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H.F.nınBir Kısım Meb'uşlan Vikyetlerde Fıfka-TeskifAb~ı Kontrol Edecekler 

..... k Fırkasında dünkii 
müzakereler 

Ankara, 10 (Telefon) - Halk Fm.,,..a yeni tefkil o.._ 
tefkilit Ye proıram eac:Bmeai ba,ea tekrar toplaaarak pç 
nkte kadar hararetli mllzakerede bahmda. 

Farka meb'ularından budarmm, ftllyetlercleld fub tııf•C 
tm kontrol etmek ve tetlrilat hanmncla icap eden tedW.W 
0 9*ak için villyetlere g&aderilecelderi tabmia oluama1da4*. 

v ... mda farka meclia ırupa bir içtima ,........ -
macla mlhim maelelerin banretle mtbakere ... celi 11111•1-
mekteclir. 

62 bin lngılı~ /ırası 

Gayri mübadillere tevzi 
ekli hakkında son karar 
arbl Trakya mültecilerinin de 
ifada etmeleri dü,UnQIQyor 

. 
·~_...., ............ .. 

• • ~ 10 (Telef•) - Ya
- .. , L ..... •lpne9 62 bJa Jap 

laaldaacla Huici1e Yeklle
~ S...ekllete blldirdlil mi
fi ... itibarile mlabettir. 
~ bua b,.tlar .... v .. 

.....ıeketlerine .Silmek 
~ baiz olmayan Garbi T· 
..ac,a m&ltecllerinin de ba pat.:. mllltefit olmalan fikriw.. 

v..._ heyeti bagllDlercle ha 
t.i loııi bir karan Htlıyac:akbr • 
..,.,.,.... Gayri mllbadiBere 

-... •ahaldı akbr. 

BugiJn cılaan harbi 
Mil.tarekeainin 

Yıl dönilmiJcliJr 
........ ........ • ..... ,... ....... JD17etl, .... ellaai ..na•ı te.ıa et-

u lllCt ·~ • llhidtr. U ... enel mek hUMUda bitin mllletlerl birden 
....... ı 11 ._ ... ..ı harbia ilk •1- memnan edecek lmnetU bir adım ata-
tank..ı •••'"-. n ...,ltp Alw- _..r. 
P manpl I' ... b...t.. altlHa T•llhatı tallc1lt etmek I~ inlkerrer 
balam kıtaaa U,. liWa1anal terk· albrrer Japrlaa ı~ıar daba tera-
et.JftL aelerla Jıammah •-w.ı •arnn...., 

Bastın en ...... .Uletlerl, blrlhlri· top fabrlkalarmm mtltlılt kuaacnu a
Dl botmak ip. llhillhi u.rıae aldı· saltlmt dftlldlr. 
ran b171k llarbfa ilk darakladtli ta- B ·. db,..... bir tek harp slrdl· 
rlhl ıtlala J'lldla ... dlr. .. .. • ld 111 IPI••~ iki arp 
o ... den IJqlae kadar ne old11, ~ ,.pı& Bana nıPa-. ne kadar lltllaa· 

koafenM teplaam, kq ........... 
....... .. 1191 lftl.a ~ Wr ...._ wr- .. ..,...... ld ..na 70hmu • kattet-
._... ...,.. .. , •• r u .... 1an ataa da w. •l117DJ'U. 

VU.. ........... ..._ al- Ua11111 barp lllıliPled badal tSlt 
•11•111 •• •• .....,.._ AbUI Ce- ..ıerıer. 

Amerika Tıcaret MtJatefari 

Dan Istanbul gazetecile
rine beyanatta bulundu 

. 
Şelarimizdt tetlıik için lzmir 

ve #\dcınaya gidecek 

V-A·K-1-T ,,. 
s ....... ....,. 
bpoı •ı No. Si 

Vasıf Beyin 
verdiği ceva 

tolile ,..... • 
makal•in wllnua "E7 mil• 
lal, ............. dir. Ba .... 
rip bqbk laeu: 

- Ç.....-tm hot geldll d .. 
mek .......... Yeriyor. Ba ma
kaleci• z.,..a &.im B. bir MJli 
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~ ~KIT ın TILCRAlvH!a 
iktisat vekıJi 

Nuhtelif işler hakkında be
yanatta bulunuyor 

Ankara. 10 - lktısat Vekili Musta· 
fa Şeref Dey dedi ki: 

- Hükumetin iktısat programı hn· ı 
len proje halindedir. Henüz halk fır
kası tarafından müzakere \'e münaka 
sası icra edilerek tasdik olunmamıştır. 
nu itibar ile bu program henüz fırka· 
nm programı adrledilemez.Program, fır 
kaca kabul edildikten onradır ki tat. 
bik edilebilecektir. 

- Devletle tirilmesi mevzuu bahi" o 
lan san'at şubesi var mıdır? j 

- Ha)ır, şimdilik böyle bir snn•at 
ubesi yoktur ve düşünülmüyor. 

- Traktör tecrübeleri ne \'azi~ ette
dir? 

- Tecrübelerin neticesile bizzat meşl 
gul oluyorum, tecrübeleri yapan Jüri 
heyetinden müstal-il olarak teşkil edi
len bir komis,>on birkaç güne kadar tec 
rübcnin verdiği neticeleri tetkik edecek 
\e hir karar verecektir. 

- Sana,> iin himayesi meselesinde hü 
kQmetin noktai nazarı nedir? 

- Hükumet, iptidai maddeleri mem 
lekette yetişen snnayiin himayesini da 
ha muvafık görmektedir. Teşviki sana 
yi kanununun çizdiği yol dairesinde ve 
bu hedefe doğru gitmeğe çnhşacağız. 

