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c BAŞMUHARRIRIMIZIN SEYAHAT INTIBALARI 

l ürkiyeye hariçten bakan 
bir Türk iftihar duyar 

Türkiye aralarında az çok siyasi ve 
iktisadi ihtilaflar bulunan muhtelif 
memleketlerin aynr zamanda en 
samimi dostluğunu kazanmak gibi 
bir mazhariyet elde etmiştir ... 

~.-..---..-..---------------------~---------------.------~---------------------------~--.-
T cvfi" RCştü B. heye tile bir 

likte yaptığımız Avrupa seyaba 
tine ait intibalarımdan bir kıs 
rnını yazmışbm; seyahatin bi 
•inema süratile geçen ikinc 
lusmma ait intibalarımı da bun 
dan sonra yazmak istiyorum. V t 
6ylc zannediyorum ki bu yaZ1la· 
l'lrn bir taraftan Gazi Türkiye· 
•inin hariçteki vaziyetini ve man· 
lirasını tesbit edecektir, diğe 
taraftan hali Avrupa memleket · 
lerini candan alakadar eden • 
hizim için bilinmesi faideli ola r 
lrlObim işler hakkında icmali bir 
fikir verecektır. Nihayet gezd i
tim •e gördüğüm yerlere ait 
tabıi ve hususi bir takım intiba
ları nakledecektir. 

Her şeyden evvel ~unu söyle· 
llleliyim ki memleketimize hariç· 
ten bakan bir Türk için iftihar 
etmemek mümkün değildir. Bil
'-ua ltalya ve B_ul2'arU\lan cribi 
~ ,.. uıcmıeketleroe tugünkii 
'tllrkiyeye karşı gösterıJen tevec 
Cftb •e muhabbet her türle tah
'binlcrin üstündedir. 
Eğer Türkiyeye kartı 1evec

C:ftb •e muhabbet gösteren dev· 
~r sadece birbirJerile dost 

Y IU'AD ı Mehmet Aaua 

rleyctımr&e memulün tevldnde bir 
hüsnü lcabul gösteren 

M. Musolini cenaplan 
olan memleketlerden ibaret ol
saydı bunda nazarı dikkati 
celbedecek hiç bir nokta olmaz
dı. Her hangi doıt bir memle-
~i ... ~-..:.-.:___.. ,J &I T~ .... 

için dost görmek tabii bir ne· 
tice sayılabilirdi 

Halbuki hakiki vaziyet böyle 
değildir. Türkiye aralarında az 
çok siyasi ve iktısadi ihtilaflar 
lıu lunan muhtelif memJeketlerin 

[Alt tarafı ' üncü sayıfada] 
-~-----~.~~~~~~-

Spor kongresi 

lstanbul kulüpleri dün topla-
narak yeni heyetleri seçtiler 

Bidayette bazı münakaşalar oldu. 
fakat neticede isimleri evvelce tes
Qİt edilmiş olan zevat intihap edildi 

..---------------------· Dün spor kulüpleri mürahhasları 
bir araya gelerek Istanbul merkez 1 
ve spor heyetlerini seçtiler . Bu 

güzel haberin tafsilltını iç sayıfa-
la~mızda okuyacaksınız. Resimler dün-ı 
ü ıçtimadıın iki intibaı car.'andınvor. 

1 GAZİ HZ. Fransada vükela buhJ anı 

Dun sarayda iıtlr ah at 
ettiler T ardiyö kabinesi düştü 

ReisicUmhur Hz. dtin Dolma
bahçe sarayında istirahat etmiş
ler ve hiçbir yere çıkmamışlar
dır. 

Avrupadan ••det eden hari
ciye vekili Tevfik Rüttil B. evel
ki iece Dolmabahçe sarayına 
giderek Cenevre konferansile , 
Roma ve Sofya temasl•n hak
kında Reisicürnhur Hı. ne iıahat 
nrmit Ye 2'eç vakte kadar sa
rayda kalmııtır. 

Fransız Başvekili, vaziyetin ciddi 
olduğunu, fakat vahim olmadığını 

söyledi ve itimat reyi alamadı 

lstanbul meb'usu şair AptUl
hak Hamit B., Tevfik Rüttü B. 
heyetile beraber Avrupadan dö
nen başmuharririmiz Artvin meb
usu Asım Beyle Sivas meb'usu 
Necmeddin Sadık B. dlln Dol
mababçe sarayına a-iderek Rei· 
ıicilmhur Hı. ne bilvasda arzı 
tazimat etmişlerdir. 

Dil encümeni 
lmlA meseleaı üzerinde mü· 

nek•talar yıpıyor 

Paris, 4 (A.A) - Ayau mecli
sinde hıtrici vaziyetten bahseden 
M. Tardiyö bu vaziyetin ciddi 
olduğunu ve fakat vahim olma
dığını ıöylemiıtir. Muahedelerin 
yeniden tetkiki meselesinden 
bahseden mumaileyh, M. Poinca-

ileri sürerek sulh nıualıedelerinin ta· 
dü edilemi!lcceğini iddia eylemi~ tir. 

1Jlualıedel6rin tadilineyanaşmamak; 

teşekkül edcnmulıasını cepheye karşı 
koymıya lıazırlannıakk dernektir. An
laşılan Pransız ayanı ya sullıu sela
meti tehdit eden bir seUinıeti tasvip 
etmediler ııe yalıut Tardiyöniin muda
faa noktai nazarından ileri siirdüğü ve 
saiti kafi görmediler. Fransız kabine
sinin sukutuna sebep bu iki meseleden 
biri olmak ldzım geliyor. 

1 M. Tardiyö Fransanın yetiştirdiği 
loeymettar siycıBl recüllerden biridir. 
Ancak Puankare mesleğinin meftunu 
ve Fransız emperyalist siyasetinin 
tam bir timsali olması kkcndisini r~ı. 
klirda bulundukça Fransa ile Avrupal 
vusta devletleri, Rusya ve ltalya ara
sındaki lhtilcüın hallcdilemcnıcsinf 
icap ettirecek bir keyfiyettir 

Ankara. 5 (Yakıt) - Dil en· 
cllmeninln faaliyeti hararetli bir 
safhaya girmiıtir. imli meselesi 
ilzerinde hararetli münakaıalar 
olmakta dırı. 

Kanaatimizce Tal".diyönün çekUme
sile beraber Fransa kuvveyi lcraiye
sinden mühim bir talıavvill ı·ukııa gel 
mesi ve ıola doğru bir meyi gösteril
mesi vaziyeti hanrayi ıslah için ye. 
gône çaredir. 

M. Tardiyö M. Dumergin tadil edilmiş bir Tar-
re'nin haritayı miitemadiyen teb- diyö veya bir Briyan kabinesi teşkUi· 
dil etmek ve ardı arası gelmiye- ne çalışması muhtemeldir. Eğer Fran· 
cek olan davalar açmak doğru sa rei&i hükameti böyle bir lıarckette 
olmıyacagv ı suretindeki nutkunu bulunacak olursa bcynelavrupa hü-

Aradan bir kısmı imllda ta
dilat yapmak, imllyı telaffuza 
yaklaştırmak için tekliflerde bu
lunuyorlar. Uzıyan he~elere işa· 
ret koymak iıtiyorlar. Meseli 
(kabile) ile (kabtle)yi t ik etmek 
IW(lyofllt. TlUliJlÇlii für Cereyli• 

kum süren rahablızlık devanı edecek 
habrlatmıştır. Mumaileyh netice ve günden güne şiddet peyda edecek 
olarak ayan meclisinden hüldk- demektir. 
metio ef'al Ye icraah hakkında Eğer Cümhul".iyetçller asıl mevkileri 

"R!ll9 .. _..119llilli9-RlıR!MlftllllpifAI~ MmrA ek bir sol 
nın mevcudiyeti hi1Solunmaktadır. etmiıtir. cena/ı karteli vücuda gelir ve bir Her. 

Ankarada 
Pariı, 4 (A.A) - Kabine 

etmiştir. 

istifa lJO veya bir Şotan kabinesinin teşkUI 
Ue idamesi mümkün olursa-M. Briyan 
hariciyede kalsa bile-gayri memnun 
milletlerin asabiyetini hiçolmassa ten 
kis edecek bir siyaset itteluu edilmesi 
ve bu suretle sulhu selametin bir müd 

Paris, 4 (A,A) - Ayan mec· 
Yeni bir Harbiye mektebi lntı· liıinde hükumet 139 reye kartı 

ıına b&flandı 174 reyle mağlup olmuştur. 
Ankara, 5 ( Vakıt) - Gazi V AKIT - Tardiyö kabinesi sukut 

Hz. nin harbiye mektebi binası etti Fransız kabinesinin ergeç sukutu 
hakkındaki ıon beyanah üzerine na intizar olunuyordu üıede bu ıuku-

M tun ayanın muhalefetile ve siya.et lıa burada yeni illi müdafaa bi-
riciye meselesinden olacağı hatır\• 

n~sı yamnd~ .m~azıam bir har- gelmiyordu. Vstri.k rezaleti gibi bir 
bıye mektebınlD ınşasına baılan· hadiseye rağmen ml'clisinıebusanda ek 
dı. Binamn cephesi (200) metredir. seriyet teminine muvaffak olan Fran - - - ---

H 8ız Başvekilinin ayan karşuıında ken-
a rİ Cİ ye vekilimiz dini müdafaa edebileceği kanaati mev

cuttu. Netice vaziyetten istidlôl edlle
Bu akpm Ankaraya dönüyor rek tamamen abi zuhur etti. 

Tevfik Rüştli Bf. diln Tokat- Gelen telgraf haberlerinden anla-
lıyan otelinde istirahat etmiş ııldığına göre Tardiyö ayanda mesa

ili hariciye hakkında ve sornlan sualhusuai ziyaretleri kabul etmiıtir. 
lere cevap ııerirken mü~kül bir meııki· 

Bu meyanda Dahiliye Vekili 
de kalmıştır. Filhakika Fransanın ta-

Şnkrtı Kaya B. le de bir ıaat kibettiği siyaset neticesi olarak etra· 
kadar göriltmüttllr. f.ına bir takım gayri memnun mUlet-

Bugün Tevfik RUttil B. Rus lerk biriktirmiı olması Fransız efkd
Amerika ve Bulgar sefirlerini n unıum.iyesini haklı yere dilfündür
kabul edecek ve bu akıam mektedir. 
Ankaraya gidecektir. 1914 te lngUterenin ve Rusyanın 

Mori• Bödel 
Methur Franaız muharriri 

ıehrimize geliyor 

muaveneti Fransanın Şarkını çenber
lemiı olan ittifakı müsellesi kırmıf 
ve bu auretle neticede Almanya mağ
lup edilebilmişti. 

Bugün ayni 1914 çenberi daha kaı•i 
ve daha sağlam bir surette Fransayi 
ıarmağa baılamıştır. Ve bu çenbcre 
Fransamn 191' müttcfikleride inzi-
mam etmiş bulunuyor·. :1 

Bunun sebebini Fransanın Versay 
Moriı Bade Fransanm harpten muahedesinde arslan payını kendine 

aonra ki edabiyat neslinin en kuv- ayırmasında ve lüzumundan fazla el
vetli romancılarındandır. Bundan de etmekten başka bir şey düşünme-

Meşhur Fransız muharrirlerin
den Moris Bödel bugün ıehri· 
mize gelecek ve ayni günde 
bir kooferanı verecektir. 

k aene evvel "Jeroue, 60 degris sinde aramalıdır. 
Jatitude Nart,, eseri Gonkur M. Tardiyö ufuktaki bulutları ni
milkifatım kazan mı~ ve şöhre- hayet g~rmüş ve. Fransız .. ayanı n~11-
t' · t • t · r B vacehesınde tehlıkenJn ııucudunu ık-
ını . ~mm e mış 1

• u a-enç mu- rar mecbur kalmış tabiatile ayan 
harrırı~ . bun~an sonraki eserleri hükumetin buna karşı alabileceği ted 
şöhretımn hıç te haksız olmadı- biri sormuşlor. 
ğını ispat etmiıtir. M. Tardl11ö ise Puanko.rcnin nutkunu ! 

(Lfıtfen sahifeyi çeviriniz) 

Ankarada Ali Cenani 
Beye karıı müdafaa
mız yarınki sayımızda 

~======= -~~--- 2-1 zwwwı .. 

Müsabakamız 

Bu kadın çehresi ne mana 
ifade ediyor? Anladığınız 
manayı aşağıdaki kupona 
yazınız ve bu kuponu ke· 
aip biriktiriniz. 

Müsabaka kuponu : 6 

- --- - --



evvel 

Ankara, 5 - Düyunu umu· 
miye meclisinin protestosuna 
verdiğimiz cevabı hamiller ko
mitesi almıı ise de nasıl telakki 
ettiğine ait noktai nazarmı henüz 
hükümetimize bildirilmemiştir. 

Devlet fUraımın k•rer!erı 
henüz tebli§ edilmedi · 

Ankara, 5 - Baz.ı yerlerdeki 
belediye intihaplarmm feshedil
mesi için Devlet şurasında Da
hiliye Yekaletine henüz hiçbir 
karar tebliğ edilmemiştir. Ve 
vekaletçe şimdiye kadar hiç bir 
yere yeniden intihap yapılması 
i9n emir de verilrnemiştir. 

Şurayı devlete gönderilenler
den baıka Adana gibi şikayet 
yapılan diğer bazı intihap ma· 
hallerinin evrakı, Dahiliye hukul< 
mDıavirliğince tetkik edilmekte
dir. Bunların arasında, mefıulı 
Serbest fırka lideri Fethi Bey 
tarafından bUyük MiJlet Mecli
sinde mevzubabs edilen Eski
ıehir, Balıkesir, Konya ve lzmir 
de vardır. -

Bir banka daha 
Charlott 4 (A.A.) - Şimali 

Karoninin en mühim bankası 
olan Nord Carolini First nas
yonal bank buğun gişelerini aç· 
mışhr. Bu banka 1869 senesin
de tesis edilmişti. Ve mevduatı 
1 milyar 887 dolara baliğ bu
lunmakta idi. 

det daha tehditten kkurtulması imka-1 

m vardı. Reisicünılıurun bu iki şaktan 
hangisini Uıtiyar edeceğini bugün ya
nn anlıyacağız. 

Yazınıı 

Bütün Rusyada ehemmiyetle Izmir ticaret odşsı bir 
takip olunmaktadır rapor neşretti 

Moskova, 5 - mahkemenin lzmir, 4 ( A. A) - Şehrimiz 

Vakıt, okuyucularının dert ortağıd!!, 
a;~ 

Harpte malôl kalan bir genç 
Yatı lek kaldım, dilenmege de raııy m, fak•t k r ll-.•mıyc.ı urn, 

bana mae' l>a ğ l Emezl er mı ? diyor 
safahatı bütün memlekette ehem· Ticaret odası üzüm ve incirle
miyetle takip edilmektedir. So- rimizin vaziyeti hakkında bir 
kaklarda, mubtelif miiesseselcrde rapor neşretmiftir. Üzümler 
ve fabrikalarda Rus muhacirleri kısmı ,udur: Mevsim iptidasında • 
ve ecnebi hükumetlerile uzlaşaral\ 3 K. evvel tarihine kadar 28 
vatanlanna ihanet eden alim 1 milyon 881 bin 800 kilo Uzüm 
proföıörlerden başka bir şeyden j. satılmıştır. ihracatımız ise, 27 

Bendeniz 309 tevellütlüyüm . 
Asker ailesine mensübum. De· 
dem orduya 54 sene hizmette 
bulunan Urfa liva kumandanı 

recesine geldik. Di lenmeğe r:ı· 
zıyım ama yatak. lan lomıldanıJJ3• 

babsolunmıyor. Binaenaleyh da- milyon 297 bin 671 dir. 
vanın ilk günlerinde büyük teza- 1 · ı k d d M .. ncır er ısmı a fU ur. ev-
hurat yapılmıştır. Tezahürat ya- 1 • · t•d s nda 3 K ı k d 

ım ıp ı a ı n . evve a ar 
panlar umumiyetle "Hainlere ö- 18 mil 543 b. 547 k'I r· 1 d' b v I d D yon ın ı o 
um o ıye ~grıyor ar 1• av:t· 

1 
satılmıştır. ihracat ise, 17 mil-

da pek fecı anlar geçmi. :. yon 134 bin 126 k'I d 
Filhakika Ruı efkarı umumiyesi 

1 0 
ur. 

memleketin en münevver mü- rlugün 25 kuruştan 43 kuruşa 
l<adar 661 çuval üzüm ve 7 

messilleri addedillen kimselerin 
böyle bir cinayeti ifa ettiklerini kuruıtan 26 kuruşa kadar 229 
öğrenmek ile büyük bir darbe çuval incir ve 4 kuruştan 5 ku-
yemiştir. · ruşa kadar 248 çuYal hurda 

Ancak yüz senedenberi Avru- satılmıştır. 
pa harsına açılmJf olan ve Çar- Liselırde TürK9e edebiyat 
lığm istibdadındanberi bundan Ankara, 5 (Vakit) - Maarif 
13 sene evvel yakasını kurtaran Vekili Esat B. orta mektplerde 
bu memleket münevver kuvuet- Türkçe edebiyat dersierinin 
lere rruhtaçtır. Binaenaleyh mil- tetkik ve ısllhi için müfetti,lerc 
nevverlerin şu harekctile ındiri- emir verilmiştir. 

len darbe milletin hassas nokta- (Knrultay) mecmuası 
sından vurulmuştur. Böyle bir Ankara, (Vakıt) _ Sabık ad-
hareket amelenin herıeyine rağ-
men münevverlere karıı emniye- liye vekili Mahmut~ Esat bey 
ti sclbederek nispi şerurlerini ile ıair Faruk Nafiz beyin (Ku
tekrar canlandırabilirdi. Profö- rultay) isminde büyUk bir mec
sörlerin ihaneti medeniyete karıı mua çıkaracaklan ıöylenmektc
mukaddcma rnecut olan husumeti dir. 

