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M. Meclisi dün hararetli müzakerelere sahne oldu 
Hariciye vekilimiz geldi 

'Size dost milletlerin mu
habbet tezahüratını 

getiriyorum " 
Tevfik Rüıtü B. İtalyan ve Bulgar kralları ile 
diplomatlarının hürmet ve tazimlerini Gazi 
Hz. ne arz ve Ankaraya avdet edecektir 

daricive vekilimiz, ve heyeilml:.ı Sirkeci lifa~onunifil 
k Dün, Cenevre tahdidi teslibat 
Otıferansma iştirak etmİf olan Bir fanhotumuz 
:~Yetimiz ile Hariciye vekili T ev
'lft Rü.tü B. _..Sn .. ~ rnPl.an 
~kapresıle geldiler. Tren rötar 
hpınıı ve Sirkeciye 16, 40 ta 
~tlınişti. istasyonda bir polis 
llıiifrezesi selam resmini ifa edi
~0rdu. Gazi Hz. namına yaver 
~~lal B. ile vali ve belediye reisi 

Uhittin bey, vilayet mee 
lllurini, meb'uslar, matbuat er-

~:ır tarafı 2 inci sayfada] 

İtalvada d ni c indi ildi 
Roma, 4 (A.A) - Corriere 

della Sera gazetesinin Venedik
ten 1stihbarına na%aran Türkiye 
hesabına inşa edilmit olan üç 
gambottan birisi Türk bahriye 
zabitanının huzurile denize indi-

rilmittir. Gambot 30 mil sOratin
de olup iki top ve 3 tc rp l atan 
cihaz ile mücehhezdir. 

16 Komünist mahkemede 

~"ı(i 
~l.t rıfıtfer aiJrceza mahkemeıi 
~~lıltıd,. \1 tta) maznunlardan 

'
1 it anneıile ad.Uyeden çıkıyoı 

Dün Yalovayı 
şer~flcndirdiler 
ReiıicUmhur Hz. dün sabah 

Dolmabahçe sarayındaki hu
ıuıi dairelerinde istirahat et
mişler ve öğleden sonra saat 
on üçte refakatlerinde Dahili
ye vekili Şükrn Kaya B. ve ı 
diğer zevat olduğu halde Ka
dıköy vapurile Yalovayı teı · 
rif etmiılerdir. 

Gazi Hz. Yalovada akşama 
kadar kalmıılar ve saat on 
dokuz buçukta Dolmabahçe
ye avdet buyurmuıf ardır. 

lstanbul, 4 (A.A) - Reisi-
. cfimhur Hezretleri bugün Ka
dıköy vapuru ile saat 13 te 
Dolmabahçeden hareket ile 
Yalovaya gitmişlerdir. Gazi 
Hazretlerine, beraber seyahat 
ettikleri zevat ile hemıireleri 
makbule Hanımefendi ve bi
rinci umumi mflfettif Ibrahim 
Tali B. refakat ediyorlardı. 
Reisiciimhur Hazretleri Yalo
vada kurutulmağa çaLşılan 
bataklıklar ve yapılmakta olan 
yollarla ali.kadar olmuılar ve 
mahalli işler hakkında kayma
kamla konuşmuılardır. Gazi 
Hazretleri ••at 20 de ayni 
Yapurla lıtanbula avdet bu· 
JtarıaUtLU'dir. 

Hariciye vekilimiz 
Dün Sofyadan avdet eden 

Hariciye vekilimiz Tevfik Rüş
tü B. gece Gazi Hz. tarafın-
dan kabul edilmişlerdir. ( 

Yerli mah kul
lanacaoız 

Gelecek cuma heryerde 
konferanslar verilecek 

Gelecek baft:- başlayacak 
olan yerli mallr. lıaftaaı idı. 
Sanayi ve Ka· 
d•n birliklerile 
ticaret odasın· 
da faaliyet art
tınlmıştır. 

Bu mOnase· 
betle ayın 11 
inci gelecek 
cuma gllnü Da
rlllfünun kon- · 
fer anı salonu 
ile Galatasaray 
lisesinde tasar- Selfm Sırn B. 

ruf ve yerli mallar lehine kadın 
ve erkek hatipler ·,rafından 
nutuklar söylenecek, filimle. 
gös teri lecek ---" 

ve yerli mal 
kullanmağa and
ededilecektir. 

~-~0tnllnistlik maznunlarının mu· · ' 
,1 tıneaine dUn sabah ağırcezada 
tır 

~ıı 1 
olarak başlanmıı , fakat 

Aldığımız ma· 
lumata g8re o 
giın saat 14 tte 
DarnlfOnun kon

~--~; ferana salonunda 
~ttak· 

~ 1)J celıelerin gizli olarak 
~ ... , 

llll lllt kararlaıtınlmııtır. Maz
lllar 

ın dördn kadındır. 

[\'azısı 10 uncu oyıfamızdadır] 

Vecihe Ziya, 
Rubıar Nazmi 
Nuri, Aliye Es
at, Mnhibe ha- Meliha Avrıl H. 

mmlarla Cevdet Kerim ve Naz

mi Nuri Beyler birer hitabe irat 

Fethi Heyin takriri 

Başvekil Hz. nin mukni 
cevaplarile karşılaştı 

imar müdürlüğü bütçesi etrafında 
da şıddetli münakaşalar yapıldı 

Ismeı pa~a Hz. ' ' Pei1ıl Bev 
Ankara, 4 (A. A.) - Büyük 1\1. l\fecı Ali .l4'ethi Bey (Gümüşane) tarafm

Jisi bugün reis Kazım paşa Hazretle- dan eski ve yeni Adana belediye reis l'e 
rinin riyasetinde toplanmıştır. [Alt tımıft 6 ıncı sayfada] 

Şehrin sıhhi vaziyeti 
T eıekkül eden Hıfzıssıhha meclisi dün 

ilk defa toplandı 
Hıfzıssıhha ko-
misyonu dnn J 
ilk içtimaını sıh
hiye müdllri-

yetinde vali mu
avini Faslı beyin 

riyaaetinde yap
mıştır. içtima
da Sıhbiyye mü
dnrtı Ali Rıza, 
beledi ye sıhhiyes Meclis içtima._ tliitinder-

mUdilrll Neş'et Oıman, Kolordu namına Yusuf Kenan, Gu- reha 
hastanesi mlldürü Ömer Lütfo, nafia mühendisi Avni, Baytar 
~lldürü Rasim, Hudut ve sahil ııhhiyesi merkez sertabibi Galip 
Ata, eczacı Hüseyin Rauf, sıhhiye müdür muaYini Hüsamettin B.ler 
hazır bulunmuşlardır. e 

içtima ihzari mahiyette olmuı, tebrin sıhhi yaziyeti hakkında 
bir rapor hazırlanmasına karar ' Yerilmiştir. ikinci içtima k&nunu
.saninin birinci günü yapılacaktır. 

Dünkü t;enle İzmite 
gönderildiler 

Arif Oru9 8., haıtelıOınd•n 
bahıetmit , muayene edilmif, 
sefere meni bir rahatsızlıGı 

tı 6rulmemittir 
İzmitte açılan davadan dolayıı 

hakkında verilen tevkif kararı 
evvelki akşam inf~.aı edilen "Ya
rın,. gazetesi sahibi ve baımu-
barriri Arif Oruç B. le meı'ul 
mildürll Süleyman Tevfik B. , 
dün öğle vakti trenle lzmite 
gönderilmiılerdir. 

Arif Oruç B. , dün sabah miid
deiumumiliğe bir istida vererek 
rahatsız bulunduğundan bahset
mİf, gönderilmeainin tehiri ile 
tevkifane hastanesine yatırılma
sını iatemiştir. 

(Alt tarafı 5 inci sayfada) 

ınuıııınıınnaıııııu1111111111111N111111ııııuıınııuıııııırııııırıııınııııımıım1111mıınınııııH1nuıı 
edecekler Galatasaray lisesinde 
de Saime Faile, Nezihe izzet, 
.Nebihe Avni Hanımlarla Selim 
Sırrı Ahmet Ihsan d. ler kon· 
ferans vereceklerdir. 

'qu kadın ~..enre•i ne mana 
.iade ediyor? Anladığınız 
manayı aşağıdaki kupona 
yazınız ve bu kuponu ke
sip biriktiriniz. 

Müsabaka kuponu :5 

} 
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Hariciye vekilimiz ı?eldi 
hatgüzarı .... abık nazırhu·dan 1\1. Kııl· 

ror ve M. Macarof. ele' ll't bankası mii· 
diir)eri. maliye ve hariciye nezareti- Bize Yitzınıı 

{Ü~t tıırafı l hıcı •ın lada 

k•m. Soyyet •e Bulgar sefirleri, 
ecnebi siyasi memurları muhtelit 
mübadele komisyonu Türk heye· 
ti murahbaaası Tevfik Rüttü B.i 
i5tikbale gelmi~lerdi. 

Hariciye vekilimiz gazetecilere 
şu beyanatta bulundu: 
ıJoıt milletlerin tezahüratı 

- Seyabatamdcn ~ok memnun 
o.arak avdet ediyorum. Size ev
YeJa ıunu söylemek istiyorum ki 
Türkiyeye, bütün dost milletlerin, 

1 

her gitiiğimiz yerde çok vazıh 
ıckilde Jahidi olduğumuz müte· 
kabil dostluk •e muhabbet te
ı: hOrahm getiriyorpz. Ziyaret 
ettiğimiz memleketlerde, en bü
yllk reislerden halk kütlelerine 
kadar, herkes, şahsımızda, Türk 
ıuiJletinin necıp şahıiyetini se
llmladı. 

l\ereıerı. 1 oır uattaya naeiar bil· 

mcsi muhtemeldir. Bu proje 
1932 Martında toplanmaıı muh· 
temel olan büyük terki teılihat 
konferansına takdim edilecektir. 

Romad11 

ne mensup hircol, şnh iyetlcr hazır hu 
tun muşlardır. 

Vakıt, okuyucularının dert ortağıd,!! 
Mübadil Rumlara ait mal 

Cemi~·etin rei i profo ör l\f. Petko 
Stoyanof, kadehini Tiirk ciimhuriyeti· 
nin, usll ve kahraman Tiirk milletiniıı 
refahına ve onun d:ihi rei i Gazi Mu . 
tara Kemal Hazretlerile, Hariciye Ve
kili Tevfik ırn;;tü Beyin ;;erefine kal· 

Cenevreden Romaya gittik. dırarak asri konı uluk, coğrafi vnzi- kalmadığından ... 
Orada bütün heyetimizi müte- l)et, ihtiyacat ,.e mennfideki benzc:yi.... Bir çok ırübadillerin ellerinde bulunan İ•tihkak 
hassis eden çok samimi e dos· ' itibarile her eJ in blribirine yaklaştır- bakayası kapablmamı,br 
tane pllsnü kabul gördü~. Bu dığı Türkiye ile Bulgari:stanı yekd"ğe- • ----

ti d 1 1 · rine rapteden sağlam rabıtalara hp·et Hakkını iateuen bir mubadil oku· "ı:ıdıg-ın.ıan birrok nrnbacirlerin tllt sure e ostumuz ta ya rıca- ı u 1 tt 11 _., ~' 
ctmid ı·e demiştir ki: - Diinyada psİ· yucumuz yazıyor: rindeki istihkak baka~·ası simdiye 

lile, ve büyük kom•u memleke- 1 ki · kt · d ı · ' ' 8'-t 
T 1 wloji ve ze"· erı no aı nazarın an >ı Geçenlerde bir gazetede, hükümetin; dar kapatılamapuştır. İstihkak baıı. 

tin muhterem pükumet reisi M. ribirler~I~ aplaşmak ve ~-iri~irlerini :~n~ iskfm i~lerile ~aha ciddi bir ekilde . ının kanuni bir kıymeti ~aiz bul~nd:. 
Musaolini ve kıymetli Hariciye lıımak ı~ın bu kadar musaıt haşka ıkı me gul olmağa karar ,·erdiğini Ye biJ- ğu gayrikabili inkfır bir hakikattır. · 
naım "M. Grandi ile tF~rar gö- millet me,·cut değildir. Dü~manl rı· haı>sa istihkakından fazla mal alıp ta nın icin bu bakayanın kapatıırnasııı 
rliımek fırsatım buldum. Billias- mız _daima maziyi ileri Rürmek iste ti ş 20 sene müddetle ~or~landfrılmalqrı t~ınin~ decek hfr çare araştırmak JıW; 

ı. l H ı d k lerdır... . . . . . kanunen lazımgelen mübadillerin bor~ dır. Dahiliye \ ' ekaleti, rum em,-ali. ""
1
,. it sa "ıra z. taratın IQ ço 1 1 d ı 

teveccühkarane kabul edilmek ... kı mıll~tın t_~rıhınden v~. ~sıko 0
• !arını affetmek fikrinde olduğunu oku fayet etmiyen mahallerdeki mü~a 1ııı' 

~ı. 111~e~1 gaflet ~qsteren ğu du~manj~r du~. ~uhacirler iGin hayat ,.e f.made re tef iz oJunacak ermeni ~rp alıqe ., l'tt 
terefine nail oldum. ış~n ı~ı m~m}eket t~~afında~ ıfa edıl- mev'ut qlan bu lutµf ve ahfeti . ükpın· ka~il mübadil bul~nmıyan m~natı~-' h, 

Sofrıd• ~ı. ~uazzam m~sa~~ ı v_e musterek ta· J:ırla karşılarız. Ancak claha bazı mü· 4,5 milyon liralık rum emvalı haıl ~ ~il 
Avdetle 48 saat Sofyada kal· rıhı ı_hat~ etme~ m~mkün olamaz: B_u him P.Jl"Seleler · vardır ki hijkiımetin İS· emrine tahşis eylemi r. Bip!lenalt: .. 

dık, bu müddet zarfmda Bulgar mesnı muteknbıl münast>bata )enı ~ıı· kana müteallik meşgalesinde bunları elyevm hazine emrinde bulunan erlll 
Genevrede ricalile temas ettim Bulgarların ve<;he vermek için gittik~e daha :ziyade da nazarı dikkate alması adeta bir za· em,·alind~n bir kısmı tekrar muhacir~' 

Bilirorıunuz; ki, evveli CenCY· tfbariiı etm~ktfdir. rureti ka 'iye haline gelmi~tir. Mes~la: re tnhsi edilecek nlurşa bu mt:lfll~~ genç Ye sevimli kıral Hz. sayfi- ~ n 10 
reye S"ittik. ihzari tahdidi tesli· Türkiye ve Bqlgari tanın Baik:ın 1 - Temlik kanununun tat"ihi neş- halli temin edjlrnlş !Jlıır· EtRJHn , 
hat komiıyoounun müzakerele- yede oldukları halde ' Türkiye milletlerinin fıiirriyetini müdafaa ~t· rine kadar ermeni em ali tefenüz e· nanlılarla son anlaşma neticesjpde ~ 
rı.no ittirak ettik. Bırçok mühim Hariciye vekilini kabul etmek mektc rı~nfftatl~r· vardH·... den veya tefvize talip olup ta tıerüz fiyei kafiyeden feragat edildiği cih•'tt 

J için Sof yaya g•lmek zahmetini rrurkiye hnridy~ vekili Tevfik Rü~ muamelesini ikmal edemiyen mlibı\dil· rum emvali de kAmiJen ba,ine>:• iı' ,J 

ipptele ere temas olundu. Bu b b · "k ı· .. "' lutfen ıhtiyar uyurdular, ve e· tü per. cevap .. ·ererek Bulgar krral ve lere ait muamelatı tefriıirenın ı ma ı- kal eJmi~ bulu~µyor. ~H ~alde rfl ııi' 
mllnakaıalar esnasmda, Türkiye· ni huıurlarmda bir buçuk aaat· kıralisesinin h.;r defaki dostluklanp· le tapuya raptını kanunu meıkQrun al ermeni emvali aruın~a hu~uJcen lılf ., 
nin samimi sulbper9erlik ve "dev- ten fazla alakoydular. da ve mütekabil miizaheretlerinde fc- tıncı maddesi sarahaten emrediyor. Hal fark kalmadıiıqa naıapp malf>'tr,;. 
!etler arasında müsavat,, esasla- laketlere müştereken ve koJayhkla kar buki, rıaliy~ devairi. temlik kanunun· hu malları hala yekdjierifld~n •1'1 6' 
nna istiqat eden malum noktai Dostumuz Bulgaristanın değer· şı gelmeğc muvaffak olduklaam zik· dan mukaddem intişar eden istidlal ka hiyette telakki ederek mutıacirleff,, 
azanıu fırliat düıtük~e müda- li Ba,vekilı M. Liyapçef •e kıy- retmiştir. }rekil Bey, Bulgaristnn e· nunundaki ( .. emlAk ve arşalar .. ) iba· külAt göstermeainde hl~~ir isa~ti "' 

faa c fik. Noktai nazarlanmız metli Hariciye nazm M. Burof yahatinden elde eftiŞi petictl(rden resi meyanında arazi kaydinir. zif<redil tıkiye yoktur· .,.ı 
h · ile birkaç defa görüttük. Seya- pek m~1?nun ol dutunu ve bu~a~ .. Türk mediğini i~~~i s_ü~erek tapu isin bir. hiı· UpJ<umet istihka~ın~an faıl• ; 
e~ vakit teveccüh ve müzahe· hatimiz; hakkanda size Jimdilik milletının kar~f~ Ilqlgar m~ll~h hak· se ~ermedıgı gıbı_ e\'Yel~e tefviz ~~ılen· alan muhacirlere, ~orslarnıı affeıt'tı". 
et er gördü. I I kında beslediğ.• . dostluk hı~.•.yatın_ın leran de sa .. hiplerı ellerın. den l tırdaflı· suretile ibrazı ııu:mahat e atıfcttt ..ıı 

O d ı..u kadar ,ayliycceaim. stanbul- J k ~ T ... ,. 
ra a bilbHa dqslumuz Sov· f'I • tamamen aynını bulduğunu soylemı~· na teşebbus er eme te~ır. lunurken henüz istihkalarına uıu...- ı 

'{et hükümetinin murahhası ve da bulunan büyük reisim Gazi tir. Tevfik Iliiştü Bey~.m.ütekabil .z~ya Temli~ k_anunu ŞlJ~İ~ .oım_aşı ,.~ mq· mal almaya muvaffak olamıyan -~. 
ti" u · · 'I(' • M Hz. ne arzı tuim~t ederek, be- retlerin teakup edeı:-~rım ve harıcıye ahhnren ıntışar etmesı ıtıbarıle istıbdal hları dü~ünmemesi mümkün dettt4'°' 

K·yıpe f • ,arıcıye t"omı~eri ~ı:· rıi kabul eden ltalya ve Bulgar nazın ı. Borqff'la c~miyet refsiııin kanupundan fazla bir kudreti hukuki- Hatta zatülhakka riayet itibarile •.~ıı. 
Litvinof ile sıkı teması d~İIP.i' -, di" 

b kıralları Hz. nin ve aörüştüğüm Türkiyeyi ziyaret ederek orada Bpl· yeyi haizdir. Dahiliye Vekaleti celile· biliriz ki: Asıl birinci derecede ·1..J 
uu afaza ettik. Bundan başka 0 d · h · ı · b h ta ~ h ki ııfr hllkumet reislerile her tarafta garistan hakkıp a beslenilen hissiya- sı, ıp,u acır erın u u~Qs . pe1: a ı ı•üJmeşi lıiııqlgelenJer ~enüz ~ıı rt 
bütln düveli muazzama murah tın samimiyetini müşahede edecekleri olarak dermeyan eyledıklerı mutnleba haklannı iştifa etmeğe imkan t'e f 
b ı 1 temas ettiğim bükiımet ricalinin .- - ! 

U ari e olduğu gibi düveli gay- ni ümit ettiğini beyan eylemiştir. t_ı ka.bul ve t_ervici i5in de makamatr • · sat bulamamış olanlardır. i 
hürmet ve tazimlerini arıedcce- ı ·i ~uauama murahhaslarile de IJ ) b ıdesıne emırler ''ermekte o masına 3 _ Adana tefviz komisvonu. 

';temadi temaslarda bulunduk. iim. Ondan •Onra A•karaya gi- ,.. u gar nıa t uat rağtneJl maliye dair4:Si, maliye Yekale· beş aydanberi tatili faaliyei . et~, 
Öerek ismet Pı. Hr. ne ıeyaha- n1üdürlüğüniin tebliği tinden makus emirle,. ... ıd•s•qr J..·- uunn: da ,. :srtn• ,._, ..... .;a-~ 

Cih•n ıiyaıeti tim buJusunda ID&liımat nre- Sofya, 4 ( A.A ) _ Matbuat ~·an etmek sur~tile tinkl>.ın t~zahtirune femljk "anunun~n taritıi n_eşdp.d~.J 
Pe•ıı ıiyuetini Ye Türkiyeyi • muvafakat etmıyqr. Hatta bazı muhll· sene sonra tefvız muamelatının ~';;: 

uz•lıtan, yakan ... an alikadar eden ceğım. mftdiriyeti Türkiye hariciye Ve- cirler mahkemelere müracaat t>derek bulacağını emreder bir fıkragıns _ııf 
r !of BüyOk r"calin bakkmdp~i mu- k T fik R r\ B ı 8 ı k"'ll" · t "h 1 ıoP' mt1eJelcri görüımek farsahnı ili ev · üıtu ey e u gar kanuni haklannı u ıyyen ıs ı sa ey· naden bundan sonra artık mua /. 