1·ürk - Yunan do luğu 
ve lngilizler 

Atina, 10 (Aneksa) - J,ondradan tel 
grafla bildirildiğine göre Ob erver ga
zetesi, dünkü nüshasında Venizelosun 
Ankara seyahatine pek teveccühkftr bir 

başmakale talı i etmi:. tir. Başmakale-

J\J. \lusoliııı 

f' ariciye Vekilimizi 
tebrik etti 

Bir derecf"'Iİ intihfap 
Soylendlğine ~or e kedınler de 

meb'ua oleb l•cekler 
Ankara, 9 - Bazı mahafilde beyan o 

lunduğuna göre bir dere<"eli intihap ve 
Ankara, 10 (A.A.) - Türk - kadınlann da meb'us olabilmeleri hak

Yunan bitaraflık uzlaşma ve ha-
kem muahedesinin imzası mlina
sebctile Hariciye vekili Tevfik 
Rü9tü B. le ltalya Ba9vekili M. 
Muısolini arasında atideki telg
raflar tea~i edilmiı,tir: 

Türk - Yunan bitaraflık uı:laı
ma YC hakem muahedesinin im
zası anında zatı devletlerinin 

kındaki kanunlar hu sene meclisin tnti· 
line yakın intaç ,.e ikmal edilerek l\fec· 
listen çıkarılacaktır. 

Bu münasebetle meb·us intihabı ka
nununda lfızımgelen tadilat ta yapıla· 
c:ıkhr. 

H. F. encümenleri 
ıönderdiği telgrafı büyük bir Ankara, 10 - Halk fırkası teşkilat 
memnuniyetle aldım. Muahcdenin heyetinin . intihap ettiği encümenler fa· 
tahakkuku husuıundaki meıayii aliyete geçtiler. Bu encümenlerden e· 
deYletlerinden dolayı ıizi tebrik serleri bir an evvel meydana Çlkarma 
eder ve bu vesile ile derin dost- lanna intizar edilenler, teşkilat ve in· 
luk hiasiyatımı teyit eylerim. tihabat encümeni ile nizamname ve 

B. l\1ussolini program encümenleridir. 
Türkiye ile Yunanistan beynin- Bu encümenler ilk iş olarak fırkanın 

de mevcut malt mahiyetteki esaslı ve mufassal bir programını ha
mütkülita nihayet •ermiş olan zırhyacaklardır. Ayni umanda fırka 
itilifatı takiben vücuda getirilen nizamnamesi de yeniden tetkik edilecek 
Türk • Yunan bitarafhk u:dqma ve lüzum görülürse, fırka katibi umu
ve hakem muahedesinin imza mtsi kongreyi davet edecektir. 
edilmek Ozre olduğu ıu anda Te kilit heyeti içtimalarında, hükQ. 
işbu imıa keyfiyeti ile teeyyftt metin başlıca icraatı, umumt ihtiyaçlar 
edecek olan bu itilAfı teshil zım- ve şiUyetler, memleket ve intihabat iş 
nmda zatı devletleri tarahndan Leri, fırkaların vaziyeti tamamen görü
izhar buyurulan mesaiden dolayı şülmüş ve içtimalara riyaset eden Is 
en samimi ve doıtane tqekkU- met Paşa, teşkflAt memıuplannın arzu 
ratımı size ifade etmekle bah- ve temennilerini halfi!'m. ederek, bunla
tiyanm. rın hepsine cevap olacak tarzda izahat 

Tevfik Rüştü ta bulunmuştur. Bu i7.ahatm ihtiva et. 

de, "M. \'enizclosun Ankara ıo;eyahati, Aık 1 eıhıatn oürümlerl 
öyle bir Türk - Yunan do tluğu ihda Ankara, 10 _ Askeri eşhaa tarafın· fedilmekudir. _ 

tiği esaslara büyük bir ehemmiyet at. 

etti ki bütün siyaset alemi, hu sayanı dan icılenen cürümlerin af ve tecili hak- Fırkanın taşra teşkilUı taayyun e
t~.kdir. 1:1h~n·ülden. dola),, hay;et ile kınd; milli müdafaa encümeninde birıdincJye kadar, müfettişler fırka emrin 
gozlerını oguyor., dıyor. layiha mevcut bulunmaktadır. de bulunacaklardır. 

Observer gazetesi, bu yeni \'3?.iyetin 
ihdasında 1. Venizelosla beraber [ev
i :ılftde çalı mış olan lsmet Paşaya bİJ" 
hissei şeref ve takdir ayırmakta ve An. 
karada imzalanan itilafların ~arkı ka· 
ripte siyasi vaziyetin inkişafı fçin yeni 
bir s:ıfha vadettiğini kaydetmektedir. 
(Observer) gazete inin ciddiyet ve e
hemmiyeti nazan itibara alınır a, bu 
mütalcatı, lngiliz hariche nezaretinin 
'aziyetin bu tarzda inkişafından dola
yı memnuniyetini gö<:terme i itibarile 
sayanı kayit \'e dikkat te1ftkki edilme]\. 
tedir. 

yanmı' yakıİ~ış: B~ ya~ıyı~fra
dık, eledik, süzdük. Jçinden 
şu milcevherler çıktı :: 

lıin alaya tahammülü oJsaydı; 
«Halk Fırka9ı beni muhayyer 

satın almı~tı; şimdi beğenmedi, 
size iade etti.» derdim. 

• 

Maltayada Neler Oluyor? 

Halkı lngiltereye karşı is
yana sevkeden gazeteler 
bu ltalyan gazetelerinin hariçten 
yardım gördükleri söylenıyor 

Kabı/ olur mu? 

ek eplerden im ıh oları 
kaldırma • • 

j 
• " 1 ıçın 

i zım mektep müdür erımız, ho
calarımız ne dıyorlar? 

