
VA~IT • • 
sızın o tağınızdır dert 

Dertlerinizi, şikayetlerinizi, fikirlerinizi ı 

arzıılarzn1z1 yazıp qönderiniz 
""=t=4==ü=n=c=ü==Y=d=-=~N=o=.==4==6=5=6===================24·-===K~a~n=u=n==e=v~el-:--:-=-(-12--,-lı-ıc_i_A_y_J __ 1_9_3_0..,..,...._Ç_a_r_ş_a_m_b_a----=--=--=-=----="'.------,..----,-,---:--:-__._ _____ ---:S~a-yı--sı--~~---=ı~c-u-ru~ş---

Romanyalı Efendiler, '"'jde erelim ; gidiyors z ! 
Kabinedeki Tebeddül/er 

Mustafa Abdülhalik B. 
Maliye Vekili oldu 

HükAmet Ta a apy 
Dahiliye Veka eti böyle bir ça Qıcı akımının 

sokulmasın). hayretle karşı amaU,f adır 
Dahiliye vekaleti 
müsebbipleri de 

meydana çıkaracak 
Milli müdafaa Vekiietine Kemalettin 

Sami Pt.nın l!efirllmesi muhtemel 
... ~~----~-----...,. .... rDahiliye müateşarı Hilmi B.tn 

gazetemize beyanab 
Ankara, 23 \telefon)-Vakıtın 

Romanyalı çaJgıcılarm memleke
te esrarengiz bir şekilde girme
leri etrafındaki neşriyatı burada 
dikkatle lcarşılanmıştır. Tahkika
katımdan ımladım ki Dahiliye 
vekaleti muhafili hadiseden neş
riyatımızla alakadar olmuştur. 
Bu hususta müracaat ettiğim 
dahiliye müsteşarı Hilmi Hey 
hayretini izhar etmekten kendi
sini alamamış ve demişti? ki: 

"-Hadiseyi Vakıtte gördüm. 

şe re 

-
Malümahm yoktur.. Fakat biz 
mukabele bilmisil yapıyoruz ve 
menediyoruz. Bu memnuiyete 
rağmen bu çalgıcılann memle
kete nasıl girdiklerini bilmivo· 
rum,.._ Müsaade verenler anlaşılmalı ! 

nnıtaf a Abilllhalik B. -
Ankara, 23 (Telefon) - Vekiller hat almıştır. 

Heyetinin dünkü içtimaında Saracoğ. Bu sabahki fırka grupu içtimaında 
u Şükrü Deyin istifnnamesi kabul e- Saracoğlu 8ükrü Deyin istifası görü
~ildikten sonra Maliye Yek:\Jetine l\Iil- şülmüş, te;sür izhar olunmuş ve Ka
t Müdafaa Vekili Mustafa Abdülha- tibi Umumt Saffet B. vnsıtnsile bu tc • 

IIk Beyin getirilmesi knrarfoştmldı. essür Slikı:.ü lleJ·c jbl~ ~unmustura 

Romanyalı çalgıcılar meselesini 
hergün biraz daha tetkik ettikçe 
ıayanı dikkat yeni yeni hakikat
lere muttali 1 oluyoruz. Bükref 
konsolosumuzun Türkiyeye gir-. 
meleri için pasaportlarını vize 

reynn eden muamclabn tafsilah 
alakadar bazı memurlann vazi
felerini ihmali veya Roman
yalı çalgıcıların iltizamı gibi bir 
ihtimali habra getiriyor. 

Bakınız vak'anın tafsiliib nedir? 
J>~ ıuu a:ı uu.. ga;c o-nzı ııazretıenne . . .. 
telgrafla arzedilmiş ve bugiin t ,· AbdüJhalılt n. yarından ıtıbaren 
cevabı gelmişti!'., Gazi Hazretle~~;~ "azif esine üaşlıyacak ve Milli l\f üdafa 
tezkeresi meclisin perşembe içtimnın- a Vckilli!;•ini de Yekfıleten idare ede. 
da okunacaktır. cektir. 

Abdiilhalik B. bugün Milli l\füda· Milli Müdafaa Vekaletine Berlin Se
faa Yekfıletine gelmemiş, İsmet Pa- firi Kemalettin Sami Pa~a, Cebelibe· 
Şayı makamında ziyaret etmiş, sonra reket rneb·usu Naci Paşa ve bir de Re
Sarncoğlu Şükrii Deyi ..-inde ziyaret- cep Beyin getirileceği söyJenmektediı". 
le kendisinden vekalet işleri, borçlar Fakat t>n lcuvvetli namzet Kemalettin 
lnesclesi ve vergiler hakkında uzun iıa Sami Paşadır. 

Şeriat " isterim!,, 
.. .. . . 

Menemende bir mürteci beş mü
sellah arkadası ile birlikte halkı 

ayaklandırmak istedi 
içlerinden üçü öldürüldü, .biri yakalandı, ikisi kaçb 

lzmir, 23 (A.A) - Dervjş Mehmet namında bir mürteci yaa 
nında beş müse1lah arkadaşı olduğu halde Manisa tarafından 
Menemene gelerek halk arasında (Şeriat isterim) diye tahrikat 
yapmağa çalışmış ve halkı kendilerine iltihaka davet etmiş ise
de halJktan bu tahrike icabet eden olmamış~ır. Bir küçükzabit 
kumandası.nd?ki jandarma . müfrezesi mürt< 'İ 1eri teslim olmağa 
davet etmış ıse de bu tekhf ateşle mukabe.e görmüştür. Müsa-
demede mürtecilerden üçü öldürülmüştür. Birisi ağır yaralı ola
r.ak istisal edılmişt • r. Küçükzabit ile bir mahalle bekçisi de şehit 
ctüımüştür. Kaçmağa muvaffak olan diğer iki şrr:rin derdesti 
İçin takibat yapılmaktadır. 

Mürteciler ( lnna f etehnaleke) yazılı bir bayrağı hamil bu
lunmakta idiler. 

lzmir, 22 (A.A - Bu sabah Menemende bir takım şerirler 
tarafından ika edilmek istenen irtica hareketi hakkında tahkikat 
Ve takibata sür'at ve şiddetle devam edilmektedir. Bu irtica 
ve şekaYet hareketile alakadar bazı şahıslar adliye makamah 
taraf andan celp ve tevkif edilmişler ye yine bu itle allkadar 
&8rülen bazı memurlar Manisa vilayetinden Menemene sevke
dilmişlcrdir. Tahkikatın icap ettirdiği her türlü icraat yapıla
caktır. Müsademe esnasında firar eden iki şerir hakkında vila-

Yetlcr tarafından yapılan müıterek takibat şiddetle devam et
nıektedir. Müsademede şehit düşen fedakar küçükıabit ve ma
halle bekçisinin cenazeleri bUyük bir ihtifalle kaldırılacak ve 
tebrimizde bulunan meb'uslar ve vali Beyle Türkocağı, maarif 

\ Ve şehir namına birer heyet Menemene giderek ihtifale iştirak 
l~cceklerdir. 
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Dahiliye müıteıan 
Hilmi bey 

Diğer taraf an emniyeti u'mu· 
miye müdürü Tevfik Hadi Bey 
şunları söylemiştir: 

etmediği bu çalgıcılann dün 
Türk memurlannı iğfal etmek 
ve vize harcının bir misli fazla 
ceza vermek suretile Istanbula 
girmiş olduklannı yazmıştık. 

Halbuki bu2Un işin rengi biraz 
daha değişmiş ve biraz daha 

fazla ehemmiyet kespetmiş bu
lunuyor.• Zira Romanyalı çalgı· 
cıların Türkiyeye girmek için ce-

Romayalı çalgıcılar Türkuvaz 
lokantası sahibinin daveti nzeri
ne lstanbula gelmek istemişler· 

dir. Fakat Bükreş konsolosumuz 
tarafından pasaportlan vize edil
memiştir. Bu sırada Bükreşte 

bulunan M. Puriç te aynca te
şebbüsat yapmışhr. Yine muvaf
fak olamamıştır. Muvaffak ola-

(Lütfen sayıfayı çcvlrinliJ 

Fen Fakültesindeki hadise 

Kabahatli kim ? 
"- lıittiğime göre artistler te

minat akçesi göstermedikleri ~ 
:n konsolos!!Jk 'li:te vermcmiıtı,. 

Fen Fakültesi meseleyi kapat
mak mı istiyor ? 

lstanbuı vaıisl 
Muhiddin bey 

protokolda bazı knvitler vardır. 
Belki artistler bundan istifade 
etmişlerdir.,, 

Benim haber aldığıma göre 
dahilıye vekaleti bu işle alakaa 
dar olmıye başlamıştır. Bu ha
dise yakında intaç edilecek mii 
sebbipleri hakkında takibat ;apı
lacaktır. 

Fen fakültesinde hayvanat müte
hassısı 1\1, Hovas ile müderris muavin· 
Jerinden Adem Nezihi n. arasında Zll 

ht1r eden hfLdise yarın istima edecek o 
lan fen fakültesi müderrisin meclisin 
de müzakere edilecektir. Müderrisin 
meclisi hadiseden hangi tarafın hakh 
veya haksız olduğunu tetkik edecektir. 
Fnkat bizim gazetelere akseden malU· 
mattan anladığımıza göre asıl bu mes· 
e1ede kabahat müderris Vehbi D. ile 
fakülte idaresindedir. 

Sebebini izah edelim: 
1\1. Hovas ismindeki fransız hayvnnnt 

mütehassısı bir hny,anat istasyonu vü 
cuda getirmek Ye talebeye bu me\'.ZU Ü· 

zerinde konferanslar vermek üzere cel 
bedilmiştiı·. Fakat celbedilirken henüz 
bu işin tahsisatı bütçeyekonrnamış oldu 
ğu düşünülmemiştir. Bunda ndolayı l\J. • Fen Fakültesi re rıı Mustafa B. 
Hovas gelince fakülte idaresi müskiil ıfatırımızda kaldığına göre bundan 
bir mevkic düşmüştiir. Ondan s;nra be~ altı ay evel cl~ş~i mektebine bir mu 
bu zatı i gal edecek baska bir .... ~.,. • allı1?' cel~ ''e tayını sırf tahsisat mes-

~ • m<;.,.,.,u eJcsı v' •• d b'' (ik d -d - l 
riyet aranmnğa başlanmıştır. Bu meş . ~· .~ ~z~n. en uy ?g aga ara 
guliyet tc esasen fen fakültesi hny a. 'e ıle 'eı mıştı. Acaba tnlısısah olmak 
nat miiderrisi olan Yehvi ne, in ~eı~~i- srzın celbedHmiş olan bir ecnebi müte. 
ni ikiye nyırarnk bir kısmını ·M. Ho,•n· ha sısının. basım bir i,qte kullanılması 
sa vermekte hulunmustur. Tabii hö.r· gb?l:ld·~! ha~ıt bir ,ekilde na ıl halledilc-
1 b. 1 k . • 1 ı. e ır \arar 'erme ıçın tıp fakültesi ,., . 

"d . . . . . . ne ıse meselenin lıugünkü snrhrsı 
r.uı errısm meclı ının re~ ı de ahnrnm bu noktnd d • ·ı ı· n ·· k" 
tır. • n egı cır. ugun u mesele 

1 [Alt tarafı 6 ıncı sayfada] 
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mayınca lstanbulda bulunan zevce- ı 
sine telgraf çekmiş, burada Istanbul 

vilayeti makamına müracac.ı t edil
miş, vilayetten Romanyalı çalgı
cıların pasaportları niçin vize 
edilmediği resmen sorulmuş, 
Bükreş sefiri verdiği cevapta 
Tnrk çalgıcılarımn Romanyaya 
girmelerine Romanya hükumeti 
tarafuıdan müsaade edilmediği 
için mukabele bilmisil yapmak 
zarureti hasıl olduğunu, bundan 
dolayı Romanyalı çalgıcıların pa
saportları vize edilmediğini bil 
dirmiştir. lstanbul vilayeti bu 
cevabı gördükten sonra bir şey 
yapılamıyacağmı müracaatçılara 
bildirmiştir. Fakat bütün bu mu· 
amclata rağmen bir müddet son
ra Romanyalı çalgıcıların lstan
bula girdiği ve Türkuvaz lokan
tasmda icrayı san'ata b&Jladıkla
n görülmüştür! 

lfte timdi herkesin hayretini 
mucip olan nokta burasıdır. 

Acaba nasıl oluyorda evvelce 
&tanbul vilayeti nezdinde Ro
manyalı çalgıcılar hakkında ya
pılan tqebbüsata menfi cevap 
Terilmit olduğu halda bu çal
gıcdar lstanbula pasaportları 
Tize edilmeksizin gelmeğe cesa
ret edebiliyor? 

Sonra nasıl oluyorda bu 
~gıeılara kendilerinden iki misli 
harç alınmak suretile şehre gir
mek müsaadesi veriliyor? 

Elbette Bükreş konsolosu ta
rafından lstanbul valisine veri
len cevap burada pasaport işle
rile vazifedar olan memurlara 
tebliğ edilmiş olacaktır. Bu 
takdirde acaba Romanyalı çal· 
gıcıların Istanbula girmelerine 
müsaade eden memurlar Bükreş 
konsolosunun cevabını bilerek mi 
bu milsaadeyi vermişlerdir? 
eğer böyle ise Romanyalı çal

gıcılartn Türk memurlarını iğfal 

etmeleri ihtimalı yanında bir de 
bu memurlann vazifelerini sui 
iıtimal etmiı bulunmalan ihli
malı var demektir. 

Binaenaleyh bu cihetin de ay
nca tahkik edilmesi lazımgelir. 

Hulasa her han~i cepheden 
bakılırsa bakılsın, Romanya hü-
hümeti tarafından Ttrk çalgıcı
ları hakkında tatbik edilen mu
amele tashih edilmedikçe Ro
manyalı çalgıcıların lstanbulda 
bir gUn bile olurmala~ı doğru 
değildir. Türk milletinin en aziz 
hukukuna taalluk eden bu mes
elenin hnkumetçe ehemmiyetle 
nazan dikkate alınmasını isteriz. 

HUSEYJN CAHİT B. 
Hüseyin Cahit B. Sanayi ve Ma

adin bankasi meclisi idare reisliği 
n~ t~yinni milli iradeye iktiran et·ı 
m19tır. 
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Yunan ayanı 
Türk-Yunan itilafını alkış

larla ta•dik etti 
Atina, 23 ( Apo) - Yunan 

ayan meclisi dün Türk - Yunan 
itilafnamesini müzakere etmiştir. 
Mazbata muharriri M. Manettas 

1 

hararetli bir nutuk irat ederek 
itilafnamenin tasdikini müdafaa 
etmiş ve bu itilafın aktinden do
layı M. V enizelosla Mihalakopu

Jos ve Türkiye sefiri Enis beyi 
tebrik etmiştir • Müteakiben 
ayandan Haşivitiı söz alarak ti
caret mukavelesile, Türkiyeye 

Yunan:standan fazla menafi te
min edildiğini ıöylemelde bera
ber, itilafın tasdikini tavsiye et-

~iıtir. Müzakerenin sonunda ha
riciye nazın M. Mibalakopulos 
söz alarak itilAfı müdafaa ve iki 

millet arasındaki teıriki mesai
den elde edilecek olan müteka
bil faideleri kayt ve tezkir et

miş ve Ariya müracaat edilerek 
Türk-Yunan itillfa büyük bir ek
seriyetle ve alkı§lar arasında 
tasdik edilmiştir. 

lngiliz hariciye nazırı itilaf· 
tan çok memnun 

Atina, 25 - Londradan lngi
liz hariciye nazırı M. Henderso-

nun Türk-Yunan itilafı hakkın la 
pek mühim beyanatı bildirilmek
tedir. 

M. Henderson Türk - Yunan 
itillfından mütevellit memnuni-

yetini açıkça söylemiş ve Avru
pamn bu itilafın aktinden dolayı 

Başvekilimiz 
Seyahatleri hakkında 

iki haber 
Ankara, 23 (Telefon) - Baı

vekilimizin bugün lsanbula hare
ket edeceği şayi olmuştu. Fakat 
bu hareketin yarına kaldığı söy
lenmektedir. Diğer taraftan is
met paşanm son dakikada bu 
seyahatten vazgeçtikleri de bil
dirilmektedir. 

Dar ü it ün unda yeru en is· 
titü1er tesis edilecek 
Ankara, 23 (Telefon) - Da

rUlf ün un emini Muammer Raşit 
B. buraya geldi. Bütçe hakkında 
Maarifle temas ediyor. Darül
fünunun yeni sene bütçesinde 
300 bin liralık bir fazlavardır. Bu 
para yeni tesis olunacak Iktısat, 
felsefe ve tarih enistitüJerine 
aittir. 

lbrahim Tali B. geliyor 
Ankara, 23 (Telefon) - lbra

him Tali Bey, rahatsız bulunan 
hemşiresini ziyaret için perşem
beye lstanbula gidicek, oradan 
vazifesi başına hareket edecek
tir. 