ı.uJdulı. babbet ve ~akdirJeriai rcUUr~ce- hariciye nazırı M. Burof arasın- lemelitedirler. lakin meseJJ:ni11 idare· mezkurenin icrasına imkan katı11••~, 
"f gım. Bu .Yazifevi ifad n ıonra daki mUIAkat hakkında atideki ten maslahllta ve kanuna uygun bir şe na dair dermeyan jyJediği fikird~,~ 

Türk • Yunpn iti16fı efkirı umumiyeyf IP,y~batimin , t,.bliği neşretmektedir: kilde baUJ mümkün ~~en '·atanda~larr buki, bir sene ~nra hitamı liıı ;'_ ~ 
Gazetelerde görmUJsünüzdUr; Ff.erruah baJ<lcında fırut düş- ,. uzun mud~ct ~~hk~me. k~pılann~a hususat henüz bitmemi~tir ki j:;~tl ti ~ 

Tork- Yunap itilftfı münase~etile tül<çe malum t verJ11,ktea aerı Tevfik Rüıtu Beyle M. beklemek, bısut kulfetıer ıhtıyarın~ ~- nmelatının tevakkufun' lüzum ;ş d-' ~ 
tahdidi ıeslihat ~omisyonunun Burof mükilemeleri e,nasanda bep olnıak ve bu suretle tahammülsuz müş olsun muamelUın bugüne lı' ,ııe: ' 
bjr celaesi, hepimiz için cidden kalmıyacaiım " iki menıleket arasında dost- bir şekili ıne~gale ihdat ~Yltıntk ruhu uzamasında ise muhacirlerin asi~ ~ r 
ıayana iftihar tezahürata sahne B•tm'lhlrririmiz: luk ve tam bir itirnat müna- baka tevafuk etmiyen bir keyfi~etti~. lan loktur. Bununla beraber 930 ~ 'tı 

ld B d b Hariciye . ve~ilimize refakat ıebeti mevcut olduğunu mem· Onun için şimdiye ~adar hall~~1lemı· muvaıenei maliye kanunq, ~skH ti 
o u. ıın an aşka Cemiyeti ~·en bu nıeşelede Mahye ·e DaJuhye :ve· murlarına maaıa tahsis etmi .. tır. ,.,,~" 
Aı. k "b' eden başmubarririmiz M~hmet · tl t b't eylemı"ıle ..ı· " "' ıı ı" -. B.Tam ib ı umumiyesi M. J!Unıye e es 1 r,..ır. kaletlerinin artık anlaşmaları. kanuna Jara maaş tahsis etmek onların ·ııı' ı 
Drummon bu itilafın Balkanlarda Asım B. de dün heyetimizle bir- ~FZ~ iki devletin memlek~tle- ve maslahatı ammeye uygun bır karar hizmet edecekleri dairenin ilga ed•,_, I~ 
•e hinnetiEe Afıupada sulha ifa likte ıehrimize dönmüştür. ripin tf!m bir isti~lAJ ve sükun nrmeleri elzemdir. diğini kabul eylemelt demektir. 1' tıl' ı,,, 
ettiği hizmetlerden dolayı bizi S<}FYADAN AYRILM DAN içinde muslihane vasıtalar: ile 2 - Mübadil rumlara ait mal kal· nen devam ve bakası tecviz edil•~ b 
bilhassa tebrik -etti. EVVEL inkiıafını temine matuf harici - N'ih;;;liki"''""n ... ~;~·;"'"'"'ikb';.'d'i'7. hususun içtihada müstenit bir f _, ~ 

1'abdidi teelihat ihzari komis· ofya, :J (.A. ft..) - 'filrk • ~ul,ar c~ ıiyaaet gayeleri!~ hu siyaıetin harıi sahalarda iki memleket hUk_ümıilz addedilmeai yilz~nd_~ııd~ ~ 
miyetl, 'l'ürkiye hariciye vekili Tev· "acırler son derece .... rar •orlll""" ,.J' k. 

h l d · · k k v•kayie tatbikini feJ1'iU edecek araıındakı' · mevcut teıriki r• K f" t . kA - tak• -a.ıırtı,'" ;~~ Y9RH azır a ığı proıeyı 0 uma - fik Rüstü Be"" ~refine bir ög· le ı;ivafr :'.!' , d ı f ler ey ıye ıs ıın mın • .- •dl ı 
l Jd- h • • • b. ~ J ıır:: c • vaııtalar hakkında t•mam bı·r • · t d"d' et<İ men aal · . . LıJ ~ a paeflfU ur, eycbmızm ır ti vermiştir. Ziyafette, hariciye nazırı '" meıaıoın eı 1 ıp . ti tapıfından ıpakamı aıdınt 111 ıııf ~ ~~ 
inamı fDÜZakerahn bu ıon safha· M. Buroff maliye na11n M. Mollof. fikir mutabakatı mj:J~ut oldu- hakkında mildaveleı efkir miş ve birkaç ırgün evvelsi de d,- ., ~ t 

ıım takis İfin orada kaldı. Müza- maarif nazırı M. Gaakof, Türk masla· iunu müıahede eyJegıişlerdir. etmitler~ir. :vekiletinden mevrqt emirde tef~ \trı.· 
,..._....~--~~-~-----~~~~~ = 1 " • - :z::__ ™. h l) . d . . makin icrası icap edeceii yasıl İif1 ııı. 1 

• VAKiT nlD tefrikası: 2-=4----=~==~ netinden dolayı Sadık hocayı Ve-ıkat bu be~ıf _m_a a emız edır. Bır 1181 Jlu merke;ıde iken ıpaaıesef c1:
11
,, q 

liler payesine yükselttiler ... Bu mu kötünün ban ıyıye zararı dokunur •. ~arlık yine maliye ı·,kiletindelll ,ır 
barek adam Ebülkütüp Tahsin E-1 t~imiıde t-lnun hezeyanlarını haki- dair emir almadıiı bebaneaile "•~ıP. ltı.~ 
fendiye: kat diye dinliyenler ve hatta ~azı ra iftirak etmemektedir. Defterd~t'&I' ~~ 

_ O zı dık herifi müdafaa et- dinsizliklerine maazallah ittirak muhalefeti ise IAJl~aeirleria b~ır t,1r' ~ ( 
~ !.. d 1 b 1 8 d d ı tefevrilz edecekleıı anallara d.- aıttl' ·~-l 

me ıputlalc bir ıeametıne uerarsın. e en er u unuyor.. un an o a· . . . k1. k 1 .. 1cpr r,,, "-..' 
tJ h iştıhsalinı ım cın1tz ı ac~ ·1lıl'111 ~ • 

D~mit. Tahsin Ef~n~i evi.ne gi· yı epimizA ~e~al ~lt.~nda kalıyo- naleyh hükAmetin iki mühilll r fl°"tl ."lft 
der gıtmez vefat etJ1lıftı. Bınaen· ruz .. Bu kafırın ~uzunden baka- rasında tekevvün eden ve zayall~,1' f \ 
aleyh Sadık hoca ~endi velaeytine lım daha ne ıeametlere uğrayaca- cir vatandaşları pek bezgin bir 1 ıl ()d 

E~ülkütüp Tah•in Efendi bu sıkardıJar.. Serbeıt fi~jrliler ne herkesten ziyade hayret eder bir ğız? firen bu muhalefetip de 1>ertaı? rfcl I tıt. 
Mf tehditlere, kehanetlere güldü. dütüneceklerini !ff•rflıl•r·· itikat· fÜphe halinde idi .. Şimdi onun söz Bu kahve vaizinin etrafını alan me _ini maslahatı amme narnına , ~ıı; 
Ba•tonµnu kaparak kahveden sa- larıqda tefP.kinli buluqf!Jllar fU ce· leri taraftarlarınca evveJkinden mutaauıplar homurdandılar .. derız. . . 18)11 "'11.ı ,. 

b · · I d" l · -. Senelerdenberı dıdlşen za' 11P' 
fUftu.. ya ı verdıler: pek ~o~ ehemmıyet e ın enıyor •. Yalnız her y~rdf: t~k ~ük :oulunan d k""tl . t k h kk a sahiP 0 ti t 

.. b" k . . A • l . . . . • . aş u esı ar ı a ın ... _,, 
Tuhaf teıaduf ır aç saat ~0?· - Ölüm ıuçlµ, IJ.J~UZ h~r ııruh Jlmaenaleyh manevı ışaret erınıll haJqanaılardan Bekır Efegdı ıs· ve kaygusuz bir vaziyette ha~ t'" 1 

ra Ebülkütüp Tahıin Efendını~ için er geç mu@d~,erdjr. Qlümü zuhuru ıabıraızhkla bekleniyor- minde bir zat taaınıp zehrile ken· ruJmalrdır müstahsıl vasiy~&i~: ıı•~ '1-~ 
'hanesinde füc'eten vefatı haberı manev; bir mü~at ıeldipde telak du. dine meyal fikirleri ıokan ~u yı· rrk millt servet~ - vele": k•; .,ır1' I ~ tı 
mahalleye yayıldı. Mutekit halk ki yanlıttır. EbülkütÜR T~~•in E- Sadık hoca vak'a dan iki gün lanın telkinatına tahammül ede· olsun - bir şey ılhe edebıl~J"dit• af ~'-' 
bu hidiıeden derhal manevi bir fendinin yefatı h•diaeai her za- 10nra hürmetkar nazarların me- miyerek : r~ti ~ayatiy' iktisap eyle~• ;un i~ S ~ 

·· · Ah b' k .. . ki · t" } ·· ·· d k h .. • tamamen munffak oJdugu M ~)a mucazat ve ıla i ır gazep manası man :vu uunu ıor~üjiillaüz aarıp ra ı ın ızar arı onun e a ve pey - Hocam aellemehuueJam ca· . , k ,,,,, 

Bu kuponu keısip 
saklayınız 

d ""fl d b" · ..a· k • b ~d k k ··b ı, hakkın mesut olaca tır. • 8·" 1.., tı 
teıa u er en ırı~ır. ~tıne aı aı . urara mu are~ milerde vaiz memnqdur .. Hele ma S(!rfiFeli .AUff t ı"l\ i' 

Vak'a her kflfadan bir türlü tef agzıru açb: halle kahveıinde böyle kehanetler Alımet cevdt ~ 
ıire uğrıya uirıya dedi kodu ma· - Ey din kardetleri size söylü- böyle dini ithamlar, ~ehditler sa- ,; ~' ~· 
halled~ çoklarınca fecaati unutu- yorum .. Ebülkütüp Tahtin Efendi vurmak büı~ütün münaıabetaiz· Telgraf haberlerimİE 3 
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lan bir eğlence teklini aldı. Hele ~ir ~uıdiJli PJÜdafaa etti. Cenabı dir. Hiiunçtullah Efendi taıkan bir sayıfamızdadır. 1o 
mutaaaaıplar bu fevkalade keha-ı Kibriya cezasını geciktirmedi. Fa- ,(BiUJıedi) 



l};tihar mı , cinayet mi? J 

Esrar ı 
iki cesedın hüvıyeti chiu 

tesb't edilenıedi 
1 Geçenlerde Kadıköy ve Moda iskele· 
~i a.rasındaki sahilde bir genç kadın 

, edı bulunduğunu yazmı;;;tık. Hüvi· 
~eti henüz teshit edilemiyen bu genç 

t k ltııının intihardan ziyade bir faciaya 
lltban gittiği tahmın edilmektedir. 

\' Geçenlerde bir erkek te Kadıköy 
:l>ı.ırundan denize atılarak intihar et 
d'ışti. Henüz bunun hüviyeti tesbit e-
lle.... . . ... eınıştır. 

• df Zabıta tahkikata devam etmekte-
t. 

Şehir Meclisinde 

Kararlar 
Gelecek ıçtinıada Darül
bedayı murakaba encü

meni seçilecek 
Şehir meclisi dün toplanmıştır. 

iktisat meclisilliıine iştirak eden 
Fartun zade Murat, rahatsız bu
lunan Emin Ali beylere mezu
niyet verildikten sonra Darülace
zenin bir tezkeresi okunmuf tur. 
Bu tezkerede sinama ve tiyatro
lar için yeniden bet muayene 
memuru tahsisatının bütçeye kon
ması istenmekte idi. Bu işin 
tetkiki bütçe encümenine bıra
kıldı. 

Darülacezeye ve Karaafaç mU
essiselerinin yeni bütçe mazbata
ları bütçe encümenine verildi. 
6 Kinunuevvelde müddeti biten 
meclisin on beş gün daha tem· 
didi kararlıştı. Üsküdarda Kara
davut mahallesinin Evliya hoca 
mahallesine raptına ve Küçük
çekmece civarında Bulgaristan
dan gelen muhacirler tarafından 

~t mahkeme~~ tesis edilen köyün Firny köy 
Dun dört da va ya bakıldı teımiye edilmesine karar verildi. 
kt Dun Türk - Yunan muhtelif mah- Kaptan ve çarkçıların btş se-
ttıesinde dört dava) a bakıl mı tır. nede bir yapılan muayenei sıhhi-

~ Corç Kırımaldi 600 türk altınını hü yelerinin seneden seneye yapıl
d Gnıetirnizden istemektedir. Müddei· ması, şoförlerin iki senede bir 
L tıı baıı cihetlerin soı·ulmasıiçin muha 
~trıı muayene edilmelerine karar ve-
1 e talik edilmiştir. ~ikola Yakoma· 
o G rildikten sonra içtima bitti. Onil-
tı'L. ebzede vazıyet edilen peynir fab-
"is 3000 müzdeki çarşamba günli topla-liıt •nın icar ve 1.ararı olarak 
~h it altını istemektedir. Bu da\'a sa· nacak olan meclis belediyenin 
lit 1Yet harici görülerek reddedilmi~- beş aylık muvakkat bfüçesini 
~ ?\tadam Toradi: Adannda b11"aktığı müzakere edecek ve müddeti 
c "kuı \'e gayri menkul e~yu~mın fa. biten Darülbedayi murakabe 
:1lli istemektedir. Bu talep ve iddin encümeninin intihabatını yapa".. 

Büyük bir rapor 
hazırlanıyor 

v e Gazi Hz. 

refakat ede:
ıehrimizde, ik· 
tısadi, ticari, 
mali ve adli 
sahalarda tet
kikatta bulun· 
duğunu 

mııtık. 

yaz-

Aldığımız ma
lumata göre 
lktısadi kısım
la lktısat Ve-

kaleli mUıa

seyahatlerinde 

r uhtelif zeva~ a 

virlerinden Ş~ Halrkı Nezihi ll 

fik B. meşgul olmağa baılamış 
ve dUn ticaret odasına ırelerek 
oda raportör ve erkanının işti

rakile bir içtima aldetmiştir. 

içtimada memleketimizin ihra

cat ithalat, transit ve iktısadi 

vaziyetini tahlil eden büyUk bir 

rapor hazırlanması kararlaıtırıl-

~1üfctti ~lik, tebligat n1ü· 
dürlüğü ve ınutenıetlik 
işlerini teftişe başladı 
lstanbul adliye müfettişliği, 

adliye tebligat müdürü ve mu
temetliği itlerini teftişe başla
mıştır. 

Müfettişlik, memurların muh
telif hususat hakkında ifadele
rini almaktadır. Tahkikata eıas 

olan hususat Ye tahkikatın şekli 
hakkında ketum davranılmakta
dır. Maamafih, teftişe esas olan 

meselelerin ehemmiyetli olduğu 
söylenilmektedir. Teftişi bizzat 
baımUfettiş ŞUkrU B. idare et-

mektedir. Yakında netice tesbit 
olunacak, bir raporla vekalete 
bildirilecektir. 

Teftişler 

Sıhhat müsteşarı 

Dün Cerrahpefa hastanesini 
teftif etti 

Şehrimizde bulunan Sıhhat 
mış ve bu raporun tanzimi oda ve içtimaı muavenet vekaleti 

·- ticareti hariciye rapörtörü Hakkı 

Nezihi B. e tevdi edilmiştir. 

müsteşarı HUsamettin B. lstan
bul hastanelerini teftit etmek
tedir. 

Diier taraftan işin ehemmi- Hüsamattin B. dlln Cerrahpa-
yetine binaen yarın sabah ticaret şa hastanesini teftiş etmiştir. 
odası meclisi fevkalade olarak Hastanenin bfitün senislerini 
toplanacak ve rapora esas ola· ve bilhassa yeni yapılan pansi-
cak şeyleri görüıecektir. yonu gezmıı, ayrı ayrı izahat 

Şefik B. dün harici ticaret ofi- almıştır. _______ __, ________ _ 
sine de giderek meıgul olmuş ~aa~ 

oradan da izahat almııtır. ,!r.ı vaki görülmüş, dava reddedil- caktır. 
ıılır. -------------- - - - -----------

Eczacı nıektebi f al<ülteden 
ayrılacak mı 

~114\.lldon .J\lalamas: Zonguldaktaki o
~ lle iki evinin iadesini istemektedir. 
'dij~i4cn izahat almmal.: ll A•~ ı · 

11\ı~ tir. 

Polia Haberleri 

f:'ırkııda Bir komiseri varaladdar 
"teşkil:\t lıe~·eti bugün Dün Galatada Mı;hmudiye cadde-

binde Avninin lokantasında i<;ki içmek 
llt Karta. l?a . · .. te olan kömür nmelesinden Mehmet, 

~ lk fırka ı teşkılat heyetı bugun knrde i Nuri. amcası lskender, ü~ü 
t l'taıa gidecektir. Yanndan itibar<'n birden İlyas isminde biriJe kavgaya 
tııı:Cllklarda idare he) etleri intihaba- tutuşmu~lardır. Kavganın kanlı bir şe
~lt başlanacaktır. İntihabatın heyet kil almak üzere bulunduğu bir sırada 
~ 1 '

11dan kontrolünü temin maksadi· polisler dördünü de Arapcamii knra
~ı:tihap zamanlarının gfü;tcren bir koluna getirmişlerdir. 

İlyin edilmi<ıtir. Bunlardan Kel Mehmet karakolda 
~ da serkeşlik yapmak istemi:;; ve Komi· 
1~ ~tet ~em nde ser Hüsnü Bey tarafından mani olun-
1,~ır·deki hediye inoir meıe- muştur. Fakat bir sırasını bulan Meh-

1 •hemm;yetle tetkik edıl yor met eline ge~irdiği sumhiyi Hüsnü Bc-
t>u • w b · tt ~U tıkü nü hamızda Amerika ticaret yın başma ,-urmuş H abrır ır sure e 

'lt§arı M. Klayna lzmir ticaret o· yaralamıştır. . 
\ tarafından hediye edilen incirle- llyas ta nezarethanenın camlarını 
'tli1~ıuk çıktığını yazmıştık. Haber kırmı .. ve sıçrayan camlardan yaralan 
~ tbdıtine göre iktisat Yekftleti me~ele mıştır. 
tr,,,~rrııniyctıe tetkike başıamı9 ve te1- Dünkü cinayet 
\ı ~ lırnir ticaret odasından malU· Dün Bahkpazarrnda meyhaneci lli 
,. Sleıniştir. ya Şileli Yakup tarafından tabanca i · 
lt Balkan ticaret odası it boğazından cerhedilmiştir. 
~il • fikri var Mecr~h ~~kl~~i!~iği Cerrahpaşa 

'~~~;Jır balkan memleketleri ara- hastane~ınde olı:"ui;itur. .. • . 
~t •ktı adi rabıtanın inkişafı için Cerhın sebebı mtçhuldur. l\.atıl tu· 
\4ııJllatkan ticaret odası) te kili dü- tulmu~tur. 
~tn !~ektedir. Bu hususta oda rapor- Patlı yan bir bomba bir 
'1 lakkı N 'h" n b' · · h J k d İ. 'tı . ezı ı_ . ır pl~J~ azır· çocu X-u de j eşik etti 
'lt gıhı bazı alakadar hukumetleı· f5 

,... Ştbbij t . . . 1 d" Eyüpte Rami köyünde feci hir ka:r.a 
•J.ı a a gırışmış er ır. 1 C · · d b" k 
1 '(aya :n • • _ . , o muştur. evat ı mm e ır çocu ; 

'-~ti ulgar, '\' unan, '\' u;,;osl.n ta- ld w • • • ld ğ 
·'lı • dah· ı 1 k k ti ' bi 'ht" volda bu ugu hır cısmın ne o u unu ı.. ~ ı o aca un·c ı r ı ı· · .. 
't !berk 1 t b ld b 1 .ı . anlamak ıçın karıştırırken path~an • ez s an u a u unac~U\· w •• 

~ ,.e homba oldugu anlaşılan bu cı ım 

htiaıı1• d k f b .k çocuğun yaralanmasına sebep olmuş-
Z e aç a n a var 

\ 1-ıa'-~ler çıkarıyorlar? tu\7ücudü bomba misketile delik de· \1 ttı~butda bu~unan. fa~rik.a ,.e. !~· şik olan Cevat nakledildiği Gureba 

1 ~ltı . eselerıne aıt hır ıstatıstık hastane!"inde ölmüştür. 
~~ edılrniştir. Buna göre şehri· Bombanın buraya ne ·uretle geldiği 
l'a:etıede 450000 metre ipekli k\ı- hakkında tahkikat yapılmaktadır. 

t. ·~ l atı 11 fabrika, 150 tezgah. se-
• ~ • So,OOo rnetre yün kuma~ imal e- Kavcuk ayakkabı yapılacak 
lh fab • ) Ş h · · d b" ··k b' k k t~ tıka, 40 trikotaj ve çoraµ e rımız e uyu ır avcu 
\t ~ .. • enede :l,5 • 6 milyon kilo de ayakkabı fabrikası açmak için 
t ~le irnaı eden 35 fabrika ve e tetkikat yapılmaktadır. Fabrika 
~ t •OOo ton çimento çıkaran 5 Çİ· ıenede bir milyon çift ayakkabı 

llbrik.ası vardır. yapabilecek büyUklUkte olacaktır. 

Ankarada 12 kadın 
yakalandı 

Ankara 4 (Telefon) - Bu
rada 13 - 14 yatlarındaki kızla
rı başta• çıkaran randeyu evı 
iıleten 12 kadın dlln gece ya
kalanmııtır. Vilayet bu hususta 
ciddi tedbir almaktadır. 

Bazı otellerde lstanbuldan ge· 
len kadınların ziyaret kabul et
tikleri anlafıtm;ş, bu gibi otel
ler de takip olunmaya başlan
mııtır. 

Eski borçlar 
Ankara 4 (A.A) - Vekiller 

heyeti toplandı. Borçlar mesele
sinin görüıüldüğü tahmin edi
liyor. 

Nafia tayinleri 
Ankara 4 (Telefon) Di-

yarıbekir nafia ba~ mühendisi 
Şevket B. Ankara başmühen
disliğine, Ankaraden Nuri bey 
Çanakkaleye, Erıurum mühen
dislerinden Arif B. Kars başmü
hendisliğine tayin edilmişler ve 
Kars baımiihendisi Agah bey 
de tasfiyeye tabi tutulnıuştur. 

' 

Ocalda konferans 
Ankara 4 (Telefon) - Tür

kocakları umumi kiitibi gençlik 
hakkında bir konferans Yerdi. 

Sürevva Paşanın talebi 
ol ol 

Ankara 4 (Telefon) - Bugün 
mecliste Süreyya Pş. izin istedi. 
fakat kabul edilmedi. 

Saffet Bey geliyor 
Ankara, 4 (telefonla) - Kalk 

fırka umumi katibi Saffet Bey 
lstanbula hareket etti. 

NURULLAH E SA TBEY 
Ankara, 4 (Telefon) - NuruJlah E· 

sat Bey lstanbula hareket etti. 

Darülfünunla eczacı ve ditci 
mektepleri arasında bu mektep
lerin mlistakil bir.er Jakülte veya 
fili mektep olmaları llzım geldi
ği noktasından çıkan ihtilal ma
liimd ur. 

Haber verildiğine göre Türk 
farmakoloğlar birliği ve eczacı
lar cemiyeti eczacı mektebinin 
tıp fokUltesincn ayrılması için 
çalışmal<tadır. 

Bu hususta ileriye slirülen e
sasları şunlardır: 
-1 Muallimlerin maa~ları azdır. 
2 - Eczacılı hekim Jikten ay

rıdır. Bunun için mektep tıp fa
kültesinden ayrılmalldır. 

Bunun için bir rapor hazır· 
lanlanmaktadır. Rapor tekıir 
edilerek B. M. M. balarına ve 
Maarif vekaletine gönderilecek
tir. 

3 Nu mera eler.lar terfi 
edecekler 

Maarif vekaletinin evvelce yol
ladığı tamime ilaveten bir izah
name de gelmiştir. 

Bu izahname mekteplere tevzi 
edilmek üzere tabedilmektedir. 

Bu talimatnameye nazaran, bu se
neden itibaren 3 numara alan 
talebe terfii sınıf edebilecektir. 
Cumartesi günQ ilk yoklama 

imtihanlarına başlanacaktır. 