HAKKI SÜHA B. MEHMET NURETTiN B. SADRI ETEM B. 
Evvelki günkU sayımızda in- nelerin me~aisini bir mizana bir pl:in

giliz muharrirlerınden H. Con çoya tabi tutmak şeklinde vaki olan 

k d h. b imtihanları kaldırmak. mekteplerin ol· lnglandın me ter e ı imti anlar 
k dukça sarih bir hakkını tanımamak o-

aleyhinde bir ma alesini lngiliz 
ki d 

lur ... 
mecmualarından na en ercet- Bu imtihanları değil, eski zamanlar 
miıtik. M. Con lngland bu ma- dan kalmış olan imtihan telakkilerini 
kalesinde ezcümle mekteplerde deği~tirmek lazımdır. Talebenin bir sis· 
şimdiye kadar takip edilen imti- tem dahilinde çalışma mı temin icap e
han usulünin tamamile sakım der. Çocukların gayrimuntazam çalışa· 

k 
rak, yahut hiç çalı:;;mıyarak yumurta· 

ve muzır oldug· unu, me tepte 
nm kapıya gelmesini beklemeleri yüzün 

biltnn sene yorulmu, olan bir dendir ki hazan kı ·a bir zamanda pek 
çocufun imtihana çalıımak için fazla çalışarak sıhhatleri bozulur. 
yapacatı büyük dimaği faaliyc- Talebeyi hislerini idareye, düşünmt 
tile osabi ye hasta düteceğini ğe ve icat fikrine sahip olmağa alıştı· 

racak bir talim adamı imtihanın alet· söyliyor. 
Bu mesele etrafında maarifçi- hinde bulunmağa lüı.um görmez .. 

Mister England'ın bir fikrine kıs· 
lerimizin ne düıOndUklerini der- men taraftar oluyorum: 
ce devam ediyoruz: Her hangi bir mesleğe girecek olaJt 

Sadr Ethem Bey gencin elinde şehadetname bulunurs9 
TOr - talyan ticaret bekt b- bunu bir huccet saymak doğrudur; bll• 

• . d S d . E h o gence uzun mco~i oeueıerının verd~1 

leri mualhmlerın en a rı t em bir haktır. Fakat şehadetnamesi olrnfl· 
bey diyor ki: yıp ta 0 sahada müstesna bir kabmye· 

imtihan meselesi hakkında ben faz· ti olanlan her hangi bir müsabaka irt'' 
la bir şey söylemiyeceğim. Şu ka~anm tihanınn girmekten menetmek doğru 01 
söyliyeyim ki, bence mektep genç ınsan maz... 
)arı hayat ve cemiyet atelyesinde usta Fakat bu öyle bir noktadır ki iınti· 
bir işçi olarak yetiştirecek çırak yuva· hanlann bırakılması ve yahut kald1' 

sıdır. nlmasile doğrudan doğruya alakad9! 
Hayattan ve cemiyetten uzak, kendi değildir; mektep haricinde kalmış isti" 

kendine aleJacaip manasız, .m~vaffak~· datlan kaybetmemek endişesinden doi 
yetsiz, bilgisiz adnmlar yetıştıren mil· mu!=! bir tavsiyedir. 
csseseJerde imtihan, şehadetname bir :. Hıkkt Süha B. 
nevi engiz.isyon mezalimi gibi bir şey 0 • Istanbul Erkek lisesi mualli~-
lur. lerinden Hakkı Süha bey dı· 

Bence imtihan mes'ele~ini değil mek k" , 
tebin rolünü yapıp yapmadığını tetkik y~~ti~~nlnn kaldırmak, i tidadın h~~ 

l "d" k · n·· n it•~ etme ı ır. kını çiğnemek deme tır. unyanı , 
Nurettin B. bir tarafında ilim başıbozukluğuna 1e 

lstanbul Erkek liıeai ve F eyı:i verilemez. . o-
ati Kız liıeıi muallimlerinden B:ıhsettiğiniz _I~gilizi~. fikirlcrin1

0
e 

Mehmet Nurettin bey diyor ki: kudum. Onların ıçınde munaka~yıı- 1" 
lnglliz.ce Pt'aron's mecmuasında Mis ğer bir nokta olduğunu zannetmıyor\lıoi 

l 'f lı' t "hl r" hu mev7.:uun es ter England'ın imtihanlar hakkında er ıye arı e ~. :. 1 ııf 
Ben halka bukadar seneden

beri bir köpek sıdakatile hizmet 
etmiş bir adamım. 

l ·~· · ·· · de LınJerce munaka~ 

lyazmış olduğu yazıyı okudum. Evvela ıgmı, uıerın ... .. . :. ntd' 
,şunu ~öyllyeyim ki bu yazı nlelade bir yapıldığını ~ok a~ık g~ster.ır. O h ulıl 
musahabedir ve ilmt bir kıymeti haiz ol tekrarlarından nasıl hır faıde um .. 

Bütlln Türaiyeye bir daha ill
na lüzum göriirUm ki dünyada 
en namuslu adam ancak benim 
kadar ra,.~usludur ve dünyada 
en namustu gazeteci ancak be
nim kadar namusludur. 

• 
Büyük Emperyal oteline 150 

lira borç bırak arak geldim; fak at 
Allah şahittir, gam yemiyorum. 

• 
Acaba bu enailiği ben neden 

yaptım, dolabı çatır çatır dönen 
Zeynel Besim B. • neden bu de
ğirmene kıya takta da kendi 
çarkına suikastte bulundu ? 

• 
Ben Halk fırka sına mensup f 

olup halka eliman ~ektiren ha-1 

riılere Muarızım. 

lf 

ti. e -
Maltadan bir manzara 

Malta baıvekili Lort Stiklant Ma ltada italyayı ınüdafaa e~en 
l:ondrada bulunmaktadır. Ken- gazetelerin lnıiltere kıralına ıtaa 
disi, Lortlar kamaraımın bir iç· ten feragat ederek bat~• ~i~ 
timaında bir nutuk irat ederek sultaya itaati tavıiye ettılderını 
fU sözleri ıöylemiıtir: de ilA•e etmiştir. 

