
Maarif Vekaleti Türkçe derslerine 
biiyiik bir ehemmiyet veriyor 

Bu huauata gönderilen mühim tamim 
iç aayıfamızda " 

No. 4633 ] KA.nunevel (12 inci ay) t 930 Pazarteal Sayısı f) Kuruı 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=(:~~~uz-~~e~l~~~~~~~lira hazırdı, daire tutulup döşen~iıti; 
Gazimize Kaou.şluk ses her ,eytamamdı •.• 

evgili Reisimizi hürmet Kraliçe cimı 
ıcçllcf! •Kürsü. neden çıkamadı? 

ve minnetle selftmlarız 
Din pce feÇ Yakıta kadar 

..ı- teJırafJar, Reisicilmhur 
Huntleriain eYelki giln Trab
IODdaa itibaren bqlayan de
niz Myabatlerinin çok ukin 
bir ha•a Ye tabii deniz ıera
iti ile devam etmekte o'duğu
Da bildiriyorlardı. Bu itibarla, 

leyin ıebrimiz sulannda bulu
nacajını bildiriyor, fakat mu-

Nesim Mazliyah Ef. kendisine bin lira 
zarar ettiren bu hikayeyi nasıl 

ayyen bir aaat kaydmı lhtin 
etmiyordu. 

anlatıyor ? 

Gazi Hazretlerini himil olan 
Eıe •apuru tabii seyrinden 
inhiraf etmeden yolunu almıt
br. 

Don gece allkadar makamlır
dan yapbğımız tahkikat netice
sinde vapurun tabii aeyrıle lima
nımıza aabahliyia muvaaalat ede-
cejini 6ğrendilc. Fakat hangi 
aaatte geleceiini doğru olarak 
teabite imkln bulunamadı. 

Bunuıila beraber muhakkak 
olan cihet Gazi hazretlerinin bu 
sabah fstanbalumuzu ıereflendi-

' 

I>Gnldl aktam razetelerinden 
biri Ankaradan aldığı bir tefgra· 
fa atfen S. C. fırkasının dağıl
maaı tlzerine F etbi Beyin çıkar
maktan yaz ıeçtiği ıazetenin 
awkat Nesim Ma.diyab Et. tara
fından çıkanlacağını bildiriyordu. 

Awkat Neaim Mazliyah Ef. 
din bir mubarritimize bu hususta 
demiftir ki: 

Ba nretle yoluna devam 
edn Eıe vapurunun dün ge
ce yanundan iki saat sonra 
limammıza munaalat etmesi 
llatimala mevzu baba olmaj-a 
~Dllfb. Fakat geç vakit 

npurundan telaizle aldı
bir telgraf bu tahminin 
hatalı olduğbnu g6ater

olda. (Ege) den alınan 

receklerdir.Şu halde karilerimiz 
aababliyin bugilnktı ntıabamızı 
okurlarken SeYgili Gazimize 
kavutmUf olacaiız. demektir. 

1 

- Gazete çıkaracağım doğru 
dejildir. Tekzip edebilininiz. 

Cumhuriyet refikimizin yapmı Meselenin ulı ıudur. Fethi B. 
olduju gtlzel aea mlAbakumın ıazete çıkaracağı zaman idari 
•on aafbuı dlbı aabab Glorya kıammı deruhte etmemi istedi Ye 
ainemaamcla yapaldı. •asi Hllbiyetlerle bana vekllet 

l»a telgrafta vapurun Hbah-

Ege, vapuru ( T elaizle ) 30 
(A.A) - GOzel havadan yolu
muza devam ediyoruz. Deniz 
sakindir. Yarın ıabah lstanbula 
vasıl olacağız. 

Neticede HGdadat Şakir ha- verdi. Fırkanın infisahı üzerine 
nım 20 reyden 16 rey ile birin· 
ciliği lcaZlln ; 1• de bu itten Yaz geçtiğini telgraf-

Protestoya cevap Matmazel A. G. Uç rey Ye la bildirdi. 
Bedriye hanım da bir rey al- Difer taraftan bmuai olarak 

'V ekiBer heyetini~ 5 saat 
lik içtimaından sonra .. 

mıtlardır. aldıtımız bazı malumata g6re ~ 
Hakem heyetinde me,hur F etbi 8. 4 tefrinisani de Beyoğlu 

keman Oıtadı Jak Tiboda bulunu- d&rdOncn noterliğince tasdik e
yordu. O da reyini HOdadat dilmit bir Yekiletname ile Nesim 
Şakir hanıma Yermittir. Madiyah Efendiye gazetenin yazı . ---------....... ____ ......... _._. __ -.. .......................... ... 

ffcazırlanan cevap dün geç vakit 1 HARiCiYE VEKILilllZ . ROMADAN HAREKET ETTi 1 

hioıillere telgrafla bildirildi 
... ~k':•• 30 ( Telefon ) - V elciller heyeti bugün beJ aaat 

48 saat Sof yada kalacak 
...... -:. • ..,._ea __ içtinwad•~UenuJot o""- elıafında (&rUftO. HOk~ 

iöHii aaurım takYiye e 11_.. tclfct Ye maatird dem."' 
\erl'i._prolcatoya cevabını hazırladı. 

'Q~Udijiae e1re bu uv .. pta borcumuza aadık olduğumuz 
fabt mall iktidanmız dahilinde makul tartlarla &leyecejimi~ 
~redilmektedir. CeYabımız çok mukni ve Hukuku diivel kaide

ffeyetiıniz Romada icinde yaıadıiı 
samimi havadan çok mütehassis 

olmuıtur 
,.riae muvafıktır. 

Bu cevap üzerine bamillerin, tekliflerimizi kabul etmeleri Roma 29 (Tellzle) - Tev· 
.... , temeldir. Cenpta bi~ll~. buraya davet etmekteyiz. fik Rüttü Beyefendi refakatiD· 

M. ~ayt ve M. Dötl~ZJyc: nın ıu on bq ~n içinde buraya deki 4Deb'uslarla bu a~am R~· 
telmelerı .b.ek~enmek~edı~. Alb . milyon liradan ibaret olan Oç ~adan hareketi~ Venedık ~-
C!lak tabitimız hlmilJerın emnne durmaktadır. Bunu lıimıller kıle Sofyaya azımet etmiı'erdır. 

fttls almamıılardır. Tevfik RüttO Beyefendi r6steri· 
..,~•ap !>'aaGn ~d~' ~eç vakik Hariciye veklleti Yaıilaslle telr· len arzu üzerine Sofyada 48 aa· 
~ UmaUere bildırildi. t k ı k Hari · ·ı ••••••n•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• a a ara cıve nazın ı e ..................................................... 

Müsabakamız Baeladı! 

t:s-- çellre.ı ne mana lfacle ecllyor? 
httr ......... m•n•J'I qapclald kUpoaa 

u Ye .. kupona lremlp b1rlktirlnb. r Ma .. _._ ku-nu. ı 

asmalı
mesçit: 74 

Beyoğlu hayatının es
rar dolu aleminden 
ahnmıı ·ve hakikat çiz
gileri üzerinde yazıl· 
mıı olan bu tefrika bu
gün baıhyor. Buna: 
-Romandır! Deseniz, 
-Ben hakikatten alın-
dım! Diyecek. 

- Hakikat! Deseniz,. 
· -Romanı andırmıyor 

muyum? 
Qiyecek ... 

Cok uzun aürmiyecek o
lan bu romanı takibe baı
layınız ••• 

m81Akat edecek ve Bulgar ricali 
mftbimmeıile g6rüıecektir • 

Teriik Rüttft beyefendi ltal
yada bulunduju müddetçe ltal
ya hakameti tarafından bllyilk 
dikkat ve nezaketle misafir e· 
dilmit ve hakikaten çok samimi 
ve cidden doatane mahiyette 
olan bu miaafirperverlik Hari
ciye vekilimizi mlltebassis ey
lemittir. 

Tevfik Rllttil Bf. ltalya K1rab 
Hazretlerile M. Musolini tara
fından pek samimi bir tekilde 
kabul edılmiı ve M. Grandi ile 
ilk giln iki 1aatten fazla müli
kat etmiflerdir. 

Gerek M. Grandi tarafmdan 
ve gerek bilyllk elçimiz Suat Bf. 
tarafından verilen ziyafetler da
vetliler berinde iyi Ye devamh 
intibalar bırakan çok dostane 
bir bava içinde cereyan etmİf, 

Alt tarafı 8 inci sayfada 

Gruplar sözü 
Meter bir latifeden 

çıkmış imiı ••• 
Meeliate tlç ..-UP te§ekkUl edeceği 

baJrkındaJd haberin nereden çıktığı ni
hayet anl&§Ilmıştır. Kütahya meb'usu 
Nuri B. Tayyare kon~resinde alse •
raaı a~kadaşlarile lltiCeU bir musalui. 
be 78parken istikkbalde nasıl çalışaca
fnu ıu ~kilde ifade etmiştir: 

Ben mecliste müstakil çahşacafım. 
Halk fırkası kalabalıktır. Siz partilere 
aynhnız dellli§tir. 

Bu fikir üzerine pka mahiyetinde 
bazı sözler söylenmiştir. Uç srup hikA· 
reli dt buradaa çıkqtır. 

Nesim Mazllyah Efı 
itlerinden mida diğer bUtlln hu
suaatında tam bir ıalihiyet ve 
mDdOrO mes'ulO değiıtirmek hak
lum vermiı bu it için 9000 lira 
sermaye koymuıtur. 

Nesim Mazliyab Ef, faaliyete 
geçmit ilk it olarak ikdam yur
dunda bir daireyi peşinen Yeri-
len 1300 lira senelik kira ile 
tutmuf, daire için mobilye Atın 
almJf, hatta ba11 ...aaurir .,__.. . ...,. 

tahriri muavenetlerini temin için 
kendilerine ytıkaek 6cretler tek-
lif ve Yadetm .. , 3000 lira kadar 
masraf yapmıştır. BOtlln bu fa
aliyet F etbi Beyin Ankaradan 
gönderdiği bir telıraf üzerine 
durmuıtur. 

Telgrafta "Gazete çıkmaya• 
cakbr, hiç bir masraf yapmayı• 
nız..,, denilmektedir ve Ankara• 
dan çekildiği tarih 14 teşrinisani 
dir . 

Bu tarihe nazari dikkati cel
betmek isteriz: 

s. c. fırkaıı infisah ettiği za
man fesih karannın mecliste Fet
hi Beyin istizah takririni verdik· 
ten sonramı, yoksa daha evel mi 
verdikleri bir çok tahminlere yol 
açmıf, F etbi B. ve arkadaşlan 
bu kuıuata kat'i bir şey söyle
memekle beraber istizah takri· 
rinden sonra fesib kararı Yerdik· 
!erini ibıas etmişlerdi. Fethi Be
yin istizahı mecliate 1 S tetrmi
sani cumart .. i günil okunmut.; 
pazar a-ünkii meclia milzakeratm-1 
dan ıonra o gece aralannda YG• 

ku butan bir içtimaı mlteakıp 
fesih kararı verdiklerini s&yle
mişlcr ve bu netice 17 teşrinisani 
pazartesi günkü gazetelerde net
redilmittir. 

Fethi Beyin gazetesinin çikma• 
masıoı emreden telgrafı Ankara
dan 14 teşrinisani cnma gDnll çe
kıldiğıne göre Fethi B· ve ar-
kadaşları fırkalarmı dağıtmağa 
iatizah takrirind~n bir •e fesih 
kararının resmen malum olma
sından iki giln evlden karar ver-
miş bulunuyorlardı. 

Diğer taraftan Nesim Mazli
yah Ef. razete hesaplarını tesvi• 
yeye baılamıtlır. Fethi Bayin ba 
itten bin liradan fazla zarar ıl· 
receği anlaplmaktadır. 



1' PiJ 11 ~ f}flJ Bize llfş' ~ı cm J~'~ • . -

Bir müderris 
~laaşlara zan1 yap•·abil
ınesi için b r çare bulmuş 

Ankara. 30 (Telefon) - Darülfünun 
bütçesi bugünlerde Maarif Vekaletine 
gel~~ktir. 

Bit mödeı·riı; •rıp fakülte inin muaz 
um hastane ·inin masrafile müderris
lere zam yapılabileceğini, darülfünun 
demek ha~tane elemek olmadığım sö) · 
lemektedir. 

- ---
Malatya demiryo

luna kavuştu 1 
Ege vapuru (tel.;;iz) 30 (A. A.) -

Ineç grupu müdürü, abık Nafia vcki- ı 
li Recep Beye çektiği. bir telgrafta 
Jı~evzipa8a - Ergani hattında 1·ay fer i 
yatının bu&'Ün Malatyaya va ıl olduı~u 
na bildirmiştir. Recep Bey bu nezaket 
eserinden dolayı mumaileyhe tc ekl\ür 
telgrafı göndermiş \'e llas,·ekil lsmet 
Paşa Hazretlerine telsizle· tebrikfıtını 
clrzetmiştir. 

Kıymetli bir koleksiyon , 
Ankara, 30 (A. A.) - Dresdenden 

Almanya hıfzıssıhha müzesi tarafın-

dan Sıhhiye vekaletine hediye edilen 
çok kıymettar bir kolleksiyon 63 san· 
dık içinde olarak lstanbula gelmiı?tir. 
Kolleksiyon bugünlerde Ankaraya geti 
rilecek ve burada hıfzı sıhha müzesin
de ~hir edilecektir. 1 

Bataklıklar l, ututuluvor 
Ankara, 30 (A. A.) - Eskişehir sıt

ma mücadelesi mıntakasr dahilinde Sa 
karya membalannın tathiri için J apı
lan ameliyat tamamen hitam bulmu.;; 
ve acilen kanallar Sakarya.>a akıtılmı~ 
b~ ~ 

Kütahya -Balıkesir hattı 
Ankara, 30 (Telefon) - Yül) ii 

Herger şırketl tarafından yapılan Ba
lıkesir - KiftabYl\ hattı bugiinlerde hii 
ktlmete teslim olunacnl tır. 

RUSYADAK1 Ml 1111\1 MUHAKEME 
DJ<;VA.M EDİYOR 

Moskova, 30 (A. A.) - Sanayi sui
kastçilerinin muhakemelerine dernm 
edilmiş tamiki tahkikat için maznun
ların muvaceheli ic::;ticvabr .raılmıştır. 
Bu muvaceheler netice inde maznun
lar arasında siyasi knnaat nıiicadelele 
r~. oldut:u bunların birçok ipari!jleri 
:ruıvet mukabilinde muayyen firmala
ra verdikleri teshit edilmiştir. 

Eczacılar 
Yüzde elli geo~ zammı 

isterr.emifler 

intihap ~şl.e~i Vaklt, okuvucularının dert ortağıd!J 
Hang! daırelerın ıntıhap- .K t J f b. ..b dı.J h ya 

Ankara 30 - lstanbul ecza
nelerinin gece nöbetlerinde tabi 
bulundukları ücretlere yüzde 50 
zam yapmalarına müıaade edil
mesi zımnında Sıhhiye Vekale
tine vukubulduğu işidilen mü
racaat üzerine vekalet erkAnmdan 
bir zat şu sözleri söylemiştir : 

lan feshediJdi ' ur u uş a r mu a ı anımı e~ 
Ankara. 30 (A. A.)- ~dilen şikayet i Sile beraber evinden ÇJköT4ll bU 

üzerine hükumetçe tahk~ka~• yapılan Madam Ta va da kim? 
ve Şurayı devlete sevkedılmı~ olan be· 

- Böyle bir müracaat vaki 
değildir. Avrupanın bazı yerle
rinde böyle bir teamül olabilir. 
Fakat bize böyle bir müracaat 
vaki olursa düşUnUriiz. 

Sonra yüzde 50 gibi fahiş bir 
miktarı kabul edilmek kimsenin 
aklından geçmez. 

İznıirdc ıncir, uzun1 
lzmir, 29 (A.A) - Bugün 27 buçuk 

ı.. un.ışcan 41 buçuk kuruşa kadar 419 

çuval üzüm, ve 8 l\uru~tan 40 kuruşa 
kadar 5422 çuval incir satılmıştır. 

Edirncde nıüsabakalar 
Edirne, 29 (A.A) - i\lilH gazetenin 

mektepler ıras•ndakl kurtuluş kupasını 

final maçında (ıfıra karşı 6 ile erkek 
muallim mektebi kazanmıştır. 

Edirnede H. F. teşkilatı 
Edirne, 29 (A. A) - Halk Fırkası 

teşki!Au meb'us Faik Bey tarafından ıs

lah ve tadil edilmiş, kongrelere kadar 
vaziyeti idare için bir heyeti müteşeb· 
l ice seçilmiştir. 

Balye şirketi 
Ankara, 30 ( Il.1\1.) - Son zaman· 

tarda kurşun fiıttl1.nnın düşmesi üzerine 
hükOmet bsz.ı tedbirler almıştır. Bu ted· 
birler cumlesinden olırak Balyede simli 
kurşun Karaaydın şiıketine (40) bin lira 
He yardım olunacak ve şirketin umum 
\'ergileri arfedllecektir. 

Balıkçılık mütehassısları 
\nkar•, !30 - ktısıt VekAleti ba· 

lıkçılık için iki mütehassı s daha getire· 
cektir. Bu mütehassıslar · uların ~craiti 

fenniyesini, avlama usullerinin ıslahını, 

l: ılı k istihsalinin tezyidinl tetkik edecek
lerdı r. 

T erkos iti nafiada 
.Ankara, 30 ( Telefon ) - Belediye 

meclisinizin terkos şirketi imtiyazının 
fe!hi hakkındaki karan dün Dahiliyeden 
N:ıfıa Vek!tletine gönderilmiştir. 

lediye intihabatından Darıca, Kınık, Ti 
re, Biga, Borçka. Menemen, Koçhisar 
intihabatı fesih ve Söğüt intihabatı da 
ipka ~dilmiştir. Diğerleri üzerinde tet· 
kikat yapılmaktadır. 

Ziraat Bankası 
Uml~mi heyet cıün loplaııdı 

Ankara, 30 (Telefon) - Ziraat ban
kası umumi heyeti meclis reisimiz Ka
zım paşanın riyasetinde hugün (dün) 
toplandı. 929 hesap ve idare raporu o· 
kundu. Raporda bankanın vaziyeti 929 
senesinden evvelki senelere nispeten da 
ha iyi olduğu, ayni sene mahsuHitın da 
feyizli olduğu yazılmaktadır. 

Bankanın, 31 kanunuevvel 1929 tari· 
hindeki bilançosu mevcudat ve matlu
batı 253.315.096 lira 60 kuruş, dUyunatı 
da ayni miktar olarak tesbit olunmak· 
tadır. Raporun okunmasından sonra 
bazı murahhac::;lar söz alarak muhtelif 
temenniyatta bulundular. 

Bundan sonra krediler müddetinin 
2 • 3 seneye çıkarılması ve ehli hayvan 
yetiştirilmesi için geniş yardım

larda bulunulması temennileri serde
dildi. Neticede bilanço ve murakıp ra
poru kabul edilerek içtimaa nihayet 
verildi. 

Devlet bankası 
Daha şimdiden f cvkalade 

tehacünı var 
Ankara, 30 (Telefon) - Devlet ban

k:ısma hissedar olmak için fevkalade 
tehacüm vardır. Meb'uslar birer maaş 
nispetinde hisse almaktadırlar. Bunlar 
tarafından alınan hisse senetleri iki 
binden fazlayı bulmuştur. 

Posta pulları 
Memleketinıızde bastırıl
ması için tetkikat'yap1lıyor 

Ankara, 30 (Telefonla) - Posta 
pullarının memleketimizde bastırılma
sı düşünülmektedir. Bu iş için ecnebi 
bir fabrikanın yaptığı teklif~etkik o
lunmaktadır. 

Nafıa VekAlcti bugün tetkikatına baş- Sıyası" n1u .. stesar lık 
lıyacaktır. • 

~irketin feshinden Ziyade tcsis1.anın Ankara, 30 (Telefon) - Vekaletler-
sntın alınması daha muvafık gfüülmek- de birer siyasi müsteşarlık tesis edile-
tedir. ceğl söylenmektedir. 

"endisine itımııt ettığııni .1. bır cık U\ u · 
cumuz hildiriyor: 
Dün akşam, kurtuluşta Sela

nik mübadiUerinden Apti Zihni 
B. ve hemtirelerinin ikamet et
mekte bulundukları 160 numaralı 
mübadil Apustoldan met
ruk hanede nazarı dikkati calip 
bir vak'a zühur etmiş ve Madam 
Tal ya beraberinde bulunduğu 
adamlar tarafından ceb
ren işgal olunan haneden mü
badillere ait eşyalar ve kendi
leri sokağa atılmıştır. 

Bu eve emYali metruke idaresi 
31-3-930 tarihinde vazıyet etmiı 
Te bunun için 2207 rıumara altında 
birde dosye açılmıştır. Apti Zihni 
efendi ve hemşireleri de Sela
nikte terkettikleri emvale muka
bil olarak bu hanenin kendileri
ne tahsisini iskan müdüriyetin
den talep eylemişlerdir. Muamele 
yapılırken madam Talya ismini 
taııyan bir kadın evin kendiaine 
aidiyetini iddia ederek müraca
atta bulunmuf ve fakat tasarru
funu ispat edememiştir. Ancak 
1enelerdenberi emvali metruke
den ketmettiği ve dilediği gibi 
icar eylediği bu hanenin müba
dillerin eline geçmesini hoı g3-
remiyen madam , dün akşam 

evde bir ihtiyar kadınm yalnız 
bulunmasından istifade ederek 
kendiıine elektrik şirketi me· 
muru süaünü verdirdiği birisini 
eve sokmuı, sonra da etrafina 
aldığı beş on kiıi ile birlikte 
evi yeddi zaptma geçirmiıtir! 

ihtiyar kadının sokağa atılma
ınndan sonra evde bulunan eı
yalar dahi kapı dışarı edilmiş 
•e bu arada Apti efendinin 
eniştesi sekıen yaşında ihtiyar 
bir muallim olan Hıfzı efendinin 
yatağı da fırlatılarak aenelerden
beri muallim kürsüsünde utra
ıarak biriktirdiği ve yaatığının 
altında bulundurduğu 200 lirası
ım üyama sebebiyet Terilmiılir. 

