 .. tt• B h 8 .. .. uguna omşu u e mış 'e a ı 
1 :ı a e n apanı köprüsünden geçerken vn, usame ın, ur an, usnu, d d h' . d 
ar. t b'I . . "Halkçılık sınıf fikrinin üstünde H rı S d' R t F.k t H . evre e onun ımayesın e yaşamış o-

" o omo ı tamu ıçin kaldırılan tahfa- b" t ı • kk'd" y . r . b . a ı ' a ı, eşa ' ı re ' asan lan Leh hükumeti Rusyanın teşekkül 

M h i ı 'k k. h'" ı'~k -· lara çarpmış, devrilmiştir. Denize dü· ·ıır ~. ~. ı ır: enıt m,ec ısın u sıma Mehmet, Zeki, Muzaffer Aliettin, ve tevessüünden mukaddem bir ihtimıılll 
u arr r ı a ın ı demek degıl- c k b. k' ld d .. 1 . • . ı e gorunmesı zarur o ur.,. Reb'i k r· . . . bol d h . . . :.-

dir. şef~ ır şe ı . e euı en otomobıldeıu l\IO~TEHIBI SA:SI iNTiHAPLARI ı' a ıe)e ıkı fut ~u a a ıltıhak denesi yaşamış Ye Anupanrn sayılır 
Fakat u son a ·ı b. . . . şo or Eteme bır ıey olmamış kurtarıl- DEVAM EDiYOR edecek kve futbol h~yeh azası da bera· hükümetleı·i arasında yer tutmuştu. 

. ş .} " ırıbırıne aykın mıştır. ber seyahat edecektır . · ·· .. . . . w 

haberlerıle, biribirin tutan haberleri . I . Ankara, 29 (Telefon) - Boyabat, Bır taraftan buyuk Frederıkın dıger ta 
bir araya toplryarak, takribi tahmi:~ kı e~~ hırsız girdi Gerede n 1\faraşta nıüntehibi sani ~n- . . · lstan~ul mıntakas~. tarafından her r~ftan .ikin~i Katerinin ~iy~si n aske-
ler yapmanın imkanını bulabiliriz. Arap camunde Emekyemez mah4ı. tihabı bitmiştir. ıkı maçı ıd~r~ etmek. uzer~ futbo~ fede- rr tazyıklerı altında ezıldı ufalandı· 

Şimdiye kadar söylenen sözler i · lesinde Nısfiye apartımanında oturan lzmir, 29 (A.A.) - Nefsi lzmir ka· rasyonu reısı Hamdı Emın Beyın ha- Ve iki taksime uğradıktan sonra üçü• 
de biribirini tutan üç mühim ha~~ makaracı Ropinin odasına kapıdaki zasından üç yüz kırk iki, bütün vila- uapJaıw!SJ '*'! nuılfVJ ınquuısı "JO.{ cüsünde Avrupa haritasından silindi. 
var, bu haberler, üçüncü meclisin fH· kilit krnlmak suretile hırsız girmiş, yette ise 1107 müntehibi sani çıka -nıo tnulfı) am'I~ ma.un'I ua ıiJ'B'f vı * ı;r; * 
hi, ,.e dördüncü büyük millet meclisi- Ropinin hemen hemen bütün eşyasını cağı tesbit edilmiştir. -nquuısı mıaıqnuı lJWZJ aJ!?S aıa.<ın.\ 1916 da Rusyanrn geçirdiği büyük i• 
nfn karakterini çizebilmek için birer çalmıştır. Antalya, 29 (A.A.) - Elmalı kazası na •.1nt1wıa1a.1 ıuırnızaJ lO'(Joq lfl(A'B kıl~p, har~i .umumiden ıskarta olması· 
muavin hedef vazifesini görebilir. Bundan bafka Bqiktaşta Valide· müntehibi sani intihabatı ikmal edil- !in uı.<aa dvqaA ıı.&uııv UJ5! ınw'Bu.<o nı ıcap ettırınce Almanlar şark cephf' 

Ba haberlerden biri şudur: çeşmesinde Macide hanımın evine de miş ve C. H. Fırkası namzetleri mütte- ıtlu'f uınquuısı ınlfuıuım lJWZJ uaı leri~den t~hlikeyi izale etmek kaydil' 
"- Bfiytik miJJet meclisine yeni Aza h~:"8.~z gi1:1"iş, gümUı çanta, pırlanta fikan intihap edilmişlerdir. .. -nvu 8JWJStaı l!q zımıJıpıu uap.ııwzı Lehıs!a?ı ıhya.ya sava~~ıl~r. Bir almal 

cirec:ektlr. ~~zuk, gıyecek eşya çalınmıştır. Her Antalya merkez kazası ve mulhak lPl'8A ~aJ aJaJ una ·ııısıwıe'I aJaqtu p~ensınm Lehıs~na hukumdar olma .. 
!kinci haber ıudur: ıkı sırkabn failleri anlaşılamamıştır. köylerde müntehibi sani intiha~tı baş -acı 34 sımvu.\o ~İ.ıodSlf.IDJ. ıunm'leqes bıl~ m~vzuu bahıs old.u. 1918 d~ h~~bil 
- B~yük millet meclisinden yeni Va~nıurdan bir ev yıkıldı Jamı§tır. _Halk haheşle c. H. Fırkaksı -nm '1•lJ1zuq uos uwnJ ua~a.8 8 ıwı w n~tı~esı ah~ınca._Lehıstan galıp ıtııtf 

mall ve ıktısadi kanunlar çıkacaktır H k .. d F t A namzetlerıne rey vermektedir. ıımzı •.ııp.ıuıt d .< P lf ı hukumetlerıle muzakerat masasına " 
Oçttncü haber şudur: · 88 oy e 8 ma ~e yşe hanımla- Uşak, 29 (A.A.) - Şehrimizde mün- · ım '8 nıuuwpı 1p.ıaJ ap turdu. Sahil istedi, hudutları için erll' 
"- Yeni mecliste bilhassa birç k nn ;turct;k~an .ev dün ansızın yıkıl- tehibi sani intihabatı 2 nisanda başlı· ·W!lllf'8J. ınırzuq uap.1uın31oqınJ 11a3ap niyet istedi. Hatta 1920 de Rusya tart 

çif~i meb'uslar bulunacaktır. 0 m~~ ır. v .e kımse bulunma~~ğından yacaktır. ·a 1Pt8"'l ıumıaıqnuı tnquuısı una fından gördüğü tecavüze karşı yardıllll 
* * * n usça zayıat olmamıştır. Dört oda- Di b k' 30 (V le ) Mil ·.ııı'faJ istedi. Bunların hepsi temin edild> 

Diribirini tamamh a . . 1~ olan .~u. ~~n yafan yatmurlann te- . !arı • e. 
1~' a d -: n- ...apa a.ıupf Jl!q uapuı.ıaıwa'flr'I z!İısuı Çünkü Lehistan Cermenliğe karşı ptı 

• Y n bu üç haberı sırile çoktüiu anlqılnuştır. tebıbısanı anhhabına S Nısanda ıvup'B.lo uuı)uw va;>a.<ım'tS •er uımr,y ıp ta haz 1 h" t hd"t k . ı· 'dl. 
hakikate dofl'U atrlmı bi d • . • • b l S d .-. ·ı . •· u • ~ • ır anmış ır e ı uvn ı ı 
denek pekte yanlı brr h~. ~- ım add~- Bır bckçı kendını •t anacak, gUn devam e e- meH uı3J J.flpawa.ıipu9,J ıuıJUJsuw ıo.< * "' • 
olmayız. ş ukum vermış denize tt cektir. Tesbit edilen nUfus ade- uıwa'flrq nquuq apıawıa ınqu'f JU!1H Almanya ile Avusturya arasında-1 

Bu üç haberin memleketin bu .. k.. E ü te A . a 1 dıne nazaran viliyetimizden 4 -ma'{uq uı.<ae UJW:f JPWUff ıSU'f'BlUlW son anlaşma akabinde Pilsutskinin I" 
nziyetfle sıkıdan' sıkıya 

1
.k gu~ u ~ P 

8 
.. tl~pa emınind~ ot~~n 30 meb'us çıkacaktır. ııwzı ·lfıısıwn..< JU!,!Pf!.ıaısg~ wa'f ris yolunu tutması çok manidardır. Y! 

Memleketi rakam ve 
1
• ah aliadsı vtartkı_rk. yaştın ~ 8~ .. u1~e ~ahall~ı bekçısı Meh izmit, (Vakıt) 29 - Fırka vi- anlaşrlacağı veçhile izin alınama histanda tam n rakipsiz bir nüfu 
Ş a n e e ı · me aga ut uce ıskelesınden kendisi- 1.. h . k w • • •• • • • l'k ı b d · ı edeneniz bu sözüme hak · · · · d · ta ak . .h ayet eyetı azalardan gelen dıgı ıçın mevcutları luzumlu bır ıkı o- ma ı o an u a amın Fransız rıcal 

verırsınız ge- nı enıze a r ıntı ara teşebbüs et- . . l _ . d k.k .. . . 1 t k "h l d·ı k 
IJniz sizinle beraber Türkiyeyi hayal mişse de kurtarılmıştır. Mehmedin, ısım er uzerın e tet ı atta bulu- yuncusunu gotUremıyerek nisbeten ek- e ~masa ~ş~ası ı ma e ı ece 
ve nazariye şeklinde delil rakam halin babuından kalan mirası am:kt Mah- narak 747 münlehibi sani tesbit sik bir kadro ile seyahate çıkmaktadır. ~eyfıye~ değıldır. Bahusu$ Alman 
de &'iirelim: it ğ ~ ~ etti Vili timizda L.. d f ~- .. ıle Lehıstan arasındaki uzlaşmama . a a ı_ gır~p rnmnden m: ~~ • , ye n 11111. e a ,, • ..ıas-.... •• • ..... --- _.,,, _ <t: 

i T.Urkıyede ~16:91~ çiftçi v~rdı~. B~ alvak ken9inı öldinnek.Jatediği an· 1 mebus çıtticaktit. Yunan takımları bileceği neticeler hakkında bir•• 
Ç ftçiler M§ kişı bır aıle hesablle hır aı- !atılmıştır. H. FIRKASINDA iÇTiMA endişe beslemesi de pek manasız ad 
Jevua~ olarak. senede2;; dönüm arazi Bir kasap bir Hanımı intihabat defterleri bu akşam Ne zanıan gelecek? dilemez. 
eki~ bıçm~t.k~dir. Azami arazi sahi- _ .. kaldrnlacaktrr. Düa de yazdğı-
bi ~ftçi aılesı senede (108) dönüm ara. dovdu mız gibi müntehibi sani intihabına Şeref B. yarın gidiyor? 
~ eki. l . biç~r. (Bu miktara yalnız Mer· Feriköyünde oturan Memnune H. 8 nisanda ba lanacaktar. Dlln Be•ikt.. klilbü umumi reisi 
sın ,·ılayetınde tesadüf edilir.) Pangaltıda kasap O.mandan bir okka • .1 . . • .,. -... 