"Maltada, Italyanca çıkan bazı Malta bqvekilinln bu beya-
gazeteler, Jnıiltere kıral ailesi nah nıcrine mOıtemlekAt nazın 
hakkında bir çok iftiralar taıni Lort Pasfilt, Maltanın uaziyetini 
etmekte ve lngiliı olan her şeye deiiıtirmek için hiç bir sebep 
şiddetli hücumlarda bulunmak- bulunmadığloı ı6yzemit •e Lort-
tadır. Onların ıöyledikleri ıö:ı- lara bu hususta teminat vermiıtir. 
leri burada tekrar edemem. 

Bu kuponu keJip birikti-

f lalicın ıztullbını 
ediyorum. 

"Bunda11 baıka MaltaDın, ltal
yaya •erilmeıini iıteyen adavet
Arkane proparandalarda eksik 

terennüm il deiildir. Bu gazetelerin hariçten 

1 
yardım g6rdOklerine dair bar.ı 

rinis ; bir sırtı kponu ge• 

flı~n VAKıTın t'llrlfl tiirll1 

hediyelerinden birini 

maktan uzaktır. Bununla beraber tas· yor? . . . hOCl' 
dik edilmesi lı\ıımgelen bir hakikati .Mes'e}eye başka hır zavt)eden, 'f 1~ 
ifade ediyor: "Hayatta muvaffak olnn hk kösesinden hakar ak, "VAKi ~ti 
birçok büyükler mektep şehadetnamesi ı kıymetli ~ahifesinde buna yer ve~I 01· 
taşımıyorlar ve bugünkü imtihan mik- cömertliğini fazla .hulma~_ak kn~!iıt I· 
,·aslarlle çocuklann ıstıdat ve a ı ı· m .. "' . . k b'J" I az Beı·eket versın bu comertltg ,,, 
J h'tl · · h rekcte " yetlerini, olduğu gibi, takdir etmek çok t;inde mektep mu 1 ~r~~ı a .• ·n set>l' 

·· k""ld"" jtiren, bir gaye var, kı comerth~ı muş u ur.~ . 
. . . . "h kl hini de ilah edıyor. 

Eskıdenberı bızde ımtı an çocu ara -------~ 
ı tırap veren bir mecburiyet oluyordu. 
Türk maarif makinesi bu ıstırabı tak· 
dir etmiş n imtihan usulünü kısmen 
kaldırmış olmakla iftihar edebilir. 

BugUn ilk ve orta mekteplerle lise
lerin mezuniyet sınıflarından başka hiç 
bir yerde imtihan yoktur. 

Talebe, bilmediği, beklemediği bir za. 
manda h~aeının soracağı suallere Ct'

vap yazarak bir yoklamaya tabi olur. 
Bugün, talebeye önceden haber veril
mez. Yalnız.&), muayyendir; buda yok· 
hyacak kndnr ders birikme i için alın· 
mış bir tedbirden başka bir şey değil
dir. Şu halde gençlerin kabiliyetlerini 
baltaladığı "IÖylenen imtihan Türk 
mektebinde artık bir ı tırap olmaktan 1 

~ıkmış, bir srnıf yoklaması. ani bir mü· 

Tıcaret ~a::!ındaı , i 
lktiıet vek61etinin bir te,"'1~, 

ihracat emtiamızın tahhl ıc· 
iıtandardizesi için ticaret rn~·" 
tebinde açılacak laburatu\'a • 

. d'I k oıere hazırlıkları 1kmal e ı me 

d~ i~ 
iktisat vekaleti dün bunun de' 

ticaret odasına bir taıniın ~a~h•'I 
rerek dahilde imal ve ıstı 0 e• 
olunan mevaddan birer nu~~dir' 
nin mektebe yollanmasını bı 
miştir. 

Darü)f ün un divanı yıır1" 
topa lnıyor. ;I~ 

Ne yapa:11m sırası gelince ıll
rünmcktcn de zevk alanlardanım. 1 

deliil de vardır.,, 
Malta baıvekili bundan ıoora 

wkere sühuletine inmiştir. 
hendi -'~Ç'P 4_ı_a_c_a_h_t_ır _ _...: Mezuniyet sınıflarında ise uzun se·ı 

Yeni Darülfilnun dl'va~ıtçe~ 
içtimaını yarın yapacak, bu 
tetkik edecektir. 
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Tayyare Piyankosunun Dördüncü Keşidesi Bugün Yapılıyor 
Ad_lly~ 

20 sene hapis 
Hapisanedchi cinc!J'etin mu

halu:mei bir celaede bllti 
1stanbul ağır ceu mahkeme

sinde don yeni ve mühim bir 
katil davasının ril'yetine baılan
mıf, muhakeme bir celtede bit
mi,tir. 

Vak'a birkaç ay evvel hapiaa
nede olmuştur. Katilden on iki 
buçuk seneye mahköm Akhisarlı 
Aptullah, izalei bikirden iki bu
çuk ıeneye mahkum Mehmet 
Fikri iıminde bir genci, eline 
geçirdiği makasın bir parçaaile 
öldürmllş, hırsızlıktan on sene
ye mahkum Klmili de bu arada 
bq yerinden yaralamııtır. Sebep 
olarak, Abtullahıo, Fikrinin ken
disine yilz vermeyip te Kimil 
ile konuımasma kızması Te ne
ticede arada çıkan kavga oldu
ğu zikredilmiı, Abtullah, kaTga
nm ıırf Fikrinin kendisine borcu 
olan bef Jira yatak parasını ver
memesinden çıktığını, Kimilin 
bu sebepten çıkan kavgaya Fik
riden tarafa çıkarak müdahale 
ettiğini, ikisinin bir olup kendi':' 
sinin üzerine aaldırdıklarım id
dia etmi§ti. 