Mzszr kanunları 
Kahire, 4 (A.A) - lıtinaf mah

kemesinin karumı nakzeden 
temyiz mabkeme•i Mahmut paşa 
zamanında netredilmiı olan ka-

tekrar ihya edebilirdi. Fakat mü
nevverler büyük ve kesif halk 
tabakalarının protestolarına işti
rak ederek "Taziyeti kurtarmı,
lardır. PınUnyonist fünun akade
misi dava dolayısile bir fevka la
de celse aktetmiş, buna ıiyaıetle 
nlakası olmıyan ihtiyar alimler nunların mer'i olduğuna karar 
ve gençlik iştirak etmiJtir. Cel- vermittir.Bu da kanunların mec-
sede memlekette toptan ve pe- lis tarafından verilecek alelade 
ı ak ende eatıı aleyhinde karar bir fesih karar ile ilga edilmiye· 
verilmiştir. Gençlik olarak aka- cegmı i~pat etmektedir. ldarei 
clerniye i ~tirak edenler ihtilalci sabıka zamanında eski başvekil 
Yatatlardan neş' et ederek aka- Nahat pafa, Mahmut paıanın 

demi dahilinde gençlik addedi- zamanında neşredilmiş olan bü-
len kimselerdir. Sanayi fırkasr tün kanunları keenlemyekiin te· 
Rusyanm menafii esasiyei milli- lakkı eden bir karar ittihaz 
yesine karşı ittihaz ettiği affo lun- etmiıtir. 

maz hareketle muhacirlerin her -=;:;:··=-====-========--
türlü prensipten mahrum olduk- resine ait planlara merbut olduk-
larını meydana koymuıtur. BU· lan görülmüştür. Çünkü tarihten 
tün Soyyet münevverleri muha- öğrenildiği veçhile menefii milliye 
cirlerin hissi menfaatlerini mena- daima gurupların ve hodbinlerin 
fii milliyeye takdim ettiklerine menafiine hakimdir. 
kanaat getirmişlerdir· 

Bu vesile ile münevver ve 
mütefennin olanların Sovyet ida-

itte davanın manayı ıiyasisin
den maada müıpet bir ciheti de 
budur. 

merhum lbrahim paşadır. Pederim 1 

ise el'an hayattadır. Süvari yüz- 1 

başılığından mütekaittir ve 34 1 

sene askerlik etmiştir. 

Bendeniıse umumi harpte ak
ran ve emsalim gibi silah allına 
davet edildim. Gösterdiğim fe
dakarlıklar üzerine başçavuş ol
dum. 331 de Kafkas cephesinde 
Kürtali köyünde bir gece karlar 
içerisinde gfüterdiğimiz fedaklr
lıktan dolayı madalya ile taltif 
edildik. 

ğ"a mecalim yok. . 
Bana malul maaşı tahsis e~ıl· 

mesi için hangi makama ist ıdıı 
vereyim. Acaba yeni kanundal'I 
istifade edebilir miyim?. . 
:'\iksar 0 l;ı suvaıi yüzbıışı lı~ında n mü t l.' kaı t 

Sami i t m;ıh tum u m:ılOI : 
ı ~m :ı i l l l akkı 

lngiı terede ıneb 'ııs 
tahsisatı 

Londra 4 (A.A.) - Avarıı 

O gecenin tiddetli souğu ne
ticeıinde tifoya tutuldum. Erzu
rum merkez hastanesinde tedavi 
edildikten sonra ayaklarım da 
romatizma batlamı,tı. Gayrimü
sallah oldum, ve biraz sonra da 
terhiı edildim. 

kamarası ıı da irat edilen bir slld' 
ale cevap veren M. MacdonaJ 
parh\mento azasına ait tahsise.· 
tın yüzde on iki buçuk nisbe· 
tinde tenkisi için teşkili mutıı· 

· aavver olan komilenil'! aleyhinde 
bulunduğunu beyan etmiştir •. 

Muhafaza karlardan Cunlıftl 

Terhisten sonra da romatizma 
ağrıları devam etti. Bu yüzden 

Istiklil harbinde aakerliğimi gayri 
müseUab olarak Erzurumda yap
tım. Ayağımdaki ağrılar çoğal
dığı için 1926 da Erzurum da ve 
bir sene sonra Tokatta iki av 
kadar meccanen tedavi edildi~ 
fakat bir faide hasd olmadı. Sol 
ayağım çekildi, sakat kaldı. Üç 
senedenberi kütürüm ve mefluç 
bir halde yatakta yatmaktayım. 
Yemeğimi bile yattığım yerd.o 

yiyorum. Evliyim. Hepimiz biça-
re ihtiyar babamın tekaüt maa
ıile geçiniyor; daha doğrusu sü
rünüyoruz. 1928 de Tokat seki
zinci kolardu kumandanlığına bir 
istida vererek tedaYi edilmemi 
veya maliiliyetime dair bir rapor 
verilerek maHil maaşı tahsis edil
mesini iıtedim. Numarası (15721) 
dir bir netice çıkmadı. 

Haziran da tekrar bir istida 
verdim. Malul maaşı ancak mu· 
harebede yaratanlara verilir, ce
vabı verildi. 

Şimdi Allah rızası için söyle
yiniz. Vatanım Ye milletim uğru
na harbederken kazandığım ma
luliyet kurıun veya süngü yara
sile hasıl olmamııtır diye melun 
mu olayım. Hangi makama mü
racaat edeyim. Sefaletin son de-

Lister bu hususta hiç olmaıtB 
beş sene zarfında devam edil· 
mesine müteallik bir tadil tek· 
lifi tevdi etmiştir. 

Londra 4 (A.A.) Avı~ 
kamarası 225 reye kaşn Cunlı 
Lister karar suretini 255 reyle 
reddetmiştir. 

Tahdidi teslilıat 
komedyası . 

Moskova 4 (A.A.) - lzvestı~ 
ya gazeteri ihzari terki tealib~ 
komisyonunun konferans iç•." 
kati bir tarih tespit edilmerJJ1.! 
olmasmdan bahisle diyork1

• 

«Bu da göstermiyor ki k0 ' 

misyon mesaisi ve burjuva de\f· 
!etlerini idare edenlerin be~· 
..... lo .. U~lıh.u~u• • - J _ _ .. _ _ _ _ ı 1 " 

susundaki arzularım giılerPd• 
için tertip edilmit bir konıe 
yadan ibarettir. 

Silezya meselesi 
Varıon, 4 (A. A.) ': 
SalAhiyettar Leh mahafilin1

" 

fikrine göre yukarıki Silezya İJI" 
tihabatı hakkında Almanya t•: 
rafından Cemiyeti akvam katib

1 

umumiliğine verilen nota yatoıt 
mahalli akalliyet matbuatın'11t 

• fpl bedhahane neıriyatına •• ı 
1
, 

etmektedir. Mezkur mabafil A 
1 

manyadaki Leh akalliyetine k8~ 
"ıı'" yapılan tethiş muamelesı fi' 

Reichstağa verilen Leh aleY tı' 
tarı kanunlarm ve Lehiıtaııd• ; 
Alman akalliyeti matbuatıP1 

devlet aleyhinde halisane 01:1
: 

yan vaziyetinin Silezyadaki ~ 
let rubiyenin b a'jlıca tezahU 
olduğuna kanidirler. 

"VAKiT ,.ın tefrikası: 25 hoca Sadıkı ilzam ve iknale ıus· tına intizarda idiler. Öyleye ebül- Hoca Sadık peyke üı:erİ11cld~ 
b

. , .. 
turmak kabil değildi. kütüp Tahıin Efendi aleyhinde bağdat kurma vaziyetini it iJ 

Öğle zamanı oldu. Ekseri mü- ani bir tiddetle tecelli eden muci- bire diz çöbDeğe tahvil ederek t 
davimleri mütekait işsiz güçıüz ze Bekir Efendiyi tediben niçin detli bir mukabele hazırlığile: il' 
ihtiyarlardan ibaret olan kahve zühura gelmeıin 7 - Ağzını topla Bekir.. l~idt iıl 
müşterileri yemeğe evlerien çekil· Fkat garip hal it hiç te bekledik de koç, koyun yok ve ilkin ,6IJ 
diler. Filezofu sevenlerden bir ka- leri gibi olmadı. Bir gün Bekir E· gibi imamız bir domuz var.. t 
çı onun evine uğrayarak: fendi gayet sağlam, zinde, 9en bi- Dedi. .Jı' 

- Hikmetullah baba sen bir fütur kahveye çıka geldi.. Bekir Efendi aczin bu bud 
filezoftur. Fakat kimseye bir zara kütüp Tahsin Efendinin yoluna di kaç gün kahveye gözükme.. Zira Mutaaasıplarda büyük bir hay- ca tehevvürüne gülerek: fi 
rı yoktur. Onun ıöz.~erini a~hya~ yors~n .. ~uku bulan _mucizeyi gör- aleyh~nde dehşetli bir galeyan 

0

var ret ... ~o~ Sadık ta birden ı o.rlı- - Hilkat n~zarı.nda. dooı.;:,1 
anlar. Anlamıyan guler .. Senın gı- medın mı? Onun gıbi ölmekten Ekserıyet Sadık hocanın mucıze· yan hır hıddet. . koyunun ve ıenın hıç bır far 
bi böyle ters anhyanlar ise saçma· havfm yok mu 7 kirlığına, senin küfrüne kani... Bekir Efendi yüzüne manah yoktur. . ,taıl' 
lar durur... - Ebülkütüp Tahsin Efendi İhtarında bulundular... manalı bakışanların tavurlarm- Hoca Sadık zencırden kdtdıf' 

. Hoca Sadık sözüne metanet, yaşlıca bir adamdı, ıekteden öldü. Filezof gülerek: dan hakikati anlıyarak keskin bir mut bir deli ıibi hasmına ,. 
sesine ~uvvet vermek için tehadet Vefatın sizin ile dil mücadeleıin- - Hele bakınız imamı Azama istihza iJe dedi ki: mak is~edi . Etr~ftan tuttul•~;,...ı.,ı 
parmagım ha~aya ka!dıra~ak: den .sonra ;oku~ garip bir tesadüf dayat atanla~ kaç asır sonr~ ~alk - lçini.zde itikatça hoca Sadı.k . Bekır Efendı - O ban~ ıedil'' 

- Ey Bekır Efendı gafıl adam ten ıbarettır. Fılezof Hikmetullah arasında haJa yaşıyorlar. Goruyor la hem fikır olacak kadar zavallı dıyor ben kızmıyorum. So>: •f"''' 
Allah tan korkmadan sen de Ebül- Efendiyi müdafaa etmek büyük sunuz ki o vakitten heri insanlar bulunanlar niçin ölmediğime te· ni kendine iade edince deb~~e 

bir günah değildir. Allah bunun i· ahlak ve ilmü itikatça bir arpa bo· accüp ediyorlar değil mi? Biçare lş dayak muhabbetine bı~ 
çin adam öldürmez. Cenabı hak Yll. ilerlememişler.. adamlar günah sevap nedir siz da· (~~r';1kların~. g?ıtererek) 1 

h il k h · · l · 1 h' 13 h b· ı . Ö .. .. d eskııının peıtıhnı çıkarırıD'• _..,. Arkadaki kpponu ma ~ e .. a veıı vaız erı e me 
1 

~ • - ~ onu ı mıyorşu~u~. nunuz e Hoca Sadrk aiız doluıu ~! ~ 
k . ki mucıze gostermez... Bu vak a uzerınden de üç gün boyle hoca Sadık gıbı koyun kafa· sapan tefevvühat kusmaya f'~· 
esıp ıa ayınız Münaka9a yine kızııtı. Artık geçti. Bütün kahve ve hatta ma· lı kösemenler oldukça daha çok Bekir Efendi kahve halkııt-

kendini keramet ehlinden bilen halle halkı Bekir Efendinin vefa- zaman da bilmiyeceksiniz.- ... taben: 
[Bitmedll 
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[ Belediyede 1 
Beledfyenin ceza vari
datı gittikçe azalıyor 

Belediye evvelce usul ve ni
ıaına muhalif hareketlerden do-

l>layı ıenede nsati olarak 800 
bin lira kadar varidat temin et
OJekte idi. Bu senenin son ay
laruıda ise bu varidat yandan 

F•ıla nokaanlaımışllr. Yapılan tah· 
kikat neticesinde belediye me
murlarının eskisi gibi çalıımadık
'arı ve bu yüzden nridatın azal-
Jğı anlaşılmı,tır. 

Tehdit mi? 
Asmalımesçit 7 4 

münasebetile 
l'efrikamız kahramanlarm 

dan Şeyh Memduh bir 
mektup ııönderiyor 

Aıiıim, 
Çekilditim bayatı bana tekrar 

ha~Jatmıya ıebep olan yazıla
rını okuyorum. Bunları neşre 

baıladığını ıeni ve beni tanıyan 
bir dost haber verdi. Yoksa, bi
lirsin, nadiren gazete okurum. 

Şimdiye kadar çıkan Uç, beş 
tdrikanda, gırQyorum ki elinden 
ıeldiği kadar hakikate sadık 
lcalmıtın. Elinden geldiği kadar 
diyorum, çUnkn senin ne kadar 
._egoish olduıunu bitirim. Her 
leyi kendi noktai nazarına göre 
ıaıtermek isterıiu . 
MeıeJ4 o tekrar buluştuğumuz 

akşam ben, re11am Miklo,a .. Oı
tar Wilde. ve 11Derian Gray,, e 
tit bir fey se>ylememiştim. Hem 
bu çocuktan bahse ne lüzum var
da. O artık evlendi de. Kimle ta
llırıın. Hani ıu Madam Pegof'un 
•~ığı atelyede çalaıan çarpulc 
Md9 bir kız vardı, onunla. Şim-

" • ı .,, _ •cvıva1u .... u. ıuu 

~eraber bir atelye açtılar, ne ise. 
8u hatıra1an yazmanı ben doğru 
bulmıyorum. Mevzu mu kalmadı? 
lia, unutuyorc.lum. DUn sabah 
S. hanımdan bir mektup aldım. 
Şiflide oturan, Almanyada filan 
ltbıil etmit diye ondan da bah
'thnitıin. Kadın "Ya kocam se
~rıe,. diye daha fazla kendiıin
dtn bebaetmemen için tavassu
t\arnu rica ediyor. 

Eier, yazını yazmakta devam 
'clecekaen bu noktayı göz önün
de11 ayırma. Benden sana bu ka
d.r. Şunu da unutma ki daima 
ltkip ve kontrol edeceğim ya
ıı11da bir falso yapbn mı derhal 
~eai gün tavzih edeceğim. Ma· 
~•Ilı ki hakikati yazacağını söy
~)'orıun, ondan ayrılma. Eynl-

lı. 
Memduh 

Muharririmizin cevabı 
.\ıiıim Şeyh Memduh, 

Senin daima aradığın hakikat 
" bilmem onu buldun mu - emin 
~ benim düıturumdur. Vakaları 

t 
1
.tadi noktai nazarımdan göruıe 

~ 1tace mü.aade et te öyle olıun. 
ti -.,yı yazan ben olduğuma göre 
ti ~tte ıörüıler, benim görüıle
-.: ~lacakbr. Yoksa hayatı ae-
~ 11bi görüp de F ranıız haa-

laioin 23 numarah yataiaoı, 
~gibi üç sene, •desintoxigue» 
t~k için iıeal etmemi mi İ•ti-=:-a? Bak, hakikat ne kadar 
,. ? Bunu sana hatırlatmak be
d .._ İçin jiiç iıede, S. hanıma 
~ bir teıelli olur ümidi ile ya
~rum. Ne yapayım ben, haya
' . ~6rt ıeneaini, beni tesadU
~ IÇine attığı bir muhiti tet .. 
~l e rtçirdim 1e, bunu aadece 
C eıırnek için yapmadım. 

a,cl61derimi yaza•usam, ölüm 

SUSUZ KALMAKTAN KURTULUYOR MUYUZ? 