Yaralı doktor öldü 
Ankara, 23 t Telefon ) - Bir 

kaç gün evel Ziraat bankası 
memurlarından müntehir lsmail 
Hakkı B. tarafından kıskançlık
la yaralanan doktor Cevdet B. 
vefat etti. Parlak bir cenaze me
rasimi tertip edildi. 

Maarif siyaseti 
Dfın Fırka ~rupun<la 

nıüz~ kere edildi 
Ankara, 23 !Telefon) - Halk 

fırkası Meclis gorupu bu sabah 
toplandı, Maarif siyasetimizi 
müzakere etti. içtimada lbrahim 
Alaattin, Fazıl Ahmet ve Besim 
Atalay Beyler beyanatta bulun
dular. 

Uç set ı r i rn ı z \'az it e 
başına avdet ediyorlar 

Ankara 22 - Londra, Pariı, 
Berlin elçilerimiz barcirahlarım 

alıyorlar. Yakında vazifeleri 
başın hareket edeceklerdir. 

Ankara istasyonunda bll 
Junan nıezarlar 

Ankara, 22 - Yeni istasyoP 
binası için yapılmakta olan tes· 
viyei türabiye esnasında bir çok 
mezarlar zuhur etmiştir. Bu oıe· 
zarlarm her birinde bir kandil 
ile küçiik toprak tencereler bu· 
lunmaktadır. Bunlar aşırılmak 
istenmişse de mütecasirleri istas· 
yon polis merkezi tarafındaP 
yal< al anmıştır. 
Ağrı riıe"'as tahliye 

ediln1"rniş 
Ankara, 22 - Iran hükurne· 

tinin Ağrı rüesasmı serbest bı· 
raktığı hakkındaki neşriyat üıe· 
rine Iran maslahatgüzarı düıJ 
Hariciye vekaletine müracaat 
ederek buna ihtimal vermediğini, 
Ağrt rüesasının Iranda meYkuf 
bulunduğunu söylemiştir. ---

· Müsabakamız r ~bet görüyor 
Bir~ ok karilerimiz ıki üç resim 
yollıyarak iştirak ediyorlar 

Borçlarımızın ancak üç
te birini tediye edebi

leceğiz 
M. Venizelosa minnettar olması . 
lazım geldiğini ilave etmiştir. 

Ankara, 22 - Hükumet bazı 
'hesaplara mllsteniden Osmanlı 
borçlarından son mukavele ile 

Ahali fırkası azası mey
dandan sır oldular 

Adana, 22-Abdnlkadir Kemali 
Beyin Ahali fırkası idare heyeti 
klmilen tegayyüp ettiği cihetle 
zabıta bu fırkanın merkez bina
sinı kapamışhr. 

idare heyeti azasının nereye 
gittikleri el' an anlaşılmamıştır. 
Yalnız Abdülkadir Kemali Beyin 
~Iskenderon) da bulunduğu riva
yet edilmektedir. 

Zabıta bugün Abdülkadir Ke
malinin evine giderek hakkında 
tevkif müzekkeresi kesilmiş olan 
Mahmutlu aramış, fakat bula
mamıştır. 

Mabmudun Suriyde 
kardeşi, oraya vatana 
ettiği için kaçmıştır. 

bulunan 
hainlik 

hissesine düşürülen muaayyen 
miktarın ancak üçte birini te
diye edebileceği kanaatindedir. 

Bazı mütebassılar mali 1aziye
timizin tevlit ettiği zaruretleri 
hiç nazarı itibara almadan bile 
borcumuz olarak tesbit edilen 
miktarm yarı yarıya tenzili için 
haklı sebepler mevcut olduğunu 
beyan ediyorlar. 
Bir Türk tavvarecisi 
m,ühi n1 bir alet~ l<~şf etti 
Bağdat, 21 - Berlio - Bağdat 

havai postasını yapacak olan 
Alman tayyr.re şirketi azası me
yanında Fehmi B. isminde cesa
ret ve liyakatile tanınmış bir 
TUrk vardır. Bu zatın Alman 
tayyarelerine ilive edilmek 
üzere ke§ fetiği bir alet tak
dirle kabul ve tatbik edilmi,tir. 

Londrada münteşir Deyli Ekspres gazetesi tarafından son. 
günlerde bir müsabaka açı'mıştır. Bu müsabaka, daktilo makı• 
nesile resim yapmak müsabakasıdır. 

Müsabakaya 1000 den fazla resim gönderilmif, en fazla be
yenilen neşredilmiıtir. Biz de ayni ıekilde bir müsabaka açıyor 
ve karilerimize bir ntimune ve misnl olmak Uzcre Deyli Ekspresio 
müsabakasında kazanan bir resmi daha dercediyoruz. 

Okuyucularımız yapacaklan resim huıusunda ıerbeıttirler. 
Yalnız resimlerin siyah olması şarttır, makinelerinde ıiyah şerit 
bulunmıyan müsabıklar resmi yaparken bir siyah karbon kiğd• 
kullanarak bizim istediğimizi beyaz renkte bir ikinci kağıt üzerin'" 
de elde etmiş olurlar. Reı;imler nihayet on gün zarfında gazete" 
mize gönderilmi~ bulunn alıdır. 

Gazetemiz, beğenilip neşredilen her resim sahibine bir lira 
verecektir. Ayrıca birinciliği kazanana da kıymetli bir hediye 
takdim edeceğiz. 

dirmeıini bilirim... 'almıf olan beceriksiz koca bu dc- gözüküyor .. 
Çelebi çırpma çırpına haykll'a- fa da karısını iyi saklıyamazsa ka-

rak: bahat bende mi? 

B b b b G .. 1 k Vak'a üzerinden dört gün geç· - a a.. a a... om e , zen-
cir, kelepçe, pranga hepsi beyhn- ti. Çelebi eve her akşam evelki 
dedir. geceden daha geç ve daha tütsülü 

- - B d 1 • fakat sar olarak geliyordu. Kendi kendine _ ~~ u sev açı gını, sen • .. . 
I~.~ -~~~ kak kud d l 1 b b 1 n n h soylenıyor, bağırıyor, birisile kav 

Uğur Ayşe - iş Hanım tôP' 
Ben kapıya kulağımı koyuyoısı:·; 
Dinleyom.. oğulun yanında b• 
ecinli var. Pat .. Küt onunla ~~~; 
şıyo.. Bizim memlekette Yu~., 
oğlunun Hasan böyle aklını yit•• 
didi de ellerini ipliyüp tıınarlıi-

:.!!.I = - --....;: uz a ım ar a a a ı ı u . 
- · d k tı ga edıyormuş gibi sabaha kadar koydulardı. ,, 

- Ah baba ah her zaman hah- mak imtiyazı kimseye verilmemiş- zurun an aç ·• odasını seslerle dolduruyordu.. F ehime Hamın - Suı k•d' f 
aettiğiniz tabiata yakın serbest ka- tir.. - t9 - Filezofun hanesinde ha§lıyan oğlumun üzerine böyle fena !eyle 
nunlar nerede kaldı? - Ah deli filesofum bu kadar Filozof yalnız kalınca kenc'!i bu gayri tabii haller evden eve, yorma... f 

. :- Henüz tabiatınki.lerle. de- a.kıllıca söylediğini hiç işitmemit- kendine şöyle_ mırıldandı: . pencered~n pencereye Y!lY~lar.~k Caize - Anne ~aban_ıa deli;; 
ğıl ınsanların kanunlarıle ıc1are tım.. - Ah tehır ortasında hır vah- mahalleyı kapladı. Herkes hır tur- ken ondan evvel agabeyım çıl 
olunuyoruz. Bugün her hangi bir - Evet. İşte tasdik ediyorum. A şi ... Bu oğlanı böyle gem almaz lü tefsir ediyordu. dı. İ' 
sebeple seni beni huzuruna celbe· kıllıca.. . . ~· . bi~ ?erge~e yapan ~enim terbiye~ Hafıza Hanı~ ikid~ birde ~ızı- . Hafız~. Hanım - Ah cüıııle~" 
decck mahkeme bizi, tabiattan is· - Fakat baba ben dehhgı sız- mıdır? Bır aalan, hır kaplan, hır m, torununu, hızmetçı kadını ha- zın aklı budaya emanet.. Hep. , 
tinıaha uğraştığımız vicdani ka· den tevarüs ettim. Bugün kızıl bir müfteria hayvan gibi seviyor. Yır- şma toplıyarak kısık koca karı se- kötülükler damadım olacak o d•~. 
nunlarımızla değil kendi önünde divaneyim.. Akıllıca sözlerden tıcı bir atk.. Mani, nasihat tehdit, sile: siz herifin başı altından çıkı1.~ 
muta kanunname ile muhakeme hiç hoşlanmıyorum.. dinlemiyor ... Fakat kudurabildiği - Oldu mu bize olacalclar ... Ben size bir gün Allahm gazeb•ıO' 
eder •. Her arzumuzun sevkine ka- - Halkı mazarratlarmdan mu- kadıır kudursun .. Ali Senaver Bey Nihayet dile geldik. Göze geldik. uğrıyacağımızı söylemiyor ııı•Y~ 
pılmayı kanun bilerek yaşanamaz. hafaza için delileri tımarhaneye karısını kaçıracak. Ortadan yok e- Oğlan iyi saatte olsunlara karıştı. İşte uğradık. Hak beterinden " 
... Fena niyetli insan cereyanlarını kaparlar. Masum bir aileyi taarru- decek .. Benim deli oğlan maşuka- Sabahlara kadar kendi kendine lasın .. Allah var mı imiş yok t1'J 
· tutmak için ~alın setler zundan kurtarmak için lazımgelir- sını bulsun da alsın.. Epeyce bir ısöyleniyor.. Amma o lcendi kcn·ıimiş .. Daha belli değilmiş .. ~j}e:& 

\r. Bunları cezasız aş- se ben de ıana cebir gömleği giy- zamandır parlıyan aşkı yeni haber dine değil itim bilir gözüne neler Ditmedı 
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·m er Arasında Tasfiye Yapılacağı Doğru mu? 
....___---~~~~~~~~~~~~ 

Adıi~e 

11,358 Hra ! 
"Anadolu,, aigorta IJİ.rketi 
sabık veznedarının tecziyesi 

isteniyor 
«Anadolu,, sigorta ~irketinin 

e.nniyetini suiistima 1 etmekle 
maznun şirketin sabık memurla
rından Haydar Behçet Beyin mu
hakemesine dün öğleden sonra 
Istanbul ikinci ceza mahkeme
sinde mevkufen devam olunmuş 
tur. Mahkemede şirket memur· 
tarından Hayri ve müdür Rab
bani Beyler şahit sıfatile dinle
oilmiş!er, hesaplar hakkında iza
l. :\t vermişlerdir. 

Müddei umumi Rıdvan B., e
&as hakkında mütaleasmı söyli
Yerek Haydar Behçet Beyin tec
z'yesini istemiftir. 

Şirketin vekili Şüküfe Abdur
rahman H., davayı teşrih etmiş, 
11,358 lirasının maznundan ah
~arak şirkete verilmcsirae karar 
ıstemiştir. 

Muhakeme, mudafaa için kal
ltltştır. 

Ihsan Ziya 8 . davasında 
Esa tahkikatı yapan müd
dei un;ıumi mahkem~ye 

kalıaatini bildirdi 
Urla hakimi Ihsan Ziya B. in 

ölGmü davasına ait muhc:kemeye 
devam olunmaktadır. lzmir ağır
ceza mahkemesi, esas tahkikatı 
Yapan Burhaniye müddei umu· 
nıisi Halit B. den bazı cihetleri 
istilam etmiJtİ. Son celsede ge
len cevapta Halit B., maznun· 
lardan değirmenci Mehmet Ef. 
nin bu vak'ayı yapabilecek ka
Biliyette buluntJuğu kanaatini iz
har etmişti. Mahkeme, bazı mll-
lekkereler hakkında tekit kara
rile muhakemeyi 11 kanunussni
Ye bırakmıştır. 
Komün stlerın muhakemesi 
Komünistlik tahkikatile maz

nun bulunanların muhakemesine 
dün aabahtan akşama kadar 
lstanbul ağır ceza mahkemesin
de deTam olunmuştur. Muhake
me gizli cels 0 de devam etmiştir. 

"1üt ... L .. r-ı-ık: 

Gelenler, gidenler 
Kayseri meb'usu Hasan Ferit, 

Rober Kolej umum müdürü M. 
Geyts dün Avrupadan şehrimize 
Relmişlerdir. 
Gayr1mübadillere tevziat 
istihkakı on bin Jiraya kadar 

olan gayri mübadillere para tev
)!İah devam etmektedir. Bir iki 
~Ün İçinde otuz bin liraya kadar 
ıstibkalu olanlara tevziat başlı
Yacakbr. 

Gayri mübadiller cemiyetinin 
•enetik kongresi kanunuşaninin 
on beşinde toplanacaktır. 
Gemi amelesinin intihabı 
Sefaini ticariye amelesi ve 

llıüstahtimini cemiyetinin evelki 
~Ün yapılan idare heyeti intiha-

cthnda Niyazi, Kazim, Tevfik 
h. lerle Rıdvan, Yakup, Şevki 
~asan, lsmail kaplanlar cemiye
lın yeni idare heyeti azalıkJarı
tıa seçilmişlerdir. 

Fakirlere kömür 
Hilaliahmer cemiyeti f dkirlere 

"cdullara kömür dağıtmağa 
hkında başlayacaktır. 

Bir konferans 
Güzel san'atlar Ademisi mü

~İirlüğünden: Galatasaray ve 
~~nbul liseleri felsefe muallimi 

ılnıi ziya B. tarafından 25 ldi-
~Unevye} perşembe günü aat 
b~ de (San'at ve ahlak) mevzulu 
ır konferans veriletektir. Arzu 

l!denler gelecektir. 

Sau'at aleminde 

.... ünkü içtimada bulananlardan bir grup 

Ressamlar 

Ankara ziraat sergisi 
ve Ruslar 

Sovyet ticaret müıneasili 
beyanatta bulunuyor 

Beledly_edc: 

Sinemalar 
Kapanma saatleri hakkındaki 

talimatname tadil edlleoek 
Sioamaların 12 de kapanma

sına dair olan talimatname ta
mamile tatbik edilememektedir. 
Bazı sinemalar bunun için az bir 
ceza vermeği kabul ettiklerinden 
ekseriya yarıma kadar açık kal• 
maktadırlar. Belediye bunun için 

. yeni bir talimatname hazırlama• 
ğa karar vermiş ve ayrıca loca· 
lara 4 kişiden fazla kimse alın· 
mamasını, yollara iskemle konul• 
mamasını sinemalara teblii et· 
miştir. 

Kebata, liıeılnde Hamldiye suyu 
Ortaköydeki Kabataş lisesinde 

800 talebe olduğu anlaşılmıf 
kanun mucibince belediye bura· 
ya Hamidiye suyu vermeğe baş· 
lamıştır. 

Sıhhat itleri kadrosu 
Belediye sıhhiye kadrosu tes• 

bit edilmiştir. Yeni kadro bir 
müdür, bir muavin ve bir hıfsız
sıba mütebassisile bir müfettiıten 
mürekkeptir. Bu suretle bir mü
fettiş açıkta kalmıştır. 

Darül4ceze memurları 
ırtırılecak 

Belediye Darülaceze kontrol 
memurlarile müfettişlerinin ade· 
dini arttırmağa karar vermiştir. 
Bilhassa. sinemalarda layıkile 
kontrol yapılamadığından yeni· 
den 10-15 memur alınacaktır. 

' 

..... 