Çiftçi nüfus Türldyede 927 senesin et almıf. eve göttlrmfittür. Biraz son yemden bet kıti ıtıraz etmış, bu Şeref Bey, geçen gün yazdığımız 
de 337.000.000 liralık istihsal yapmış- ra et evde pişirilmek üzere yıkanırken suretle muterizlar 212 ye baliğ veçbile, Atioa muhtelit futbol 
ttr. kokmu§ olduğunun farkına varılmış, olmuıtur. . • . takımını lstanbula getirtmek 

Çiftçi nüfus Türkiye nüfususnun Memnaae H. eti alarak kasaba iade Halk fırkuı vıllyet heyetınıo maksadile, yarın Seyrisefaio va· 
yüzde sekseninin teşkil eetmektedir. etmek iatemiştir. Kasap Osman eti ge- i4tiralcile kaza ve nahiye reisleri purile Atinaya hareket ediyor. 
Çeri kalan 2.780.102 nüfus beş bin nü- ri almamış, bu yüzden Memnune H. la dün fırka merkezinde bir içtima 
fulu tehirlerden ba§hyarak büyük ~ kavgaya tutuşmuştur. O esnada dük- yapmışlardır. Bu içtimada intihap lstanbula getirilmesi ve lstanbul 
Jilrlerimize yayılmıştır. Bunlar nüfu- kina gelen bir müşterinin kokmuş et meıailine ve takip edilecek tar- mubte:itile karşılaıtırılması mev-
sun ancak yüzde 20 sini teşkil eylemek llfını işiterek kaçması üzerine kasap za hareketlere ait villyet heyeti ıuu babsolan muhtelit Viyana 
tedlr. Bu yüzde yirminin .birçoğu da bUsbütUn asabilqmif, Memnune hanı- riyaseti tarafından yeni direktif- takımı, Atina ve Pirenin en kuv-
•ene ziraatle mtfCUldür. mın üzerine atılarak dönniye başla- ler verilmlf, tetkilit kademele vetli takımlan ola.ı Panatinakoı, 

~yile meşgul .olan çeyrek mil- mıştır. ~adının feryadına yetişenler rinin meb'us iotibabındaki meaa Olimpiyakoı ve Apollon takım-
yon nsan, 927 aenesınde 432.740.S:>S li- kasabın ehnden Memnune hanımı zorla •

1 
• d • • l • d 

nlrk istihsal yapmııtır. kurtarmışlardır. Kuap yakalanmı • ! enoe aır reıs erın en ayrı ayrı lan mubtelitidir. Bu llç takımın 
* • * tır ş ızabat ahnmııtır. muhteliti, sağ haf milstesoa ol-

Bu rakamlar neyi ifade eder. M. 1 k ' b' d MOlhakat, milntehibiaani nam- m•k üzere Yunan milli takımını 
an ~a 1 ayın 1 ra e - zet listeleri tabettirilerek dlln 

Bu rakamlar tunu ifade eder: • • f 1 d bu teıkil ediyor Atin~ mubteliti, 
Ttttldyenin nüfus ve i tihsal 't'b rının suratına ır atmış g&n erilmiftir. lıtan 1 namzet-

rile bel kemiğini çiftçi ve• Türk ~~.:; Eyüpte lslam B. mahallesinde o~u- leri listeleri henOz ba11lmaktadır. lslanbula geldiği taktirde F eoer-
adamı tefkil eder. ran 52 Yll§lnda Osman Abdullah Er. ate LAT1FE BEKiR H. BUGUN bahçe, Galatuaray ve Beıiktaı 

• • • kayın biraderi26 )'Bflnda çiçekçi Hasan ANKARADAN DÖNOYOR klUp!erimizin muhtelitile karıı· 
Kfiçttk arazi sahiplerinden, ve yerli kavga etmişler Osman Er. hiddetini ye Geçen hafta Ankaraya gitmit latacakbr. Yunan futbol erklııile 

san'at adamlanndan mürekkep bi nemeyince odada bulunan ateş dolu olan Kadınlar bilirii reiai Lltife vuku bulan muhaberede, ıeraitio 
memleketm ihtiyaçlarını Osmanlı im r manplr kaptığı gibi kayın biraderinin Bek" H b il d t d kt' 
ratorlufu ula diişünemezdL Çun:: üzerine fırlatmıştır. Atefler etrafa sa- ır • ~~ ... ~ av e de ece ır. kat'i surette tesbiti için Şeref 
O ya-mak ·,.· k·'ylü ü 1• çrlmış, yerde serili bulunan yatak tu- Kadınlar barııgı azasın an Efza- Beyin Atinaya · gı·tmesi ltlzumu 

, :ır- ı7ın, o y ve yer ı aan'a- . h • · · 
ti tahrip eden ecnebi sermayesine da- tutmuştur. Osman Ef. bu defa pence- Ylf Suat H. ~O~ mu amrımıze ihsas edilmi,tir. Şeref B., itte 
yanmııtı. Onun tanzimattan beri day reyi açarak: tunları taylemıştır: bu maksatladır ki, yarın Atinaya 
drfı kunet ecnebi sermayesi, ve eC:: - Yetişin yanıyoruz, diye avazı çık- - Lltife Bekir hanımın Ankara gidiyor. Mumaileybin bir hafta 
bir eennayesfne TUrkiyede ajanbk e· tığı kadar haykınnağa batlamıştır. Gü seyahati tamamile hususidir. Ka- aonra avdeti muhtemeldir. 
den kUçfik bir ekalliyet. Mektep onu11 rliltüye polisler yetişerek yangını sön- danlar birliğinin meb 'us intiha-
için çalııtı, edebiyat onun için çalıştı, dürmitlerdlr. batına kadınlann da ittirak etti- Atina ve latanbul muhtelit 
bakakçu onan için çalıştı, iktısatçı o- mtitevueıt ajanlann menfaatini tem· rilmelerine dair olan noktai na- takımlarile vukubulacak, bu te-
nan için çalı§tı, meşrutiyet parlimen- sil ediyordu. zan daha evYelce Ankaraya bil- mu, Tllik ve Yunan futbolunun 
toJan onun için çalıştı. Osmanb imparatorlufunun yer yer dirilmitti. Bu meseleyi Lltife hakiki kıymetini g3sterecektir. 

lstfklll harbi köylünün kurtuluşu bir Kartaca haline koyduğu Türk sana Bekir Lanımın takip ettiği doğru Vakıa Selloijio en kuvvetli timi 
bllhuaa yerli sanayiin kurtuluıu ne- tinin, Türk tarluınm Türk vatanının değildir. olan (Aria) takımı bundan 3 ay 
tleeJerinl verdi. 11lahata muhtaç oldutunu kim inkAr BeJgratta balkan haftası mü- evvel latanbula gelerek Fener-

Afan• IUvı dlinya krizi içinde Tür edebilir? Bu ıslahatı Tlrk inlulibınm naaebetile toplanacak olan fe- bahçe ve Galatasaray takımlan
ld~edekl .. ·at hareketlerinin inkişafı ke•disi için kurbanlar verdltlni fÜP- minist kongresine Lltife Bekir 
h••• .._.ldir. lnktllp fırkası mem- hniz bilen Türk çiftçiai ve Tiirk sana· b t bbO 0 0 . hn mıda kartWıtmlf, İzmir tampiyo-
lebtln aul kanetini tefkjl eden un- yicileri, Türk inkılAp fırkuının kadro ı.!Dlmt~n • eıe 9 zebr,ınli~ ~- nu Altay da Atin3ya giderek 

lara .__ . . aume ımız namına ır 5.mız d b ar -111 imparatorlafun ve mqru su içinde ınkılip ha"asrnı tenefföa e- • • ora a iiç maç yapmıt ise de u 
tb'lıUa tuttatu •lyuetten tamamile de ede inkılap teflerinin çizdiği rolda azasıe~an Senıba Raaf H. ı•- temaslar, iki memleket futbolu
arn Mr siyuet takip etti. Nitekim halk Türldyenln dördüncü teşrii dnresinde decektır. 
fnbamm aerbest fırka ile ddaH ba çok faydalı olabilirler. Şüphesiz ki, ye Birliğin ıimdiki binası lclfi 
_... ....... ryorda. Bir taraf tamanıf nl meb'aalar aruında ithalat komi&- gelmiyor. Yakında birlik için 
Je ,erli Nl'IUyenln, Tt!rldye çift~lai- 7oncuau, aenaayedar ajanı görmP.k daimi olacak bir binaya t•tına-
ala •nfaatlerini, beri taraf ecaebi kimsenin emeli olamaz. cağız. Yeni binada konferans 8Ull&1......, -.b siyaeetlafa. ve Sadri ET E.V salonu da vOcuda ıetireceitz. 

nuo hakiki kıymeti için bir mi
yar addedilemez. Bu aoo temas 
vuku bulursa, o zaman TOrk ve 
Yunu futbolunun hakiki kıy
metlerini ölçmllf olacaiız. 

M. Gayur 

İran harici ticaretini 
inhisar altına aldı 
İran hüktlmeti harici ticareti 

inhisar altına almıı ve buna da 
bir kanun nefJ'etmiıtir. 
3 marttan itibaren mevkii mer 
iyete geçen bu kanunun, tiicc 
!arımızı alikadar eden bazı ala 
klmı tunlardır: 

1 - Hüktlmet tarafından, ef.. 
hası hususiyeye veya mubt 
heyetlere verilen mtlaaade l'IJ# 
cibince itbalit, iraodan, i~ 
olunan maho kıymetine mua 
mal çıkmak ıartile yapılabilir. 