1 uhat bir tesadiif olmak üıet' 
bu ailen:n memleketindeki e•le
rine lzmirin istirdadını müteaki~ 
Selaniğe gelen rum muhaciılcfl 
hücum ederek işgal etmitler ~ 
kendilerini bir odaya tıkarak bil' 
çok korkular geçirtmişlerdi. "{lf' 
nanistanda taarruza duçar ola 
bu aile Türkiyede gene ruıoı.rt 
karşısmda buluyor. Oturduklafl 
evden onlar tarafından atılıyot 
ve sokakta kalıyor ... 

Hükumetin bilhassa iskAn id•· 
resinin kavanini mevcudenin keO' 

disine verdiği salahiyete istilll' 
den Emvali mctrukece vazıyet 
edilen ve milbadil Apof' 
tola ait olan bu haneyi mad,ıll 
Talyadim idari bir karar ile ir 
tirdat etmesi lazımdır. Sok•i' 
atılıp hakarete maruz kalan ~ 
paralarıom ziyaına sebebiye 
verilen mübadillerin hukukUO" 
temin için de mütearrızlar bılı· 
kında alAkadar makamatın •f 
rıca lizım gelen takibata te~tfd 
sül edeceklerini 1Uphesiz ' 
dederiz. 

Karışıklık J1ll 
Fran•ız gazetelerinin -vef" 
diği haber, Sovyet maıı-" 

filinde teyit eclilmiyot 
Son gelen fransız gazeteleri ?d~ 

va ile bazı şimal şehirleri arasınd• ~ 
graf muhaberatının kesildiğini ye
~erde karrşiklıkla~ çıkarak ki1'·~ 
le kızın askerler arasında uıusaCI• 
Jer olduğnu yazıyor. ~ 

Pilonyadan gelen haberlerde 1' • r 
ye komiseri Voreailofun diktatörlfi 
lan ettiğini bildiriyordu. ıı• 

Dün yaptığımız hususi tahkik4~114e zaran lstanbul Sovyet muhafilJ d
böyle bir maHlmat yoktur Ye Jt~~· 
mehafil de bu haberin sihhati h~
da bedbin bulunmaktadır. . ._./ 

Terkos n1ese)esi 

Bunun da sebebi şudur. ~1uk1.vcle 
AVUSTURYA KABlNES11S1'lFA feshedildiği takdirde tasfiye muamelesi Maliye vekilinin sıhhatı 
v· J<;TTI uzun surecektir. 1 Ialbuki bir an evci Ankara, 30 (Telefon) - Maliye Ve· 

Polise yapılan müracaatta ve 
verilen emirlere rağmen dün 
akşam evden çıkarılan mübadil
ler sokakta kalmaktan kurtarı
lamamış ve kendileri geceyi o 
civarda bazı tanıdıklarının ya· 
nın 1a geçirmek mecburiyetinde 
kalmışlardır. 

• 
1!a~a, 29 (A. A.) - Vaugoin kahi- terkos işini neticelendirmek lılzımgeliyor. kili iyileşmektedir. Harareti dün 37 de 

?esı _ıs_tıta .. etmiştir. Kabine, hükılrnet \T rJ• k · , d . rece idi. 
ışlerının ruyetine devam edecektir. 1 erg er Om IS) onun a . . . 

--:--·- . • Ankara, 30 (Telefon) - Vergiler ko Ağaçları hıma ye cemıy,tı 
An1erıka !lief ırı misyonu ecnebi kanunları üzerindeki Ankara, 30 (Telefon) - Ağ-açları hi 

Ankara, 30 (Telefon) - Amerika ı-;e , tetkiklerini bitirdi. Projenin hazırlan- maye cemiyeti kongre8i yarın (bugün) 
!ırı btanlmla haıekl't ctıı. masına başlanıldı. toplanacaktır. 

YANGIN ~ 
Dün ıece Anadoluhisannda 1~_. 

Göksuda bir yangın olmuş, bir eV' 1 
dıktan sonra eöndUrUlmüştür. 

-
" VAKiT ,,ın tefrikası: 20 Mütekait - insanı ot yiyen hay tabir ederler... Genç - Sıçan... .. ··"·" 

van menzilesine indiriyorsunuz.. Filozof gülerek: Filozof - Ondan daha kuçaı 
FilozoE oturduğu yerde dalgala - Nasrettin hocanın dediği gi· Genç - Fındık faresi ....... ~··' 

narak: bi tavsifinde ne tabir kullansan fi- Filozof - Ondan daha küÇ" ol• 
- insanı hayvandan ayrı gay- il yine o fiildir .. Biz sözümüze gele Hoca Sadık baidat JnaraıUf .,s 

rı bir ıey m.i ~a~ıy?~ıu~uz? lim. Cenabı Hak balçıktan iki hey· duğu peykenin üzerindd, •f~bİ · 
Öteden hır ıkmcı ıhtıyar haykır· kel imal ederek içlerine ruh üfle- çektiği sarığın gölgesini arar fi ı• 

Y azan : Hüseyin Rahmi ı'_ ~~ . A dı: . d' h b mit ilk ana ve babamız bu suretle elini gezdire ıezdire batını k-' 
_ _ - Fılozof senken ı eıa ına v··c d l · H'lk t · d"ki k • u u e ge mıf .•. ı a tım ı ya yara : V 

Mütekait - Şimdi burada içi- fuk ediyorsa kabahat bende mi? ha~aniyeti kab~l ediyo~sa:ıc:brık radıılarında artık hu eski kalıpları - Filozofun büyük baba•• ıOJJii' 
mizde kaç tortu, kaç zorlu var? Filezofun biri: «Ne yediğini söyle ede~ız.~. Fak~t ~ız ken~ı h ınıız kullanmıyor .. Bu kalıplar gökyüzü suvan eıeiidir. Ben biliriııı··· ,, 

Filozof gülerek: ben sana kim olduğunu haber ve· dakı ~oyle hır ısnadı tıddetle red- müzesine kaldırıldı .. Bugünkü ilim yükçe düttü amma artık k'1'11 

- O besbellidir... reyim» demit··· dederız. ve fennin bize İrşat parmağile ita· bakmasın... ıe: 
- Nasıl? Söyle de biz de bile- - Bu da ne demek olacak? Fil.~zof - bu haki~9:t ne he?i?1 re~ ettiği asıl babamız kimdir? bil- Filozof arifane bir tebe11ii0' SD 

tim .•• - Şu demek olacak ki maİ§et kahulumle ve ne de sızın reddınız mıyoraunuz? _ Kızmam, hocam kızıııaııı·· ~ 
-Tortu: Kır saçlı, buruşuk su· darlığile eğer evinizde ailece seb- ile değitemez bir mahiyettedir. Biz Bir genç lafa karışarak: yunu inkar eden nanıerttir. Ef'i• 

ratlı, meyus bakışlı. Fikir ve kıya- ze nam.ı verilen otlan hatlayıp haş çiftl~ıme cürmile_cenne~~e.n kovu _Maymun mu? dedi. hepimizin hilkat kardeıidit·· .ti~,. 
fet dütkünü, kirlice, mirlice bir layıp yıyorsanız yavaf yavaş insan lan ılk adamın evladı degılız.. - Hayır .. Ondan evvel.. ve on· miz ayni hilkat kanunlaril• .1-1 .. , 
bedbindir. Cemiyet içindeki kökü ~ıktan çı~p h~~v~nlaşmakta oldu- ~ah~e- mü?terile~in~en Sadık E dan daha küçük... dılmışızdır. Eşeği köpeği hakir '°" 
çürümüştür .. llk fırtınada devrilir. gunuzu bıl?1elısınız. . fen~ı ~ala evmd.e gazlı sarık sara~ Genç _ şebek.. mek, akrebi yılanı muzir 1ayııt' 

- Filezof Efendi bir az benim .Mütekaıt - .. Hakaretın bu dere esk~ hır yobaz bır taassup . raşesı Filozof - yine hayır ... Şebek- cehalet eseridir.. ,1' 
gibileri tarif ediyor gibisiniz.. cesme tahammul olunmaz doinı· geçırerek: ten daha küçük.. Yaradılıt en basitten bat!ı?';ıı 

- Bu ketfiniz de büyük değil su - Küfür ettin .. istiğfar et .. Haz Genç - Kedi. tekamülen yürümü9tür .. Bu ıtı .,-· 
küçük bir zekivettir.. Söylediğim Filezof - Hakaret sözlerimin reti Ademle Havva anamız ara- Filozof - Kediden daha kü- hepimiz nereden çıktık? ilk.~ 111 
hakikatler hal ve şarn=nzla teva- neresinde? Anlıyamıyorum.. sındaki fiile çiftleıme değil zelle çük... mız hangi hayvandır bilir ın1•1") 

· (Bitmedi 
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Sahin ve karga 
Türkçed~:. "alacağına ıahin 

Yerecegme karga!,, diye eaki 
bir darbımeael vardır. Dün Pa
riıli "Deba,,dan terceme edilmiş 
bir haberi okuyunca tekrar o 
d•bımeseli habrladım. 

Tlirkiyeye ait bir yaz1nın "De
ba,. da çıkma11 zaten fOphe ve 
•eı•eseye hak verdiren bir ıey· 
dir. O sayıfalarda Türke, TOrk 
vatanma dair hayırla bir ıatır 
bile yer bulamaz. Netekim son 
hareketi de eski dilşmanbk has
talıpun bir nüksildtır. 

Mısırdaki sağır sultanın bile 
duydup bir meıelemiz var. 
Adına "borçlar İfİ,, diyorlar. 

Sefil saltanat devirlerinden ve 
imparatorluğun genit kıt' alann
dan art mı§ borçlar Yardır. Top
rak dağıbhrken hiç te adil bir 
borç taksimi yapılmamıştı. En 
zengin kaynakları hudutları içine 
alan yerlere düşen hisse bize 
yükletilenlere nispetle d~vede 
kulak kabilindendi. 

lfte bu yUzden, •e memleket
te, hatta bütlin dünyada hüküm 
ıUren iktısadi buhran neticesinde 
bu adaletsiz borcu ödeyemedik. 
Bankaların bile ödeme emirlerini 
geri aldıkları bu fevkalade de
virde hükumetlerin, "hamiller 
iımile anılan %ilmrelerin daha io'~ 
saflı olmaları lazım gelmez mi? 
lnsafından da vazgeçtik fakat 
hiç olmazaa adil görllnseydi. Bu
nu yapmamıı ve tiddetli bir be
yanname iJe bütün dünyaya bizi 
"Afiıe,, etmiftir. 
. Bu hareket, alacaklarının nasıl 

h1r kumar kazancı olduğunu gös
tere~ ~ir delil. olduğu için kıy
metlidır. Bu kırli hareketi eğer 
~merika gibi hiç kimseye borcu 
olmıyan bir milletin çocukları 
yapsaydı, belki bukadar üzlllmi
yecektik. 

Fakat bunu yapan, Fransızlar
dır. O Fransızlar ki daha iki ıe
ne evvel kendi borçları için: 

HBütçesindeki fazla varidab 1ar
fedecek yer bulmıyan Amerika
lılar, bizdeki alacaklarını iste
mekten utanmıyorlar mı? o· 

k. ') "h k " ıye 
H ı ıı a ar adaşlarına ağız do-
lusu. küfretme~ten çekinmemiı
lerdı. Ulu denızleri, binbir teh
like içinde geçerek Fransız top
raklarını müdafaa eden, kanları
na döküp canlarını fedadan çe
kinmiyen, Fransızları besliyen 
cephane yetiıtiren ve nihaye~ 
Alman çizmesi altıuda son ne
feslerini vermek üzere bulunan 
bu milleti zafer tepesine çıkaran 
c~mert insanlara karıı bu nan
korlOk ne güzel bir mukabele idH 

lşt~ . bi~e batakçı diyenlerin 
geçmışı, şımdisi ve geleceai.. 

SeqvaA 
Irak sefiri 

Neci Şevket tey geldi 
Irak sefiri Naci Şe•ket Be 

dün Ankaradan şehrimize gef
miştir. 

Naci Şevket bey Tilrkiye ile 
Irak münasebatının tabii oldu
ğunu söyledikten sonra Tilrkiye
den lraka mektupların geç git
tiğini, bu hususta teşebbüste 

bulunacağını, bu itin tayyare ile 
yapılması muvafık olacağını söy
lemiştir. 

Sen yükseliyor 
P&rls, 29 (A.A} - Sen nehrinin iki 

günden beri alçalmağa başlamış olan 
suları tt:krar hissolunur deracede yüksel
mektedir. 

18 yaşında bir delikanlı 
birpeçetada etmez mi? 

İıpanyoJ hikiycıl -
Bir yaz ıabahı .• 
Baba oğul, bulutsuz, çını ma

visi bir ıt&kle, çini mavisi deniz 
arasında ııkııan kulübelerinden 
çıktılar .. 

Bu babkçı k'5y0nde kurumuı 
yoıun, çürOmllş bahk kokmaz.· 
Bu köy, yemyeşil portakal bah
çelerinin uzanıp gittiği kalabalık 
bir sahil llzerindedir. 

Esen rüzgan eğer a.-cunuzda 
sıkarsanız bir portakal kabuğunun 
nemini ellerinizde bulursunuz. 

Nefes ahrken portakal koku
su sizi sarhof eder. RüzgAr bu
rada 9rhoşluk dağıta dağıta 
salınır gezer. 
GUneş portakal bahçelerinin 

Ustüne çıkmadan onlar, kayığa 
atladılar.. Yelkeni açblar .. 

lt * 
Ana, köyOn kızları kırmı.zı fal

larını sallaclılar. 
Baba oğul Akdenize doğru 

açıldılar ... 
Sahildeki inıanlar kayboldu· 
Portekal bahçeleri kayboldu. 

Deniz genişledi, günet omuzla
rına yaslandı, deniz durgundu. 

Oltalan atblar .. Ağları gerdi
ler.. ikindiye kadar uğraşblar •• 

Nafile, boş yere çalıımıştılar .. 
Tek bir balık bile meydana çık-
madı ••• 

Baba: 
«- Pedro, dedi.. Balear a

çıklan.na kadar gidersek belki 
kısmetimiti buluruz. 

Balear adaları delikanlıya bi
raz korku verir gibi oldu .• 
"- Baba, dedi, ya fırbna çı

karıa r •• 
"- Oh delikanlı, sen bili ço

cuksun... Baban senin ya9mda 
iken Asur adalarına kadar gider 
korsanlık ederdi. Laspalmas 
tan şarap taşıdım... Ge-
ne altımda böyle bir tekne 
vardı. Hem bilir misin At
lantik ne korkunç bir denizdir. 
Cinlerin yarı bellerine kadar su
larda zindrlendikleri Atlantikte 
neler, ne korkunç, ne acaip İf· 

ler olur. Orada kaynıyan sular 
alev fışkıran adalar vardır. ' 

Delikanlı hayretle sordu: 
"- Bu naaıl yer böyle? .. 
''- Naııl olacak.. Berbat .. A

ma ııtkını bütün tut, Santamar· 
ya sıtkı bütün olanları himaye 
eder .. 

(Baba oğul birer istavroz çı· 
kardılar.) 

Santamarya için dikilecek her 
~um,. ~eniz ~jderlerine, deniz 
cınlerının ayagına birer bukağ'ı-
dır. Ruhülkudüı dağlar gibi dal
gaları deler .. insana yollan Asan 
eder. Nuh tuEandan naaıl kur
tuldu, Musaya yoUar nasıl açıl
dı? .. 
Rubülkudüıe kendini nez-

reden, ~antamaryaya bel bağh
yan denızden korkmaz oğlum! .. 

Delikanlı tekrar istavr<>z çı
kardı. Arbk Balear koyuna gi
receklerdi. Birdenbire bir şıpır
tı oldu,' _Denizin rengi değişti. 

Mavı :suyun sinirleri gerildi. 
hırçın bır amiralin yüzünde hid
d~t na~d çizgiler yapal"sa, nasıl 
hıddetJı adamın ylizü karanlık 
korkunç bir hal alırsa deniz d~ 

volta ile limana girelim .. 
Çocuk küreğe yapışb. 
Baba tekrar bağırdı: 
.. _ Bir daha!.. Dikkat... Yel

keni dönmeıi~ kuvvetli çek .• 

* * Deniz azdıkça azdı .. Kayık ol-
duğu yerde dönüyor. Fakat su
lar kayığı boyuna dııarı abyor
lardı. 

Baba bağırdı : 
0 

- Çok açıldık, haydi yapı' 
sol küreğe .• 

"- Bir daha !.. Aman çabuk 
ol yelken dlSnmesin ! 
Kayık fınl, fınl dönüyor. Fa

kat sular onu bir türlil içeri bı
rakmıyor .. 
"- Yelkenin ipini gevşet oğ

lum •• 
Kayık havalanıyor. Yerinden. 

sıçrıyor, 

giriyor. 
başından yanından su 

Ses yok... Oğul elindeki kon
serve kutusile suları hoıaltıyor .. 

* * Gece bastırdı.. SahU yok, gök 
ylizli yok, yıldız yok, ay yok!. 

Yalnız deniz homurdanıyor. 
kabarıyor, kabarıyor çarpıyor •• 

* * Gece yansı, baba oğul bitkin. 
Baba ağları topluyor .• 

Oğul dümende .. 
Çıt,. . Fen erin camı kırıldı .• 
Fuuuu ... 
Fener söndü ... 

* * Baba seviniyor •• 
"- GilçlU.k çektik .. Fakat ba

lık geliyor .. Eh ıöyle bir on bet 
yirmi okka kadar var.. Pazar 
günü eğleniriz.. Allah büyüktür. 

Delikanlının yüzü güldü. Ka
ranlıkta bile kazanan bir ada
mın yüzünde neıenin parıltdarı 
fosforlaşır .. 

Caba yorgun: 
11

- Biraz dilrüat çek .• 
Deniz gene coıkun, deniz ge

ne deJidir. Delikanlı yerinden 
kalkarken bir şey çat etti .• 

ihtiyar ıeslendi : 
''- Galba dümen kıraldı •• 
Delikanlı kırık feneri tekrar 

yaktı.. Fenerin yanma.ile sön
mesi bir oldu. 

Denizde bjr tahta parçaıı gar
dU. Uzandı, eli yetmedi. Biraz 
daha uzandı. Gene yetmedi.. Bi
raz daha.. Kayık dönüyor, dal
galar tahtayı oynatıyor.. Biraz 
daha uzandı •. ..... 
Kayık aldı başım... YUrümc

ğe başladı. 
ihtiyar zifiri karanlıkta batı

rıyor: 

u_ Ulan dümeni düzelt... dil
meni düzelt .. 

Ağları aldıktan sonra hızla ye
rinden kalktı, oğlan biraz daldı 
galba, denizcilikte tenbeJlik ol
maz diye tokatlıyacaktı. Fakat 
oğlan meydanda yoktu. 

Sağar adamın yamnda biriıi 
olsaydı, bir saat eve) bir insa
nın dalgalar araamda çırpındı
ğına, ve bir insan sesinin yüksel
diğini işitirdi.. 

* .. 
Sabahleyin deniz duruldu.Kar-öyle oldu. ilk bakrfta in1anın 

yüreğini hopJabyordu. 
Deniz kaynamağa baıladı. 
Baba bağırdı : 
"- Sağ küreğe yapış .• Iki 

şıki sahilde oğlunun cesedini ka
yalar arasında param, parça bul
du. Kayıj'a aldı. 

Sahile çıktığı zaman köv ma· 

YAZAN Ömer Rıza 

Bir devir kapanıyor ve yeni 
devir baslıyordu 

ÇünkU bu sefer, bir düşmana 
karşı değil, fakat özkardeşlere 
karşı vukubulacakb. Vaziyet haz-
reti Aliye bildirilmiı, Ali mes
citte irat etiği hutbelerle halkı 
tehic etmek istemİf, fakat halk 
çok ağır davranmıştı. Seferden 
memnun olan yeglne taife Sebe 
oğlu ile taraftarlarıydı. Bunlar, 
bu aeferin başlamasile kat'i mu
vaffakiyete ereceklerine kani 
bulunuyorlardı. Onun için ıefer
lerinde propaganda yapıyor, se· 
ferin iyi neticeler vereceğini, 
çünkü Medinenin ancak bu sa
yede payitaht ol&rak kalacağını, 
aksi taktirde Şaman idaresine 
ve hükmllne geçeceğini, bu yllz-
den fak11 ve sefalete uğrayaca
ğını ıöyleyorlardı. 

Bu propağandalar neticesinde 
iyi kötll bir kuvvet toplanmıı, 
bu kuvvet Medine haricinde bir 
ordugah kurmuıtu. Fakat henüz 
bir kimse, hazreti (Ali) nin bu 
kuYVetle biznt hareket edeceğini 
bilmiyordu. Onun MedinAyi hı
r.akıp gideceği. kimsenin haya
lınden geçmemekte idi. (Ali) nin 
Medinden çıkması, ,ehir balkı 
arasında derin bir endite uyan
dırmışb. Bir kimse bu hareket-
ten bjr hayir ve bir netice um
muyordu. Bel ki herkes, onun 
Medineden çıkmasını, Medine 
devrinin nihayet bulmasına, Me-
dine hlkimiyetinin zavaline bir 
mukaddeme sayıyordu. 

Ali, harekete hazırlandığı za
man Selam oğlu ona yaklaşmış, 
onun atının dizginine · sarılmış 
ve ona: 

- Gitme! Demifti. 
- Niçin? ... 
- Senin buradan gitmenle 

buranın hikimiyeti de gidiyor .•. 
- Telaş etme! Çünkü gitmek 

lazımdır. 