Oüa mahkemede Kimil, da
vacı mevkiinde idi. Maznunun 
çocuğa •~ltaımak istediğini, ken
disinin menettiğini, buna kıza
rak üzerine hncumla makas sap
ladığını söyledi. 

Reis Nusret 8., maznun Ab
tullabı isticvap etti. O, bu iddi
ayı kabul etmiyordu: 

- Hayır, dedi. Fikri, kendi
sinden alacağım olan bet lira 
yatak parasını vermiyordu. Ben 
istiyordum, Kamil, ondan tarafa 
~kb. Ben «ten kanıma dedim. 
Vay, ıenmisin söyliyen. Fikri, 
Klmil, Uzerime atıldılar. O arada 
ne olmuş.•a olmuı iıte! 

On şahit dinlenildi. Aziz, Dur
ıun, Halil, Niyazi, Murat, Rifat, 
Mehmet Ali, Mehmet, Muıtafa, 
Mehmet Emin. Hapiaanede muh
telif maddelerden mabküm bu· 
lunan phitlerin hepıi hazırdı. 
Jandarma refakatinde getiriliyor, 
iaticvap olunuyorlardı. Bazıları 
•ak'avı ıörmediklerini s6ylediler, 
hudan, Aptullahın makas aap
ladıiını anlattılar. 

T abkikat safhası bitti. Mnd
dei umumi Burhanettin B., iddi
•narneaini serdetti. Vaz'iyeti e
laılı ve etrafla ıurette tesbit, 
tetkik, tahliletti. Cürllm aabit 
olrnUftur. Tehevvüren katilden 
l'e cerbten istedi. 

Mahkeme heyeti, mnzakereden 
•onra Abdullahın on beş sene ... 
llr hapse mahkum etti. Ancak 
~lca bir meseleden de on iki 
hııçuk •eneye mahk iim bulunu-

1~rdu. Bu nazarı dikkate alındı. 
~ceza birleştirildi. Netice ola

~· ' Aptullahın her iki mHele
en dolayı yirmi d6rt sene bir 
~- on l'Ün hapıedilmesi karar
-..tırıldı. 

Piyanko 
l>oh 

lr 0zııncu ier tibin dord'/lnciJ 
f1flde~ı bugtJn yapılıyor 

1 r 
Kabahat Kimde? f 1 -----

. , 
ŞEFiK BEY OSMAN BEY 

Nümerotaj fena 
Kabahati belediJ'• defl•r
darlığa, defterdarlık beJe

dipe)le plJkletiyor 
Belediyenin sokaklara koyduğu nu

numaralarla defterdahğın yeni mu· 
saf:akat tahririnde koyacağı numara
lar arasında teyat bu1unacağı ve mali
ye defterlerinin ihlal edileceği ileri sü· 
rülmektedir. Defterdarlık be1ediyenin 
ı:üır.erotajini fennt bulmamaktadır. 

Fennt nümerotajda numaralar dai
ma şehrin dışarısına doğru büyümek 
lazımdır. Kezalik büyük cadde1ere çı· 
kan sokak1arın içindeki mebaninin nu
maralan da cadde başlarında küçük
ten başlamak icap ederken bunlar ta
mamen aksi yapılmıştır, denilmekte
dir. 

Dün bu mesele hakkmda belediye ya
zı işleri mildilrü Osman B. şunlan söy
lemiştir: 

- " Nümerotajla bi1hassa ben meş
gul oldum. iddia edilen şeylerin hiç bi· 
ri yapılmamıştır. Biz maliyenin evvel
ki tahriri musakkafatında koyduğu nu· 
mara1an aynen değiştirdik yani numa
ralann yerleri değil levhalan değişti· 

rilmiştir. Kanun bize numaraların yer
lerini değ;ştirmek salUhiyeti verdiği hal 
de biz mrl bir kan§Jklıia meydan ver
memek isin numaralann yerlerini değiş 
tirmedik.• 

~arifte 1 Mühim bir kaçakçılık 
Mektepliler 

.. 
Vf ehmet Edip efendinin dükkan 

1394 tabanca 

Sinemalara gidemiyecekleri 
haberi nereden çıktı ? 
Liıe, orta ve ilk mektep ta

lebeıinin ıinemalara gitmeme
lerine dair vekaletin bir tamim 
gönderdiği yazılmıfb. Olln ma
arif idaresi nezdinde tahkikat 
yaptık. Öğrendik ki böyle bir 
tamim hakkında malumat olma
dığı gibi buna ibtimil de veril
memektedir. Böyle bir tamimin 
olsa olsa hıfzıssıhha kanununun 
12 yaşına kadar olan çocuklarm 
sinemalara gidiı\eri hakkındaki 
maddeıiJe allkadar bulunabile
ceii tahmin edilmektedir. Malüm 
olduğu Uzere bu kanun altı yatı· 
na kadar olan çocukların 
gündüz ve gece on iki yaıına Gümrif'lrten bir k4Ç111rçı ve 

uhiekA.r kumpanya~ı tara· 
kadar olanların da yalnız gece- fından kaçırılirken 
leri sinema Ye tiyatrolara kabul yakalandı 
edilmemelerini amir bulunmak· 
tadır. Bundan bir hafta e-n·eı Avrupadan 

şehrimize bir komisyoncu tarafından 
Bittabi kanun bu yaştaki mek- silahçı Mehmet ef. namına 8 sandık 

tep talebelerine de tamildir. mubtelif cins silah getirilmiş. bunlar 
Memleketimizde henüz çocuk hükumete aitmiş gibi gösterilerek şe
sinemaları te'ıis edilmediği cihet- bre ithal olunmuştur. 
le memnuniyetin bu yaı hududu Ayrıca bu sahtekarlığa ikinci bir sah-

tekarlık ta ilave edilmiş, resmi bir ma
baricinde kalan bütün mektep kamın mührü de istimal edilerek esa-
talebelerine te,mili kabil olamı- sen ithali memnu olan bu silahlara ait 
yacağı muhakkaktır. 2 bin lira kadar tutan gümrük resmin-