Galatasaray lisesinde kıy
metli bir hatıra 

Gazi Hz. salı günü Galata
saray lisesini teşrif ettikleri 
vakit müdürlük odasında kahve 
içtikleri fincanı ve ıu bardağım 
mektep talebesi bir hatıra ola
rak mektebin müzesinde sakla
mağa karar vermişlerdir • 

Bir tayin 

Maarif müdür muavini Naci 
B. yüksek muallim mektebi mU
dür muavinliğine tayin edilmiı 
ve vazifesine başlamıştır. 

Tran1vayın canı1arı 
nicin l<ırıldı ? 

Dün saha·h saat 8 ele Harlıiyeden 
Fatihe sefer yapmakta olan 634 nu-

maralı vatman Ahmet Efendi Galata
sarayda trnmyaya binmek btiyen bir 
hanımı tramvaya almak istememiştir. 

1'ramvayda yer olmadığından alın
mak istenmiyen yolcu da Yatmanın mü 
manaatına rağmen tram,•aya binmiş

tir. Bunun üzerine ,·atman da arabayı 
hareket ettirmek i tememi) tir. Bu va
ziyet üzerine ,·atmana arabaya yol 
vermesini ihtar eden yolculardan Mü· 
henclis ~krü Der araba kalkma),nca 
asabile:.miş elinde.ki şemsiyeyi atmak 
suretilc iki cam kırmı Ye Yatman sıç 

nyan camlardan yüzünden yaralan
nuştır. 

Zabıta tahkikata başlamıştıl'. 

Vilayette 

lskAn muamelAtı bitmek üzere 
lskin muamelesi ilerlemekte 

ve işler ikmal edilmektedir. El
deki dosyaların mevcudu da çok 
az kalmıştır. 

Halk odası 
işleri takip için vilayette açı

lan halk odası iyi neticeler ver
miş, kadrosu tevsi edilmiıtir. 

intihap tahkikatı devam 
ediyor 

Mülkiye müfettişleri dün Balur• 
köy ve Kadıköy mıntakalarına 
giderek intihap tahkikatile meş
gul olmuılardır. 

in hisarlarda 

Aydında alkol fabrikası 

Aydın tüccarları orada bir 
alkol fabrikası tesisini müskirat 
inhisarmdan rica etmişlerdir. 

Müskirat inhisarında birer 
m•at ıkr amiye 

Müskirat inhisarı memurlarına 
birer maaş nisbetinde avans ve
rilmeğe başlanmıştır. 

Limanda; 

Rus genıisi bugün 
gidiyor 

J,imnnımı 'mlunan 300 rus ame-
leyi hamil olan Apbaza Yapuru bugün 
Odesaya gidecektir. 

-
Belediy~de: 

Ana~olu yakasının elektrikle 
tenviri işi 

Adalar ve Anadolu yakasına 

elektrik cereyanı temini için be
lediye ile elektrik şirketi arasın
da müzakerata başlandığı yazıl
mııtı. Belediye son tekliflerini 
bir hafta evnl şirkete bildirdiği 
halde şirket henüz bir cavap 
vermemiştir. 

Haber Yerildiğine göre bele
diyenin son teklifile şirket nok
tai nazarı arasında pek az fark
lar kalmıştır. 

San'atlar mektebinde 
Maarif Vekaleti lstanbu ı san

atlar mektebi için geçen sene 
AYusturyadan marangozluk ve 
demircilik mutahassısı getiril· 
miştir. 

Vekfılet bu sene de bir dlS· 
küm mütehassısı gelirmeğe ka
rar vermiş ve bir Italyanla mu
kavele yapmıştırr Mutahassıs bir 
kaç güne kadar gelecektir. 
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Zararlı bir karar 
Maliye Yekaletinin son günler

de Yetdiği bir karar, mektep 
muhitlerinde heyecan uyandırdı. 
Karar yalnız talebeye aittir; fa· 
kat idare hey' etile beraber ho
calar da müteessirdirler. 

Mekteplerimizde kanuna gir
miş bir vaziyet vardır. Memur 
çocukları yüzde yirmi tenziltt ile 
okurlctr. Bundan baıka bir ba· 
banın mektepteki çocuklan sa
yıları arttıkça tahsil ücretleri a
zalır. 

Mesela liselerde aört oğlunu 
okutan bir baba birinci için 300 
lira verdiği halde ikinci için 240 
üçüncü için 192, dördUncD iç.in 
150 lira vermektedir. 

Birkaç yıldanberi liselerde bir 
de pansiyon diye başka bir kı
ıım taşkil edilmiştir. Bunun lise
den hiç farkı yoktur. Yukarda 
bahsettiğim karar işte bu kısma 
bir darbedir. • 

Maliye Tektletinin karan p.tn
siyonlardaki talebeyi lisedeki ar-
kadatlarından ayırıyor. 0nların 
hepsi senelik ücretlerini üçer yüz 
liradan ödeyecektir deniliyor. 
Kaç kardet olursa olsun netice 
değiımiyor. Bu işteki haksızlık 
ıöyle bir tarafa bırakılsa bile 
ders ıenesinin ikinci taksitinde 

böyle ıbir kararın tatbiki, talebe
yi allak bullak ed~cektir. Ana
dolunun uzak köıelerinden gel
mİf çocuklar taksitlerini eski he-
saba göre hazırlamışlardır. Bu 
emir tatbik edilirse onların hep
si sokaklara dökülür. Paraları 
yok ki taksitleri tamamlasınlar. 
fstanbulda kimseleri yok ki on
ların evlerine ıığınsmlar. Mek
tep idareleri bu kararla çok 
müfkül meYkie dütmüşlerdir. Bir 
tar.afta emir, bir tarafta talebe 
periıanhtı var. ... 

Biz, tahsil hayatını çok ko
laylaşbrmak mecburiyetinde olan 
bir ntilletiz. 0kuyanlara miifltü· 
lit çıkarmak değil onlara her 
türlü fedakarlığa katlanmak bor
cumuzdur. Okutan .baba- bu za
manda - bir kahraman gibi al
kıtlanmağa layıkbr. Sonra zaten 
leylilik ücreti diye alman (300) 
lira da fazladır. 'Bu yekündan 
da indirmek llzımgelir ve ilim 
ihtiyacımızın sezilişinden bu bek
lenilirken, son karar her yerde 
büyük bir hayret ve öz6ntü u
yandırdı. Umanz ki bu meselede 
yavrularımızın hakları koruna· 
calctır. 

~:_ııoamıza i!eletı eserler 

Küçük hikayeler 
Resimli ay matbaası limitet şirketi 

tarafından neşredilmeğe başlanan bu kıy· 
nıetli kolleksiyonun birinci cildi intişar 
etmiıtir. 

Reşat Nuri,!lin (Hasta çocuk) isimli 
muktebis hik:lJesile Sadri Ethem. K 
Ştikriı, :\Iahmuc Yesari :Be} lcrin eserlerini 
ihth'a eden bu cildi bütün .okuyucuları
mıza tavsiye ederiz. 

Kılıc1n11 sürüyorum 
Genç ve kıymetli muharrir Reşat 

Eni• B. , şimdiye kadar yazdığı hikAye
leri .. Kılıcımı sürüyorum,, ismi altında 

bir araya toplamış ve kitap, Muallim 
Ahmet Halit B. kitophanesi t.arafıncLm 
neşredilmiştir: Kitapta mevzulan hayattan 
alınmış lıir çok nefic:, kuvvetli hik:tye 
vardır. 

"Uyanış,, mecmuası 
"Uyanış. mecmuasının son nüshu, 

mütene\'Vir münderecatla çı1'.mıştır. Bu 
haftaki nüshada Ahmet lh~an R. in "Nis 
mektubu,, , i\'edim Aziz B. in Fransanın 
\'eni muharrirlerinden Lui Fransise ait 
)•ıızısı, A. Sım B. in "Sihiıbaz,,. Meh-
met Selim B. in "Sarsıntı geçiren çınar., 
şiirleıi Reşat Feyzi ll. in ''FecriAtl,. te-
ş•kkülüne ait tetkiki, Hasan Refik B. in 
"Bo bir facianın son per~sidir ! .. isimli 
hikAveai bulunmaktadır. 

Panamadaki isyan 
Büyük Okaynusla, Atlantiki biribi- namadan çekilse zelzeleler derhal Pa

rinden ayıran narin bir kara parçasl namayı hak ile yeksan ederlerdi. 

Saçı sakatı 
acıkh 

yolunan adamın 
macerası 

vardır. Bu kra parçası biraz çabalansa Herkesin şikayeti papas cüppeleri 
iki deniz birleşecek, koca deniz yolları altmda örtülüyor, ona küfretmek isti 
birden bire kısalıverecek, kuytu, kor· yenler kiliseye geldikleri zaman 1Fer
kunç, Okyanuslar şenlenecek, sedef ve nandeze dua ediyorlardı. Hali keyfiyet 
mercan adalrında kömür depolan, baı· bu merkezde idi. 
lar atelyeler, antrepolar, mağazalar • * * 
açılacaktı. Sapa enginler birdenl>ire ray Fernandezin iki düzüneden fazla ntr 
döşenmiş bir deıniryolu boyu halini a- vardı. Bu atların hepsi de cins şeyler
lacaktı. Fransız mühendis Leseps bu- di. Bir gün biri seyis Manuellayı ııi
nu düşünüyordu. Fakat Amerikall am- şanladı, nişanladı, yallah etti tekmesi
canın düşüncesi hiç te böyle değildi. ni beyni budur diye indirdi. Genç Ma· 
Amerikalı amca eğer, Panamayı açar- nuella hık bile demeden cavlağı çekti. 
~ ttimen, .:tümen kar edecekti. Çünkü Genç kansı ve beş yaşındaki çocuğu 
Atlantikten, Büyük Okyanusa geçmek kara burma bıyıklı, meşin renkli, bü
için gemiler Macellan boğazı denen Al- yük babası lspanyol büyük anası kırmı 
1ahın belasına uğramıyacaklar, yani zı deriJi babası zenci çevik delikanlıyı 
bol, bol kömür sarf etmiyecekler, yirmi bir hayli beklediler. Fakat nafile, 
beş günlük yol birkaç saatte geçilecek ertesi gün, kapı yoldaşları: 
ti. "- Fernandez Hazretleri çok müte-

Amerikalı mncanın düşündüğü ikin- essir oldu. Sana ve çocuğuna maaş bağ 
ci mesele şu idi: hyacak merak etme dediler-

"- Ya harp olursa!- Hemen Atlan DediJer amma günler geçti, seyisin 
tik donanmasını abr, büyük okyanusa evinde yiyecek bir şeyler kalmadı. Ço
geçirir. Atlantik.te muharebe olursa he cuk aç, anası aç, son hindistancevizini 
men büyük, okyanus filosuna alır atlan ana çocuk kemirdiler- Fakat ne ana, 
tikte biriktirirdi. Bu keşif, Kristof Ko- ne de çocuk doymadı. 
lombun Amerikayı keşfinden, Meksika· Daha sabah olmadan dul kaClrn ka
daki gümüşlerin, Alaskadaki altınla- rarını verdi Bu işe bir çare bulmalıy
rın, Kaptaki elmasların işletilmesinde!I dr. 
daha mühimdi. Mühimdi amma, Ameri * • • 
ka Panamanın narin, sebu endamlı Dul kadın yanında çocuğu vilayet 
ince beline bir tür1ü el atamıyordu. konağmdan içerl girerken biri seslen-
Uzaktan geçip, ağız şapırdatıyor, iç çe- di: -
kiyor, ah ve vah ediyor, "sin için göğüs "- Hanım .. dur.. Don Femandez 
geçiriyor; ]fendi kendine pazarlrklar şimdi bayram tebrikAtım kabul edecek. 
yapıyordu. Kadın namludan boşanmış bir kurşun 

Jmranır reyını sordum: 
- Bana kalır1a sen bu iıtcn 

çekili Böyle karışık itlere giriş
mekten ise inzivayı tercih etmek 
daha doğru olur dedi. Ve ken
disinin hemen çekilecej'ini söyle
yerek evine gitti. 

Amir oğlu H~ami çağırttım. 
Ona ne düşündüğünü sordum, 
bana şu fikri verdi: 

- Sen hiç bir harekete giriş
me! Vaziyeti Ali ye bildir ve o
nun emrini beklel Ben: 

- Peki dedim! 
Fakat :vaziyetin tehlikeli oldu

ğwıu anladım. Ayşe ile arkadat
larımn Basrayı baamalarından 
korktmn. Onun için tedbirler al

dım. Müsellah kuvvetler hazırla
dım. 'V,e balkın tefrikaya diiı
memeaini temin için hatiblere 
talimat Yerdim: HaJk camide 
toplanmıt ve bu hatipleri dinle
yordu. Hatiplerin dediği şu idi: 

14 Şehrimize girmek istiyen bu 
adamların bizimle münasebeti 
ne? Bunlar Oamamn kanım isti
yorlarmıt? istesinler. Fakat Os
manın katilleri biz dejiliz.. onun 
için bunlar geri dönsünler, Os
manın katilleri kimlerse onları Çünkü, Kolombiya Oümhuriyeti, gibi f rrladı. Fernandezin odasma girdi. 

bu narin bele.sım 111kı sarılmış, sebu en Çocuk ta yanında idi. Fernandez kadı-
dam güzeli bir türlü bırakmıyordu. Ko- nı görünce erkek gözleri döndü. arasmlar ••• 

Hiihfunet h t'b" b sözler· lombfya küçük, fakir, -iptidai bir cüm- Kadm: a ı ı u 1 

huriyetti, yan Amerikalı, yan lspanyol "- Açız efendim dedi, ben Manuel- söyledikten aonra cemaatten biri 
melezlerinden mürekkep olan bu hüku- ~anın kanstyım bize maaş ıbağlıyac:ağı- kalktı. Ona cevap verdi dedi ki: 
met kakao kac'!:u düşünüyor. Dünyayı _nrzı vadetmiştiniz.. "Bunlar, bize: Siz Oamanın ka
hirıdista .-:evizi kadar görüyordu. Onun Fernandez, 'kadına baktı, dik dik bak tillerisiniz, demediler. Bunlar biz
?e ekyanuslar ~yaAetine, ~e de başka tı, kadın esmer, keskin balaşlı bir arap dea vardım dileyorlar; ~e hen 
ışlere aklı ererdL Yan yerlı, yan lspan kısrağına· ne ka'dar nenztyordu. Kıpktr· T :.ı:: 
yol ahali, Panama kanalının açılması· mızı dudakları, geniş kalçaları, dolgun birlikte katiJleri takip ..edelim! 
na bir turlu razı olmuyorlardı. Dünya- memeleri vardı. Geniş ağzı, uzun uzun diyorlar. Ohalde onları terslemek: 
yı bir hindistan cevizi kadar gören, ve kirpikleri ona çok eski günleri hatırlat doğru değildir •.• " 
zekalan biT kakao kabuğunu doldurmı tı" Bu kadln onu :Madride kadar çek· Onun bu ı6zleri tesirini yap
yacak kadar kıt olan insanların tek bir ti. l\ladritte basık bir izbe meyhanenin llllf ve Ay,e ile arkada§larının 
akıl hocala.n vardı: ligiltere! ''Rozniyasrnı,, hatırladL Be1ki bn kadm tehircle bir çok tarafterları bu-

lngiltere, Panama kanalı açılmasın dı, belki başkası takat Femandoz için lunduğu aalatıllDlfb. 
da ne olursa olsun diyordu. Orta Ame· netice değişmedi. O diyordu ki: 
!I'ikada bir ingiliz mülazimi, bir ingiliz "- Bana tokat atan, beni bir gece- Diğer taraftan Ayte ile arka
kuriyesi dünyayı bir hnidistan cevizi gi cik koynuna alnuyan ilk ve son kadm. daşlan şehre doğru ilerleyorlar
bi gören adamları el1erinde top gibi oy budur... dı • Bunlar Hafir den Mirbe<le 
narlardı. Hakikaten böyle ani olarak gelip gelmişlerdi. Vaziyetin daha fena 

Kolombiya hüktimeti bundan dolayı geçen, ve kaybolduğunu zannettiğimiz safhaya girmemesi için bizzat 
Amerikanın teklif ettiği dolarlara yüz hisler vardcr ki zaman, zaman coşar, ta Ik O bul d v 

çeviriyor. Isterlinlerin yüzü daha sı- şar, insanı ~dırtır. k~ . hm. nun UD u~u yere 
cakça geliyordu. Fernande.zin gözleri karardı. Ve ye- gıttim. Buralılardan bır çok 

11atı..,._.•m11111M11tmınrn11H11111111mıntWttttJllHnnıwıııft11truıı11nıım ıııııı ııı11 

Bir gün bir amerika gemisi Pana- rinden kalktı- görmemişti. Bir adlm daha atınca slr· 
maya yana.ştI. Oraya çıkan birkaç a- Izbandut gibi adam kadma saldırdı .. malı ceketin arkasmdan fırlayan kaba 
dam, galiba misyonerlerdi. Pana- '1\:adın birdenbire şaFdı mı, yoksa gü- çıplak bir et, a~ağıya indirilmiş bir pan 
mablarla görüştüler ... Derhal, Panama ahı boynuna esnaftan kaşerleumiş, tolon görünce dona kaldı. Bir dakika 
da bir mektep açtı1ar.. s onradan tövbekar olmuş bir mahltik hareketsizce sastu. Belki de ses çıkar-

Bu mektep bilhassa Panamalılara, mu idi, ne idi bilntiyorum, belki de vali mıyacaktı fakat ameril'8.lı mektep mü
Panamanm iktisadi tetkikatile ehemmi işimi çabuk yapsm diye Feraımder.e dirinin sınttığını görünce tahammül 
yet kazanıyordu. Coğrafya profesörle- hafif tertip müsaade ediyordu. Ba- edemedi... 
ri, ikhsat profesörleri, mühendis mek- nu da bilmiyorum. Fakat muhakkak o- "- Rezalet, rezalet diye seslendi ... 
tehi profesörleri şunları anlatıyorlar· ~an şey Fernandezin kadına saldırışı, Bütün güruh seslendi.. 
dı: ikadmın da lakayt duruşu idi... l§ biraz "- Rezalet! ... 

"- Paaama kaualı açılırsa Panama daha Heri gidince kadın Fernandezin Söz merdivenleri indi, şehre yayıl-
dünyanın en zengin memleketi olacak. suratına bir tokat indirdi galiba! Ama, dı.- Daha Fernandez pantolonunu düğ· 
Knaldan su değil altın akacak! Altın lbu tokat Fernandezi akıilandırmaaı, melemeğe vakit bulmadan sokaklardan 
hulyası bilirsiniz çok tatlıdır .. Sonra, çileden çikardı. Çünkü bu tokat Mad· bra'hineler patlaclı .. 
bu. mektep katoliklerin ahlclksızlrklan- :ritteki tokatm ayni idi. tık defa kendi- "- İstemiyoruz, istemiyoruz- 1K11h· 
m muzır ve müfsit bulup yüze vurmak sine ramolnuyan kadın ha kadındı. O- roban vali... 
isteyen bir Pxotestan müessesesi idi-. nu ne olursa olsun sarmak, sılaştırmak Biraz sonra, silah sesleri biraz da-
Yani protestanlık namına adamalalh lazımdı. Kadını nihayet uzun şezlonga ha çoğaldı .. 
misyonerlik ediyordu.. Panamada çekti... Sesler daha gtirültülö geldi: 
mektep on beş senede epey zengin çe- Çocuk masanın kenarında bir şeyler "'- Kahro1nn Kolombiya-
coğu okuttu- ya!'nyor, piyano çalar gibi ellerini "Yaşasın Panama cümhuriyeti! .. 

* • • dolaşhnyordu. Merasimden dönen iki Amerikalı 

1902 senesinde Kolombiya hükumeti * * * misyDner, birlbirile şöyle ko•aşayor-

Panamaya Fernandez isminde birini Vilayet dairesinde kimsede sağlam du: 
vali tayin etti. Fernandez, keskin, dişi kulak kalmadı. Zırrrr- Zcrrrr .• zır, zır, "- insaniyet ve demokrasi bir he· 
pireyi bile elden kaçırmaz bir za.mpaı·a zır .•• zırrrr". zillerin hepsi valinin oda.- yet daha kazandı, ha.csımıııla iftihar e-
idf. Bu müthiş ve keskin zampara ayni sına insanları çağırıyordu. debiliriz. 
zamanda cUretkarclı. Aklına eseni ya- Bayram tebriki için gelen heyetler, * • * 
pardı. Güzel kızı olan babalar, güzel katolik kilisesi erkanı, amerikan mek- Şimdi Panama cümhuriyettir. Ve bu 
kar:ası olan kocalar ondan elaman de· tep heyetleri, yerli eşraf, münevverler, cümhuriyet i1a.ıuaun ertesi günü Ameri 
mişti. Fakat bir türlü kimse pundunu askerler, jandarmalar, polisler, 'tüccar- ka ile bir muahede imzaladı. Şimdi 

bulup bu Fernandeze karşı isyan edemi Jar, her sene AmerikadaR iki yüz bin delar 
yordu. Çünkü Fernandez müthiş, kes- "- Don Feı·nandez od.asında bizi dan fazla para ahr-· Kanalm etrafrn
kin bir zampara olmasına rağmen ka- bekJiyor, diye söylenerek valinin oda- da on millik mesafe Amerikanın &Sker
tolik kilisesi ile pek can ciğerdi. Kili· sma doğru ilerlediler .. Kapılar açıldı, leri elindedir. Panamanın ağzındaki iiç 
senin bir dediğini iki etmezdi. Onun i- papaslar, amerikan heyetleri, askerler, adada amerikan bahriyelHeri oturur
çin, kiJiseye nazaran o, bir azizdi. Pa- tüccarlar hep içeri girdiler .. Başpapa..c; lar- Hulasa kanal Amerikalılarındır. 
paslar oı.ıun namına daa ederler, o Pa- odanın yarısına gelinciye kadar bir şey 1. JI. 

kımseler Ayıe ye iltiha'k etd.r 
ferdi. Ben aldırış etmedim. Alt' 

ve arkadqlarile karıı qara'k roılftl 
niçin geldiklerini ve ne istedik' 

lerini sordum. . 
Talha kalkarak bir nutuk söyled• 
Katiller aleyhinde hareket etti~ 
lerini ve yardım eyledik] eri111 

söyledi. Bizim bir çok '!!damları· 
mız, onun sörllnü tastik ettiler, 
bazıları da aleyhinde söyledilet• 
Daha sonra Zübeyr ayni şekil~e 
hareket etmiş, o da söz ıöyfe01.i.fı 

~. 

muvafıklarla muhalifler abşuılll 
başlamıılardı. Halkın birbİt'ine gir 
diğini gören Ayşe, meydana ~ 
karak bir nutuk irat etmiş, I<• 
tiUerin ne yapbklarını, osınaııı 
nasıl ıehit ettiklerini, müslünıa0' 

ıe· ların mallannı nasıl yağma e1 
diklerini anlatmış, ondan so~ 
bunlarla tedip edilmesi lazım s:
diğini söylemiş, onun sözleri ~: 
zim taraftarlarımızı ikiye b 
müştü. Bunların bir kısmı hel1l111 

kalkıp Ayte tarafma iltihak et· 
tiler. 