2 - HOktlmet tarafından 1111 

halli ibtiyacat için ithal o - • .-. 
cak eıya, transit olarak ıeı--

eıya, satılığa çıkanlmamak ~ 
tile ithal olunan qya, gll......: 
resmınden istisna edilen ~ 
ithalata mukabil ihracat kay: 
den muaftır. İran hiikiimeti ...... 
ıene 21 haziranda, ithal edec"" 
eıyanın bir listesini illn edec~ 
tir. ~ 

iktısadi 
_i_n_k_ıl_a,;;...p ______ / 

(lJat taralı 1 tnct •agıiadO) 
Türk milleti milll mücadele 

lrfını ve istiklalini kurtardıktd 
tarihe şeref veren siyasi ve iç 
inkılap silsilesi tahakkuk ettfrcft. 
di yapılacak mühim bir inkılAP 
tır. Bu da iktısadl inkıllptır. 
sahada ferdi hayattan birlik ......,.-.; 
geçmek lbımdır. Türkler 
hada fert halinde yapa .. ~·- .... ,~ .. 
kooperatifJer ile bqarabillrlef• 
peratifler ve şirketler ile ol 
da devletçilik siyaseti ile 1•,..,tt 
Merhamet bilmiyen cihan re~~ 
şısrnda türk milletini kora~. 
~Y işte bu istikamette vakaa 
iktıaadl inkılaptır • .J(,JrMd ~ 
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ti yen 
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dü· 
ge· 

Jll 
,,ıır 

ştU• 

:r ta 

-'------=--D~u~·n~y_a_d_a ___ O~Ja=n:.:._~B:::.:it;=e~n;..__M~e-ra_k_l_ı:--~----=~-:--:--' 
!:o~~~=c~ .. ~p!:!,~~~~ Saç kurulmak için 

doltJndırıJmış? 
Bakıcılık Ye falcılık ne gariptir !.i 

1-'ransa gibi bir nlemlekctte, aldatacak 
bir tüccarı bile bulmu tur. 

l\lari \ İ)ollen i mindc birisi, i mini 
değiştirerek O ma Iledur koymu"' \e 
O' • ~ 

.aıpten haber ,·ereceğini ihlna ba~lanııs t • ~ 
r. Okuyucularımızdan fransızca bi· 

lenler bu ismi ~üphe iz IJircok mecmu 
aların ilanlarında görrnü~İerdir. Du 
falcının ilanlarına aldanarak kendbi 
ne müracaat eden Liyon tüccarJarın
d.a.n Mösyö Komolen, geçenlerde Pa· 
rıste mahkeme) c müracaat ederek Os 
ft'la Bedur aleyhine dolandırıcılık da· 
vası asmış ve garip bir mes·eıenin mey 
dana çıkmasına sebep olmu~tur. 

M. KomoJen ta Li.> on şehrinden kal 
kıp Parise gelmiş ve falcı guya cezbe 
haline gelerek ona ~u sözleri söyle
lttlt: 

-
Yeni bir alet keşfedilmiş 

Sadri 
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FiKiR HAYATI 

Maksüdi Be:;-in kitabı etra
fında bir münakaşa 

• >'azan ; /..ptullu:ı B--t. ..... 
- 2 - ,t.ıhrıf) cfenılel>ılecek hatalar vardır 

Gelelim di<•er tcnkilchc. Yu .. uf (). ki doğruluk 'l' tarih 'e hatta müelli
man Be.), (CUmhuriH't) ":lZrtr-.ındc fin h.t.) İ\cti namına hunları ta rih et 
('l''. k d'I' · · · . ."' . mel, lıir ''11.ifeclir ur ı ı ıcın) J,ıtalıına hır tenl\ıt de • · · 
ğil hir methiye yaımhtır. E~cı hu nıct 1 Y. O. B. eli.> or ki Charhi umumide 
hi) e kendi inden ısade ... ce kitabı l{Öklerc Tiirki) cnin parçalanma / it:in nu~.) a 
çı~armıık i tihdaf edilen haHıi sözlcr ı ingiltc_r:c '.c Fran a ara ·ında 'erilen 
yıgını olmakla kab.ı.) dı hah.il,ate ta- h.arnr uzcrıne Dumada .>eni rus parla
rihe aykırı bir takım :,e.) lui ihtint l't- m .ınıncl.t irat cftigi nutkunda Sadri 
mesi,>di. Hu ,>azı için (Çocuı}.un kekele Maksudi Bey carlığın Ttirki,>e hakkın 
mesi) der geçerdi. h. fakat makale ,..ahi da mıiıtcfiklerile birJikte 'erdiği mc.'s 
bi aklınca ldtabı, müellifi daha J~r kat um l,anın ) l'ni Ihı .} a ihtil;ll hükümeti 
yüceltmek maksadile olacaktır ki nıa· fl'shl'tmediği tal,dirclc Hu· ordu und~.
kalesinde bazı uydurma malümat n:ık- ki Türk zabit ve nt'ferlerinin cepheyi 
letmektenten de cekinmenıi~tir. Ten- terl,cderek harpten i ·tink:H edecekleri 
kiki bu (kitabı okurken üc tane ısan gibi tehditkfır \e hanuetli fıkralar da 
defteri doldurncak kadar .notlar al- arftotmistiı-. Hu nutuktan dola) ı taki 
dığı) nı )ani bu eseri inceden inceye hata maruz kalan Türk milli~etpene
tahlil Ye tetkik edere), okuduğunu söy rini muhakkak bir idamdan o aralık - Görüyorum.. evet.. görüyorum.. U d 

Rir sokak." .Asniyerde bir sokak •• kili- lüyor.sa da makalesinde kitap h:ıkl.ırı- US.) a a rejimin deği:;;me i kurtarmış-
s 1 da "azdıg;ı sözler kitabın fihristinı tır.) eye yakın bir ev •• Mösyö Fişer isim i .; 
hı· ·ı göstermekten ve onu acemice methet- Bu özlerden bu nutkun inhilal hı'ı" r adam .. Du adam size 2 mı yon 
fra k k d "'O b' mekten ileri rritmembtir. Bunun idn hümeti zamanında öylendig·i anlaşılı-n azandıracak .. Oan sa ece " ın ,., • 
frank sermaye Jizım.. . . .Avru~ada. kadın saslarının tanzimi rutmaktadır. Resmimiz, bir i~kence a- mak.'.ılen.in sı~let merk~zi~i ~1uf·cıı1i~ın yo

0
r.h 

1 
.. • •. 

Bu sözlerden müteheyyiç olan Zli· ısın yenı yenı usuller bulunmaktadır. 1 t' . .. .. . k tercumeı hahne \e eskı sı)ası aa ıye a de (reJımın degışmesi) nden mak 
. e ı manzaıasını gosteren bu :saç urut . d . k'l · · Eli t d. ? • "allı tüccar , erilen adre e gitmiş, l\lo~ Son zamanlarda yıkanıp kınıldıktan . . . tıne aır satırlar tes ı etmı~tır. ~ let a ne ır. meselenın aslına gelince, 

YÖ Fiseri bulmus. sonra saçları kurutacak ) eni bir alet ma ıle hu~ kadının ıslak saçları na:-;ıl te bir müellifin si.) a et me~ danında Sadri Ue.> harbi umumide Dumada nu 
l\fösyö Fişer ·hiç hayret etmemi~. icat ediJmistir. Elektrikle müteharrik f,urutuldugunu gö teriyor. Bu alet, da nt oynatmıs olması onun lisan hak- tuk söyliyemezdi; sebebi de pek ba-

Ve hatta: olan bu aletin camdan hir kısmı var- Londrada (Olimpiya) sas tu\'aleti ser- kında yazdığı eserlerinin mükemmelİ.) 1! sittir: S. Maksudi Bey harbi umumi 
- Sizin geleceğinizi bana gaipten dır ki saçları tanzim olunan kadın, hu- gisinde te~hir olunmus ve ~ok beğeni!- tini ispat i~in kunetli bir hüccet ola· günlerindeki dördüncü Dumada meb-

hıtf>er verdilerdi.. ra,>a ba)'ını okmakta ,.e adarını kıı- mi tir. :o ma7_ Zira bir insan kun etli bir siya et u değildi. Makale ) azan i e ona dör-
Demiş. Belki de bu gaipten haber bir çi, fakat ~ok kötü hir lisaniyat~ı ola- düncü Dumııda nutuk öyletmi . Ammıt 

telefon idi. Fakat saf tüccar, Türki)e Çocuk doğ·urn1an1<ın111 bkn1ek Ye f rancaJa bildiği gibi, kudretli hir lisaniyat~ı ol nasıl hir nutuk! 'I'am Jores .>ahut Kul 
de Yapılacak muazzam bir i e serma çarel~rİ duğu halde, çok beceriksiz lıir siy:ıs,•t Libkneht ·tilinde ... 
Ye olarak Mösyö Fişere :-,o bin frank fiatfarı çi olabilir. Bizim tenkiçti ise tiirk eli Hiçbir türlü nutuk söylenme.)ince, 
Vermekte tereddüt ctmemis. Londrada sıhhatleri çocuk do- Martın otuz birinci Salı gunun- Jine dair kitaptan bah.;ederken, neden tabii, (takibat) ,.e (idam tehlikesi) de 

.... b" f gwurmagwa müsait olmıyan evlı' d "t'b k' k ·· ıı· · Luösyö Komolen, :>O ın rangı geri en ı ı aren ekmek se ız uruş se mue ıfın si~ a:-;i faliyeti hakkında ela olnıus değildir. 
aı kadınlara çocuk doğurmamanın k ınak üzre dan açmıştır. on para ve francala on üç uru7· ~öz söylemek lüzumunu hi setmi~tir 'I'enkı·ı · ef d. ı.:.• d · n. K k. 1 · · .. w t k ·· bb t cı en ı .::ıa rı .ın erens ·ı 

Köpeğin sahibi 
Ktllpelinı filmde g6rflnce 

n• Jl•ptı l 

çare erım ogre me uzere tı i ur. Vı4in '-Ö\'lrdit'Yi ı;:ihlC'r icinrle (tarihi hükumeti zamanında Türkistan muh-
bir müessese vücude getirilecek-
tir. ,;:- tari)et hükümetincle maarif müdürü 

~ , I olduğunu ,>azıyor. Halbuki S. R. 1'üı·-

F ra nsı 7. hek i nı .~ezi \.'Or kistana, herenski hükumeti zamanında 
~.. J değil, liheral pren~ llrnf kabinesi za-