Büyük bent tamır edildi 
-

Artık lstanbul susuz kalmak 
tehlikesini atlatmıştır 

.dflvurc Bentten bir manzara 

Belgrat ormanındaki ıu bent
leri ve bilhassa bUyük bent ge
çen kış ya&'an fazla yağmurlar
dan yıkılmak teklikesine maruz 
kalmış ve derhal alman tedbir 
sayesinde tehlikenin önüne ge
çilmiıti. Bu tedbir sayesinde bü
yük bent yıkılmadan kışı atlat
mış ve mayısa doğru da bendin 
esaslı surette tamiri bir müteah-
----·-----·--------
1 Eski barut inhisarı 1 
Şimdi bu borçları 

kim ödi yecek ? 
Barut ye mevaddı infilikiye 

imtiyaıına almak için 926 sene
sinde teşekkül eden lbrahim bey 
zade Lutfi bey şirketine geçen 
sene deftaduhkça 500 bin lira 
vergi tarhedilmiıti. Defterdarlık
ça şımdiye Kadar tiu vergTaen 
şirket azalarının mallarına mü
racaat edilmek surctile ancak 20 
bin lira tahsil edilebi 'm iştir. Söy
lendiğine göre tirketin kollektif 
olduğu hükmen sabit olduğu için 
vergi, azalarının mallarına mü
racaat edilmek suretile tahsil 
edilmek istenmiıtir. Bunlardan 
Aslan Fresko tvvelce ifJAs ettiği 
için Defterdarlık masaya müra-
caat etmiştir. (Kemal Nasi) Ga
Jataaaray pasajındaki apartma
nındalci eşyayı daha evvel gizli
yerek Ruıyaya gitmittir. Pasat 
birderler de iflas etmiştir. lbra
him bey ıade LiHfi beyin eşya
sını zevcesi üzerine yaptı~ı gö
rül~üıtilr. Şirket azaaı sakladık-
ları kazançlarının hesabını bir 
gün vermiyc mecbur olacaklarını 
daha evvelden düşünerek vergi
nin tahsil membalarını kurutmuf· 
lardır. 

M. MÜLLER iŞE BAŞLADI 
Kazanç vergisi mükellefleri

nin istinat ettiği hesaplara tet-
kik etmek üzere Anadolu - Bağ
dat demir yolları sabık muhase-
becisi M. MülJer Maliye vekale
tince mütehassıs ııfatile lstanbu-
la gönderilmiş, defterdarlıkta işe 
başlamıştır. __ ..,. __ 

RUS AMELESi GiTTi 
Rus Sovyel amelesini getirmiı 

olan Abbaziye vapuru dün sabah 
limanımızı terketmit ve Odesaya 
gitmiştir. 

döşeğinde, itirafı zünilp için pa
pazı bekliyen ~ir katoJiğin aza
bile müteessir olacağım. 

Mürmetlerile .. 
ll~malıme~çlt 24 muharrll'i 
HAŞIYg: Şc}him, sende Lili ve Yor

jetin fotografları olacak 'akıa bende de 
l\'likloşun krokileri var amma, onları gön-
der de gazeıcye koya lım. Şimdıden te· 
şekkilr. 

bide ihale edilmiıti. 
Bet aydanberi devam eden 

çalııma neticesinde büyük bent 
uzun mUddet yıkılmayacak dere· 
cede tamir edilmiıtir. Diğer kll
çük bentler de belediye mUhen
disleri tarafından tamir edilmiş
tir. Bütün bu işler için 35000 
ni büyük bende ait olmak üzere 
50000 lira sarfedilmiıtir. 

Nurullah 8. 
A. i. Meclisı U. katibi 

dün geldi 
Kambiyo mu,..ekabe komlayo· 
nunun katdırılaca~ı kat' iyen 

doQru deQil 
Bankalar konsorsiyomu reisi 

ve jli i1dJ•ıat -..Jiei umumi 
katibi Nurullah Esat B. dün 
sabah Ankaradan ıehrimiıe 
dönmüıür. 

Nurullah B. dün kendisile 
görüıen bir muharririmizin muh
telif suallerine şu cevaplan ver
miştir: 

"- Ali iktısat meclisi Anka~ 

rada mesaisine devam etmek
tedir, Bu cümleden olarak tediye 
müvazeuesini ve Tür" ticaret 
eşyasının inkişafı çarelerini tet-
kik etmek üzere iki komisyona 
tefrik edilmiıtir. 

Bu komisyonlarda Salalıattin 
Vehbi, Sadi Reıat, Rifat, Hüse
yin, Nünür Asını M. Vehbi, 
Nazmi, Murat, Şevki, Sadettin 
ve Süreyya Beyler çalışmaktadır. 
Mecliıin içtimaı ayın on betine 

1 
kadar süreceginden tekrar ben 
de Ankaraya döneceğim. Kam
biyo mürakaba heyetinin l•gve
dileceiine dair bir gazetenin 
verdiği haber kat'iyen doğru 
değildir. Bu heyete zaruret 
vardır. 

Gene dünkU akşam gazete
nin yazdıj'ı Deylet ban· 
kasının teıekkülünden sonra 
bankalar konsouiyomuna yeni 
bir şekil verilerek ipka edile
ceği haberleri de aaılsızdır. Bu 
hususta hazırlanmış ve hazırJa

nacak hiçbir projede yoktur. 
Konsorsiyom Devlet bankasının 
kü~admda derhal kendiliğinden 
lağvedilecektir.,, 

Konsorsiyoın bugiin 
toplanıyor 

Aldığımız malumata göre 
konsorsiyom bugün umumi bir 
içtima akttederek on beı gUn· 
lük vaziyeti tetkik edecektir. 

1 

Şehir haRerlerimiz bitme
miştir. Lutren 6 mcı aayıfaya 
bakınız. 
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FIRKA TEŞK1LATI HEYETi 

H. Fırkası teşkilat heyeti 
Dün fırka me:rkezinde top)andı.Gi

dilmiyen yerlerin heyetleri 
merkeze ça!?ırılacaklar 

Halk fsrkaaı teşkilat hey'eti 
dün Kartala giderek oradaki 
hrka heyetlerile temas edecek
ti. Fırkaya ve bilhassa yeniden 
baıhyacak olan ocak nahiye Ye 
kaza idare hey'etleri intihaba
bna ait i,lerin çokluğu yüzUn
den heyet dün Kartala gide
memiştir. 

Kartal ve Boğaziçindeki kaza 
ve nahiye h,eytleri fırka mer-

f Kadaatronun faydalan 1 
lzmirde 1 f>O bin liralık 

gizli enılak bulundu 
M. l\1üller işe haşladı 
Gelen haberlere göre son za. 

mantarda lzmir kadastrosu bir 1 

Musevi mahallesini ya:ımıya baı
lamıştır. Mahallenin henDz onda 
birini tesbit etmeden 150 bin 
liralık mahlul ve giı.li emlak bu· 
lunarak hükumet hesabına kay
dedilmittir. 

iş kanunu 
Amele 8 saat 9a1ı,tırılacak , 

meaai müdürlükleri lhd•• 
olunacak 

lktısat vekaleti hazırladığı iş 

kanunu layihası hakkında ticaret 
odası ve alakadar dairelerin 
fikrini sormuttur. Alınan malü
mata göre yeni kanunda it müd
detinin 8 saat olması kabul edi· 
lecek, kanun 30 dan fazla işçi 
kullanan müesseıelerde tatbik 
edilecektir. 

ı, veren müessese bir ameleyi 
çıkarmak için kendisine 15 glln 
evvel haber verecektir. 

Kanunun tatbiki için amele 
muhiti olan yerlerde mesai mü
dUriyetleri tefkil edilecektir. 

Ünyon Franse2de 
Mülkiyelilerin balosu mükem· 

mel oldu 
Perıembe günU Mülkiye mek

tebimizin "54., üncü yıldönümü 
münasebetile mektepte merasim 
yapıldığını dUnkU nüshamızda 
yazmıştık. 

Gündüz yapılan bu meraaim 
gece Ün yon F ransezdeki balo 
ile temamlanmış ve mülkiye ai~ 
]esi kıymetli bir gUn ve bir gece 
yaşamıştır .. Baloda müderrisler, 
mülkiye mezunları ve mülkiyeli
ler ve şehrimizin muteber aile
leri ve bu meyanda Mürsel paşa 
refikası Ye kerimeleri hazır bu
lunmuşlardır. 

Beı yUzü geçen davetliler sa
baha kadar tam bir ntş'e içinde 
idiler.. Mülkiyeli gençler ayni 
zamanda çok alkışlanan, oyunlar, 
şarkılar ve eğlenceler tertip et
mişlerlerdi. Bilhassa lural ve kı· 
raliçe müsabakası şimdiye kadar 
görülmemit bir neı'e ve heyecan 
içinde yapaldı.. ve balo sabaha 
kadar ayni hava içinde devam 
etti. 

iKTiSAT ENCÜMENi 
İktisat enclimeni ev\'elki gUn 

belediyede toplanmış, oktruva 
resmi meselesini görüşmüıtür. 

Dünkü içtimada peynirden a
lınan iki kuruş oktruva resmi 
kaldırılmış, bazı sanayi madde· 
lerinden alınan 10 kuruş oldt· 
va da 1 kuruşa indirilm iı;tir. 

kezine çağaralarak kendilerile 
görUşlilecekli r. 
Teşkilat hey'eti intihabatın 

yapılacağı günlerin ve saatlerin 
bir listesini hazırlamaktadır. 

Heyet dUn farka merkezinde 
vilayet idare heyetinden bir 
kısmının İftirakile bir içtima 
yapmıf ve intihabat işile uğrat· 
mıştır. 

Polis Haberleri 

Bir hıç vüzünden 
Bir çoban bir bekçiyi öldUrdii 

Dün sabah kağıthane köyün
de bir hiç yüzünden bir cinayet 
olmuı r. Katil, Adem isminde 
bir çobandıt. Koyunlarını otlat
mak için Klğıthanede dolaşan 
bu çoban, çayır bekçisi Mehmet 
ağayı tabanca ile karnından ağır 
surette yaralamııtır Bekçi nakl
edildiği Hsatahanede ölmüıtlir. 
Çoban da yakalanmııtır. 

Yavuz bir memur 
Dün gece Beyojlunda Tepe 

batında seyrüsefer memurların
dan Necati efendi ahlakıız ka· 
dılardan Saimeyi meçile baca
ğmd:ın yaralamıştır. 

Şarka gidecek komiıerler 
lstanbul polisinden 5 •~rhom

ser Şark viliyetlerind~ muhtelif 
şehirlere tayin edilmişlerdir. 
Şarka gidecek olan bu ser 

komiserler Murat, Kaıif, Muhsin, 
Ala ve lsmail Hakkı Beylerdir. 

Bunlar yakında yeni memuri• 
yet mahallerine gideceklerdir. 

Ôlürr.le tehdit 
Dün Eyipte oturan Salih elen• 

di isminde biri, işine giderk"''l 
önüne çıkan tanımadığı biri ta
rafından öllimle tehdit edilmiıtir. 

Faruk ismini taşıdığı anla,ılan 
bu adam polis tarafından yaka-
lanmııtır. 

Meyhen.eciyi nedan öldürmut? 
Dün Şileli Y akup isminde bıri 

Balıkpazarında meyhaneci llyayı 
tabanca ile öldUrmüıtUr. 

Bu vak'a hakkında zabıta tah· 
kikatmı bitirmiştir. 

Bu tahkikat neticesinde Yakup 
ile Uyanın arasında senelerden· 
beri adavet mevcut olduiu an
laşılmışhr. 

Kaptana dayak 
Düngece sabaha krtı ıaat llç 

rRddelerinde beraberinde ailesi 
olduğu halde Balattan geçen 
Kaptan Nezihi Bey, Hamdi ve 
Nuri efendiler tarafından oto· 
mobil ile takip olunarak dövlll
müştür. 

Psstanede yanğın 
Düngece Kct~nciJerde aabun

cu hanında Minaa efendinin 
pastahanesinden yagm çıkmıo 
isede nktinde yetişen itfaiye 
tarafından, ilerilemesine meydan 
verilmeden ıöndürülmütür. 

lltiç çaln1ış 
Düngece Sarrı Enver ecıaba

nesine anahtar uydurmak ıuretile 
giren hırsız bir miktar para ile 
10 şişe kolonya, 15 krem, 5 ku
tu öksUrUk babı çlamışhr. 

I·iryaki hırsız 
Dlin gece Bakırköy istasyonun

daki tütüncü Ali efendinin dük-
kanına hınız girmiş, 6 kilo tütl\n 
ve cigara aalmııtır. 

Şüphe üzerine Bakark6ylü dil· 
( f,,(lif cr. sahifeyi ~erlrlnlz) 
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seyahat intibaları ŞÜPHE 

[ lJsc ıara fı hirinci sayıfarnızda J O, kah lstanbulda, kih Pariste, "- Balçef, yandın , Çar kumandan-
ıyni zamanda en samimi dostlu- kah MarsiJyada, kah Riyo dö Janeyro· Iarmdan biri geliyor .. Sen 90:> te bili· 

Basra mescidinde Hintli askerlerle 
cemaat arasında kavga! 

d'unu kazanmak gibi bir mazha· da görünür. Kah Moskovada!.. Bu yorsun ya ihtilale giriştin onun inti- Fakat Talha ile Zübeyr ve ar· 
riyet eld• etmiftr. adam ne yapar, ne ış· görür? Derdi ne· kamını alacaklarmış buradan kaç- k d l b b k 

B h · b •- a af arı eni e lemeğe )Uzum 
u maz arıyetin en üyfüı; dir? Casus mudur? çok defa bur Eh ne yapalım, Allah bize yalnız 

Sebebi. me l k t" · · b d tl görmiyerek Attap og-lunu imam-ın e e tmızm u u a- juva polisleri onun kılığına kıyafetine kaçmak nasip etmiş! Kaçalım 
n haricinde hiç bir siyasi men- bakarlar, bir propagandacı zanneder- dedim ... Kan çoktan cavlağı çekmişti, lak mevkiine geçirmek istemiş
foat aramıyan eq samımı bir Ier. Bir yerde bir gürültü oldu mu on yedi yaşında bir oğlum vardı. Pa.- ler camide bulunan Hintli asker-
sulh siyasatini takip etmekte derhal onun kolundan tutarlar hudut- raları, çabuk kaçar ve kimse ondan ler buna mumanat için ıilahla-
olmasıdır. tan dışan atarlar, amma, o, trenlerin şüphe etmez diye ona verdim. Koynu- nnı çekerek onlara hücum et-

Türkiye cümhuriyetinin bu sa
1 
• altına girer, rayla vagonun arasında na sakladı. mişlerdi. 

mımı sulh siyaseti tamami e kendisine yer bulur, kilometrelerce se· Geldiler, geliyorlar, derken Çar 
1 l ld · d' k" Bu yüzden mesçit icinde kav-an aşı m1' o ugu- içm ır 1 yahat eder. Vapurlara atlar, transat- askerleri köye akın ettiler .. Ben köyün 

Y b 1 askerler öldi.irül-Ros}'Q, Italya, Macaristan, u- lantiklerde görünür. kilisesinin önünde idim. Bir Kazak ga aş amış, 
nanistan, Bulgaristan gibi dahili Polis nafile yere onu arar, çeka yalan kdrnç yanımdan geçti, arkadan müş, ben de bu sırada camiye 
veya beynelmilel siyaset aaha- nafile yere ondan şüphelenir ... Bu ada süvariler sökün etti, ben, smştım, fa- gelmiş bulunduğumdan askerle
sında azçok birbirlerinden fark- mın karma kanşık sakah, berbat kı- kat oğlan açık bir kapıdan içeri daldı. re hücum emrini benim verdiği
'• memleketler ile aramızda yafeti insanlan şüphelendirmek için Daldığı ev, bizim mal sahibinin evi idi. mi tahmin eden bazt adamlar, 
bugün en hakiki bir dostluk belki sebep olabilir, fakat onun kılığa, Kaçsam bir türlü, kaçmasam bir tür- beni yakalıyarak bu hale sok
•abdraı teessüs etmiş bulunmakta- kıyafete değil, gözlerine, gözlerinin lil, oğlanı bırakmaya gönlüm razı ol-
ıd. a.r;ayışına bakmalıdır. Ben bu adamın madr.. Mal sahibi fena adam değildi mutlar, sonra beni esir ederek 
Şahsım itibarile ar:ıediyorum ki buralarda dolaştığını işittim, fakıtt amma, oğlanı evde kaç gün tutardı. hapsetmişlerdi. Daha sonra be

;ioevreden hareket ederek 1- kendisini -gözlerinden tanıdım. Görür Sonra da bütün paralar oğlanda idi, nim için şafaat eden bulundu 
alya hudutlarmdan içeri girer· görmez kendisini bir kenara çektim. koynumda tek bir kapik bile yoktu. ğuodan mıdır? Yoksa benim 
1:en burada dost bir {!evletin Onunla birkaç votka içtik. Evin önünde bir ağaç vardı, onun Resuliekrem ashabından olduğum 
ı üksek ricali ile karş.Jcl'tacağı- Karma karışık sakallı adam güzel üstüne tırmandım. Evin pencereleriJe yüzünden midir, tabliye edildim. 
wıı pek iyi biliyordum. bir köylü idi. Eh şöyle böyle elli ya· ağaç arasında pek çok mesafe yoktu. 