Tam bu sırada Osm.anm 1'•~ 
JİDe İftir.ak edenlerden CebeleOf" 

ielmiş, Ayşenin tarafı ftıe~ 
atlılarını sürmüş, fakat Ayı• ") 
muharebe wkuuna mani ollll~ 
ıçın taraftarlarının gerilemele~ 
emretmiş, o gün bu şekilde tr• 

miş, fakat ertesi giln Cebele: 
şe hakkında fena ıt>zler ı ~ 
ditinden onun taraftarlarıode\" 
l>İri zerim: •hluıa9, c .... v ~ 

oğlÜ onu öldürmüş, öldürnl~ 
adamı bir başkası müdafaa ~ 
mek istemiş, bu yüzdeıı mtiS' J 
deme umumileşmif. fakat ert ~ 
gün iki tarafı da teskine iıı>1' 1 
haır.l olmuş. Fakat buna bir t'~ 
koşulmuştu. Basradan bir ~~ 
Medineye gelerek vaziyeti ~ 
kik edecek: Talha _ile ~~~' 
size nasl bıyat ettiklenm er 
yacaktı. Bunlar cebren ı;hlt le' 
mişlersc onların şehire girı:Jlereı 
rine müsaade edilecekti. Nib~,t 
Basralılar Ka'b ibni Suru jptld, 
ederek buraya göndermiJter " 

Hazreti Ali sözü keadi: İ 

- Evet bu adam buraY~,. 
di. Medinelilere T'alba ile ~i 
yirin bana nasıl biat ettikle to· 
sordular. Halkın bir kısı:nı s~fl" 
Yalnız O sama kalktı. oıı ,i 
cebren biat etti!.ilerini ,,ayl ıl 
Senin kardeşin s~hil ona b~ ~· 
etti. Bunun üzerine gUriill iJI. 
muı, Ktpta kalkmıt diOIJI 1'( 
Ben de sana bir mcktDP 
m1thm. ~ 

- Ben sizin mektu~un~~j 
dım. Kip'ta gelip gordulı ~' 
söyledi. Siz mektubunuz.d• ol"' 
"Talha ile Zübeyirin icbar ~ 
malart tefrika için değil "': ~ 
için idi,, diyordunuz. AYf"tJ'. 
taraftarları benim şehirde" oıl. 
i'İtmemi istediler. Ben ra"! e~~ 
dım ve sizin bana böyle bır 
vermedimzi söyledim. ~ 

o· bir rı,. 
Bunun üzerine bunlar ıo!.. 

aıur1u gecede ad.amlatılll ;;I. 
yarak Ball'aya gcJoıişl~.;..e / 
cide yatsı namazı ~kt• nııJ~ 
mişlerdi. Ben yağmur yOı ıJ'~ 
biraz gecikmiştim. H.alk;ıı .,,efı' 
namaz için beni bek ~;) 

(8itJl1e 
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~ü&&Cm Siyı.a~li 

Fransız parlamen
loıunda 

U.ııilı reı.leli Franıaı lıabi
"'9ini qlduk,J •11r1Anttar. Kabi-
1111• paegJu_p peı-ret nıUıtcıar
IHuackn i~itiAia mecli•te teıek
"1wp igqıiıyoA huıuruııda 
~-~ Jıerıa'~ üzer' iıten çekil
ll~leri ı1~l ceqıbı" ıidd~tle hU
tliM cftilnteaiae imlf in vcr~i. 
Maa~afih hM pıu~acep>atın hPkf4-
"'eıs, cJd~ e~ilmiı qlfm ck•cri
Jtti ~plcld~r etpı,:ıinc yipe iıı· 
tiıer edihneaıelidir. 

M. T erdiyopun etrJfm• toplı
...... 11uıvıtffek Rldpğu ek,~riıret 
~-.oai.U.ı ifrıtandan "orkan 
•e ıoeyalizmİD Markıızma doiru 
te-ıı~de~ ic~iaen kü~Uk •e 
~~ ~111&7eder f ran••z bor
İ'fY•PJclır. f rJP,aız 111ill~ti içtimai 
f~it "oktai naıtrrndan diğer 
DtiU~tlfrle mukayete ed\lemez:. 
I>ijer milletlerde aerveti u~umi
re bOyl~ zenainler elinde bu
J.ındup. halde Frapaada orta 
~baka Ye kö.ylO azçok bir nakit 
~UIQa muvaffak olmu,tur. Şu 
"!fr:tle ~e"Fti um~ıpiye oldpkça 
tevzi edil~İf bulunuyor. • 

Küçlk sermayedar tabaka 
B..rju~Jziyi teşkil edjyor. 

pu Burjuvui Proletaryanın 
•o~mlannden aon derece çeki
'İt . .,YOn çorabı"nı mUdafaadan 
~ka bir dllfOnmez. Onca en 
llaulcaddea ıey içine altunlannı 
lakladıtı "eaki ylln çorap,, tır. 

Bu ftbepten dolayi meclisin 
İlltlhabatında küçük aermayedar 
llllhim bir rol oynamakta ve ~ol 
eenabın ekaeriyet temin etmeaine 
IDani olmaktadır • 
...El\ buta So11alist alc.vhtan 

C1 ; mbuıiyetci 'erin balkıq g~ıü 
~nlhad~ ~ııal •aQf•lıla bttrab~r 
lelecek ıenetin ila-a•• tebli~~.Jpi 
teceuQm ıltirsaıeleri kQçllk Jer
._Jedana tol ~ca.lı aley~iR~ rey 
.,,.,.,,; içip, klfi ıeJir~ 
~vpi aol ceııa~tan ıiya

tle ufa mtıflF~tiıen ve diiFr 
~ ff~ee~ •ol cep•h•q ~~ynel
'-iJP!9 •& ter~i f ealib4t• taraftar 
81.'!!Htw· Sol F.•tı@b ~.ı~rp, mısa
"liia ı-rut«?sf o etüJı zaman 
••rk" '' ••i cenah borjuvazi
tRa la~de haricin tecavUzU 
tllJllk .. iai tece~Ona ett•riYRJ'· 

vptyın mOdaf!P• milm~Gn 
~ J>ile daiJsrk rqP•tpmli~ltJn 
~~rlceze merbut kaim~•• içjn 
~~elf ~qvv~tia ~eminini tJlep 
l!'Jlor. Burjuv,aj tamameq va
~ ki !Jllletemliklt elindep 
t•dene "yiln çorap,. dp,ki mev
~ ya,., yavaı azalacaf$ çünkil 
"111a berine mDatemlikit balkı
._ alnının teriJe kazaparjlk 

~::!kCr.nakitler inzimam ede-

1t...~•~mafi kDçOk sermayedarı 
~andırabilecek üçüncü bir 
;,::ıa vardır. Ordu sermayesinin 
;:: •.. •maamda ve ana vatan 
~ti• tebl.ey~ dOı•eai ih
~~dir. Hamo meaeleeiade 
L"'1llf ~uva f~vkalUe aubi

Qu badiu kıpa•aclaa 
I.~ flAlaa vulnaa ıılmeli JJ 
~ ,., .. ,,tl~ria is•Y~JJIP 

' aa1J~yeti d,b. tNldn 
Q ıaJıri.f tti. 

'-M!erb ~ranıtz kü~ü~ 
~1•~AF• buJP.n ekaeriyetten 

...--·-kMJ hul9auy9r. Şipı4iye 
mg9fa4 ettiji bOlctimet 

•,...ireti be~epaiyor. F~kat 
orl Ejer bu hllkO~et 

l'le yerine fOl cenah ıel
alıdirde Marksizm teblilleıi 
ekaai? 

S - VAKiT S KlnuneYel 1930 ~ 

PaFjs çeza mahkemesinde garip bir dava 
"Bu hain kadın, evimdeki kediler beşe baliğ oldu mu 

• 
lşaretJer 

mut,~k~ öldürür ! " 
Bu yüzden bRhçem zav~ ' lıla1"ın cesedile 

bır mezariığqdöndü .• 

Bir gece yahuda maha!lefind~ eYime 

G J dönilyorflam. Bakhm sabahki sirdfl-
1 orga ,la ğij.m fidanlar meydanda yok.. 8ay4am 

"f 1 üç, döJ.1, ~ qn- Ta111 altput .,.._ Hi~ 
lraeaioc baılanacaktır4 Heyeti b:r dA"k4uı~ pnün4F fJ4~R yoJOH· 
teınşiliyesi ba1111da: Ncw-Vork- Ertesi gün öğleye d!Jnı p.pl 

ı M li . O ) yolJardan geçtiıq, d~nlanp &din· 

1 
ta ı etrORO taıne ~era nan de kuru fidanlar sıra, ı bo -a..ıe-

b b•• "b "t SJ'! fa"9 

1 

ınet ur ırıocp erı?onu r iyor ... 

L "f'•bb •t fliikkAPClllırı birine 10rdam: awrenCe f 1 et "A~~.~lım firlapbr ae pluror.. a-
Her~esin bu b~ri,CldaD b~h- ( dam yuzum~ baktı, bak~: 

/ı:edeceti muhakkektır. Türkçe 1 "'- Efen,ti .dedi, biz sa~ ti~• 
ve Franıızca snllkilemeler ı ruz akşam ahp götUrqyorlJr, tann!fD1 

film üzerinde azılıdır. . I günü fidan dikmekle urafpeak deli· 
..,. ... mrııınuı_.:..J!:,............I liz ya... Fakir fıkara, odunsuz me1PI• 

.111•lill••--llİl-llİI____ kette neylesin! agacı çekip ptlrlr. 
Darqlbecll\n TemaiUeri GihıdUzleri ajaçlara maM)')'•t .ıayo-

nı~ geceleri d~nı ~•PIJ1',. tlqn· 
ları 4a i'erjye 8'fdı1oru1ı l§~IHJ •• 
lince kepenkleri açtrktaJl 119111' ft4p-
Jan yerine dikiyoruz. Düki•JR qpfJRde 
afaç olmazsa, belediye bizle)' ft9 )'& 
zıyor . 
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M·ı et Meclisi dün hararetli müzakerelere sahne oldu 
........... .iıllDDI[' .......................... - ..................................................... . 

11 ıar.ııı 1 ıncı Sil} fadııJ büyle uaşlıyor. Uahılıye nkaleti der· kalıyor. ~urayı devlet bu defa mes'P- da söz J .... 1 ccegı zaman dikkatli dav- tır ·ırken diğer taraftan !uzulf sarfl' 
c.ı.nl arı hakkında verilen sua l takririnP hal mel'zuunu heyeti teftişiyeye tevdi leyi ikiye ayırıyor: ranır, insaflı bulur.u:· diye iımit etmi~- yata meydan '-- ı.e:: ve · z•" 
Basvcl.il lsmet Paşa Hazretleri aşağı - ediyor. Mülkiye müfettişi tahkik edi- 1 - Mütaleası Şurayı devletin sa- tim. (Ar ) ar) Şurayı : . Jet su~ln tahsisat ile verilen p::-.. nın karŞJlığı· 
daki cernhı \ ermişlerdir: yor, ve bir fezleke yapıyor. Fezleke- lahiyeti dahilinde olan mesail, görmüş. Yalandır. Şurayı devlet su~lu nır. neden ibaret bulunduğu anlafltdı· 

"l\lüsade buyurursanız memurların de müfettişin kanaati şudur: 2 - Mütaleası Şurayı devletin sa- görmemiştir. Şurayı devlete gelen, ğı :takkında bey:ı,ıatta bulunmuşlar· 
muhaJ,eme:si hakkında mevcutolan mev Tayini muameleye lüzum yoktur. lahiyeti dahilinde olmıyan mesail. idare heyetinin men•i muhakeme kara- dır. lm~ müdür vekili ve DahilfYL' 
zuatımızr ~özden ge~irmt-k isterim. Vekalet bu neticeyi almakla beraber l\lütaleası Şurayı devletin ~alahi· n verdiği mes'elelerden bir kısmında müsteşarı Hilmi Bey cevap vererek ~· 
Bir memuı un muhal\emesini mudp,1 mcselt-nin Yilayet heyeti idaresince mü jyeti dahilinde olan mesaile geliyor. Bu vaziyet almak salflhiyetim dahilin del lep edilcı: bu tahsisatın hal inf:ı:ı tçın 
h."ll,kın fa bir' ihlı:ır ve.) a şik:ly~t olun.I talea e~il~esi ve bir karara raptolun- ~esailde. ~dana •. vilayei idare heyeti- değildir demiş. Ben mühendis değilim ı ~rfedil~n pa~a::1 k~~atmak iç~~ ~t~· 
c,ı o memu. ıl,J,ın cln ) npı lnn ılk tah- masını ıstıyor. Evrak Adana ,·iJaye- nın verdıği men ı muhakeme karannı .:iyea hukukşinaslan itham mı etmi;i ı . .,:·lemıştn ... utçe encmuenı re . 
ldl.nt memurin nıhnkemat kanununa! tine gidiyor. Vilayet idare heyeti bu· doğru buluyor. Ve tasdik ediyor. M:.i· olur? Şurayı devlet ademi salahiyet si Fuat Bey munzam tahsisat oJaJ'S~ 
göre mem ı~un memuriyeti derecesi nu mütalea ederken belediye reisi hak· taleası salahiyeti dahilinde olmıyan beyan etmiş binaenaleyh mevzu bah· istenilen bir paranın karşılığının ba". 

naza r:ı alınarak iki uretlc muamele kında bir karar ittihazrnın kendi sala· mes'eleler i~in diyor ki bu mesail hizim edilen bir takım zevatın suçlu olduk· ka olduğunu ve bu kanunla 1929 seflt' 

·~öı iir. Ya milli irade ile tayin olunan hiyeti dahilinde olmayıp şurayı dev- salahiyetimiz dahilinde değildir. 1609 tarı hakkındaki isnadat haksız ve yer· sinin mezktlr müdüriyete verilen istil'' 
tcmuı lardandır. Onlar hakkında lü- Jete ait bir mesele olduğu içtihadında numaralı kanuna göre hareket etmek sizdi- "\:anun şüphe yok ki bizim te· raz salahiyetini 1930 senesi için de ti' 

umu muh:ı' eme kararını doğrudan bulunuyor. Binaenaleyh bir karar ver· lazımdır, diyor ve en:ıkı Da hiliye Ve- şebbüsümüzlE: ve Büyük Millet Mecli· lepten ibaret bulunduğunu ilal'e e~ 
lo"•nıya de\lct şurası ' eri r Ye)·ahut mesi için devlet şurasına müracaat kaletine veriyor. Şimdi Dahiliye Yek~- ı:ıinin çok alakadar olar:ıl• taki' i ile ir- miştir. Kanunun reddi hakkında .,.er•. 

:nilli irade ile tayin olunmıyan memur.ediyor. Şurayı devlet evrakı, mes•eıeyi Jeti 1609 -~umaralı 1.anuna göre sahlhi· tikfıp ·;e irtiş:ıdan -:ıaznun olanları bir len takrir reddedilmiş, kanunun e~. 
·trcl ıı·. Bular hal1.l. ın da ilk kararı vi-'ı tetkik ediyor. Diyor ki bir defa beledi- yet ve içtihat kararını istimal etmek an eve! <dliyeye \Cr:mek içind;·· ::_;ıaknt cümene ~ad~si .. kabul edilmiştir. Mecll· 
lftyct idare hey<'J i ,·erir. Memurin mu- \'e reisi hakkında birinci derecede ka- vaziyetinde iJ;..:unuyv.·. Mülkiye müfet h:;in uza· ·-.sı n~?Jehi ._.,iğinden an- pazartesı gunu toplanacaktır. 
hal.enmt ı~anu n u nun usulü h.~~~r. B.ir ~·ar ittihazı Yilflyet idare heyetinin sa- tişi ~ayin_i _mua~eleye lüz~m y~ktur l~şılı) or. Araya başka ·.ir kanun giri·I Fethi Beyin aöz~erl . 
an un dn memurl arın ba7J curumlerm ptıhi) eti dahilindedir. Bir defa siz hü- demıo:. Vılayet ıdare heyetı men'ı mu- yor. şu nokta da çok mühimdir. Vam Ankara 4 (telefon)-MılletMec 

l e~ c~ol:ı~11 • mu~al.wme. u u!~erini ayır- l küm ver~ceksiniz. İkincisi yalnız belt'- hakem~le~ine. kara.r .''emriş Şurayı ~e\'- kanun irtikap ~:e. irti5adan ·ıazr. · ı lisind~Baıvekilin izah~tından ıoort 
mı l rı .Iıtı.. ıp, ırtışa \ e saıı kanunun· diye reisı hakkında ~ikayet yapılmamış Jet sal.thıyetı dahılınde olan mesele- olanları gayet su tıe muhakeme et- Fetht Bey tekrar küratiye gele 
ıln lao:ri h ol~nan mua) yen cürümler: tır.Şikayette azalar da me\'Zubahs olu· leri ayırmış ve suç yoktur demiş. E\·el meği düşünür ki namus sahiplerinLt rek takririni izah etti. Sonund• 
len dola) ı hır memu run muhakemesı 0 1 h kk d d t hk.k t ,.e ,.thi .. Ylevlet surası hiçbir vakıt bun- b .,1 .,... ... • - n olau dedı· ki. nuyor. n ar a ın a a a ı a ı • • s · şunun ve unun g .. ~........ . . J • • • 

mevzull'lh ... olursa onun hakkında evci· t · ı d ks' . E k b ti Iarın lüzumu muhakemelerine karar ı d ı t c · "' r.:"z. Kurbaıı 1 - Baıvekil Pacanın beyan•· . . . . . . eşmı e ece ınız. vra u sure e -:.· nı a asa e · .• M '~ ·--
1 

,. 

emırdc kuar ıttıhnzı nlahıyetı devlet t k .d h t• 'd' , , .1. t vermemiştir Nih· • r;eka1et kanu 1 k · · b. t k . nıu<" ~ -dan· tından anlaşılıyor ki surlu adde-e rar ı are eye ıne gı ıyor. ı aye • · o aca •. ıye ır a ım - . · • T 

... ura mdan alınmıştır. Böyle bir cü- 'd h · · .. · - · nun ken · 'erı'ne verdiıJ.i irtih- · ve .--. ı D h'l' , , k" • t' 1 .... d ·· dı"len memurları mahkemeye ver ı are eyetı surayı devletın gosterdıgı ·· ,.. ~ "' ·.. arı a ı ıye e aı~ ı nası surun ur 
riimden dola\rı memur hakkında an- 1 .. . d :ah h . d' ı·h·y, · • ul ·ukı·ye ile mes'ele-in adli· ·· ? "f ı~ · ı·k · ' ı mek veya vermemek vekı·ı veY' · yo uzerın e em ta kıkatı bele ıye re - ' • · ·· • •· sun. u ese 4 ır ı ·ap . . maznun o anıı 

c.ık mercii aidi veya müddeiumumi isinden başka diğer azalara teşmil edi- : eye tevdiine mahal yoktur diyor v4• bir an evet cezalandırılması ne kadat valinin selihiyeti dahilindedir. 

cl ~frnıcla~ . rlo~r~ya tal~kikata lü~um yor hem de mes'ele hakkında bir karar .: 'ana vilayetine tebliğe : ad::·· kanuni lazımsa şunun, hun..ın .:razmdan na·I Bir ses - Bu zaten auç dt" 
~o~tcı chılır ,.e ı1k tahkıkat ve takıba- . . . . . mecrasını takip · · Şimdi arzu s erbabını kur•- · · ta 0 kad" ı ?'!ı' ldı·r •• _ . . . et tık ten sonra gerek beledıye reısımn - mu t.a. ••••••• " ~ 
tın dogrudan doğruya adı usule tabı k 1 ,. hak 1 buyurursanız ~ual tahı:.:aclc mevzu· elzemdir (Atkı far) 1 Fethi Bey - Size göre ball . .. gere se aza arının men ı mu me c· · ı. • 
tut ulma ı için ,•ekil veya vah ]uzumu . bahs olan muamelenin safahatını toplu F tI · Bey (Gümüş:ıne) c;;!ura), rn uame!at suç olmayabilir. Sill11 

. k 1 • d rı suretinde oluyor. Memurin muhake- . . . . e u .,; 
muhakeme karan ~erme azım ır. .. . ca hı• .. aten blr defa arzedeyım. d Jet bu zevatı suçlu gö4memiş ise bu f ı krinizi kabul edecek değilİS. 

h .. . ·· b mat kanununa gore hır şey daha var- ev 
1 1609 numaralı kanunun ukmu udur. . • . . ismet PQ~ Hazretlerini müte:ıkip atı 1609 numaralı irtikap ve irti~aı Surayı devletin görüşü mutebet" 

D · . .. dır: Vılayet heyetten hır memur hak- r zev ~ • 
t'mek kı yaptırılan tnhkıkata gore va . .. Ali F . ·· · Bey söz alarak demistir ki: k u sulü dairesinde mu hake dir 

. . . .. kında ya men'ı muhakeme veya luzu- • ~ anun nun u 1 · 
1ı veya \'ekıl memura ısnat olunan cu- h k k . 1 Fak t Esas ihtilaf Dahiliye Vekaletinin irti· melerinin cereyan etmesi tazım gelece- irtikap Ye irtiıa kanunuollfl 
·· d d 1 dl. t ı· · · mu mu a eme ararı verır er. a .J' 

rum en o nyı a ıyeye es ımı ıcap . _ kAp n irtişa kanununun birinci mad- yine ve kendi salf'ıhiyeti haricinde bu· müzakeresinde bu kanunun mP 
tt·;.· k ı· d b ı ·ı· kıne arzolunmak lazımdır. Eger Şura- . . . ı 1 e ıgı t anaa ın e u unursa ven ır. .. desinın hır fıkrasında mevcut olan hır Junduğuna dair neden fikir n karn r liste kabul edilmeıini iıtiyen 

Adli muh akeme devam eder vekil veya yı devlet luzumu muhakeme kararı ve- k d . t• t d k c d J t . . zamanın Adlı·y... v•kı' li Mahın' ' . . . . . ay a uı ına e ere ':ııl'urayı ev e çe dermeyan etmıştır? .. .... 
). d · h k · rırse artık ıdare heyetmın yenıden va- . . 