Şehrimizde buluncm Fransız manında, Türki5'tan muhtariyet hükıi-
emrazı cildiye profesörü M. Gu- meti aza ı olarak değil, Ru inkılap 
jero dün sabah etfal hastanesİölİ hükümeti tarafından 'fiirkistan:t gön· 
ziyaret etmiş, koguşları la bora· derilen bir ı.omitenin uz, u sılatil ~ıit# 
tuvar ve muayene haneleri gez- .. mi~ti. So yali t Keren ki i ha ına ve· 
miş, kendisine hastane doktor- lince bu komite) i dağıtmıstır. 
ları tarafından li.ıımgelen izahat Yusuf O man B. (Türk dili i~in) 
verilmiştir. müellifinin ilmi faali)eti hakkında da 

Pıofesör öyle yemeğini Fran· olmadık bazı se.\ler ).ızmıştır. Onun 
sız sefaretinde yedikten sonra Daha iddia ına göre. müellifin hundan haş-

evkaf müzesini de ziyaret etmiştir. Avrupa Mahndan ka da. kazan türkce ile, rusca ve rran 
Profesör Gujero hava mü- sızca birçok ilmi e. erleri ~armıs. Ri7. 

sait olduğu takdirde bugün veya sr ~GLAM daha T~CTT"I hunu bugiin ancak Y. o. B. den öğreııi 
yaran Bursayı ziyaret edecek ve .f':I LJ ~ LJ LJ ,>oruz. Elbette hir adamın ilmi eserlt• 

ferans verecektir. "a teskil etemz \e kim e, kimse) i (~e-
avdetinde darülfünunda bir kon-

1 

rinin bulunmaması onun i~in bir naki 

p f k f 
Büküsüz (Vater) Düz, çizgili, renkli, ince nin ni~in ilmi e erin )ok?) di.>e mua-

,...a .. · . . . .ro esör on eransını "fireng· iden K (Ek f ) k ı b ı d ı ,. •18 b d ıvrak .5 ra a ın ez er, per e er yaza haze edeme1H Fakat ol mı.> an ~e) leri ol 
de t sınemaJanndan mn e geçen- .çtımai korunma çareleri hakkınd 
bir llhaf bir hadise olmuştur. f'ilmde verecektir. Bu konferans" bu·· .. ka Katlı (Retor) mahsus elbiselik ve sair bez- muı;; gihi göstermekle de in"'anın dere 

S<>kak a yu ı·kJ · J • 1 1 ce"'i yükselmez ... 
lUr. S . ~e sokakta bir köpek ~örü- ehemmiyet atf edilm kt d k- ip ı erı er ıma o un ur. 
fır eyıreılerden bir kadın, )erınden e e ve o Tenkitcinin fikrine ~öre Sadri 8. 
tti lar ve seslenir: "Putsi, Putsi, ah be- t~!~rım~z t~rafmdan. büyük bir (meşhur türkolog \e müste:.rik) Rad-

ltı~ ~-~gili köpekçiğim !,, F .. ilm, sesli i- a .._ a ~-~sterılmektedır. /1er ffl'r/z'z' Ç"bukfuk Ve ko/a."flk no"sferz'ffr lofun talebe inden mi . J<:ğer bundan 
".i q,oPek d f h J ,..a tan g t ~ h ı d - u .r >1 maksadı (~. B. :;;\iphesiz, Radlofun e-~ak1ttı , o sırada tesa u en a~ ı.; .. ec ı,.,ı: a\ n ıgı anlnsılır. 'J'e~a-

ltıq ~ ~anki madama ce,·ap Hrıyor- dufen bu fılınde rol almasına mukabil .. erlerini ol,umu~ \'e onlardan istifade 
ı ' t•b· h , <:' • • d k d. . .. z·RAAT BANKAS ı ADANA et mis. olacak. Binaenaıe .. h, onun şakfr er b a\lar: "'Hav, hav., • .::ıe:urcı e, en ısıne ucret )erine bir kangal ..ıl .; 
"acİ u hale gülmekten ba)ılır. Fakat, sucuk \erilmistir. Köpek, ıolünü ifa di sayılabilir) demek e buna karşı bir 

~I~~. hçı~çkkı~ hınçkıra ağlamağ~ ko- e1 ~mi~, ücretini almış ve ge~ip gitmi~· MENSUCAT F ABRiKASJ di)eceğimiz )oktur~ fakat bunu tasrih 
qlr .. n U, filmde görülen kopel., ır. etmenin manası nedir? J.;ğer Sadri He 
'"ttd~iiiddet evvel ka)'bettiği, 0 kadar Köpeğini gene ele geçiremiyen ) in Radloftan ders al mı~ olduğu iddia 

P; 1 ~&ide bulamadığı köpeği imi~. madam. artık hemen her seansta ayni ı ediliyor a. bu, elbette doğru değildir. 
ditı l'tesı gün, hemen bu filmin çeuil- filmi seyrederek köpeğini görmek \e Post E\ Kut USU (87) A D A N A Sadri Beyin fazlı ,.e değeri malum 
Çe~tj~lelyeye ko~r. Ye neticede film sesini i~itmekle te elli bulur. Hö)lelik·ı _...,llldur; :iOO sahifelik ter taze eseri de 

ltk~n köpe~in tesadüfen 0 sokak- le kendisini :ınıtur ! ==--" meydandadır. Şu halde bu değerli zatı 
olmadık e) lerle ,.e U) durma meziyet 

şey duymak 1 temi)orum. Yalnız şu lcr fo uıdu\oı. ııı <t)aklıuı )aı·ı zul· settiıi)ol'. Hu eklın uı ı.ısıncla pencl.- terle destekfomeğe ne lüzum \'ardır? 
açlarımı okşıyan ) umusak eli hi et- mette takırdı,>or. Çiftlik hizmetcilt-ri renirı tahtaları bir hac 'ücude getir- Zannetmem ki, onun, i~kf'mbeden Ö)

mek, ,.e durmadan t~kr.arlıyan ~u sa- küçük iskemlelere oturmu. lar ha,>rnn- ıni~. Şekil ,>a\·a~ .)arns ilerliyerek yatu li.)en acemi meddahlann cüı·ük de tek 

T \' .... ~frika numarası: 95 
_,. "G 
l!.rih :,_rp c~pheainde •.• müellifi 

.ı -,,.arıe Remargue 
kin sada) ı _duyma~ .'stı) ~rum: lan sağıyorlar. Herhiri sanki iki du- ğıma çıkıyor ve haç şeklindeki gölge lerine deihtiyacr olsun .. 

- Haydı: kendı~ı teskın et. .. Haydi \'arı hayrnnların benekli ,·ücutlerinden göğ~üme varıyor. Aptullalt !Jat. 
kendini topla .. E:'."m.ol .. Hepi .. düzt"- yapılmış birer odada ~~iş gibi gözükü· Uüyük bir köylü ,>atağında ,>atı)o 
lir ... Muhakkak du7.elır... yor.·Ahınn ılık pusu ı~ınde küçük ı.,Tk rum; üzerimde ma\·i, beyaz dört köseli 

. lar parıldıyor. Süt ince frski) e halinde yorgan 'at'. Bir türlü uyu)amıyorunı. 
J..iimbanın parlak halesı masa)'' ııy. kornlarla akıJor: kadınların göğüsleıi Müteaddit defalar gözlerim kapanı

dınlatıyor. öniimde ma' i defter yığın ma' i mintanlar altında titri) or. Baş- rnr. , .e hudutısuz biı· fezarn 'u,·arlıı
Jarı \C bir "ise kırmızı müı·ekke~ mı. lal'ını kaldırıp tebessüm edi,>orlar, ne· ~ır gibi olu,>orum. Fakat ~on- dakika· 
, ·azifelere bakı.> or~~· yanlışlar~ ışarc~ fe alıyorlar. Ueya~ ve _Parlak dişlel'i- da bir korku sıçra)'"' heni ikaz ediyoı. 
ediyor kurutma kagıtlarını ,>enne ko· ni gösteriyorlar; gozlerı zulmette 1>1- Kilisenin saatinin c.-almasıııı 

r ·1 ·· kapıyorum · ld ···ı ·e t k k d ı ' yuyor ye de teı eıı · 11 ıyor. Ila,·a)ı su ' 0 0 usu 0 - tekrar dinlemeğe koyulu)or \e yata-
Sonra kalkt)Ol'Um. HaJat bu mu? duruyor. . ğımda bir taraftan diğer tarafa döniı 

Ağrı Jağ nı~sc: Jesindc 
lrnnla anlastık 

• 
İran hükümeti ile aramızda 

o Günlerin ye ~aatlerin dernm eden yek Kapının önünde b~r an durduktan ştüriyorum. Niha.> et kalkıp tekrar gi 
L e aklıg-ı mı·' nu Hkna aklık ha)atı sonra odama a,det edıyorum. Ma'i def . . c d ti 
llf)I na • · ~ D.. .. - d \lnn•orum .. ~onra pencere en a noı·. 
it ineler ne l,adar ho-. hırakı~oı. usunmegc terler .)ine )erinde uruyor. Ben ele Kö ~-i yanıma alıyor ,.e kıra doinı 

Ağrı dağı meselesi hakkında ce

reyan eden müzakerat ilerlemek

tedir. Malüm olduğu üzre umumi 

emniyet noktasından Ağrı datı 
hudutlarımız arasına alınması bi

zim için lazımdır. Buna mukabil 

irana tavizat olarak bir miktar 

arazi tck1if etmiştik. İran hüku· 
mcti, bu teklifimizi esas itibarile 

kabul etmiş ve meselenin halli 
sadece verilecek olan arazının 
yerinin tayinine inhisar etmiftir. 

h r, ~ıkıy' ku,·letler, .>a 
1
. h k ı.. n müddet k:ılnu)or. Yekna aklı· yavaş ya\'aŞ ihtiyarlı)arak ölünceye ka P g -. . 

'"'· ii ?r ayni z 1 ~ 1 ~1 
- ~zu . · ce·i zannındaydıın. dar bö ·le bunların arasında mı kala· ko u31or_um: Kamer parl~,>or .. Jla,·a tıt 

.\h bıı lttıt, Yanı 1 zaı:r.ıanda endışe, gın benı teskı~ ed~ g ·u b::ı ka bir ca _ )\ t k 'd"p rnta,>ım riyor. 'adı uzaklara dogru ımtidat e· 
bıı l'llar rz ık gonlüm.. . il il k. o endı emı tez,, en • gım. ı r ı gı ı • . .. 
>. lttf.lor4 ırı hep inin .. _ d u ezıyor. a lU ı d J' ·ıch ,;eceler ne kadar Al kızıl bira), Jarns .>arns saman di)or. Şimendifer hattı muzlim ~iz:;i· 
,.., ""' ~n e olduğunu e\ '·ıpnıa ı. >U 1• ' "" ·' ·ı b d bo k t' d' 1.toru · Gözlı · : · · ' lığın damından ilerli.> or ve pencerenin sı e onu O) an ya a e 1) or. 