Medinedc kalan halk son 
derece mütessirdi. Hepiside bir 
devrin kapandığını hissediyor
lardı. Bu devir, şanlı, ıerefli, 
yüksek bir devirdi. Bu devir, 
vahdet, teali, fütuhat, rafabiyet, 
devri idi. Bu de•ri, iğtişaşı 
tezebzüp, dahili cidal deni 
takip ediyordu. Eskiden bura
dan çıkan kunetler, Hint ve Çin 
hudutlarında, Atlas Okyanosu
nun sahillerinde düıman takibine 
çıkardı . Bugün iş tersine dön
mUştü. Çfinkü buradan çıkan 
kuvvet kardaş kanı içmeğe gi
diyordu. Halk bunu anlıyor ve 
duyuyor, onun için Medineden 
çıkan kuvvete Yedi ~denler 
acı acı ağlıyorlardı. llk defa 
olarak Medineden çıkan bir kuv-
vet b"! tekilde teşyii olunuyordu. 

~skıden, hamasi nümayişler, 
~vmçler, ve askerlerin ruhunu 
t~ içi-.;-d;- katd;~---------

Ana denizlerini döğdü, baba 
somurttu. Komıular ağlaıtı, lı6-
yün genç kızları karalar bağladı 

* * Baba ogiin elindeki yirmi ok-
ka balığı ıatmak için VaJansiya
ya gitti ve tablası batında sokak 
ıokak dolaşıp: 

yükselten, mA:nenyabDI 
lendiren tazabllrler, 
reten tekbirler arU1Ddl 
den çıkan askerler, ilk dtP 
açı g6z yaşları araamd• J1 
den hareket ediyorlardı. 
mustarip ve mütesirdi. ( 
de gözleri yaprmıştı. f 
yayından hrlamıfb. 

Hazreti Osmanı 
ederek onu öldilrenlerİJI 

hepsi, Hazreti Aliye ka ...it 

Sebe oğlu bunu istİY~ 
adamların Aliye katılııı~ · 
çe onun kuvvetini büyOl 
Fakat bu kuvvetin 
ııfıra indiriyordu. Bel ki 
onun tesadlif ettiği bntO# 
külJere, onun karıılattıi" 
telif ve fecii maceralal' 
olm utlardı. 

* . d• Mehmet, Alinin mayetill 
ket ediyordu. Fakat ~o~ 
pek de başında değildı. 
Leylanın peşinden g30 
Mesut, heniiz geri d30~ 
Y almz ordu, Basraya do»' 
reket ediyordu, Onun i~ 
layı, buralarda bulıJıak 
mlimkfin olacaktı. JI 

Bütün kuvvetler Rebı~ 
lanmış bulunuyordu • 
çadırında yatıyor ve diifO~ 
Meıudun bu kadar 1 

neden ileri gelmiıti? Acd;.,f, 
bir tehlikeye mi dOtrd 

halde Basraya hareket 
istical gerekti. Fazla 
bel ki fıysatın za~ .J 
müncer olurdu. Mel"'- . 
verdi, Hazreti Aliy• fi' 
ederek kendisinin ordll~ 
Baaraya doğru gitmetiJI'. 
cekti. Sabahliyin ilk jfl 
bunu yapacak, herk~,., 
Basraya giderek b..,S 
anlayarak kendi tarafı ".,I 
tetebbüslerde bulunacalıı 
sevgilisini arayecakb. ~e 

Mehmet, bu dilfilJI", 
aralık teselli bulmuş 'fe '"1' 
içinde dalmışb. Onu do9 
uyandırdı. Bu aeı, l'Je111 

idi. Mehmet, yerindell 
Mesudu içeri çatır~ i 
Mesut yalru:ı: girmeoıifr ,1 
kadm takip etmiıti. ti 
men haber verdi: 

- ihtiyar teyzeyi itte . 
- Onu yalanız mı ıe J 
- E•et. et":"~ 
- O halde Leyli JI f{.ol 
- Ya Baarada, ya 1 
- Teyze, LeylAyı sısfJ 

tın?. . ~ 
- Ben onu bırakt• ~ 

kaçıranlar beni attll•f·• di 
biraz mfiuade et, bir-' ;JJ 
yim de batımızdan geÇC 
la tayım .. 

- Sen dinlen• dsP' 
fakat Mesut, sen bu 1'• 
bulduğunu anlat. ·ıi 

- Efendim, ben 8~ 
tıktan sonra izleri takiP f7i' 
ilerledim. Fakat yol0Ç0~~ 
mllşkUllere uğradılll· 0 
file, mütemadiyen yol JıS' 
mitti· Gide gide Basta ti ~. .. _ Taze, taze, oynar oynar 

balık ta •• 21 peçetal bağırı
yordu ... 

Valansiya ~ ki barlarının uşakla
rı pençerelerden bakarak: 

Yardım. Uzaktan Haıre "" 

1 

kafilesini gördnrn. ~fJ ~ 
ne aradığım kafifeııııı oll 
başka bir yola sapoı~oısı· 

" - Bir peçetaya olmaz mı, 
neden bu kadar pahalı bu bahk 
diye söyJiyorlar .. 

O ceYap veriyordu: 
11

- 18 yaıında bir delikanh 
bir peçeta etmez mi? .. 

i. m. 

kani olarak geri dörı b" 
bir yol tuttum. Yoldô,,~ 
yar kadını buldum· JIS e· 
nuıtum ve takibe . def'~~~ 
istedim. Fakat ibtıya~ e ~ 
menetti. Bunun nzerıl1 .JJl 
onu alarak getirdij.BW"' 



Bir vıJ dönümü 
Bundan "'uç glln mukaddem 

komşumuz Bulgaristan acıklı bir 
senei devriye idrak etti. Filha
k~ka 27 Teşrinisani 1919 tari
hınde Nöyyi muahedesi imzalan
rtııı. Bulgar murahhasları Bul
ı'arhian bOtUn amallni kırmakla 
beraber Buf gar milletini birçok 
haktan u. ahrum eden bir •esika 
ctlbna imza koymağa mecbur ol-
~ uşlardı. Bu muahedede Bulga
tııtan Bulgarla meıkfın birçok 
lllıntakaları terkediyordu. 