va ı memurun a emı mu a emesıne . .•. • . irtikAp ve irtişa maddelerınden suçlu Başvekil tsr:ct PR. Jl:ızretleri tek· Esat Bey bu kanunun meras' 
k · t k.b t , kt s ı t k verıyor. Verdıgı karar ısnadatı tetkık ~ ~ 
arar verırse a ı a ) o ur. ua a . görüldüklerinden dolayı dogrudan rar söz alarak den· istir ki· müşkülatmı kaldırmak Ye sOr 

ririnde mevzuu bahsolan Adana bele- her ıki karar da Şurayı devletin tetki- doğruya mahke~ tarafından muha- 1609 numnr. h .: t~kl\r ı.:n ... " .... ~ t'f~ vlır+ ...... d • ., V•l'llthaını •nvı ....... 
diye rei i ve azalarından şikfiyet me- ıiyet almasına mahal yoktur. Mes'-ele keme edilmeleri Jüzum ve içtihadile re muhakemeleri cereyan etmesi la· ti. Bu kanundan maksat ic 
sele.• ·inden evvel muhtelif vesilelerle doğrudan dofruya mahkemeye ~ider. gönderilen evrakı tevkif etmiş ve mah· zımdır diyorlar. Asla?. Şurayı de,·let edenleri takip etmek, icap ' 
şikayet ediliyor. Yekalete olan kanaat- Şurayı devlet men'i muhakeme karan· kemeye vermemiş 0 : ·- _.:ır. böyle demedi. Muhakemelerini icra eda- miyenleri takip etmemek değil· 
]erinde ge~imsizlik varmış. Evvelce si- nı da tetkik edeceği için men'i muha- :;aşvekil Paşa Hazretleri cevaben niz demedi. dir. Adana belediyesinin azal~ 
kayctleri üzerine kavli mUcerretle mu keme karan verilmekle beraber bu demiştir ki: Sual takrir:.~ okudunuz Bundan sonra imar .. Jüriyetine Dahiliye vekilinin bimay~•'!~ 
amele yapmak mümkün değildir. Şa- mcburiyetten dolayı mes'ele Şurayı bir takım vatandaşlar hakkında şu ve- 150 bin :·r:. munzam tahsisat itası mahkemeye sevkedilmekten u 

"t'b ı · h k d 1 te 'ki · d f 1 · ti 1 ·hb ·· · tulmutlardır. ( Doüru deailcl1
'' yam ı ı ar nr mevzu varsa onun a - ev e ı ncı e a ge mış r. ya bu suretle vukubu an ı ar uzerın~ hakkında kar.:: ·• :;ı:.s:.u.. müzak-· o o· 

kında icap eden kanuni muamele yapı Şurayı devlet bu mes'eleyi mütalea insanı.ı itibar etm~ğe mecbur olduğu resine 6eçilmiştir. sesleri ve gürültüler) . 
lır diye valiyi bu maceraya sevkedi· ederken 930 mayıs tarih ve 1609 numa- itiyattan mülhem olmıyan bir üslup Bu münasebetle söz alan hatipler Sonra kürsüye tekrar Baıvelıi' 
yor. Bir müddet sonra vali bey muay- ralı kanun da çıkmı§ bulunuyor. De· ile yazılmıştır. Cevap verirken kasteu mezkür müdüriyet bütçesinin mühim limiz gelerek ıunları a6yledi: 
yen isnndat bilhassa suiistimalU isna mek ki başlangıcından itibaren sahibi bu mevzulara temas etmedim. O suali bir . 1 maa.~atı karşılığı teşkil -Fethi Beyin baıı Yatan;-: 
datile belediye reisinden ve azaların· sallhiyet olan Şurayı devlet yeni bir. anlattığım zaman takı :r sahibi bir de- ettiğini,hükümetçe bir taraftan mühim lar hakkında daha insaflı • 
:an şikayet ediyor. Muamele 928 de kanunla yeni bir vaziyet karşısmdaj fa düşünür ve bir vatandaş hakkın· bazı kısımlar üzeri.tde tru;arrufat yap- [ Devanu 8 inci •aylada ~ 

., Vakıt,,, ın Tefrkajı : 26 Su aradı. Ocağan yanında iki öğretse bayatmın yarısını vermi- olduğunuzu bir bilseniz. Ne 010'' 

teneke vardı. Çakısını çıkardı, ye razı idi. Acaba savuşup git- dinleyin ben_i, bir saat, y•"e~ 

K~dınsız Memleket 
Gizlendiği yerden niıanlısını 

gözetliyordu. Kadın ona arkası
nı dönmüştü. Omuzlarına yayılan 
kumral saçlarım çözüyor ve ta
rıyordu. 

Aston müthit bir asabiyet için
de idi. Kalbi ve ıakaklan ken
disini korkutacak gib; atıyordu. 
Soğuk soğuk ter döküyordu. 

Kadın beyaz bUlüzünü çıkar· 
mıya başlamıfh. Çıplak omuzlan, 
boynu, bembeyaz kolları görü
nüyordu. Az ıonra çırılçıplak 
olacaktı. 

Astonun üstüne fenalık 
geliyordu, bu manzarayı gör
meğe hakkı yoktu. Artık bekli· 
yemiyecekti. Ne olursa olsun di
ye kalktı, yürüdü. Kadın işittiği 
gürültn üzerine batım çevirdi. 
Kollarmı açarak kendisine doğ
ru ilerliyen Astonu gördü. Acı 

bir çığlık kopardı. Bir saniye 
boşlukta sallandıktan sonra ba
yıldı ve yere kapandı. 

Sir Aston kadanl•T hakkında 

hiçbir ıey bilmezdi • Onlann 

Y zan: Peter Bolt 
ldetleriyi, tabiatlerini kendisine 
öğretmemiılerdi • Kadın olarak 
şimdiye kadar yalnız anasını , 
böyle bir kere bile bayılmayan 
anasını tanıyordu. Şaıardı, başı· 

na hiç te böyle bir bal gelme· 

mitti. Herhalde bir ıeyler yap
mak, Madam Parkeri ayıltmağa, 
yerden kaldırmağa çalıımak la
zımdı. Fakat vilcuduna el süre
cek olursa kadın hiç fÜphesiz 
daha fazla korkacak, kim bilir 
belki bu korku onun ölümüne 
aebep olacaktı. Okuduğu kitap-

lar ona kadınların çok narin, ve 
haasas olduklarını öğretmiıti. Ya
vaı yavaı aklı batına geliyordu. 
Korkarak yaklaıtı. Kırılacak bir 
teymiı gibi tutarak kadını kol
ları arasına aldı. VOcudunun sı-

caklığını hisseder gibi oluyordu. 
Saçlarını, elbiıesinin periıanlıiını 
düzeltti. Götürdü, yatak listüne 
koydu. Gözleri kapab idi. Yü
ziinde korku, dehıet alimetleri 
görünmilyor, bilikis Astona gü
lüyormuş ıibi geli1ordu. 

açtı. Birisinde gaz bulunduğunu meli midi? Fakat kadm bu halde saat, bayır hayır bir çeyt 
anladı. Ötekinde su vardı. Bu iken böyle bir tedbir bet para lcafidir. 
tenekeyi yatağın yanına taşıdı, etmezdi. Madam Parker yalvar- Sesler yaklaııyordu. ~~1'~ 
kadının yüzünü gözünü yıkadı. makta devam ediyordu: Aston hali itin fark1nda degıl 1' 
itte nihayet açılıyordu. Derin - Öldürmeyin, beni öldürme- O timdi hikayesine haıırlanm•k 
derin içini çekti. Göz kapakları yiniı! meıguldti: . 

aralandı, doğruldu. Astona bak- Aston nihayet ümidi kesti. - Beni dinleyin. Adım Sıdl 
tı. Sonra elleri ile yüzünü örte- Yatağın önünde dizüstü çöktü. Astondur, ••Bert .. de olurur"Z 

rek ağlamağa ve yalYarmağa Yarabbi ne yapmalı idi.? Kadm Orada benim bahçe ortaııP 1 
ba•ladı k 1 k k k • • . . b. . H m or•' ır : bay ırmayı < a i adan daki aya mmımmı ır evım var. e 

- Beni öldürmeyin, beni öl- fazlalaıtırıyordu. Astonun tene- böyle kumluk değil. dl 
dUrmeyin!. keleri açmak için kullandığı ça- Kapı çalınıyordu. Astoll J•· 

Aston beyhude yere kendisi- kıyı görmüf, suretle korkuau artık sesleri itilmiıti. Ş•t1'1>İ' 
nin bir katil olmadığını temin büsbütün fazlalaşmıştı. Ağlayarak Hıraızhk ederken yakalanaD 
ediyordu. Dinleyen kim? Kadın mektep çocuğu gibi idi. 

haykırarak kendisini yere attı, 
lakırdılarına biraz olsun kulak Kadın: L..d 

Astonun dizlerine sarıldı. Aston p.-~ 
verseydi gelenin kendisiyle ko- - GördOnüz mil dedi, işte. ,

1
•11, 

hiçbir hareket yapmıyor, ka· 11 11t 
nuımak istiyen bir dost elduğu- mahvoldum. BUUin hayatım, .J,. 

dma dokunmıya ceaaret edemi- b •P"" 
nu anlıyacakb. Ama Astonun ri- halim yıkılıyor. Şimdi u c11' 

1 t · du kı' Kad yordu. · · d ·k· • · 1 bul• ca arı para e mıyor ... ın ıçın e ı ımn:ı yapya nız ,. 
b k 1• • · · •1 Birden diıardan gittikçe ya- f b. ı•DP bu aözlerin ir e ımesını oı e olurlarsa beni bir a ıte liİ 

dinlemiyor, çarpıııyor, haykırıyor, kınlaşan bir gürültü duyulmıya decekler. Size ben ne. y~P~~ 
ağlıyordu: başlandı. Bunu kadın ititmif, fa· başıma bu felaketi getırdıo• ~·· 

- Beni öldürmeyin l kat Aston farkında olmamıştı. Şimdi ikisi de korkuyorl•rbit 
Kadm şimdi biraz daha müste- Aaton bu·· tün olup bitendell L..11 Aston nihayet susmıya mec- .,.. 

bur oldu. Ne kadar betbahttı. rih ve sakindi. Aston onun bu şey anlamamakla beraber fed• 
Bu zavalhya kartı içinde büyük halinden istifade ederek yanma kadın için icabınrla hayatını dl' 
bir rikkat uyanmıfb. Onu sus- yaklaştı. kollarından tutarak kal· edeceğini hissediyordu. Pt{Oc• Jıifİ 
turmak, teskin etmek istiyordu. dırdı. leye hazırdı. Karıısında ytıı 
Fakat nasıl? O dakikada birisi - Bilseniz, dedi, benim ' ya· de olsa dövüıecekti. ) 

çıksada bunun çaresini kendiıine nımda iken ne kadar emniyette (BitJPedi 



.. 

Asmalımesçit: 
__ 

=~== +; iiii Buğday fiatı niçin düşüyor ? 
Atideki sebeplere atfediyor. 

1- 1924-1928 devres"nde ei• 
ban buğday ıstibsalih süratle 
çoialmıı ve seneden seneye faz· 
la1aıan buğday ihtiyatları 1928-
29 sahı zamanmm sonuna doğ· 
ru son derece yükı;elmişti. 

( 
Romenımm hakikat, ] 74 --~-------~------------~~· 

hakikathnlll romanı 5 

hcrcan Altunyan çetesi hadisesinin 
hikayemizle olan alakası 

Buğday istihsa'atının çoğ;\'ması ve 
Rusyanın istihsa•atı bir harbin alev

lenmesine sebep olabilir mi ? 2- uzun bir müddet cihan 
buğday istihlaki tezayüt etmiı· 
ken hali hazırda bazı memleket· 
lerde adam başına isbhllkte te
nakus temayülü görülüyor. Bazı 
memlelc etler buğday istıhlAkinde 
bir nevi tahdit rejimi koymuşlar 
ve yerine başka hububat kullan
mağa halkı teşvik etmişlerdir. 

....,. apartıma. 

L le,otlubda, Tiyatro a'!>kajm
• Rezafe aparbmamnm llçUncli 
~da pamiyoner olarak kira· 

Ohlrayordum. Ayni aparbma-
Wrinei kabnı Madam Ma· 

ti lamfncle bir kadın tutaıut ve 
~Ya yeri olarak kullamyor
"t Madam Marinin mlihim bir 
~ memuru ile olan alakası t:- surette bu iti yapa 

temin ediyordu. 
•hah eve girer~etf Ma· 
tfrarinin otnrct~ lcab 

rlif tardllm, ve~endl'1Ceti-

Demek, dedim, Madam 
doetu ile arası açı?mış. 

'8, çilop yatbm. 
eden sonra ıaat ikide 

..a.: ım, v ' ı ' ıımak Ozere ga· 
~Je ıeldu.. 
Iİituada iki nat sonra mDt· 
bir haber alıyordum: Beyoğ· 

Meread Altunyan çetesi 
~- araaında bir m01ademe 

iç dart kiti Blm&f, bir 
k.L."'7 da yaralanmııb. Ve bu 
~ ele benim oturduium 
~da Madam Muinin 
~it randevu yerinde 
·-!.4tu. 

Caleteye gel~n bu haberler, 
,.,..... ftl'diii mal6matta bu 

1llml meddettir pllalar 
1.~· Ye hadisenin olcaju eve -.,b .nah ve bombalar top-

.!.~ ...... Naili oluyordu da daha 
__ ,,.._ laat 14 de kapaaı bDkil· 
~andan mllbOrlD bir yer· 
._. .. t içinde bu kadar 
~e kanlı hadiıeler oluyor
._ llrn, aonradan yapılan 

....._ bile meydana ça
~.... O ,O., eYVell kendi 

aonra ateki gazetelere 
ba prip nokta11 anlat

}!:_._itin içinde muhakkak 
. .,...., olcluj:uau beyhude 
~hm. Kimae, bana 

~ ~ .!itemedi, hatta benim
i~vari ıazetecllik mi 

latiyonun ?,, diye alay 
.t .......... _ 

~JI burada zikredifim, 
- anlatmak için dejil, 
Jteule apartımanmdan 
Aamahmesçit, 74, e Ye 

IRan llzeriDe tavan 
ocluma paldetmlf ol· 

'llylemek içindir. 
talaaf oldu. O alqam 

eve girmek iıtediğim zaman, 
daha henüz tahkikat bitmediği 
için ıokmak iıtem~diler. Benim 
ev aabibim de ıokakta kalmıttı. 
Arbk o evde oturmıyacağım 
a6yltlyordu. Bqka bir yer ara· 
mak mecburiyetinde kalm11bm. 
Bunun için muvakkaten Dandinin 
teklifini kabul ettim. 

itiraf edeyim ki bu kararda 
Lilioin ayni evde oturutunua da 
dahli yok deiiJdi. 

Bir poliale beraber Rezafe 
aparbmanındaki odama çıkmlf, 
knçlk bir bavula etyamdan bir 
miktar alarak Asmah Muçide 
ıelmiıtim. Btltnn bu maamele 
bir hayli ıllrmOıto. 

Saat 12 olmut ve daha yemek 
yememiftik. Baadi ile beraber 
Gardene gidip hem Uliyi gar
mefi hem de yemek yemeği ka· 
nrlaftarchk. 

Gittik. Paltolanmızı vestiyere 
yerdik. Fakat daha içeri firme· 
den kapı birdenbire açıldı ve 
Lili koprak anOmilze çıktı. Si
DirU ve hiddetli, kuik kealk 
.ayleoiyordu: 

- Bu ne akandall ... , Dağ ba
tında mıya ? 

-Ne oldu,ne var,demeye kal
madan arka11Dc?an garsoolann 
tutmıya çahftıklan, iyi giyinmiı 
fakat çok aarhot biriai abldı. 

- Burası benim memleketim 
değil mi, istediğimi yapar1m, ne 
kanııyoraunuz? 

Diye Liliye atılmak iatedi. 
Pek tabii ve ~•Yfl ıbtiyari bir 

hareketle Uli ile OW!P ff!I• 
seçtim. 

1920 19';14 
19'11 148,SS 
.,22 108.04 
1'2> 9S,4'4 
1'26 ıu.12 
ım ııı:oı 
19'll 100,11 
1929 tUı 

Sov1et halk komiserleri mec
lbi Sovyet müfredabna kUfl bu-
8Ull bir rejim tatbik eden meaı· 
leketlere mukabil tedabir ittiba· 
zı ile karıı gelinmesini karar· 
laıtı·mııtır. Bu ve.ile ile aabık 
ticaret komilerliii muavini ve 
miıdi~i teıviki ticaret komiseri 
M. ..Rozentlcolç,, matbuata ıu 
b~yanalta bulunmuttur: 

110ldulcça bir zaman vardır ki 
garbi Avrupa memleketlerinde 
Sovyet ihracahna karıı bir ıefer 
açılmıı bulunuyor. Bu aefer eoa 
aylarda tiddet peyda etmiftir. 

Bu sefer Burjuva matbuat1D1n 
aOtunlarmda bqlamlf nezaretler
le parlAmentoları iltill1a mUYaf· 
fak olmuı ve aon zamanda bil· 
k6met mukarrerab ile laannı 
shtermiftir. 

Bunu bakh ı&atermek için gar
bi Avrupada hnkom · alren mll
bim ikta•adl buhranın Sovyef ib· 
racabDdan dolaya vukua ıeldiii· 
ni il«ıti 86rlyorlar. Sefer uı&fev· 
YilderiDin iddiaaı baclur. 

Bayfe bir ldcfla m&dd~ 
inıanlarm iktıaadı ve mijat ce
haletinden iatifade etmek iate• 
diklerini ıa.terir. ÇGDkn bu ~pta 
cllz't ma,IO~ab ol11n k. 1elel ..,. 
M!!tlV .. WlftlrMi.,...,. 

r .. k~tkiudea. ... • 
et eylediğini Ye ba bulatama 
teaviyeai ilseriade SoYyet ibra· 

1 uiflere dikkat 1 cab m•'eleainia biç bir tetir ic-

s ra edemiyecejini anlar. 
1 üt dıtlerıne çok dik- Herke. bilir ki, Uctaaadt İH.lı· 

kat etmek lazımdır nalar ilter 11Dal iater zirai .-eya 
Çocuk dişlerine memleketimizde he- umumi olaualar kapitalilt uaulll

men de hiç ehemmiyet •erilmemekte- ne hutırlar hatta haı pten ma-
l dir. Halbuki çocuklann sflt dişleri j,. kaddem muayyen devrelerde w
leride çıkacak olan daimi diflerine e- ita& ıelirlerdL O Yakit ba buh
sas teşkil eder. YanJ, süt dltleri aeka· 
dar muntuam ve iyi bulandualuaa raalarm eabablDI filin veya fa· 
daf..ı dişler de onlara tebean o derece- lan Zirai memleketin ilaracatmda 
de iyi olarak tepkkfll eder. aramak. veya ball mevaddı iptida-

Diier medeni memlekektlerde ~ iyenin ithalini menetmek kimae• 
cuklana dişlerine çok eheamfyet w- • hat elmeacli Ka ıa._u ... 
rilir. Mekteplerde çocuklann elitlerini DID anaa 1 • p•uui.t 
daimi surette teftiş ve kontrol eden ikbaacliyabma temeline olan bu 
mtlteh•M1Slar vardır. umumi sebeplere, harbin ve ne-

Bandan bqka oralarda her - •e tayiciaia te•lit ettiji bir takım 
babanın mühim mqguliyetlerindea bi· 1ebepler daha iDDmam etmiftir. 
risi de çoeuklannın difleridir. Ebeveyn Pek auk olmıyaa bir devrede 
çocaklanm, Sik sık diş tabibi veya dit· U. R. S. S. cibaa ticaretine 
çiye dtUrtlp ı&nerirler. Ve muhtacı ademi iftiraki yeya u iftiraki 
tedavi olanına icap eden pyleri yaptı· ikt11adiyat Userine ıui tuir icra 
nrlar. Hatta her ailenin daimi muay· eden neticelerden biri addolu· 
yen bir (aile dlKhd) fttdrr ve ba ytiz· 
den bu çocuklar muntazam ve aaflam nurdu. Bu hal SoYyet rejimini 
dlflere malik baluwrlar. kabahatli çıkarbyor Ye Garbin 

Bizde §imdiye kadar ba keyfiyete al U. R. S. S. aleyhine huumetini 
leleree o kadar ~mmiyet verilmJt de- tahrik eclirorcla. 
ifldlr. Son 11enelerde bu mevzaan ana Şimdi ime bet tllrlll mantık 
ve babalarea nazan itibara abndıfmı haricinde olarak timclild maee
memnunl;yetle alriyon& MlstaklJel 
neella •hhat ve eellmetl için b-. çok 1- ramn aebeblai memleketimizia 
yi bir şeydir. Halkımızla beraber •11rt- harbin harici mGdahalenin ele1İ 
mekteplere mUteluısalslar memur eder olaa barabi1etini tamir ettikten 
mekteplere mflteh88818 memur edene IODl'a dlaan pituaamda yerini tek
se matlup netice kendilltfnden kolay. rar itgal etme8inde anyorlar 
lıkla elde edDmlı bulaaar. ba da So.,et ittihadına k 

DlftablM
1 

bir itbam vamtaaa oluyor. Ufl 
Suat ımall Çar R c·h . uaya11 ı an pıy .... n----,-.h-1___ da U. R. S. S. dea çok fazla ....ı 

rt 1 a ihraç ede,-clL Ve cihan ihraca· 
DeYlet DemiryoUan Haydar· dald b• • •evkii bizimkinden {ok 

p ... mağazaaı memurlanadan ve mllhimdi. Çonkn maalesef U R. 
Askeri miltekaiclindea Faik Bey S. S. ia liatday ihracab ....,_ 
irtihali dard.lbeka eylemlftir. ten enelld ihracabn ancak içte 

Kederdide aUeıine arkadqlan biri ohlyor. Meeell Ruayaaı• 
tarafmdan beyanı tui1et oluaar. bufdaJ ihracab 1913 te cibu 

ziraat memleketleri ibracatmın 

% 25 ne muadildi. Halbuki 1929 
daki Sovyet buğday ihracatı 

cihan ibracabnın % 7 ili 8ni aıma· 
dı bu ıene de fazla olmaması 

1 
muhtemeldir. Halbuki Ruıyanın 

ibracah pek tabii görülmiit ve 
biç bir vakit itirazı mucip 
olmamıfb. Soviyet ihracatına Bur· 
juva bükümetler tarafından 
ghterilen kabul aureti bam baı
kadır. 

Evveli harp, ıonra abluka 
müdahale, ıktısadi boykQt icabı 
olarak memleketimiz uzun mtld
det cihan piyanımda müstabreç 
rolOn'\ ifa edemedi. O vakit di
ier ziraat memleketleri bir miid
det oaua yerini işgal ettiler 
Cihan piyaMamda ftlpheaiz tesir 
aa.teren bu memleketler ihraca· 
bna kimae itiraz etmedi. Fakat 
memleketimiz eski vaziyetini el· 
de etmek ve bir mevki tutmak 
İlteyince cihan ikb1adiyabna 
karıı bir cinayet itleniyormut aibi 
umumi btr itirazdır koptu. 

iddia olunduğuna g6re memaliki 
ea11tbiyeye buğdaylarımızın varmaı1 
pi1ualann dOpleaini ve zirai 
memleketlerde buhran husule 
ı.ımeaini icap ettirmittir. Fakat 
bu itlclia11 ileri ıürerb.en şarua 
dlfllnllbnllyor ki buğday piyau
...n aukutu 1920 de batlamıı 
ve butdayımazan cihan piya ... -
aa çakmadığı bir denede devam 
etmiftir. Meaell: merkezi Roma· 
da olaq beynelmilel ziraat enıti· 
tldnAA M1taJu,i91 tetkik e.&let-

p~ıı....._ buttlaı ~ 
r.ıill.1-~ 19' w.we ata.. 
19'll de 148 ruble 58; 1922 de 
108,04 ruble, 1923 de 95,44 rub· 
le, 1926 da 115,72 ruble, 1927 
de 111,01 ruble, 1927 de 
100,81 ruble, ve 1929 da 93.81 
ruble iclL 
Ş&p._. ticareti hariciyenin in

biaar albnda bulunma11 Ye Rus
yada ibracat karmalara, ve sair 
Yaııtalar buluomamaıı dolayllile 
ucuz fiatlara ut11 yapabilmek
teyiz. Şurua da inkAr edilemez ki 
bajdayımızan cihan piyasa11ndan 
dbana ciha piyuaama u. ~e 
taJeı» kaideai mucibince bir mik· 
tar teeir fletermiftir. Fakat bu 
teairdeia daha mObim bir tesirin 
Kanada, Arjantin, Cemabiri mOt· 
te~, AftaturaJya ve Yugoa
llvya gibi RU1yadan fazla ibra· 
cat yapan memleketlerin mOva-

redab tara&ndan da icra edildijini 
glrOyoruz. 