... .ı\rt • 1ıtı. k;:;>n arak U· uzun... l k d.. .. · · d'" ·· · d k (JJ' · 
ık bir ... v • ·ı· k b' '"ftı· - . ·ıusunu geçi~ orum. ne ort koşe §eklını o~eme uzerın e a - ıtmedı) 

y..,, ışı me , ar ::.• ıgın a' 
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Nasıl adamsınız? 
Grafoloji mütehasaısımız cevap veriyor 

, 

1 ~,arıcı Haberler 1 

Almanya Akvam Cemi
yetine müracaat etti 

Cenevre, 28 <A.A.ı - Almanya ha· de bir tallkir kasti hiuedecek olursa 
ridye nazın M. Fon Curtius 12 mart. bu içtimalan menedecek ve icabında 
ta Cemiyeti Akvam kAtibi umumJJliJae datnabileeektir. 
gönderdltl bir tezkerede mayıata top. Karanamede müf rlt tefkilltlann 
lanacak Cemiyeti Akvam meellslafn, feshini ttlbil edecek ahkim vardır. 
tahdidi teslfhat mukavele liyfhasnnn Matbualar hakkında hfikmolunacak 

V AKIT'ın takvimi 
Pazartesi Jt> Mart t>St 
ZiUıade 

1349 
Bu seceki ay 

00ne,ın tıo/uJU S.46 - batıp 1&81 

Namaz vakitleri 
5-bah <>ti• lıdndı 41ıta.., Yattı 
4 24 12,19 15.51 18 31 2G 03 

lınea'c 

466 

128 - Karakteriniz de isminiz gibi hiçleri şeyi tam mahiyetile görebtlmtk 37 inci maddesinin hususi bir fıkrası memnuiyet müddeti mecmualar ve ri-1-------------
çok san1ı ve dürüst. Hiç şü~~esiz ki anahtannı elde edememff9inlz. maciblnce, ~~ı tanaredliie dair ma- ateler için altı ay ve ynml gazeteler Y UD8D 
hassassınız. Fakat bu hassısıyetiniz 146 _ Sizin imzanız Uzerlnd b" limat nqrı ıçin be111ehnllel bir itflll- lcla de &ekiz haftaya kadar çıkabilecek 
ula gayri tabii değildir. Hadiselerde- tevakkuf ettim isminiz eter (l~~r:) name hazırlanması hakkında tetldkath tir. darülfünununda 
~ görüşleriniz şimdilik 0 kadal' kuv- ise attığınız fm~a yanlıştır. Bu imz:va bulunmasını istemiştir • Anadolu ajansı 
vttU değildir. Bu hayatı daha tanıdık nazaran isminiz şimdiye kadar hiç k~l- Alman reiıcümhuru DON HiSSEDAR HEYETi (Oıt taralı 1 inci sagıfatla) 

Diyerek yanındaki nazırlarlf' 
beraber salonu terketmiıtir. 

ça inkişaf bulacak ~e . kuvvetlenect-k· !anılmamıştır. BiR KARARNAME NEŞRETl't TOPLAND 1 
Cfr. intizamdan, temızhkten hoşlanır· . . . . J Be lin 28 (A.A ) v lf · A d ı j SlftlZ. Samiınt ve h k • . Bıraz dikkatsızsınız. ntizamdan, r , · - o a.ıanaı teb- Ankara, 29 (A.A.) - na o u a an· 

Davete de efe~ ese e~nı~et ter.en temizlikten hoşlandığınız muhakkaktır. lif ediyor: ı 11 hJsaedarlar heyeti umumiyesi bugün 
.,............. sisti ':..mat t sı~e en;:.n ° an, ğnık· Mütereddit değfJsiniz fakat görifşlel'f· Reisfcfimhur siyasi mücadelelerde toplanarak şirketin 1930 senesi hesaba-

"-'_._..- Et f e m yeln ıraz ~a ruri niz de, yapışlannız da gelitfıUzeldf r. taşkınhia dair bir kararname neşret- ti hakkında idare meclili ve müraldp 

M. Venizelos'un bu hareketini, 
ertesi gUnil, Venizelist matbuat, 
"resmi ıeçit Takti geldiği için 
aalonu terketti,, tananda tefsir 
etmiflersede, muhalif gazeteler 
mes'eleyi izam etmektedirler. 

_........ ra ınıza as a gayı·ı tabi . . -ı...: B k d ı lftlıim~diftnfzi .dd" d ri Kanaatkirsınız~ Hassasıyetinız mflba- --s-.. r. a araraameye nazaran bil- raporlarile bHA.nçosunu tas lk etm ş \e 
İ3t _Mu ta 1 1

:
1 
~ ~ . m.t 

1 
d .. fi. latalı değildir. Az okuduğunuz muhak ettmle siyasi içtimalar, mitingler ve meclisi idareye sabık azadan mütekait 

aen iyi 
1 

n ~~ :~ nız. t 
1 
:' kaktır. Süse bağhsmız. Bfiıün bunlar· açıkta yapılacak alaylar 24 saat evel Mirliva Cemal Paşa ile lş bankası u-

.., ... .: ışa'iık ~ abt;İ nrm: 1\9" la beraber samfmt ve uysal, etrafına mahalli zabıtaya haber verileeekÜr. Za muml katibi Hamit ve doktor Ali Va-
,,. ~11' rıikS:ı er lı 0 ~ıyan, emniyet veren, birisiniz. bıta kanunlara ve hük6met makamatı- hit, miieıısialerden Etem Hidayet ve a-

"- el'~ n ~·d 8

11 
rin, 

1
ça tmkagı se-t Okumak sizin kusurlu taraflannı .. nın emirlerine itaatsivlfie teşvik ve bii jans umum mildtirü Muvaffak Beyleri Bu hadise, darOlftlnun muhi· 

tinde heyecan uyandırmıf, ve 
hadisenin protesto ,edilip edilme
mesi milnakaıa edilmittir. Pro
fealr V alonakia iae, nutkunun 
daha evvelce darOlftmun mecli
sinde okunup tasvip edildiğillİ 
beyan etmekle iktifa etmiıtir. 

... , m ..... vazı ı ea e o an, anaa • kA t df ı ,,. 1 ı hl 1 · 1 • · 
Ur, samimi biri oldutanuzu iddia e- zı düzeltecektir, zaten çalıımaktan yo- ume veya n muessese er a ey n- ntihap ey emaş~r. 
.ttrlm. Her ııefi oldutu gibi kabule mU rulmıyan birisiniz, biraz da okuyunuz, 
teblayilstnls. . hayatta muvaffak olmamn sırlannı !11· 

140 - Dlrllat, çabfkan, milteham- ze bu tarı daha emin gösterir. • 
Mil, kararlanna emin Ye hatlı, her te- - -----------
yf 111sna niyetle gire11y gtiraşterinde .ı Liman faaliyeti 
aldanmış, nikbin, milt.vazı, az ha.sus, 
fikir taraflan daha kuvvetli, biraz .. azalıyor sabi,. fakat ula bafkaaı için :gararlı ol·--------------·' 

(Oıt taralı 1 inei ıa11dfllla) 

21,320 tonu doj'ru konfimento 
ile limanımızda aktarma yapıl· 
IDJfbr. Ecnebi ftPUl'larile plea 
etY• yekOnunda 1929 senesine 
nazaran yOzde 41, 1928 senelİae 
nazaran ise yDzde 35 noksanhk 
olmasına rağmen aktarma ifle
rinde bilakis 929 senesine naza
ran yllıde 12, 928 •diDe na
zaran ytbde 28 fazlalık vardır. 

mıyan, kendine emin, samimi, ve etıt· 
fma emniyet bahş, az ve aykın ohm
yan emeller sahibi, muntazam, ·dikkat· 
li birisi• Hayatta muvaffak olmama 
DfZ i~in yalnız eksiğiniz az okumanız. 
dır. Okutan adamm okuması ilk şart
tır. Meslejinizde ihtisasa hazırlanmak 

ıize tesadüf ve tali denilen şeyleri ra
medecektir. 

141 - Biraz asabi karakteriniz var. 
Ameli birisiniz. Hassasiyet tarafınız 
eberira menfaatiniz kar91Btada iradı 
nfze mağlup olur. Nikbinıiniz. Mtitere4 
dit olduğunuzu iddia ederim. Görüşle
riniz pek kuvvetli değildir. Ya kıyme
tinden az veya kıymetinden fazla ma
hlyet vermek mutadıruzdır. 

Çalışmaktan ne memnunsunuz nt 
pyrl memnun. Bunu bir IUıum halin
de kabul etmişsiniz. Kanaatklr delil· 
siniz, umumiyetle iyi birisiniz. 

142 - Hassu ve dUriist seclyeH, 
karşısındakine çok samimt ve mtlesair 
~rfbıebiJen, hayalperest, görtl§lerfnd• 
ltleallst, birisiniz. Kat'iyyen kanaat
Ur defilslniz. Kendinize çok şamil bir 
e111nlyetinlz var. Etrafınıza huzur verir 
siniz. Gurur ile tevazuu telife çok mu 
vaffak olursunuz. Jstedltlniz gibi gö-
rtlnmek kudretıliz var. · 

Başlmlannın tahakkilmtinden hoıt 

.. 
tdbalit eu.ıam 193& sene

sinde az gelmesinin sebebi 1929 
senesinde ıtlmrlk tırifalnin ço
ğalması dolayııile tiiccarın güm· 
rllk rUsumundan istifade fikrile 
tarifenin tatbikinden evvel fazla 
qya getirmeleriJiden ileri ıel
miftir. 