Emin in teftitleri den kurtulunmak istenilmiştir. 
Maarif emini Muzaffer B. ilk Fakat tam silahlar gümrükten çıka-
k l nlıp arabalara konulacağı zaman me· 

me tep erdeki toplu tedrisatın sele bir muhbir tarafından gümrük mü 
hllsnü tatbik ediJip edilmedij'İDİ fett:şlerine bildirilmiş derhal durduru
bizıat anlamak lizere dOnden Jarak kaçak silahlar musadere olun
itibaren biz.zat teftiılere batla- muştur. 
mıttır. Yapılan tahkikatta memleketin asa-

Muzaffer B. dün sabah erken- yiş ve selfunetini de alakadar eden bu 
den Istanbul ı inci ilk mektebe ehemmiyetli kaçak~ılık çok şayanı dik
gelmıı tedrisatı tetkik ederek kat safhalar arzzetmeğe başlamrş ilk 
muTafık bulmuctur. iş olarak malların sahibi Mehmet Edip 

Y Ef. aranmış Dursaya kaçtığı anlaşıl-

Kıbrıa Türkleri mışhr. 
1 Bunun üzerine keyfiyet Bursa zabıta nhiıarlarda Son Poıta ile gelen Kıbnıta 

sına bildirilmiş ve Mehmet ef. jandar-
MQık irat müdürünün beyanatı münteşir (Söz) gazetesinde o- ma delaletile şehrimize getirilmiştir. 
Bir müddetten beri Anadoluda tef ti. kunduğuna göre Kıbns Türkleri Jşin mürettipleri bu vaziyet karşısın· 

şatta bulunan ispirtolu içkiler inhisan Cilmhuriyet Bayramımızı bOyOk da hiç bir tevil yolu bulamamışlar, 
umumi müdürü Asım B. şehrimize dön- bir şenlik içinde kutlulamıılar ikinci müstantiklikçe yapılan tahkikat-
müş ve seyahatı hakkında şu izahatı b' N . B fı d ta Mehmet Edip efendinin ele başı ol-
••rmı',..tlr.· ve me uı ecata ey tara o an b" d 
n; :.' duğunda tes ıt e ilerek evinde taharri-

• Ayintap, Mersin, Adana ve Konya- nutuklar irat edil.m __ iı_t_ir_. ____ yat yapılmıştır. 
da teftiş ve tetkiklerde bulundum. A- -;

1 
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=k::;;.:..;.:,;:;:;;;====1 Alınan mütemmin malumata göre 

yintapta yeni bir fabrika açılmıştır. Kuç haberler kaçakçılar vasi bir kumpanya teşkilini 
Diier yerlerde yeni imalathane açıl- • TALiM VE TERBiYE REISLIGI düşünmüşler ve siparişlere delalet e

masma lüzum ve ihtiyaç görmedim. iz. -Maarif vekaleti talim ve terbiye riya den gayri müslim bir komisyoncu vası
mir seylabı do1ayısile halka yardım ı. tin 1 dan lhsa B yın· tayini tasile ilk işte muvaffak olunduğu tak-
. 'd •- ttil d zif 1 n se e aza ar n e . 

çın ı areye ı.cre p e en va e er ı e ·ıu irad arzedilmi,..t"r dırde kaçakçılığm devamini kararlaş-
! l ak .. 'd iz" • 1.~ mı eye -ııt ı . 

m~~ om. uz~re ı _ar~m. ın ıma <it *MiLLi MODAFAA MOSTEŞARI- tırmışlardır. 
mudurü lzmıre gonderılmıştır. Bu sene Bu hususta gü "k b -d- - s 
id in iht• tın kit' "kta d - Millt müdaf a vekile ti kara müsteşarlı· . mru aşmu uru ey-aren ıyaca a 1 mı r a u- · fı B. dün bir muharririmize demiştir 
züm satın alınmıştır. Bilhassa Ayın tap ğyna tayin edilen Derviş Pş. Ankaraya ki: 
v1~ havaimlisi1~den alkına~ ü~ttü?1ler çok ne. gelerek vazifeye başlamıştır. _" Ka~akçilik zabıta ve adliyeye in· 

18 ve a ata ço musaı ır. -• TiYATRO MEKTEBi HOCA ARI- tikal etmiştir. Kaçak silahlann miktarı 
I~mlr ~e havalisinde çok iyi mahsul YOR-lstanbulda açılan Tiyatro mek- 139-i tür. Bu işle alakadar memurlan· 

y~tişmi~tır. . . _ tebi önümüzdeki hafta içinde tedrisata mız vazif e1erini tamamile yapmışlar· 
Sl§lide ınşasma başlanan fki likor fal>- Fak t kt b" 11. dır Kaçakçılar ve ~ahtekar1ar iyi bil· -=•·-- . . . ba.q}ıyacaktır. a me e ın mua ım · . . . 
.1&.M1111nln klnunusanı nihayetıne kadar ~ .. t . t• melidirler ki Cilmhuriyet hükOmetinm 
ikmal edilecefi anlaşılmıştır. Bu mües- leri henüz taar:un_ e me~ış ır. . gümrüklerinde icrai faaliyet etmeğe 

Bor.ada• 
•• 
Unifiye 

D'fln Bor$ada aslı kıymetin· 
den y4rı yarı va a~a~ı dü~tlJ 

Anadolu Aksiyon ve obJigaai
yonu fiatları borsada nisbi bir 
istikrar göstermektedir. Evvelki 
gün 23,75 lirada kapanan bu 
tabvilit dUn muamele olmamııtır. 
Ünifiye iıe son gönlerde bor
sanın ıimdiye kadar hiç kayd
etmemiş bulunduğu bir derece
ye kıymeti asliyesinden yarı ya
rıya aıağı düşmüştür. 