· Sovyet batcla1111m piyasanın 
inmesine 1ebep oldujunu iddia 
ederk. ve piyHaDID yllkaelmeai 

neticeaiade bu batdaJID pyiuadan 
pri .......... talep ederken 
ae içia Kanada, Amerika veya 
Ru,adao fazla ihracat yapan 
bir mem•eketia bujdaylDI piya
Adan çekmek arzuaunaa g&te
rilmedip aorUflurm8k tabiidir. 
Her halde cihan piyuasmı Sov
yet emtia11aa kapamak imlc&o-
111dar. Eğer gayri tabii şerait 
dabiHade Ru buğdayının ubl· 
mamaaa için cebir göateriline 
piyuamn ytlkaelm .. .ai flpbe-
!-•. 1!-Sl&Ull". 

3- Cihanşümul bir mahiyeti 
olan ikhsadi ve mali Eukut her 
nevi emtia Uzerinde olduğu gtbi 
buğday fiyatlarmda da tesirini 
göstermiştir. [The W orld Whear 
Out book 1930 S. 6) 

Dumping ithamabna gelince 
bunların manasıı..hğı garbi Av· 
rupa ve Amerika matbuahnın 
neıriyatında bile belli o:uyor. 
Meseli Ajanı Havas tarafından 
netredilen Marsilya ticari ve 
bahri btlltenine mOracaat ediyo
rum. Bu bliltene g6re Karadeniz 
Sovyet buğdaylarımn satı' fiab 
piyasanın bOtlin tahavvlillhna 
rağmen Balkan memleketleri bağ· 
daylarımnkinden yüksektir. Meae
ll 10 Teşrinevvelde Novorosisk 
ve Taganror. buğdayla·ra Marsil
yada 115 ili 119 Şilin iken ay· 
ni cinı~en Romanya buğdayı to
nu 111 Şiline satılıyordu. 

•Hal Dtlpari" '>lilteni 13 tet
rini evvel tarihli ntlsbaamda 
tunları yazıyorciu: .. Rus -vaziyeti 
tetkik olunur .. Sovyetlerin detll 
fakat Danimarkamn dumping 
yaphtı neticesine varıhr. R ar 
110 · 80 kiloluk cinsi 120 filine 
Ye 112-78 kiloluk cinsi 11 O filine 
satarken Danımarka tabmillbmn 
7 8 kiloluk cinıi 110.108 ~limit~,. 

IWkaa .ı..ıetteri Rtı•yanm 
vaziyetinde olmayıp vasıta ile 
it g6rdnkleri nazarı dikkate ala· 
nıraa bunların buğdaylarını ia
tilıaal fiatandan duoe satarak 
RU1yaya atfedilen damping yap· 
bklan neticHine varılır. 

Sovyet ibracatana kartı mlk:a· 
dele iktisadi sebeplerden dejilclir. 
Bunun bir delili de mtlcadeleye 
girişen. .mi le\ e ı e addı iptida· 
iyemizi en az ithal eden milletler 
olmuadır. 

Franaaya ibracabmız 28 -1229 
da bltlln cihana ibracabmm• '6t 
4,9 ,a.teriyorclu. Etton1a ile 
Letoaya buğday ibraç etmeals. 
Baalar ecnebi buğdayı iatiWAk 
eylerler halbuki Lebiatan pi 
Sovyet aleybtarlığa için toplaadap 
Roman1a ticaret nazarı tarafmdaa 
ikrar edilen konferansa iftiıak 
etmektedirler. 

Bu cidalin Garbi Avrupaclaki 
ikt ... dl buhranı izale ede-,.. 
celi muhakkakbr. Cihan balar 
DIDID eababı bambqkadır. E 
Rmya mahreci kapablacalc olar· 
u bu fazla iıtibaal daba &iyade
lqecektir. 

Halihazarzda baza memle· 
ketlerde una1iio bazı ıubelerı 
Sovyet aiparifleri ile mabmuldGr. 

Bunlann k11mea veya tamamen ref 
fabrikalann kapanmasanı ve İf· 
aizliiin artmasını mucip olacakbr. 
Buhran böyle mi hal veya tahdit 
edilir? RU1yadan baıka biç bir 
devlet fazla kredi açmadıkt,n 
aoan ibracatB11 itballtını in 
f8f ettiremez. 

MGcadeleye giriıenler bu nok 
Şuruı f8J8DI kaytbr ki Bol- tal..-. ihata edemiyorlar mı diye 

ıeviklik ile h4ç biı' allkaaa olma- aoralabilir. Şunu a6yliyeyim ki 
yan Ce~ m&ttefib airaat mllcadele Sovyet ittihadi ile 
nezareti butda1 piyuaaua dit· keneli lcusurlan olafak tabii ıkb· 
maini Sovyet ibracatma clejil ı Adi mlbıucbat teaia edemiy• 



~8-U~5Khun~ıı~u~~=====~=~~~~~~--~~~~=~~==~~======~~~~~===~===~~ 

Darülfünun meselesi M. Meclisi dün ha· 
raretli müzakere· 
lere sahne oldu 

L __ ____:H~A~R~I~C~t~H_A_B ___ E~R_L_E __ R _____ J 

Kazır11 Nami Beye cevap 
Pravada Puvnnkareye 

cevap verıyor 

Riyaziye muaHim!erinden Hasan 
[ 6 ıncı sayfadan devam ] 

ranacaklarım zannediyordum. 
Şurayı devlet bunlara •uçlu de
memiıtir. 

Moakova, 3 (A.A) - Pravada 
gezetesi M. Poincare'oin Mosko
va mahkemesi dolayisile E X elsi· 
or'da çıkan bir makaleıini muv
ıuu bahsederek diyor ki: "Po
incare bu makale ile maznunların 
hakkındaki ithamlarım latifeye 
YUrmak istiyor. Müdahale. ile 
allkaaı olmadığını ispat için P.oi
ncare 1920 kinunucvvelinde W
rangel'in tanınması aleyhinde 
neırettiği makaleyi göıteriyor. 
Halbuki, mezkur tarihte Vran
gel'i tammak imkanları zaten 
kalmamııtı. Çünkü, daha teşri 

F emi Bey Kazım I~ami Beyden 
sorduğu suallere cevap bekliyor İmar için -

Düıı şu mektubu aldık : 
21 Teşrinisani 930 tarihli 2350 

numaralı Cümburiyet gazetesinin 
4 Uncli aayıfasında ( Darülfünu
numuz nasıl olmah ) ser levhalı 
ve Kazım Nami imzalı mlisaha
Jede Darülfünunun muhtelif ıu
leleri hakkında serdedilen mü
ahaıat ve tenkitler arasında (Fen 

fakültesine devam eden talebe
nin daima acınacak vaziyette 
oldukları ve bilgilerinin de niha
yet lisedeki bilginin biraz fevkın
de ve basma kalıp olduğu, 

F~ültenin riyaziyat ıubesininde 
.sauallim - o da pek nakıs- yetiş
tirdiği) zi~rolunmaktadır. 

Hiç bir delile müstenit olmayan 
•e ulu orta meydana konan bu 
bakıız bUküm karşısında Riyaziyat 
ıubesinden yetişmiı bir muaUim 
olmak sıfatil~ pek bakh olarak 
Klzim Nami Beyefendiden ati
deki noktaları soruyornm. 

1 - Riyaziyat şubt!sinde o· 
kunan tahlili riyazi, hcy'et, ri
yazi mihanik, umumi fizik, tah
Jili hendese ve cebri ala i'İbi 
deralerin müfredat ve mahiyeti 
hakkında ne gibi tetkiklerde 
bulunmuşlardır? 

2 Liselerin ikinci devresinde 
okunan riyaziye derslerinin da
l ülfünun tedrisatile irtibat ve 
dlka1mın derec~ıi hakkmda 
en ufak bir tetkikte bulunmuş
.ar mıdır? 

3 - Yetişen riyaziye mual
limlerinin pek nakıs oldukları 

-;eml:kdı;;;ı•;nı••b•:;l~d;:mııııBi:~an~;~•uı 

aley münasebatın bütlin bütün 
inkıtaından pek az zarar göre
ceklerdir. Yalnız teşebbüslerinin 
Ruaya ile faal münasebata girit
miş olan milletler üzerinde tesir 
göıtereceğine emindirler. Bel
ki de bu suretle o milletleri za
yıflatmak ve nilfuz alhna almak 
istiyorlar. Saniyen mücadele bir 
ıeferden baılamışbr. Bazı mille
tin ldeti ferdi makasıdı siyasi
yesine tabidir. So•yet şurasının 
dllaımnları askeri müdahaleleri 
bota gittikten sonra terki silah 
etmediler. Sovyet cümhuriyetine 
karıı her gün yeni bir ıilih 
biliyorlar. Şimdiki ihracat müca
delesi, geçen seneki dini müca
dele olıun sarf efkarı cihanı bir 
müdahaleye hazarlamak içindir. 
Maamafih bu son mücadelenin de 
bota çıkacağına eminim. 

Sovyet şuralar hükumeti bu 
mücadelenin sakit bir müşahidi 
olup kalamaz. Fransa hükumeti 
Sovyet müvaredatına lcartı tedabir 

ahnca Paristeki sefirimiz protesto 
etmiıtir. Fransız hükumeti haksız 
vere olarak mütekabil muamele 
nazariyesini ileri sürmüştür. Biz
de lisanı usulü bütün memleket
lere karşı tatbik olunur. Biz 
Rusyaya kartı istisnai tedabir 
ıtihazına karşı protesto ediyoruz. 

Maamafih protestonun tesiri 
ıl mazsa yalnız bununla iktifa 
dilmeı.. Millet komiserleri mec
sinin kararnamesi, ticaret komi-

)erine, Rusyaya yapılacak bütün 
füDf tahdidat ve memnuiyetlere 
nukabil tedabir ittihazı hakkını 
veriyor. işte U. R. S. S. ko-
miserleri fUra sının verdiği kara
rın mefhumu budur.,, 

hükmünü nereden çıkarıyorlar? 
4 - Bu muallimlerin liseler

de Maarif YekAJetinin mura • 
kabesi altında vazife ifa etmek
te olmalarına nazaran kıymetle
rinin pek nakıı olduğu neden 
nazarı dikkati celbetmemİf ve 
binaenaleyh yüksek muallim 
mektebi riyaziye ıubesinin iıll-

. hına neden te,ebbils edilmemiştir. 
5 - Şimdiye kadar riyaziyat 

iubesine kaç efendi kayıt olun
muş ve bunlardan kaçı muvaffak 
olarak tahsilini bitirmiıtir? Bil
ha11a şimdiye kadar diğer şube
lerden bol bol mezun olan ha· 
nımlar görüldüğü halde ne için 
riyeziye şubesine hanımlar tua
fmdan rağbet gösterilmiyor? 
Nihayet lisedeki bilginin biraz 
fevkında ve basma kalıp olduğu 
iddia olunan riyaziye tedrisatını 
aJtı sömeıtir zarfında ikmal eden 
talebeye ıimdiye kadar teıadilf 
etmiılermidir? Kazım Nami be
yefendi yOkıek muallim mekte
bine menıup olduklarını ifade 
ediyor. Bunlara ne cevap •erirler. 

Tenkit ilmi eaaslara iıtinat et
mek ve en saj'lam ölçUleri kul
lanmak ıartile yapı1malıdır. Ri
yaziyat ıubeıinin vlkutlarile ifti. 
har ettiiimiz sakin ve vakur ho· 
calarile liıelerimizde kemali mu· 
vaffakiyetle çalııan mezunlannı 

bih"kkan rencide eıtwi · 'tikir 
ola~ bu ölçUsüz tenkit için Kl-
zım Nami B. in istinat ettikleri 
esasları teırih ve •erdiği hüküm
lerde kullandıkları ölçüleri tav
zih etmesi lazımdır. 

Istanbul Erkek lisesi riyaziyat 
muallimlerinden 
H asan Fehmi 

VAKiT 
5 kanunevel Cama glo 

Dahilde 

ı ayhlt Kuru1 150 
~ .. .. 
b • .. 
12 .. .. 
RECEP 

1349 
Bu g•o•k Ay 

400 
750 

1400 

Hariçte 

800 

1450 
2700 

Ganeım aotıııu : 7,10 - 6atı~: 1(>,41 

, Ayın doAıqu . 14.51 - baJııı : 10 50 

Namu v.ktt)eri 
Sabah Ofle lktndı .,..,..., Yat•• 

5,41 12,04 14,28 111,41 11,H 

1 50 bin lir• zam talebi gürül
tülü münak e,ııare ıebep oldu 

Ankara, 4 (Telefon) - Bugün 
meclisin ruznamesinde Ankara 

imar müdüriyetine 150 bin lira 
munzam tahsisat •erilmesi hak-
kında bir madde vardı. Bu mü
nasebetle gilrUltülü münakaşalar 
oldu. ilk söz alan Yusuf Akçora 
Bey tunları söyledi: 

- imar blltçesine 150 bin 
lira daha varin diyorlar. Bunun 
45 bin lirası memurlara, 59 bin 
lirası ecnebi mütehassıslara ve
rileceğine göre ya 150 bin lira 
daha verilsin, yahut hükumet 
kefil olıun, bir yerden istikraz 
yapabm, diyorlar. Burada nazarı 
dikkatimi celbeden bir ıey var. 
Memur ve mllteba111s ücreti biraz 
fazladır. Bizim bir tasarruf ıiya

ıetimiz var. 150 bin lirayı me· 
murlara vermek duğru değildir. 
Maarif bütçesinde bDyük ta•arruf 
yapıldı. 80 bin lira tenkis edildi. 
Böyle bir tasarruf· Y•P.ılırken 

ecnebi mUtebaısıslara 50 bin 
lira vermek doi'!u değildi~. An-
karanın bir tarafında en asri 
ıeyler tatbik edilirken, yer alt-
larında ziya tertibatı yapılarken 
demokraıinin yaıadığı bazı ma· 
hıllel,.- yardır ki buralarda ye
rin Uıt\\nde bile ziya yoktur. 

Sesler - Bazı yerlerde su da 
~oktur, su da •.. ( gUriiltüler ) 

Yusuf Akçora B. - Gördü
nüz ya, benim abuk sapuk ıözle
rimi tasdik edenler de Yr. 

Eğer bu yüz elli bin lirayı mut
laka alacaklarsa, yer albndan 
ziya çıkartacaklarsa, biraz da 
göldere ııık yaksınlar. 

Bundan sonra Dahiliy!I! müste
prı Hilmi B. bll talebi müdafaa 
etti. Bu arada Ağaoğlu Ahmet 
bey de zam aleyhinde bulundu. 

Sonra mllıteıarden Inıar mü
dürlüğünün kadroıunu ve idare 
mecliıi azalarınm aidabnı ıor
dular. Bütçe encümeni reisi Fuat 
bey bunlar hakkında izahat 
verdi. 

nisani bidayetlerinde Vrangel 
orduları mahvedilmişti. Mesele
nin iç yüzüne gelince, Poincare 

Vrangel'e esaı itibarile müzahe
ret edilmesine itiraz etmemekte 
ancak, bunun resmen tan~nma

dan yapılmasına itiraz eylemekte 
idi. Fransız Ajanslarından hiç
birinin müdahale içinde metaha!
dar olmadığını kat'iyen beyan 
etmekle Poincare büyük bir ih
tiyataızhk gösteriyor. Çünkü da
ha geçenlerde hUkümet reisi bü
tün cihan mlivacehesinde kabine 
aıaaınm dürüıtlüğüne tekefftil 
ettiği halde bir müddet ıonra 
bunlardan bazılarının yolıuzlukla
rını itiraf etmek mecburiyetinde 
\calmıthr. 

bir tren çarpzşmasz 
Leningrat, 3 (A.~) - Bir tren

le tramvay arasında vuku bulan 
mllsademe netice~inde tram\'ay 
içindeki yolculardan 28 kiti 61-
mnı ve 19 kiti de yaralanmııtır. 

bir vapur battı 
Nev - York, 3 (A.A) - Glara 

Ramoz Yapuru Gampeche hli
kümeti sahilinde Carmen açıiın
da batmıttır. Kaptanın zevcesi 
ve 2 kızı dahil olduğu halde 
7 kişi ölmüıtür. 

bir zelzele 
Rangoon, 3(A.A) - Bu sabah 

saat 1 -15 le gayet şiddetli ve 
oldukça devamlı bir zelzele ol

muştur. Nüfusça zayiat ve m~cldi 
hHarat olup olmadığına dair 
şimdiye kadar hiç bir haber 
gelmemiıtir. 

Denize düşen tayyare 
Roma, (A.A) - Spooner ve 

Edwads·in tayyar~ıi dün akıam 
Trenienn denizinde Galbria a

Bu ssrada Emin bey ( Eskite- çıklarmda denize düşmüşiUr. 
bir) - Masraf çoktur, faydası- Tayyareciler kurtarılmışbr. 
da yoktur. Belediye Ankarayı "'{l" b · t · · 
hakkile temsil ediyor. Şehremini I oungun lC avszyesl 
faaldir. imar miidUrlüğU beledi- Nevyork, 4 (A.A) - ismi ta-
yeye ilh(\k edilmelidir, dedi ve mirat pllnma karıımıı alan M· 
alkışlarla, bravo seslerile kerıı- Owen y ong irat etmiş olduğu 
laııdı. bir nutukta Amerika zimamdar-

Raduo ; larına benyelmilel borçları me· 
!.. Bundan sonra Fuat B. tekrar 

Bu ak'am l•tanbulda ıeleüinde daha teveccübkir bir 
o izahat verdi. Zam talebi gürül- h h l 

Saat çekizden ona kadar alaturka l k d ath areket takip etme eri tav-
fa sıl tü er arasında reye on u ve siyesinde bulunmuıtur. 

encümene havalesine karar ve- b b l 
SinemiJlar • rildi. fr gazeteci BŞVeki e 
A.Jllazar - Napolyonun emri sz'fa'"h çekfz' 
Alemdar - Nuhun gemisi 

A•ri - Gorh ~~"'"":'!"--....~.;....~---~-~] Madrit, 3 (A.A)- Bir gazeteci 
Bet kteı Hilil - Nuhurı ı;emis ı Adanada feci bir hadise jeneral Beranger' revolver çek-
Etuval - Venfü. . miftir. Baıvekile birşey olmamıştır. 
Elhamra. _ Serseri ı.ırıl Adananın Köprü köyünde çok feci bz'r nota metnz' 
Ek)er - Yunan ti}ltro trupu bir kaza olmuş bir genç arkadaşı ta· 
Fran11:z - Ganj mabudesi , rafından tabanca ile öldürülmüştür. 
Glorya - lki dünya 

1 U- k "d Köprü köyünde on yedi yaşında Ha e - • u ar) fahişenin hatıı atı 
Kemal B. - Babalann günahı Mustafa Efendi görüşmek iizere gitti-
Majik - lubel ği arkada~ı Halil Efendinin evinde ta 
Melek - Tehlikeli oyun bandsının karıştırırken tabanca ateş 
Opera - Unutmıyan kadın almış, ~ıkan kurşun Halil Efendiye i-
Sirena Kadıköy - Kartiye f ,acen 

sabet edere\< der~al ölümüne sebep ol 
ı Sıklöiiiii;o;;;;;;;;Ş;;;;;ariii~ ... ______ iiiiiiiiiöiiiiiiiiiOliiill_., muştur. 

Cenevre, 3 (A. A) - Yukarı 
Sılezyada çıkan hadiselere ait 
meselelerin AkYam ce•iyeti 
meclisinin kAnunusani içtimaı 

ruznawesine konmatı hakkı~da 
Almanya tarafınd41ndan verilen 
notanın metni Akvam cemiıeti 

tarafından neıredılmiıtir. 

Yahudi müdafii bir 
Lord 

Londra, 3(A,A)- Lord Pa.,fi· 
eld, FHistindeki yahudi teıkilatı 
tarafından satın alınan araıi 
ve kiracıların yahudilerden 111• 

da hizmetçi ve i•çi kullanmalı· 
rım men'eden mukaveleler bak· 
kında lortlar ka~ar~ımda ileri 
sürülen tenkitler~ verdiji ce· 
vapta, yahudi t~kilih-pın kan~· 
nen men'i lazım gelen hiç bır 
harekette bulun~adt~li\ranı ,e 
hükumetin bu meaeleleı e 1110-
teallik kanunu ya~~dilerin tilll: 
diki faaliyet ve bareketleri111 

gayri kanuni bir. ıekilde ıö•te" 
recek mah~yette ta~il e\-..ıc 
niyetinde olmadığı~ı söyle· 
miştir. 

AmerikayŞ. hicret 
1nenedıliyar 

Vaıington, 3 (A.A) - 1'•~'· 
usan meclisi muh~cMet ko-· 
yonu reisi M. Jioh~ıoa, ~ ~ff.' 
müddetle Ameri~aya muh§ferf" 
tin men'i hakkında bir k~•uJI 
IAyjhası teklif ,tmittir. 

K. betlenin seyaha~ 
hakkında bir teblig 
Paris, 3 (A.ft. ) - Macar ortl 

elçiliği neırrtlıgi bir tebli~de 
Kont B~tle nin son iünler~j. 
yaptığı seyaiıatler münasebeti 1 

mevcut muahedenin tadili ~ 
hinde giiya bir blok teıkil e~ 
diğine veya edileceğine dıit 
beynelmilel matbuatta çık~ 

ı· haberlere karıı efkarı u~'!-
yenin tedbirli davranması IP,JI!' 
munu Macaristamn böxle b, 
blok teıkili tasavvurunda bpl:r 
ınadığı ve böyle bir blol{ vnc ' 
getirmekte hiç bir menfaa,t\ ol' 
madıği beyan edilmektedir. 