Hey' eti umumiye, sermayeye 
verilecek olan yüzde 6 temettn
ün meclisi idarece tayin edileeek 
bir tarihte teniine karar vermiı 
ve Ragıp Se1fi B. le Suacotlu 
Hamit Beyi t.., mlraldpllp 
intihap etmiftir. 
~~-~~..-------~~~~ 

JanllU11lft serbest, cesaretli, Te bizzat -------------!1:8z mlstebft oldufunuz muhakkak- 1 KUÇÜK ~ l 1 
Siaema, yeaUUder, süs sfbi 'şeylere * IZMIR - KASABA HAftl 

ele meyliniz var. Fikri sabitler size hA- hmir - Kasaba §i.mendlfer haUı mll
klm değildir fakat muhatabınıza iste- dürü M. Mone dtln şehrimize gelmif" 
jlffniz şeyi fikri sabit halinde telkine 1 . · d" 

u..'•it ilm k b.l'-ti ı...ı ö .• tir. zmır - Kasaba şımen ıf er hattı 
•-- a a ı •3'C nu.ı s ruyoruın. · 
Ntiinsiniz. flrketi umumt heyeti yann toplanacak-

1'3 - Biraz asabisinlz. lhılınbk eli tir. 
nJısde olmaksızındır. Hayalbüz ve bitta * 120 BlN LiRALIK DAVA - :r~ 
lıl lıassasiyetiniz de o nispette &fllittlr. ttia inhianatlaa (120) Wn ltrailk ilt~ 
Giıiişlerinizde daima kendi kaaaaUe- lb yapıldıfl f ddlasile Bursa afır ceza 
.ıini& .hildmdir. Başkalanmn laiikmine mahkemeaine intikal eden davanuı awk 
llat_ta tahammül etme~ bile size airr len mahkemesinde Ankara bqmüdtirti 
gelıt. Maahaza umumıyetle bqkasl I· 
çin ~tsız edici değilsiniz. Kusurlan Fahri B. dinlenmiş, sui istimal olma· 
nız sizi üzmekten başka bir şey yap- dıfnu beyan etmiştir. (15) şahit din· 
maz. Çahşırsınız ve her şeyi bütün PY lenmif, bir kısmı maUimatsızhk beyan 
rt tabii g"ôrmenize rağmen fena taraf etmiflerdir. Urfa bqmfldtlrU Enver 
tından .-üJkeme etmeuiniz. Beye Hlıt aönderileeektir • 

144 - Ameli birisiniz. Kendinize em * SEYYAHLAR _ Diln Patriya va· 
niyetiniz var. Görilşlerhtiz aşağı yuka- purile şeh"rlmize 150 Amerikan, lnıiliz 
n dofi'udur. Dilrilst karakteriniz var. ve lspanyol 9e)"Yallı gelml§tir. 
Jhraı aeabı.tniı, fakat bu sizin .itleri- . HtDJVIN ANNESi GELl
aillt Miil huıu&I hayauaıza mtidaha- YOR - Sabık Mıur Hldfvi Abbas Hil· 
le edeıı tarafıruzdır. Çalışmaktan hot- mi Paşanın validesi nlBBn rtaJ d 
ianınrnız. idealleriniz ur ve bunlara h . . l,e kf Ba 

0 
ann 

8 

sadil'muz. şe n~~e ıe ce ır. nun i~in Sey. 
ı.r.s _ Hassas karakteriniz var. Ha- risefaının Eıe vapurunda hususi bir 

19l~estslniz. SUse, sinema, sel'liJıttt daire ihzar edilmiştir. 
IW~elen gibi '8)iere merakınız var. Mısır kralı hazretlerinin validesinJn 
ilr,Mpsin• Kaaaatkir deiilsiniz. :\et şehrimize gelecefi hakkında bazı ıaze

ırilüze emqiretiaiı aid!r. Maalaar.a etra teJerde çıkan haberler bundan galettlr. 
f11ırıa samimi ve ursal rörününıünüı. BULGAR MUALLiMLERi - Sof· 
H~cllıeleri ekseriya ~ıymetindtn yUk· ya muaJ!fmJerlııclen 30 klşfllk bir grup 

maMYet1e lftçe-t Yf mutlakHae nisanın onunda tehrimize ıelerek dört 
elenin& Tecrit eriniz çok az. Hllt ıüa kadar kalaeaklardu. 

M. Snovden iyileşti 
Londra, 28 ( A.A ) - Maliye 

nazın M. Snovden bOtçenin ha· 
zırlanmasına ait mesaiye batla· 
masına mOıait olacak derecede 

iJiletmif tir. 
M. Snovden, bütçeyi plecek 

nisanın son haftası zamnda A
vam kamarasına bizzat tevdi 
edebffeceli nmnnda bulunmak
tadır. 

Fransada bir grev 
Paris, 28 - (A.A) Fransanın 

ıimal havaliıinde çalıpn maden 
amelesi birliği mUli meclisi k6-
mür oc-.ldarı ulaiPferinin mii· 
meuillerile amele murabhaalan 
arasında esas itibarile bir anlat
ma haıtl olduğunu nazan itiba· 
ra alarak umumi fTe• Ulamı 
muvakkaten tehir etmeğe karar 
vermiştir. Maden sahipleri m1l· 
messillerinin amele llcretlerinde 
yilzcle 1 O Disbetiade yapdma1µ11 
evvelce istemit olduklar: tenzlll· 
bn Baıvekil M. LaYalin teklifi 
llzerine yilzde altıya indirilmelillİ 
kabul ettikleri zannolunmaktaclar. 
Amele ücretlerinden 1 nisanda 
evveli yüzde 4 ve gelecek ma
yısın 16 ısmda da yUzde 2 nis
betiode tenzilit yapdacakbr. 

Gazet dü Frane 
davası bitti 

Paris, 28 (A.A) - Gazet dl 
Fran meı'elesi dolayllile aç.laa 
muhakeme bitmiştir. Madam 
Hanau, tecile tabi olmamak ize-, 
re 2 sene hapse ve 3000 frank 
nakdi cezaya, M. Lazar Blola, 
tecile tabi olmamak &aue 18 
ay hapıe ve 3000 frank dkdi 
cezaya, gazetenin ' hukuk m&ta
viri ve dava vekili M. Henant, 

)000 frank nakdi cezaya mahk6m 
edilmişlerdir. M. de KourvU 
ile M. Piyer Odiber beraat 
kazanlDlflarc:br. . 

Mtiddei ıabailer istedikleri pa
rayı iadeten alacaklardır. Bun· 
dan bqka kendilerille 1000 frank 
zarar ve ziyan verilecektir. 

Madam Hanau ile M. Blob, 
mahkfuniyet müddetlerini maz· 
nun bulunduklara zaman zarfında 
ikaial etmif olduklanndan eer· 
bfft bırakalllUflardır. 

ftalyada bir yangın 
Roma, 28 ( A.A ) - Trenle 

ıehnnde bUyllk bir Y•DllD Çlka
rak 7 ev yancbjı, bir çocuğun 
lrlmtlr haline gelip lld8ifl mez.. 
k6r ıehirden "Muacero,, ıaze· 
teline bildiriJmiftir. 

Nev-Y orkta yahudi 
bolluğu 

Nev-York, 28 (A.A) - Mnt
tehidei Amerikanın yahudi nli
fusu son 50 ıene zarfında 
250,000 kişiden 4,S milyona çık-
mifbr. Hatta, yalnız Nev-York 
şehrinde takriben 1,250,000 ya .. 
budi bulunmakta olup bu mik
tar Filiıtindeki yahudilerin 8 
mislidir. 

Hala Dreyfüs mes'elesi! 
Paris, 28 ( A.A ) - Dreyflis 

mes'eleıi ismindeki piyes dlln ti
yatroların birinde oynanırken 
tiy.atronun içine göz yqı akıtan 
barkaç bomba ablması üzerine 
oyun inkıtaa ujramıtbr. Siyasi 
gruplardan biri bu piyesin tek
rar oynanma11 veıilesile bir nli-
mayif yapacağım bildirmiş oldu· 
jundan, zabıta bu alqam veri· 
lecek oyunda slik\in ve huzuru 
temin için tiyatro binuımn et
rafında ehemmiyetli inzibaU ted-
birler almııbr. 

Din verilen oyunda, birkaç 
arbede olmuıtur. 2 Polis yara
lanmifbr. Bu vak'alar dolayısile 
12 kiti te•kif edilmiftir. 

V AKIT - Yunan profetaril 
Valonakisin velevki geçmif biı 
tarihten bahsederken Tftrlder 
hakkında kullandıiı (Barbar) 
vaafma konferans salonuna ter
ketmek suretilo protesto etmif 
olan M. Venizelosan bu hueke • 
Tlirkler ile Ymaanlılar arasınd 
ebedi bir muhadenet tesis 
meje karar vermit diriiat 
devlet adammm eD makul 
reketidir ki bu bırekettile 
nan bqvekili geçen senekı 
kara ziyaretinde ı&yled;ji 
lere ne kadar merbut oldu 
da ispat etmit oluyor. 

Bu itibarla Yenizeloau tak 
etmek lazımdır. Hal lt&yle old 
ğu halde Ve-.izelolun tarzı b 
reketine k-.. ~unu Dar 
nu muhitinde protosto 
malt llzlm gelip gelmed 
münuqa edilmit olması ani 
lamaz birıeydir! 

Jandarma imalathanesi ilinab 
37 kalem ecza ve llata tıbbiyye kapalı zart Usulile mlinakau 

konulmuftur. Munakasa 12-4-931· tarihinde pazar günü ıa'al 1 
teAnkaracla umum jandarma kumandanlığı levazım mildüriyyetia 
icra edilecektir. Şart name ve ecza listesi Ankaracla umum • 
rma kumandanbğı baş hekimlitince ve lstanbulda jandarma i 
litbaneainden verilir. 

aıı ue ICZIYI kilYIVİYI uı sellze ıoınkı 
Yeksek Deniz Ticaret mektebi müdtırllğünden: 
187 kalem eczayı kimyeviye ve 54 kalem kimya atitı ve .., 

tebin 931Mayls gayesine kadar ihtiyacı otan 18 katem yaf •• 
2·4-931tarihine mUaadif pertembe günil aaat 13 te ihaleleri 
edilmek lizere a1n ayn milnakuai aleniyeye vazolunmUJtur. 
liplerin tartnameleri görmek tızere Ortak&y caddesinde 
mektep m&dlrllitlne ve mOnakasaya iştirak edeceklerin ista. 
iktisadi mOesaeaeler muhaaebeciliğine tevdi edecekleri te 
muYakkata makbuzunu hamilen yevm ve saati mezldlrda me 
mtlteıekkil komisyo•u mahsusuna müracaatları. 

Taıbib: 9 Mart 931 tarihli nOnamazda intipr eden yak 
iliaın ihale tarihi 2 • 4- 931 olacak iken Hhven 2 • S • 9S1 
tertip edilmif olduğundan tashih olunur. 