______ , 1 . Yeni bir iddia 

Borıanın hariçten bir manzaratı 

Fethi B. için 
Bors•da yapılan iki spekülA•
yon ile elAkası olduftu iddia 

ediliyor 
Fethi Beyin apartman hikayesinde 

yeni bir safha: Sabık Serbest Fırka li 
derinin istiklal cadd"8indeki büyük a
pa1 tmunı na•ıl uldığı mezuu clt alın
da cereyan eden münakaşa birçok id
dialara ve birçok suallere yol açtı. Bun 
!ardan biri8ini de dünkü sabah refik
lerimizden birinde buluyorrız. Denili
yor ki: 

•. Herkesi hakikaten hayretlere ııe 

teessürlere düşüren, nereye gitsek, 
kiminle konuşsak merak ile sorulan 
bir dedikodu daha ı·ar ki, bunu anla
mak, istiyoruz: 

1 - Diyorlar ki: Fethi Beyefendi 
Paria sefiri iken, Düyunu Umumiye 
hô.millerUc ma/ıut itilafın imza edüc-Sovyet cümhuriyetleri ittihadı 'l'ür

kiye ticaret mümessiliği yakında, zira
at kongresile beraber Anknrada küşat 
edilecek olan ziraat sergisi için hazır· 
lan maktadır. 

bileceğine ait resmi şifrenin PariB sc-
Muhtdit m Lbadelcde : farctine gelmesi üzerine, bu şifreden 
Etabli vesikaları Türkçe her nasılsa haberdar olan bazı kims~· 

olacak ler - ba,ıarında meşhur Del'let E· 
!J'ioaı·et ... Vn.er.~mr,;i sergi i~in iah- lstanbulaaki Rumlara etabli ve- lendi olmak üzere - Paris borsasında 

sis olunan mahalde ilk defa olarak Düyunu muı:ahhldc taİwlliitı Üzerine 
sikası tevziine devam edilmekte-pavyon inşasma ba~lamıştır. 12 kanu- büyük mikyasta bir muamelede bulıın-

nueveldc sergide teşhir edilecek olan dir. Etabli vesikaları timdiye ka- muşlar ı·e iki üç gün içinde yüz binler
malların bir kısmı gelmiştir ve bunlar dar Türkçe ve Fransızca olarak ce liralık bir kar temin ederC'k bunu 
.Ankarayn scvkolunmuştur. Teşhir e- doldurulmakt idi. Muhtelit mü- aralarında paylaşmı5lar. 
dilecek malların mühim bir kısmı da badele komisyonu son içtimala• 2 - Gene diyorlar ki: Serbest Fır-
24 lcanunuevelde gelecektir. rından birisinde vesikaların bun- kanın teşekkülü Yaloııada takarriir C· 

nu münasebetle Sovyetlerin Türki· T dince. vaziyetten istifade etmek isti· 
dan sonra yalmz ürkçe olarak ye ticaret miimessili 1\1. Hodorof gaze- yen bazı Serbest Fırka erkanı. Scr-

temize şu beyanatta bulunmuştur: doldurulmasına karar vermiştir. bcst Fırkanın zengin bazı müzalıirleri-
- Sovyet Rusyanrn Ya~i mıntakaln- Altıncı tıli komisyon nin dcUilctile ı·e bir iki banka vasıtasi-

rınrla mevcut olan iklim ,.e toprak şe- Altıncı tali mübadele komis· le, nene Düyunu m11ralılride talıdlrilı 
raiti Türkiye şeraitine muadildir. Bu üzerine büyük bir mali muamelede bu-

yonu noel ve sene bacı münase· hususi.ret Sovyet pavyonunda Türkiye Y lunmu5lar re fırkanın teşek/.:iilü habe-
zirnatine en ziy..ıde elYerişli makinele- betile dün.o itibaren faaliyetini rinin gazetelerde resmen intişan üze
rin te.;;hir olunabilmesine imkan verme tatil etmittir. Tatil bir hafta ıü- rine. birdenbire fırlıyan ellerindeki 
ktcdir. Pek çok defalar nazarı dik· recektir. taht'ilat .stokunu derhal salarak bü 
'mti celbetmiştir ki, Türkiyede ziraa- uım ......... _, _______ ıuı111u111uııııuıııı yük karlar temin etmişlerdir. 
tin en büyiik hususiyeti fevkalade mü- ka~. Türkistan gibi cenubt Ru~ya mın· Hatta, Serbest Fırkanın mürcnıici l'f. 
teşaip ,.e muhtelif olmasındadır. Ba- takaları, diğer taraftan İzmir, Mer- kdn olduğunda artık Tıiç §Üp/ıc kalnu
zı istisnalardan zarfı nazar birçok hu- sin, Karadeniz sahil mrntakalarınm, yan, (Yarın) gazetesinin o tarihlcr.·
bubat, nebatatı sınaiye n sebzeler v. meyvacıhk, bahçırnnlrk noktai nazarın deki bir nüshasında, bazı direktifler 
s. Sovyet Rusyanın muhtelif mıntakn- dan birbirine pek benziyen müsterek üzerine bu, borsa spc/.,;ülôsiyonu ile> 
larında da neşvünema bulurlar. Bu noktalan vardır. :. doğrudan doğruya alfıl:adar bfr fıha-
~ususta yalnız Amerika So\'yet Rusy:ı Rusyanın vasi istepleri cinsleri mtş nın da ~cşrcttirildi~i ilcir-e e<lili11or. 
ıle retmbet edebilir.... h . 1 b" 1 1 h .. .. . 

1 
Şimdı anlamak ı.(ltiy<mız: Muhit'· 

A . uru a em ın er e ayvan s.urulerın n . . 
\'rupanın garp memleketlerıne gc- rem Fethi Heycfendı bu rıı·mıctlerc " " 

lince, buradaki şerait Türkiyeden büs makarridir .. Hayvan yetiştirme usul bu!Juruynrlar? Hadisede al'aknları r.l 
bütün başkadır. Dilha...,sa ort aAnado leri mükelleştirilecek olursa Tür- nıa~a bile. ha1'erdar mıdırlflr?., 
lu gibi istcp evsafını haiz ve binaena- kiye isteplerindc~. ve yaylalarında hts 
Jeyh ziraattc hususi • usulleri istilzam lenen hayvanların cinslerini de (sık- \i ilayette 

eden mıntalmlann şeraiti büsbütün Jetlerini, verdikleri süt miktarını Çam kesenlerden ceza alınECEk 
farklıdır. Buralarda _h~lhassa kurak- ilah) ıslah etmek, randmanlarını art Yapılan resmi ilanlara rağ
lıkla ve te~ahhuraat. ıçın kulla~ıl~.n tırmak kabil olacaktır. So\'yet hilk<i- men yılbaşı münasebetile ötede 
(Drayfermık) kuru zıraat usullerı Tur meti ve iktısadi mehafili hububat mes b "d J • d JI k 'ld' · · 
1 • d d k r rr k · erı e e an çam a an es: ıgı 
nye e e mea 1 muva n ıyetle kul· elesini artık intaç ctmi~ bulundukla- .. .. · ·· b 1 
Ianılabilir. . . gorulmektedır. Bu munase et e 

'fürki ·ede milli sanayii tesis etmt>k ~n~an halen hayva~ y~tış~ırme usu_ıı.e tedabir ve nazaret arttırılmıştır. 
.. ~ • . .. , rının ıslahına hususı bır dıkkat ve ıtı· h kk d b uzere azamı mesm sarfeden •rurkıye . .. . Çamları kesenler a ın a za ıt 
cümhuriyeti, son zamanlarda, mem- na sarfetmektedır. 80"?'~t huküm<'tı varakaları tutulmakta, kesilen 
lekctte mnddei iptidaiyesi pek ~ok ye- tarafından bu hususta ıttıahz olunan , .. . l k .. 

t d b. ·· h · d" k " T"" k" · d dalıar eşyayı curnııye o ara mu-tiştirilen (pamuk) gibi sanayii nesçiye e :ı ır şup esız ır ı ur ·ıyeyı e .. b . l . 
nin inkişafı için pek çok alaka göster- alakadar eder. hurlenmekte ve u. ış erı ~apan-
mektedr. Malfımdur ki Sovyet pamuk Yakında Ankarada a~llacak olan zi. lar sulh mabkemelerıne verılmek
sanayii son ~enelerclc harpte nevelki i::' raat sergisinde Sovyet pavyonunda tedirler. Hiç kimse velev kendi 
tihsnıatı miktarını tecaYüz etmi~tir. Du yalnız ziraat makine Ye alatı teşhir e- malı bile olsa müsaadesiz 
sanayiin inki:.afı küçük ziraat erbahı- dilmekle iktifa olunmayıp ayni zaman· çamdalları kesemiyecektir. Ağaç 
nın ~~-~te:ek mes~'.si, so.fhozların t.~- da muhtelif ziraat şubelerinde trnk· ları aşılam kanun bu hususta 
şel k_kul_u,t•kım1~e~i gubkrelelrlm ve tratkto.~ tör, kombirn ve sair mütekemmil nıa sarih ahkAmı ihtiva etmektedir. 
erın ıs ıma ı ırva ·ana arının enm . . : . . . . QQ 

1 1 · t d k lla iması kınelerın ıstırnalıle n kollektıvızas-ve rasyonn nr arz a u nı A:man sefiri 
sayesinde kabil olabilmistir. yon dolayısile elde edilen bütün netice 

Türkiyede ve Sovyet:.: Ru~ ·ada, bah ler de gösterilecektir. 
ç.ıvnnhk z.iraatinde yapılan tecrülıt' lşte bu e bap Sovyct pavyonuna htt 
neticesinin mübadelesi hiiyiik ehemmi- susi surette nazarı . dikkati celbdmek
yeti haizdir. Bir taraftan Kırım, Kaf- tedir.,, 

Bir müddetenberi mezunen 
memleketinde bulunan Alman 
sefiri Her NadoJni dü n şehri-

mize avdet etmiştir. 

Dıırülfünunda : 

Akvariyum 
Balta limanmdaki yabda 

inıaata başlandı 
Darülfünun fen fakU:tesi ta

rafından tesisi takarrÜı' eden 
akTariyum için tahs:sat alındığı 
cihetle akvariyum binası ittihaz 
edilen Baltar limanındaki sabık 
damat Ferit yalısında inşaat ve 
tesisata başlanmıştır. Akvariyu
mu bilhassa bu mı ıçm cclbe
dilen mütahassıs Pr. M. Huvas 
idare edecek ve burada deniz 
hayvanları üzerinde tetkikat 
yapılacaktır. 

~J:!!_te 

Muallimler arasında 
Tasfiye yapılacağı haberleri 

teyyüt etmiyor 
Dün bir gazete, 326 senesin

den evel mezun olan muallimler
den istifade edilemediğine ve 
muallimler arasında gene bir 
tasfiye yapılacağına dair bir ha
ber neşretti. Bu hususta yapb
ğımız tahkikata nazaran bu haber 
teyyüt etmemiştir. Dün kendisile 
görüşen bir muharririmize Ma
arif emini Muzaffer bey şunları 
söylemiştir: 

- Böyle bir şeyden haberdar 
değilim. Bu müfettişlerle, veka
lete ait bir meseledir. 

Muallimler birliği reisi Hamit 
bey de, bu suretle bir tasfiye 
yapılacağından malumatım yok
tur, muallimler bundan evvel 
tasfiye edilmişlerdir, bilhassa se
ne tasrih edilmek suretile tasfi
ye yapılacağına ihtimal vermi
yorum, demiştir. 
Avrupaya gideceli talebe 
Avrupaya gönderilecek olan 

talebenin harcırahları gelmiıtir. 

Vesikalarını ikmal etmiıı olau 
talebeye harcirahları derhal ve

rilecektir. 
Sefih Zeki B. 

Bir müddettenbcri hariçte tef
tişle meşgul olan Maarif veka
leti müfettişlerinden Salih Zeki 
B. dün şehrimize avdet etmiştir. 



. 
Sütunlarda S~yahat·· 

Eyvah öyleyse! 
A ğırbqhhk1ar., aotukkanlıbk-

ı.n ile meıhur olan lngi
lizleria, epiy evel bazı tiklyetle
riai okamuftum. Banlann b&fm· 
da Amerikan fİYeaİDİD gittikçe 
dilleriae girmesidir. Titiz Ye bq
lan priye d.Snlk .. Lord ,, lan 
pek •İnirlendiren bu llllbalilik 
Hlli filimlerde son derec•ini 
balda. Lortlann hiddetleri ne 
haldedir bilmem. Fakat din 
"l>eyll Ebpn.,, tea tere8me edi· 
lea bir habere balabna, Ameri· 
bldann yalım lllbalililderi de
li~ tahafhldan da lnsfltneye ıi
nyet et•ektedir. 

Haber dedim, amma, fUDU da 
itinf edeyim ki okuduğum daki
bdanberi adamakıllı rababızım. 

Ba neYi uru ve korku ede
biyab yapan .. Konandayl,, i bi
zim çocuklanmız bile tanll'lar. 
Ba mewhur ıaıı.iyet reçenlerde 

llmlf ve arkumda geçici bir 
fikir dalgalanmuı bırakarak p. 
mlllmllftG. Son haber ondan bah· 
lediyor. lntilterenin en me,bur 

ve o Dİ•pette tanınmıt ilim bir 
mimaıı geçen glbı gazetecilere : 

- Bt-n "Konan Dayl,, le ko
DUftum! 

Demif. 

Sen mİIİll alyliyen... iki uat 
IOnra 11Priç,, in kllt&pbaneai muh-

birlerle dolmUf. Verdiği izahat, 

en b&ylk ıazetelerin ilk uyıfa
lanm kaplamlf. 

Pri~ eter bir manyak, ken· 
cliaiac:len bah.ettitmek •evduın· 
da bir adam oluydı, ıllpbuiz, 
aai tramvay ve motar tGrllltll· 
leri ile aanılan Londra sokakla-

rında 16n8p fidecekti. •Priç,, in 
ilaal flhreti o ıeai en yllksek 
klnllve çıkardı • ftidenlerde 
iaklr detll hayret var. 

Ôlen, yani, bugllnkll bilri 
mutalarma .are biten bir wcut 
ile konutmalr, bayatın arkuında 
yeni bir nrbpn bqlachtım aj
nmmek, belki hakikaten hayrete 

elet•· Fakat ben f&fmıya vakit 
t.lmacl.a bu haberden dehtetli 

bir can mkmhllna afradım. Çin
idi: 

Ahretten bahHclen •Konan 
0.,1,,: 

- Barua ile barakbtım diba
,. aramda fark yok. Burada da 
oradaki İf)erime benzer itler ya

PIJoram. Cennetle cehennemin 
arH111da11m. 

Cennetle cehennemin aruı. .• 
De1ealıe fU ahiret te bizim e-

mektar dlnyadu farbız bir 
JVIDİf. Demek orada da ba am
rla çekilmez ,aldlna llrllklemi
J• malak6mazl •• 

Bizim tibi llhnp JOlc:alarma 
hayatta biricik teselli, ahretin 
ndettiii huzurdur. Ommlanmız
da yarachhf deailen İDlaflmn 

yllldedip apbJdarla 8mlr JO• 

Jaacla tiderken, bize pyret ve-

na, nneatamız aon konak ye
riala bitma, tlkenmez durpn-
laia. deilfmez hazara idi. Hal
buki itte o Bmit, o t..eıli de 

•Ja dllfl1or, Demek amir ker
ftllllla lldaktea aonra da durup 
dialenmek yok. Demek orada da 

aelil lhti8ularm kudarttuju hem
c:İllllerimizle beraber yapmak 

zilletine katlaaacap ... Vah ay
ı.,.. biuJ.. 

Hiki.ye . . . 

Hizmetçı oerdi Z 
"

-'( A AN • Uırıt:ı J<ız.c~ 

Harp feci bir sekil almıştı 
Hizmetçi derdi Necati Beyin en bü· mizmetçi tutmam. Kendin kollarını M· Sabah olduğu zaman harp meyda· - Ey nas! nahak yere kan dik 

yiik dertlerinden birisidir. Ona nerede var, mutfağa girersin. nında küme küme ölülerin yattığı g;.. ruz. Sillhlannızı kınına sokunalt 
tesadüf etaeniz, bir biçimini bulur. Yeni hizmetçinin güzelliğini anh- rülmiiştü. liniz, geliniz, kitabımızın hilkfİ 
södn llll'UDll ptirir ve: trrken gözlerinin içi panldayan Necati Hiçbir kimse bu ani iakılabrn sebe- dairesinde hareket edelim. 

- Cllaraya ikbal buyrulur mu e- Bey bir kaç dakika sonra yine çehresi bini anlamamıştı. Sulh ve müsalemet KAp, konutuyorken elindeki • 
fendim? ne mutadı olan teessür rengini vereli havası içinde uyuyanlar kanlı bir sa· fı kaldırmıştı. Döğüşenler bir llbl' 

- lnpllah afiyetiniz berkemaldir ve: baha ulqmışlardL vakkaf edip onu dlnlemişlerdL (ıtlP 
bqfendidihn 1 der gibi: - Fakat bakalım, dedi, duracak Bir gece evvel, bütün husumetleri sözlerinin bitirir bitirmez biri ona 

- Nasıl, efendim, der, hizmetçiniz- mı? gömen iki taraf, husumetin en şiddet1• şan alarak bir ok attı. Ok, KAba 
den memnun m1181lnuz? itlerine iyi ba· Bu seferki hizmetçinin kalkıp gitme indifalarlle karşd8f1yorlardL bet etmiş, ve Kap ta yere yuvarlan 
kıyor mu? eli uzun delil ya, temiz mi, si galiba Necati Beye Ud türlü dert o- Sabahleyin, muharebe devam etti. ölmiiştU. 
detil mi? Bu da milhim bir meaeledir. lacaktı- o anda aklıma bir çare geldi; iki taraf biribirine yeniden saldır· Bu hareket, harbin yenilen 
Hizmetçi dedilln temiz olmals. Pis o- ahbabın yanına sokuldum: dı. Sebe oğlunun adamlan yine ilk saf· sebep oldu. Tam bu sırada yine 
lan hizmetçi aizile kaı tutup setine - Beyfendi bu bahsi burada kese- tarda idiler. Bunlar, Hazreti Ayşen.in Jerln tarafmdan atılan bir ok il 
beş para etaes... lim, dedim, vapur köprüye geliyor .. cephesine gayıı ve :..ın ile atılıyorlar· ti Talhaya isabet etti. Talha. atı ... 