Nöyyi muahedesinin acııı el'an 
Bulgar kalplerinde sızlamaktadır. 
Oıa bir senelik bir zaman bu 
acı}ıı unutturamazdı. Maamafih 
fUraııoı da söylemelidir ki Bul
gar milleti imzaladığı muahede-
~~~ acılığına rağmen ona sadık 
'-llDıf ve kudreti dahilinde ta-
•hhüUerini ifa etmiştir. 

On bir senelik bir müddet 
'Bulgaristanın mukadderatı üze· 
rinde büyü bir tesir göstermiş
ti~. Komıumuş cemiyeti akvama 
r•rmif, vaziyeti dahiliye ve ma
liyeıini aı çok ıslah etmiş ve 
t • rpten sonraki zebunluktan 
Urtulmuştur. 

Bulgaristanm bugün en büyük 
1lhrabı Adalar denizi sahilinde 
bir limana malik olmaması ve 
Gıerine yüklenen düyun taksit
lerini vermesidir. eunlardan bi
tincisinin herhangi bir suretle 
h,Ui düveli muanama tarafından 
taahhüt edilmişken vaziyeti si
)aaiyeain Avrupada geçirdiği 

labavvOJit büyük devletlerin bu 
t..bhotlerini bir daha dütünme· 
~lerini icap ettirdi. lkincisine 
~elince Bulgarlarm vaz.iyeti ikh· 
"'diyelerindeki bozukluğu naıarr 
dikkate alan cemiyeti akvam 
llı'cliai takasitin tecili suretile 
~Eya hükumetine muavenette 
'llt1undu. 

Bulgaristan da harhı umumi· 
den. mağlQp olarak çıkan diğer 
ı:ktbuetler gibi akalliyet mese
b ilden müştekidir. Makedonya ve 
IL~brucada bulunan Bulgar akal
''Jetlerinin hukuk ve imtiya:ıla-
~ltdan mahrum yaıamaları ve 
. ttadi liaanlarile tedrisat yapmak 
ı..: 
~il mektep açamamaları Bulgar 
:•~liyetini tazip ediyor. Maamafih 
~kanlarda son zamanlarda gö
~len tesanüt ve ittihat arzuıu 
-~le gelebilirse akalliyetler 
~j•eleıinin kolaylıkla balloluna-

1 '1\eıi llmidi vardır. 
d Buliaristan Nöyyi'nin senei 
~~riyeıini geçirirken her ne 
d dır halihazırdaki mevkiinden 
b 0lı;yı mtiteellim olabilirse de 
~daıiyetin gilnden güne sa!ih 
~ Uiunu ve ıimal komıumu-
1'1 il eski yaralarmı kapatabilecek 
d r .. devrei ılikQn ve tekamOle 
i~ ilerlediğini kabul etmek 
'-l P eder. Biz bundan dolayı 
,~-~uııuz Ye kardet milletin 
da1trıh anlarını hatırlatan günden 
t •yı taziyede bulunurken Bul-
ı:;ı.aı? yeni takip ettiği sulh ve 
it •kkı yolunda pek müsait gün
k:,~?r~c.eği kanaatini izhardan 

•rnııı alamayız. 
"-.._ M. Gayur 
~ bıftnda ferah--

3 ~ınema tiyatrosunda 
~ı ilk: l\tnunuevvcl çarşamba günü akşa
~ı, b•~era olarak Mulenruj uz hne· 
lh, S i.!Yiik konseri, Hikmet Rıza, Sa· 

t'~ilt eyyan, Mahmure hanımlann i~ti· 
Sthır' alafranga ve alaıurka parçalar, 
tlt•kn Opereu tarafından Fahri beyin iş· 
"'~.; (Kadın bahtı Ci
'<lile" (!'ea'iter) Sinemada reklam 
~hıc. -=>lr mllletln rnhu) 
~"1nJ!2:te numaralan. TafsllAt el 

o~ 
.. :Odır HAie ainem111nda 

(Vıı,. Yecan ve sergü%eşt Filmi 
.. ,.._ •(~ın intikamı) gelecek prog

ır F ahiıenin hatıratı. ) 
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Madrtt ıan olunan grv! 
_._~~~~~~--------~~------~~~~-

Bu büyük grevin sebebi dört ame1enin kaza 
neticesinde telef olmasıdır. 

ispanyada muhtelif ıınıflar amelesi tarafından umumi grev ilan edildiği ve buna kar,ılık hl\kiı
metin ~ilhim t~~bir~er ittihuma. me_cb~.r kaldığı ?1ukaddema tafsi!en yazıJmııtı. Asıl grevin se
beplerınden bırı bır kaza netıcesı dort ameJenın telef olması ıdi. Bütün amele grev yapmıf ve 
arkadaşlarının cenazelerini defnettikten sonra te2ahüralta bulunmuşlardır. Resimlerimizden biri 
telef olan amelenin cenazelerinin naklini, diğeri ise bir nümayişçini n tevkifini göstermektedir. 
•••••••••••••••••ıııııııaııııııııwııı•ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııaııııısıııııııııııııııııııııııaaııaıaıaı•••••••••• 

E d b tt 
zırhlılar kruvazörler, tahtel-m n a 1 bahir gemileri pek mühim 
bir yeknn teşkil etmektedir. Bü-

. yaşasın Emdn yü~ buhranıa~a, büyük iktisadi 
felaketlere ragmen Avrupa ve 
Awerika bu sahada milyarlar 
sarfetmektedirler. 

Almanların umumi cihan har

binde birçok düşman gemilerini 

batıran Emden kruvazlSrü meş
hurdur. 

Bu gemi umumi harpte Kel

ling kayalıkları üzerine bindir

miş ve batmıştı. Almanlar bu 

kahraman geminin yerine yeni 

bir Emden yapmışlardır. 

Resimlerimizden bir tanesi 

Devletler in 930bahri programı 
şudur: 

lngiltere:S Kruvazör. 26 des
troye (Destroyer) 16 Tahtelba
hir sıparış etmiftir. 

fapa.nva: 18 Kruvazör, 18 
Destroyer, 5 tahtelbahir ısmar
lamıştır. 

Fran5a: 4 Kruvazör, 6 Des
troyer, 47 Tahtelbahir inşasına 
bahriye progran;una ilave etmiş
tir. 

Italpa: 15 Kruvazör, 8 Des-
troyer, 14 Tahtelbahir, 1 zırhlı, 

ısmarlamıştır. 
Almanya: 1 Zırhlı, 2 KruYa

zör, 2 Destroyer, 2 Tahtelbahir 
sipariş etmiştir. 

Amerika: 5 Kruavzör, 12 
Destroyer, 1 Tahtelbahir inşası· 
m 1930, 1931 b_abriye progra
mına ilave etmiştir. 

Rusya: 2 Kruvazör, 2 Tah
telbahır, 1 Zırhlı ısmarlamıtbr. 

Ferah sinenında 
Dugece Sahir Opereti (:\leçhul askeri ) 

3 perde sanatk~r Fahri beyin iştira

kile. Sinema · varyete. 
l ........ [111 .............. ~ 

eski Em denin harabesini, diğeri _____ 
1

~ Dariilbedayi Temsilleri 
ise yeni Emdeni göstermektedir. 1 a ıgiır ü aKıamı 
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Br ta.raftan tes Jili atın ta h · yjf;1iii~m ~~~t~ ~~ 
ddi m vzuu bahsolurkn .. Oeuril~I 
Bir taraftanda senede kaç zırhlı inşa 

edilip milletlerin harp için 
emrine veriliyor? 

J •• u.ı.'-
~dii& 

TAHTI!'. LBAHIR 85 

Devletlerin murahhasları bir 
taraftan silahlarm tahdidi için 
toplanadursunlar, beriki tarafta 
devletler mütemadiyen silah1anı· 
yorlar. Murahhasların sulh namı
na gUzel, güzel hitab Jer irat 
etmelerine mukabil devletlerin 

en büyük masraflarım müdafaai 
milliye itleri teıkil ediyor. 

Muhtelif devletlerin bu sene 
içinde bahriye tezgahlarına ıs· 
marJadıkları ve merkez kuvvet-

lerine ilaveye lüzum gördükleri 

.· . . . 
~, :~·ı·· < , · ·; liaretler 
)t ,· .... 

.:. .. 

Propaganda seferberliği 
İnkılap fırkalannın vazifesi, inlu

lıip prensiplerini bayatlaştıpnaktır. 
Yani, kitaptaki teşkilatı esasiye kanu
nunu herkesin ruhuna sindirmek, ki· 
taptaki medeni kanunun maddelerini 
kitaptan çıkararak, babaların, analann 
çocukların ruhuna sokmak, onlara bir 
ahlak, bir adet, bir seciye haline koy
maktır. 

Teşkilatı esasiye kanunu insanla:mı 
masuniyetinden bahsede dursun bir 
memur görürsünüz ki sarhoştur çeker 
tabancasını dayar birinin alnına, •· 
tandaş görürsünüz ki hürriyetim var 
diye aklına geleni söyler. O kdar ki bu 
hürriyet onu bir kelam derebeyi hali-

ne koyar. Bir gazete çıl,ar. rasgele im
zasız mektuplarla cinayetlerden, tÜ· 

rümlerden, suiistimallerden bhaseder. 
lnkıHlp fırkasının vazifesi yalnız ta 

banca çeken memuru cezalandırmak, 
kelam derebeyliği eden adamın ağsmı 
kapamak, elindeki kağıtla muhayyel 
suiistimallerden, cinayetlerden bahse· 
den adamı deliğe tıkmaktan ibaret de
ğildir. Bu kadarı hükumetin vazifesi
dir. 

1'abanca çeken memuru, hayatının 
hiçbir devresinde, başkalann1n hür
riyetine tecavüz etmiyecek bir adam o
larak yetiştirmek, kelA.m derebeyliği 
eden adamı hakimden evvel kendi ken
dini sansör edebilecek bir insan haline 
sokmak rasgele cinayet, ve suiistimal-

den bahsederek on parmağında on ka
ra ötekine berikine sataşan razeteyi 
bu ayzılan yazmadan evvel düşünerek 

hareket edeceklerden biri olmaya mec
bur edecektir. 

Hükumetin kuvveti, bir adamı ik4 
ü~. dört defa evlenmekten menedebi
lir. Fakat inkılap fırkası, kadın ve er
kek müsavatını bir ahlak olarak telki
ne mecburdur. 

Köyde, kasabada, şehirde merkezde 

nerede olursa olsun, kanunlaşan pren
siplerin, hulasa cümhuriyetçiliğin ah-

lakını yeni, eski bütün insanlara. te
ker, teker aşılamak mecburiyetindedir. 
inkılap fırkaemm uıl Tailfesi budur. 
nu vazife bütün fırka münevverleri-

nin her zaman, her yerde, yapmaya 
mecbur oldukları işlerdendir. 

inkılap ahlakı, inkılap prensipleri 
canlandığı güne, en uzak köydeki va
tandaşın en küçük hareketi ile, inkılap 
prensipleri arasında zıddiyet kalmadı
ğı güne kadar bu iş devam edecektir. 
Bunun için çare: 

Propaganda seferberliğidir. 
Sjnema ile, hitabetle, tiyatro ile, ~· 

irle, gazete lle, hikaye ilet romanla, 
mekteple hulasa bütün telkin vasıtala-

rile prensipleri kütleye doğru akıtmak 
tir. lnkrlilp fırkasının yapacağı en mü

him iş propaganda seferberliğini der
hal ilan etmektir. 

S4dri Etem 
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Bulgaristan : 

Can kof un seyahati 
Rulgar Maarif nazırını l\lösyö Oınkof 

yanında Demokrac itilafı meb'uslanndan 
ikisi olduğu halde Ziştov ayaletinde bir 
teftiş.icra etmiştir. Mösyö Cankof, Bal
~rane'de açılan hir mektep dolayısile 
mektebin \·e muallimin vazifeleri hak
kında bir nutuk irat etmiş ve mamleke
tln geçirdlği iktısadi buhranı tahfif için 
hükOmetin ahcağı tedabiri tesbit etmiştir. 

Parlenıantorizın1 sistemi 
hakkında 

Sosyalist ·'Na rof,, gazetesinden: 
Kıralın nutkuna verilecek ceyap hak

hında mecliste cereyan eden müzakerat 
esnasında hükumetin ve muhalefetini bü
tün hatipleri dil-tatörlük ; leyhinde ve 
rarlemantorizm lehinde söz söylemişler
dir. Bu hadise Demokratlığın dostlaı ımı 
memnun edecek bir keyfiyettir. Fakat 
bcyanac ile iş bicmez. l\1ecliste bunun 
lehinde hir faaliyet ister. l\lilletin kitle
lerinin müst:ıcel ihtiyacını tatmin için 
lrnt'i tedabir ittihaz etmelidir. l\leclise 
karşı olan tarik ancak hu suretle feJce 
uğratılııbilir. 

Y o~usla vya: 

"Fa zilet cemiveti,, nin 
nıilJi rö'lü 

Sırpça Politika gezetesinden: 
Bosna ,\lı.is!ümanlarının içtimai hayat

ları başlıca mill1 esaslar üzerinde inkişaf 
etmiştir. Avusturya esaretinden kurtul
mak için uğı aşan ve bu gaye etrafında 

mUslümanları bir araya toplamağa çalışan 
müslüman Heri gelenleri "Fazilet,., na
mında ki bu cemi\·eti tesis etmişlerdi. 
Cemiyt>tin gayeleri arasında, müslüman 
çocuklarının modern san'atlara teşvik 

etmek ve bu sahada tarakkılarını temi m 
etmekk, en mühim mevkii işgal ediyordu. 
Bllndan başkıı. bu cemiyet, kütüphaneler, 
kıraathan<'ler açmak \'e sık sık muhtelif 
mevzular üzerindr konferanslar, müsa
mereler, eğlencf ler tertip etmek suretile 
de halkın ve bilhassa gençliğin yüksel
mesine ve milli duygunun inkişafına 

<\mil olmuştur. Din ve milliyet farkı gö
zetmiyerek o ,·amalarla çırakla r arasında 

çıkan her türlü ihtilafları halle de tavasıu t 
etmiş \'e muvaflak olmuştr. 

J 9 r l "en esinde Sırp san'atkı\rl ar ce
miyeti ile teşriki mesai ederek çıraklar 
için san'at kursları açılmı ştır. 

Cemiyetin hürün bu meşkOr mesaisi 
arasında göze çarpmıyan mühim hizmet· 
!erinden biri de teşekkülü nnındanberi 
müslümanların hicretine mani olmakta 
gbsterdiği muvaffak ı yettir. Cemiyetin 
~uurlu mesaisinden ürken A vusturya 
hükCımeti her fırsatta cemiyetin faaliye
tine manı olmak istemiş fakat U.ğvi 

cihetine gidememiş idi. Nihayet 1914 
senesinde. ı\ vusnırva Veliahtının matem 
tnerusimine iştirak · için aı, tedilen içtimaa 
m üslürnanlar namına iştirak eden Derviş 
Deviç erendinin müslümanların bu nQ-
mayişe iş tirak edemiyeceklerini açıkça 
~öylemesi hükt'ımete cemiyeti lağvetmek 
fırsatını da verdi. 

Bu suretle kapanan bu cemiyet dört 
ı-ene kapalı kaldıktan sonra 1918 sene
sinde tekrar açıldı ve faaliyetine bıışladt 
Iliilftsa müslümanlar için · olduğu kadar 
memleket içinde favdalı bir teşekkül olan 
".Fazilet., cemiretlnin mesaisi taktite 
şayandır. · 

Yunaniıtan 

Garip bir ilan 
Yunanistanın Selanikte bulunan üçün

cü kolordu kumandanlığı matbuat ile 
neşrettiği bir beyannamede " Kolordu 
mmtakası dahilinde biç bir iğtişaş asan 
görülmediğini ve balkın zihniyeti itiba· 
rile bö yle bir iğtişata imkAn olmadığın
dan bundan sonra hu bah ta zuhur ede
b ilecek rivayann evvelden tekzip edil-
diğini,, bildirmiştir. 

M. Venizelosun beyanatı 
M. V enizelos geçen hafta zarfında 

gazetecilere vuku bulan beyanatında va
ziyeti maliye nin her bitaraf kimseyi 
memnun edecek b ir halde bulunduğunu 
söylemiştir. Yeni bütçe tam bir muva
zene ile vücuda getirilen beşinci bütçe· 
dir. Bundan evvelki bütçelerden üçü sı
rasile 600 mi lyon, beş yüz kırk milyon 
ve iki yüz yetmiş mil yon drahmi kar 
ile kapanmışlardı. Bu sene bütçesi de 
300 milyon drahmi kı\r ile kapanacaknr. 
Bu suretile Yunanistan iki milyar drahmi
lik masrafa karşı koyabilecek hale gel
miştir. 

Yumurta piyasası 
Yumurta fi atı teşrinicvvelden beıi 

ytilıselmektedir. Vasati fiat eylülde yüzü 
224,75 leva iken teşrinievvelde 287,50 
levaya fırlamıştir. Bulgar ihracat emteası 

arasında (iatı geçen senekinden fazlıı o
lan yegftne emtea yumurtadır. Eylül ve 
teşrinievvelde mühim miktarda yumurta 
ihracau olmuştur. Yalnız eylülde ihraç 
olunan yumurtanın miktari 2134 tondur. 
Senenin ilk doku:r. ayındaki ihracat 15,876 
tonu bulmuştur. Bu miktar 1929 da ay
nı devre için 9820 tondan ibaret idi 

Romanya: 

lktıs()di buhran 
lktısadi buhran gi ttik çe kuvvetlen

mektedi r. Bu bal bahusus Bükreşte açık· 
çıı görülüyor. ~ mahallerinde halk ga
yet asabidir ve umuı:rıt bir memnuniyet
!izlik vardır. tüccarlarımız ahlaksızca re
kabetlere kalkışıyorlar. Emtea hiç fiatına 
veriliyor. U mumt bir tasfiye karşısında 

bulunulduğu zannedilir. Bu müesseseler 
mallarını sürmek için se yyar satıcılara 
müracaat ediyorlar. Her kes bir fellket 
arfesinde olduğu hissine kapılmıştır. Ban
kalar umumiyetle yeni kredi açmamakta 
ve mevcutlınnı bir pakin ihtimaline bi
naen hıf.zetmekte veya milli bankaya tev
di e tmektedirler: Neamul Romoneç ga 
zetesi hilkt1metin vaz'iyeti Jyi ibate ede
rek ıslahı çarelerini düşünmesi icap et
tiğini yazmaktadır. Eğer umum! bir if
IAs ile karşılaşmak istenmiyorsa her hal
de şimdiden tedabir ittihaz ermelidir. 
D iyor. 

Arnavut.IUkta• - ---·-
Avlonyada zelzele 

Roma, 29 - Tirandan gelen telgraf
lara göre Avlonyada vukubulan zelzelede 
30 kiti telef olmuş 63 kişi ağır J 00 kişi 
hafif surette yaralanmıştır. 

ltalya kralı fel~keuedeler için 29,000 
altın frank ian e vermiştir. Arnavutluk 
hükOmeti de felak etzedelere yardım için 
tedbir almıştır. 

Bul~aristan: 

Sobranya müzakeratı 
Sobranya meclisinin geçen perşambe 

günkü müzakeraunda mutedil çiftçi fır
kasından M. T o mov 27 teşrinisani tari-

...... ' 
•• 'r" 

0 · .Kadınsız Memleket 
ı zan: J-eter ~01, 

görmek mümkün idi. ötede beri- düıman oldular. Beni tercih ettiğin 
d~ kapıların önünde keten bezin- den dolayı kusuru bana atfettiler. 
den bir tente vardı. Kapının eşi- Ne ise ki aralannda bir ikisi yeni 
ğinde oturmuş bir adam ya tütün gelen kadınlardan edinmeğe mu· 
yaprağı çiğner ya hut çubuk içer ya vaffak oldu. Onlar beni affettiler. 
hut bir alet tamir ederdi. Başkala· lıte bir tanesinin evi fU gördüğü
rı ya erzak yahut teneke ile ıu ta- nüz ıon kulübedir. 
şıyorlardı. Hiçbir yerde kndın gö- Konuıa konuşa ilerlerken Kol-
rünmüyoı·du. Aşton dedi ki: gardinin son evini geçmişlerdi bu 

- Burada ne kadar az kadın ela Kravleyin eıki rakibinin evi idi. 
var! ~ıton baktı: 

Kravley cevap verdi : - O boş gibi glSzUküyor. Sa· 
- Evet ! pek az kadın vardır. kinleri galiba balayı seyahatine 

Halbuki geçen gün lngiltereden çıkmışlar! 
23 kadın geldi. Hani şu kadın yük- Filhakika kapısı ve pencere
lü vapurla .. Yirmi üç kadın birden ]eri kapalı olan yeglne e• bu 
epeyce bir şey .. Fakat burası için idi 
devede kulak .. Birçok kimseler ha- KravJey cevap verdi· 
set beslemeğe haşladılar. Bilseniz E • b ld x... • t 
k ld ~ d d l · ı· - vın Of o Uaunu zanne -anm o ugun an o ayı ıçer ıyen . 
ler ne kadar çoktur! Benimle be- mem. Fakat Parkerı tamrım. 
raber talip çıkanlarn:ı hepsi bana Genç ze•ceaini bir define gibi 

1 Davetler 1 
Kongre 

HilA.l spor ku lübü idare heyetinden: 

Esas nizamnamemizin madde~ 
mahsusası mubibince senelik 
kongremiz 19 Kanunuevvel 930 
tarihine müaadif Cuma günü sa

at 1 O da Erenköyünde kulüp bi
nasmda idiyen içtimaını akde
deceğinden muhterem azanın 
tayin olunan mezkur günde Ku
lüp binasını tqrifleri rica olu
nur. 

BlR ÇORAP FABRİKASI 
Aldlğımız malilmata göre Yeşildi, 

rekte yeni bir çorap fabrikası tesis edil 
miş ve burada ilk defa olarak Türk iş
çileri tarafından dikişli çorap yapıl

mıştır. 

Bu münasebetle fabrika şerefine 
dün sanayi birliğinde bir çay ziyafeti 
verilmiştir. 

hinin l:\oyyi muahedesinin imza tarihi 
olduğun dan Bulgar h üktlmeti için tarlhl 
bir gUn olduğunu ve Bulgar milleti ve 
hüktlmeti için büyük bir ehemmiyeti bu
lunduğunu söylemiştir. M. Tomov bu 
meş'um tarihin senei devriyeslnde sulh 
muahedelerin in tekrar tetkik ve tadili ile 
Bulgar menafiinin müdafaası babmda 
Sobranyanm tezahüratta bulunması lAz:ım 
geldi ğini i!Ave etmiştir. 

Bulgar zahire ihracatı 
Bulgarca (Otro) gazetesinden: Z4hire 

i hracatımız günden güne düşmektedir. 

Bütün mevsim zarfında yalnız 500 ton 
zahire ihraç edilmiştir. lbracat daha zi
yade Burgaz limanından olmuştur. 

Beynelmilel zılhire pazarlannda vazi· 
yet hali tabiiye avdet etmek istidadını 

göstermektedir. 
Bizde zahire fiaderi düşkünlüğünü 

ve oynaklığını muhafaza etmektedir. Bur
gazda buğdayın kilosu 2.80-2.90 levaya 
satılmak tadır. 

Bir gemi çalındı 
Bulgarca (Otro) gazetesinden : Varna 

limanından 150 tonluk bir gemi çalın· 
mıştır Zabıtanın ciddi tabarriyatına rağ-

men bir iz elde edllememekle beraber 
Karadenlzden limanımıza gelenlerin ifa
desine nazaran geaıinin Rusya sahillerine 
doğru gitmekte olduğu an]aşılmışnr. 

Azerbaycan: -Asabi bir mühendis 
Raboçka Gazetesinin yazdığına göre 

Maks Miller firmalı Amerikan fabrika
sının Baktl neft ocaklanna gönderdiği 
Amerika lı mühendis Bolding. Azneft 
merkezi idaresinden çıkarken eşyası• 
nı yoklamak istiyen Azneft memurlann-
dan biri ile b ir polis memurunu tokat· 
la.mıştır. Neft ittihadı reisi M. Lomov 
Nev-Yorktaki kumpanyaya çektiği bir 
telgrafta M. Boldingin hemen geri çağı
nlaralı: daha terbiyeli bir mühendisin 
gönderilmesini talep ettnlştir. 

Mavera yikafkas hattı 
Maverayikafkas oıünakaltt komiserli

ğinin neşrettiği bir rapora göre bu sene 
için tesp it edilmiş olan inşaat plAnının 
ancak yüzde kırk sekizi yapılabilmiştir. 
Bunun sebebi amelenin ellerindeki alet
lerin noksan olması. yiyeceğin fikdanı, 
mühend islerin dalavereleri ve ameleyi 
oturtacak binaların klfi ıı;elmemesi imiş. 