Fakat kat'iyen Italyanan muh- şmda falan da vardı... Alt ve üst katta konuşulan şeyleri işi· Hemen kalkıp geldim.,, 
!rem, Ba,vekili M. ~uıolini, Adamın sözleri, duruşu öyle ma- diyordum. Ağacın altında da Kazak- Hz. Ali Hanif oğlu Osmanın 

. .:ıymetli Hariciye nazarı M. G- nasız bh serseri hissini vermiyordu. lar kol geziyordu. Gece bir takribini bütün bu sözlerini dikkatle din
randi g ibi zevat tarafından gös· Sonra öyle açıkgöz bir adam deği lrli. bulup oğlanı evden alacak kaçacaktım. Jemiş, Osman sözlerini bitirdikten 

terilen hüsnü kabul memillün fevkio- işini görmek, dalavere çevirmek onun Başka çare yoktu. sonra Ali ayağa kalkmışb: 
·le oldu. Bilhassa M. Musoliniden akhndan geçmezdi herhalde- Dalave- Gece biraz ilerledi, yukan odaya _ Hanif oğlu, büyllk bir mu· 

'30Dra ikinci derecede mühim re çevirmiyen, Okyanuslan, öJkeleri iki yatak serdiler ... Ouvann yanndaki- d 
b. b" b ı ·ı 1 b" lıatara geçirmiş, ölümden ar >İr mevkii bulunan ayan reısı ırer, ırer, eyne mı e ır serseri gi- ne benim oğlanı yailrdılar, ötekine de 
b' d 1 "'~n d n h h ld k ı h"b" · ·ı d ğ kurtulmuşsun! Bütün hareketle· ırafından en yüksek Italyan ı o ar-. a amı sırrı er a e ço ma sa ı ının og unu, o rusu mem-

. calinin iştirakile Türk heyeti enteressandı. Zaten onun gözleri be- nun oldum. insan adamlar dedjm. Fa- rinde kiyaset vardı. Y aloız son 
nim onunla konuşmam için kafi birse· kat oğlanlar yukarda yatadursunlar, macerayı beğenmedim. 

.erefine verilen çay ziyafetinde bepti. mal sahibi alt katta kansına dedi ki, Keşke Mescit içinde kan dö-
!ÖrdOğümüz samimi ve kıymet- Derler ki, seyahalarm gözlerinde, "sen, tam on iki, olunca aşağıdaki 

t "h t hU b hi külmeseydi ve ke<ı:ke sen bu-ar eYeccu eza ra Dl · Ç dolaştıkları iklimlerin parıltısı vardır. büyük çalar saati kın·, havanı da al ha -ı 
tahmin edemiyordum. Hakikaten çok seyyah gördüm, dünya- van elile boşuna dö~. Bağırtı falano- hale giriftar olmayaydın. 

Keı:alik Romadan Sofyaya yı dolaşmış bir hayli insanla karşılaş- lursa ses çıkarına... - Benim bu hale giriftar ol-
gid-erken burada kardeş Bulgar tIDl onların gözleri iklimler ve mev- Sana para getireceğim. Yancırun maklığım birşey değil. Saçım sa· 
milletinin samimi dost!uiu ile simlerin bir parıltısı ile dalgalanıyor- oğlunun üstünde bit hayli para var.. kabm tekrar biter, fakat mesele 
karşılaşacağımı pek iyi biliyor- du. Gık demeden heıneıt bıçağı gırtlağa bundan ibaret değildir. Siz. 
dum, fakat buraya vardıktan Bu adam bana: yerleştireceğim. Sen saati kurmayı hadiıahn gerisini de anlamak 
•onra gerek halk tabakası, ge- "Parisi, gördüm, Riyo dö Janeyroyu anutma; Havanı giimbürdet.- Dışarda 
"' istemez miainiz?. 
rek hükiimet mahafilı, tarafından gördüm, Boenos Ayresten geçtim, Mar Kazaklar sest ış' i~il'Se; 

- Tabii anlamak ial:erim. Sen 
gösterilen teveccüh ve muhab- silyada biraz durdum, Bnlgaristanda " - Içerde bir ihtilalcı var onu te- l 
b~t tezahUrabmn bu kadar bü· vagonla ray arasında seyahat ettim, mizliyoruz de!... tabliye edıldikten sonra ne 0 -

yük olacağını ümit etmiyoı ·um. Viyanada isınokinli dilencilerin yanın- Duymasalar daha iyi olnr_ du? 
Tevfik Rüştü beyin riyaseti da kimseden para istiyemedim, kılı- Bu sözleri işlttikt~n sonra benim - Talha ile Zübbeyr Basraya 

altındaki Türk heyeti Sofyaya ğım kıyafetim dilenmeğe müsaitdeğil- vaziyetimi düşünün bır .~~-re, ~akaltm rirdikten ve mescitteki mUbafıx-
b di. Nev • Yorkta gazete sattım, Şilide sonu ne olacak diye duşunınuyorum. lanmızın ve Hkerlerimizin teca-

geldiği zaman Bulgaristanın e- maden ocağına girdim derken kılı bile aşadaki kazak gitsin de pencereye at-
niiz yeni evlenmiş olan genç ve 1 d. k f k t hınzır vüzü llzerine on1ara kıhçtan ge
mUstesna kıralı balayı içinde ol- oynamıyor. Bunlan sanki su içtim, a- a~m . ıy~. ~ruy~ru~, a a · · çirdikten sonra Talha bir nutuk 

dan d ğd d "b' ·· ı·· d henf hır turlu çekıJınıyor. Saat on ikı· 
d . . h-kA t k · d nam o um er gı ı soyuyor u. . d d' 1c· 
uğu ıçm u ume mer eun en Halbuki dalavereciler ne tatlı tatl ye de haylı zaman var. irat etti, e ı ı: 

yüz elli, yüz altmıı kilometre ' " Havan tıklamaya başladı. Ben, ku· " Ey nas! Biz Hazreti Os-
uzaktaki aayfiyesinde istirahatte bl allandı~al, bba!11.~dıraki khıonuştul lar. Oy lak kesildim, fakat bir pıtırdı oldu. mana kartı icabeden tenkitlerde 

e sersera er ı ırım , nzır ar yal- hi k d Biraz daha t" 
bulunuyordu. t b0 t t tk d ı B d ·· ı ç ses çı ma ı... gaç 1' bulunuyorduk. Fakat bir takım nız a ıa e u un ur ar. un a oy e ha ul or Saat ,. 1 d 

B. 1 h huyle bı· Taıı· . .. • ~ van gene vur uy • :.a ıyor u. d k maena ey u r - bar şey de yoktu. Gozlerı aradıgını bu- A b. k 1 ğıma geldi: beyinsizler onu muhasara e ere 
yette her hangi harici bir miıa · lamıyan adamın gözleri idi. " cı Oırf s:s b ~ a oldGrdüler. Bunun faillerini tedip 
fir il~ meşgul olamamaaı pek 0 d d. k' - a a ... 
tabii addolunmak lizım ıelirdi. "nane tım ı: b k dü d Fakat bu ses benim çocuğumun de- etmek lazımdır . ., 
Bununla beraber kıral Hz. sırf • - os um sen u oca nya a ğildi. Mamafih pencereden yallah et- Halktan biri ona itiraz etti ve 

hır şey arıyarsun, t" · · tl d 
Türk Hariciye nazırını kabul ım ıçerı a a nn... dedi ki: 
etmek için o kadar uzak bir "- Doğru dedi, votkasını ~kalın- Çakmağı çaktım, baktım. Duvarın - Fakat sen de bize gönder-
mesafeden otomobil ile Sofya- dan sızdırarak, bulamadıktan sonra, yanındaki yatakta ınal sahibinin oğlu diğin mektuplarda böyle demi-
ya gelmek Zahmetl·nı· ihtiyar neye yarar ki... kanlar içinde yatıyordu. Ona sarduın: h t h k . . 

Birk ta d h l dıkt yordun? Niçin at ı are ebnı etmiş ve bir buçuk saatten aç ne a a yuvar a an " - Oğlum nerede?-
fazla süren mülikat esnasmda sonra bana artık laf söyletntlyordu: Herif cevap verdi: değiştirdin?.. Talha ona cevap 
Tevfik Rüştü beyi en samimi "- Dostum diyordu, sen bu akşam " - Katil ... Çocuğumu öldürdün... verdi: 

benı. coşturdun d' 1 bak 1 B - Yemin ederim kı' ben s: .. e iltifatları ile taltif eylemiştir. ın e a ım.. en. Namussuz... .... 
Diğer taraftan Bulgristamn Kının köylerinden birinde yancı idim Beni devriyelere teslim etti. ömrüınde bir mektup yazmadım. 

kıymetli Hariciye nazırı Borof yarıcı deyip te geçme, şöyle böyle Muhakeme kısa sürdü. Beni malı- Ya-ıdımsa izhar ediniz. 
hazretleri tarafından •erilen zi- epey para biriktirmiştim. bir çoeugum kıim ettiler ... lki sene kadar hapiste Fakat bu mektuplardan biride 
yafetten baıka Türk_ Bulgar vardı. Bir arabam, iki beygirim... kaldım, çocuğumu birkaç defa gör- izhar edilemedi. Oodan sonra 
dostluk cemiyeti tarafından veri- Rahat değil amma, naBil olsa ı;eçi- düm, fakat bir gün beni hastaneye Zübeyir bir nutuk söylemiı, Os-

nip gidiyorduk. Bir gün ihtilal patla- kaldırdılar, senin anlıyacağm timar-
len bir ziyafette hükumet par- roanın katlini mevzubahsettikten 
tl'lerı·oden maada bütün muhalı'f dı, bizim köy allak bullak oldu. Dedi· haneye attılar. Tımarhanede~ 

b b. rıkhktan ~ı b'r semti sonra sizin. katilleri takip husu-f1rkalar reisleri ile beraber Sof- ler ki Balçef senin kır atla ara a, ı- :. sonra og Ult)Un ı . . 
'hü · l h riktirdigwin kapilder yandı ... Onu senin meçhule gittiğini söylediler. Ş~dı sondaki gevşekJik gösterdiğioiı:i 

yanın en miı m sıma arı azır -
bulunmuf, aralarında hiçbir fırka elinden alacaklar... İnsan birdenbire onu arıyorum, ona bir şey soracagım.. söylemiş, ona da itiraı edenler 

f k şaşınyor. llk aklıma gelen şu oldu: - Neyi kadın kendisine bir şey söy- bulunmuştu. Muleriderin biri ona ve siyasi içtihat ar ı olmak-
ıizın bu zevatın hepsi Türk_ Şunları satıp, savıp Kırıma gideyim, ledi mi, söylemedi ıni? ıu ağır sözleri söylemitti: 

B d l d l · A orada belki kendime göre bir iş bulu- "- Bundan ne çıkar? _ Hazreti Peygamber öldük-
ulgar ost uğun a nası samımı rum diyordum. Tarlasında çaJıştığrm "- Ne mi çıkar, çok şey, çünkü ben 

bir ittihat gösterdiklerini isbat mal sahibi bana boyuna: ben o kadım seviyordum, onun da beni ten sonra siz bir zat lizeriode 
etmişlerdir. , B E - - birleşdiniz ve bizim reyimizi sor-

Bm. aeoaleyh A ... upa seyahati - alçef sana acıyorum, senin ne sevdiğini zannediyordum. ge çocugu-
.. h tl ı d b·ı· k t d · ·· h ..:ı n ku t 1 madan ona biat ettiniz. Biz de esnasında doıt memleketlerden za me er e para kazan ığını ı ıyo- mu o ur ar ı ıse şup e...,e r o a-

• b rum, gün geçirme şu malları sat, sav cağım... razı olduk. O ölürken içinizden 
geçerken .tesadüf ettiğimız u 

b diyordu. Mal sahibinin dediği gibi sat- " - Muhakkak seni seviyordu ki birini halef göstermiş, siz de onu 
samimiyet tezahüratını uraya tım, savdım- Meğer bizim malları, mal og-lunu ölümden kurtardı ... 
minnet ve memnuniyetle kayd- kabul etmiş, biı: de ona muvafa· 
ediyrum; ve bu suretle Türk ef· sahibi kendisi satın almak istioyrmuş " - Ya çocuk o zamanda su dök- kat eylemiştik. Daha sonra ıura 
k . . k b' k l neyse orası bizim için lazım değil!.. mek için kendiliğinden apteshaneye toplanmıı, ve Hazreti Osmam 
Arı umumıyeııne arşı ır 8 

em Biz birkaç akıllı atları, arabayı, kabı çıktı ise... '"""""'"'"""''" .. '""""'""'"· wııı•111nıııımıııuııııwııını11••1111•11ıınıııım111B111• 
vaı:ifesi yaptığıma kani bulunu- kaçağı sattık. Kaldık mı dımdızlak... "- Doğnısn ben onu düşünememiş- yor. Ah şu kadmm beni sevip sevme<li-
yorum • Bir gün, iki gün bir şey çıkmadr. Yan- tim... ğini bir öğrene bJlsem? 
~ .AtJtMe.t .Ası,,,. dım doğrusu .. Dördüncü gün mal sahi- " - Bir türlü şüphemi defedemiyo- ğini bir Öğrenebilsem. .. 
siz Mihal derdest ~Hmiıtir. bi dedi ki: rum, şüphe beni diyar, diyar dolaştın- 1. M. 

intihap etmişti. Biz de onu kab•1 

ettik. Sonra Osmam beğeno:ıiye
rek onu öldürdünüz, ve Aliye 
biat ettiniz. Biz de onu kabul 
ettik. Şimdi ne diye bizi (Ali) ile 
dôgüşmeğe davet ediyorsunuı.• 

Bu adam taarruza uğranııft 
fekat onun akrabası onu binı•· 
ye etmişler ve kurtarmıglardıt· 
Ertesi gün Basranın beman bet 
taıfı talha ile z:Ubeyre iltibalc 

etmış, fakat benim ugradığım oıu• 
ameleyi haber alan Cebele oğh• 
athlarıle birıikte onların üzerine 
atılmış, iki taraf son derece 
şiddetle döğüşmüşler nihayet 
adamm biri Çebel oğlunun baeJ" 
ğma bir darba indirerek oıı0 

kesıp atmJf, Cebele kesil•n bacı" 
ğını kald1rarak onunla hasmını \fil" 

rup üldiirmüştü. nihayet Ceble 
ile arkadaşları kılıçlannı çek" 
mişler, bunlar takip edilerelı 
içlerinden hazreti Osmanın oılJ". 
sarasına iştirak edenlerin beı>'1 
kati edilmişdi. , 

Hanif oğlu Osman ıazteti01 
bitirmişti. Ali Mebmede baktı: 

- Ebubekir in oğlu! Caf•' 
oğlunu çağır • 

Mehmet hemen koştu. Cafer 
oğlunu bularak geldi, Ali ool•" 
rın ikisini emretti: . 

- Basra elimizden gitti. lk•" 
niz hemen Küfeye hareket e~ 
cek orada bulunan Eıariye '1 
decek, ona yazacağım bir IJJC~" 
tubu g6türecek ve halk ile ti" 
mas ederek onlarm bizimle k,J-
malaranı temin edeceLainiz. bat 
dl hH:a.UldUtlllZ.. il.

Cafer oğulu, ile Mehmet 
zırlanmağa gitmişler. Ali mektıl~ 
bunu yazmıı. sonra ikiıi gelezi) 
mektubu alarak çakmıılardı.( t1 
onlan teıyi ediyorken ıu taUot• 
verdi : 1) 

- Yazdığım mektubu (Etaf,, 
ye teslim etmeden eYvel 111~ 
citte bOtün halka okuyacak b 11 kı ıslaha davet edecekıini:ı. ~,. 
de Basraya doğru hareket e 
ceğim. ktl'9 

lk.isi de bu talimab aldı cb" 
aonra yolala dökülmüılerdi. r.I r' 
met, bu yeni memuriyetle h' 16,, 
ket ediyorken bütün aklı, Lef si' 
nın duçar olduğu tehlikeli .,, lı 
yette idi. onu nasıl kurtar•~? 
onun imdndına nasıl yetiıec~ 1'" 

Leyli, Hazreti Ayşe'nin ( :r 
ke) de kalmayarak Basraya d 11 
ru hareket edeceğini anladıkt',ı 
sonra Medineye dönmeje ıı.ı lr 
vermif, Mebmede yazdığı 111.e ti
tup ile bu arıusunu bildiraıif,, 
Fakat onu baıka bir as•c'. 
bekliyordu. 

0
ot• 

Osmanın katlinden • oJ' 
(Mekke) ye gelen Amir oğlu P '' 

maiyetinde Basra eşrafnıdall ~ 
ümeras1ndan birçok zevat • ti" 
Bunler bir giln Haueti Ayıe.,r"' 
rafından kabul olundukları ot' 
da Leylida mecliıte buloll~:..
du. Basrahlarm, biri, LeY ere" 
hal ve tavrundan son • d J.ff"' 
mütehassis olmuı, Haıreü ti' 
nin yanından çıkbktan ıoot• bil' 
nun kim olduğunu soraıot~1,.. 
metçilerin birinden onun ~ e'" 
tini anlamıf, onun Mebıııe :.,0..,s 
lenmek üzere olduğunu, k ) 1' 
için ya Mehmedin (Mekd'~ 
geleceğini, ve yahut li.e~ i' tllr 
Medineye avdet edecefiO 
kik etmiştir. 

(Bit.aıeclO 

I' 

' 



• 
lngiltere imperatorluğu tarihinde 

• 
Isa retler 

KÜÇÜK HABERLER 1 
* NALBANTLAIUN ll\ITlHA , LA· 

RI - Belediye şubelerinde dört gün· 
dür nalbantların imtihanları yapıl

maktadır. imtihanlar nıüsbet netice-Babıalide . yeni cins 
bir tefrika 

görülmiyen bir hadise 
ter veriyor. 