Ticaret ve ihraç malları ve 
maddeleri mUavene ve tahlil( 

Huauet firma ve ticaretanelere ait olan her nevi 
Ye 11da mallanma ticreti mukabilinde tetkik ve tahlili 
met'te Ticaret mektebi iliai binuanda tahlilAtt ticariy.e 
van tarafından yapdmaktadır. 

Tarafeynin mavafakah suretile hakemlik dahi k•IMıl 
Telefon: lstanbuL 1731 



nde Cemtik dıahaffewlftde V.lr 
aokafıoda 34 numaralı maa bab~e bır 
~ ı.mamr. Nlkölalü $11aroh Ef. 

m .a.;.Jfunda Hliıeyiaağa mahalleıiode 
& ' •tacs-- solcapada etki 94 •• yeni 
•.ffO. Jı bir hanenin tamamı. Ahmet Sabri B. 
~darda Ayazma mahallesinde Bostan 

IQ.~da eski 10 mllkerrer ve yeııl 35 
'-;&:bir hanenin tamam\. M'uat:ffa ![ M'fit H . 
.... da Hisar .cadde.1tnde eski 7-4 ve 
J•İ 14,16 nuqıaralı kayı,hane, ahır ve 
~tyi ıtioıtemil bir aaJıilbanenia ta· 
ili•~· Hana Seniye H. 
IÇecfıTdSyilnCle O.manağa mabaUH'llde 
fflı«aJ>aıı aobpaaa eski 7 mOkerfer 
•• ,.i 6 .11umanlı maa bahçe bir b•-
l!lenla tamam•. Zahide ve Mukadder H. lar 

rq AM>uaja mahallesinde Vdi Ef. 
~da eski 42 ve yeni 40 Qmar-4 
~nenin tamama. Fatma. S~8" f vu H. la 

ıŞevki HO.eJİll Hami B. 
2593 kttJ~a Kamerhatu maballelİllcle 

Peıkirci sokağında eski 45 ve yeni 41 
1m..a.h bl• hanenin tamamı. Ayp Nadide H. 
l'öplı.,.edt? Karabaı maballesiQde H1F•
hasaa çıkmazı sokağında eski ve yeni 
~ n~raı, bir hanenin taıu"rnı. ~bahattin B. 
~tac.ıa yeni caıni $aballeainde Fer
•euedJer sokağında eski ve yeni sı 
namwalı bir diilııklanı alb biaae itibarile 
bir hiısesf. Lemaa H. Nuri B. 

41320 Befo~nd~ Meputivet mabaUesinde atik 
Ahmet B· ve cedit Nigir solcağand• es
k' ~· ~e rıeni 46 numarah bit ııa.• 
laiDama. Sabiha H. tar•*''dan bilv~ 

~ı Hüanil 8. 
Betilctat tetvilciyede hamamcı Emıa Ef. 
ıolcaflnda Nki 1 yeni 15 No. h maqah· 
çe bir hanenin tamamı. Ahmet wvdet MG· 

kerrem 8. 
672 6062 Balurköyünde Cevizlik maballeahıcle. JP.U· 

hasebeci sokağında e~ki 42 ve yer.L 50 
No. lı maabahçç~ hanenin tf ı..e M.~ı

kOre H. 
hJı~eyi(tde c de·~ ... pı-.·.n"!;;:~~ 
4 ı4 llılikerrer yeıy. ~4 1ı ~ 

ltacJdemW m dn•iin t,n.: .......... _ 

;-.....-. hlllieni --~...Jlama&:U~.pt ~~~~!ii~l!!~~E;!!!!;:~~~r:jt-'61~ <AWfirlrda p •ı::~lıll.Wna 
il tan k 



--s YAKIT 30 MAR1 1931 
r 
1 Devlet Demlryolfarı ilanları 

, [ a ~ ~. K ~ ! m3 Evkaf umum rriüdürlüğünden: 
Devlet Demiryollarz ve Limanları Umumi Kuçuk ılanları "k" -dd ti ,, ,, · 

idaresinden: H•r .aıı ae,roı11"'" ... ı ı sene mu e e ıcar ıç!n 
Bilecik-Karaköy arasındaki Beydemir köprüsünün tamiri 

dolayisile 2·4-931 tarihine müsadif Perıembe gUnü 4 Ye 3 No.Ju 
katarianmız Haydarpaşa· Arifiye - Haydarpafa arasında seyrü
sefer edecekleri ve Arifiye - Eıkiıehir • Arifiye arasında seyrüsefer 
etmiyecekleri muhterem ebaliye ilin olunur. 

• 
Devlet demiryollarz Umumi idaresinden: 
Milli iktısat ve Tasarruf Cemiyeti tarafından 9 Nisan 931 ta

ıhinde Ankarada açılacak olan ikinci Milli Sanayi Nümune Ser
;isinde teşhir edilmek üzere Ankara hattile doğrudan iltisakı 
Jlao Devlet demiryolları istasyonlarmdan ve Fevzipaşa - Malatya 
hattı istasyonlarından Ankaraya gönderilecek ve sergide teşhir 

Burdur nafia başmühendisliğinden; 
Burdur kasabasının bir kıımmm tenviri için mevcut evrakı keşfiye 

ve projelere nazaran bir adet (Di zel motör), bir adet (Alternatör) 
ve tevziat tablosu ile teferruatı ( 25537 lira beledi muhammen ile 
28 - 3 - 931 tarihinden itibaren 27 nisan 931 tarihine kadar 30 gün 
müddetle ve kapalı zarf usulile mü nakasaya vazedilmittir. 

1 - Zarflar 931 senesi nisanının 27 inci pazartesi günü saat tam 
on be§e kadar kabul olunacaktır. 

2 - İsim ve miktarlan evrakı ketfiyede münderiç bulunan leva· 
zımatı elektrikiye; elektrik müh endisleri ve vilayet nafia dairesi 
tarafından bilmuayene maruf fabrikaların markalarını muhtevi ol
duğuna dair mumaileyhim tarafını dan veriJecek rapor üzerine teslim 
,tınacak ve badehu bedelinden (10.000) lirası defaten Burdur be
lediye veznesinden tediye edilecek ve mütebaki (15.537) lirası icin 
de 932 senesinin iptidasında tesviye edilmek üzere müteahhidfnc 
belediye akaratına ait ipotek mektubu ita kılınacak ve tediyatta da 
bittabi münakasa tenzilatı nazarı itibara alınacaktır. 

3 - Münakasaya İftirak eyliyecek olan taliplerin kudreti maliye
si ile bu gibi itleri ifaya iktidarlarını müı'ir vesikalarını makamı 
vilayete ve levazımatı elektrikiye bedeli muhammeni olan (25537) 
iira.nın yüzde 7 buçuk nisbetinde olan (1915) lira pey akçesini ve
ya banka teminat mektubunun Burdur belediye riyasetine itaya ve 
ihaleyi müteakip de yüzde on bete iblağa .mecburdurlar. 

Jstanbulun merkezinde- iki o-
da bir sofa ve bir heltdad mürekkep 
gayet güneşli ve havadar bir daire kira· 
lıktır. Odalardan biri gayet büyüktür. 
idarehane veya muayenehane ittihazına 
da elverişUdir. Şerait müsaittir. Galata 
posta kurusu 34 Benrubi adresine mü· 
racaat. 

Ev satın alırız - Harbiye, Kur
tuluş. Vefa, fatih, Zeyrek, Küçükpazar 
semtleri tercih edilir. Kirayı verilirse li
rası aycfa kırk para getirmell. 

rstanbul dördüncü Va.kıfhan 
UNtO~ KOL 

61/}J eb'admda - Camla çalışan 
bir fo ~ğraf makinesi isteniyor. Galata 
posta kmusu 34 V. Brnrubi adrasine 
marka ve son fiatın bildirilmesi 

Acele satılık hane - Kadırğa ca-
lebe yurdu karşısında 27 :\o. Ju hane 
3 kat onbeş oda iki kuyu bir mutbak üç 
hel:l. iki sofa bir büyük bahçe görmek 
isteyenler içindeld Hacı ef. ye tdiplcrln 
limon iskelesinde 36No.ya müracaatl~ı. 

Arayıp ta bulamadığınız -
Türkçe veya Fransızea veyahut herhan· 
ıı;i bir kitap hakkıııda malömat almak, 
ucuz bir fiacla elde etmek iste · seniz Is 
ıanbul, Galata P. K. 34 Y. Benrubi ad
resine yaıznız. l\Ja!Omat almak istiyenler 
yeya fiat soranlar mektuplanna, lstanbul 
için 4 \'e taşra için 6 kuruşluk bir pul 
leffetmelidirler. 

iş adamlarına - Ekspres dersler 
Bir muallim en son (Ekspres Metot ) la 

48 saatta lisan öğretiyor. Yani 3 
ayda haftada 4 dersten. 

4 - Levazımatı elektrikiyeyi müteahhidi mukavelenin akti tari· 
hinden itibaren iki ay zarfında vilayetin göstereceği mahalle tes· 
Jim etmiye mecbuı·dur. Şimdilik Almanca. Fransızca kurları 

5 - Münakasaya ait evrakı ke§fiye ve projelerin sureti müsad· vardır. Bu yeni usulü tecrübe edebilir
c1akaları takım halinde vilayet nafia dairesinden yirmi bet lira mu- siniz. 
kabilinde taliplere verilecektir. (Vakıt) gazetesint Eksrres-Metot ru-

6 - Münakaıadan mütevellit bilumum ilanat. dellaliy:e tekalif muzile müracaat. 

~'c sair rüsum kamilen müteahhidine ait olacaktır. 1111111111 

7 - Fazla izahat almak istiyenler Burdur belediye riyasetine ınü-
racaat eyliyeceklerdir. ••••••••••••••-

lstanbul Belediyesi ilanları 

Üsküdar belediye şubesi müdürlüğünden: Doğancılarda mev
kii havadar ve nezareti kimileyi haiz olup bu kerre tamirat. 
icra edilen eski nezafet ambarları binasından ifraz olunan kısım 
ıinema, lokanta yapılmak üzre iki sene müddetle ve açık mü
zayede ile kiraya verilecektir. Müzayede 18 Nisan 931 Cumar· 
lesi günü saat 14 te yapılacaktır. Taliplerin ıartnamesini görüp 
müzayede için muayyen gün ve saatte Üsküdar belediyesi en
cllmenine müracaatla11 ilan olunur. 