saklıyor. Mutlaka berbere git
miş ve avdetine kadar diıan 
çıkmamasını ona tavsiye etmiıtir. 

Aıton alAka gı>stermezmiı gi
bi bir ta•ırla aordu: 

- Bu Parker de kim? 
- En cesur altın arayıcılar-

dan biridir. Daima iıe koıar, 
çölleri dolaşmaktan yorulmaz. 
Fakat pek talisiz bir adamdır. 
Herkes biliryal biç bir muvaffa
kiyet elde edemiyor. Bir yer 
keıfetae baıkaları ondan evvel 
altını aşırırlar. Onun için kendi
sine talisiz Steve derler. 
Aşton acı acı gUldü: 
- Talisiz hal Kendisine genç 

ve güzel bir kadm gönderilen 
adam talisiz olur mu? Kadın 
hem genç, hem güzel, hem iyi 
hem de zeki! Herifin malı ol
muş! Bir de bu adama talisiz di-
yorsunuz öylemi? Kişke b6yle 
taliıizlik herkeste olsa ••• 

- Kolğardi ye varalı ilk ıana 
budur .. Allah bilir na1ıl oldu da 
bu tali kUfu alnına kondu. 

Dit kırılmaaı, kök kalması · 
Halk arasında bir akide 

vardır: Bir dişin çekilirken kırı
lıp kökünün kalmcuı fecidir • 
Halbu ki bu, doğru bir düşünce 
değildir. Çok eski zamandan 
kalmış bir ıeydir. Filvaki eski
den dişin kırılıp kökünün kalmuı 
bir mesele idi. Zira, o zaman ki 
kerpetenlerle dişin üst kısmını 
bile çıkarmak muazzam bir iıti. 
Bir kere diti çıkarmağa mahsus 
iletler bugün kil kadar mütekA
mil ve elveritli değildi. Saniyen 
bugünkü mütehassıslar o zaman 
yoktu. Üçüncü olarak da - kebo, 
hasta için en mühimidir. buglln 
kü uyuıturma usullerinden o za
man eser yoktu. 

Halbu ki bugün mütefennin 
mütehassıslar, son derece elveriıli 
iletler, yeni yeni usuller ve ta
mamile uyuıturacak ilaçlarımız 
vardır. lçeride kalacak kökleride 

hiç duyurmadan çıkarmak tiddetle 
mümkündür. çıkaramıyan eyi 
mUtehassıs deiildir. 

Onun için halk, zihninden 
kökün içeride kalmaaının fena 
ve feci olduğu hakkında ki şeyi 
silmeli ve böyle bir vak'a kar
ıısında asli tereddüt ve endite 
etmemelitlir. 

Tekrar edelim: Bugün k&k 
çıkarmak eyi bir mütehassıs için 
en ehemmiyetsiz ve hasta için 
hiç duyulmıyacak bir ameliyedir. 

Bu yOzden ağızda kök sakla
mak ise kat'iyyen caiz olmayıp 

fena neticeler verebilir. Bu mev
zuada ileride u·det edeceğiz. 

Diş tabibi: Suat ismet 

Harici t caret bürosu 
ı Harict ticaret bürosu dünden itiba
ren faallyetini arttırmıştır. 

Diğer taraftan Ruslar da şirketle te
masını ilerletmiş ve memleketimizden 
400,000 kilo yapağı almak. için. müra
caat etmişlerdir ----FIRKA HEYETi ÇALIŞIYOR 
Fırka teşkilat heyeti dün adalara 

gitmiş ve geç vakte kadar yeni teşkih\t 
ile uğraşmıştır. Heyet cuma gününe ka 
dar İstanbul dahilindeki mesaisini bi
tirecektir. 

Ali iktisat meclisi 
Ali iktısat meclisi bugün Ankarada 

altıncı devre içtimaını al"tedecektir. 

Bunun için ş~hrimizde bulunan mec
lis azasından Nurullah Esat, Şerifzade 

Süreyya, Furtunzade Murat, Kırzade Şevki 
ve Ticaret Odası umumf kAtibi Vehbi 
B. ler dün akşam Ankaraya gittnişlerdir. 

OTOMOBİL GOSTERIŞI 
Şehrimizdeki bir otomobil imalAtha

nesi dün birkaç nümune otomobilini 
şehir dahilinde sabahtan akşama ka
dar dolaştırmıştır. 

0 Aıton,, bağırdı: . 
- Allah bilirba l . Neden Al

lah bilsin? Coy Şmit ne bir o 
kadar hakikata vakıf değil mi ? 
Aıton gayet asabi bir halde 

idi. Ellerini havaya kaldırarak 
bağırdı: 

- Allah bilir ha !.. Allah bilir 
öylemi ? bundan Allahın alA

kası ne ? .. 
Kravley meılekdaımm ylizüne 

hayretle bakb ve diltDndü: 
- Bu çocuğun mutlaka tah

tası ekaikl.. öyleya Perh gibi 
büyük bir ıehirde, bir nehir 
kenannda. güzel ve bahçeli bir 
evde oturmak varken benim ile 
becayişe kalkışmak bu menhus 
çöle yerleımek istemek hangi 
akıllının teklif edeceği ıeydir.? 
Aşton kendini biraz toplamııtı. 

Kravleyi kolundan tutarak uzak
laıtı: 

Eıya zannile 
Uyuyan edeme ef de§diren 
hırsız hemen yakeıendı 1 
Dün gece kısıklıda Hacı Mud 

efendinin evine l.ıraız rirmiştir. 
Karanlık olan oda içinde ellerile 
aıınlacak öteberi arayan hırlllı 
eıya zannile, Hacı Musa efeD'" 
dinin oğlu Ömere eldejdirmİft 
Ömer, yatağından fırlamıf, fer 
yadından uyanan ev halin Hl· 
seyin ismindeki bu hırsızı yaka• 
lamıt ve jandarmaya tetlidl 
etmiştir. 

Polisin teftişi devaın 
~d ıyor 

Emniyeti umumiye mndOrft 
Tüvfik Hadi Bey, polis hakkın· 
daki tetkiklerine devam etm•k· 
tedir. 

Diğer taraftan mOJkiye müfet· 
tişleri de lstanbul polisinin tef~ 
tişine devam ediyor. Evvelki 
gUn Beyoğlu kısmandaki ball 
merkezler teftit edilmittir. 

Yeni ahbaplık 
Yüz lireyı malolmut 

Evvelki gece Hocapaıada A• 
dana otelinde oturmakta olaO 
Stilayman Ef., otele yeni gel~ 
Karamürselli Abdullah Efeod• 
ile tanışmıı, bir müddet konut• 

muşlar. Bu görüşmeden aonra Ab
dullah Ef. 100 Jirasınna ziya' 
uğradığını iddia etmiştir. Zabıt' 
tahkikata devam etmektedir. 

Kaçar·ken yakalandı . 
Dün, Hüseyin isminde bir f' 

mendifer ameleıi, Kalpakç.ıll' 
batında Selibattin efendioİI' 
dükkinından ( 20 ) tane hırlı' 
çalarak kaçmıya batlamııtır. 

Bundan baıka kendisini yalı~' 
lamak istiyen çorapcı SelAhattİ' 
efendiyi de kamından yarall' 
mıştır. Polisler yetitmiı, yalır 
lamıılardır. 

24 saatte bet keze 
KasımpaşaC:la 4 yaşında Isiıit' 

-der isminde bir çocuğ• bir ~ 
siklet, Gümütsuyunda Musa .~ 
mindeki çocuğa 1327 numaP' 
otomobil, beyazıtta Darüt.-f' 
kadan Halidun efendiye ••fi•! 
riye,, lisesi kamyonu, Gii111t""' 
anbar memuru Refik efencli1' 
2224 numaralı otomobil, ae.; 
taıta Numan isminde bir çocd ~ 
bir tramvay çarpmııtır. MecrO 
lar hastaneye kaldınlmıılardıt• 

Tahkikat yapılmaktadır. 
Hırsızı atılan kurtun . 

Küçükpazar Karako!u po~ 
lerinden Riza efendi, Mebdle~ 
isminde bir hırsızı tutabiltO~ 
bilmek için sillh atmıı, çı~,., 
kurıun oradan geçmekte od 
Sefer isminde birine isabet e e 
rek yaralamıştır. 

bir feliket geldi. Bu da bir ~: 
dın sebebinedir. Artık beD 

0 
laba, kuvvei fabraya kartı i91~ 
ettim. Şu Parkerin t•n• b 1 
isyan ettiriyor. Anlayormu•uD~ 
Ben deli dejilim. Karımı ele,-
girmeden evvel kaybettİDI· Af 

Kravley anlıyordu. Tabii tJi' 
tonun bahsetmek irtediji b• tf" 
seyi bilmezdi. Fakat me•ele t,
mamile ibade ediyordu. ~ 
fazla 6ğrenmeje ne hacet ~ i 1 
Ayni elemli hadise dejiJlll 
Kadınsızlık... ,-

Susdular ve bir mttddet ~ 
yane yüriidnler. AftOD ıDlı 
keserek sordu : Jt! 

- Şu taJiaiz! hakkında d 
bir ıey söyleyecektiniz. •. 

- Benim hakkımda fena bir 
muhakeme yilrütmeyiniz. Daha 
yeni başıma btiyük pelt büJük 

Kravley cevap verdi. elifi 
- Madam Parker'in gel.,.,,. 

glin de taliaizlik herifin yak d-"' 
bırakmadı. Genç kadın J' 

1 
evinin et!i!ni atınadan •Y:., 

(Biilll' 
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1 
Gayet mühim bir tamim 

Mekteplerde Türkçe dersleri 
Maarif vek41eti çocuklorımızı kendi 
iz dillerinde azami iktidar sahibi 
Yapmak için bütün muallimlerlni 

sefer her ediyor 
l'arkçe denleri btıtnn mek

teplerde uamt ehemmiyet ve
l'İhneaini temin için milli talim 
Ye terbiye dairesi bir tamim ba
llrl.mq .e blltlln mekteplere 
fe muallimlere glSndermiıtir. Ta· 
lehe.un ana dilinde kuvvetlen
lllelini ye imli vahdetini temin 
•• httttın muallimleri •azifeye 
daYet eden bu tamim ıudur: 

1 - Türkçe deraleri her mek
~te· ea mllhim derıtir. Mek
~plerde yetiıtireceğimiz her fer
de gilzel Tnrkçemiıi doğru söy
leJip temiz 'yazmalı öğretmek 
ta .. nhim vaufemiıdir. Türkçe 
lllnfredat programlannın 12 inci 
"lıifuindeki "D" fıkruında izah 
~ilditi Ye 1 • 2 - 1930 tarih ve 
3714-10 numaralı tamimde de 
tekit olundup Teçhile Türkçe 
llın.llimi talebesine •Öylettiji ve 
hıdırdığı zaman ondan nasıl 
te1niz Ye ıuzel bir ;fade istiyor
" Fizik, Kimya, Coğrafya, He
llp, T arib ve saire muallimleri 
de ayni gayeyi takip etmekle 
lb6kelleftir. Hiç bir fen mual
lillli "ben liun muallimi deği
'-., diyerek talebesinin ifade
lilıde ıardüğil yanhtları veya 
"alcıanlan ihmal ile geçiıtire
:eı. Kelime Ye fikir birbirlerin· 
L-~ ayrılmaz. Bir muallim tale
~ııin ifade ettiği bir fikria 
~uğunu .temin için ne ka
dt; $qıraa ~fadcıinin tcJDiz 
\ rlb4J olmasını temia.-içi0ı.de 
' lcadar çalıımah~ır. 
l\Jınan teftit neticelerinden 

"~ Tnrkçe muallimleri konire
"-deki meslekdaılarımızın be
hıaabnda.n muhtelif derslerin 
.__allimlerinin lise ve orta mek
~erle •uallim mektf'plerimixde 
VQ cihete llyıkile itina etme
~eri anlatılmaktadır. Meslek
-tlanmızın bir çoğu tifahen 
~t tabrirea talebede gördlliü 
lia.n hatalarını tashih etmeyi it 
tdiıııniyorlar. Bunun ne mlihim 
'-"•rları olacağı izahtan mO•
~idir. Bir kere bir talebenin 

fikri doğru öğrenip öğren
~diği o fikri ancak doğru ve 
tllıiı bir lisanla ifade etmesile 

'all .. dabilir. Talebenin bir fikri 
~'11>hem bir surette ve yanlıı 
,: .YGrltçe ile ifade etmesi o 
~ti llyıkile kavramamıı oldu
~~.... en bariz delilidir. 

bir de talebe, müphem bir su
~e Ye yanlıt bir Türkçe ile 
... d.a ettiği fikirlerin muallim 
~ tfıodan kabul edildiğine göre 
~erini vazıh ve temiz bir li'1l- ifade busuıunda ıbmale 

- e Ye muallim mektepleri 
d:t"lannm imtihan klğıtlann· 
ı,ti 11 ihmalin çok elim misal· 
~e teaadOf edilmektedir. 

~er ınuallim, lisan dediğimiz 
~ b.zineyi temiz ve pürnszllz 
' lıırette yeni nede öğretme
'- lllilh baraın inkipfı namına 
~ ~&binı bir vazife olduğunu 
' 

11.~•an hatırdan çıkarma-
~ llll&llDdır. 
~ " için: 

' ; Geçen sene neıredilmit 
' lrkçe mnfredat progra
~ Yalnız TOrkçe ıııuallimlerine 

laekt•bi11 bOtthı muallimle-

rine suretinin aldmlmaaı ve ilk 
toplanacak muallimler meclisinin 
birinde o programın okunması 

ve bilhasıa lisan tedrisabnın 
esaslan hakkında verilmit olan 
izahata blltlln meslektaılann na
zan dikkatinin celbedilmesi ll
zımdır. 

B - Türkçe muallimlerinden 
baıka muallimler talebesine ıi
falien bir mes'eleyi veya bir nok
tayı anlattırırken talebenin fikir
lerini doğru ve temiz bir TOrk
çe ile ifade etmelerine dikkat 
etmeleri ye tahriri varifelerde 
de tesadüf edecekleri ifade 
ve imla hatalarına talebenin 
nazarı dikkatini celbeylemeleri 
icap eder. 

C) Her muallim, talebesine 
bir meseleyi mantıki bir tertip 
ile, doiru ve temiz bir Türkçe 
ile ve itiraflı bir surette ifade 
ettirmek için tedbirler almalı, 

talebenin fikirleri doğru olup 
olmadığı hakkında sınıfta nasıl 
münakaıalar yapılıyorsa ifadenin 
mantıki bir tertip ile teselslll 
edip etmediği, kelimelerin ve 
ıstıhlahların yerli yerinde kulla
nıhp kullanılmadığı; ifadenin 
doğru ve alaka verici bir şekli 

olup olmadığı da münakaşa edil
melidir. 
~ Muallimler, talebesine bir 

meseleyi etrafile izah ettirirken 
bir takım suallerle talebenin sık 
a.tf:-.-s6zltn0 ket1meH tenkitleTini 
ifadenin hitamına bırakmalıdır. 

E) Muallimler, bir fikri vazıh 
bir surette ifade etmekte müş
külata uğrayan talebeye karşı: 
"Bilmiyorum ıunu demek isti
yorsunuz değil mi?,, gibi ifade
lerle sabırsıılık göstererek onla
rın müphem ıözlerini kafi bir 
cevap olarak telikki ~lmemeli, 
fikirlerini vazıh olarak ifade et
meğe kendilerini davet eyleme
lidir. 

F) Her muallim talebesini iyi 
bir ifadeye ahşbrmak için tale
benin daima iyi ifadeye ihtimam 
eder bir muhitte ve iyi miaaller 
karıııında bulundurmalı, talebe 
karşısında bir meseleyi izah ve-

ya takrir ederken muallim de temiz 
bir TUrkçe ile meramını ciddi 
surette itina gösterme!idir. Bir 
insan intiıap ettiği bir ilimde 
ne kadar mütehassıs olursa ol· 
•un batka•ına feyiz verebilmeıi 
için mutlaka vazıh, dlirüıt ve ca
zip bir ifadeye malik olmak mec-
buriyetindedir. Muallimliği vazife 
edinenlerin ise bu ehliyeti azami 
duecede kaıanmağa çalışmalan 
vazifeleri icabıdır. 

2 - Mektep, temiz Tnrkçeye 
talebeyi ahıtıracak milli bir mil
eueıe olduğu için idare tarafın
dan talebeye yapılacak tahriri 
tebliğlerin temiz bir Türkçe ile 
yapılmasına ve bu tebliğlerde 
imla yanhşı bulunmamasına ve 
yazının da okunaklı ve temiz ol
masına hususi bir dikkat ve iti
na göstermeli, talebe ifadesi 
bozuk, imliıı yanbt ve yazısı 

çirkin tebliğler karşısında bıra

kılmamalıdır. 
3 - Her muallim, talebenin 

elindeki ders kitaplarını dikkatle 
Ye baıtan bata mOtalea ederek 

İşkence hikayesi .•• 
Esrar te•irinden batka bir 

,ey değil, deniliyor 
Sultanahmet parkı civarındaki 

Ferah kahvehanesinde garson 
Arif, bir gece evine giderken 
Rahmi ve lbrabim efendiler ta
rafından bir eve davet edilerek 
kendiıioe iıkence edildiğini za. 
bıtaya ihbar etmiş ve bu hava
disi ıazeteler de yazmııtı. Arifin 
hayli meraklı ve adeta bir hik!
yeye benzeyen ifadesinde isim
leri geçen maznunlardan Rahmi, 
tbrahim, Kemal . ve Refik imza
larile diln matbaamıza bir mek
tup geldi. Mektupta hadise ıöy
le anlablmaktadır: 

"Salı giinü akıamı saat on 
ikiden sonra Türbe civanndaki 
evlerimize ıiderken Arifle kar
tılaşmıtlık. Arkadaılarımızdan 
Kemal efendinin vaki olan da
veti llzerine biraz oturmak Uze
re onun odasına girdik. Arif de 
bizden ayrılmak istemedi. Fakat 
odaya girer girmez istirahate 
meydan kalmadan Arif kaması
nı çekerek arkadaıımız Kemal 
efendiye tecavilz etmek istedi, 
biz de kapı dııarı ettik· Hakikat 
bundan ibarettir. Söyledikleri 
esrar tesirinden baıka bir ıey 
değildir." 

tesadüf edeceği ilmi yanlıılan, 
ifade ve imla hatalarını tesbit 
ederek ders yılı sonuna kadar 
idareye vermeli ve bu mütalea· 
nameler idare tarafından Milli 
Talim ve Terbiye heyeti riyase
tine gönderilmelidir. 

4 - Yeni TUrk harflerinin ka
bulü üzerine hepimize terettilp 
eden en mühim vazife her ke
limeyi Dil encümeni tarafından 
tertip edilen imli liigatinde 
tesbit edildiği veçhile yazmak 
ve imlida teıevvtışe meydan 
vermemektir. Her fert, imlA hu
susunda kendisini müçtehit far
zederek her kelimeyi istediği 

gibi yazmak ıalihiyetini ken
dinde gördükçe imlamıza tqev
vüıten kurtarmağa imkln yok
tur. Her hangi bir kelimenin 
Dil Ecümeni tarafmdan kabul 
edilmiş olan imlası kendi ıabsi 
kanaatimize uygun olmasa bile 
Tilrk imlbını teşevvüıten kur
tarmak gayesile o kelimeyi imli 
lugatinde teshil edilen şekilde 

yazmak milli bir vazifedir. Yeni 
Türk harflerinin kabulü ile ta
kip edilen en mühim gayelerin
den biri de Ttirk yazısındaki 
imli vahdetini korumak olduğu
na göre her ·muallimin bu vazi
feyi anmi bir dikkat ile ifaya 
çalışması ve bir taraftan kendi 
yazılarında diğer taraftan tale
benin yazacatı vazifelerde imlA
da tetevvüıe meydan bırakılma
ması elzemdir. Her sınıfta mut
laka bir kaç tane imli lugati 

bulundurulmalı, her muallim ken
disi veya talebesi bir kelimenin 
imllıında tereddüt ettikçe der
hal imla Higatine müracaat 
etmeyi bir vazife bilmeli, mual
limleı talebenin gözü önünde 
ıık ıık imli Jtlgatine müracaat 
ederek tereddlltlerini izale hu
susunda talebeye imtisal nllmu
nui olmalıdır. 

5 - Mekteplerimize kabul 
edilmit olan kıraat kitaplarının 
her sahifesinde mevcut imla 
yanlışlıkları muayyen bir nisbet
ten fazla olunca o kitapların 

mektep kitapları listesinden çı· 
karılması mukarrer bulunduğun-
dan Türkçe mualliminin kıraat 
kitaplarının her sahifesinde te
sadüf ettiği imll yanhılıklarını 
tesbit ederken sahifetle kaç tane 
imli hatası olduğunu ayrı ayn 
teabit etmeai lizımdar. 

llnfilfü~~~föt g 
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Otomobi!de genç , güzel , üstü , başı 
bozulmuş bir kadın oturuyordu 

Sabah saııt 6 
Beyoğlu caddesi sisli. Siyah 

yeldirmeli çingene karıları ar
kalarındaki sept ti ere süprüntn. 
kağıt, kumaı parçası toplıyarak 
geçiyorlar. 
Koltuğunun altında keman kutusu 

"Papağan,, veya «Ruf» ta aabaha 
kadar "haltura" yapmıı bir çal
pcı paltosunun kalkık yakasına 

boynunu kısarak evine dönüyor. 
Geçen tramvayların buğulu 

camları, içindekileri ancak bir 
enkaz halinde gösteriyor. 

Petrogratta oturuyorum. Hiz
met eden beyaz önlllklü kadın 

mahmurlaıan gözlerile en son 
müıteri olan bana bakıyor, bir 
an evvel gitmekliğim için adeta 
yalvanyor. 

Çayımı yarı etmiştim, Petro· 
gradın önünde bir otomobil 
durdu. lçinde aaçlan dafıfıttıf, 
yllzünOn boyaları bir bayii za
mandır tazelenmemiş bir kadın 
vardı. Güzel ve genç bir kadın. 
Çok içtiği yüzlinden belli idi. 

içeriye birisini anyan, rande
vusuna geç kalmııların hUmma
sile yanan nazarlarla baktı. 

Benden baıka kimse olmadı-
ğını görilnce biran bozuldu. 
Kendi kendime: 

- Herhalde, birisine rande
vu vermişti, otomobile atladı, 
geldi, timdi de şoföre verecek 
parası yok! diye dü ~ündüm. 

Kadın bir ıon defa daha 
kahveye baktıktan sonra şoföre 
bir ıeyler slSyledi ve otomobil 
gitti. 

Bu küçük hadiseyi çoktan 
unutmuı olacakbm. 

Fakat beş dakika geçmemiş 
idi ki bir ikinci otomobil daha 
ıeUp Petrogradm önünde dur
du. Ben çıkmak üzere idim. 

Otomobilden çıkacağım zan
nettiğim erkeği görmek üzere 
bir an durdum. Fakat otomobil
de, tıpkı öteki otomobildeki ka· 
dın aibi genç, güzel ve içkiden 
natn başı bozulmuş bir kadın 
vardı. Ayni hümmalı bakışlarla 
kahvede birisini ar1yordu. 

lçerde kimse olmadığını gö
rünce o da öteki otomobilin 
gittiği istikamete gitti. 

Beyoğ)unda göze görünen, bar
larda çalışan kadın ! arın ekseri
sini tanırım. Bu iki kadını daha 
ilk defa görüyordum. Sabahın 

bu vaktinde, böyle garip bir va
ziyette onlaıı görüşüm, şiddetle 
merakımı tahrik etti. Hemen bir 
otomobile atlayarak, önümdeki 
otomobili takip ettim. 

Otomobii T epebaıına doiru 

ilerledi, Asmalımesçide saparak 
74 numaralı evin önünde durdu. 
Kadın indi, eve girdi. Ben de 
inip, evelce sütçü Tomıa'nın, 

şimdi de bir helvacının olan dük· 
klna girip oturdum, bekledim. 

* * * 
Macera peşinde vatanım bıra

kan, hudut haricine atılan, yayan 
devri ileme çıkan ecnebiler ve 
barlarda çalışan bütün artistler 
Asmaltımesçittte otururlar. 

Dünyanın her köıesinden gel
miı, ekserisinin milliyetleri ancak 
pasaportlannda - eğer varsa • 
yazılı bu insanların etrafında, 
gene ecnebi, fakat en aşağı 20 
senedir Asmahmesçitte yerleş
miş bir grup daha vardır. Bu 
grupa mensup olanlar, artist a
centeliği, tefecilik, pansiyoncu
luk ve tellilhkla geçinirler, her 
lisanı konuıurlar, hiç birisini o
kuyup yazamazlar, TUrkçe imza
larım atmayı bilirler ve zabıta
dan tanıdıklan çoktur. 

Marıilyalı bir "souteneur,,, 
Napolili bir "lazzarone,,, Şika
golu bir '!gaugster,, kendisini 