Bi~ç haftadır BabıA.li yokuşunda 
filraengiz işler oluyor. Sabahlan elini
ze bir gazete alıyorsunuz, bakıyorsu-

Müstemlekeler İngilterenin emrlle hareket etmek 
istemediler. lnQilterenin onlara uymasını istediler 

lt'Q& koekocaman, bekçi sopası gibi ka- Geçen haftanın sonlannda lngilte- 1 
*JANDARMA VE TRAMYAY -

Tram,·ay şirketi yapılan teşebbüs üze-

rine tramvay parası vermeden seyahat 
etmeleri lazım gelen jandnrmal:>ru 

lın, kalın yazılar: re Avam kamarasında mühim bir cel- Sevı"' nen e ler nasıl 
Gazetemiz gece yarısı bir sui kaste se aktedildi. Baldvin, Ameri, Çember-

birer paso ,·erecektir. Bu suretle me'· 
cut şikayetlerin önü alınmış olacnk· 
tir. Uhadı ı_ len gibi muhafazakarların reisleri, bir • l ? 

Bir başkasına bakıyorsunuz: takrir ile hükOmetin, imperatorluk da- vazıyet a ır 
Pabuç gibi harflerle şu yazılar ya- hilinde serbest ticareti tevsi edecek • 

* YAKALANAN ŞAKlLER - lki 
senedir Akhisar Kukağaç civarında 

bir çok otomobilleri soyan arnavut .,,e
ref ve arkadaşları yakalanmı lardır. 

lllı: tekJifleri hazırlamadıktan başka do- fnıan uzun mOddettenberİ arzu ettiği bir şeyi elinde tutacak 
.. Ey kari buradaki yazı makineye: miniyonlar tarafından vukubulan tek· olurıa ne kadar sevinir. Bu ıevincin yGz\!n ifade eylediği gibi 

•erilirken çalındı. Yarın tekrar yauı- lifleri reddettiğinden dolayı tevbihini elJerin de ifade ettiği AYrupa alimlerince iddia olunuyor. Bunun 
cafız,, istemişti. 1 için •Mes'ut eller,, in fotuj'rafluı abomııtır. buolaran dördünü 

* YENi BiNALARIN VEHGILE
Rl - Defterdarlık maliye şubeleri ye
ni yapılan binalara ait ikinci altı ay-Bir başkasına bakıyorsunuz. Takrir verildikten sonra M. Bal· ~aıil•riınize anediyoruz. 

llqz: Şunları okuyorsunuz: ~~in onu ~ü~afaa e~erek İngiltere: / 
Salepçi kıyafetinde bir adam geldi ıçın en vası tıcaret ve ış sahasının im· 

Yablanmızı çaldı. paratorluk olduğunu, fakat imparator 
Daha ertesi gün: luk eczası arasında iktısadr rabıtalar 

Bir muharrir yazıların müsvedde- bulunmadığından onun parçalanmak 
linf aldı SJ\'ışıp gitti... Onun için bit tehlikesi geçirdiğini söyledikten sonra, 
l&hife olarak çıkıyoruz. diye yazılıyor. imparatorluktan iktisadi bir birlik vü-

Bab • ı· b" A ·k t f · cuda getirilmezse onun pek kısa bir 
ıa ı ır zaman merı an e rı- . . 

4 
v. . 

ı. ... _ d d. b' tı l k b. · 1. zaman sonra ınhılal edecegıne kam ol--m e ı, ır sa r ı yazı ır Jep ın 
kadar şifti nihayet balon puf diye doğunu söylemiştir. 
IÖ•dU. Amele hükumeti namına M. Tomas 

*N 1 · · d b. t 1 cevap vermis ve vaziyeti izah etmiştir. 
ası •• nıçın,, e e ıya ı yavan aş- .. ~ .. . 

tı. Aığdah nesir gibi, okunmaz oldu. Ona gore Kanada hukdmetı ınurah-
Açık resim dedi önden arkadan poz hası lngiltereye giren gıdai maddeler 

hı resimler ko~du. Kari çıplaktnn üzerinde bir vergi tarhını teklif etmiş. 
b..LJ_ • b k ld 1 k . b" buna mukabil lngiltereden ihraç olu-
~Y&1111 ça u a ı, çıp a resım ır .. . 
••VBim sürmedi. Kari çıplak kadının nan eşyaya yuzde on resım zammını 
da Po8asını attı" istemiştir. Bu teklifi kabule imkln 
~erakh hikaye dedi, harikuladelikle yoktu. Muh.afazakarlar da bunu kabul 

l'fn rnıis&Jını yazdı harikul'lde çoğalın· edemezlerdı. Çünkü lngiltereye gire
'- alelade orijinal oldu. ' cek bütün gıdai maddelere vergi tar· 

Meraklı hikaye de sıkılmış bir Ji. hına mukabil lngilterenin bütün .ka-
"on gibi çöpliiğe atıldı. z:na.~a!1.~y, Kanadaya g~.den lingiliz 

Nih . asi d dik d . d d komurunun ton başında yuzde beş Jm. 
ayet sıy e o u ım a a ye- d . · ı · 

ti-. Allah B b •1. . . .. .. ··ıd .. ar fazla resım kazanmuı idı. ngılte-..,q, a ıa ının yüzunu gu ur· . . .. . 
1'tk i in bir muhalif fırka icat etti. renın demır, pa~u~, yun ı~racatı ise 
.Qı_ ç . .. .. .. başka devletlerın ıhracatı ıle rekabt>t 
~881 dedıkodu. aldı Y. urudu. Her kes edemiyecekti. Bu vaziyet kar~11sındn ' · 
""' b kl kl k d r Y - EQerl4 f;lcekür Rlbl llMını ) unu zev ı, zev 1 0 ·uyup uru- ya..,ılacak iş yapılan teklifi kabul et-
Ordu. Fakat ne olduysa oldu, dediko- memekten ibaretti. 

1111 ~mesi ansızın tıkandı. Dedikodu . . . t · 
LıiL ~ ·d 1 ta k k kül d ld M. Tomas, Domını~ onlann ngılte-
~ a sa ra eş o urmak . . 

d 1 ta k k' k .. 1 d ld k f reye karşı aldıkları vnzıyetı açıkça. 
a sa ra , eş u o urana s- t b•t t · ı· , es ı e mış ır. 

tnlere · anclaruıı...r.alamektae .MMa +aeeaıa~, e•n•ra ttNartrı ni!H 
~ Ja\lmadı. Çare kalmadı amma, sürüyordu. " Herkesten evel ben!,, di-

Matbaa kiralanmış? yordu. Kanada da öyle idi. O da "Ev-
Telefon alınmış! vela Kanada!,, demekte idi. Bunlara 
Muharrirler tutulmuş! karşı lngiltere de "Evvela İngiltere!,. 
Makineye bir aylık m':lkavele yapıl- diyordu. 
~ ! M. Tomastan sonra söz söyliyen M. 

lJlnlar sokak başlarında sallanı- Snovden, son derece acı söylemiş, hü-

lık cetvellerini bitirerek mahallelere 
asmışlardır. 

* iŞTEN EL ÇEKTiRiLDi - Bir 
maliye tahsil şubesi tahsil memuı·u i
le muavinine i~ten el çektirilmiştir. 

* KÖY REHBERLER! - Dahiliye 
vekaleti, köy kanununun tatbik şekli 

hakkında bir köy rehberi hazırlamnk
tadır. Bu rehber, kanunun tatbikini 

kolaylaştıracak esaslan ihtiva etmek
tedir. Kanunda yapılan tadiller, ka· 
nun tatbikine dair ı;ıkan tamimler ve 
köyleri alakadar eden hükümleri ihti
,.a eden diger nizamlar bu rehbere ko
nacaktır. Bu rehber, bir nevi köy me-

• dır. Onlar vaziyetleri Ue saatların bi· cellesi olacaktır. 
n taJıa_la e~tlkl~ri alt~~ de~inelerin * MİSTER H.LAYNA VERİLEN 
ldymetıni goıterırler. Guzel bır Japon İNCiRLER l · t• t d 
L- • - zmır ıcare o ası re-11c:gkelinl yoklıyan ve okşıyan bır ıan' . . . . .. 
atkann elleri keşfinden duyduğu zev- ısı Turgut B. Amerıkn tıcaret mu te
ki bize iluaı eder. şarına hediye edilen ve bozuk çıktığı 

:.. Parmaklanmn ucUe gördüğü söylenen incir meselesi hakkında iza-
fddia olunacak bir kimse varsa o dabir hat vermiş, böylebir şeye imkan olma
kitap merakluıdır. Güzel bir cildin da- dığını, meselenin yanlış yazıJdığlnı he
neleri, eski bir kabın meşini, nadir bu- diye edilen incirlerin iyi ve nefis olclu· 
lunan bir eserin ele geçirUmesi, bun· ğunu söylemiştir • 
lann hepıi ellerinin teması ile aldığı * SADETTiN B. HAKKH.;DAKt 

l'Clr· zevke bakarak anlaşılır. 'T' ı\.HKIKAT EVRAKI - Evelce işten 
el çektirilmiş olan polis dördüncü şu-

be müdürü Sadettin B. hakkındaki 

tahkikat bitirilmiş ve evr:ak dahiliye 
vekaletine gönderilmi~ir. 

• HALK BiLGiSi DERNEG1 -
Halk Bilgisi derneği bu sene Malatya 
ve Sivasta tetkikat yapacaktır. 

Demek şimdiden orada bulunan 
demek aralarına müracaat ederek 

ihzari mahiyette tetkikatta bulunma
lannı istemiştir. 

>or. Ve ümitler .. ümitler.. kumetin İngiltere harici ticaretini 

Bh artık gazetedurur mu, çaresiz sarsmak mukabilinde halkın boğazın- "VA KIT,, e a bo-
~cak.. dan geçen gıdai maddelere vergi tar· 1 

-Aferin gazetelere Ame ika tef .. hetmc.· istemediğini, gere!' Anı:;~:.:ral - ."J - Sür'at zevkinin calibi dikkat 1- Güatar Flober yedi scrıe kullan- De 0 UDUZ 
ı... _ d 1 · : drb. nt d n yanın, gerek Kanadanın lnmJiz fahri- bir reımi Verlenk Şllrlerini tezyin e- dığı bir çubuğu gaip ettiği için neka· .. _____________ _. 
-.ın an, na.sı, nıçın e e ıya ın an, .,. ld -'ra hikAyesinden, açık resimden, kalannın dominiyonlara geçmesini te- den nazik bir kadın elleri ıimdi otomo dar ~Y~ .. o _ ugunu ~zunca anlatır. 1!11•••••••••••••111!! 
"'erakı d d ğ b min etmek ve sonra istediklerini yap- . . Şu oordugunuz elde bır çubuk tutu- narın· bedayı· T-msillerı· ı roman an sonra o rusu u bil ıevk etmek zevkıni duyuyorlar On ç b v ı.. ·ı k ~ 
'111 kasti 1 • i . f k f tt•l mak için İngiliz mallarına kara bu • yor. u ugun o...şaması e ısınır ·en az. 
• er mese esın ıy eş e ı er._. .,,A lar k d·ı • d emi d. E k' l iktü d kal l · k Buakıa at 
Qfll Jhndiki 1halde bu sui kastleri bir hattı hareketi takip ettiklerini söyle- en 1 erın en n ır. 8 ı ala· a a e en P ~rın .ne :adar ha- m sa 
ti&flika halinde takip ediyorum Fakat miş, daha sonra dominiyonlann her biyetlerini tamamen red etmişlerdir. kanana hareket ettıklerıni bıze anla- 21,30da 
~'rika · v • • tıyor. hayatın yevmi küçük zevkleri 

8
. K ~ ıı....... onlan tutturur mu dersiniz? fedak!rhgı lngıltereye tahmıl ederek Gösterdikleri sükfln onlara adeta bir d' k' K .... k fak t k. t . 1 r ~ U u 

~ etınektir. ve kendi şar. · .ırrnı kabul ettirerek ik- n . . .. ne ır '"
1
• uçu a ıymc sız olma U 

• • • • ••• A • evı gurur verıyo.. yan ıeu er" o I" 
Acaba 0 ne biçim t~sadt bırtık ıstedıkıerını ııın·e etmış- "'""'--"'--""'· -----.... ··-"'··-_,,-.. --·-----... HVri ui 

fik f tır. N b f k f Fişer bu mükafata 1.ı ::::ıkkın layıHr 
.. • ir ola . Bütün bunlar bize ~on i~parat?r· Q e Jn ii a a tJ - >fesör Fişer an:ıdnn doğma ~ir 

'- l>un bir gazete kocaman bir başlık· luk konferansının neden hır netıce kimyakerdi. Çünkü .;,nun babası da ay. 
IUıılan yazıyordu: vermeden dağıldığını göstermektedir. ni mesleğe mc ·di 
.... " ı·h a h k. • ı F' 'k - ka' f t b. 11

"· 
1 

• t1.. aaqbalif gazeteciler bu memleke· a 1 azır a a ımıyet ngiltereden iZi 01U a ını ır 0 ü be' _-
"" e ·· t 1 k 1 · J ..au m nase • nazarı dikkate a-._..L. h talisiz ve en bedbaht insanları mus eme. e erın~ .;eçi.y~r. Müstemle- Hint İ aldı lınrnası icap eden bir nokta :Münih 

3 perde 2 tablo 
tarihi piyes 

Muhanirl : 
Muıahip zade 

Celal Bey 

ISTAHBUL BELEDiYESi 

' ~~~t~ ~~ 
1 1111 1 

11111111 
... r?,, keler lngıltereyı, kendı ırade ve men· •. 
~e ld 1 Ki . . ri faatlerine inkiyat ettirmek istiyorlar Nobel mükafatı edebiyat için Ame- alı.nle:-inin şimdiye kadar dört Nobel 

t.....-· o u mı fık nden dolayı · · . . . . . . . . ' 'kAf 
Bu akıam umuma bil etlerde tenz lit 

L.:tit ett·1 h • k h b .Aki O R rikalı muharrır Levıse, Fızık ıçın Hınt nn A atını almış olduklarıdır. 
~ ı er, angı a raman u " . • • 

~ U~dLBuinMrube~aht~m~m~~"·~· ·~~~ lipro~~rRam~~~~m~~in~ -~ii~i~ii;;;;;~~~~~;;;;;;;~~;;;;;;;~~~~;~~;;~~;;;;;;;;~ 
~ hangi fikirdir? Bu fikir adamla- gizli, .gizli ~tıl~n kart postallara ben· MünihJi profesör Hans fişere verilmiş- il 
~) llerelerindedir. Bu fikri nerelerde zer hır serı resım basıldı_ tir. Kimya mükAfatının profesör fişe· 

ediıer? Ve bir gün miistantfk bir hakaret da re verilmesinin sebebi onun ild sene 

~ ~ten~n. l!laf~~nı çevi~nce .~~ fi. :asından d~lay~ onları mahkemeye ça- evel kandaki kırmızı küreyvat rengini 
' e bıçım fıkır oldugunu ogren- gırdı. Terbıyenın hududu, terbiyeli veren maddeyi istihsale muvaffak ol-

b_ ve terbiyesiz adamın manazırasından d B "h. . 
h.~kııu b f d·ı · be b ması ır. una ımen,, namı venlmek -~., z u e en ı erı t aht eden daha ileri geçmiyen bu meseleyi bir fi· . 

iledir? tedir. Bu maddenın vazifesi vücudun 
.. _ kir kahramanlığı, bir muhalefet İ§i ad- . . . .. 

lıl., r hayıt zaman evet bu gazete d . • . . . . ensacına okşıJen gotürmektir. 
'l.)f • ' emek ıçın ya muhalıfetı, ya fıkn bil- . 

" Ye çattı idı ki, mem k yah t h 1 f t .. t h Profesör Fişerın muvaffakiyeti bu 
'llt i:..~Y ahali vali polisler vasıta-

1 
t et ' kt' u mu a e e e ucre ıya- maddeyi terkibi bir surette ihzar et-

~ ~ 1 . k 1 ld e e me ır . 
• .,.. • .,._ ev erın apı annı ça m- _ . mesidir. Profesöf 1913 ten itibaren bu 
"'~dın anyor- Onlar eger muhalefete hızmet et- . v 

cı;"~· . . . ışle meşgul olmaga başlamış, seneler· 
41 -_,. &ifn şunu ilave etti: mek ıstıyorlarsa yaptıkları ıskandal-

'11.. • ..... Kadın h c 1 1 dan sonra sükQt edip kendilerini unut ce devam eden mesai neticesinde kan-..:-....r, b o a ar memur ann · d . . 
~ Sltla h-er zevk aletidir. Aşağı, yuka- turmaya çalışmalıdırlar. Hakikaten an ıstı~sal 0.Iunan. himenin a:ni olan 

~ tıJ11ıa1c Jstenen JAf şu idi: muhalefet betbnhttır. çünkü muhale- maddeyı terkibi hır surette ımal et-

'.:' llocaıar Amirlerin kapatmala- fet bunların keleminden bir namuı; miştir. 
il-. ' düşmanı şekline resmcdiliyo Muvaffakfyet cihanşümul bir ehem-

"eaile ile. Yüksek kaldırımda Sadri Etem miyet.i haizdir. Bu it:j.u· iJa Prof.,.J;Ör 
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~ 6 - V AKIT 6 KAnuneveJ 

A lıme çit: 
(

_R_o_m_a_nım--.-.-h-a_k_i_k_a_t-,-, 711fJ 
hakikatimsi roman: 6 ..J 9l 

Esasen, biz de, dış1trı cıksın da 
dövelim diye bekliyorduk 

Adam, beni görünce durdu. 
- Çekil, dedi. 