Bir milyon sterlın alındı 
ihracatımızın devamı münase

betile kambiyo borsasına fazla 
sterlin arzı devam etmektedir. 
Dün borıada 79 bin Ingiliz lira
lık muamele olmuştur. Bunun 
32 bin isterlini konsorsiyom na
mına satan alınarak Oımanlı ban• 
kasına depo edilmiştir. 

Dün boru erklnıodan bir ıa
hn muharririmize ı6ylediğine 
g8re memleketin her hangi bir 
ithalit eşyası mukabilinde döviı 
ihtiyacım temin etmek ilzere bu
gün hiikfımetin elinde bir milyon 
küsur lsterlin bulunmaktadır. 

~~iyede: 

Şof6rleri kontrot 
Seyrüıefer memurları dün ıeh· 

rin iılek yol ağızlannda durarak 
otomobilleri çevirmitler ve toför
lerin ehliyet vesikalarına kontrol 
etmiılerdir. Donkü kontrolda 
bazı ehliyetsiz şoförler yakalan
mıştır. Bundan mada tramvaydan 
atlamak Ye ön sahanlıkta dur
mak kontrollan da yapılmlştır. 

Tehlike ltaretlerl 
Şehir haricindeki yollardaki 

kaza ve tehlike yerlerini göster
mek üzre yollara konacak bey• 
nelmilel 

0

İfaretler tamamen ha
zırlanmııtır. işaretlerin yerleri 
tesbit edilmektedir. Bir aya ka
dar itaretler konacaktır. 

Nümerotaj faaliyeti 
F eıhedilmek üzre olduğunu 

.evvelce yazdığımız numarataj 
mukavelesi mUteahhidin son bir 
teıebbiisü üzerine bu ayın niha
yetine kadar temdit edilmiştir. 
Mtıteahbit emaye lavhaları ya• 
pan fabrikanın livhalan zama
nında imal edememeaini ve bun• 
dan dolayı itin uzadığını bildir
miflir. 

Çatlayın havuz 

Beyazıt havuzunun beton olan 
zemini çatlamıf ve sular altında· 
ki su deposuna akmağa bqla· 
mııtır. Belediye bu çatlakların 
bilyUmemeıi için derhal tamire 
karar vermiş ve dnnden itibaren 
işe baılanmııhr. 

İnhtıarlarda: 

Tütün mıhıulümüz 

sese nefis yerli likörler çıkaracaktır. Mektebe terbıyeı bedenıye, edebıyat, imk!in bulamıyacaklardır. Bunlan RU
Diğer taraftan şarap imalatına ve ima- tiyatro nazariyatı, ameli ders mua11imi sumat daha Belçikadan çıkarken haber 
latm nefasetine de itina edilmektedir. olmak üzere dört muallim lazımdı-;:- almı11tı". :.':il_________ Memleketin her tarafından 

Sefaretlerde Terbiyei bedeniye muallimliğine Se- Viliyette gelen malfimata göre bu sene 
Fransız ıeflr"ı lim Sım BeyinJ ameli tiyatro dersi mu s:-f.' nizamnımeıl meıeleıl tütün mahsulnmnz çok bol ve 

allimliğine de Ertuğrul Muhsin Beyin 
Fransa sefiri M. Kont dö Şam- ta . 1 . h klanda D .. lbed . hl Serbest fırkanın dahili nizamnamesi nefistir. Bu meyanda dlin Gönan 

brön dün Ankaradan Istanbula t" Y;' :~· a yia vardıraru ayı mu · vildyet umuru hukukiye müdürlüğün- ticaret odasıda Gönanda bir mil-
F ın e ır şa • de tetkik edilmektedir. k d ~ 1 tU geldi. Bu giln eriköyUnde, mU- yon kilo mi tarın a sag am -

k 1 dır il 11 6 b I :ı Bu nizamnamedeki bir kelimeye U· tün yetitdigı-"ni tütiin inhisarına 
tare e YI un m m nase eti Şikayetler, temenniler~ muru hukukiyenin itiraz edeceği işaret 
ile yapılacak merasime iştirak · - bildirmiştir. idare bunun iç.in Gö-
edecektir. Kok k6mtfr0 naııl !HJiılıyor? edilmiş, buna mukabil S. fırka erkanı nana bir memur yollayacaktır. 

On k cul d da nizamnamenin hususi olması dola-
A vuatury a sefaret konıöında n ~ uy.u d arımız; an ve o- yısile hu kelimeyi değiştirmeğe kanuni Küçük tütün paketleri 

Cilmhuriyet illnıoın devir ae- tel aahıplerın en Hamza Bey bir mecburiyet görmediklerini bildir- Tütnn inhisar idaresi piyasaya 
nesinin tesit için Ayasp8fa A- matbaamıza müracaat etti. mlşlerdir. her tütünden içinde 10 aigara 
wıturya aefaretinde bir kabul Bu zat, kok kamürünün aatıf Dünkü tahkfkatımr7.a göre umura hu· bulunan küçük paketler çıkar-
reami yapılmıtbr. tarzından tiklyetçidir. Eskiden kukiye bu yüzden nizamnamenin ga..v· mağa karar vermiştir. 

Yoba şehrinde bir çatalla kam- ri kanuni ·o1duğuna karar verirse me· gg 

Fırkalarda yonlara yüklenen bu madde selenin, kanunu medeninin cemiye~ler ~hh..!_~~ 
Ya~lcuıuncu tertip tayyare pi
hu 

6 
°•unun dardftnctl keıideai 

8Q ile il .&il~den ıonra yapılacakhr 
43000'1d~nın en bllyiik ikramiyeai 
200ooQ hrad1r. Bundan batka 
~ • d 10000 liralık mükafatlar 

Cevdet Kerim ve Rükuettln B.ler timdi bayağı kürekle yüklenmek- ahkamı mucibince mahkemeye intikal Hıfzıstıhhı mecliıl 

ar ır. 