Asmahmesçitte yabancı hisset
mez. 

Buranın hususiyetini gUneş 

görmiyen, dolambaçlı, rutubetli, 
her köşe başları bir amonyak 
kokusu neşreden sokaklara açı-
lan demir kapılı, demir kepenk 
ve parmaklıklı pencerelerle bu 
müteaffin havayı teneffilı etme-
ğe hazırlanan karanlık evler ve 
onların sakinleri tamamlar. 

Hatta çiçekler, saksılan içer
sinde odalardan pencerelere, 
doğru zayı dallarını uzatmağc. 

çahşırlar, alelekser 25 mumluğu 
geçmiyen elektrik lambaları 

küvetlerdeki suların pisliklerini 
göstermezler, ve insan eğer bu 
e~lerden biriciğinde oturursa 
geceleri uyuyamaz, çünkü Asmalı· 
mesçidin nabızları gibi mütemadi 
topuk sesleri sofalarda ve bitişik 
evlerde dolaşır, her an odan1Z1n 
önünde birisinin nefes aldığını 
zannedersiniz. 

Sabaha karşı da uyumak ka
bil değidir. Eu saatlerde artist
ler işlerinden dönerler; ekseris i 
içmiş olduğu için yüksek sesle 
konuıurlar, berberlerinde getir
dikleri adamlarla "daha içcl'm, 
yatmıyalım ,, diye münakaşa e
ederler, gramofon çalarla r. Bü
tün bunlara, sokaktan gcçmeğe 
ba9lıyan simitçi, zerzevaçtı, sütçü 
naraları, tramvay dandanları 
karııır. 

AsmalıMesçitte insan, ancak 
oraya yerleştikten bir hafta 
sonra ve sabah saat 8 ile 16 
arası uyuyabilir. 

[Dcvanu var) 



Edirnenin kurtuluşunu 
temsil eden mektepliler 

J Harici Haberler 

M uhafaznkarlarzn 
bir galebesi 

Londra, (A.A) - Eeastren - Frev • 
Sbire'de yapılan kısmı intihabatta muba
faıakAr1ann namzet gösterdikleri merki 
Doug1u And Clydesdale 19 bin 753 
reyle intihap edllmi§tir. Amele fırkasının 
namzedi Jrvin, 12 bin 293 ve Iskoçya 
millicilerinden Brovn, 4818 rey almışlar· 
dır. MuhafazakArların ekseriyeti 6 bin 
rey raddesinde artmıştır. 

Hariciye vekilimiz 
Romadan hareket etti 

~ · ı ı 4 ' 
j 

Kömür meselesi 
Londra, 29 (A.A) - Kömür meselesi 

hakkında bir uzlaşma temini meselesini 
tetkik eden komisyonun Glasgow•da 
yaptığı içtimalarda bir itiUf elde cdile
memiştJr. lskoçya'daki körtıür maaden~eri 
sahipleri Pazartesi günü çıkaracak\an 
bir beyannamede ileri sürdükleri şartlar 

hakkında izahat vereceklerini ve bo 
şartlan beyanname ta.rlhinden 14 gün 
sonra muteber addecekTerini ima etmiş~ 
lerdlr. Bu müddet zarfında ocaklar açık 
bulundurulacaktır. 

Sofyadan bir man:uıra 

[ Ust tarafı birinci sayıfamızda ] Bulgar gazetelerinin 
bilhassa ayan meclisi reisi ta- h . 
rafından iyan sarayında mil- araretli neşrıyatı 
him ltalya ricalinin huzurile Sofya, 30 (A. A.) - Sabah gazı 

Yirmi beı teırinisaniye tesadüf eden Edirnenin kurtuluş günü 
Edirnede hararetli surette tes'it olunmuştu. Reamimiz, bu mera
simde kurtuluşu temsil etmek Uzere milli kıyafetlerde tqkil edi
len mektepliler grupunu gösteriyor. Mektepli kızlarımız, takdirle 
karıılanmış, ıokaklardan geçerken alkıılanmışlardır. 

Londra, 29 (A.A) - Cumba.rland ve 
Şimali Gal mmtakalanndakl kömür m&· 
denleri sahipleri ile işçiler arasında 
muvakkat bir anlaşma hasıl olmuştur. 

Glasgow konferansına iştirak eden lskoç
yah maaden amelesi yann öğleden iti
baren lskoçya kömür maadenlerinde fa. 
afiyetin tsmamile durdurulmasına karar 
vermişlerdir. 

verilen resmi ve mükellef çay ri Tevfik Rüştü Bey hakkında si~ 
ziyafetinde Hariciye vekilimize kar makaleler neşrediyor ve m· 
ve meb'uslarımıza karşı gösteri- nileyhin Sofyaya muvasalatlarma 
len çok nazikane hüsnükabul zar edildiği şu Slrada son derece 
Ye konuşmalara hakim olan ha- mi bir lisanla hoşamedi beyan edi 
vadaki samimiyet heyetimizi çok lar. Başlıca gaıeteler, devlet adaO', 
mUtehaısis etmiıtir. M.Musolininin nnın durendişlikleri sayesinde 
matbuat şefi meb'us M. Feretti kat'i surette tasfiye ettiklerinden 
tarafmban bütün ltalya matbuat dostluklarını hiçbir bulut kararl 
erkanmm huzurile verilen ziya- olan iki komşu memleketi biribl 
fet te pek samimi olmuştur. bağhyan rabıtalarra sai'.lamlığını · 

Darülfünunda : Do.-x de bir yangın 

Muhtariyet istiyenler var 
Lizbon, 29 (A.A) - Do- deniz 

tayyaresinde bir yangın Ç1kmıştır. Ta.y
yarenfn sol kanadı tamamen harap ol· 
muştur. Yangın mürettebatın ve deniz 
tayyare işçilerinin yar~ımilc söndürül
müştür. 

Bugün Romadaki Ecnebi mat- ile kaydederek ;ırük TUrkiye ve 
buat mümessilleri Tevfik Rüştü 
beyi klüplerinc da•et etmişler
dir. Bütün dUoya gazeteleri mu
habirlerinin hazır bulunduğu bu 

----
Dişçi ve eczacı mektepleri Tıp fakültesinden 

ayı ıJmak arzusunda lskoçyada grev çay ziyafetinde hariciye vekilimiz 
kııa beyanatta bulunmuş muha
birlerin hepsile hususi görüşmUı 
ve klüpten çıkarken ecnebi mu-

Uarülfünun Emini, buna kanunen imkan yok diyor Londra, 29 (A.A) - 92 bin maaden 
işçileri İskoçyada maaden ocaklannda 
faaliyetlerini t4til etmişlerdir. Cenubt Gal 
mudencileri mnaden sahiplerinin teklif 
ettikleri yeni şartları kabule büyük bir 
ekseriyetle karar vermişleri ve muvakkat 
bir itıM aktetrolılerdir. Maaden sahipleri 
ile işçiler arasında itilAf teminine matuf 

DarlHfÜnun emanetile dişçi ve 
eczacı mektepleri muallimleri 
arasında bir ihlillf çıkmıştır. 
Ditçi ve eczacı mektepleri mu
aUimleri bu mekteplerin hp fa
külteıinc merbut olmasına, büt
çelerinin tıp fakültesi tarafmdan 
tesbit ediJmeaine itiraz' etmekte 
Te kendilerinin darülfünun mual
limleri, dereces:nde haklara sahip 
olmaları lazım geldiğini ıöyliye
rek dişçi ve eczacı met tebinin 
bp fakültesi müderrisler içtimaı
na iştirak edebilmesi fikrini mn
dafaa etmektedirler. 

Darülfünun emini Muammer 
Raıit B. dUn bu hususta şunları 
t6ylemiştir : 

- Böyle bir talebi ben de 
l'azetelerden öğrendim. Eczacı 
ve diıçi mektebi muallimlerinin 
bana bir mazbata verdikleri hak
kında iki s.: h ıazeteıinde çı-

1'an haber ve bana atfen yan
lan beyanat doğru değildir. 

Ditçi ve eczacı mekteplerinin 
vaziyeti 1927 de tanzim edilen 

bir talimatname ile tesbit edil
mittir. Bu mekteplerde tedris 

vezaifile meşgul olanlar müder
ris deiiJ, muallimdir. Bu mek
teplerin muallimleri emin intiha-

bına bile iştirak etmek hakkına 
malik değildirler. Tabiidir ki fa
külte milderrisler meclisine işti
rak edemezler. 

Bu mekteplerin ayrıca birer 
mftderriıler meclisi olmasına ve 

blltçelerini kendileri tesbit etme
sine kanuni imkan yoktur. Ve bu 
huıuıta bir karar vermek bu 

mekteplere ~eya darülfünun e
manetine değil yüksek makam
lara ait bir haktır. 

Geçen sene difÇİ mektebi mu

allimlerinin zam görmemit ol
duğu iddiasına gelince, geçen 
seneki um zaten bütün müder-

rislere teşmil enilmiş değildi. Bu 
itibarla onlar da zam görmemiş 

oJabHir. Fakat bu seneki bütçe~e 

barem tatbik eaildiği için onlar 
da zam görmUılerdir. . 

Alakadar muallimlerin reyı 

ahnmaks111n hiç bir icraat ya
pıl~amııtır Böyle bir iddia kuru 
bir sözden ibarettir.,, 

. üderrislcr hariçte ne 
iş alabilirler? 

Perıembe günü tesbit edilen 
yeni darülfünun biltçesine mü
derrislerin hariçteki işleri hak
kında bazı es1Slar konmuşlur. 
Bu esaslara göre mDderrislerin 
hariçte iş görmeleri ıçm men
sup oldul<ları fakUlte müderrisler 
meclisinedn sülfüaın ekseriyetle 
karar almaları liıımdır. Fakülte 
mecliıleri bu ışın mlldder-
riılerin Darülfünundaki veza-
ifinne halel verip Ycrmiye· 
ceğini tetkik ettikten sonra ka· 
rar vereceklerdir. 

Müderrislerin hariçte yapacak
ları itler n.üderrislikle kabili te· 
lif olacak, müderrisler meseli 
şimdi olduğu gibi ecnebi veya 
Türk liıelcrinde mualJimlik ya
pamıyacaklardır. 

son bir hareket olarak hükOmetin yctrın 
mesai nazırının riyasetinde blr konfe
r&nsı içtiınaa davet etmesi muhtemeldir. 
Bu konferansa hükOrnet mümessillerile 
maanen !'ahipleri ve işçilerinin murah
hasları iştirak edeceklerdir. Meadenlerde 
tttili işgale yalnız lskoçyah maad.e amelesi 
karar vermişlerdir. 

Geri çağırılan banker 
Londra, 26 (A.A) - 57 Teşrinisanide 

Nevyork'a gllmek tizere lngiltere'den 
hareket etmiş olan Iııgiliz bankası mü· 
dürü M. Montogu Norınan'm Şerburg'a 
gelmede evvel telsizle geri çağırıldığı 

haber alınmışur. Müdür, Şeı burgrg'ta bir 
posta vapuruna binmiş Ye derhal Lond-
ra'ya dönmüştür. • 

habirler tarafından alkışlarla teı
yi edilmiştir. 

• • • 
Hariciye V ~kilimiz 

ltalyan gazetelertne mlihhb. 
beyanatta l>ulundu · 

Roma, 29 ( A.A.) - Tevfik 
Rüştü B. dlln akşam Venedik 
ekıpresile Romadan hareket et
miştir. Meb'us Mahmut, Necmet
tin Sadık ve Asım B. !erle ka-
lemi mahsus müdürü Kemal Aziz 
Ye MiJano konsolosu Amir B. ler 
Yekil B. e refakat etmektedirler. 
Tevfik RUştU B. istasyonda, Ha
riciye nazırı M. Grandi, TUrkiye 
sefiri Suat B. ve sefaret erkim, 
Bulgar sefiri M. Volkof ve Ha
riciye nezareti erkanı tarafından 
teşyi edilmiştir. 

Roma, 29 ( A.A. ) - Popolo 
Ditalya gazetesi muhabirine be
yanatta bulunan Hariciye vekili 
Tevfik Rüştii B. M. Musolini 

Müphem bir karar hakkında fevkalade sitayişte bu-
A va la pjansına göre Sırbistan resmi lunarak müşarünileyhin şahsına 

gazetesinde kıralın bir emirnamesi neş- ve dehasına olan büyük itima· 
rolunmuştur. Bu emirname Kosova mu- dını söylemiş ve müteakiben 
harebesinin senel devriyesinde Sırbistanda İtalya - Türk dostluğuna temas 
yapılmakta olon Vidov Dan fenliğinin ederek bu doıtluğun yeni ol-
sureti icraamı tadil ediyormuş. makla beraber mübkem olduğu-

T i ca.rte odasında u ve iki memleket için müsbet 

~Odanın ~ru Eski başvekilin ölümü ve devamlı semereler arzettiğini 
T d Sabık Sırp basYekillerinden Vclya söylemiş ve demittir ki: Bu dost-

icaret o ası Türk ecnebi · luk vaitlerle doludur. Zira, iki 
1 d t •t il Vuçkiycviç vefat etmiştir. Vuçkiyeviç 

vapur ar an ransı suret' e memleket dostluk rabıtalarını eski Radikal fırkasının en mühim azasın-
retile limanamızdan geçenlere L takviye ederek halisane bir su-dan idi. Skopçina'da R:ı diç Ye arıı.adaş-
burada ihrakiye ve ıu verilme- \' k · b rette yekdigv erine takarrüp et-larının vurulduğu sırada uç iyevıç eş 
ıinin temini için bir rapor ha- vekllct makamında lıulunuyordu. mektedirler. Tevfik Rüştü B. 
zırlanmıf. dün iktisat vekiJetine bunu müteakip ltalya - Türkiye -
göndermittir. Panluk zirahtJ Yunanistan misaklarından bah-

Raporda ayrıca gümrükte saat Azerbaycanda pamuk ziraatı ile meş- setmiş ve bir tek misak değil 
16,5 ten sonra muamele yapıl- gul mıntaknlaıda amele ı.uv\•eti az ol- birbirin• benziyen üç misak 
masımn liman için mühim bir duğundan mahsul mah\·olmaktadır. Buna mevzu bahsolduğunu söylemiş-
zarar olduğu zikredilmektedir. karşı gelmek üzere Bakı.ldan beş yüz tir. Vekil B. , M. Mihalakopulos 

Vapurcuf arın içtimaı amele sevkedilrniştir. Maamafih bu ame- ile Milanoda mülAkatım hatırla-
Milli vapurcular yeniden oda- leden bihakkın istifade edilemediğ·i için tarak burada iki devlet adamı

da bir içtimaa davet edilmişler- mah!U teşkiUtlar pamuk mahsulünü top- nın M. Musolininin fikirlerinden 
dir. Bunun için dün vapurcular lamak için mııhalll eh:ıliyi seferberliğe ıl · mülhem olduklarını kaydederek 
birJiğinde .bir toplanma yapılmıt mağa !.:"arar verm; ~lerdir. demiştir ki: Bu üç itilaf şarkta 
ve aradakı rekabetin izalesi go-_ sulhu takviye, tekeffül ve hima-

lnhiıarlarda: ye eden ve h. atta tekmil eski 
rüşülmüştür. 

Tütün kaçakçılığı azaldı dünyayı alakadar eden büyük bir 
FRANCALA UCUZLADI Tütün kaçakçılığı son günlerde a- eser teşkil etmektedirler. Tevfik 

Belediyede narh komisyonu dün top ıalmıştır. RüştU B. , sözlerini Gazi Hz.leri 
lanmış. ekmek fiatını 9 kuruşta ipka Yalnız bir hafta içinde Tophanede tarafından idare edilen yeni 
etmiş, fırancala fiatını 20 para noksa- 300 paket ecnebi sigara ile t~erenkö- Türlciyedcn hararetli bir surette 
~~le Uı5 kuru~a olarak tesbit etmi~tir. yünde 11 kilo tütün tutulmu~tur. I_ bahsederek bitirmiıti~. 

ganstanı hiçbiı' ·1 ·. l" 1in ayır8l'll • 
cağını ehemmi~ ti nuihqu Ja ile zil< 
Iemektedirler. 

Matbuat, Gazi l'\!u ı:-bfa Kemal 
retleri taraından vücu.i·ı getirilen ~ t 

hakkındaki hayranhklanw izhat 
J:>eyan etmekte ve Türkiyenin hafid,, 
yasetinin sevk ve idaresinde fev.ıcsl' 
dirayet ve tükenmez bir metanet 'ff 
aliyet göstermiş olan Tevfik Rüşti 
yin evsaf ve mezayasını medih ve 
ile zikrey1emektedir. ~ 

Sofyada •kamet etHauın•a 'fl'tJ 
~üştü Bey, Bulgar zimamdarlart •• ır 
müdavelei efkarda bulunacaktır. ~ 
ciye nazın M. Buroff, Tevfik 'J'r;,, 
Beyin şerefine hususi bir öğle zi~~~ 
Yerecektir. Sah akşamı Türkiye "sıP ~ 
tinde mükellef bir ıiyafet verile_~./ \ 
bunu bir kabul resmi takip eylitr
tir. 

VAKiT 
1 kanunevel Pazt11 teıi 9!! 
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, Dahilde rTariçtc 
1 ayhQt Kurut 
3 .. .. 
6 .. .. 
l2 .. .. 
RECEP 

1349 
Bu gecek Ay 

150 
400 800 
750 1'450 

l40o 2700 

Gone~rn aoffeııu : 7,01 - batı,: 

Aym doğu~u : 13, 15 - bafr1ı : 

Namaz vakitleri 
tıahab Ôfle hdndl 

5.37 12,04 14,28 

Radvo: 

A.ktam Yat•• 
1S.42 tl,19 

Bu akşam lstanbuld! 
Saat 'i'ekizdcn ona kadar alattl 

fa~ıl. ~ 

Sinemalar: 
Alkazar - Napolvonun ernri 
Alemdar - Nuhu'n gemisi 
Aıri - Flgaro 
Ekler - Yunan tiyuro rrupo 
Glorya - iki dünya 
Elhamra - Serseri 1.ını.1 
Opera - Asri b ha 

Hila) - Taçlı canav·r 
Etuval - Sokak kizı 
Fran11z - Ganj mabudesi 
Kemal B. - Giılcn adam 
Ma,jik - Şehvet kadını 

Melek - Tehlikeli oyun 
Şık - Aşk ihtivacı 
Süreyya KadıkÖy- l'ç iptill ·ksf1'ı 
Hale -( Üsküdar dh·aııın iııtt 



elzeleler Japonya Memleketi 

Ponyayı sık sık yoklıyan felaket bu 
ksayı şark memleketlerin; nekadar 

yıkmış , harap etmişti ? 
Cam manaaUe ulzek ...,.. 

lhınt1an bir iki gün """"1d· 
lıııs __ ~elen bir zelzele J apoftlJO
~ adaaı olan Nlpon .,,. 
... eti tahrip etmlftlr. Bu N

flJJonyada vakua gelen :ıelfle
a atideki mıakaklli ,..,. 

a uırlardanberi ber
..,..nblara ve berklni lb

maruz olan kıtalardan 
· 1703 de bir hareketi an 
~de Tllkua gelen yanıın 

de Y edo tehrini tama
~p etti. Bu mOthıt fe
. 37000 kifi telef oldu. 
•yaletiode telef olanlann 
iae yt1z bini tecavtiz etti. 

~ aonra geçen bir buçuk 
lllllddette bir çok kOçllk 

. oldu. Nihayet 30 tq· 
~ 1855 de yeni ve ıedit 

tketi arz paytaht olan 
L tehrini tamamen tahrip 
~ntalar on bet gün de
'tti, on bet gün mOddettle 
~ aGren mtlthit bir yantm 

trce ahpp evi yaktı. 

l'okyoda 100,000 ni bul-""t bu afet Japonlulann 
ı kıramadı. Tokyo 

..... edildi. 28 tqrinisani 
~ Japonyada bir hareketi 
~ oldu. Bu sefer Nijon 

ıı.&""la,. •aaat kısmı ve bahusus 
h en feyyaz ovası olan 

.. ,_.."•ri ovası harabezare 
pld, GifU, Kuemaç&, 

lıl;'ma isminde diSrt btı
:"llllr batb, yıkılan evlerin 

200,000 ni buluyordu. 
İte 12000 idi. 

\~e sonra tahtelbablı: te· 
lııı. ~tekeli arz Kamqi ıeh
t~p etti. 15 temmuz 1895 

idi. Halk bir çocuk 
~~it ediyordu. Öğleden 
~t ikide bllyilk bir ka
~iye baıladı. Hava bo-
~lt bil kespetmiıti. ROz

d,, 26k yOd g61 rengi, 
'lcte bulutlarla kaplandı 

liddetle yağmiya bqla
••nıntılar biuedildi. 

. fib bu tehtitkar allmet
e aldırmadı, akıamın b lllQthit bir uiultu du

' eQİzin dibinin kabar-
1 olan bir Rad6mare 

,, ~ imli etti. Dalga 
J ~ metro irtif aında bir 

"-dınyordu. Kameti ka
l. en yOksek evlerinden 

.!~ıı bu su kitlesi bütan 
~tll, birkaç yüz kiti ~ç

)•tını kurtardı. Dalga 
'°llra çekildiği zaman 

~t evel tenlik yaptlan 
ta.- Yıkılan evleri altında 
-~t çıkanldı. 

filı 't 18SS hareketi arzın-
:lcyoda mObim sanın

~ u. Eski tahta binalar 
'' tGrın sanmbya mu

\ ecleceti zannedilen de-
>~•11 mamul yllksek 
-..!'lııı1tb. Eski "Doğan 

' b~•b111n yerine Asya
-._-l)Qk aaltanab olmuı 
L "'~ectcliıa ve mtınener 

b kaim olmuıtu. Fa-
)'ı> 1~r kuvvetler insan 
hı:hilecek mUeuesatın 

be çalaoilirler. Buna 

Yeni Tokyonun lata.yon binası 
bir misal daha g6r6ndO: 1923 
aeaesi eyla!Oniln birinci gllnn 
öğleden birkaç saat evel bete· 
riyetin tarihinde kaydedilmit 
afetlerden en btiyüğü Japon pa
yitahtını zirüzeber etti. 

Bu •ırada sokaklar it güç sa
hiplerile dolmuttu. Parlak bir 
gilnet berrak semayı bezenlen· 
diriyordu. G6rtılmemit bir sar
sıntı birdenbire zemini titretti. 
Birkaç saniyede memleket bir 
buabezare d6nm0ftü. Sokaklar 
enkaz yağmı halini almıtlar, ame
le mahallelerindeki tahta evler 
yere serilmiılerdi. Evlerin yerle· 
rini bir yığın kereste ve direk
ten bqka ifaret edecek birıey 
yoktu. Boyak mapzalar, ban· 
kalar, opera binası yıkılmıtb. 

Topane berhava olmuıtu. Bu en
kaz altında binlerce 610, binlerce 
yaralı yatıyor, yığınlar altından 
ve kan dereleri arasından inilti· 
ler imdat sayhaları yUkseliyordu. 
Resmi mebani mahallesi de al
tüat olmuttu. Amerika, F ele· 
menk, Fransa ve Italya sefue
taneleri ile milli banka yıkılmıı· 
b. Yalnız imperatorun ıarayı 

yerinde kalımıtı. Bir miktar ha· 
sar vermekle beraber yıkılma
mııtı. Hemen o gün açılarak 
binlerce melcesize tahsis edildi. 
Ezilenler arasında parlamento 
azaaından yirmi kiti, nazırlardan 
ikisi, imparator ailesinden üç 
prenaea vardı. Botnn ıimendifer 
istasyonları harap olmuttu. Tok
yonun on beı mahallesinden se
kizi enkaz halinde idi. T q taş 
üzerinde kalmamıttı. Hareketi 
arz 50,000 ev yıkmıt 150,000 
ev de yangından mahvolup git
miıti. 

F eliket yalnız Tokyoyu vur
mamlfb. Aynı zamauda Yako· 
hamada da bllyllk baaarat ol· 
muıtu. 

Zelzele ve yangından kurtulan 
binalar ikinci aarsıntıdan sonra 
tehri yalayan bir dalga ile süp
rüldn. Bntnn kanalizasyon ve 
havaguı tesiaatı barabolmuı 
botun elektrik kablolan kopmut· 
tu. Her tarafta demİI' tel ve 
raydan mUrekkep ve livhaları 
16rUlilyordu. Limanda bulunan 
gemiler batmıtb. Rad6mare iki 
bilyDk vapuru karaya hrlattı. 
Bunlu karada yandılu. Yangın 
zelzele ak~binde bqbyarak şehri 
bir alev deryası haline soktu. 
Sazako şimendiferinin kuvvetli 
tam sllrat kat•n .ıt111cJ• \keıı 

yıkıldL 600 yolcudan hiç biri 
kurtulamadı. 
&ı defada Japon azmüsebatı 

felakete göğü• gerdi. Tahlisiye 
ameliyatı için 40,000 asker cel
bedildi. Tokyo ve Y okohamayı 
birer cehennem haline sokan 
mOthit yangına, yUz binlerce 
yersiz, yurtsuz kalmış bedbaht
lara, binlerce hırsız ve çapulcu
ya, suyun bulunmamasına, me
kilit yokluğuna, ve Bqvekil 
Yamamutonun vahim surette ya
ralanmıt olmaıına rağmen; ötede 
beride zuhur eden isyanlara rağ