Bu bir ~'ftl lakırdıya ister mtlspet, Size ben başka bir istirhamda buluna- dı. zerinde idL Ok onun bacağına sapl 
istermenfi eenp veriniz; Necati Bey cağım. Çünkü on lan adalet eline vermek, mış, onan lmalan akmağa hafi .... 
yine bir sıruou bularak ba bahae de- - Ne gibi? buyurun- onların şer ve fesadına bir kafi darbe ve ayakkabısı kanla dolmaftu. Ta.., 
vam eder; hizmetçi llkırdısını kesmtk - Sizin bir biraderzadeniz vardır: indirmek istiyen o idi. abnın üzerinde duramıyaeak el 
istemez. - bahsettiğim genç benim dostlarım· Bunlar, Hazreti Ayşe taraftarları· de 881'811mıştı. Kendisi. 10n bir t-: 

- Efendim bendeniz bu suali pek dandı, çapkındı, açan idi; fakat iyi bir nın kin ve intikamını tahrik için Haz· net göstererek atını sürmtif, ruat 
lllk srk 90ranm amma kusura bakma· çocuktu, amcasından pek yüz bulama· reti Ayşe hakkrnd 1 en çirkin tefevvi~- lerlemeğe kudreti olmadığından, --: 
ym. Bu benim ezell derdimdir de on- dığı için Beyoğlunda pansiyonda ka· hatta bulunuyo. ':ırşı taraftan bun· Jann~an biri onun arkasına b~~ 
dan. Benim evimde hizmetçi durnuyor; lırdı - O çocuk geçenlerde bana yana lan duyanlar yine aman vermiye.. Yr hayvanı şehre doğru çevirmif, ıusıw.
ihtiyan ben istemiyorum. Fakat niçin yakıla derdini anlattı: Bu Beyoğlu ha· şiddetle hareket ediyorlardı. Talhayı şehrin harnp bir ~e __ t.IM 
durmıyorlar, beyfendi, bu içtimai bir yatı, bu barlar bu birahaneler hayatı iki tarafın herbiri karşı tarafın gad muş, onun yarasını sarmala ıep--_ 
mesele. Avrupa memleketlerinde par· bana artık cehennem gibi geliyor. Bu· rine uğradığına kanidL Halbuki ikisi etmiş, fakat Hazreti Talha burada tft 
JAmentoya girecek kadar mühim bir ralardan kurtulmak istiyorum, fakat de ~üfsitlerin gadrine uframrşlard~. ki hayat etmişti. Hazreti Talbanlll ~ 
içtimai mesele. nereye gideyim? dedi. Haline acıdı..ı, Blr aralık, Basra e,rafından Kib şekilde sahneden çekilmesi befl'--

Para ise para veriyorum; el aı~m o gündenberi fırsat arıyorum, siz onn ibni Sur, Hazreti ı'-:·şenin lkametga' • müteeuir etmif, onun taraftarl...--
15 Ura verirse ben 20 veriyorum, her· eve alsanız da bu ıstırabından kurtar· na gitmiş, ona iki tarafın muharelx dan borçildan onu kaybettikten -'" 
kes elbise yapmıyor, izin vermiyor. sanız... ettiklerini söylemiş, hazreti Ayşe hay· muharebeye devam etmekte falde,.,. 

Ben kat kat elbise veriyorum. Yine • • * ret etmifti memişlerdL 
durmuyorlar, yine durmıyorlar- Çapkın biraderzade, ne yaptı, ne - Nasıl oldu da iki taraf harbe gi· Hazreti Talha taraftarlannra ,. 

Bu natuk, bu kadar kısa bitmez. etti; ıslahıhn.I etmiş gibi amcasının riştiler?- şekilde bozulmalanndan llODr& ff-' 
Sürer, sürer Necati Beyin bildiği be~ evine yerle,ti. - Bunu bir kimse anlıyamadı.. ti Ayşenin cepheRi büyük bir bah,.,-
on hikAy~ birkaç Nasrettin hoca fık· Artık Necati Beyin evindeki hizmet - Bu nasıl olur?.. uframıştı. Tam bu sırada zıbetıf' 
rası hep bu meseleye girer.. • çi oralardan aynlınıyor ve amcazadf' - iki taraftan biri ötekinin gadrin<' de ayni akıbete uğraması, işi btlsbud' 

* * • orada kaldığı müddetçe aynlacağı da ufradığını söylüyor. bozmqtu. ZUbeyr, hadisabn bu hH -
G~enlerde yine Necati Beye ras- yok... - Harbe girişmeden evel (\için tah· fstenilmiyen bir teldi almasındaa, "" 

gelelim. Koluna takmak itiyadında bu· * * * Jdkat yapmadılar?!. Kimin nakzı 'lh· ra bilhassa Hazreti Talhanın il...-.-
lunduğu şemsiyesini almış, ayaklanna tettijinl niçin meydana çıkarmadılar. den müteessir bir halde didişen ~ 
llstik giymif, hızlı hızlı gidiyordu. - Buna imkan kahnadı ki... ler arasında dururken namaz -r 
Beni görünce uzaktan seslendi: - O halde hadiseyi telifi için bir geldlfi zaman biraz geriUyerek -:; 

- Beyfendi, beyfendi: ne dersiniz çare yok mu? zını kılmak istemif, eCrmuz oflu 
bizim hizmetçi yine &itmiş? dün akşam - Bana kalırsa, siz geliniz de fl,i takip etmişti. 
eve seldillm zamaa bizm hanımın •· Ô .. J dl f tarafı teskin için te;ebbüete Ml'Unu· Zilbeyr namaa durdukta• ,. 
ratı iki kanıtı. ğunme j ? • nuz. Cermuz oilu onun sırtına ~ 

- Ne var, ne yok? diye, aordam. Birkaç gün evvel Osmanlı borçlan· Ayşe, hemen kalkarak devesine bin- saplamıf, onunatını, silahım, Jtsll 
Nihayet öğrendim: Hizmetçi yine kal- nı birden ödemedi.il için Türla,,re aley· dL Harp sahnesine geldL iki tarar, ntl alarak geri dönmUştU. ıal'!_ 
kıp gitmiş! Eli. yüzü düzgün, temiz, hinde söylemedik söz bırakmıyan bl : iyiden iyiye tutuşmuşlardı. Bunlar, Ortada, mukabil cephe erkln ~ 
genç bir kaclmdı, ıtıçlU, kuvvetli idi. fransız gazetesi, bir iki gt1n sonra Ya· söz dinliyecek halde değildiler. yalnız Hazreti Ayoe kalmıştı. Tal»~ 
Bu sefer de bir Jaskançh~ ~bep olmı: nn gazetesini takdir ile anmış. lstan- Sebe oğlunun aveneslnden biri bu Ztibeyrin öldükleri pyl olduktan j,t;l 
yayım, bu yüzden hizmetçiyı kaybetmı bulun bu kanşık üslftplu muhalef~t sırada harbi btuıbUttln kızıştıran bir ra Sebe oğlu ile arkadaşlan fld ~ 
yeyim? diye gayet ihtiyatkAr davranı· gazetesi de bununla öi'Unüyor. harekette bulundu. hamlelerine devam etmifler, ~ 
yordum. Bizden pyet memnundu da.. Öğünmelidir? Hazreti Ayşenln içinde oturdufu harbetmek latemJyen taraftarlar .,.-
Her zaman: • • • tahtrevana bir ok attı: Ok, tahtreva· lmlflrdi. ıl' 

- Hay allah razı olsun sizden- ben K h J • 1 ki ın tahtasına saplamnıı ve orada kal- Sebeylerln hedefi, Hazreti Ayfl 1P 
buradan rahat kapı nerede bulacağım? a ve er temız o.aca . mıştr. Onun tahtrevanı etrafında büyük 
diyor: bir pyden fiklyet etmiyordu. Şimdiden sonra kahveler temiz ola· Bu hareket btitUn askerleri hiddet- kitle toplanmııtı. Ayfe, bunlara .,, 
Uzerhtde bir eY hanmu hali vardı; ben cakmış; belediye karar vermiş. lendlrdL Buna şiddetli bir hücum tzı. retti: 
keneli kendime: Yeni mecliste epey tiryaki var gali· kip etti. Hazreti Ay19nln askerleri - Sebat ediniz 1 ofullanm. ~ 

_ Hamdolsun, epey sıkıntı çektim ha- t canla başla harbediyorlardı. Müminle Hazreti Ay§ellin taaruz hede~ 
ama, nihayet iyi bir hizmetçiye düş- 'loıJ,u. .141te rin validesine ftkubulan hakaret on· dutunu görenler onun etrafmda 
ttlm, diyordum. Banu bizim hanıma lann btltUn hiddet ve asabiyetlerini bir duvar teşkil ediyorlardı. .. 
tekrar etmedim. Neme llzım kadınca· Umum müfettiılik tahrik etmiştL Oklar, onun tahtrevanına bfrel' 
ğtza dUşman oluverir, diye. O gUn de muharebe akpma kadıır rer saplanıyordu. ,t 

Fakat o da memnundu, o da her za- Yeni milfettifliklere kimler devam etmiş, ancak akta mtlattl iki tt". Attap otla ile Harla lbni Hlfdl fP 
ınanJd gibi odanm silprillmemesinden, tayin eclileck? raf bir az istirahat için ~lmlflerdi. lu, mevkilerinde aebat ediyorla...._ .,-
yemettn tuzundan, çamaşırdan, Util· Ankara, 23 _ Dahiliye .Ve- Müfsitlerin maksadı hAsıl olmuştu aralık Hazreti Ayşenln adamları.~ 
den fikiyet etmiyordu.. klleti valilerin salihiyetlerinin Bittin gün devam eden harp, iki tarnf sımlanna fiddetle hücum etmlfl~ 

hd bqnnız mamur gibi ldL Artık tevaii ve yirmi bet umumi mil- arasın 'a yeni kan davalan viicude r: snnlanm stlrmtlfler, fakat • ~ 
size hiç bu derdimi açmıyacaktım; siz tirmiştL bir taarruz kal'flSDlda prll~ 
hayret edeeektialz: fettiflik ibduı etrafındaki tetki- Harp, artık i(tiııap edilmez bir teY Hazreti Aytenin dneıdnin • 

_Necati Beye ne oldu, artık hiz. katına devam etmektedir. Reisi- olmuştu. Btlyiikler tekrar toplanaı:ak vaziyet almak mec:barlyetlncle ~ 
metçilerden şikl:ret etmemete başla- climbur Hazretlerinin seyahatten ve anlapeak olsal~r bile yine ammeyi lardL 1 __ ,. 

dı 1 diyecektiniz- avdetlerini mllteakıp bu mesele teskin etmek müşl;ül olacaktı. Onu:t 1- Bir aralık, Hasreti Ayşe ıarar..--
Fakat, dedifim gibi, dUn akşam etrafındaki tetkikat daha ziyade c;ia ertesi gün erkenden muharebe 3" nna emretti: 

evelflince bunun da ~P sittifini tavazzuh edecek ve nihai vazi· nilenmiş ve bUtUn giln devam etmiştL - Hepiniz Hazreti Osmanm ._tJJ)' 
ötrnedim. Ne siz hayret ettiniz: ne be yet ona g6re tesbit edilecektir. Muharebe yeniden başlamıştı. Haz· rlnl tel'in ediniz! ttJI 
nim memnuniyetim devam etti; ne de Bu hususta Dahiliye Vekileti reti Ayşe, harbi durdurmak için bir Onun etrafmda toplananlaJ'lll 
"Necati Beyin hizmetçi derdi,, nihayet valiliklerden bir çok mal6mat çare düşündü. Kip ibnl Sura çatırdı. si birden batırdılar: 
balda.. imtemİf Ye esas itibarile iki se- Ona blr mushaf verdi ve emir verdi: - Osınamn katillerine Jlne~t _,A 

• • • nedenberi bu maksat için top- - Kip, aen bu mushafıal ve ilk 83 Karpdan Hasreti (Ali) bu pı...-
Bir sttn Necati Beye vapurda ras· fa git. En yü~sek sesinle batır! de ki, daymuı: 

ıelclim. hdmJz de ifimlse iniyorduk. lanllllf olan bu notlar ~e rapor- arkadaşlar, silahlan bırakınız da, ki· - Ne oluyor? ..,.. 
Selbalqtılrtan 10nra onun bu hizmetçi lann da tetkikine baılanmııtır. tabımızrn hükümleri dairesinde hare- Diye aonnuf, ona cevap veril~ 
derdini açacaiı muhakkaktı. Bugün Umumi mllfettitliklere Cemil, ket edelim. _ Osmanın katlllerlnt tel'in ~~~ 
d, bir detifiklik olsan diye ben o bah· Recep ve Vlııf Beylerin tayin Kip, mashafı alarak, bUyUk bir ee- lar. 
• J&D&Ştım: edileceği 86ylenmektedir. saretle ilerledL ilk saflara vardı "' _Pek lll ediyorlar. Ben de Ofll' 

- Necati Be7fendl, n .. ı hizmetçi Bu meyanda valilerin sallbi- en yUkaek sesle bağırdı: nm katillerini tel'in ederim t 

baldanu aa? yetlerinin tevsii meselesi de dil- rulan suallere cevaplar gelmiıtir. (AU) nin bu Bklerinl .taya• ~ 
- Evet efendim, bul dam; allkadar- ıDnOlmekte ve valilere idari bazı Hazırlanacak esaılar meyanında otlu, ho...Uanmıf, ve yamadail " 

Jıjmıza teteımır ederim. dedL; sonra --'Ah" ti ·ı · d i ... ıye er ven mesı e zarur kaymakamlann da ..Ilhiyetleri tere dönerek: 
gilldO~ mafih et dim allkadar 01• telikki edilmektedir. ldarei umu· hakkında bazı mllbim noktaların _ lfitiJor musun! delniftl. 
..; d~Ayık bir~ Bizim ha- miyei villyet kanunun tatbikinden teabit edileceği anlatılmaktadır. Etter: JP 
nımda sarat arada, amula utlıyor, a- ıonra Yaziyete g6re idari baZJ Ankara, 22 - Baıvekil pqa - Bırak sl:rleeln 1 ltiften ~~ 
ma seehd pkannıyor. Bir çıkarsa t~ zaruretler valilerin sallbiyetleri• umumi müfettitlik Projeleri llze- tarafmda bize llnetler . :rafdll'~ 
nbrm hazır: nin teniini zaruri kılmaktadır. rinde tetkikatta bulunmaktadır. bir etY olmaz. Sen flmdı 80ll .....,...,.,-

- A hanım, di1ecettm, artık bu hl~ Gerek mOfettiılik teıkilib Ye Don lbrahim Tali beyi kabul se1ret. 
.. tçl denU canıma tak! etti, bunu sa- gerekse valilerin aalibiyetlerinin ederek kendisinden bam ma16- - Son Jaanket ae? 
...... ••· peld.- fakat arlık hizmetçi teni hUIUIWlda her tanftan so· 1Mt almatlarcbr. 
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Hiç olur mu? 
1 

5'ethi Bey bir takrir verdi. Köylü. 
er ahlat yiyor dedi, köylüler açtır di

Ye bastırdı yaygarayı. 
l<'ethi Bey karın ağrısına aspirin 

ayak burkulmasına aspirin, vereme as 
Pirin, kan çibamna a.c:pirin veren bizim 

Çok yaşamanın 

Bir 

Bu kabilelerın efradı 
135 lik 

cateleri arastırılacak , 
~ 

ıçinde en genç 
l1ir ihtiyardır 

yaşında 

5 

e 

ölen 

Sthhiye onlıaşısına döndü. lngilterenin ilim ilemind yük- içi kuru meyva gı"bı" ceylerlc 
Söze (aç) Iafile başlıyor. Ve arkı:ı.· ' "' ından takrirler yağıyor. ıek bir şöhret sahibi olan Mis iktifa edeceğiz. Yanımızda sine-

. Köylerde b m:ıene yokluk değil bol- Jil Kosley Bat ilmi tetebbülerde ma teçhizatı da bulunı:ıcaklır. ,, 
tık ,.ar. Tütün bol, buğday bol. üzüm bulunmak üzre Himalaya dağla- Mis Bata, Cenubi Amerikada 
lol, incir bol!.. rına doğru hareket etmiştir. Bu lnka medeniyetine ait muhim 

Ckrçi bu bolluk bir derttir. Ve bu- ilmi seyahatin sebepleri çol:ı keşiflerde bulunan doktor lrvin 
un çaresini bulmak l:izımdır. mühimdir. Kendisi bunu Londra Berd refakat edecektir. Kanada, ' 
Köylünün derdi, yokluktan değil, elir. gazetecilerine anlabyorken şu Avusturalya, Cenubi Afrika, 

'eki fazla malı satamamaktan dır. sözleri aöylemİftİr: Nevzelanda hükumetleri heyetin 
li'ethi Beyin yerine ben olsam şöyle "Himalaya dağlarında, şim- masraflarını deruhte etmişl r. 

.ıir takrir verirdim. H d l d diye kadar meçhulümüz olan in istan prens eri e yardım-
" 1 - Köylünün istihsahitını harice b Iarını vadetmiş bıılunuyorlnr. 