Hiç cevap vermedim. Adamın 
arkasında duran Metrdotel 

sen veriyorsun, diye bana çıkıı
mıya başladı ve gelip masama 
oturdn •• 

Lili birdenbire burada s&znno 
bana, elile « sakın dokunma » kıstı ve: 
der gibi hareketler yapıyordu. - işte, dedi, gene geliyor. 

Merak ettim. lçime bir şüphe filhakika sarhoş adam gelmiş 
hem de, ne yalan aöyleyeyim, masamızdaki bot iskemleye ve 
bir de korku girmişti. Çnnki >enim .soluma oturmuş, sanki 
bazı mühim kimseler, henUz y~n masada biz yokmuıuz gibi Liliye 
atıldıkları ve medeniyet zannet bayağı ve adi •ıfatlarile "Sen 
tikleri bar hayatında, kendi ıah· kim oluyorsun ki paramı Yere-
siyetlerinden istifade ederek cekıin,, diye ancak bir 1arhoşta 
zorbalık yaptıklarına çok şahit fikri sabit yapabilecek bir in-
olmuıtum. Hatta bir defa, bir datla menaaıı. ıftzler s6ylemeğe 
barda bu Yaziyette iki kişinin başlamııtı. 
ıilih çekiştiklerini bile görmüt· Ben de arbk ıinirlenmittim. 
tftm. Adamı, dürttüm Ye: 

Bunun için ihtiyatla hareket - Efendi, dedim, henltı mll-
etmemin çok muvafık olacağını ~erref olmadığını biriıinin ma1ama 
dOttinerek Liliyi alıp bardan gelmesine .. 
i~ri girdim. Ters bir suratla a6z0mll ketti: 

Bardaki müşterilerin g&zleri - Ulan, dedi, sen ne biçim 
hep kapıya çevrilmiftİ. herifıin, kim oluyoraun? Kan 

Lilinin Bandi ile ortamızda beynime ınçradı. Fakat Bandi-
içeri girdiğini görünce müsterih ki ecnebi olduju içn çok çe· 
oldular, diyemem, çünkü, insan· kingen duruyordu· elimi tutarak 
lar tuhaftır, iıkandialdan botla· beni sukQna daYet ediyordu. 
nırlar. Bir masaya olurduk. Hid· llerdo oturan üç adam da ıöz-
detli ye sarhot adam da tekra ı !erini benden ay1rmıyorlardı. iki 
içeri girmit, ve yerine oturmuttu. garson 9'e Metr Dotel i'ene ya-
Onun masası, bizimkinden Ü\ oımııa gelmiıler, yalvaran bakış 
masa ilerde idi. ve hareketlerle gene bir ıey yap-
Aramızdaki masalardan birind 'llamaklığımı rica ediyorlardı. 

önleri ilildi, elleri divan duruı Sükftnetle Metr Doteli çağır-
gibi önlerinde, sert ve dik ba· ılım, onu iıaret ederek: 
kışlı, üç kişi duruyor ve sarhoş - Bu efendiyi buradan kal-
adama «nigehbao,. bir vaziyette J ırınız, dedim. 
bakıyorlardı. Adam döndü: 

Lili anlath : - Benit dedi, buradan kaldı-
- Bu adam, akşamdanberi racak kuvvet yoktur. 

içiyor, Heuı 4 Jİşe şampanya - Ya polis çajmrsam. 
ve namütenahi viski içti. Tabii - O da kaldıramaz! 
yanına bir çok kaclmlar da git- Müthiı ıurette kızmııtım. Fa-
mişti. Fakat sonra hepsi kaçtılar. kat sakin görllnmeğe çok dikkat 
Çünkü o kadar kaba hareketler ederek sordum: 
yapıyor ki.. - Sizi buradan ne kaldira-

Ben, timdi oturduitJmuz bu bilir? 
masada oturuyordum. Adam - Kuvvet.. 
garsondan bir paket sigara aldı, Blltlin asabiyet ve o ana ka-
ukaç para,, diye sordu. Lüks bir dar zaptettiim hiddetimi bir 
sigara idi. Garson "100 kuruı., saniyeden çok az bir zaman ıçın 
dedi. Adam kızdı. "Sokakta sag kolumda teksif ederek, so-
52,S kuruşa satıyorlar, sen ne lumda oturan ve esasen aarhof· 
diye .•. ., diye garsona çıkıtmıya luktan yarı bitkin olan adama 
baıladı. Ben meıele uzamasın bir tokat yerleştirdim. 
diye iarsonu çağırdım, parasını Tokat, adamın yüzünde kamçı 
ben vereceğimi söyliyerek gön gibi şaklamııtı. Herif sandalye-
derdim. Bu sefer de adam "vay, sinden yere döttü, ve ağzından 
benim cebimde para yok mu ki kan akbğını gZSrdüm. 

E ~~ 

"Vakıt,, ın TefrkaJı : 21 

- Siz mahvolmıyacaksmız, 
diye mınldandı. Sizi kurtarmak 
için hayatımı feda ederim. Çün
kü sizi seviyorum. Kartınızdaki 
adama deli demeyin. Beıı birzaval· 
lıyım. Bir takım yanlı9hklar netice· 
si karısı elinden almınıf n başka
sına verilmiı bir zavallı. Bu ka
dın sizsiniz insan böyle bir hak
sızlığa uğrarsa çıldırmaz mı? Siz 
numara aırasile bana düfliyor
dunuz Parkere değil, bana an· 
ladmız mı? 

Hadiseyi mevsuk yerden ha
ber aldım. Parker bunu bilmez. 
Zaten onun kabahati de yok. 
Haksızlığı başkası faptı. izah 

edebiliyor muycm? Bilmem içinden 
çıkalamıyacak olan bu işi r.asıl 

Y zan: Peter Bolt 
anlatmalı? Ne fena! Şimdi dııa

rıdaki adamlar içeri girecekler, 

kim bilir belki beni öldürmek 

istiyecekler. Ne oluraa olsun 

funu biliniz ki aizi sevdiğim için 
öleceğim. Na1il sevmem? Siz 

buraya benim için gelmittiniz. 

Ta Bahrimuhitin öte tarafından 

benim için getirildiniz. Siz benim 

idiniz. Daha lngiltereden ayrılır
ken numaranız. 68 di. Benim 

numaram da 68 di. Numaralan 

bir olan kadın ve erkekler bir
birlerile evlendirileceklerdi. Ada-

let , hak sizi bana veriyordu 

Hatırlıyor musunuz Hastng, Sin· 

gapur'dan ayrıldıktan ıonra içi-

M:~~~~e~l~~~te 1 
gönderildiler 

Yann gazetesi başmuharriri 
Arif Orüç ve mes'ul mödUrü 
Süleyman Tevfik beylerin lzmitte 
ilk iatiçvaplarını mUteakip hapi
saneye g&ndcrildiler muha
kemelerinin bugiin yapılacağı 

bildirilmektedir. 
Arif ve Süleyman beylerin 

lımite şimendifule deiil oto
mobille gönderildikleri anlaşıl
mıştır. •öylendiğine göre oto· 
mobille gitmeği kendileri auu 
etmiılerdir. 

Saffet Bey 
COmhuriyet Halk fırkası umu-

1 mi kAtibi Saffet B. dün ankara
dan ıehrimize gelmitti. 

Saffet 8. dün Dolmababçe 
sarayına gitmiı n Reisi Cnmhur 
Hz.leri tarafından kabul edil
mittir. 

ıamtll lllWlllJllllH 1 UIM--fUllllhWthMEiiiiiWWW Al-il H11ttHltl 

Aklım o zaman baııma gelmiş-
ti. ve yapışbm ? adam yerden 
kalkamıyordu. garaonlar derhal 
kaldırlar ye ayağa kalkan 
halkın arasından onu kapıya 
doğru götUrdOler. 

Betim benzim uçmuı, mnthiı 
bir sinir bubrinıle titriyordum. 

Şimdi ilerki ma1&da otıran fiç 
kiti, kalkmıt bana dojru ilerli-
yorlardı içimden: • 

- EyYah, dedim, timdi hapı 
yuttuk. 

JJey gibi adamlardı. lnaana 
çaprast hissini veren bir bakışla 
bakıyorlardı, nihayet geldiler ve 
içlerinden birisi, Trabzon fİYeıile 

- Delikanlı, dedi, aıkolsun! 
Ve üçü de. elimi sıktılar. Hay• 

retten dona kalmııtım. Fakat 
yüreğime ıu 1erpilmiıti. Adamlar 
izah ettiler: 

- Biı Trabzonlu tOccarız, bu 
adam burada, daima milliyetini 
ileri •llrerek yapmadık rezalet 
bırakmadı. Dı§arı çıkım da biz 
dövelim diye bekliyorduk. Fakat 
sen daha teı: danandm. 

Hadise, burada kapandı. Ye· 
rime oturdum. 

Lili, şiddetle elimi tuttu, aık
mıya batladı. Gözlerinde garip 
bir ışık ve yfizDnde, dudakları· 
nın etrafında bir takallüs vardı. 
Boğuk bir aeıle Ye ditlerinin 
arasmdan: 

- Ah, dedi, niçin daha çok 
lı an çıkarmadın... daha çok kan. 

Sonra bir hamlede önündeki 
viıki kadehini boşalttı: 

- Ben giyinmeğe gidiyorum, 
timdi ielirim, beraber çıkarız. 

Diye tenbib ederek ayrıldı. 

nizden bir kadın ölmUştU. Bunun -

üz.erine bir kur'a tertip edildi. 

Niçin diye sormayın? Gemi ku

mandanının aklına böyle esmişti. 

Bir şaka, bir lAtife ... Halbuki bu 

lltife benim hayatımı kırdı, sa-

adetimi parçaladı. Kur'ayı baş 

tayfa Co Smit çekti. iti bana 

anlatan bizzat kendisidir. lfte 

böylelikle her ıey altüst oldu, 

her şey bitti. Halbuki timdi sizsiz 

yaşıyamıyacağımı anlıyorum . K=1r

şınızdakini hakir görmeyin. Ben 

dediğim gibi zavallıyım. Size 

derdimi anlatayım dedim. Fakat 

o kadar patavatıızlık ettim ki 
korktunuz Affediniz. 

Dışarıdakiler kapıyı zorlu-

yorlardı. içlerinde dıvarları tek

meleyenler, rancurları sarsanlar, 

küfrederek bağıranlal' vardı. 

Odanın raporu 
Gazi Hz lerıne ta dk im adi· 
len raporda ne giS)bi madde

ler v•r 1 
letanbul ticaret ve sanayi oda· 

sının Gazi Hz. lerine takdim 
edilmek üzere bir rapor hazır~ 

lamış, Bunun için odada fevkal
ade bir içtima· yaplaacağını dlin 
yazmıştık, alınan mall\mata göre 
bu raporda bilhassa fU maddeler 
zikredilecektir. 

1 - kazanç vergisinin mutedil 
bir şekle ifraği)e muamele Yer
gisinin sureti kat'iyede kaldırıl
ması. 

2 - Limanın iılahı. 
3 - Nakliyede beyanname 

kısmının kaldırılması. 
4 - ihraç emtialarına tekayyüt 
5 - Sanayi ve maadin banka

sınm kliçilk esnafa fazla yardım 
etmesi. 

6 - Bir senayi bankası tesisi. 
7 - Küçük sanayün inkitafı 

için kooperatiflettirilmeai. Bu 
raporun ihyasına çalııan oda 
rapörtörU Hakkı Nezihi B. dUn 
Cuma olma1ma ragmen odaya 
gelerek meşgul olmuıtur. , 

Oda meclisi bu sabah ııaat 
1 O,SO de fevkalAde içtimaını 
aktedecek buna Gazi Hz. inin 
emirlerile iktıaadi inkitafımız 
için şehrimizde tetkikat yapan 
iktısat veklleti mütavirlerinden 
Şefik B. de ittirak edecektir. 
Bugtinkn mUhim içtima çok uzun 
sürecek toplanmada ebemmiye· 
tine bina.ın sanayi birligi ticareti 
hariciye ofisi erkinile tüccarda 
hazır bulunacaktır. 

CemıyeUerde; 

Bakkallar idare heyeti 
Bakkallar cemiyeti heyeti ida

resi iktı1at vekAletinden gelen 
bir emir üzerine muhakemeye tev• 

di edilmiftir. idare heY.eti bunun 
ilzerine mtııtereken i•tifaya ka
rar Yermiştir. 

YorgEtnoılırın intihabı 
Şehrimiz yorgancılar ve döıe

meciler cemiyetinin ekseriyet ol-
madıiından geçen hafta yapıla
mıyan yeni idare heyeti intiha
bına yarın baılanacaktır. 

Yeni bir oemiyet 
Milli ticareti bahriye mektebi 

mezunlar1 yeni bir cemiyet teı· 
kiline karar vermiılerdir. 

Cemiyet ücretlerin tezyit ettiril
mesine Ye işsiz kalan Kaptan ve 
Çarkçılara İf teminine çalııa
caktır. 

intihap yepmıyanlar 
Şehrimizde esnaf cemiyetle

rinden şimdiye kadar idare he
yeti intihaplarını yapmıyanlar1n 
tecziye edileceii mürakiplikçe 
esnafa bildirilmiıtir. 

Nerde ise içeri gireceklerdi, 

Aston: 

- Bana bakın, dedi kaybe

dect"k vaktiniz yok. Şimdi her 

şeyden eYvel ıizin namusunuzu 

kurtarmak, bir takım münasebet

siz dedi koduların önllnü almak 

lazım, yapılacak tek bir şey var. 

Herkeı beni buraya ıizi kaçır

mak, zorla alıp götürmek için 

geldiğimi zannetmelidiler, bunun 

için ellerinizi, kollarınızı bağla

yacağım. Çabuk olalım. Anla

yorsunuz ya... Haydi kendiniz 

ağzınıza bir bez parçası bkınızl 

vakit pek dar çok rica ederim 

biraz acele! 

Kadın: 

- Hayır hayır dedi. bütün 

bunlardan bir şey anlamıyorum. 

Evet kani oldum ki katil deiil· 

Maarifte '1 
KabuJ etmivorlar ını · 
Hil61iahmerın &>ır kı•tm tel•
beye yardım bir kismıo•. et· 
memesi muvafık görülmuyor. 

Hililiahmerin mekteplerde kı 
fakir çocuklara yaptığı gıda yar· 
dımı bu sene kafi tahsisat olnı•·. 
ması yüzünden yarıya indirdiği 
malumdur. Bazı mekteplerin ta· 
tebenin bir kısmına yardım olasa· 
ması yUı.lindan bu tarzda yardı: 
mı kabul etmek iıtemedikler~ 
görülmüıtür, Hililiahmer retıi Alı 
Pş. bu hareketiu doğru olmadı· 
ğmı bildirm iı ve bu hususta ve· 
kilete ıikayette bulunulduaunu 
söylemişlir. 

DoAru mu ? 
Bir gazete latanbulda mevcut 

1700 ilk mektep muallimlerinde.O 
üçte birinin basta oldupnu yaı:· 
maktadır. 

Galıtaaaray iiseıi binası 
tevsi edilecek 

G&rdüfıü rağbet yüzünden bet 
sene meYcudu daha ziyade arll0 

Galatasaray li•esi binasmın ark~ 
cihetteki arsalar üzerinde te'ft

11 

dUtüntHmektedir. r 
Halk der senelerini ihmal edeni• 

Halk dersanelerine sıehoiy~ 
, lerin tecziyesi tekarrür etmittil'• 

Y akmda bu dersaneler ıHkı ,O' 

rette teftiı edilec~klerdir. 
Ô' 

Vitrin müsabakası 
Ayın Sinden sonra nıüraoı•t 

kabul ~dilmiyecek 
12 Klnunuevvelde batlıyac,lı 

Ye bir hafta devam edecek ol"' 
vitrin mnıabakası hezırhklan de' 
vam etmektedir. t 

Bu itle meşgul olan tiear'1 
, odası terziler heyeti en g111'

1 vitrin için halkın vereceği tf 
u•lalanıu baabrmg_tır. M~: 

bakaya ~ıtirak edecek mağ~i 
lar aym sekizine kadar iıimle~, 
ticaret odasına bildirecekler b ,ı 
dan sonra yapılan mOracaatl 
kabul edilmiyecektir. ~ 

- [--Y-e_n_i _n_e_ı_r-iy_a_t--:j 

Solfej -
Kabataş lise1i muıiki mualll 

Sadi beyin telif ettiği bu kit~ 
memleketimizde timdiye kad 
esirgenmiş bir nefasetle int~ 
etmiıtir. Ehil olanlar tarafind tli 
muhteviyatının da pek kıydl~ 
olduğu söylenilen bu kit• 
mevcudu tükenmek üzeredir· ri 

Muıiki muaJlimlerimize e1eb' 
tavaiye ederiz ve mUellifini te 

rik ederiz. b• 
Kitabın tevzi yeri mualliaı f>. 

met Halit kitaphanesidir. ~ 
cı;. 