men Japonya hükumeti ctlz'i bir 
mOddette intizamı iadeye mu
vaffak oldu. 

Anaaıra ka111 mücadele yedi 
giln slirdü. iki büyük şehir ve 
birçok kllçük kasabalar enkaz 
halinde idi. Bir milyon halkın 

ihtiyacını temin etmek, iki bü
yük yangını söndürmek, şimen
difer raylarını, telgraf ve telefon 
hatlarını düzeltmek liıımdı. Beş 
milyonluk bir halk melcesiz de 
telef olanlar 400,000 vardı. Böy
le olmasına rağmen hllkumet 
vazifesini yapabildi. 

F elik etten birkaç saat ıonra 
kıymetli emtaanm bulunduğu 
mevkiler asker tarahndan muha· 
faza ediliyordu. Her tarafta tah
lis ameliyatına ba1lanmı9tı. Ya
nan mevkilerin etrafları kuşatıl· 

dı. Evler boşatıldı ve etraftan 
birçok binalar yangın payı ola
rak berhava edildi. Hastalık 
baılamaması için cenazeler alev
ler içine atılıyordu. Japon ban
kasının altın ve kaymeleri kur· 
tularak Kobcye sevkedildi. Hu· 
susi trenler ve otomobil kafile
leri harap olan tehirlere pmnç 
yetitt!riyordu. Yangında yanan 
yedi milyon ton pirincin yerine 
gıda temini lazımdı. Eylôlün al
tısında Tok yonun bilyük bir kıs
mında kanalizasyon ve elektrik 
tenviratı temin edilmit bulunu
yordu. 

Ertesi gün Londra kablosu tekrar 
itlemeye baıladı. Japon hükumeti 
g6rillmemit bir azm sarfederek 
vaziyete hakim olabilmişti . 

Telgraf hututu tekrar itleyin
ciye kadar gemilerin telsizi va
sıtasile Japonya ile muhaberat 
tesisine çalışıldı . Amerika hü
ktlmeti Bahri muhiti kebirde 
muharrip filoları ile bir radyo 
hatta vücuda getirdi. Afetin 
azameti hakkında alınan ilk ma-

Bir l.Jeh g-rupu 

Bir !•t• fabrıK l l ı , çmek ıstiyor 
Aldığımız mahlmata göre kun etli bir 

Leh grupu memleketimizde lık defa bü
yük hir şişe \'C me\ adch zi.ıcaCİ) e fabri
kası açmak için ticaret odasına miıracaat 
etmiş ve fıbrikanııı mümessili M. Ran
lco(ki şehrımizc gelmiştir. 

Teşkil edilecek labrika için ınü~\..i 
rat inhisarı da mühim bir sermı) c ko
yacak Iran. Bulgaristan, Irak gibi ) akın 
memleketlere ihracat yapılacakur. 

eımauımumu11mmMJ111H111tttmt1 ut....._""""'"'ru11n11........,.111 ı ,... 

lümat bu suretle elde edildi. 
Tokyo ve Yokohama'da binden 
fazla Avrupalı telef olmuştur. 

Eylülün betinde yani fellket· 
ten beş güa sonra Amerikalı 

sinema operatörü Aryel V arges 
henüz yanan Tokyo ve Y oko
hama tehirleri üzerinden hususi 
bir tayyare ile uçtu. Kobe'ye 
avdetinde bir dostuna fU mek· 
tubu yazmıştır: 

« Kobe'den hareket ettijimiz 
zaıaan sema berrak ve bulutsuz 
idi. Bir saat uçtuktan sonra ka· 
rarmağa başladı. Gittikçe koyu-

laıan ktıl rengi dir ais etrahmızı ! 

kapladı. Halbuki bulut yoktu. 
Dört günden beri Tokyo ve Y o· 

. i 
kohama yangın mekezlennden 
yilkselen duman tabakalan ae· ~ 
mayı karartıyor ve iri bulutlar 
halinde gökte dolqıyorlardı. 

yola çıkalı bir buçuk saat ol
mUftu ki ufukta ortası kızıl koyu 
bir leke g6rdllm. Bu leke mu-

azzam bir mantar gibi yerden 
çıkıyordu. Daha ziyade yaklaıb
ğımız zaman kırmızılık bir alev 
denizine döndü. Yedi yllz metre 
irtifadan Japonyanın yanan pay
tahhna doğru gidiyorduk. iki 
deniz arasında ylldyor gibi idik. 
Biri üstümOzdeki kalın duman 
tabakası diğeri ise albmızdaki 
atetden denİL.. Ne bina ne ln- . 
aan tefrik edilmiyordu. Dört ta• 
rafa doğru kilometrelerce meaa
fede imtidat eden bir cihetin 
üzerinde idik. Bu cihetin ateti 
yediyilz metro irtifaa o derece 
geliyordu ki daha ziyade yliksel· 

meğe mecbur olduk. Bu mama
ra öyle meşum bir güzelliğe 

malikti ki bir defa görenin öllln
ceye kadar onutması imklnsız
dır.,, Ateı patlıyan mevaddın 
tesirile gittikçe tevessü ettiğin-

den söndürülemiyor ve yalnız 
yayılmamasına gayret ediliyor
du. F eliketten sekiz glln sonra 

ateşe bırakılmıı olan aksam ta
mamile yandığından artık ateıin 
önüne geçilebildi. Bunun için 

150,000 dina feba etmesine lü
zum görüldü. Zarar hatsız he
sapsız idi. Hadisede yanm mil-
yona yakın insan telef olmuştu. 
Maddi zararlar beş milyar do
ları geçiyordu. Bunların nisbeten 

pek mahdut bir kısmı sigortalar
la kapatılm11tı. Hem~n iane lis· 
l eleri açıldı. Mikado kendi ser· 

vetinden bet milyon pen verdi 
hükumet 'ıuna on milyon pen 
ili•e etti. 

iptidasında bu büyük fellke· 
tin Japonya için pek vahim ik
tısadi neticeler vereceği zanne· 
dilmişti. Hatti bu feliketten 
sonra Şemsi Tali, hükômetın va· 
ziyeti siyaaiyesinde bile büyük 
bir tahavvül görUleceii rivayet 
ediliyordu. 

Fakat Japon azmü sebati her 
şeye galebe çalacak derecede 
yüksek olduğunu gösterdi. 

Bugün Tokyo muazzam fell
ketten evvelki halini bulmuıtur. 
insan bir defa daha tabiata ga
lebe çalmış bulunuyor. 

- ··- - - . 

•pt ............................ .. 

Seyriselain 
Merkez acentesi: Galata Kopni hıtşıııdı 
lleyo~lu 2362.. ~ube acenteci ~irl.:ccid e 

Mühürdar zade hını alunda Tel.l~t.~ ;"40 

Pi r e-1 s t e n ~eri y ~ 
pnstnsı 

(BD~arı) ~::::::v;ı S ~ l ı iô~~ 
Galata rıhtımında kalkarak 
çartamba 1abahı lzm"re 

pertembe sabahı Pire· 
ye cumartesi sabahı lskende· 
riyeye varacaktır. lskenderiye· 
den pazartesi 15 te kalkarak 

çarıamba günü Pireye uğraya
rak Perşembe günü lstanbula 
gelecektir. 

ISKENDERIYEDEN aktarmı 
PORTSAIT için de eıya ka
bul olunur. 

- . -~ 

l ra'zan ~irinci Postası 
(MAHMUTŞEVKETP AŞA) 

vapuru 2 klnunevel Salı alqa
mı Galata rıhbmmdan kalkarak 

Zonguldak, lnebolu, Sinop, Sam· 
ıun, Giresun, Trabzon, Rizeye 
gidecek ve dönOtte Silrmene, 
Trabzon, Tirebolu, Gireaun, 
Ordu, Ünye, Samaun, Sinop, 
lnebolu, Zonguldata utnya
rak gelecektir. 

Ayta~k sürat postası 
( M E R S 1 N) vapuru 2 

kAnunevel Salı 17 de Sirkeci 
rıhtımından kalkarak Gelibolu, 

Çanakkale, Ktıçnkkuyu, Edremit, 
Burhaniye, Ay.alığa gidecek 
ve d6ntlıte mezk6r iskelelerle 
birlikte Albnoluia ujraya
rak aelecektir. 

Azimette Gelibolu için yük 
alınmaz. 

1 ·-~adık zadı birıdarlır t1purıan 

Karadeniz 
Muntazam ve Lüks posta~ı 

FIR UZAN 
V apuzu 2 SALI ınnü ak
klnunuevel tamı Sir· 
keci nhtımından hareketle 
(Zonguldak, lnebolu, Samsun, 
Trabzon, Rize ve Hopa) ya 
azimet ve avdet edecektir. 

T afsillt için Sil'kecide 
Meymenet hanı altında acen
tahğına müracaat . 

Telf. lstanbul 2134 
.............. -.m•=•••uma ... maaıanı ...... ı• 

Bayron Marsilya ekspresi 
Mır il) a, Pire \ c Seldnikten bek· 

lenmektc olan Lüks poqa vapuru: 
N OROS, her sınıf ) olcu \'e ticcar! 

emtia kabul ederek 4 kı\nunuevel 

perşembe tam ~ut 10 <la, dotrııca 

Pire Ye Mar~ilyı) a gidecektir. 

Üçiıncu sınıf yokulan için yatıklı 
hu5usl kompırtimanl ar. Pırc ve l\1ar
'ilyaya müstakbel postalar: 18-25 kA 
nunue' el tam 1 O da. 

Cenubi Amerika limanlarına, aktar
ma, bilet -.erilir. D. Anagno topulos 
ve K. Siskidis, Galata Ç i n ıli Rıhtım 
han. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Cumadan maada hergün öğ

leden sonra saat (14-16) de Is· 
tanbulda Divan yolunda 118 nu
maralı huıusi kabinesinde ha.t
talaıurı kabul eder. 

ı.taııbuJ: T e1. 2391 
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101 kisi ile 
ş 

---
mülakat ... 

Peru Hanım zadeler 
- 54 -

'1-nı."ıvt. V satın alıma r.e~I 
il Anları _I 

Tarih ~ün saat 
Fasulya 13· 12-930 Cumartesi 15 de 
Un 15-12·930 Pazartesi 15 de 
Merkezdeki kıta.at \'e mües~esaun 

ihtiyacı olan kuru fa~ulya ve un kapalı 

zarfla ve a,·n ayn şartnamelerle müna-
Şu isjro hakkında kısacık bir mukad - inan olsun, Tevfik Fikretin irti- ka u~ a konmu~tur. Jhalelerl yukarıda. 

deme lazım. Peru - Bizde - cariye is halinden beri hiç öyle şeylerle uğraş- yazılı gün ve saatte Ankarada merkez 
midir. Fasihi sonda - u - ile ise de trğımız yoktur. Ziya Pa~a merhumun 

· H b satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
- o - Pero ·ehrinde şayi olmuştu. ara atı bize kAfi ve ebediyen vafi ... 
Cenubi Amerikada bir de,•let ismidir. Daha bunlar gibi yüz sual; ayni Taliplerin şartname almak Ye tekliflerini 
.Nereden nereye? demeyiniz. Peru mem tarzda yüz cevap. vermek üzere teminatlarile nıezkOr ko-
leketinde bir nevi armudi elmas çıkar: Ne dersiniz? Peru hanımzadeleri misyona miiracaatları. 
Işte halayıklara ''erilen isim oradan ge görecefim geldi: Kendileri ile teşerrüf • • • 
liyor. O devirde cenubi Afrika madenle iç~n bir vesile arıyordum. Kütüphane- Ankara \'e İstanbul Levazım muaye 
ri açılsaydı Transuval hanımlarımız o- mı karışt~rırken elime acem hattatla- ne heyetleri kimyahaneler için 49 ka-
lacaktı. Mehmet, Ahmet, Mahmut Bey- rından Sultanel Katibin hattı ile bir ye 1 k 1 fi .. k k . · r . . em eşya apa ı zar a mun asaya on 
tere Peru hanrmzadeler dıyorlar. Bu- mın dıvanı geçtı. Takdime gerçekten t . .. .. 
nun sebebi: Beylerin anaları bir baba- layık. muştur. halesı 312 930 çarşamba gunu 
]an ayn ayrıdır. Divanı sırtıma yüklendim. Sultan sat 13,30 da Fındıklıda heyetimizde ya 

Mehmet Beyin baba~ı Hakkı Efendi, Ahmet taraflarında Peru hanımzadele pılacaktır. Taliplerin yirmi kuruşluk 
Pleme şehitlerindendir. rin evine gittim. lcarei vahideJi rnkıf pul mukabilinde şartnamesini heyeti-

Ahmet Beyin babası Hakkı Bey, Ye bir hane iki üç asırlık. Duvarlar kale mizden almaları ve inbik nümunesini 
men şehitlerindendir. duvarı gibi. harap, bakımsız bir bosta- görmeleri ,.e ihale saatinden evel temi· 

Mahmut Beyin babaı-ı Hakkı Paşa nın içinde bir ev._ 
ımn harpler şehitlerindendir. - Tak! tak! takI 

natlarile teklifnamelerini heyetimize 
vermeleri. 

Şu isim benzeyişinden dolayı bunla- - Kim o 1 
rın hepsine Hakkı zadeler demek müm Yalnız bir gözünü gördüğüm bir ka • • • 
kün idi ise de her üçünde analannın dın. O göz de yan sakat. Ordunun ihtiyacatı sıhhfyesi için o-
hem seciyesi, hem simn ı fevkalade ba- - Ben filan. tuz beş kalem cildiye alAt ve edevatı 
riz ve galip olduğundan kendilerine - Peki, söyliye)im. kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
Peru hanımzadeler denir. Eğer beyle. Çat.. kapı kapandı. Bir çeyrek sa- ihalesi 3011'930 pazar günü saat on üç 
rin beyJ~ı biribirinden beşer santimet at sonra bizzat Mehmet Bey kapıyı a~- buçukta Fındıklıda heyetimizde yapıla-
re farklı olsaydı kendilerinin tefrikı tı. caktır. Taliplerin yirmi kuruşluk pul 
muhal olurdu. Ayni esrarkeş suratı. - Kalenderlerin kıyafeti af!olu- k bT d t · • almalan ve 
Ayni carpık bıvık, ayni fersiz ve müs- nur. Nitekim Ahi merhum demişti: m~ akı saınyae ~r nakm.~sını 'h 

1 
aat' 

· • . · ~ (B' be · muna a gırme uzere ı a e s ın-
tehzı !'Özler, ayni melfımt derbederligi. ır yıt) B~~ta kanuna rağmen . . 
Her ücU de bir bicim giyinir! püskülsüz, fakat hayrete şaya b' d den enel temınatlarlle ve teklıfnamele· 

• • · n ır e ·1 h t' · ü ti Yaz, kış, ceket yerine babayani bir recede köhne, kalıpsız, lekeli, yağlı ve n e eye ımıze m racaa an. 
pardesü. Geni bir keten yelek, siyah bunak bir fes. Hama kumaşından hir * * • 
kravatlı bir mintan. Terlik ile kundura gecelik. Sapsan imiş ama ~ok kirlen- Gülhane hastanesi hdzıssıhha lAbo-
arasında bir çe5it kavaf iıji ayakkabı. diiinden paçavralaşmış bir Şam hır- ratuvarı ihtfyacı için yirmi altı kalem 
Okkalı bir kordon, kapaklı bir saat. kası. Ayakta nalınlar. Çoraplar elde. hıfzıssıhha laboratuvarı alat ve edevatı 
Ve parmaklarında hirer battal akik - Ehlen ve sehlen. k 1 arfl .. k k tu 

· ·· · H d' · ld z apa ı z a muna asaya onmu~ r. 
(hakık) yuzük. Şapkalarından bahse- e ıyemı a ı. arfı açtı. Gaşyol- . .. .. 
derman yok. Çünkü onları ta vir için du. Kitabı iki ve beni bir defa öptü. lhalesı 3/12'930 çarşamba gunu saat on 
bir mukayese noktası bulamadım. Daha lata girişmeden yüksek sesle fa- dört buçukta Fındıklıda heyetimizde ya 

Bu beylerin ü~ü de felah bulma:r: rist bir kaside okudu, pılacaktır. Taliplerin yirmi kuruşluk 

cinsinden bek~rdır. - Müsaade ederseniz bir daha, te- pul mukabilinde şartnamesini almaları 
Bu beylerin üçü de yanlışlıkla 1930 berrüken, okuyayım mı? ve münakasaya girmek Uzere ihale 88• 

senesinde ~aşıyor.lard~.' Sultan Mah· Okudu. Sonra da ezber okudu. Ye- atinden evvel teminatlarile ve teklifna-
mut 11 devrınde bıle kohne addolunabi mininin cariyeleri ve gilmanlan hak· 1 · h · .. 
l irlerdi k d iki fık 1 me erıle eyetimıze muracatlan. 

• m a ra an attı. Cilde bakh hat 
mu., Evliyadan Yakup isminde kaç can ta baktı, tezhibe baktı: ' • • • 

var? bilirler: Dört: biri Üsküdarlıdır, _ Doğrusu d df b b d Defterdarda levazım dikim evinde 
"t k. l k d · d 'Ih tf d ' e ' u e.'!er en e ol- · · . o e ı s ·en erıye e, ı ... me un ur- saydı size takdim edemezdim. ve Sırkecıde Demırkapıda Saraçhane 
Jar; mezar taşlarında şu yazılıdır ... Ko Bu kitabı ya ti lt k ambarında Levazım dikim evinde mev-

R b k d 1 - d ., 0 s ı ımın a ına oyafa-
ca agı ın ·aç o a ıgı var ı. n altı ğım bu gece öyle t - p h cut tahminen 65000 il! 80000 kilo bevaz 
D·ı D"lk"" D"lb ' ya acagım. eru a- .r 1 şat. 1 uşa, 1 est~, '"· s. nım zadenı'n e · d · ve haki bez kırpıntıları kapalı zarfla . . vın e masa ve ıskemle 

.. Sultan Mustafa, dıvanda ~ır gece namına bir şeyler yok. Çatal bilmez. müzayedeye konmuştur. İhalesi 10{12/ 
g~z kı.r~~~"tı'. Onun adı ~e? Pıç Remzi. Divitleri. çekmecesi, kamıı;ı kalemi, is 930 çarşamba günü saat 14 te Fındıklı-
:N ereh ıdı. Sımavlı. Galıp dede han~i mürekkebi su" · 1 h 1 • . d h t' · de yapı1acakt T ı· ı · • 

1 
, ngen, ev a an, sedın a eye ımız ır. a ıp erın 

yemeklerden hoşlnnırdı. El basan tava döşerri var Sob ., 0 f b' ' t · i yı·rmi ku ı k 1 ,. . b . . "' • a. ena ır şe>·· top- şar namesın ruş u pu mu-
sı. \ an)a akla, ası, Ulyanı hoşafı, ve. rak mangal k ıı B . d" k b"I' d l ak u"zere h t· i 

T · tt 1 h ··t·· u anır. enı se ıre oturt a ı ın e a m eye ım ze ve 
anzıma an en·e en meş ur tu un t S kı t l ·· ek · i d k,.... d' 

··ı k' 1 d"? S k 1 y 1 8 . u. onra kapı vuruldu. Birader beyler rpın ı an gorm ıç n e mez ur ı-

ıcu !r
1 

ı· ım ~rl ı .S a 1'~ pı ta.ng~ ' ınop geldiler. Bir aşinalıktan sonra sofada kim evine ve ihale saatinden evvel temi 
u ır a .asog u. erez ı e rı, \le .. ve... .k. dl ti ·ı h t' · ·· ti n be 1 b'"t·· 1 ki t f ı ın namazını kıldılar ve .karşıma ge na arı e eye ımıze muracaa an. 
. u . y er u un mezar ı . an e - çip diz oturdular ------------ _ _ _ 

tış etmışler ve 180 defter tarıh çıkar- .. . . · haret gösterdiğimizi iddiaya kim cür' 
mr~lnrdır. Ah! o tarih bir neşredilse.. Kuçük bıraderl.er memur. et eder? 
Miineccim başınınki geri kahr. Fakat - Be)•ler! Latın harfleri ile nasıl _Umuru maliye nasıl düzelir? Ne 
M h t B 1 f'k• d d W•ı D h i yazı yazıyorsunuz? e me ey >U 1 ır e egı · a a · .. .. .. · fethi memalik var, ne mali ganaim ! 
ki ile; aSJr kadar beklemeli. Puruzsuz yazıyorlar. İfadelerine gö Ne yapsın devletin hazinedarı? Para 

Ahmet Bey şairdi. Her vak'aya pü- re: bile kağıt oldu. 
rüz.süz bir ve hazan daha ziyade tarih - Bu bir vazife. _Nemrut gibi bir mütemerrit mür-

1 Devı:;denı lr • yu ı ı:ı·~, ı ı'/i.'":ı ıarl . 
Devlet Demir yolları umumi ı 

resinden 
18 Kanunuevvel 1930 perşenbe günü saat 14 te müsab• 

hareket şakirdi alınacaktır. 
318 ile 323 arasındaki doğumlulardan her Türk teb•"' 

sabakaya kabul edilir. Askerlik ) apmamış olanlar askerli 

yapıncaya kadar tescil olunmaziar. 
İmtihan Haydarpaşa, Eskişehir, Ankara, Kayseri, Afyon, ~ 

F evzipaşa, Samsun merkezlerinde Hareket müfettişleri tar 
yapılacağı müracaatnameler işbu müfettişliklere verilecektİf 

imtihan hesaptan tenasüp, Coğrafya ve tarihten Tür 
Türklere ait kısımlar ve kitabetten yapıkcaktır. 

Müsabakada muvaffak o1an1ar 40 lira maktu ücretle ı 

münasip görUlecek vezaifte sitaj gördükten sonra Şinı 
mektebinde okutturulurlar. Mektepte iken ücretleri, iaşe 
ları idarece verileceğinden 20 liraya tenzil ve muvaff• 
mektepten çıkanların Ucretleri de 50 liraya iblAğ olunur. 

idare etıbbaıı tarafından munycne edilerek vazifeye 
edileceklerden mektep taadilrnameıi, nüfus teskeresi, ask 
sikalar, mahalle ve zabıta hüsnühal ilmOhaberi aranılır. 
da ıimendifer mektebini ikmalden sonra üç sene De\flel 
mir yolları hututunda çalııacağma dair Noterden muıa 
bir kefil göıterilerek 200 liralık taahhütname alınır. 

Yalnız iıtuyonlara gönderilen şakirtlere idare ancak ti 
taklık yer iÖsterir. Ve ıakirt yatağını kendi tedarike mec 

imtihanda müsavi derecede kalanlardan ecnebi li11nın• 
olanlarla bekarlar tercih olunur. 

Şimdilik ihtiyaç olan 10 kişi alındıktan sonra diğer 111 

olanlar bilahare lüzum hasıl oldukça adresl~rinden araO ,rı 
lardır. Gerek enelce müracaat edip müsabakaya intiıarl 
fahen veya tahriren tebliğ olunanlar Ye gerek yenide• 
olanlar bu ilAnda bildirilen yerlere müracaat etmelidirler. 
caatlar 17·12-930 saat on dörde kadar kabul edilir. 

* * * 
Devlet demiryolları 
mumimüdürlüğünde 

Eskiıehir fabrikasında istihdam olunmak şartile elektrik .J 
iılerinde mütahassıs bir işçi daimi olarak yevmiye aı~ 
kuruşla tavzif edilecektir.Talip olanların imtihanlara icra 

Uzere AnkaradaCer riyasetine ve Haydarpaşada i§letme 
liğine müracaatları. 

"' .. "' Yerli 125,000 adi tuğla, 39000 Marsilya kiremidi .. 

mahyelik kiremit kapalı zarfla miinakasaya konulmuttur• 
Münakasa 15 • 12 - 30 Pazartesi günU saat 15 de A 

Devlet demiryollan idaresinde yapılacaktır. 
Münakasaya ittirak edeceklerin teklif mektuplarını .. 

vakkat teminatlarını aynı gOnde saat 14,30 a kadar oı 
komisyonu kltipliğine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini ,, 2,, iki 
Ankarada, Eskişebirde ve Haydarpaşada idare 
tedarik edebilirler. 

HatJarımızda kullanılacak olan 100,000 kayın, 40,00o J.ı 
y ine9945 tane meıe makas traverslerinin kapalı zarfl• j 
münakasaları 10 I Birinci kanun/ 930 çarıamba günü ,..t 
itibaren Ankarada DeYlet Demiryolları idaresinde yapıla 

Mllnakasalara iştirak edeceklerin teklif mektuplarını fC 

kat teminatlannı aynı günde saat 14,30 a kadar komiıyoP 
ğine vermeleri lazımdır. 

Talipler bu üç münakasaya ait ıartnamclerden 
kaaaya ait olanı beşer lira mukabilinde Ankarada 
şada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

diişürmüşt~. rürur~d~n k!'''vetli Mah- .. ~eyl~r - bir vazife olmadığı için- teci? Nuh diyor, peygamber demiyor. 