Heybeliadada Manastır caddesinde evkafa ait çamlıktaki ah· 
fap gnino mahalli ile .dans mahalli pazarlıkla kiraya verilecektir. 
Taliplerin şartnameyi görmek için hergün pazarlık için 12 lira 
teminat akçelerile beraber 31-3-931 Salı günü levazım müdür
lüğüne müracaatları. 

A. Hisar Y eninıaballe Kandilli ıokağmda 34 ilncti mektebe 
ait eski sıra, soba, koltuk, harita •e saire gibi eıya müzayede 
ile mahallinde satılacaktır. Almak istiyenlerin 5-4-931 Pazar gü
nü ıaat 13 te mezkür mahalde bulunacak memuruna müra
caatları. 

T opbane Karabaı mahallesinin Çubukçular caddesinde kain 
metruk meıarhkta bulunan tatlar 5-4-931 Pazar günü saat 15te 
pazarhkla ihale edileceği ilin olunur. 

Sokaklara takılan Jlvbalarla binalara dükkan ve mağazalara 
talik olunan numara plikalarınm güzelce muhafaza edilmesi lü
zumuna dair belediye zabıtası talimatnamesine müstakilen bir 
madde ilive edilmiştir. işbu livha ve plakaları tahrip edenler 
hakkında kanuni takibat yapılacaR"ı ilin olunur. 

Aydın Natia başmü
hendisliğinden: 

1 - (25456) lira 3 kurut bedeli keşifli Nazilli·Alaıehir·Ödemiı 
yolunun 0+261·8+ 768 inci kilometreler arasında imalatı sm.aiye 
inşaatı 20 gün müddetle ve kapah ıarf usulile münakasaya 
vazedilmiştir. 

2 - Taliplerin münakasa ve müzayede kanununa tevfikan 
ibı.anna mecbur oldukları veaaikle °1o 7.5 teminat akçesini havi 
teklifnamelerini yeYmİ ihale olan 14 Nisan 931 sah günü aaat 
lS e kadar vilayete tevdi etmeleri. 

S e yrisef ain 
'.\lerkez acentası: Galata Köprü başı 

H. 2362 ~ube acentası Sirkecid~ 

Mühürdar zade hanı lst 2740 

Pir~ -isten~eriye ~osmsı 
Hzmir) v a:ı:~ 31 salı iôd~ 
Galata rıhtımından kalkarak 

çarşamba sabahı lzmire 

perşembe Pireye cumar-

tesi sabahı Iskenderiye-

ye varacaktır. lskenderiye-

den pazartesi 15 te kalkacak 

çarşamba Pireye de uğnyarak 
perşembe gelecektir. 

Hyuolı~ sür'at ~ustası 
ı M E R S l N ) vapuru 31 

Mart Sah 17 de Sirked
den Gelibolu, Çanakkale, Kü

çükkuyu, Edremit, Bürhaniye, 

Ayvalığa kalkacak dönüşte 

Altınoluğa da uğnyacakbr. 

~r.ımn:m111n1 .. 

il Yelkenci ı APUR·.ARı 
:: 
:ı Karadeniz posta:. ı 

P. Samsun vap~ru ı 
:: Nısan 

~! ÇARŞAMBA 
.ı il S"ilnü aktamı 18 de Sirkeci 
h rıhtımından hareketle (Zongul-
iİ dak, lnebolu, Samsun, 
g Ordu, Giresun, Trabzon, 
ii Sürmene Ye Rize ) iskelelerine 
U azimet Ye aydet edecektir. 
~i T afsilit için Sirkecide Yel

müzayedeye vazolunan emlak 
Dosya No. 

I - Beyoğlunda Mustafa Çelebi mahallesinde Küçük Parmak-
kapıda 6 - 13 No apartımanın 6 No dairesi. 247 

2- Beyoğlunda Katip Mustafa Çelebi mahallesinde telgraf ao• 
kağında 13 • 17 No hane 234 

3 - Beyoğlunda Katip Mustafa Çelebi mahallesinde Küçük· 
parmak kapıda 34 - 42 No hane 248 

4- Hocapa§ada Kara.ki Hüseyin Çelebi mahallesinde Orhaniye 
caddesinde 33 No Kamer hatun mektebi 679 

5 - Hocapa§ada Karaki Hüseyin Çelebi mahallesinde Darüasea· 
de caddesinde 9 • 11 No dükkan 678 

6-Hocapafada Karaki Hüaeyin Çelebi mahallesinde Orhaniye 
caddesinde 35 • 2 • 4 numaralı dükkan 

7 - Balık pazarında Ahı Çelebi mahallesinde Soğancılar soka· 
ğmda Nevfidan camii tahtında 11 No dükkan 43 

8 - Çar§ıda Feraceciler sokağında 4 No dükkan 346 
9 -Çelebi oğlu Alaettin mahallesinde Yeni cami havlısında 

134. 7 No ardiye 235 
10- Süleymaniyede Şemsettin mahallesinde İmaret sokağında 

2 • 17 No mahzen 609 
Müddeti icaı·: 1/ 6/ 931 tarihinden 1/ 6/ 933 tarihine kadar 
iki senedir. 

ÜÇ SENE MÜDDETLE iCAR iÇiN MÜZAYEDEYE V AZQ .. 
LUNAN EMLAK 

11 - Beyoğlunda katip Mustafa çelebi mahallesinde telgraf soka· 
ğmda 2 • 4 No apartımanın 4 No katı 239 

12 - Beyoğlunda Katip Mustafa Çelebi mahallesinde telgraf so• 
kağında 2 • 4 No apartıman 6 No katı 241 

13- Beyoğlunda Katip Mustafa Çelebi mahallesinde küçük 
parmak kapıda 6 • 13 No aparbmanİn 3 No dairesi 244 

14- Beyoğlunda Katip Mustafa Çelebi mahallesinde küçük par· 
makkapıda 6 • 13 No apartımanm 5 No dairesi 246 

15- Beyoğlunda Pangaltıda Fransız mezarlığı kar91sında 109 No 
dükkan 72 

16 -Topanede Firuz ağa mahallesinde Ağahamamı sokağında 
3 • 3 No dükkan 186 

17 - Balık pazarında ahı çelebi mahallesinde 'yarımhan deru· 
nunda 25 No kahve mahalli 40 

18 - Balıkpazarmda ahı celebi mahallesinde nevfidan camii tah· 
tında 71 No dükka.; 42 

19- Balık pazarında hacı Mustafa ağa mahallesinde taşçılar so-
kağında 191. 103 No dükan 398 

20 - Tahta kalede Rüstem paşa mahallesinde mahkeme sokağın· 
da 26 No mağaza 533 

21 - Bahçekapıda Hubyar mahallesinde Hamidiye caddeıind~ 23, 
25 No iki dükkan 468 

22-Hocapafada emirler mahaJlesinde Hamidiye caddesinde 57· 
46 No dükkan 5Z 

23-Çakmakçılarda büyük yeni han derununda 13, 53 · 55 N~,,, 
iki dükkan 4C" 

24 - GedikpaJada divam ali mahallesinde cami sokağında 61 No J 

dükkan 51' 
25 - Gedikpa9ada divam ali mahallesinde cami sokağında 65 No 

1 dükkan sı 
26 - Gedikpaıada divanı ali mahallesinde gedikpaıa caddesin- 1 de 61 • 2 No kahvehane ~ 
27 - Çarşıda terlikçiler sokağında 58 No dükkan ,., 
28 - Çartıda kazazlar sokağında 35 No dükkan 9.,., 
29 - Üsküdarda Seli.miye mahallesinde Harem iskelesi caddesin· ,.1. 

de 15, 17, 5, 7 No dükkan ve ardiye 1V" 
30- Üıküdarda Kısıklıda cami ittisalinde 6 No ana ve barak•

81 kahve l 
Müddeti icar: 1/ 6/ 931 tarihinden itibaren 1/ 6/ 934 tarihine 

kadar üç senedir. 
... * * 

Mebdei icarlar: eski müstecir için akti sabıkın hitamı yeni 
müstecir için teslim tarihidir. .. 

Müddeti müzayede: 30 mart 931 den 21 nisan 931 salı güniJ 
Balada muharrer emlak kiraya verileceğinden müzayedeye 

vazolunmuıtur. Taliplerin yevmi ihale olan son günün aaat 011 
dört buçuğuna kadar şartnameyi okumak ve teminatı muvakkat~ 
ita ederek müzayedeye iştirak etmek üzre İstanbul Evkaf müdür"' 
lüğünde vakıf akarlar müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

Evsaf ve müttemilatı hakkında malumat almak istiyenler b1 
müddet zarfında müzayede odasına müracaat ederek ecri rni•1 

raporlarım gönderebilirler. 

• 
iktısat Vekaletinden: 

Zirai ve baytari enistitülerinin elektirik fanuz ve laaıb•" 
]arının talibine ihalesi hakkmda ve kapalı zarf usulile 21 gOtl 
müddetle mUnakasaya vaz olunup 12 - 23 - 27 Şubat ve 3 M•'! 
931 tarihlerinde Hakimiyeti milliye, Cümhuriyet, Akşam, Va1'• 
gazetelerile ilin edilen ve 22 Mart 931 tarihinde ihalesi ict• 
kılınan bu münakasada teklif edilen fiyatlarm en dunu ol•0 

15,900 lira haddi layık görülmemiş olduğundan 17,000 )ir• 
bedeli keşfi bulunan mezkür fanuz ve lambalar tarihi ilind•" 
itibaren 10 gün müddetle münakasa kanununun 18 inci mad~e: 
sinin (C) fıkrasına tevfikan pazarlık suretile alınacaktır. TahP1' 
lerin şartnamei fenniyeyi görmek ve daha fazla izahat al~' e 
üzere şimdiden telsiz telgraf civarında inşaat heyeti fenniyesıl1 il 
ve pazarlığa i~tirak için de 8 Nisan 931 Çarşamba gno t 
saat 15 de ziraat müsteşarlığı kısmında müteşekkil in~7•, 
komisyonuna bedeli keşfi olan 17,000 lira üzerinden ~0• 1jp 

3 - Fazlı- malumat almak istiyenlerin baımübendisliğe 
müracaatları. 

Ü kenci hanında kain acentasma 1 
I müracaat. Tel. lstanbul: 1515 • 

-• ı ammsn•z• =•• •11111 

hesabile teminatı muvakkatelerile birlikte muracaatları J ~ 

Mes'ul Müdür Refik .Ablll'' 