Se\•kcdenler köylüyü azami surette is· azı kabileler vardır. Şimdiye. 
lisrnnr ediyorlar. Ye maliyet fiatm ı kadar bunların yaşayııı hakkın- Deyli Meyi gazetesi bu müna-
11rtınyorlar: da birşey bilmiyorduk. Bu kabileler sebetle yazdığı bir başmakalede 

Çünkü liberal iktısadın devlet mü- içinde öyleleri var ki, çok uzun ıu sözleri söylüyor: 
daiıalcsindcn uzak kalan komisyonc .· yaşıyorlar. Mesel8 bunlar ara- « Miı Kosley Bat ile doktor 
~an onun malım dışarıya ~ıkarmak sında vasati yaş, 135 tir. lrvinin Himalayada yapacaklara 
ıçin istedikleri gibi har ,·urup harman Benim maksadım bunların na- tetkikler mağarada yaşıyan ve 
6av ... _Jv.lar. sıl yaıadıklarını, verem ve kan- 'imdiye kadar esrarengiz bir 

2 - Türk köylüsünün istihsalatım serden nasıl korunduklarını tet- halde kalan kabilelere ait ola-
8ahitJere ucuz götürmek için demir- kik etmektir. Biz hunları anlaya- Mlc Jil Kasley caktır. Bu adamlar çok uzun ya· 
Y?llannı bimz daha fazlalaştırın ye bilirsek bütün insanlara fayda bu kabileleriQ mukim oldukları şamakta ve sonuna kadar sıh· 
~ç :ımazsa ecnebi kumpanyalar eliJl· verecek neticelere varacağımızı mağatalara girecegız. Beraber haHerini muhafaza etmektedirler. 

h
e ulunan demiryolların tarifelerine zannediyoruz. ,, ··t·· u. • d Kanser ve Verem bunlar içinde 
akim olun. go urecegımız eşya son erece tahribat yapmıyor. Bunun se· 

3 T .. k k'" 1.. "Hindistana vardıktan sonra hafif olacaktır. beplerı· ..... ·1 0··gu renmek çok mu··fs'ıt - ur ·oy usünün incirini, üzü- •• 
ltıiinü, buğdayım, tütününü pamuğunu DayiJing meYkiinde yerleşeceğiz. Tetkiklerimizi yaparken et ye- olacak. Onun için bu heyete mu· 
tarladan fabrikaya kndar hükümet Ondan sonra yi.ikseJe yüksele miyerelr kuru üzüm, ceviz, badem vaffakiyct temenni edcr:z. 
k.ontrolunda gönderin. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a•••••• 1 ••••••••••1 •"1 1 •• 

4 - Köyfünün eline geçen paranın Poliste Yeni bir 111ecn1ua 1\lüııhal n1eb\ısluldar 
kıymetini yükseltmek için bir iktıs<!t 
l>rogramı yapın \'e memlekete dışardnıı 
Relecek mallan devletin müsaadesile 
Sokun. 

Ünü alınan kaza Ankara 22 - inhilal eden 

24 Kfınunev~I 1930 
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u ahşam ls!anbu da 
• r:ıı <"d-'z'l"n o :ı 1-ndar alatuık:ı 

1 ~·' 

Sinemalcn ; 

Alknzar - Du .,:ıclan uz:ık 

A cmdnr - .\~k ıc--ıni gt'Çidı 
f rlisıik : 1. ~ t:ıı g 
Asri 1\ uk in tı~ atr u 

Bei kta~ H liı.I - Po ta 
Etuvııl Bnllh 8\ k 1 ::ı,ı 
f lhamı o - fü 1 1 r mub:ıreki 

Ekler Yun:ın t \ uo uupu 
Frnnıız - hl\ d t t pu 
Gbryo l.htdı alit 
Hnle Uslcüdar \o f•to caııbazh:ıııcsi 

Kemal B. - i':ınlı d ı i ''c.r 
Majık - (un ü ~eni t'\l\orum 
l\~c'ck - Par mont ~ ref geçidi 
Op rıı - B r l.C\\.cn'n .;ııkmu 

Sı.reyya Kadıköy 1:1 c•li muamma ı 
'-"ıl' - 1). 11\:ICfon ll.f. k -,- DAVET 

Bu suretle dışanya çıkan paralarn 
8.dedi azalır. 

Vesikasız bır şeıför az kelsın 
bir faoieya sebep olccektı 

E\ velki ak,am Kadıköyünde 
ehliyetnamesiz bir şoförün kul
landığı bir otomobil büyük bir 
faciaya sebebiyet verecekken 

Şehrimizde Farmakolog birli
ğinin fikirlerini neşretmek üzere 
Farmnkolog ismile yeni bir mes
leki mecmua neşri için muallim 
kimyoger Naşit Rifat Bey tara- ltalrancn ders 

meb'usluklara Liman şirketi mü

dürü Hamdi, Memduh Şevket 

Ye Saliih Cimcoz Beylerin nam-

5 - Harici ticnreti devletl<' '· :n, 
'lkü köy) il A nupa pi ya.sa hı~ 

aan elden mal go .. .. c ı·uı. 
eı ondan çimlenmek iste 
l'e rekabte temin edilemez. 

<-an 

Derdim. 1 
. Fakat o vakit Fethi Beyin meşhuı 
lıheraJizmi, meşhur komisyonculnrı, 
~eşhur ecnebi sermayedarlan, ve it· 
alat tacirleri top atarlardı. 

O zaman onun ga,ıırcuklan zarnr 
tderdi hiç böyle şey olur mu? 

Sadri Etem 

Bir tavzih 
Benim imzamı atarak bazı 

dostlarıma mektupla meçhul 
bir Hanımıo müracaatını haber 
aldım. H;ç kimseye her hangi 
bir taniye mektubu yazıp gön· 
dermediğimi tavzihe lüzüm gö
tOyorum. 

Tıp fakültesi sabık müderrislerinden 
doktor Mehmet Fahri 

tesadüfle önü alınmıştır. 

Şoför muavini ihsanın idare
sindeki taksi Üsküdarda inşirah 
sinaması önünden aldığı müşte

rııını Kadıköyüne götürürken 
geçilmesi memnu olan bir yola 
sapmış o sırada ayni yolda ka
çak balık taşıyan bir hamala 
çarparak adamı yere düıürrnüş
tür. Hamalın ayağı otomobilin 
altında kalarak ezilmiştir. 

Ihsan bunu gorünce arabaya 
birden bütün süratini vermiş, bu 
ırel'.erde kapalı duran berber 

n dükkanına girmiştir. 

Acemi şoför buradan kaçmak 

fından imtiyaz alanmıştır. Fenni, zet gösterilecekleri söyleniyor. Tiirk Ocağında ltalyanca der-
iktısadi, içtimai ve sıhhi mevzu- s· başlamı~tır. Bu ders!cre işti-

lar üzerinde neşriyatta buluna- aza.oma. iıırL" n rak etmek iste,enlerin bir an 
cak olan bu yeni mecmua pek ~ • ! evvel Ocağa müracaat etmeleri . .... ,. 
~=~:~.~ a İr. lişar Sada sına konula- ~ i k şar . E an d 1 r ~ ~riz:cır.ar.:m:c~d~ii:::ı:m::iii:e2"k:!!tG:e~d~r::..!.~~~~[::!:::!!C:~ 
-~-=-=========== :: llansız kazancı artırnıttva H Darül ı>edayi Temsilierj 
h ık M :.:. fı 1 d ücuma ka 19mıştır. ünazaa = .. =. savaşma c, :ava a ta- ~.~.· 
esnasında Süreyyanın elbiseleri :: J aresiz uçmıva çalış- :: 

Yırtılmış ve çırrıplak b~r halde :z malc gibrdic :ı 
karakola götürii°lmüştür. H Ticaretin=zdc, san'atınızda ~:!:; 
Şark dem ryoilEJrınd~ bir sirkat i._·: .• muvaffak olmak istiyorsanız ::::' 

Evvelki gece Şark dcmiryol· gazete ilanın ebem n yet ve 

Bu aho:ı.m 

ıent 21,3() da 

3ir kavuk 
devı ildi 

ISTAHBUL 6ElEDlYESİ 
uıJlıılWMf 'µ,u 
11 ıff1 111ııı illi 

ları Sirkeci bilet gişesinden 900 :.::!:.· riniz : Gazete ilanı ilfınlan ii 
lira çalınmıştır. Gişe memuru en ko'ayı, en ucuzu, en tc g -
sabahleyin geldiği zaman g"şe- Ei sirlisidir. ~1 

1 i''l 111111' Iki tablo 3 
perde 

nin kapısını kilitl;, falrnt kasayı U işte ilan tarifemiz: ·.~=:~:.·: 
açık bulmuftur. Poli tahkikat :i Sonuncu ın>ıladıı !'iutın Kuruı 12 5 

Yapmaktadır. :! Sinci 2) •• 

~ 4 i.~. 

~ { zao: Müsah"p 
z11de Ce Cıl B. 

1 1Iı.11111il1 
Bu al..~ m uniform:ı'ı z:ıb:t:ına 

l ılctl.:r<l ten ılı\t 

için Süreyya isminde bir arka- ısır c' ı 
Ala ) n.ınıl:ı çacul, ıır ti\ otroya 

k:ı1 ul o"un•r :ı' 

Rc-ıml 11.'.ın'ar, s ınuncu eBulB lıı 10 Kr fıb;!::::!::z::rnc~x:=~:;:.:;;:;;;::~:ll!::~~ daşile çalışmış fakat, devriye Evvelki glin Çongelköyünde 