Bovelilere ve'fiları 

d 

aiı 

' 

nişanlar . 
Pariı, 3 CA.A.) -lngilterc~ 

Paris sefiri Sör William T"t~ >~t, 1 w: d;ı R- 101 balonunun mUrettebf , ~ .. 
kurtarmak buıuıunda hizaı•~ " ~ 
gayretleri gö{lilen Bauva;ı'Jil~ 
bir tlikran nişane~l ol~ak nıfıf, 
verilen niıanları bu sabah ~E,, 
uvais'de birer birer tev~' f.J 
mjştir. . .. il 

Bu münasebetle, Sör Tı;f_'r. 
ile hariciye nezareti ~4tz 
umumisi M. Beıthelot ar~11P ~ 
gayet aamimi mektuplar ••' 
edilmittir 

Amerika bütçesi or 
Vaşington, 3 (A.A)- M. tf ~f 

·~r, ~u sene b{\tçfsi ~,k~ıqdf 
kongreye göndediği bcyan~a~~Jf' 
1932 haziranında nih~yet bıf' 
cak mali se~eye !U ol~~ 
üzere 3,932,842,000 dolar 1~ 
m~tir. , 

M. Hoover, bu ıeneki bO~ 
de görülen 180 milyon d~~ 
lak açığm hiç bir end' lf!: 
mucip olm.aması lizım ge~dı~ 
mali müvazenenin enıoiY'bl 
iktısadi vaziyette umumi ~ 
salihın yeniden vücut bulnı••~ 
emniyetlt derpiş edilebi!~Cfl'"". 

kaydetrqiıtir. . A Q~ 
Varid~t 4,085 ve masartf ı: tir 

milyon dolar tahmin ed•fl'~ı 
Milli müdafaaya geçf:ıı •e ~ 
nazaran 34 milyon no~ .. ~ il 
690 milyon ve bahri int••ı;t 
milon dolar tahsis edi{nıitt'f' 
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Komünistlerın rnuhakemesi 
Maznunlardan bazıları, evvelce ko
münistlikten mahkôm oJmuşlardı 
~1uhaken1eni0 a enı olarak de,·amını, davanın 

ağır cezadan ceza mahkemesine havalesini 
istediler. Talepleri reddedildi 

lstanbu1 .ağrrceza mahkeme
sinde dün .sabah on bir !buçukta 
komünistlik tahriklb iJe mammı 
bulunanlann muhakemesine baş
anmıştır. 

Mahkeme salonu metb&lJerin
de polisler ıinilzamı temin edi
yorladı. Maamafih, samiler pek 
çok değildi . Bir kıımı mevkuf 
bulunan mamunlar, salondaki 
bölmede yerlerine oturduktan 
sonra, reis Hasan Lütfü, aza A
sım ve 'fahir B. ler, müddem
mun. i Burhanettin B. u1ona gir

.diler. Yerleı-ine ıeçtiler. 
Maz~un vekilleri sıfat.ile esb:ık 

müddeiumumi Esat B. le irfan 
Emin B. hazır bulumryorlardL 
Zabıt ~atiplerine mahsus masa· 
nm üstüne içi evrak .dolu oldu
ğu anlatılan dört çanta ve iki 
paket yerJeıtirilmifti. 

Reis, birer birer maz11Unlann 
istm ve hüviyetlerini tesbit etti. 
Dördü kadın olmak üzere on alh 
,maznun vardı. Bunlardan Meh· 
met Ef., tomaa imiş. "25 .-.a
fllldayım. Bursalıyım. 927 sene
sinde komünistlikten Hci ay hap
se mahkum oldum. Müddetimi 
ikmal ettim, çıktım., dedi. Edir
neli, 23 yaşında, makinist Remzi 
Ef. , « Hiç hir sabıkam yoktur )> 

dedi. lstanbullu, 25 yaşmda, tor 
nacı Çemal Ef. de öyle ı6y1edi. 
Terlikçi Kemal Ef,, 25 yaflllda, 
lıtanbullu. Evli, beş çocuklu. 
« Okuyup yazmam yoktur. Ne 
eski harfleri bilidm, ne yeni harf
leri! .. dedi. 

23 yaşında, Aksarayda 'IDukim 
Fatma H. Oul. '50 yaşmda Na
dide H. , kocası varmıJ, ama 

ayrılmış. Okuyup yazması yok. 
Cazim Ef .• "ı1318 tevellütfüyüm, 
incir ticareti ile meşgulüm. Be
karım. 'Tabii çocuğum -da yok! ,, 
dedi. 

- EYvelce hiç mah'kfım ol
dunuz ..mu? 

Evet, 1925 de, komünistlik
ten yeni ceza kanonu çıkmGa, 
aftan ~stifade ıettim, ahi~ o
lundum.,, 

fzmirde su kumpanyasında 

memur Kandiyeli ve 318 tevel· 
Jütlü Nusret .Ef ., ~abıkam yok» 
dedi. 32 o/aşında Mehmet Ziya 
Ef., Istanbullu lzmirde gazino
culuk ediyor. 

- Hangı gazinoda ? 
- 'Belediye "Sa'hilpark" ta. 
- Okur, fazar mısın? 
- Hayır? 
- Sabıkan •ar mı? 
- Komfuiistl kten hayır sar-

hoşluktan ··' ay. 
- Sarhoılu1ctuı lilç .ay ceza 

olur mu? 
- Bilmiyorum. I,te 6', d6rt 

sene evNel lzmir ceza malıkeme
sind en öyle bir .ceza fediın. 

Cemal lEf., 8eşiktqta oturu
yor. T ayrare makinisti. 23 "a
şmda. Hasan A.ıi Ef. Rumelili, 
28 yaşında. 

- Mesleğiniz nedir? 
- Tababet. !Fakat, ıimdi ibu 

işle meşgul değilim. 

- Diplomanız var mı? 
- Moskovadan, ~ar. 
- Ev:li misiniz? 
- Bekir. 
Mahkumiyeti sabıkanız? 
- \GıyabJ larak ılatiklil mah-

.keme.sinden 15 seneye mahkum 
oldum. 1925 de. Sonra ceza iki 
seneye :indirildi. 1928 de de bu
ra ağır ceusında üç aya mah
lkftm .edildim. 

Ressam Halit Ef., 25 yatında, 
:Şamh. Sabıkası yok. Hatice H , 
okuyup yazmak bilmiyor. Hasan 
Ali Ef., nin hemşiresi. Hacı Ali 
Ef. oğlu. lstanbullu, terlikçi. Evli 
yalnız iptidai derecede tahsili 
v•r. 

Nihal Seyfettin H., 17 yaşında 
olduğunu söyledi. 

- Nüfus tezkerenü y.anınız

da mı? 
- Annemde olacak! 
Yamada oturan annesi Müni· 

f'e Seyfettin H., ayağa kalktı: 
- Evde, efendim. 1329 da 

doğdu Nihalt 
Nihal H., bir suale karşı Çam

lıca lisesi yedinci sınıfta talebe 
olduğunu söyledi. Münire H. da 
«Ben 38 yaşmdayım. Az. okur, 
yazarım» dedi. 

Bir ağustos ve bir mayısta be
yanname dağıtmak, !komünist a
kaidini neşretmek, Teşkilatı esa
siye kanununu tebdil ve tağyir, 
meclisi iskat, ahaliyi birbiri aley
hine tahrik maksadile gizli itti
fak alc detmek, bu i~tifaka gir
mek ıve tirenleri bildikleri halde 
saklamak, ihbar etmemek. Maz
nuD.lardan bazllan ceza kanımu· 
nun 149 ıuncu maddesi delaletile 
171 inci maddesinin ikinci ben
dine, bir kısmı da 151 inci mad
desine göre mahkemeye N"eril
mitlerdir. Nizım Hikmet B. ile 
Hüseyin lbin Ahmet, San Musta· 
f~ Hamdi Şamilof Ef. er ıhak
kında da tahkikat :fapdmış • .ne
ticede ibuıllar hakkında muhake
meden men karan verilmiştir. 

Reis, müddei umumiye muha
kemenin hafi ~eya aleni olması 
hakkmdaki mütaleasmı sordu. 
Burhanettin B., usulün 173 üncü 
maddesiııe göre ınıuhakemeııin 
hafi larak devanıını :istedi. 

Vekil irfan Emin B., "ytiksek 
adaletinizden eminiz. Buna efka
rı umumiyenin fahit olması için 
muhakeme aleni olarak devam 
etsin ,, dedi. Esat B. de ,şöyle 
dedi: 

- Halen muhakemenin hafiye 
tahviline lüzum yoktur. ilerde 
mahkeme lüzum görürse, bazı 
celseleri hafiye tahvil edebilir. 

Tornacı Mehmet Emin, Hasan 
AH Ef. ler, vekillerin talebine 
i_ştirakle beraber davanın ce:ıa 
mahkemesine havalesini ve talı· 
liyelerini istediler. " lddia edilen 
hadiuye ancak 312 inci madde 
kabili tatbiktir,, dediler. 

Müddei umumi Burhanettin B., 
uBu duruşma, muhakeme netice
sinde taayyün eder. ETVela hafi 
olarak devama karar verilsin. 
Mahkemeye sureti sevke nazaran 
ctirüm ağır ha~i müstelzimdir. 
Davayı rü'yet mahkemenize ait· 
tir. Mahkemeniz, yüksek 1alihi· 
yetli mahkemedir. Kendisinden 
küçük salahiyetli mahkemenin 
İflerine de bakabilir,1 dedi. 

Tornacı Emiıı Ef. , tahliye ta· 
lehini tekrarladı. Müddei umu
mi Burhanettin B., 'u mukab~ 
lede bulundu: 

- Daba duruşma başlamadı 

\ l __ s_P_O_R __ l 
Kong.-e 

Bugün Is ıanbul mınta
kası yeniden seçilecek 

Gazetemizin ve Cümburiyet 
refikimizin deJaletiLe barVJan spor 
kulüplerimiz, spor faaliyetine bil-

fiil geçmek üzer:e bugün kongıe 

halinde toplanacaklar. JtiJaf hasıl 
olan son Türkocağı .içtimaıoda 
lstanbul mmtakası ıistifa etmit 

ve keyfiyet ogün neşredilen be
yanname ile ilan olunmuftu. Ni-

'zamname mucibince o tarihten 
on beş gün sonraya müsadif o-

lan bugün yeni mıntaka intiha
batı yapılacaktır. içtima sabah
leyin onda Beyoğlundaki Halk 

Fırkası binasında olacaktır. Ku
lüp murahhasla.YJnm hazır bulun-

ması rica edilmektedir. 
Kongrede, evvelce tesbit edi

l en namzetler intihap edileceği 

için içtima uzun sürmiyecektir. 
Bugün intihap edilecek heyet-

lerden futbol heyeti derakap fut
bol fikstürünü tanzim edecek ve 

futbul lik maçları gelecek aıma 
başhyacaktır. 

BUGÜNKO MAÇLAR 

kisi ile 101 www == - -.» 

mülakat ... 
Kazak , Hacı oğlu, Kılı

bık, lklıbık 
- 56 

Divitç.iude Haısan Bey Beyoğlunda Amma kılıbık imiş ha! 
lstikliJ caddesiade avare anre dolaşı- - Yok, azizim, bu artık kıltbıf\I 
9·or.du. KaJ'f151na ıeeçtim: d"il, ıklıbılık ... 

-:- Merhaba! dedi~ ~-emen or~cık· ı _ nu kelimeyi yeni duyuyortl~ 
!:8 .~r ıı>a t tahaneye cır~ı":- ~Ca.~~anın - Güzel bir kelime değil mi? ~fi 
onunde o · · ırduk. Kendınuıı mı aleme diJindcki ye"anc mubale<Ya ile ist"1 

teşhir ediyorduk. yoksa alemi mi sey- il o o 

ırediyorduk? Bilmem. Tath tatlı konu- ... D k ·r tl k 1 b k?ıt31<il"' ,ı. D' · · . - eme 1 ra a ı ı ı , 
ştırı1>-en ıvıtçızadeye ara srr.a bır sar· . . . . . 1tııl' 

t el . ,,...k L-..... -ı . .ıı:.. 1 1 neslı dıyebıhrız ... O çok boyalı 1, sm ı g ıyor. ~• ......, ..... .,.A oma ı, z:an 1. d ' 1 •• • • 1 klZ 

tt . • ~•-:- akit ·-•--•·tan lteS ı tyıeuıliıuz .. O çok boya ı 11 ne un. --.... ne v _....... genç, . ? .,.. .. , •. b 
1 

ı ~ .. ı •- ·· ı·· b' .__tu .ı.· . J~k ımu. u uıstu ~ suratı.ar... ,.v guze n çoa ısus u ır ıu.a n .ışı ge- ·11~ · 
D. ·ıç· d ı...--·-ı . . 1 . rm onda dukuzu tıpkı Seraıat gı .çerse ıvı ıza e ~ uyor, ,suıır enı K .. . 

oca. ml,lsavı: para. .ı yor... . ~111 
Kaideten, güıel bir hanım sinirle- Eskı zamanda (kazak) Iar o~~I 

· d.. lt k · ed H tb k' Karılarını hırpahyanlar. (Hacı ,t n uze me ıcap er. a u ı... 
1 

) 1, _ la d ak ,._, ___ ıı1t1e 

K d
. . d an Aörı nııa ay , ıı.cıııuu.::, ,,ıır en ısıne sor um: . . . 'Y . 

, dut .. .. .. mazlardı. Lakin on.lan mqr.u l>?' ti 
- Hasan Bey· ka gonır gor· ku altında bulundururlar. (h.11' ı 

mez huylanıyor, ~rsıhyor, ak&ileşiyor lar eski de,rjrde eksik değildi. f~ 
sun. Bunun sebebı · parmakla gösterilirlerdi. - Filli" 

- Kazasker Efendi domuzdan ne- kılıbık! artık o herkesin alayını ~ 
kadar tevahhuş ederse, ben de, boyab, ne .celbederdi. Kılıbıklar dalına ~r 
çok süslü kadınlardan .. İşte onlardan. la, ahmak, hımbıl "e sersem u.!' ı4 

- ifrat. . . . . rinden yetişirdi. Akıllı bir kdıb.rlş 
F.akat Dıvıtçızade şaka etnuyor. der tesadüf olunurdu. 

Gerçekten hastalanıyordu. Baktım ki (Ikl bık) t• • • . · ı· 1• ,;{Jrl . • . • ı ıpının ıse mısa ın • 
bu asabiyet hayalt ffğil, ciddt, tıbbı dl d d m ve uyma ım. ,. 

Bir (marsala) şarabı getirttik. Ar· 
1 

r dt 
Evet, yirminci asır, kılıbık a p 

Bugün F enerbabçe ve B-ik- .kadaşım :açıldı. Artık Tik hastalığı . B h k.k t ' . 1 • klaııt9 -r . . s·· b Ti... U a 1 a l gız emege sa dl-
taş bbinci futbol takımları lik- geçmışti. o~e aşladı: _ hacet yok. Artık herkes kdıbık. J{tı 

- O nevı kadınları uzaktan bılc 1 . k k , 
maçlarına 'hazırlık olmak üzere görsem tüylerim ürperiyor. ar Jse aza • ri 11ot· 
ekzersiz müsabakaları yapacak- - Çok oluyorsun. • .. Hem bütün kürei arz ü~e . tıer 

_ Değil birader. Nisa taifesi aldı yürüdü. Femı~15,1$t 
lar. Fener Pera ile Beşiktaş ta . .' . . . erkekle kadının müsavatnu iıtti1° ;-r 
şehrimizdeki ltalyanlarm teşkil - Tecruben. benımkı kadar denn ol dL Ona coktln razıyım. FaU.t.~ i# 

. . saydı sen belki benden fazla onlardan . . :JY, 
ettıklerı takımla oynıyacaktır k d n· 1 . . dinl darla kalmıyor. Kadın taüesı ~ ~r 

• ocu~~r un.. ın e, ıyı e: ifesinden hızlı bir intikam atıyor·. J· 
KARŞIYAKA SPORCULARI Bızım kız ... o .... lşte o... Serazat. k ~. .bi l t k di ~ t 

SAKIZA Gl'JTi!LER Kendisini kocaya vermiştik. Merhum Ae:,
1
··b· . g.ı çahış ıtrlı.yodr, t.en G~ ~ 

d d • . bi . Ok u. ızım ra me ı amac - V' ama rm ne ıyı r gençtı. umuştu. . • . ~ .. 
ilzmir Karmvaka kulübünden 50 ki· F lt 1 d ta. .. .. tU Ç h dolap beygırıne benzıyor4o. -~.,.. 

:r., ratısa ve a ya a s J gormuş . .e b 1 Nı • ., Se t ı.a,llP'" 
_şilik bir sporcu kafilesi Sakıza gitmiş- lebi idi. Nazikti. Dilberdi. Bizim Seı-a· am -'.a ış.. ıs~· ruıı. •1 

ti t ··1dü a·· kurJlaga gözlen 4ç(a. .. JJ' r. za onu o r u. ~" 

Kulübün futbol .takımı ıPazar günü - Etme. ... Derken DivitçizadeJi bir 

Yunan takımlarile maç yapacaktır. 
_Evet. ha tuttu. ~ 
- Haberim yok. - Hayrola.- güzel, güzel 

Karşıyaka kulübü Sakız •ya.bati ıiçin - 'Nereden haberin olacak? Gizli ci yordun. Ne .oldu? 
Göz.tepe vapurunu kiralamıştır. nayetleri gazeteler yazmaz; mahkeme· - O geçti. 
tllHlli •tııtnltn1111111hHllUtttlltttıl .. Uıt ımullJfUUUSWUtQllllJfUtWUIWJtlWllJlll'fltnıııı ı b 1 ı . , d v .ld' er un ar a ugraşmaz. 
ki! Bu ıtalebın %amanı egı ır. _ Nasıl oldu? 

- O kim? 

M ı kili · d b - Çingene Esma. 
aznun arın ve en e u - Bizim damat ayda 300 - 400 lira , 

noktada iddia makamının müta- kazanıyordu. Kıza can feda aşık oldu. - Ey? . fel 
1 · · k ttil ıMü kkill A -lşte Ömer Beyı kebap edert· ~r easına JŞtira e er. e e· Kız kocasını soydukça soydu. . şrk d" b k t ç · E ıııı11'" 

· 1 d d'l k b. ·· .. ·· ·ki t · S ufe a ınız ıngene sma •• ı· nne şöy e e 1 er: arısının ır sozunu ı e ınıyor. era f d' b 1 d • . di. ""' . .t . 1 . .. en ı u un ugumuz yere gır • . rr 
_ Şimdi tahJiyeyı meyzu ba- zat ne derse oluyor. radelen en mus· d k. k ld n;1·ıtt41 

t b·t ıt ı k. d d h .. • nımız a ı masaya uru u. v 1#" 
h . t . • ! e ı su an arın ın en a a muessır d H ın • ..__ ..,. .. aadt ... J 
ıs e meyınız k ı~ B' . k h b t e asan ve yıse ı.n:nuen mus iJV ve a L ızım ız esa ını unu muş. . . .. d 11 ıt 

Mahkeme heyeti, müzakereye Kocası ne "kazanıyor? ot oralarda de- di; hır otomobıle atladı; goz e 
çekildi. Yirmi dakika sonra he- ğil: eldu.. Jtlel~ 
yet salona döndü. Okunacak ve - Ver. Getir. Ismarla! . :- Be~, Ş~ ~ingene Esma ~a:rııetl 

b h. l cak 1 - Gene ver. Gene getir. Gene ısmar dıyı tetkık ıçın pastacıda ik .... ~~ 
mevzu a ıı o a .şey eı- em- b' d h tt ç· _.... ,,,.~ . . • .. . 1a ! ıraz a a uza ım. ıng ...... -
nıyeti amme mer11ıe mazarratı . . ,_A1c I 
d 

. .. .. ld" v •• d n il d - Daha ver. Daha getır. Daha ıs- y;ıpayalnız; fakat elbette bir P' 
~ı goru ugun ~ , er .. e ~e~a- marla? var. Gösterişli bir avrat. ıFak~t ~ 

bur edecek .-aııyete gOTe ıstıc· Oğlan günden güne budalalştı. Ka- rat, bu vücut artık moda degJl- ~f 
vapların hafiyen icrasına ve Is- rısmr~ .emir ve irad~Jerini .. :erine getir larımızın gençliğiJlde böyleleri ~~ t 
tanbul ağır ceza mahkemesi yük- me~ .1çm.: ~vveJ! daıre~e ogl~ yemek di amma xx inci .asrr tipi bJı .dd., l 
Set. s •~h· ti' olduXrund - lermı külltyen ilga ettı; sanıya tram- yan karılar güzel de olsa eJeg'tl ... i ... auı ıye ı 5 an, mu b. ld 8 1. ı·· .. .. k ., c:s. r ~ . hk vaya ınemez 0 u. a ısa utunu es mıyorlar. Derken koca veya Po (" 
bakemenın bu ma emedoe de-- ti· nbia e1ki elbiselerile iktifa etti· ı· ıd· M ı · h 11 tt•m g0;4:~ " 

k ·ıd · - · b'ld. ·ıd· ' ' ı ge :t. ese eyı a e ı . ,_ 
vamı~a arar verı ıgı ı m ı. hıımiea kendisinin hnzı rahateızhklım ya kocalık) geçen devirden ıcalll' (ıf 

Reıs Hasan LütfüB., maznun- vardı; h-eklme gitmez oldu; ilaç ala- atinin kordonu yarım endaze ve fP,,1 
iara kararı şöyle izah etti: mıyordu. okka. Gömleği kolalı, sigara ~t' 

- Mahkeme, tesirini muzır Serazat otıllarda değil: Van işi savatlı. Bir az fiskos e 'ti, 
gördüğü bazı sözlerin halk ta- - HAit YÜZ elli lirayı bulamadın Herif cebinden dört kutu ~ _,;' 

rafmdan duyulmasını arzu etmi
yor. Nasıl ki bir baba evladım 

aleni bir yerde tenkit etmek iı
temez ! 
• Saat on ikiye gelmiıti. On n, 
buçukta muhakemeye devam o-

lunmak üzere, .celseye fasıla ve
rildi. 

Öğleaen sonra muhakeme ha
ft olarak cereyan etti ve akşam 

geç vakte '.kadar aürd~ başka 
bir gün muhakemeye devam o

lunacak, tahitler dinlenilecels:tir. 

mı e§d< ... kokmut qek. ımillafıİri 1Dldum. abuaba .pr# 
-S:Ultanım beni .a.ffet; j'&l'Dl •utla· arı- J 

ka. . . . Karı kaşlannı çattı. ;Sanki ~~ 
- . Yann, IJ1t&nn dmJemem. Şımdı. erkeğini öldürecekti. Er.kek '? 