mut Bey aga~eylerının a~ıkıdır. O .. da o~urlerınde fot-Oğraf çektirmemişler, Dürbünün tersinden bakarsınız, her ~e
daha az mahır ve muktedır olmak uze sınemaya gitmepıişler, uzakta çalınan yi ufak görürsünüz. Bunun da (bun
re şair ve m~verr~~tir. . gramofonu dinlememek için çırpınmış- Iann da) gözlerinde ters birer adese 

Bu heylerın murettep dıvanJarı baş lar. Fakat ne çare! Hasılı her icada, var. Her şeyi ters, yanlış, iğri, küt, fe- q,_1 b 11 k 111 11 k I! 
lamadr.. . her makin~ya, velev dikiş makinasına na, bozuk görüyorlar. Kızmadım, mü· J aş o uz muna aJ 
...... Şımdı. ~hmet Be)i, l\lah~ut Be· olsun kendderi dUşman. teessir bile olmadım. Peru hanrm zade • . • • . { 

yı da~eı.e_dınız ve M~hmet Beyı başla- -'Ahmet Bey! Tramvaya biniyor- )eri bol bol söyletmek için dinledim: Pendık bakterıolo1ıhanesı rJ1 
rma ~ ... e~ırıp sorHunlukz. h b" . 'h"., musunuz? Uç yıl nvel size kloroform Söylüyorlar ve sövüyorlar. Hem ne hid d • } ' ...., . d " 

- Ş~ ge~~-~ a. an ,,arının tan ı. koklattırmışlardı. Bunlar da kat. detle! Bağıra bağ~ra kf\inatta yen~ n.e Jf 1gtll eJJ: 
- Ilılme)ız. Ilıze ne. A · · . . varsa hepsini tezyıf, tahkir ... Alabıldı- ' •. _w 
- lnönii harbi? - zızım. Mecelle buyurur kı zaru •. ~ d 1 'ft' ! Pendik Serum darülistihzarına lüzumu olup aleni ınull~· 

· retler memnu olan şevleri mubah kJ gıne, agız 0 usu 1 ıra 11 

- B~lm~yız. llaberi'?iz olmadı. lar. İ•te b b be • b . .h :-h • ... Muhterem ve tenezzülkar karile- 24 kAnunuevcl 930 tarihinde ihalesi takarrur eden 31 bat ~tt 
- Gi.ircıstan, Ermenıstan Azerbay- Y u se e me nı ga ga ·•· . . . · · .. k · · h •. y l' 1 ola....-

. . . .., ' Ahmet B. ağzını açtı, gözünü yumdu. rim, tespit ettiğım tıp - ınsan olsun şartnamesını gorme ıçın ergua ve vermege ta ıp o a 11' 
can, So,yet cümhurıyetlerı. w t d - d · ·h 1 l 24 k. l 930 t 'h' Ü dif ,,.,,, B'I · ç k 1 Vazifeten ıize sözlerini nakletmeliyim - dogru, pek ve gaye ogru ur. Hat. mı ı a e o an anunueve arı ıne m sa ça .ı:f 

- ş·' md~k~.ızh. ldo boauyokr~lun .. T B Zaten silsilemizin sermayesi ıoı kişi ta bir ay sönük tarif edilmiştir. Bu tip nü ıaat 14 de Defterdarlık binasında müessesab iktııaPJ 
- ım ı ı a e !';Ve ı ve . . . h. 1 • L" k · k .. · 

M 1'f ·.,ı · k. ı dir"' ıle mülakat'' değil mi? Llkin korka- a a mevcuttur. a ın ço şukredelım bayaa komisyonuna müracaat eylemeleri ilin olunur • 
• ı• • reı erı ım er . k. d' d' B'"t"" ... d b' ~ 

n.1 ,· T "f t edik nm: müddei umumiden korkarım' ı na ır ır. u un vaı.an a on ın on ------ ------
- 1 me)ız. eşerru em . · · • · · 000 K•ı k s ıı ·· ı -1 _ Mısırda hıikim kim? matbuat kanunundan korkarım, "VA- beş? hın kadar:. Bunlar samıma mı~ır- 25 1 Q 1rm1z1 e u 0 ~ 1 

_ Bize ne! ister Fir'avun olsun, i~- ~iT" gazetesinin sahip ve bilhassa ka- ler. ~on_a . mus~e~ <'evap ~~re<"eğu~. ..., • • • ı • 11 I 
ter Şin·an olsun, ister Hidiv. nlerinden korkanm. KendıJ~rı .~ıl~~ ır~ıca yapabıhrle~ mı? gıdı munakasasının ta iP 

_ y d 'ktaf' •· .. d ., Peru hanım zade manzum ve mu- Evet çunku sozlerı mazbut ve esk1 ke· • ..,; . 
unan ı orunun a ı ne. 1• 1 1 ·· ıt· lkt" d" li · T •• ·· · } · A •• d · } l'f'l 

- Laedri. K:Uirin ismi neyime ge- kaffa sövüyor. Yüz sene evvelki kan- am. ~r a mueyy~ _ır. ısa ı, ma , Si· u tun ı 11 ı ısarı u nı um ı mu 1 r 1 o· J.' 
rek? tarlılan kim bilir nereden bulmuş (ya yası ışlcr fena gıdınce: . . . Ö S 

_ Bugünlerde lstanbulda çıkan ga- hut uydurmuş) dünyaya küfrediyor. - Demedik mi idi biz, ya? diye saf- 24-11-930 Tarihinde ıcra edılen 25JOOO kıfo kıroı~jyılı 
zetelerin isimleri? - Edebiyat mı? "Cezmi" den sonra fet erbabını torbaya sokabilirler. Her kağıdı mOnakasasında tüccarın verdikleri fiyat baddı iP 

_ Tanin'in ilgasından beri elimize hiçbir eser yazıldı mı? Edebiyat Na- sene bunlardan bin tanesi ölüyor. imdi rülmemiştir. Bu sebeple kapalı zarfla yapılacak ol~11• 1 
gazete namına bir şey almadık. mık Kemalle birlikte mezara girdi. Ar fasilenin tükenmesi için on, on beş yıl milnakasa 6 Kanunuevvel 930 Cumartesi gününe talık 01'~1 

Eski (lbret) kolleksiyonunu kanş- tık Edepsiziyat... kuvvetli. şiddetli .b~r a~ıl,_ fikir, dimağ. Taliplerin o gün saat 11 de, en son fiyatlarını ha\'İ te 
tırmak1a iktifa ediyorl:::. - Siyaset mi? Reşit, Ali ve Fuat pa ruh zabıta ve pohsıne ıhtıyaç yok. itibar mektuplariyle Galatada mübayaat komisyonuna tP 

- l\luasır edip Ye şairler kimlerdir? salardan sonra artık politikada bir :me ' Celdl Nun atlara. 
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. . .. . 
.. • • • O : L .... •. -Iktısat Vekaletinden 'I 1 

Onnanılık tachsil etmek üzere Vekalet hesabına 
ecnebi memleketlere müsabaka ile on efendi gönde· 
rilecektir. Bu efendilerin nerelerde tahsil edecekleri
nin tayini Ve~alete aittir. 

1- Taliplerin müsabakaya dahil olab lmesi için 
aşağıdaki şartları haiz bulunmaları lazımdı : 

A - Türkiye cümhuriyeti tebaas1ndan olmak, 
B - Yaşı otuzdan fazla olmamak ve bunun için 

nüfusa ait hüviyet cüzdanının suretleri gönderilmek, 
C - Yüksek orman mektebinden mezuu olmak, 
D - Vekaletin vereceği nümune veçhile Noter

likten musaddak bir kefaletname vermek, 
E - Müteehhil olmamak, 
f - Vekaletçe yaptırılacak muayenei sihhıyede 

tamüssıhha olduğu tebeyyün etmek, 
G -Tahsil müddetince askerliğinin tecil edildi

ğine dair mensup olduğu askerlik şubesinin vesika
sını haiz olmak, 

H - Memuriyetten azledilmiş olmamak, 
2 - Yukarıdaki şartları haız olan talipler mü

sabakaya girmek üzere istida ile Vekalete müracaat 
edecekler ve Vekalet talipler arasından müsabaka
ya İf tir ak edecek namzetleri tefrik ve ıntihap ede-
1 ek kendılerine tebliğ edecektir. 

3 - Müsabaka Ankarada Vekaletçe intihap edi
len heyeti mümeyyize huzurunda atideki 
derslerden yapılacaktır: 

1 - Ormancılık nebatatı ve eşçann tavsifi, 
D - Silvikültür, ilmitürap intifa ve teknoloji, 
Dl - Amenajman ve tekip, 
iV - Hayvanat, haşarat, emraz, 
V - T opografya, riyaziye, 
4 - Lisan imtihanı Almanca, Frans zcadır. 
Bu lisanlardan birinin intıhabında talip serbet

tir. Ve yukarıdaki umumi ders guruplarından mü-
•abakada muvaffak olanlardan müsavı şeraıtte bu
lananlardan lisanı kuvvetli olanlar tercih edilir. . 

5 - Milsabakada ihı·azı ehliyet edenlerin uhtele-
rinde memuriyet mevcut ise Avrupaya hini izam-
larında memuriyetlerini~ terkedeceklerdir. 

6 - MiJsabakaya iştirak edecek olanların Anka
rcıya azimet ve avdet ve müsabaka vaktindeki mas
rafları kendilerine aittir. Yani bu müddet zarfında 
ınezan addecülirler 

1- MIJsabaka imtihanı 1Kanunusani931 tari
hinde icra kılınacağından bu şeraıti haız talipler!n 
llilaayet 15 Kanunuevvel 930 tarihine kadar ba is
tida Vekdlete müracaat eylemeleri ve bu ilandan 
•uvel ve muayyen müddet geçtikten sonra vaki mü
racaatları nazarı dikkate alınmıvaca/iı ilan olunur. 

il 

On iki baş öküz mnakasası 
r~eııdik SertH)l Dariilistihzarı mii. 

d irliiğ·tind en: . 
Pendik Serum Darülistihzarma muktezi on iki bat Oküı; 3 Kl

nuouevvel 930 tarihine müsadif Çartamba günü Hat 14 de ihalui 
icra k1hnmak Uıere aler!i münakasaya konulmuttur. ŞartnameıiDİ 
görmek için her gün ve itaya talip olanların da ye•mi ihalede ı .. 
tanbul Defterdar!ığı binasında mUeısesatı iklııadiye mübayaat ko· 
misyonuna müracaat eylemeleri. 

Darülfunun 
misyonundan: 

mübayıat ko· 

Tıp fakUltesi için: Emaye tabak ve saire.Listesinde muharrer 
olduğu üzere, patiska, tülbent, makara, 
düğme ve aaire. Mevcut ve memhur 
nümuneleri veçhile . 

Fen fakültesi ve 
laboratuvarlar için: Ecıayi kimyeviye. Musaddak listelerinde 

muharrer olduğu üzere : 

Tıp ve Fen fakülteleri için lüzumu olan balada ıöeterilen le
vazım ve eczayi kimyeviye kapalı zarf usulile mübayaa edilecektir. 
Münaka1ası 10-12-930 tarihine mllsadif Çarşamba gOnll saat 15 te 
yapılacaktır. T sliplerin şartname ve memhur nlimune ve li.teleriai 
görmek üzere her gün öğleden sonra Dar ülfunuoda mnba1aa ko
miıyoou kitabetine mOracaatlan ve teminat akçeleriıai mthıaba 
igUnünden evvel Darillfiinun muhasebe vezne.ine tevdi etmeleri 
IAn olunur. 

Hn~oro encümeni ~oimii uilôYmin~11: 
Evvelce mevkii münakasaya konulup bazı esbaptu naıl teblr 

edilmiş olan Ankara san'at mektebine yemekhane matbak banyo 
vesair inşaata bukerre şeraiti sabıka ~aireainde ve kapalı zarfla 
tekrar mevkii münakasaya konulmuıtur. 

1 - T aliplcrin bedeli muhammen olan 29,953 liranm yOzde 
yedi buçuğu nisbetinde olan 2247 lirayı muhasebeyi hunaiye 
veznesine teslimle alacakları makbuzu veya o miktuda banka 
t'minat mektubunu teklif zarflarına koyarak encllmene vermek 
mecburiyetindedirler. 

2 - Yevmi ihale 4. 12. 930 tarihine mUsadif Pe,...mbe sftnl 
saat 15 tir. 
Mllq~kaqya ittirak edeceklerin yevmi muayyenlnde enclmenl 

daimii villyete ve ıeraiti anlamaenk iateylerin her gOn meda.6r 
mektebe mDracaatlan illn olunur. 

Ankara encümeni 
vilayetten 

daimii 

Ankara san'at mektebine muktezı blok ıeridi denilen kerute • 
biçki makinesi kapalı zarf usulile müüaksaya çıkardmlfbr. 

1 - Talipler bedeli muhammen olan 6000 liranın yllzde yedi 

1 
buçuğu nisbetiode olan 450 lirayı muhasebei bu.Ü.iye qznuiae 
yatırarak alacakları makbuz ilmiihaberlerini veya o niıbette bank 
teminat mektubunu teklif :ıarfJan ile beraber •ereceklerdir. 

2 - Yevmi ıhale 7-12-930 tarihine milsadif pazar g&nn saat 
15 dedir. 

Mllnakasaya iıtirak edeceklerin yevmi mezk6rda enc:Omeai 
daimii vilayete ve şeraiti anlamak iıtiyenlerin her gQn An'at 
mektebine müracaat eylemeleri ilin olunur. 

lstanbul idhalat 
dürlüğünden ; 

gümrüğü mü· 

Dökme K. Eshabı tarafından iÜmrUğe t~rkedilen tehi mukana 
kulu.( Parça halinde satıl:ı.-ft ktır Bil vezin lealim ). 

3çuval 63 Hasarsız yaJınkat pamuk iphii 
4 S. 96 Demir çivi 
1 S. 25,5 llizar destire 
1 S. 93 Vidala demir 
1 S. 70 Yağla boya resim 
3 S. 20 Fotoğraf camı 

1 Bılya 145 Pamuk mensucat 
1 S. 40 Nikel cilala kanape aksamı 
1 S. 77 Çivi 
1 S. 6 Kokulu sabun 
5 S. 41.:S ipekli pamuklu meusucat 
37adet l ,440 ipekli mendli ve atiu 
1 çu•al 110 Tane mısır 
8 S. 304 Zift mımulab 
1 adet 43 Dökme demir radiyatör. 
Balada muharrer on beş kalem eşya 29/ 11/930 ve 1-3112/ 9!0 

tarihlerinde lıtanbul ithali t pmrüiü satıt komisyonu tarafmd• 
satalacaiı ilin olunur. 



r Cr'aırl ....... - ................... ....._ _.,_._ 

Guc::ye gö.ıderilecek mektuplanıı llzerlııe idare içinse idare ] yuı rı 
8lt iM r Tuı J ı..,.ı konulmalıdır 
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RJIKI 
Mevsimin 

ve SJIRJIBI 
fevkalade içkisidir. 

Binek ka111.yoneti 
ınünakasası 

Yüksek Orman mektebi Rektörlüğünden 
Bir ade& binek kamyoneti kapalı zarf usulile mevkii münakasaya kon'lnışfur. 

Taliplerin şeraitini öğrenmek üzere her gün, n1ünakaeaya iştirak için de yevnıi 
ihale olan 3 K Anunevel 930 '8.rihine müsadif Çarşamba günü sal 011 dôrLıe 
Defterdarlık binası dahilinde nıüessesatı lktısadiye Mübayaat konıis;ronuna mü
racaatları. 

19480 • 21760 takım Serpuı Ye tozlup ile ber 
elbiae biçki Ye imaliyai puarhkla mubayaa oa...eakbr. 

2-12-930 Salı gOnD aaat 14 te Gedikpqade jud..
latbaneainde yapılacaktır. Şartname imalatbaneclea wrillır
lipler teminatlanaı beraberlerinde setirmeleri lblmcbr. 

IST. Kız Muallim Mektebi 
Müdürlüğünden: !.'!.u1t:~ep1~ ~-~u. mıreGlllJ:I 
kız mektepleri için bir çocuk baknm kitablna lbdyaç vll'dlr. Haftada 1* IUt o 
talan bu ders için orta kıtada 200-250 sahifelik bol retlmll, 1lm1 ve udrltl 
med yolanda. ameli bir nbper malıiyedııde den kitabı pzmat ~ 
landaklan mahallerde kız liseleri veya muallim metteplerlae ya1ml Vtkillıl ..... -
yat Müdflılqane müracaat ederek müfredat programıma nndnl lllemeleri 
yızacatlan eserlerin makine ile tebyiz edllmif ltlfet nllba iD&ftdcWerlnl 
931 gayesine kadar Talim ve Terbiye dairulne teslim e}llmelerl ıe..c1ır. 

Tettft edilen kit4 plar ll'Ulllda en manü ~ Cilent Vetaıe. 1>ullnlıcak 
dlter kabul edilenler de mektep kttaplan liltetlne lthal ohmac:akt.r. 

300,000)'\Clrda kaneviçenintal· 
Tütün inhisarı umumi müdirliğind 

26 tepiDADi 930 Çaqamba ,anı llapab urla icram malllll! 
Oçytb bin yarda beyaz kanaYlçe mtnak .... • W..... ... . 

Pendik Bakteriyolojihanesi midir. rK~ ~"Kk 'n'!" ·3° ; . .:-;:! ~~ :>ı~*: ~ ... ft . uçu an arı fiyatlanm Galatada mlbayaat k .... ,.... .. Wldirmellri ..., 

11
1 o,. n den. Erteai ,Onll ihalei bt'iyeDİll ıcr .. mukarrerdir • • Her.......... --
Seru~ darülistihzarına: takım r! .. ;;~:-·~ .. = .. ~ ç~!l~~~ ~~W.s.~~e 

1 • • • } k : ~ • • 11$ i kadar olan 69 ldlometrolak U.m1• t.Jyiyei twabfte •• tu llffi gom e 56 : 4 • • Z$ : mnaiye inpab kapah wf amlile yeniden ... akm1a 
: ihtiva~ luabruıvın- : mUfbu' • 

bakterı·yoloı·ı·haneye : cava kadar (azam' 100: Bu lnpatm muhammen bedeli 914.000 Ura ............. . 
: 10 tlda) 11.tn eda- : K&nunae"el 930 tarihiae ..o.aclif Cmaarte.ı .... Mat 
: mele '/&ere rnaAla : Çanakkale villyetiade yapdacakbr. tulum gömlek 42 : AhoneleriadDn her iç .. için: M1mk • ..,. lttlrak ec1.-.. ... -.--- " 
i ıı.r cWua meceuen: : kat temiaatlanm api ~ele mt 15 e kadar ÇmWra'e 

Pendik bakteriyoloji ba,.tariai ve menım dulliaUhzan için 
miktarlan yukarda yazıla olan hll1aaa ~i IJ ~~ ,paprlak 
mretile S kAınmaenelde Deft.,Clarbk &inumda mDeuesah 
iktiladiye m&bayaat komİ8yonunda ıhaleleri icra edilece;inden 
Yermeğe talip olanlann yeYmi ilaalede uat on dlntte komİlyona 
mtlracaat eylemeleri. 

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

ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı 
Umum Miidirliğinden: 

idaremizde icrua mukarrer tuanuf dola11ıile memuriyetleri ili• 
wdilerek açıkta kalacak memurlar yerlqtirilinciye kadar hariçten 
hiç bir kimıenin almm .. na imkan buhmmacbpdan memuriyet ta
lebi için beyhude mGracaat edilip Yakıt saip olanmamam allkada
rwa malam olmak &zere ilin ohmar. 

Erzak 
Ve levazımı saire münakasası 

Yüksek Orman Mektebi Rektörlüğünden : 
Büyükdere Bahçelöyünde klin Yüksek Orman mek

tebile Orman Ameliyat mek&ebinin altı aylık erzak ve 
le vazı •·• sairesi k.apah zarf usuli le müoalasaya kou
nıuşıur. 

Taliplerin şartnamelerini görmek üzere her gün ve 
münakaşaya işlirak için de yevmi ihale olan 10 klnuo
evel 930 tarihine müsadif çarşamba günü saat 14 de def
&2rdarlık binası dahalinde ıuüeSSfsaıı ıkllsadiye mübayaat 
komisyonuna gelmel.,ri illn olunur. 

. '. 
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8iJy6k Tayyare Piyangoau 
Hiç beklenilmediği IJir umuda llird•blıe zensln olmak 
ancak tayyare piyango bileti almalrla bbilclir. Onun için 

TAYYARE PiY ANGOSU BiLETiNi 
ALiNiZ. 

Sinci kefide 11 Klaun~n.I 1930 dadır. 

Büyük ikramiye 50,000 iradır 

• 4 satırı seça lllıllana futa 'atsn: jine yermeleri llzımcbr. Taliplerin mlllÜMa ......... elellal 
: Jçla ş " Qru.t &amJ*.llwıar • il' -.L . . •••••••• 
ZABH'ANı\ VB MEMURLARA. - lea edeblfıc e e m • 

ı.tabul ... ~ ........ .., -· 
Tabltle •tifo Rannalar, Beyler lpa dttrl0f8nden alabilecekleri llAa oıaa.. • 
her nevi yilnltl, ipekli kumqlar - Ha-
ar, lsmarlama elbileler, mantolar, mu· 
pmbalar, ayakbplar, llstikler, ... 
lar ve saire. 

ldanbul, Dirdind Yalal Mıa lflıttl• 
UllflOll Koltarlat. 

(4) 

PARA KAZANMAK iSTER MJSI· 
NIZ? - HammlU&, Beylere kolay bir 
1f. işiniz olmadıfl zamanlardq latif&· 
de edecelminlz. 2 - 4 arumda ....... 
taat: 
lıtanbul, Dlirdlblell Ya/dl luın lflnM 

Un1J011 Koltarl& 
(1) 

HALiS KANLI. - Be)'U IAsom, 
Kırmm 1tod, 811ü Bıw, San Orplas· 
ten piliç n horozlar. 

Kmltoprakta Papa•·~· M. 
Nurettin tavaldaaneslnde emaalan re
kabet kabul etma fiatlerie atdmaJda. 
dır. 

(5) 

Kiralık hane - Çemberllt .. 
T•tdirek aoka&ı 60 No. b ala oda •· 
lektrf k, terkoe ve bahçeyi havi bane kl
rah k tır. Deruanndakilere müracaat. (2) 

HANIMLARA. - Maialanmda la
Uhdam edilmek isen maklsdar ve •· 
tif memuru baanalara llatlyaç Tar. Kll
tahyada Oamanb Bankası dvarmda 

Piyango müdürlüğünden: 

~11·930 Camarteai pi 
mllnakaaıı icra edilecek olan 
50,000 adet DclncB mnıf eYlen
me dfzdanlanma ılrtUen l8zum 
OzeriH 3-12-930 çarpmba gll· 
nGne talik eclilmit oldup illa 
•hm•. 

Beykos ediJe .. enclba..Wa: ,... ce. 
yDadea Tepe klythle mlbatebi tarike jeli bldmım ...... 
lira 60 kanıt bedeli ketfile n lraptab mi .... 
Yazedilmittir. Taliplerin ,W.clilderl becWI• hadcl lblıJE9 
glr8lmeclitüaden mezktr tarikla ....... , _ 12 • 930 ·Ql .. rll 

pil ... t 15 te pazarlık mretile •it••.-.. .._ -11dill 
taliplerin o glln Ye aaatte enclmene mltacaatlan IMa ._,, 

latanbul belediyeliDden: T.m• .......... ,.p1u11acali 
mel• için llmma olul773 okka ,.U kaim k&ıele, 211 .... 
tarlak ince klHle 1485 .... nkete, llD .... ,.,.. 
750 adet karaman derial metin 30 paket kete. ,. .. k, 61 
sine liJah makara; 52 eldra tMta "91, • .... Wp 
1500 m9tre truta. 5 okka balmama. 20 ekka 9rll.; l 
zımpara klitdi. 152 okka kabara çm.I puaaWda • ..-.~ 
Talipleria S Klamenel 930 Çuw.mbe sW 8'l oo ~~ 
dar lenum mld&rlllilae mtlraeaatlan. 

Garr• "'enkul malların •tık 
a•ttarma ilAnı 

htanbul 7 inci icra memurlutandan: 
Açık artarma ile p.raya çeftilecek 
~ menkulfin ne oldatu: Ana. pyn 
menkulün bulundufu me.ti ve mahll· 
lesi sobtı numaruı: Horhorda Sofalar 
maballe ve caddesinde No. l l l müker
rer, Takdir oll.1DID kıymet: (90.10) lira. 
arttırmınm yapılaca&ı yer, gtin. .at: 16 
da lstanbul 1 inci icra daireainde 5 • l • 
001 lllt 16 da. 

1 - ltbu gayri menkulün anurma 
flrtnamell 10 • l 2 • 930 tarihinden kib&· 
rm 930 • l 76 numara ile İstanbul 7 inci 
icra dairesinin muayyen numanllllda 
herkesin görebilmesi için açıktır. ilanda 
yazılı olanlardan fazla iD&l.Omat ahnak 
lstiyenler işba taruıameye ve 980 • 176 
daşya numarulle memuriyedmlze mi· 
11caat etmeJidir. 

2 - Amırma~drak lcin yakmida 
yazıb kıymetin yedisi teminat 
gösterilecektir. 

3 - Haldan tapu ıiclble sabit ol· 
IDJJ&n ipotekli •lacatlılarla alakadarsa 
ve irtifak hakkı eabiplerioln bu baklannı 
ve halUllle falı ve muarlfe dair olan 
lddialannı lfba tın tarihinden ldblM 
( 20 ) gön içinde evrakı müsbleelerllt 
birlUm memuriJtdmlıc büdir..ıtd icap 