C J 
gezene polisler tarafından tutul- kuduz bir sokali 1 öpeğı iki kişiyi 

E B E D · muştur. ısırmıştır. 
~ E H i R D E Süreyya polislere karşı gelmiş Köpek öldürülmüş, JSırılanlar 

~~~~~~~~~~~~~~~~v~e~t~~k~~~a~ı~ı~n~a~s~o~k~a~~~t~a~z~a~b~ıt~a~y~a~~d~a~lı~a~s~ta~b~n~e~y~e kaldırJlınışlardır. ~ 

Kuc!uz bir k6pelt iki kişi yi 1::1=:. ~ ·:. " ;~; l.~: 
=:=: 1 :: l len rn em urumu z size f,. v- . • ;p-ı:::ımııu.nZ1!'3!11'lm!V"lır:ıı::ıs::::lm!ll~!IC!:==!:ll!!E'11~ 

:: dalı bir iliinın ~eki ve üc- :: 
~~ reti için hizmet etmeğe ha- g 1 

•• d :ı 

1
:: zır ır. .. 
:: : : :::: ::: :: .: .::::: :: : :: : : ::: : :: : : ::: :: ::::: ·: ::: :: :::: •. i 

Tefrika numarası: 15 
~azan : .. Garp cephesinde •• ,. müellifi 

Erik Maria Remaıgue 

a~ker~ el kaldıracak atlnmlnr ~usınıı'? suyor. Uirdenbire hn.çnı1laı~n n.ir. tr:· birl\nç nclırn il erli) eren. bi~~ bn~~ı:ıyor: 1 Zaba :o_ı m:ılr ı.c'. ~ ) al I~ 
Dız çok bakayım teres! .. Af dılc !.. se tarnfındnn tekrar gcldıklcrrnı go-1 - Arl\adnş mı) ız? De ıl ntl) ız? - lh ıl. 1 im ... n.ııı ıle Lıı Oıl.11) an 

Tayfayı Ludvigin önünde eğilme~e rüyoruz. Gidip hendilC'rinc ) ardımll Yilli hu sözden o kadar nfnllnclı f,j 1 ize ·u: nnnJır .•.• 
mecbur etti. Öyle bir dehşetli hali tedarik etmislcr. Yilli hemen HifcJini birdenbire cc,~p n~rcme 'i. • 'i ut) et \illi gulm·) ~ ha_ln•' : 
vardı ki korkmamak kabil değiMi. omuzlıyor. Diyor ld: 11.enc}ini toi)lı) arak hiddetle sÖl"lt>ncli: - f'e :n hu nırnlet 1 ur•'lrırı 'htila· 
l{ükrerli: - Hazır ol! .. Dil,kntli ateş!. - Vay canına be... Bu·rn hi~ izi' lin ne kadar i. i .. r r s :,1 b .. nt'nn 

- Diz çök! Yoksa seni gebertir, par Gözleri kırışıyor. Luıhig revolveri- 1 sormahyız... l\:orkak hcrifl"r.. Jçimiz IJ:ış'.a gayeniz )O a .. 
ça parça ederim?.. ni cıkarıyor. Ben de tüfeğimi hazırh)ol<le kim evveltı yaraiı bir adamı <lö\mi Tezyif ile }ere C".ürdii. O ,:ı• it ı;o· 

Herif inliyordu. Lud\•ig e:.yalarrnı r um. Biraz evel baynğ-ı bir yumruk ye lmlktı? lak seri ndımlarta \ illi)e do ıu )t.İrÜ)" 
toplıyar:ak dedi ki: lmvgası oldu. Şimdi ir;; dddileı:;iyor.ı Beril i tcrcddiit ediyor ,.c arı.asın rek dedi ld: 

_ Uırak gitsin \'illi! Jldnci bir defa kendimi.ı..c taarruz et· dakilcrc sordu: - Affc lerci 1... r.· · fnıtac:ını da i 
Villi hayretle cevap verdi: tirmck niyetinde değiliz. - Böyle lıir ~ey yaptınız mı? tiyoruz. Arlı]\ harıı oiı H)ncal, lcin k: 
_Deli misin yahu? !{olunu hu hale Soltakta biribirimizden Jıir kaçar a Bir ı:;es ir;;i<lildi : kacak. itı an ı,ao:aplı~ı ) :.rı?mır•c •!-; 

koyan heriflere.. dım mesafede ynyıh)oruz. Bir ara) :ı - Apulctini çıkarmak ic;t"!lle-1i de . lli?. artı' insan olm·ık harp makine .. 
1'.,akat Lud\·ig yola bile koyulmuş toı>lanarnk hedef tcr;;kil etmcmc~c dil, Ya~lı ndnm tel.rar hize <fönclii: kılığmclnn kurtul mal\ i tiyornı. 

tu: kat ediyoruz. llerledi,.:iıniz sır.ıti. \'il - Nerccll'n gcli) orsunu~'? \'illi, Lüch ine "'argı mduki ç"murı• 
- Bırak canım gitsin!.. Ji tehdit cdiror: - Ner elen olacak? Cepheden... 'ı'Ö tcrcrek ce,np 'erdi: 
Yilli bir şey anlıyamıyordu. - Yirmi adım ) altlaşınca ate~ ede- - Nere) c gidi) oı·sunuz? - A-;l ol un ... Senin gib! bir eski mu 
Birnz düşündükten sonrn başınr ceğiz! ... - ~izin Mitün muharebe de\amıı harip prouramını bö)le mi tatbil,e 

salladı ve tayfenin yakasını (,oym·er- Tanrruz edenler endiş"lcniyorla:·. en kn!dı('1nız yere ... Oh.. başlnr ... 
di: Biz ilerleme~e devam edi) oruz.. Hnzr· Adam cel\etinin içi hoş !·olunu sal· Sonra bir iki sıçrnyı,. ta ı,alnbalı.,a 

- Pek atrı ! .. Defol lıalmyım !.. lan tiifckleriııi hazıı lıyor. lıyarnk de H l\i: erişerek gül reeli: 
Maamnfih tam ötcld ka~arl>en n..ı.a. Yilli tüfc~inin en niyet tetii~ini koy - Ey :ıl'I adaş.. Ben bu kolumu o- - Siz adam mısınız? ... Adam mısı-

- Sizi pis domuzlar sizi .• Harp sür sından bir tekme yerleştirdi ve iki <le· duktan şonra \'zerinde kalnw olnn Y<-"' cak l'asında kaybetmedim. mz siz? Siz askerin gölgesi hile değil-
diiğij müddetçe ,·apurlarınızın için ele- fn takla nttırdı. gtıne bomba) ı bir eline alıyoı, ve ses- , Vi!li hu ~ö:.ı:c hcyccanlanra:ıdı. EsJ.i 1 ı;:iniz... Tüf ek tutuşunuzu görenler par 
&a:rfiyc hayatı yaşarmış gibi yaşadı- • • • • • 'eniyor: tavrı ile cevap ver~i: maklnrınızı kırnc:al,ı;:ınız diye korl ar-
llıı,. Bir top sesi bile duymadınız. Yolumuza devam cdivoru1~ Yilli - :Cçc kndnr sa "Iyorurn.. - Dnlıa fena ) :ı ! ... fh le fı;:e bvylc lar haydi ... E,·Jcrinize dönün it süıll· 
~ nhus ağzınızı nçmn~ için şimdi mi hiddetlendiği zaman <"encsi durmaz. ..o val.dt nl"lc. m' :ı.puletl"r! ı:ıöl iil-,ac;ker knçnğı heıiflcrle IJuluııduğuna üI 
'nı buldunuz?.. Cepheden gelen Bi;>ıına küfrcdiJ•or. }"akat Lud\'ig su- muş zabıt ccketı olan "!Jlıca hır adanı utan- (Bitmedi). 



-6 VAKiT 

J;ı filfü@füllili ~~~filt ~ Fen fakültesin- Vasıf B. rsrar ediyor 

( 
Romanımoı hakikat . l '77 ~ ~~:: ·, ~::~r~~ .. 3000 liran n makpuzU 
hak ikatimsi r o man: 22 ,..4 (J. ~ f d ' 
--------- M. llovasa muvakkat olarak verilen nezdı•md.;.. ma uz ur Bil ig· m b ir şey varsa tavaıı ara- vazifeden alınarak asıı vazifesi oımak '""' • " 

lazım gelen bir memuriyete tayini hu· 

sın da (leçen çd(!mlı k Qecclerinin •• ~~;•nda ••• ııüzıuk Y•pılm<ş oıma•• Zeynel Besim B. y azdıf}ı son y nzıda bil 
sam ~~h·~ içer.dim, ayıksam sarhoş ol- İşte \'aziyet uzun zamandanberi b<ly i t n bahsedUmemcsini istemektedit 
mak ı~ın ıçerdım. le de,·am ederken müderris Vehbi Bty, Ş C . 

Ne kadar artist tanıdım? Bilmiyo fakülte meclisi kararile 1\1. Hovasa tc,· , , f n d aldıg· ı 30-;-lirarn 81• üzere tesbit cdümiJ:ti. Bu para veril· 
ı · 1 • · .. ? • 1.•• ası ey en . y 

rum. sım en ne ı l.. • • Hatırlamıyorum. di edilen dersin, müderris muaYm ıgı · . f k.d 1 • · satnn Hizmetçi Zevnel di • 
. '-'. .. 1 . d b • A N .1 . )as a ı e erını . , ,, l 9r 

Bıluıgım >ır şey \'ars~ ' o a, enım ~ ne tayin olunan muavini dem ezı ıı Besim Beyin 6000 lira daha istediği \ 'C /Ju husustaki makbuz ve Zcyne ııP' 
,.~n a~.a~ında g~çen ç~lgınlık geceler·ı· n.. tarafından verl?'esine karar ,·er• bu ,·erilmeyince yeniden Halk Fn-kası sim Bcu~n el yazısUe yazdığı mekt el· 
nın Bukreş, Atına, 1 eşte, Halep, \e mıs ve bu hususta bır taraftan Adem 1 h' d" d... .. nlu"mdur Dünkü lal' nezdınıde malıJuzdur Bumua {/ • . :. • f a ey ıne on ugu m, · · ıstı-Mıs~rda anlatrldrgı, ~e~ı t~nı~ıya~l : .. Nezihi Beye emir ~erirken diger tara. nüshamızda hem Zeynel Besim, hem diğim z?nıan. tekra~ altı ~in lira r~· 
rın ısır, n tanıdıkları ıdı. Çunku ark.:ıt- tan M. Hovası da bır mektupla bu kara Vasıf Beylerin bu mesele hakkında di, vcrılmedı. Bu ızalıatım, son ~ ır 
ler, şehirden şehire zevk götüren bu rından haberdar etmiştir. mütalea ve fikirlerini de yazmıştık. Du riyatın adi mahiyetini tamamen giiS i· 
i~sanla~, her gittikleri yer~e. kendilı · M. llovas ise m.üd~rrisin ~eclisi?in havadis arasında Zeynel Besim Beyin, rir Gazi Hazretlerinin kend~ine ef11~i· 
rıne aşmalar buhırlardr. Bızım tav.ın kararile tayin edılmış oldugu vazafe· artık iğrendiği politika hayatındnn ı;c· ni tebliğ ve ismet Pş. aleyhınde f{l • 

aras_ı da bu suretle dilden dile dolaşı- den anılmak ,.~ diğe~ bir vazife~e f!~~ kileceğini de zikredilmişti. Bugün aldı yctte hulunmıya davet etti~inı hak/.;;~ 
yor:· . . mek !çin yine bo~le. ~ır karar ,·erıldı~ı- ğ'ımız Hizmet gazetesi (ilfm) serlevha· daki tam.amen yal~'!. olan ısn~tl~rı aft· 
Dır akşam, Asma lı:. . .::-;.ttc Robın o- no vakıf olmadıgı. ıçın ~utat .olan sa· s ile Zeynel Besimin mathuata vedam:- rar lekzıp ctme/..lıgıme, bu çırkı~ jjıTI 

telindeki artist kahvesine!~ oturuyo '"· atte dersaneye gırmek ıstemış, fakn.t mesini neşrediyor. Geç l.ıile kalmış o· Uil• tezalıiirü /;arşısında artık ıuz 
dum. ıH nümde, çay kaclehi i~inde şar .. p kapıdan içeriye girince daha eYel A- lan bu ilan ı:;udur: var mıdır?,. 
vardı, ve yazı yazıyordum. Birdenbire de~ Nezi~.i B~yi~ kürsüye ~ık.?1ış ."'· Orhan R~hmi Beyin malUnıatım r e ..:,:;:.;:=========;:;-;il 
arkad n iki el gözlerimi kapadı. Bir:si dugunu gormuştü.r. Bunun uzenııe rızam lıUafındald neşriyatı beni yeni Dişlere dikkat 

Sunullahın 'krokilerinden kıkır kıkrr gülüyordu. Adem Nezihi Beyan dışarıya çıkma_sıııı .. d lelere sürüklemek istidadını 
· t t · t' O da kabul etmeyınce muca c iki 1:ün, tereddüt, ümit, bezginlik Gözlerimi kapatan ellerden bunun ışar~ e mış ·~· . . gösterdi. Halbuki ben politil:amn ça· 

dolu iki gün geçti. bir kadın olduğu belli idi. Fakat kiru': malum olan hadıse çıkmıştır. murlu mücadelelerinden arlık bıktım. 
· s·· ti' b. h k ti · d .. d.. B Derhal ka,·dedelim ki burada M. Ho , .

1 
-Selaniğe gidebılmek için hazırladı- ura ı ır are e e gerı on um. u . • . , lJu sebeple siyasi hayattan çcı.-ı m en <' 

ğım bütün planlar suya düstü. "Size kendisini Dudapeştede tanıdığım ve vasın da bır hatası v~rdı~. Bu ~~ft ,~. !.arar ı•erdinı. Badema elime kalem al 
· ~ · • · · · · Jevki kendisi usul daıresınde vazı esın Yunanıstam meldupları yazarım,.,, İstanbuJa go. ğı zaman, onu 13tısmar · 

1 
b"J d aneye ... j. mak şöyle dursun, matbaaların kapılrı 

"K d' d'" 1 • u·-· · t • 1 d. b' ·· abahacıdan den ayrılmamış 0 sa 1 e ers "" . . d . 
b. aç ·sıeınt~ ırk udşman .. ıgınık be' ıgımıı e r .. cg·c ça._ ışan a ıff ıkr mulrd : p· .· rip te orada Adem Nezihi Beyi gördü· rından geçmemek bile nıyetın eyım. 
ır mı e ı ya · ın an go rme · ır gaze· lrurtarmaga muva a o ugum nı • .. • d . ·erme!· Gazete ve matbrıayı, borçlarımla v e: 

· lak d d. . .. · ·• · d ı · . k ·d· " U zaman yapacagı şey er::. ' • teyı a adar e er,, ı)e gazete mudır· ı mın c uu mncar ızı ı ı. ~ . k . '"d . uauı·n ·· bil· .. mum nıtlubatile Orhan Ralımi Be· 
1 · - ·· ır.ın ısrar etme "Ve mu errıs m • • • u erıne yaptıgım muracaatlar hep omııı ~. - 1 k deg· İl· ye devredit'JOl'um /Jugündcn itibaren 
·ık· · · ·ı r nı sıhıftan çıkarmaga ça ışma • sı ıntılerı ı e karşılandı. 'elhasıl ol- f f k··ıt . 'd ·csı"ıte azete ı·e matbaa ile maddi ve mancl'i d di. O derhal en a ·u esı ı aı ..., (J 

ma 
1

' •· ·acaat ederek kendisi için muayy~ıı lıiç bir alakam kalmwmştır. Mesleğe 
Benim titiz \'e sinirli hallerimi gÖ· :ı~~ s~atte dersancye girmek istemiş j. tertemiz girdim, tertemiz çılayorum. 

ren arkndnşlar da benden uzaklnşm g- d d.. b' zatın orada bulunduğu- '7fk. . ıımıi•ıenin sadece buna inaız. ] d Çti k .. d · ı · ·· d '.kl . !ile e ıger ır ,~ arı un 1, 

ar L n u aıma ne::;e ı gor u erı .. .. ld ğunu anlatacaktı ve · "'derı'm . . nu gormuş o u nıasını rıca " ·• 
bana, onlar sade eğlenmek ı~ın yalda- . h t . ı· . kt" Binaenale,·h Adem . t l' . b b. e 

• b" • • . . . · ızn n ıs ı)ece ı. ,, Son ncşrıya a gc ıncc, en ır ş u şırlardı. Hıç ırısı tasa~vur ctmezdı kı N .h. B ( b'r idare hatası ,.e M. .. . -· G /,· v r B 
'h b' . b 1 d d . ezı ı . sır ı soylcmıyeceuım. ere• ası ey, nı ayet ır ınsanım, en m e ke erım 11 • · asabı···eti neticc~i ola· R 

1 
• B b b ı .· 

1 ovasın l ers1z • .• · gere Orlıan a ımı ey, u a ısı 0 
ur. rnk haksız lıir muameleye maruz kal- kapasalar çok dalıa iyi olur zannede-
Şeyh Memduh bile beni, bütün ma· mıştır. rim. Her/ıalde lıcr iki taraf ta bu nu·-

nasile asmıştı. Kendi kederini göster· Hatta M. Hovasın hayvanat müdcı: sclede benden dalıa fazla malumat is· 
nıemeği, onu saklamasını bilmeği şiar risliğinden alınarak asri ihtisasını tcş- temcsin ... Ve bana hücum vaki olma· 
edinen Şeyh 1\lcmduh, kederli adam· · k f' t' 

kil eden bir vazifeye tay im ey ıyc ı sın.. Söylenmesi lti;ını gelseydi ı·c za 1ardan vebalı imiş gibi ka~ardı. Bunda d 
h I·'· d F k t k' b Sunullahın krokilerin en müderrisin meclisinin kararına iktmın nıan miisait olsaydı ortarıa ç:kar, ben a uı.ı :var r. •a a ne yapayım ı en . . . 

11. ht b" fk t b "rn minnettarlıktan rni:tn· .... ll·t etmiş olsa inle yıne bu karann usul da töylerdim. Sabık meslektaşlarımdan teı!e ıye mu açtım, ır az şc a e· · · '• · . . bı··· · · 
• k ta b·ı· d. o d h ı ü'dug;unu zannt.ttiğim iç:n o zam : ıresınde M. Hovasa te ıgt ıcap eoer· da ricam şudur: nı ur ra ı ır ı. nu ara ım, u aına · . , . 

d k dl · b ·· k"· ·. t• reddettiğim büyük bir muhabeti varlı. dı. Beni unutsunlar ııe benım şu nıcs-ım, ve en mı, ugun u cemıy e ın . . . . . . .. • . .. t hl 'k t "" . · · •· · · 
] A b. k ı k .. kt Fakat artık ben şımdı o eskı ::ı.darn de- Ilalbukı hızım dun..u n u a ımı... · k ten arık bır alınla çekUdıgıme ıfı· e an ır u~r.r o ara · gorme · e ısrar . ~ 

tti w. 1 f; 1 • b ' ·t ğitdim Onun için boynuma atılmı~ rı- göre bu dersin l\I. ·:oyasın uhtesınd mat buyursunlar. Pek fazla meraklı· 
e gı gece ve zev i .l emme ıraı. ını · d • •. . h .. f • · • l' · k ra . · l 
1 . i . . ki , k ·'f . . . 'lan Piriyi, hiç en·elce yapma ıgım .J • alınması enuz a ...... e mec ısı n ı ,. farı yazmıyacaldarına daır namus arı 
çersı c ns cıns ıç '\e e) ı '\erıcı zc- .. .. ·ı · b · " r. k • · b , 

hi ı d 1 b. 1 ı-t b' surette \'e ağzından opunce, na arzedilmiş olmadığı gı n u vazı ; üzerine soz r•crerek r;onuşma · ıçın c· r er o u, ır gram ı ~ an ın gram- . . . . 
1 
.. h kk . . .. . . K ·ı · , . 

] • k d ı t l'f · l t f d O ı.: ·1i ne oluyorsun? nın Adem Nezıhı Beye teH ıı a ın· nı cmmdc gorcbılırler. arı crıme H ıga a ar mut e ı şışe er e ra ırn a - • . .... • · · . , . 
k d 1 1 · · ld ı A da da henüz meclisçe; bır karar ,·erı .· meslektaşlarıma arzı veda edcrrm. ar a s arın yer erını a ı ar, ve sma· • Her şey .. 

JımesÇ°it 74 numaradaki tavan arası biı' _ Bu kadar zamandan sonra mı? memiştiı .. .. Zeynel Besim 
gız. li sefahat odasına döndii. r · • .4 • •• Dün duyduğumuza gore fen fakul- (Hizmet) in ayni nüshasında Vasıf - ~ır sarap er mısın.. . . . • . · b' · t f ı. 

Gündüzleri vakit bulduğum zamnn .. .. .. ~ tesi rcıslığı bu hadısenın ır suı e Cw Beye hitaben sudan bir yazı yazılmnk· 
• • ' r' ustu. Yuzume uzun uzun Ye garıp, h"" t' · ld • kani olarak ha · ı k t Jar gazeteye uğruyor, ekseriyetle de . . 1 k S k 1. 1 . - • um ne ıcesı o uguna ta ve mumaıleyh ya msız ve rava sız· 

• . • • . .. . ga .. ~ >a tr. onra, e tme en agır al{ır . . . . . k . t'l H" tt n · ·. 
7azılarımı evın hıçmetçısı ıle gonderı· .. ·1' k. d1Senın ızam edılmemesıne arar ver tara çatmamak şar ı e ızrne e ı m 
yordum. soy ıycre · miştir. Bu münasebetle meselenin hattı terini yazmağn davet olunmaktadır. 

- "'.::::?,dedi, Selanikten geliyorum fak'"" w meclisine bile verilmemesi d : VASIF BEY ISRAR EDiYOR Bandi ile Lili her gün gördiiğünı (Sonu var) .. 
1 1 

t d' 
yegfıne ahpaplardı. Uç ay, onların de- şünu me { e ır. Diğer taraftan Vasıf Bey iddiaları· 
)aletleri iJe tanıdığım muhtelif artist- Ticaret aleminde : Diğer taraftan gene fen fakültesin na Zeynel Beşim Bey tarafından yapı-
Jerin iz bırakmıyan dostlukları ile ges- de bir sınıfın bir içtima münasebetilc ıan mukabele halikında şu sözleri sör· 
ti. Mehruka1cılar cemiyetinde der~te bulunmadıkları görülmüş Ye bu lemiştir: 

Bazı l<imseler diş!erinin dipl: 
rinde ve bilhassa alt ön dişlerı" 
nin arka cihetlerinde birikeO 
taşl ara hiç ehemmiyet vermeYi.P 
onları öylece saklarlar ve bıf 
mütehassısa müracaat edip ça· 
resine baktırmazla!". Halbuki bU 
taşlar kamilen mikrop yuvaaıdı~· 
lar. Ve dişten ziyade diş etlerı" 
nin zararına olarak dişlerin dip" 
!erinde bulunular. Diş etlerinde 
hasıl olan muhtelif iJtihabatıPı 

dişlerde vukua gelen bir çok 

çarpıkJıklarm ve dişlerde görü: 
len bir çok ağrıların sebepler• 
bu taşlardır; bu taşlan kaldır 
madıkça bu gibi rahatsızlıklar 
dan kurlulrnağa imkan yoktur· 

Diğer medeni memleketlerde 
halk altı ayda bir defa veY.' 
senede bir eli~ tabibi veya dişçi" 
ye müracaat ederek ağız .;e 

dişlerini umumi surette muayePe 
ettirdiği zaman bu gibi taşlarl 
da imha ettirir . 

Bu taıların yüzünde11 basıl o1" 
muş bir çok diş eti rahatsıziıkları 
ve diş ağrıları biliyoruz ki bunlıtr 
kaldırılıp lazımgelen tedavi ya· 
pıldıktan sonra hasta rabat el" 

miştir. 

Yemek yerken bu taşlardan 
kopan bazı parçaların yutulın~· 
sile hazim cihazında da bazı arı' 
zalara tesadüf edildiği vakidir• 
Görülüyor ki bunlar çok mazar
ratlı şeylerdir. Onun için bizde 
de halkın bu noktaya ehemmiyet 
vermesi liizımdır. Lili, bazı akşamlar, daha doğru~ Mahrukatcılar cemiyeti idare hol'm.da bu talebenin dikkati celbedil- "Telgrafınızı 5imdi lzmirde aldım. 

sabahlar, bardan çıktıktan sonra s.... b H mistir. Bu hareket bir daha tekerrür (llizmct)salıibi ile aramda teati edilen :\ot: Karil erimiz"n dişe ait soracaklat' heyeti intihabatı ugün avyar - l d• 