ıiniz. katiller böyle şey ıllY Je 
mezler. Fakat diğer ıeyleri, ~!afi 
diklerinizi anlamıyorum. t/ 

· · • k d. · · f d etdl benıro ıçm en ın1zı e a 
1
, 

nize razı değilim. bunu y•P~it 
m~lısmız. ihtimal ıizin de 
anneniz var iatemiyorum. l t-

Aston kadını daha fazla -6'/ ~ 
medi. eline geçirdiği bir ba•1;._ 

ağzına tıkadı. kollarını, ayakl~ di 
bağladı. Madam Parker fl~e' 
yere uzanmıf, gUçlükle ~~eJJ 
almaya çalışıyor, buna r•i ,o' 

böyle bir komediyi bukadar ,tD' 
ğuk kanlahkla oynayan ~te' 
nu hayran hayran ıeyretıoe 

vaz geçemiyordu. ete/' 
Astoo nifanhsına ıon bir tı• ., 

baktıkdan sonra kapıyı , 
. b•ı 

ulumalar10, kUfürredenlerJll, 
krıımaların arasına atıtd.. d,11 

Madam Parker ikincı 

olmak üzere bayılmıştı. 
(Bitnıedi) 



Spor kongresi 

lstanbul kulüpleri dün topla-
narak yeni heyetleri seçtiler 

Bidayette bazı münakaşalar oldu. 
Fakat neticede isimleri evvelce tes
bit edilmiş olan zevat intihap edildi 

Vaktin Ye Cumhuriyet refiki
llaİzin dellletiyle barııan Spor
tılar ilt:ifa eden lıtanbul mantıka 
.laeyetlerinin yerine yeniıini aeç
llıek üzere dün sabah Beyoğlun
dalri Halk fırkası binasında top· 
~Ddılar. Ye epi mOnakaf alı geçen 
1~ neticesinde nihayet Istao
?alun yeni mantaka heyetlerini 
1tıthap ettiler. 
konııraya anlaıma gOnü bulu

"-n bt:UOn kulOplerden maada 
Altın ordu ve Nişantaşı murah
ha.Iarı da ittirak etmişti. bu iti
barı& bOtOn İstanbul kolöplerini 
lenııil eden murahbaelar bir ara
Y& gelmit oluyordu. kongre riya
•etine KHımpaıa murahhası 
~tem Bey intihap edildikten son· 
l'a müzakereye geçildi. 

l~tima aaat on buçukta baı
ltdı •e iki buçuğa kadar devam 
•tti. 

Bu müddet hiç 1üphe1iz evel· 
tt Ttırkocağı içtimaında isimleri 
teıbit edilen namzetleri seçmek 
İçin pek çoktur. Fakat TürkocaAı 
loplanmaaında herşey halledilmiş 
01nıaıına rağmen bazı aza pek 
\lelce tesbit edilen isimlerden 
•riç ıanta heyetler içinde yer 

ttrmek Ye eıki karar hilafına 
telce ttşkilitta yer almış bazı 

q•ab yine baıa geçirmek iste· 
'-leleri bir takım milnakaıalara 
•tbebiyet verdi. Fakat evelce 
bir beyanname ile tesbit edilmiş 
01an eaasatın hilafına bir karar 

' 
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Dahilde 
ı eylıtı K•rut ıso 

Hariçte 

3 • • 400 

6 • • 750 
12 • • 1400 

RECEP 

1349 
8u g•o•k Ay 

800 

1450 
2700 

~Gtıe,rn oolu#U : 7, 11 - batı,: f6,4J 
~t111u : 15,33 - batı11 : J/ 12 

Namaz vakitleri 
s~h Otı. fldadı Akta• y •hı im••" 
8

•'11 12,04 14.28 Hl,4l 11,111 1,23 

~dyo: 
l'iu akşam Istanbulda 
fası) •at ~eklzden ona kadar alanırka 

~nıaliJr: 
~llZar - Ann 
~~e~dar - Nuhun gemi'! 
~ - Garp 
~ lttaı HilAI - Nuh un gemisi 
ti •-1 - Venüs 
~"ibra - Serseri kıra! 
p - - Yunan tiyatro trupu 
~'-aız - Gan) mabudesi 
li °'Ja - Haydut ıarlusı 
~ '1e -{ Ôıküdar) fahişenin hatıratı 
P.f '-ılll B. - Babalınn günahı 
'et ~lk - fzabel 
~1•1r - Tehlikeli oyun 

~ 
&..er• - Unutmıyan kadın 
tid~• kadık6r - Kadın harbe trJcen 

~- Şırıc 

1 

almak Ye bunu tatbik etmek 
bü~On itiJAfı bozabilirdi. Nihayet 
münakaşalardan sonra eski ka
rarın değiıemiyeceği esası teyit 
edilerek evelce teshit edilen 
namzetler intihap edildiler. Yeni 
lstanhul mıntakası sekiz ve tek
nik spor heyetleri berveçhi ati 
zaTattısn mürekkeptir: 

Merkez heyeti : Reis : Fethi 
Tahsin (HilAI), ikikci reis: Saim 
Turgut (Vefa), Hayri Celal (Fe· 
nerbahçe), Kemal (Eyip) . Muh
tar (Süleymaniye) beyler. 

Futbol heyetj: Reis: Basri (Be
şiktaş) , aza: Sait Salahattin (F.
B.) , Nüzhet (G. S.) , SalAhattin 
(Anadolu) , K. Orhan (Süleyma
niye) beyler. 

Güret heyeti: Reisi Seyfi (F.B), 
Faruk (Kumkapı), Cemal (Haliç) 
beyler 

Denizcilik heyeti: Reisi Ekrem 
RUıtli ( G.S ), Ekrem (Beykoz), 
Cevat (Beylerbeyi), Şeref (Ana
dolu), Hikmet (F.B) beyler 

Boks Te ıskrim heyeti : Reisi 
Nuri (Beşiktaıtaı), Suheyli (G.S), 
Rıza (Kumkapı) beyler 

Atletizm ve Toleybol heyeti 
reisi : Suduri ( G.S ), Ali Rı:ıa 
< .,u ..... ), K • .a-.ı (F:B.), Mah~ar 

(Anadolu), Adnan (Vefa) beyler 
Tenis heyeti : Reisi : Sait 

SelAhatrin ( F.B ), Suat < F.B. ), 
Ferit (Nipntaşı) beyler 

Bu heyetler kanunu!aninin bi
rinde Ankarada toplanacak olan 
umumt kongrenin neticesine ka
dadar vazife görecek ve konre
dan sonra yeni nizamnaye g<Sre 
heyetler yeniden seçilecektir. 
Muvalckat bir vazife görecek o
lan bu heyetlerin içinde bilhassa 
futbol heyetinin faaliyetine tahit 
olacağ12:. Bu heyet derakap top· 
!anarak fikistnrü tesbit edecektir. 
Bu hafta içinde itin halledilme
sine ve gelecek cuma Jik maç
larının batlamaaına muhakkak 
nazarile bakılmaktadır. 

DünkU intihap, delaletimizle 
aralarındaki itilafı bertaraf e
derek bir araya gelen spor ku
lüplerimizi yeniden faaliyete ge
çirmiı oluyor. Gerek kulüplere 
gerek yeni heyetlere rr.uvaff aki-

' yetler temenni ederiz. 

Dünkü eksersiz n1acları • 
DUn Taksim statyomunda, ge-

lecek hafta haılıyacak futbol 
lık maçlarına bir hazırlık olsun 
diye Beıiktaş, Fener bahçe ve 
Galatasaray takımlan ekıersizle
rini yaptılar. ilk olarak Galata
saray ve Betiktaı ikinci takımları 
karşılaştı. Bu iki takım geçen 
hafta da oynamışlar ve neticeyi 
Galatasaray kazanmıştı. Bu de
fa da 6yle oldu. Galatasaray faik 
bir oyundan sonra bu sefer de 
2-0 galip geldi. Bundan sonra 
Beşiktaş takımı ıehirimizdeki 
Italyanlarıo teşkil ettigi takımla 
kartılaştı. Beşiktaş umumiyetle 
hakim bir oyun oynamasına rağ
men neticeyi ancak 2-1 gıbi bir 
farkla lehine çevirdi. Son müs -
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Dişlere dikkat 

' 
J{ızımın geçirdiği çof, miihim biı 

atın eııme heyetı 

ilAnlerı 

Dişleriniz apse yaparsa hastalığı teşhis ,.c teda\•i hususunda1 
Ta rıh gün saat 

Yapılacak tedav-i nedir? 
Ditinde apse olupta yüzü 

ıişen hemen bütün hastalarm 
dişarıdan; yani yanaktan aıcak 
tatbikat yaparak apseyi dağıt
maya çalıştıklarını her zaman 
görüyoruz. Bu gibi hastalar so
ğuktan muhafa:ıa makHdile yüz· 
lerini bir bezle yanaklarından 
sararlar. 

Halbuki hu aibi Yekayide alı
nacak tedbirler tamamile akıi· 
dir. Yani yanaktan sıcak değil 
mümkünse ıoğuk tatbikat yap
mak ve içeriden; yani ağız da
hilinden de apsenin üzerine sı
cak pansumanlar yapmak lA
zımdır. 

Bôyle bir apse vukuunda ne
resi ııcak bulundurulursa cera
het o tarafa doğru yurur. Ve 
neresi soğuk bulundurulursa ce
rahet o tarafa kaçar. Ve apse
nin ağız dahilinde açılması ise 
bizce matluptur. Çünkü yanak
tan açılması neticesinde yanak
ta yara yeri kalır; bu iıe kim
senin ve bilhassa hanımların 

kat'iyyen arzu etmiyeceklerdi bir 
şeydir. 

Onun içindir ki bu gibi veka· 

gösterdiği hazakat ,.e ihtimamdan do
layı Samntyanın ~ok kıymetli doktoru 
Hiristaki l<~fendiye aleni teşekkürleri
min muhterem gazetenizle iblfığnı ric. 

l ederim efendim. 

1 
Davutpaşa Oriamektcbi .+tüdür .mı-

1 a~ Adrıan 

Kazanmak için 

1 asul~a 13 12·930 Cumarcesi 15 de 
Un l 5·12·930 Pazartesi 15 de 
Merkezdeki kıtaat ve mUesse~atın 

tiyacı olan kunı fıısulya ve un kapalı 

zarfla ve nyn a)rt şnrmamelerle müna· 
kasa •n konmuşnır. ihaleleri yukanda 
yazılı gıin ve s:ıatte Anknrada merkez 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

Tıtlit'lerin şartname almak ve tekliflerini 
\ermek lizere teminatlarile nıezktlr ko· :: ·ık . 1 " d i: \.~ 1 şart 1 an ır i~ misyona müracı:daı:- * 

:: llAn5ıZ kazancı artırmava g r~ambalı telsiz merkezi i~in çadır •
H $avaşmak, hav1Jda ta· ~~ Jeni münakasaya konmuştur. thalem 
:: J aresİ7. uçmıva çalış- :-.. : s 12ıo30 pazartesi günü saat 14 te Fın· 
:ı fV 

1
:: mak gibidir ff dıklıdn heyetimizde yapılacaktır. ıra-

Ticaretinizde , san'atınızda :l liplerin yirmi kuru luk pul mukabilin-
.c . . 1 1 u ;, muvaffak olmak istiyorsanız ı=:=ıde şartnnmesını ama an Hı n mune-

:ı h · :: tik bezi görmeleri ye ihale saatinden ev 
:: aazete ilanına e emmıyet ve :r h . . d ha b 
.. a ii vel teminntlnrile eyetımız e zır U· 
E riniz : Gazete ilana ilanlan n n lunmnlan. . 

I ~ en kolayı, en ucuzu, en te ;1:.ı·. * • • 
İl airlisidir. Hava gedikli küçük zabit makinist : .. H işte ilin tarifemiz: :: mektebi için pazarlıkla alınacak 65 ta· 

~i Sonuncu .ayıtada Satın Kuru~ 12,5 n kım iş elbisesi ile 140 adet nevresim ve 
ı: 5 inci • " " 25 ii 59 takım rnaa serpuş harict elbise ile 
ıl 4 .. .. ,. .. 40 !! 30 adet kaputa verilen fiatlar haddi it!· 
~i.!I 2

1 
• • • • 100 ~::! dalde görnlmediğinden yeniden puar-

200 Jıkln nlınacakur. )halesi 6· 12-980 cumar· " " . ., .. 
H Reımt ilAnlar, sonuncu aayıfada 10 Kı U t~si günü saat 18,30· 14 te ve ayn ayn 
·· il · f şartnamelerle Fındıklıda heyetimizde ya-:; an memurumuz sıze ay- ii 
h k u pılacakar. Taliplerin şartname ve nUmu-

~ 
dalı bir ilanın şe İl ve üc- li nelerini heyetimizde görmeleri ve ihale 
reti için hizmet etmeğe ha- i; saatinden evet teminatlarile heyetimizde 
zırdır. :i hazır bulunmalan 

::mı:m:ın::nmt11:1:1::cı:::::ı:::ı:::::::::::::::ı: 

"' * * 
yide dııarıdan ıuğuk, içeriden • Duvar Takvimi • Merkezdeld kıtaat ve müesse88tın 
sıcak tatbikat yapmak llzım Resimli ay matbaası T. L. Şirketi ihtiyacı olan un kapalı zarfla müna-
gelir. Bu tatbikatta ne gibi iliç- 1931 senesi için (Yavuz) zırhlımızın knsaya konmuştur. İhalesi 27/12/930 
lar kullanılmak lazım geleceğini gilzel bir resmile mükemmel bir cumartesi günü snat 15 te Ankarada 
de bir mutahassıstan başkası "Duvar Takvimi,. neşretti. Fian t 7,5 merkez satın alma komisyonunda ya. 

kuruştur. Toptancıl:ıra tenzil~t yapılır. pılacaktır. Tnliplerin şartname almak 
takdir edemez. Ev iHlçları, la- l••••--•••-••Dllldj ve tekliflerini vermek üzere teminat· 
Palar ve !aire bu hususta f aide· 1 ·1 '"""' k · ·· tl •• •••••• •••• •• •••••••••• •••••: arı e mezn.ur omısyona mu raca an. 
den ziyade mazarrat tevlit eder. :Gülhane ıerlrlyatı sabık ba,muavini• * • * 
Halkımızın bu gibi vekayide : ve ! Ankara ve lstanbul muayene heyet
kendiliğinden hiç bir şey yap· : Ankara merkez hastanesi cilt : leri kimyahaneleri için 3/12,'930 tarihin· 
mıyarak bir mutabassısa müra· : ve :ıührev\ haatalı~lar mütehassısı • de kapalı zarfla alınması mukarrer 49 

caat etmesi icapeder. : Dr. Ahmet Hamit B. : kalem alat ve edevata verilen fiatler 
Di~ tabibi: Su.al lam.sil : HHtalarını her glln öğleden : haddi itidalde görülmediğinden 11112 

-------------- : sonra : Ankarada Adliye sa- : 930 perşembe günü saat 14 te pazarlık

Memleket haberleri 

Düello mu? 

• rayı karıısında Seyit efendi •1 la alınacaktır. Taliplerin şartname ve 
: aparbmanında • şekil nümunclcrini Fındıklıda heyeti 
: K b l t d · eder : mizdc görmeleri ,.e ihaıe saatinden 
: a u ve e avı • e\·el teminatlarile heyetimizde hazır •••••••••••••••••••••••••••••• bulun malan. 

Besim Efendi Yeni Adana mü· 
dürüne b6yle bir teklifte 

bulunmut 
Menil bayrağı meselesi yüzUn

den Adanada Türk sözü ve yeni 

Adana gazeteleri arasında bir 

dava çıkmış ve Türk sözcüler 

mahkemede bayrak hakkında 

Besim efendisininde bir zabiti 

şahit göstermişlerdi. 

ı •PHILIPS • 

Dün gelen yeni Adana refiki

mizde okundupna göre Besim 

ef. bu ıahadete gelmeyeceğini 

söylemit Te yeni Adana mea'ul 

mlidUrU Remzi B. i bir mektup 

la düelloya davet etmişti. 

Altında istiklal harbı birinci 

derecede cinneti beyecaniyi ile 

malül zabit Besin imzasını teşı· 

yan bu mektupta imza sahibi 

düello teklifinin kendisine huzu

ru ilahide iri~diğini ve hadisten 

fetva aldığını zikretmekte Ye 

bundan ){açarsa kendisinin men

kur ve menfur olacaj'ını bildir

mektedir. 

Konyada kundak 
Konyada belediyeye ait sine· 

ma kundak sokulmak ve benzin 

dökülmek suretile yakılmak isten

mif. tahkikat batlamıştır. 
111unnttı•11111J1111111111lll111Rıısuuın•11ARnn111ımıtınnım11111nnunm111mınnııımmutı• 

baka eksersiz olarak Fener bahçe 
de Pera ile karıılaşh. 

lzmir de at yarıtları 
lzmir 5 - BugUn lımırde son 

bahar at yarışları halkın kıymetli 
alAkası muvazehesinde yapılmııtır. 

(f'ilips 
lambalarını 

daima 

tercih ediniz 

Türkiye Umumi Vekilleri 

Helios "" essesatı 
Galata - Hazaran Han 

PHTIJL [p) JR2& 
Ciha7.larınm tecrübeleri ve tarifatı meccanen yapılır. 