Haydi.. oş. \Parayı ulmadan eve ie.i Gitti. 'ıBir çeyrek saat .sonr• l 
lemeaılt\. . ...: - dM 'J 

Adamakıllı kutular. Getir:IP• ~fı 
. ~u maddt, ~~evf ~~tılar !çinde gene ıha.nunefendi bir ıne,111a..-.r:. 

hızım damat dO§eee du§tu. Felah b~· termiyor. ıErkek söy1e.niyor, ll'd 
lamadı. Genç t'a,ında hakkın ~ahmeti~ asmıyor. Herjf ,gene gitti. Şitd 
ne ka''.ll§tu. .., elinde bUyükl ü, ilç.üklü -"" " 

- ıEy. sonra • t ·1 l.. d .. r.· .ll'eJll• .J 
- Sonra 11nı? ir kılıbık daha a.. u e c on u. -wmgene ""'·~ .-'llJ ~ 

zım. Allem e.tti, ıkanem etti, bizim ~!.endi gene abu& .yüzlü. ıKı:;; '-ıı 
razat daha .lb.üyük ir lıbık ..evIAaı. tar çattı .. Bey., hır. defa . ~ı 
Yunus balığı adar tiyük: :Muhsin ıBu se.fen zun drdü. tBır ""- ~ 
Yunus !Bey. iliale,pt..e araziei ~ geliri döndü. Otomobil e§Y.8 Jle d~ fll'f 
varmı§. Ge1ir ir lie.V:i geldi. :Mal, mülk n azametle sala oturdu. ~.JI 

nı--------------• altı ayda l!atdmaz ımı? cii&seli olduiu ihalde onu•~ I 
"YAKIT,, e· abo- Yarı I'tlir;k, ~ .arA.P da.mat bey, ,sücUk k~by.or.d.ıı. . ·----

külliyen iflb ettfkten sonra. lkhbıklar rdevri ... «~·-

De olunuz - Ne dersiniz? - Bizim kıza bir kekler çar,Şafa girmesin. ""' 

liıım------------• kat daha tutuldu.. Celôl fi 
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Mahkeme .. •~ i!Jnlafi ı~V AK 1T1 nı'' 
Şifi e Kıtı hane c ~d,ıim!e ıK üçük ilanlarıı 

Y •i fabrikası itti1alinde hane- • 1 Iktısat V ekAletinden 
de makim ApdlHıamit Efendiye. -· Her ... nepolanur ~ 1 

lttubul Oçüncff icra memurlufa ndın· • • • • • • • • • Ta rl fe • • • • • • • • • 
Y-.,i &pa Cimopolo. efea· : ı Del•lak kuru$ JQ ; 

~· olaa borcuauıdaa do&..yı : ı . . $0 : 
~- ON"Ml Qeyqjlu-.dt. ft~ : .f • ti$ : 
iw\i ~ymucu çe~id f,lff111ti- i ~ ~ :r~ : 
1,ı mtb~lcaiade K•iıtıı.pe çpd- • •Lt4-· •k l • : 
.1 • • .r: '>'JA • lft •Y•(: • mayın- • 
'9~de ıtı~ ~ co,,ıt ~fi-. QU~f- : C41V• kttdtar ( cuam' 

100 
! 

"" {91 S mra -..a m~ıteqnllt : 7 O q,ı~) 4.tn ~il- • 
bk. b'°' h,~~\ze 11 K. evel 930 ; mele tfz~J'e maltlu : 
tarıhmCle "~t 21 c\'n 12 yek~- : A~a#in her üç .,yh~ tçin: 
dar mahallen haciz Ye takdıri • bir defı11 meccanen • 
lc~et yapılacağından yevm Ye : 4 satırı ıeçen ııtnlarııı ruıa ~atırı : 
laatte mahallinde hazır bulun· : için :ı er kuru, zammolunur. : 

• •fJA- k e e 
111011 ıcra Ye ı - anuq\q\u._ •••••••••• •••••••••••••••• 
69 uacu madd9fine temkan illa HANIJılLAR • _ lıb.P.aauzda ıs-
ohmur. ~ 

P'ıtih Sulh 6 mcı ffkuk hl~ml~aden: 
Mlteyeffa Ali Rız~ efendi 

ktlçllkleri EmiJ\I Suat h~mmla 
Mehmet Nuretijp t! kebir ojha 
Ali Nizamcttüa efuclileriıı ubt•i 
taaarrufl~da bulunan Koca 
aıuatafap-t'da A.-•btca B~ya,ıt 
aıahalleliD~ 16mrUk çe~me ao
lcajmda ~~ 1 DumMı ile murak
lcam 2 od4 Ye 1 mı~\tr bth~ey\ 
ha•i (250) lira ~lt~'ti ~"P.t'l\· 
!-ineli 1 bfp Qtap iıtM 4 bipe 
itibarile k"'Oklerı •it l hitHti· 
bİa t ay .,oddetle yani klnuqy 
aani 930 \flittiJJf "~dif p.tr· 

tembe ~ "'ıf\ 1. " ·~·~ Mt· 
bnaa ._,tile arttınlacajınclaa 
almak iati"nlerin % de 10 pey 
akçeaini mllatacelen Fatih sulh 
lllahkeme1i Uçönc6 hukuk inamı· 
~ alJa,ca~sı ilin olunur. 

lltp~al 8 iaci icr111Qdan: 

Bir deynin temini iıtifaaı için 
lllahcuz ve furuhlu mukarrer 
'-luaan oda takımı olup Beyoğ· 
~' TG~el civana~a 'f ekke ıo· 
'ıaiıada 8-12-930 pazartesi gtlnü ._t birden ikiye kadar furuht 
,._cejiadea talipleria yevmi 

lllak6rda maltallMMh '-"•.-k 
~e aClrıçaıı ıta.tl~d Uin 

ltt. f Pi~ lcff"n'\fa: 
Bir de,nln temini 11mnında 
-~z WC ~htu mM~IU~f 
~ ™' ~lfif~ ~~~
.... T§!@t ile~~! Bey,oj~u 
'""'' ,ff,qd\n~e 8 • lff. 
._aenel - 930 P.ftl \\eti JPıpü 
... t ondan on bıre kadar fu-

l ıllilı•W•"- tüpleıiDiD 
r-.aıi mezk6rda mahallinde ha
tir bulunacak memuruna müra· 
~t etmeleri illa olunur. 

latanbal ikiflci ticaret mab· 
eaı.mden: 

lrt.nbulda Mtksudiye huıın~ Cc · 
Zlde Ali bey" ayni hanlı• 8 No. 
tOc:cırdan Teodor Mumcidis Ef. 
etinde mebUn ~~mi re~liqainden 

JI bedeli olan ik .. z yetmiş dokuz 
eJIJ dokuz kqruşun mafaiz masarifi 
ılreme ve ÜC[ltİ vekAlet ll~sili tı\e· 

dair Avukat Şekip bey tarafından 
e olanın dayı üzerine mumıile)· · 
ita eylediği l&yihı sureti müddei· 

..,'!!- Teodor effndinin lff~eıp~mn 
·~111iyeti hasebile tebliğ olunmıalgı 
~tir tarafından verilen m~rubıtttn 
ttrt lnıasına binaen vı1'i olan talep ü· 
~bir ıy müddetle ilinen tebliJıt 
lifı ve tahkikatın 6·1·931 tari'-lne 
•v"dif ulı gilnli sııt ı 4 de mu~11t1' 

karar verildiAinden k~Jet 
olunur. 

Pt1a1ıgo mfld6rlütünden: 
~"•uneai •eçbile 108DQQ ~ 

Jet •arakası baatır~a~~
.__ ~p olacakların ~-1'9'3Q 
~- ve keza nu.uaeei 
~ iki nevi 55000 adet 1'1-

Yarakaaa ile beyaDMtD.f 
l catından talip ola ... 
~"930 pazar Ye gene namu-

·~ 100QQP cilt ihl>ar ~~ tabettirilecepden taliP. 
~.,.. 8-12-9!0 puarteai 

laat 14 te pey akçelerini 
....,..:a.L.:·bea piyanıo mOd&rln-

• •ltqekkil tayyare cemi-

.:_ " Nmt kt~iu~~ 
"~tla~ 

tihdam edilmek tizere ._.akasclar ve sa· 
tıı memuru laaa~ft\lara ihtiyaç yar. KQ· 

talayada 0.maalı Bankası ~ivannda 

Hanımlar~ 

TAKStTLE ISMARLAMA-
35 Liradan hazır 12 liradan iti
baren elb*1fr, pJıtoı.f , mu
~pıbalar. lier,nn .-at 9-2 ara
~~d• Spltanha'1amıı1d• banka
ı,,.. tıtaaın~• Dikranya~ hanında 
bir aumar,ya mUracıat. ( 4 ) 

Para kazanmak ister misiniz? 
- Her~es için kolay bir iş var işiniz 
pl~adıJı zıqıınlard~n istifade edeceksi· 
ııiı 2· i ırasında müracaat: 

lstanbul dördüncü Vakıf han içinde 
Uni9t\ Koltesfiat (9) 

-
HALiS KANLI. - Beyaz Legorn, 

l\ırmızı Rod, Siyah Bres, Sarı Orpiqg
ton piliç ve horozlar. 

K!zıJto91"!kta Pa.,az~hsesinde M. 
Nurettin tavukhanesinde cumaları ;re· 
kabet kabul etmez fiatlerle satıl..,akt:t· 
dır. 

{S) 

Gaip ar•nıyor - Yeni Pazarlı 
\lustıfa ~ako zevcesi hemşirem Azize 
pal\lm} anrorum. bilenlerin insaniyet 
namıl\~ Sırkecide KonYf otelcis~e haber 
vermeleri. Biraderi Aziz (5) _, __ _ 

\}sk~ar Twu fflrf5ind'1t: 

Boğaz içinde Kandilli i•kelesinde 
,u~ 1 cedit 33 Nu. lı meşruta 
~anenin Evkaf idar~since bilmU
ıay~de sahlmıı 9,~µr iı'ar edil-

PJİf ise de Tapu s'cilinde kaydına 
teaadnf edilememesi haaabile 
aeaetaiz tuarrufata k•yaaen ma
hallen tahkikat icrası için ma· 
halline memur izam lulınaca~n· 
d~n bu yerin tasarrufile al~~••• 

olanlar varH onıün zarfında ~.,,. 
re nıllracaatları ~ilzum uilln ot-.qr. 

oğum ve :~a ın astahkl~ 
qıütelı assısı 
Do~tor 

Hüseyin Naıit 
T~ eski Hililiabmer biqaaa 

No. 10 Tel. lstefon : 2622 

Kazanmak için 
ilk ıart ilandı• 1 

.IMnsız kazancı artırmava • 
:: 

~yaşmak, havada fit· ii 
t •reJiz uçmıva çalı1-: ı 

mak glbtdir 

Tiqretinizde, u.n'atınızda I 
~QY~ak olmak istiyorsanız i 
ıuete ilinına ehemmiyet ye 
riqiz : Gazete ilim illnlano 
" kolayı, en ucuzu, en te :: 
.qliaidir. 

lıte illa tarifemiz: 
So.uncu aayıfada Sabn Kurut 12,S 
· ı; md • • 2s 
~ . . . 
2 • • • • u 
1 .. .. • • 200 

Reıml tllnl'°, aoquncu aapfada 10 Kr 
ilin memurumuz size fav

dalı bir illmn ıekiı ve üc
reti için hizmet etmej'e ha· 
mdır. 

• ••ıı;ııı:ııam:ı: 

Ormancılık tahsil etmek üzere Vekalet hesabına 
ecnebi memleketlere müsabaka ile on efendi gönde· 
rilecektir. Bu efendilerin nerelerde tahsil edecekleri
nin tayini Vekalete aittir. 

1 - Taliplerfn müsabakaya dahil olab1 lmesi ı'çin 
aşağıdqki şartları hai~ buiunmaıarı lazımdı«: 

A ~ Türkiye cümhuriyeti tebaasndan olmak, 
B ~ Yaşı otıızdan fazla olmamak ve bunun için 

nüfusa ait hüviyet cüzdanının suretleri gönderilmek, 
C - Yüksel< orman mekt~binden mezuu olmak, 
D - Vekaletin vereceği nümune veçhile Noter

likten musaddak bir l<efaletnAme verme\<, 
E ~ Müteehhil olmamak, 
F 'P.1-. Vekaletçe yaptırılacak muayenei sihhyede 

tamüssıhha olduğu tebeyyün etmek, 
G -T~h~il müddetince askerliğinin teci edildi 

ğlne dair mensup olduğu ~kerlik şubesinin vesika
sını haiz olmak, 

H - Memuriyetten azledilmiş olm(lmak, 
2 - Yukarıdaki f«rtl~rı haız olgn talipler mii

sabakayg girmek üzere istida ile Vekalete milrQegg 
edecekler ve Vekalet tdlipler ar~sından m'iiaabakq. 
ya iştirak edecek namzetleri telrik ve ıntihap ed~ 
rek ke11clılerine tebliğ e<Jecektir • 

3 - Miisaitaka Ankarada Vekaletçe intihap edi 
fert heyeti miJmeyyi~e hqıqrµ,nda aticlf!ki 
çle1 sf erden yapılaçaktır; 

1 - Orma~cılık nehiıt~tı v~ eşçann tavsifi, 
il - Silvikültür, ilmitürap ~ntifa ve tel<noloji, 
III - AmeJlajman ve tekip, 
iV - Hayvanat, h~şarat, emraz, 
V - T Qpografyil, ıiyMİY~ı 
4 - Ljagn imfiht1nı AlmAnçA, Frgnsızcadır 
Bu liıanlardan birinin intıhabınaa fRlip -~rb,f-

tir. Ve yukarıdaki umumi ders gu1 r.ıplarından mtf-
sabakada mu valf ak olanlardan mü savı şeraıtte bu
lunanlardan lisanı kuvvetli olanlar tercih edilir. 

5 - MiJ~ııbakada ihrazı ehli)!et edenlerin Mltlfle
rinde memuriy~t- mevcqt ise Avrupayq hini izqm-
lqrındq memurUıetlerini ff?rkedecekler~ir • 

6 - Müs~/,akaya işJjrak edecek olanlqrı1J Anka
raya azim~t ue a11clet ue müsabaka vaktinde/fi m~•
ral ları kenflilerine aittir. Yani bu müddf!t ZRrlındq 
mezun addedilir le~ 

7 - MüşAbakq ıiptihanı 1 Kanunusani 931 f P.ri., 
hinde icr'f k~lınacağınflan bu şeraiti haız; talip.lf!rı11 
nihayet 15 Kanunuevvel 930 tarihine ~adgr ba is-
tida Vekalete müracaat eylemeleri ve bu ildAdan 
ef)vel ve mgqyx,en miidd@t geçtikten sonrA v.qki mii-ı 
racaatları nqzarı dikkRte ~lınm,vac«ğJ ilan ,;,lun 



,. Gantambd~ cıluı 1t ,..., •~ ...ı..l...ı.. bitli,. ho•lar malım.!• U 

Guett,c ~derilccek ıaelı:cuplann üzerlae ldare içinse f tdare l vuı yaJ 
1.tr f(e r Yuı J ı 1aretl kono lmahdır 

I O.-.ıntl'•n meklupJahn ade.ı•d«n., lu.J"111•tt m.lıaddeN-t.1• mektuplu• ko.•lmıı1't pare.l.e.rm 

~ ka,.bolmaaından • • Olnlann mGııd..,..catındat. lcl&l'e .,-·.ı daitldlr 

Jandarma imalathanesi ilanatı 
...... ııııııımm= ................. ~ ............................... ~--.... --ıı---

y erli imal edilmiş olmak lh~ere 617 çift demir efrat karyolası 
kapah zarf münakasa usulile satın almacakbr. Münakasa 20· 12-930 
Cumartesi günU saat 14 te Gedikpatada Jandarma imalathane
sinde yapılacaktır. Şartname imalathanesinden Yerilir. T eklifna
menin tal'Zl imlası ıartnamede münderiçtir. 

İspirto ve ispirtolu içkiler 1 

inhisarı umumi müdürlüğünden: 
1000 [bin] bidon 

Kapalı zarfla mübayaa edilecektir. ihale kAnunuenelin13 lincn 
cumartesi günü saat lS tedir. Taliplerin mOnakasa ıartnamesini 
almak üzere ticaret ıubesine mUracaatlarL 

lstanbul Ziaart bankasından: 
Kariyeai Mevkii No. Cinıi 

Kemerburgaıı: Ayazma 36 DllkkAn 
Pendik Bağdat 49 L Hane 

Gayri milbadillere ait ve evaafı balada yazılı emval icara ve
rilmek üzere müzayedeye çıkarılmışbr. Taliplerin pey akçalariyle 
beraber yevmi müzayede olan 15· 12-930 pazartesi gt1ıı0 saat 
ikiye kadar bankamıza müracaatlan. 

Karamürsel beledi-
yesinden: 

Karamürsel Kasabasının Elektrik tenvirine Meclisi Belediyece 
karar verilmiş olduğundan tenvirata talip olanların yirmi gtın 
zarfmda şartnamelerile beraber Karamürsel kasabası Belediyesine 
müracaatları lüzumu ilin olunur. 

----_______ '7. ___ ---

Seyrisef ain 
Merkez acentesi: Galata Köprü başındı 
Beyoğlu 2362. Şube acentesi Sirkecide 

Mühürdar .zade h anı altında T cl.lst.274 

lzmir sürat 
postası 

( GÜLCEMAL ) Vapuru 7 
Kanunuevvel pazar 14,30 da 
Galata nhtımından kalkarak 
pazartesi aabahı lzmire varır 
•e çarpmba 14,30 da lzmirden 
kalkarak perıembe sabahı ge· 
lir. 

Kaprtı - Adalar iskelesi bUfesi 
" • Kadık~y • • 

Yukarıda mevkileri gösteri
len iki büfe ayrı ayrı şartna
meler ile açık arttırmaya çıka
nlmışbr. Kat'l ihalesi 1-ikinci 
binun-931 tarihinde yapılaca
ğından istiyenlerin o gtln le
vazım müdürlOğüne gelmeleri 
rica olunur. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Cumadan maada hergün og

leden sonra saat (14-16) de Is
tanbulda Divan yolunda 118 nu· 
maralı hususi kabinesinde hu
talanın kabul eder. 

lstanbul: Tel .2398 

Çanakkale vilayetinden ;c~~::n:··:;~;.Ye::ı:ki.:;.~:::ıi 
Baly:ı Çanakkale yolunun Çanakkaleden -Ablatbburun k6yüne : Ankara merkez bastaneai cilt : 

kadar Jlan 69 kilometroluk kısmının tesviyei turabiye ve imalib ~ ve zührev1 hHtalıklar müteha11m : 
aınaiye 'rp~ tı kapalı zarf usulile yeniden mllnakHaya koaul- ! Dr. Ahmet Hamit B. ! 
muştur . . : Hastalarını her gfin öğleden • 

Bu ·- . .. aim muhammen bedeb 914,000 Jıradır. MOnakasa 20 : sonra: Ankarada Adliye sa- ! 
Kinunuevvel 930 tarihine müsadif Cumartesi pnft saat 15 de : rayı karıısında Seyit efendi i 
Çanakkale vilayetinde yapılacakbr. : • apartımanıoda • 

Münakasaya iıtirak edecekler teklif mektuplarını ve muvak· ! Kabul ve tedavi eder ! 
kat teminatlarını ayni günde saat IS e kadar Çanakkale valili- ~~••••HH•c••oec»••••• .. •• .... 
ğine vermeleri llzımdır. Taliplerin mtinakasa ıartnamelerini Ça- Üsküdar HAie sinema11nde 
nakkale, lstanbul, Balıkesir, lzmir, bq mühendisliklerinde müta- (Bir fahişenin hatıratı) her gün gündU.z 
lea edebilecekleri ve 15 lira bedeli mukabilinde Çanakkale ve saat 3 te gece 9 da Cuma günleri 2 de 

Istanbul baş mühendisliklerinden ve Ankarada yollar umum mü• 4 te 9 da. Gclclccek program : Bonamo 
dürlüğünden alabilecekleri illa olunur. Vahşi memleketlerde ) 

Baro riyasetinden .. 
Baro heyeti umumiyeıi 6-12-930 tarihine müsadif cumartesi günft saat 15 te adiyen içtima 

edeceğinden yevm ve saati mezk6rda rüfekanın baroyu tqrifleri rica olunur. 
Ruznanıe: 
1 - idari raporun kıraati. 
2 - 1931 bütçesinin kabuln. 

Palto elbise ayakkabı1 

kasket "1Ünakasası 
Yiiksek Orman M. 
15 
24 
15 
24 
24 
24 

Adet palto 
Takım harici eJhise 

" 
dahili 

Adet kasket 
Çift fotin 

,., iskarpin 

" 

Yüksek Orman mektebi Rektörlüğünden: 

Orman Ameliyat 
39 Adet palto 
39 Takım harici 
39 !\det kasket 
39 Çift fotin 
39 ,, iskarpin 

M. 

Ytlksek Orman mektebi ile Orman Ameliyat mektebi talebelerine yapbrılacak palto elbise kas· 
ket fotin iskarpin kapalı zarf usulile 27-12-930 tarihine mUsadif Çartamba gllnll saat 14 de ihaleleri 
icra kılınacağından calip olanların eHaf ve ıeraiti anlamak ilzere hergiln ve yt. vmi ihalede Defterdar
lık binaaı dahilindt mUessesab iktisadiye mlibayaat komisyonuna mUracaaUan ilin olun• 

r==--~=-------------------1 = SAVISI HER YERDE & K.URUS = 
MATBAA VE DAREHANE 

1 
IST ANB lı""L Rabıali . Ankara caddesinde 'VA.KIT YURDU. 

l 
lL 

__ ,_ -1 lı .................. ;o~e~v;.;_;le;t~d;.;;e~rn--lr~y-o.._11.a.r•ı ... 11•A•nı•'•a•r•ı .......... _. 

idaremiz için mübayaa edilecek olan (hırdavat, sofra takımı, 
demir, ve saire gibi) muhtelif 88 kalem malz:me şehri halin 8· 
inci Pazartesi günli pazarlıkla alınacaktır. Talıp olanlann malze
me müfredatını görmek ve iktiza eden izahatı almak ll:ıre 
(Cumartesi, Pazar günleri H. P. mağazası mübayaa kısmına mll
racaatları ve teklifatta bulunmak istiyenlerin de yevmi mezkurda 
saat 11 30) a kadar tahriren fiat vermeleri ve teklif olunacak 
mal ile birlikte nümune ita eylemediği takdirde teklifatın nazarı 
dikkate alınamayacağı ilan olunur. 

;__~--~------:-------------------

; . -;, I • -. 

EYi BIR VAIJDE 
Evlildımn sihhatini düftinen. her 

-hangi bir rahatsıdık sebebile zait 
düşdüğOnu g6ren. bu mOnasebel· 
le kansız kalan. iştibasl% bulunan 
çocuklanna IUif lezzetli n mil
kemnıel bir kuvvet ilılcı olan 

enofe1Tatos 
vermelidir . Hrr ecMUtede 'bld ... r •. 

j 

Evkaf levazım müdürlügün· 
den: 

Guraba hastanesine muktazl mnbtelif cinı yerli beı.: ateol 
münakasaya konulmuştur. Talipler şeraiti anlamak üzere her ,00 
Levazım idaresine ve ihale tarihi olan 27-12-930 cumartesi gnoD 
saat on dörtte idare Encüıı;ıenine mtiracaatlan. 

~~~~~--~_.;.~-.:..----~~----------:--~ 

.Şirketi Havriyeden: 
Şirketi Hayriyenin Hask8y fabrikasında mevcut 220 volt ~ 

1120 amper kun·etinde 110 parçadan milre'kkep elektrik batar
yası satılıktır. Görmek isteyenlerin Pazartesi gllnllne kad•~ ,t 
fabrika müdürüne •e görüşmek için de idarei merkeziyede taosi' 
ve mUbayaat müdüriyetine müracaat eylemeleri. 

VAKiT 
En ztcu.z ve iyi 

• 
ış yapan 

Matbaa 

Tab'ı 'işleri ihtiyacahn1z1 mem .. 
nuniyetinizi mucip olacak sureti e 
temin eder. 

Mes'ul müdür Refik Atı-' 