mimt olarak tanıdığı (vice) arkadaşı·~- . • ederse bu tarzda hareket eden talehe rıe gazetede vaktile r.eşro unan mel.- sualltrc ve nıü~küllcrine bu sütunlar 
rı ile odama gelir, derhal bir alem ku· hanmdakı cemıyet merkezinde imtihanlara girmek hakkını kaybede· tuplar nıiinasebetilc (Hizmet) ga::ctc- ce\•up vcrıneğc çalışacağı1 .. 
rardık. Uyuyorsam uyanırdım, sarhoş· yapılacaktır. cektir. sine yapılacak yardım .~ bin lira olma!: Diş tabibi Suat Jsnıail 

1 -·-------------------------------------------------------------------------.. "' ~7 " T ?t T· '"' ., .. , 41 keri orada yere oturmuş, altın telaş etme! Henüz mahvolmadık. çirmedim. Çıkar.p yine bUtilr> 

Cimmi yine çalışıyor, fakat ar
bk çılmrdığı altınları büyiik torba· 
ya koyacak yerde gizli gizli hencl i 
heybesine saklıyordu. 

Dargınlıkları ertesi güne kadar 
devam etti. Bir vesile bularak ba 
nttılar. 

Deveye bakmayı yine unutmuş 
lardı. O da tekrar ipini koparmıJ. 
çadırın etraf mda bütün süratile 
koımağa batlamış bir türlü tutamı· 
yorlardı. Yoruldular. Bitap kaldı
lar ve itlerinin başına clönmeğe 
mecbur oldular. Dir az sonra tok
mak seslerinin gürültüsüne gelen 
hayvanı yambatlarında goruncc 
yeni bir nltın damarı bulmuş kadar 
sevindiler. 

Hayvan derhal yularından ya
kalnndı. Parker b ir daha kaç
maması için ön ayaklarından bi
rini tuttu, yuları oraya bağladı. 

zan: !'eter Bılo 
Bu işi böyle arzularına muva-

fık bir şekilde hallettikleri ıçın 
ikisi de derin birer nefes aldılar. 
Sonra Parker devenin yiyeceğini 
getirmek için çadıra gitti. Hay
vana arlık su verilmiyecekti. 

Aralarında böy!e kararlaştır· 
mıştılar. Çilakü ikinci tenekede
ki su da yavaş yayaş azalıyordu. 
Nerede ise tenekenin dibi gö
rünecekti. 

Üç ayağı üstünde duran deve 
mütevekkil, meyus, bir nazarla 
Cimminin yüzüne bakıyordu. A
radan bir saat geçmişti. Parker 
hala meydanlarda yoktu. Ne tu
haf şey, acaba başma bir şey mi 
gelmişti. 

Cimmi de çadıra gıtti ve Par-

dolu torbaları önüne koymuı. Şimdi atlık hayatla mücadeleye altınları sana vermek niyetinde 
başını elleri arasına almış, düşü· başlayacağız. Bu kadar meyus idim. Bu miktar Albondaki bil" 

1iir buldu: olmaya lüzum yok, canım. işi- yük oteli satın almaya bol bol 
Ne olmuştu? Başlarında gene miz bugüne kadar yo!unda gitti. kr..f ' ı· N · · b · k d rdıl1 

• • • u ı ge ır. ıçın enı ız ı 
bir felaket mi dolaşıyordu. Ln- Bundan sonra da Allah muınımız h ? G" ll'kl .. 

1 
oıi 

a uze ı e soy eyelDeZ kırdı söylemek istedi. Fakat Par· olur elbet! Hem sen bana cestır .d. ? H • C' . oıı 
ker ona öyle garip bir nazarla olacağını vadet .... emiş mi idin? 1 10 er ne ıse, ımmı, yavru e 
b kt k. il c· · k k A. l h d" k . ·ı ben llabahatin benim bisseoı a ı ı zava ı ımmı or u- g ama, ay ı es sesını f 
sundan titremiye başladı. Par- Fakat Cimmivi susturmak ne düşen kısmı için senden s 
ker ayağa kalktı. Cimmiyi ko- mümkün? Park er yine nasihate cliledim. 
lundadn tutarak çadırın arkasına başladı: - Buna hacet yok Parker f 
götürdü su tenekesi orada kum- _ Arkadaş bana bak, badema Ben sana danlmadım ki. San• 
lar üstünde duruyordu. Bomboştu birbirimizle daha fazla müttehit yok yere emniyetsizlik göstet" 

deve koşarken çarpmış devirmiş daha fazla dost o!maya muh- diğimi, hırsa kapıldığımı, biliyorurı'' 
ve bütün su kumlar üstüne dö- tı:ıcız, dedi. f unun lüzumu var. A k A b 

ltın a lımı başımdan aldı. 11 külmüşt ü. Cim mi afalladı Bir- Eg~ er ye'~digv,erimizi darıltma· 
d k k L sersem kafa... beğendin mi yal'' kaç a i a aptal aptal Kumla- saydık belki bu felaket başımıza b 

tığını ? Şimdi arlı'{ herşey ına " ra baktı. Sonra "Vay ba~ımıza gelmezdi. Seni hırs kapladı. Ba. 
d voldu. gelenler" iye bağırmıya, ağla- na emniyet etmedin. Ben de 

b ı d B ·· • ı. - Cimmi, cesaret·, elbet kut' mıya aşa ı. u gozyaş.arı, ı.:u gurur getird'm. Sana fena mu-
feryatlar Parkeri kendine getir- amele ettim. ikimiz de kaba- tuluruz. 

di. Yavaş yavaş eski soğukkan- hatliyiz. Fakat Cımmi, Allah - Ya altınlar? onları bur•" 
lıhğı avdet ediyordu. şahit ya, seni hissenden mah- da mı bırakacaiıı.? 

- Cimmi, dedi, dur bakalım, rum etmevi aklımrhm hil,. ,.,""_ 

• 



1 HARICi HABERLER l 
ltalyan tayyaresinde 

sakatlzk 
Roma, 22 (A. A. ) - Ajans 

latefani ya%ıyor: M. Balbo M. 
Musolini'ye bir telgraf çekerek 
ltıotörüne arız olan sakatlıktan 
dolayı bir deniz tayyaresinin 
Yanındaki diğer bir tayyare ile 
Cartbahene'de kalmış olduğunu 
bildirmiştir. icap eden tamirat 
Yapıldıktan ıonra her iki tayya
re Kenitra'ya gideceklerdir. 

2000komünist maktul 
Nankin, 22 (A. A) - iki gün 

devam eden ve 2000 komünis
tin telef olmasmı intaç eden şid-

detti mubarebel"'!rden sonra. hükfı
lnet kuvvetleri komünistlerin 
cenubi Kiogsideki istihkamları 
olan Tungkuyu işgal etmişlerdir. 
Bundan başka kızıl zimamdarlar 
tarafından işgal edilmekte olan 
lnevkileri tamamile temizliyerek 
biUün esirleri kurtarmışlardır. 
l\.omünistler, cenuba doğru kaç
lnakta Ye bombardıman tayyare
leri tarafından takip edilmek
tedir. 

lf em alkzş, hem ıslık 
Monako, 22 (A. A) - Monako 

Prensi Louis ile çocukları bugün 

b
buraya gelmişlerdir. istasyonda 
ulanan halk prensi alkışlamış

lardır. Alkışlara bir takım ıslık
lar karışmış olduğundan bir ar
bede vuku bulmut ve 4 kişi 
tevkif olunmuştur. 

Kapanan 19 bankfl 
şubesi 

Fıladelfiya, 22 (A.A.) - Ban
~ers Trust Co. de Pbiladelphie 
de 19 şubesi bugün kapılarını 
kapatmışlardır. Bu bankanın mat
lubatı yekunu 11 milyon lngiliz 
lirasından Ye mevduatı da 9 mil-
Y<>n lngiliz lirasından fazla idi. 
Banka müdürü müessesenin te-
ahhüdatını ifa edebileceğini söy
lemiıtir. Banka ve şubelerinin 
kapatılmasının sebebi, bankaya 
tevdiatta bulunmuş olan 13,500 
lnüşterinin mütemadiyen parala
tını çekmesi do!ayısile mevduat 
rniktanmn azalmış olma5ıdır. 
Mumaileyh, bankanın kapatılması 
hususunun zaruri olmadığını be
Yan etmiştir. Müdürler, banka
nın işlerini devlet memurlarına 
havale f>deceklerdir. 

l\1erhun1 Hasip Bey ve 
Darüşşaf aka talebesi 

Es bak Tahran büyük elçisi Ha
sip bey hayatında Darünafakaya· 
ehemmiyetli bir teberruda bulun
muştur. Uhtesinde buluan (919) 
adet Şirketi Hariye hisse seneda· 
tını bu bayırlı müesseseye terk
ederek bunun temettüü ile me
zunlardan münasip görülecek
lerin Avrupada tahsilini temin 
etmiştir. Bu münasebetle (lSO)ye 
yakın Darüşfafaka talebesi göz 
yaılarile merhumu meskeni ebedi· 
sine kadar teşyi etmif ve me
zarının batanda bazı hitabelerle 
matemli şükran hisslerini ifade 
eylemişlerdir . 

iRTİHAL 
Kuru kahveci Mehmet Efendi 

dünkü ıalı günü irtihal etmiıtir. 
Cenazesi Erenköydeki köşkün
den kaldırılarak Eyüpsultandaki 
Aile kabristanına defnedilmiştir. 
Cenabıhak gariki rahmet eyleye. 

FERAH Sinemada 
BU AKŞAM 

Geçen sene RAMAZAN'ın 
bale rekorunu kıran muhteşem 

MEZEY A bale grupu 
Ayrıca sinemada: LORA 
LAPLANT'ın şah eseri: 

IPEK ÇORAPLAR 

ÜSKÜDAR -HALE 
Sinemasında 

LEYLAKLAR AÇARKEN 

Mümessili Kolen Moor 
Gelecek program 

KARANLIK MAZI 
Hergün gündüz 3 te gece 9da 
Cuma günleri 2 de, 4 te, 9 da 

ZAYiLER 

' Birinci fırka 4 üncü alay 1 inci ta
buı· 3 üncü bölükten almış olduğum 

bilfı müddet mezuniyet vesikamı za
yettim. Yenisini alacağrmdan eskisi· 
nin hükmü yoktur. 

Zafranbolu: Mehmet oğlu 
Ali Osman 

lKlNCl VAKIF HANINDA 18 No. 
DA OTOMAN AMERİKAN DJVE
LOPMAN l{OMPANl TARAFINA. 

lstanbul 3 üncü icra memurluğurı
dan: 

-VAKTln, 
uçük ilanlarıı 

A • Her si1ıı ıuıtroloour ....... _.I 
•••••••••Tarife••••••••. 
: 1 Defalık kuru' SO : • • 2 • • • 50 : 

65 : : 3 
• 4 • .. 

• • 75 • • • • • • 
ihtivaç kalmavın
cava kadar ( azamr 
10 defa J ilan edil
mek uzere maltlu 

100: 
• • • • Abonelerimizin her Uç ayh~ için • • bir def aıı meccanen! • • 

4 satın geçeıı llAnlanu fazla ~atırı : 
için 5 er kuruş zammolunur. • ......................... : 
PARA KAZANMAK !STER 

MlS1N1Z? 
Taksitle her nevi eşya satmak sure

til e ayda 90 liradan fazla kazanabilir
siniz. 9 • 12 arasında müracaat: 

İstanbul Dördüncü Vakıf han için· 
de Union Koltesriat. 

(6) 

SATILIK UCUZ EMLAK 

Tophaneli oğlunda merhum Bahri 
Pş. hanelerinin 19 kanunusani 931 pa 
zartesi saat 15 ten 16,30 a kadar Üskü
dar sulh hukuk mahkemesince kat'iyen 
satılacaktır. Fırsatı kaçırmayınız. 

(8) 

Taksitle 4 ay veresiye 
Zabitana, memurlara ve aileleıinc 

her nevi Cff• vercsiyedir. Veresiye 
muamelt" 15 gün devam edecektir. Jı

tanbul dördüncü Vakıf han içinde 
(7) Union Koltesriat 

111111 1111 

DEVLET MATBAASI 
Yeni Neşriyatı 

Macit 

Umumi Coğrafya 
(Tabii, Beşeri) 

ve lbrahim Hakkı 
Fiah 130 kuruı 

Beyler 

- ------ ~ 

Etıbba muhadenet cemiyetinden: 
Bu Cuma günü 10 buçukta TUrkocağında içtima vardır. 

r 'S!'M' ,JUtiiW 

Defterdarı ık ilanları 1 
'f*&1F**&?MS i wgc aw 

§ KtHAl.JI\ OIJA-r\'c). 53 ~lehıııcl Alıp:ı~a llaııı Ka
raköy,senelik kirası 600 lira, kirnhımak pazarlıkla 4 ka
nunsani 931 pazar 15 Oeftrrdarhkta (ll-398), 

§ Aksarayda l\edifpaşa konağıntln ıııen·ul ikiyl'ız kü
sur bin kılo tütiinlerden 1.m kerre satılacak olaıı268ö 
denk derunuutla ö3829 kilo nıanıul basmaların satılmak 
üzere nıüzayedeye 91kar1!mıştır. ~IQzayede 21-12-930ta
rihinden 25-12-930 tarihine k:ıdar· devanı e<leeck 25-12-

930 uncu perşembe günü ihale kılınacağından talip ol:ln
Jar şeraiti rt.üzayedeyi aulanınk ve pe)· sürmek üzere 
Galata maliye şub~si tahsil meıım:·luguna müracaatları. 

Pazarlıkla ağaç pulanya ve ka· 

lınhk tezgahı mübayaası 
Ali deniz ticareti mektebi mübayaat komisyonundan: 

Mektep marangozanesine lüzumu olan bir adet ağaç puJanya 
ve kalınlık tezgahı mahı halin yirmi beşinci perşembe günü saat 
on ilçte pazarlıkla mübayaa edilecektir. Şartnamesini gütmek 
istiyenlerin Ortaköy'de kain mektep idaresine ve pazarlığa iştirak 
edeceklerin de Defterdarlık binasında dahilindeki İktisadi MJks-:._. 
seseler muhasebeciUğine yatıracakları teminatı muvakkata mak· 
buzunu hamilen mektepte müteşekkil komisyon riyasetine müra
caatları. 

Kitap tab'ı 
Yüksek baytar nıektebi rektur

liiğ·undaı1: 

"';-------------.... Hüseyin Naim ve Mehmet Kemal 
3~ Kanunu evvel 930 neylerin zimmetinizde matlubu olduğu 

Fizik Manipülasyonu 
Defteri 

Mecmuu yüz formadan müteşekkil üç kitabm resimleriyJe 
beraber kapalı zarf usuliyle 7 kanunusani 931 çarşamba günü 
saat 14 de ayrı ayrı ihaleleri icra kılınacaktır. 

Borsalar beya11 edilmiş 29.551 lira 57 kuruşun 
tl!sviyesini natık tarafınıza gönderi
len ödeme emrinin zahrına verilen met 

Kemal Zaim Bey 
Fiab 65 kuruş 

r-------~~A~d-ıc-:-,,-r~"~"-"-'"'-d~ı• ro handa ikametgahmızm meçhul 
Terbiye Mecmuası 

Numar• 28 

Talip olanlar şerait ve evsafını anlamak üzere hergün ve 
yevmi ihalede defterdarlık binasında müessesatı iktısadiye muba
yaa komisyonuna müracaatları. 

Kan-.t>yo 

l lngiliz liraal K.r. J l 03 
.. T.ı.. mukabili Dolar 0,4118 

Frank 1 
r .ıret 

Belg~ 

Ora hm 
IJ. Frank 

Len ... 
Florin .. 
Kuron 
Slltn~ 

• Pczeta .. 
l\1ıırk 

• Zloti 
l'eogö 

2o tev Kuru, 
1 Türk lirası Dinar 
" Çervoneç 1\ uru~ 

Nukut 

1 lsıerlt n (lngiltı. ı 
1 Dolar (Amerlk:ı 

~o Frank (Fransız 
lO Liret [ ltalya 
O f"raolc Belçika ' 

ı<ı Drahmi [Yunan l 
20 Frank t lsvlçreı 
lo leva Bulgar J 

1 Florin [felemen k. ı 
10 Kuron [Çekoslov.tk: 
Sıhng Avusturta] 
1 Peı:eta 1 lspaora.J 
l RayşnıarklAlnıanya ~ 

1 
1 Zloti Lehistan 
1 PeogıJ l\lacarıstan 
1 ley [Romanya] 

20 Dinar Yugoslovyal 
1 Çe,·oneç ~evvet 
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bulunduğ·u gösterilmiş olmasına bina
en ilanen tebliğat ifasına karar veril
miştir. Tarihi ilandan itibaren bir ay 
zarfında müracaat edip bir itraz der
meyan ve anı takip eden 8 ggün içinde 
borcu eda veya borca yetecek mal ve s~~ 
ire irae edilmediği takdirde hakkınıı
da aynen muamelatT icraiyeye devanı 

olunacağı mezkur ödeme emri makamı
na kaim olmak üzere ilan olunur. 

Kartal kazası tapu memurluğun-

Fiatı 25 Senelik Aboneıi 250 

Beyaz Zambaklar 
Memleketinde 

Mütercimi: Ali Haydar 
Fiatı 55 kuruş 

SATIŞ YERt 

Bey 

Cağalo~lu Maarif Emaneti Altmda 

J ___________ M_. __ M_. __ v_._s_a_t_tn __ a_lm_a ___ n_a_n_ıa_rı ________ __.I 
3 K. O. S. AL. Komisyonundan: 
Kırklareli ve Babaeski kırat ihtiyacı için :;şa~da cin5 ve mıktarları ve münakua 

~ekli \'e gün ve saatleri yazılı mckOlat kapalı zarfla münakas:ıya konulmuşrur. 
Şartname e\"Saflannı görmek İ~tiyenlerin hergiın ojtJeden CV\'el komisyonumuza 
ve münakasaya iştira'< etmek arzu edenlerin l\ırklarelinde fırka satın alına 

komisyonuna mliraco.atları. 
l\Jahalli Cinsi Mıktarı 

Kırklareli nısfı arpa nb 4:i5000 
fı yu!A( Ye k:l.-

münak:ı~a şekli 
ı.: apalı .ı:arf 

Tarihi 
14-1 9.31 

Gı.in saat 
Çar~amba 10 

den: FATİH SULH 3 ÜNCU HUKUK Habaeski 
Seyrisefain idaresinin tahtı işgalle· HAK1MLlGİNDEN: Kırklareli 

milen arpa 

aynidir 

huru ot 
225000 
406000 

kapalı zarf 
k:ıp:ılı zari 

14-1 -91 f 

rinde bulunan Kartal ve Maltepe iske Aksarayda Hasaki bostan hamamı 
lesinin senetsiz tasarrufat migilli ida karşı çıkmazında 79 No. lu hanede mu- • -tc 

15-1-931 Peşembe ı l) 

rei mezkur namına muamelei Jazimesi- kim Nahit Beyin akıl hastalığı malfıl Afyon, Eskişehir, Konya ve Erzu- nı haiz bulunan mimar ve mühendisler 
nin ifa kılınacağından bu bapta iddia- olmasından hacrile oğlu Rasim Beyin rumda istihdam edilmek üzere dört den Anlı.arada bulunanlann Vekalet 
yı tasarrufları bulunanların vesaiki vasi tayin edildiği al:ikadaramn ma- mimara ihtiyaç vardır. Erzurum Ye emakin ve inşaat şubesi müdürlüğün~ 
resmiyelerile ve resmi haciz ve ipotek Himu olmak üzere ilan olunur. Diya.~bekir için mi~~r ü~ret~ ayda 200 ve diğer maha11erde bulunanlaıın rla 
ve saire ile alacakhları ve mahaUi mez -- . . . v ve dıger mahaller ıçm L>O hradır. 11~ en yaJm. kolordu merkezlerine miirn-
kiirda alakadar bulunanların 12 kanu- lstanbul 8 ıncı ıcra memurlugım- No. h ordu emirnamesinde ücretle i~- caatle imtihanları icra edilerek ehJiyi'-
nusani 931 tarihine miisadif pazartesi dan:. .. tihdam edilecek mimarlar hakkındcıkı ti tebeyyün edenlerin inhalarında mi. 
günü mahalli mezkiirda hazır bulunma Bır borçtan dolayı mahcuzv ve fu- talimatta yazılı kayt ve kabul şartıanı marhklara tayin edileceği Han olunur. 

nıhtuna karar verilmiş oldugundan _ _ -· 
ları ilan olunur. bir büyük bıçkı ve muhtelif ıhlamuı 

l b l 3 
.. .. . 1 v odunları İstanbul kutucularında Nal-

stan u uncu ıcra memur ugun- b 
1 

k - d 
55 1 

dük" d urcu ar so agm a . . numara ı -
anB:' b t ... t'f d kanunda 2.-12-930 tarihinden satılacağı 

ır orcun emım ıs ı a zrmnın a .1 ~ 1 mahcuz ve satılması mukarrer 14 bin 1 an ° unur. 1 

kilo mazot Ye 200 kilo süt-kostik 12:; IRtanbul 2 inci iaa memurluğun J 

hoş demir fıçı kanunuevelin 29 uncu dan: i 
pazartesi günü 11 den 12 ye kadar Şiş· Muhtelif likör esansları ile ecz;ıyı 
lide K<1ğıthane cadde~inde Turan ma· tıbbiye 2:l-12-930 tarihine müsadif pcr 

Bilecik vilayetinden; 

l
Altın 92 deni yağ fabrikasında satıl caktrr. Ta şembe günü ı;aat H ten itibaren lstan. 
Mecidiye ~~;1s:ı 56 tiplerinin memurnna müracaatleri ilan bulda Sandal bedetseninde ikinci art-

1

1 

'1•

8
• 1

•nk•o•n•ot ____ ._ ... ._ .... _..__.,. lolunur. j~ırma ile satılacağı ilan olunur. 

Kendiıine şehri 150 Jira ücreti maktua ve İnfaatı tetkik ve 
rroje tanzim eylemek için mülbakata gittiğinde ayrıca harcirah 
verilmek t1zere ve büyük mühendis mektedinden mezun olmak 
ıeyabut o derecede tahsil gördüğüne dair mezkur mektep 
nimarhk kanunu mucibince tastıknamesini haiz bulunmak şartile 
"ili.yet idarei hususiyeıine bir mimar tayin edileceğinden talip 
olanların evraki müsbitei lizimelerini mlislasbiben Bilecik vilayeti 
idarei hususiyesine müracaat eylemeleri ilan olunur. 



r 
GIMU'fe gö.adcrtleç_et naettuplarıo lizerloe ld are içinse [ idare ) ~·uı ya 

alt ise f Yuı J lıaretl kooulmılıdır 

il 0.-:nır9D ...ısı.p1 .... ı...ı..t..ı... lo7med mıüadd ... ala melmaplara koaul•"t pual-

~ ka7befme-d•a .. l1alana mli.a<f-.:abaclaa idare mu'ul deilldb _J 

1001 numaralı PRIMÜS f~neri 

Şu teminat 

BiNBiR 
iş "Ye hizmet görfir. Bu fener gazyağı 
ile yanar ve 200-250 mum kuvvetinde 
ıiya verir. Asgari gaz sarfiyatı ve ver
diği azami ziya itibarile her hususta 
kullanılacak en mükemmel fenerdir. 

Karanlığı defediniz ve 
(1001) Binbir 

1 :J ~l f :P-J?! 
Fenerini satın alınız. 

Acentaları: 

YUDA LEVi BiRADERLER 
ve MAHDUMLARI 

Çiçekpazar, Alacahamam Jstanbul 
~~~~~~~~~~~~ 