..... Toptan ve Perakende Sahş ~-· 

,~~ 1 l~~.ıı 1 lj I ~ 1 ıı .,;,lıjllJllJI UllliUNı-~"'""·~"--'"···'°'"'"'"'IUO.ıol;ılllUllll•llllULMI • 1

1 lı rı1 

Büyük 1 ayyare Piyangosu 
Hiç beklenilmediği bir zamanda birdenbire zengin olmak 

- ancak tayyare piyango bileti almakla kabildir. Onun için 

TAYYARE PlYANGOSU BILETiNI 
ALiNiZ. 

Sinci keşide 11 Kfinunevel 1930 dadır. 

50,000 

Gençler birliğini mağlup 
tti 

Ankara, 5 (VAKITJ - Bugün 

Anharada yapılan mmtaka fut

bol maçlarında Muhafız gücl 

bire karşı iki ile gençler birli
ğim mağlup etmiştir. 



Caaetemhıde c>loaa ram•• reıllllllma lı.ltila ı..ı.ı.,.. ..,aJıfcnd01 

Guetere gö•derllecı k mektupların ü:ı:erloe idare lçlose f idare l vazı ya 
alt ise [ Yazı 1 iıaretl tonulmalıdır 

oe-.... ,, .... "''"""'"'""" ı.d .... aden, ııı,,metl makadderean melıtaplan --~m ... _...,... 

lcaFbabnaa...ı.... •• Ulalana m~.,.ecalmdaıı idare •ea'..ı cı.ttldlr 

'-~-V~i~la_v~e~t __ o_a_i_m.i.._.Eiiiiiiınİİİİİııİİciiıiiü•cı•e•n-i .. i .. ıa•' .. n.ıa•r••
Zeyrekte Zenbilliefendi mektebi binası 

1 
Karagömrükte 6-8 ciğerci dükkAnı 

!alida muharrer emlikin icar müzayede müddeti 13 kaoun
evvel 930 cumartesi günü saat on dörde kadar temdit edilmiştir. 
Taliplerin lstanbul belediye merkezindeki dairei mahsusada 
EncUmeni Daimiye müracaatları. 

Trabzon Nafia başmühendis/i
linden: 

Seyriserain 
Merkez acentesi: Galata Köprü başında 
Beyoğlu 2362. Şube acentesi Sirkecide 

Mühürdar zade hanı altı ada T el.lst.274C 

lzmir sürat 
postası 

(GÜLCEMAL) Vapuru 7 
Kanunuevvel pazar 14,30 da 
Galata rıhtımından kalkarak 
pazartesi sabahı Jzmire vanr 
ve çar,amba 14,30 da l:ımirden 
kalkarak perıembe sabahı ge
lir. 

-------------------------------1 r -- S.ı'\VISI HER YERDE & KURU$= 

MATBAA VE OAREHANE' 
lSTANB UL Babıali. Ant.arı caddesı nde •v AKIT YURDU. 

l ................ o.e.v ... ıe.t ... d .. e•rn .. ı•r•y•o•t•ı•a•r•ı .. 11•A•n••ıa .. r•ı ........ ~r«' 

Devlet Demir yolları umumi ida-

18 Kanunuevvel 1930 perşenhe günil saat 14 te müsabaka ile 
1 resinden 
l 

hareket şakirdi alınacaktır. 

1 
318 ile 323 arasındaki doğumlulardan her Tiil'k tebaası mil

sabakaya kabul edilir. Askerlik ~·apmamış olanlar askerliklerini 
yapıncaya kadar tescil olunmazlar. 

imtihan Haydarpaşa, Eski~eh.ir, Ankara, Kayseri, Afyon, Kony• 
F evzipaşa, Samsun merkezlerinde Hareket müfettişleri tarafındaD 
yapılacağı müracaatnameler işbu müfettişliklere verilecektir. 

imtihan hesaptan tenasüp, Coğrafya ve tarihten Türkiye .. 
Türklere ait kısımlar ve kitabetten yapılacaktır. 

Beheri dört metre tulden aıağa olmamak lizere ( 500) adet 
ve takriben ( 10000) kilo Yezninde sekiz k6şeli ve yirmibef mili
metre kutrunda en birinci Çelik (Lağım açılmasında kulJanılacak) 
makap demiri pazarlık suretile ıabn almacağından talip olanların 
en son f iat tekliflerile ikinci klnunun onuncu gilnti akıamına 
kadar Trabzon nafıa ha§mlihendisliğine müracaattan ilin olunur. ---------------------------- Müsabakada muvaffak olanlar 40 lira maktu ücretle idarece 

münaıip görülecek vezaifte sitaj gördnkten sonra Şimendifet 
mektebinde okutturulurlar. Mektepte iken ücretleri, iqe masraf
l arı idarece verileceğinden 20 liraya tenzil ve muvaffakiyetle 
mektepten çıkanların ücretleri de 50 liraya iblAğ olunur. 

Tütün inhisarı U. mdiiiirlüğiinden 

5000 kilo köhne çul ve ka-
• 

nevıçe 
Anbarımızdaki beş bin kilo köhne çul ve kane'Yiçere evvelce 

Yerilen fiyat haddı layık görülmedi. Bunların 8-12-930 pazartesi 
gllnü tekrar pazarlıkla, satılması takarrür etmiştir. Taliplerın o 
gün saat 11 de Galatada Mübayaat komisyonuna müracaatları. 

- -·-------------·---------
k!~a Yüzü ile kuş tüyü yastık 

lstanbul'da Çakmakçılar'da kuştüyü fabrikasında yüzile şilte 12 liraya )"Üzile 
yorgan 15 liraya yağlı boya yastık 5 liraya kuştüyUnün kilosu 12 kuruştan başlar. 
Kuş tüyüne mahsus kumaşlar çok ücuz SPtılır. Tel: Ist 3027 

-- ------

IST. K!z MuaJJim Mektebi 
M ... d •• } Ö >o1 •• d • Kız Liselerinin birinci de.,.·releri ile Kız u ur gun en. muallim mektepleri ve diğer Orta dereceli 
kız mektepleri ip\ bir çocuk bakımı kitabına ihtiyaç vardır. Haftada bir saat oku-
tulan bu ders için ortl kıtada 200-250 sahifelik bol resimli, ilmt ve tedris! kıy· 
meti yolunda, amell bir rehper mahiyetinde ders kitabı yazmak istiyenlerin bu
lundukları mahallerde kız liseleri veya muall\m mekteplerine yahut Vekilet Neşri· 
yat Müdürlüğüne müracaat ederek müfredat programının suretini istemeleri ve 
yazacakları eserlerin makine ile tebyiz edilmiş ikişer nüsha müsveddelerini Şubat 

9St gayesine kadar Talim ve Terbiye dairesine te!llm t!ylemelerl lbımdır. 
Tetkik edilen kirplar arasında en muvaflk gö üleni VekA.letçe bastırılacak ve 

diğer k:ıbul edilenler de mektep kitapları listesine ithal olunacaktır. 

DİKKAT EDlNIZ, RER 'NEVi EV 
EŞYASINJN LEKELERİNi VIM 
llE KADAR ÇABUK ÇIKARIYOR 

·~. -·· t.ı.,ıı ............. . ,...,.., .. , ... 111 .. vı. 111 .... .., ... .ı. .... ,. ........ . 
VI• __.,,, tt.ıı.t, ,., N _ ... ,_. 

• Mir• ta .. ıan• t.M111ar. Mit ffrll 
lılr n r.ııt ....... WW'la al .. lllr ......... 
layııtlur. 

"" "' ,__ ... l'IM "' .. vı.ı .,,.,.. 
ft bnıöirıa nalaJfftlL Ollılıat ..... JIC 
" ııllllk ...... ., , ...... lıaylıal•r.,. Mlf •" ..,... .. .... , ,.,.., " ,. .......... . 
t111m1titıdf lııı,. dürtü rımısli.t 
, i'i" Vim idimaı cdlrıİ•. 

'- Du•clcrln tıaııttd. Porr Scıııb,.ı, lncıtıa.. 

'u-v ••·02•••. 

Körnürciyan Beyin Aıarından 
Amelt ve tatbikt kambiyo 50 
Ticari mel-Qmat ve bankacılık 150 
İktıast ilmi ı 25 
Amelf hes bı ticart ı 20 
Ameli usulü defteri 4 kısım t 50 
Amerikan usulü : Yevm. D. Kebir 7 5 
Yeni muhasebe usulü 175 ---- ------ -.-
-VAK iT ı n, 
IKüçük ilftnlarıı .. . 
·--.. -· .. Her ~!in n•fl'Oluııw ·--·-· 

•••••••••Tarife••••••••. • : 1 Def alık turu' JO . • • 
:2 •• $0: 
: s • 6$ : • • • 
: 4 • • 2$ : 
: ihtivaç kalmavın- : 
: cava kadar ( azamr 100 ! 
: 1 O defa) 114n edil- • 
: mek üzere mah/u : 
• • • Abonelerimizin her Uç ayhAt lçtn ~ 
: bir def uı meccanen. • • • 
• ~ 11urı geçen UAnlana fazla 'atın : 
: lçln 5 er kuruş zammolunor. • 
~ •••••••••••••••••••••••• ! 

T AKSlTLE ISMARLAMA -
35 Liradan hazır 12 liradan iti
baren elbiseler, paltolar, mu-
ıambalar. Hergün saat 9-2 ara
sında Sultanhamamında banka-
lar sırasında Dikranyan hanında 
bir numaraya müracaat. ( 3 ) 

Para kazanmak ister misiniz? 
- Herkes için kolay bir iş var işiniz 
olmadığı zamanlardan istifade edeceksi
niz 2·4 arasında müracaat 

İstanbul dördüncü Vakıf han içinde 
Unlon Kolresriat (8) 

Pi re-Is h n~eriye 
pnstosı 

( iznıir } ~:::~:v~I S H l ı İÔd~ 
Galata rıhtımında kalkarak 
çarşamba 11babı lzmire 

pertembe ıabahı Pire· 
ye cumartesi sabahı Iakende

riyeye varacakbr. Iskenderiye
den pazartesi 15 te kalkarak 
çarşamba günü Pireye uğnya
rak Perşembe günU .. lstaobula 
gelecektir. 

1 
ISKENDERIYEDEN aktarma I 

PORTSAIT için de eşya ka- 1 
bul olunur. 1 

ldare levazıtıı ambannda te
raküm eden •e takriben 4000 
tane müstamel çimenle çuvalı 
ile tahminen 6000 kilo kadar 
çuval ve kancveçe parç•ları 
açık arttırma ile satılığa çıka
rılmıştır. lstiyenlerin 13-birinci
teşrin 930 tarihinde depozito 
akçelerile levazım mUdtırlliğli
ne gelmeleri. ._ _______ \ 
~ adık ''iii~1ôiriderıei2':Purıarı· l 

Karadeniz · 
Muntazsm ve Lüks voslası 

iNöNO 
Vapuzu 7 rUnü ak
kinunueveıPOZ8 r ıamı Sir· 
keci rıhtımından hareketle 
(Zonguldak, inebolu, Ayancık, 
S•msun, Ordu, Giresun, Trab
zon ve Rize ) ye azimet •e 
avdet edecektir. 

Tafsillt için Sirkecide 
Meymenet hanı altında acen
talığına müracaat . 

Telf. lstanbul 2134 

.-.. - .. ~ Bu sene ....... mat 

Kürkler 
modadır 

Güzel ve iyi bir kürk sahi
bi olmak için daima Beyoğ
lun 'da istiklal caddesinde 

391 No. 

EPRlEM. 

ldare etıbbası tarafından muayene edilerek vazifeye kabel 
edileceklerden mektep tasdiknamesi, nüfua teskeresi, askeri 11 

sikalar, mahalle ve zabıta hüsnühal ilmühaberi aranılır. Ayn~ 
da şimendifer mektebini ikmalden sonra üç sene Devlet de
mir yolları hutulunda çahşacağma dair Noterden musaddak ye 
bir kefil göaterilerek 200 liralık taahhütname ahnır. 

Yalnız iıtasyonlara gönderilen ıaldrtlere idare ancak bir ya• 
taklık yer ıösterir. Ve takirt yatağını kendi tedarike mecburdut• 

imtihanda müsavi derecede kalanlardan ecnebi liunına Yakıf 
oJanlarla bekirlar tercih olunur. 

Şimdilik ihtiyaç olan 10 kiti alındıktan sonra diğer muvaffak 
olanlar bilahare lüzum hasıl oldukça adreslerinden araoılaca~ 
!ardır. Gerek eTvelce milracaat edip müsabakaya intizarlan fY 
fahen veya tahriren tebliğ olunanlar we gerek yenidea talip 
olanlar bu ilioda bildirilen yerlere müracaat etmelidirler. MUrW' 
caatlar 17-12-930 saat on dörde kadar kabul edilir. ..... 

Adi zencir, çinko Jevba, antimuvan, muhtelif teller ve k: 1",._ 
malzemesinin kapalı zarfla münakasası 29 birinci .klnun 9~ pa~~ 
tesi günll saat 16 da Ankarada Devlet Demıryollan ıdarUIJl"
yapılecaktar. ~ 

Münakasaya iştirak edeceklerin le lif mektuplarını ve muviB, 
teminatların• aynı gllnde saat 15,30 a kadar komisyon kltiplijİI" 
vermeleri lazımdır. , 

Talipler münakasa şartnamelerini bet lira mukabilinde ~ 
rada ve Haydarpaşada ldare veznelerinden tedarik edebilirler. 

,,. . . 
Gupilya, çelik bilya, mentefe, kilit, mandal, rapti_ye, m~ 

ve sairenin kapalı zarfla münakasası 29 birinci. klnun 9.30 P~ 
tesi günü saat 15,30 da Ankara Devlet Demıryolları ıdar_,..-

yapılacaktır • Jı-' 
Münakasaya iıtirak edeceklerin teklif mekt~plarını ~e ~~vak.,r' 

teminatlarını aynı günde saat 15e kadar komı•yon kltipligme 
meleri lazımdır. · .. ....ı..ı 

Talipler münakasa şartnamelerini beı lira mukabilinde A.P" 

rada ve Haydarpaıada idare veznelerinden tedarik edebilirler• 

• • • 
Eşkal, eb'at ve evsafı olbaptaki şartnamesinde yazılı 75('1iJ 

adet ahıap kayın traTersi kapalı zarfla mfinakasaya konmuttut• 
Münakasa 22-12-930 pazartesi gtınnA 'le an.ı aaa11Stad• 

Devlet Demiryolları idaresinde y• p lacaktır. t 
Münakasaya i~tir~.k edeceklerin teklif mektuplannı ve mu~ak:. 

teminatlarmı aynı gunde saat 14,30 a kadar münakasa komı•1 
kitipliğine Termeleri llzımdır. • 

Talipler münakasa şartnamelerini 25 lira mukabilinde Aok• 
rada ve Haydarpaşa idare Teznelerinden tedarik edebilirler• 

* • * 
Muhtelif fırçalar kapalı zarfla münakasaya konmuıtur. .-

Münakasa 5-1·931 pazartesi günü saat 15 te Ankarada pe 
let D emiryolları idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya ittirak edeceklerin tekbf mektuplannı 
vakkate timinatlarıoı ayni günde saat 14, 30 a kadar 
komisyonu kitipliiine vermeleri lbımdır. · 
Talipler münakasa fartnamelerini fiç lira mukabilinde •. : 

karada ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebılır 
Kürk ticarethanesine giderler • * * la 
-• Fiatlar her yerden ehvendir 4-., . pp• 
. - Muhtelif taransmiıyon Te balata kayıılarile bez hortumlar ,ıj 

Doktor zarfla münakasaya konmuştur. Mnnakasa S - 1 - 9 31 pas~ el• 
günü saat 15, 30 da Ankarada Devlet Demiryollan idaretiO Hafız Cenıal 

llFDoğum ve :~adın hastalıkları HALlS KANLL - Beyaz Legorn, Cumadan maada hergün öğ-
ım mütehassısı Kırmızı Rod, Siyah Bres, San Orping- (l4 16) d 1 

yapılacaktır. o· 
Münakasaya ittirak edeceklerin teklif mektuplannı ve 1~ 

vakkat teminatlarını ayni günde saat 15 e kadar .mD_...
komisyonu kitipliğine vermeleri ;1zımdır. 411 

Talipler münakasa tartnamelerini 3 lira mukabilinde :A.11k.,. 

11H~!. ,!!:r.!~~=!..~!:1MU~~~!ııw~!!~~~!?..~,~~n!!.~~.?.,~,,.w~ı~~~~~!~~ 
Mes'ul müdür Refik ~ 

Doktor ton piliç ve horozlar. leden sonra saat - e s· 

H •• • N •t Kızıltoprakta Papazbahçesinde M. tanbulda Divan yolunda 118 nu-
USe yın aşı Nurettin tavukhanesinde cumalan :re- maralı hususi kabinesinde hu-

Türbe, eski Hilaliabmer binası kabet kabul etmez fiatlerle satılmakta· talanın kabul eder. 
No. 10 Tel. lstefon : 2622 dır. 

~!!!!!!!!~~~~!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!~! (2) lstanbul: T eJ .2398 