Mobilya ya ihtiyacı 
Her keseye elverişli son ıistem yatak odalara 

salon tnkımlan. Salamanje ve yazıhane tefrişah 
ile her neYİ pencere perdeleri rekabet kabul 
etmez derecede ehven olup arzu edenlere te
dfyatta teshilit gösterilir. 

olanlara 

Fincancılar yokuşu Asri Mobilya mağazası ,, 
No. 27 Telefon lstanbul 3407. 

lstanbul maarif emanetinden: 
Muhtelif Vekaletler hesal)ına Av

rupaya gönderilecek talebenin bir 
an evvel lstanbul Maarif Ema
netiııe müracaat etmeleri. 

Hav et ncücıeni ilanları 
Rüstem paşa mahallesinde balkapanı sokağında 17 No dükka

nın icar mfizayede milddeti 24 kanunevvel· 930 çarşamba günli 
ıaat onbeıe kadar temdit edilmiştir taliplerin Istanbul belediye 
merkezindeki dnirei mahıusada EncUmeni daimiye müracaatları. 

Evkaf umum müdirliğinden-. 
idarede münhal kitabete Jiakal Orta mektep mezunlarından 

olmak üzere talip olanların Kaounevvel (25) inci günü zevali saat 
on ikiye kadar evrak ve Ycıikalarile müracaatları. 

Çankırı vilayetinden: 
Çankırı ilk mektepleri için 15 - 12 - 930 tarihinden itibaren 20 

gün müdetle 1000 lira kıymeti muhammenesi 6 kalemden ibaret 
derı levazımı münakasaya konulmuştur. •10 7,5 depozito akçası ve 
teklif mektuplarını bu müddet zarfmda encümeni vilayete gön
dermeleri ve tafsilat isteyenlerin de Çankm Maarif mttdürlüğüne 
müracaatları ilan olunur. ilin pulu Ye masarifi sairesi müte
ahhide aittir. 

Izmit belediyesinden: 
lzmitin Orhan ve Bağçeşme mahallelerine isale edilecek su 

için 4275 metre pik boru kapalı zarf usulile münakasaya vaz 
olunmUftur. lbale: 7 kinun sani 931 tarihine müsadif çarşamba 
gtinll saat 15 tedir. Bu baptaki ıartname, proje "Ye teferruatmı 
anlamak istiyenlcrw lzmit belediye fen memurluiuoa müracaatları 
ilin olunur. 

Seyrisefain 
Merkez acentesi: Galata Köprü başında 
Beyoğlu 2362. $ube acentesi· Sirk<'clde 

MühOrdıır 7.ade hanı alnnda T cl.lst.27 

Mersin Pastası 
(KONYA) vapuru 26 ka

nunevvel cumalOda Galatanh
tımından Çanakkale, lzmir, 
Küllük, Bodrum, Rados, Fethi
ye, Finike, Antalya, Alaiye ve 
Mersine kalkacak ve dönüşte 
Taşucu, Anamura uğrıyacaktır. 

Dalyan, Marmaris, Fethiyede 
aktarmadır. 

l ra~zon it inci ~ustası 
( KARADENiZ) vapuru 25 

kinunevYel Perşembe akşamı 
Galata rıhtımından lnebolu, 
Samsun, Ünye Fatsa, Ordu, 
Giresun, Trabzon, Rize,Hopaya 
kalkacak ve dönüşte Pazar 
Rize, Of, Trabzon, Polathane, 
Giresun, Ordu, Fatsa, Sam
sun, lneboluya uğnyarak ge
lecektir. 

Sotılıt Uopur 
Nimet vapuru bulunduğu 

vaziyette sabhğa çıkanlmı,tır. 
Şartnameyi ve vapuru görmek 
istiyenlerin hergün müzayede
ye iştirak etmek için de yüz
de on teminat akçalarını ha-
milen 5-1-931 tarihinde saat 
15 tc levazım mübayaat ko
misyonuna müracaatları. 

~::ı:c:nıam:1:mısm11111mnınnaHi:. ,,...,. 

Yelkenci \APunLAHI ~ 
Karadeniz postası 

Vatan vapuru 24 
kanunuevvel 

ÇARŞAMBA 
günU akıamı 18 de Sirkeci 
rıhtımından hareketle (Zongul-
dak, lnebolu, Samsun, Or
du, Gireıun,Trabzon,SUrmene 
ve Rize ) iskelelerine azimet 
ve aYdet edecektir. 

Taf ıilat için Sirkecide Yel
D hnci hanında kain acentasına 
il mür caat. Tel. Istanbul: 1515 

Trabzon Jüks postası 

su h ~~~~:v;~1 o~rsenı~e 
günü saat 20 de Sirkeci nhhmm
dan hareketle Zonguldak,loebolu, 
Samsun, Ordu, Gireson, Görele, 
Vakfıkebir, Trabzon, Rize ve Ma
pavriye azimet ve ayni iskelelerle 
Görele, Fatsa ve Ünye•ye uğrı
yarak avdet edecektir. 

Yük ve yolcu için mahalli mü
racaat: Sirkeci salonu karşısında 
Mizan oğlu han No. 2 Telefon 
Istanbul 354. 
------------

-- SAVISI HER YERDE b KURU~ --
,\tATBAA Vf:o: OAREHANE 

ISTA!'\Bl'L. Babıali. !ın"ara caddes nde "VAKl1 YURDU. 

1 Devlet demlryolları ı7A":'iarı ' 

Pendik istasyon büfesi bir sene müddetle ve aleni müzayed~ 
ile icara verilecektir. Isticara talip olanJarm 27-12-930 cumartell 

gOnü saat 5 te Haydarpaşa işletme müfettişliğinde hazır ~ulur 
malara lazımdır. 

Bu hususa ait şartnameler itletme kalemindPn aJına bilir. 
Taliplerin mt=zayedeye iştiraki için 200 lira teminat te•di 

etmesi meıruttur. 

Kütahya vilayetinden: 
Kütahya ziraat aletleri fabrikası i~ in m~şhur. ~arkalardan~ 

adet dolu tüpii ve bilu num yc:.dek parçalarıle barlıkte bir ad. 
müceddet ve 800 lira bedeli muhammineli oksijen kaynak maki"' 
nesi 14 kanunusani 1931 çarşamba glinü saat 15 te ihale editmelı 
iizere alenen münakasaya konulmuştur. Taliplerin bedeli muha•· 
menenin yüzde 7,5 ğu nisbetinde dipoz:to akçalarile mezkOI 
günde vilayet daimi encümenine müracaatları ilin olunur. __,,,,,, 

- ~ -

Iktısat V ekiiletinden : 
Ankara tavultculuk enstitüsüne muktezi ve nev'i aıağıdıı ~ 

26 kalem e~ya 20/İ2/930 tarihin1en itfoaren 10/ 1/ 931 .arihine iri 
dar 21 gün müdd,?tle ve kapalı zt · fln _ıünakasay::ı koı.ulmuştur. 

ihaleyi kat'iyesi 10/ 1/ 931 cumartesi günü aaat 15 tedir. _Mf"• 

Şartname lktısat vekaleti mü bayaat komisyonundan al_ı~~ 
Taliplerin ihale gününde kanuna tevfikan yapacakları teklıfın ~.,.-
nispetinde teminatı muvakkate ile beraber lktısat vekaleti mu.,_,
at komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

Adet 
1 
1 
6 
1 
1 
2 
2 
2 
3 
15 
10 
1 
1 
1 
3 
3000 
3000 
3000 
6 
1 
200 
1 
5 
1 
500 
5 

3000 yumurtalık kuluçka makinesi. 
5 • 7 beygirlik elektromotör. 
Ana makinesi tesisatı ( ::n cak sulu makinelerle beraber) 
15 litrelik 50 Sm. yüksekliğinde kuru tavuk yemliği. 
40 litrelik tavuk ve civci\' yemliği. 
Alomin suluk (Otomatik). 
Galvanizli çinkodan obmatik suluk. 
Hamur yemliği. 
Elektrikli muayene lambası. 
lnkiıaf kafesi. 
Yağdanlıklarla beraber tünek mesnetleri. 
Kemik kıran. 
Kırma makinesi. 
Yeıilkc_ı:m. 
Civch kıskacı. 
Civch· kanat numarası. 
Uç renkte aelliloit civciv ayak halkası. 
Üç renkte se!liloit tavuk ı y ... k halkası. 
Yumurta damgası. 
Civciv büyütme kafesi. 
Metre murabbaı mücerri t madde. 
Yumurta terazisi. 
Kilo kinolzol. 
Yumurta ayırma ma!-İ!le si. 
Kilo balık tozu. 
Ade~ ültraviyole lamba. _/ 

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

is t o n~uı Dorülfünun nıü~OYODt ~onıisyonu1~11: 
Darlilfünun binası ittihaz kılınmış olan Bayazıtta kain mul,. 

Harbiye nezareti binasında muktezi tamiratın olbaptaki e.,.Jd 
keşfiye ve fenniyesi mucebince kapalı zarf usulile tamirleri ,._t
nakasaya vazedilmiştir. 

Münakasası 31 Kanunuevvel 1930 tarihine müsadif Çar~alDbl 
gtioü saat 15 te yapılacaktır. Taliplerin evrak Ye şartnam-
görmek üzere her gün öğleden sonra DarUlfünun mübayaat kO' 
misyon kitabetine müracaatları ve teminat akçeleri münak•~ 
gününden evvel Darülfünun muhasebe veznesine tevdi etmel,.. 
i an olunur. 

1 ayyare Pıyangosu 
Hiç beklenilmediği bir zamanda birdenbire zengin olmak 

ancak tayyare piyango bileti almakla kabildir. 

Onun için: 

Son sisten1 albünılük kart . - ayyare piyango biletini 
alınız postallar 

Şimdiye kadar Avrupada ya
pılan bu kartları şimdi memleke
timizde yapmaya muvaffakiyet 
elvermiştir. Yerli malı olan bu 
kartları tercih ediniz! Umumi 
deposu Ankara Caddesi No. 72 
Yeni Türkiye Matbaası. 

- -----
iLAN 

Müteveffa lfncı Ağu~zade Refik 13 
alncnldılarından 906 - 2 gloker V. d;) 
mayo ve 92 - 2 Abdülaziz Efendiler.in 
• Iacaklnrının adiyen kabul edildiği sı

ı-a defterine ilaYctcn ilan olunur. 

6. ıncı l«·şide 11-kfınunusani·93 l dedir. 
Büyük ikran1iyc (200,0 JO) liradır. 

A\Tıca: 
.1 

''50/ 00,, ''4o.roo,, "25.000,, "10.000,, 
liralık ikranı;ve ve "100.0CO., liralık ., 

hir nıük:if at vardır. 

Mes'ul Müdür Refik Ah ... 