C. H. fırkaaı idare heyeti aza
sından CeYdet Kerim ve Rük
nettiD B. ler Taki olan davet 
lberioe Ankaraya ıitmiılerdir. 

te, bu yüzden bir rok toz; top- etmesi zarureti vardır. Y . H f hh k 
"' Mahaza itirazın mevzuunu bir keli· em 1 zıısı a anunu mu-

rak kar1fmaktadır. "b· kk 1 d k me teşkil ettiği cihetle meselenin bu cı ınce tefe Ü e ece ııbhi 
Hamza Bey merdinin nazarı :;afhayn intikal etr.1cden ha1Ii mümkün meclisinin bu hafta içinde ilk 

dikkatini celbetmektedir. telakki edilmektedi~. , içtimaını yapması muhtemeldir. 
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Uğursuz bir yıl dönümü 

~-V-AZ_A_N_=_O_ .. m_er_R_ı_z11._ ... ı KIZIL 
Bugün mütarekenin yıl dönümüdür. 

Mütareke, silahlann elden bırakıldığı 
devirlerin adıdır. Fakat Türk vatanın- T b t y S 
da bu kelimenin harpten daha korkunç, a u a pı cı ı 

1 - 51 - 1 

hücum ve istiladan daha kanlı bir ma· •Puakin. den Nakleden: ".uan Şükrü. . Başıza bugu·· n bı·r b d b 1 ' nası var. Bunun içindir ki o kelime geç İf 8 am U UD UZ. 
tikçe her Türk, vicdanında bir sızı ve Tabut yapıcısı "Adrian Prokhoroff,, uzak bir yere göndermıyerek kendılen -------------
yüzünde haksız bir tokat yanması du· un son eşyası durgun bakışlı bir çift ne yakın diğer bir "tabut yapıcısı,, ile - Dikakt et! Ali biatimizi kabul et- nun tarafından ayni şekilde kabul o 
yar. beygirin çektiği cenaze arabasına kon· uyuşacaklarından korkmağa başladı. miyecek olursa ona bir başkasını bula· lunmuş, ve ayni şekilde kovulmuştu. 

Kafkastan Basraya, Kanaldan Dic- muş, dördüncü defa olarak "Basmanni- Bu düşünceler ansızın kapıya vurulan cağımızı ihsas edecek sözler söyle! Bütün bunlarla bir şey yapılama· 
leye ve Makedonyadan ta Karpatlara a.. dan "Nikitskaia,, ya doğru ilerliyor- üç yumruk darbesi ile inkıtaa uğradı. Belki bu sözler onu yumuşatır. Onu bu yınca (Sad ibni Vakkas} ile Omerin oğ 
dayanan cephelerde dört yıl boğaz bo- du. Tabut yapıcısı bütün eşyası ile be- - Kimdir o? makamı bir kere daha zayi etmemek i· Iu Abdullar yoklandı. Evveıa Sade gi-
gaza çarpışan ordularımız yorgun ve raber göçüyordu .• Dükkanını kilitledik Kapı açıldı. İçeriye ilk bakışta bir çin teklifimizi kabule sevkeder. dildi. Sad şu cevabı vermişti: 
yaralı idi.SonraAmerikah bir sulh hav- ten sonra kapısının üzerine satılık ve- alman işçisi olduğu tahmin edilebilen Heyet hareket etmiş, Alinin e\·ine - Gerek benim, gerek Omerin 
varisi, yeni bir (Isa) ruhile ortaya atıl- ya kiralık olduğunu ilan eden bir levha bir adam girdi .. Neşeli bir tavırla ta- girmiş, onun tarafmdan kabul olunmuş oğlu Abdullahm bu şeylere tamaımlli 
mıştı. "Barışınızı" dedi ve mubariple- yapıştırdı ve ağır adımlarla yeni ika· but yapıcısına doğru ilerledi. Şimdi i- tu. Bunlann içinden biri kalkarak bir yoktur. Onun için teklifinizi reddediyo· 
rin haysiyetine, illkelerine bozggunluk metgarurun yolunu tuttu. şitmiş olsak gülmemize imkan olmıya· takım sözler söylemişti. rum. 
gelmiyecek çareler bulduğunu söyledi. Hayalini uzun müddet teshir eden cak tuhaf bir rus şivesi ile: - ümmet, her nasılsa başsız ,i.ılmış- - Fakat Sebe oğlunun heyeti ısrar 

Biz, zaten ne ülkelerimize yabancı ve oldukça mühim bir para mukabilin- - Affınızı rica ederim muhterem tır. Biz Osmanın katlini istemi-·orduk. etti: 
topraklar katmak, ne zengin komşuJan de eline geçen sarı boyalı küçük eve komşum dedi. Sizi rahatsız ettim. Si- Yalnız şikayetlerimizin nazarı rttı~kate -1\lüslümanJar darmadağınık oldu 
yağmaya vermek, ne de başka vatanla· yaklaştığı zaman; ihtiyar tabut yapıcı· zinle mümkün olduğu kadar çabulı: ta- alınmasını istihdaf etmekte idik. Tnnı- )ar, başsız kaldılar. Yazık değil mi? 
rın yangmlannda gururumuzu parlat- sı hiçbir heyecan duymadığını ve se- nışmak istedim. Ben kunduracıyrll'~ İS· madığımız, kim olduklarını bilmeıli~i- - Yazık mı değil mi o bize aittir. 
mak için muharebeye girmiştik. Gerçi vinmediğini anlıyarak kendi kendine mim "Gottlied Schultz,, dür. Sokağın miz bir takım adamlar bu cinayeti irti- Siz buradan defolunuz. .. 
bizim elimizde de silah var ve göğ. hayret eti. Evin yabancı eşiğine ayak ucunda tam sizin pencerelerinkle karşı kap etmişlerdir. Fakat, bu yüzde.ı üm· En son olarak gene Omerin oğluna 
sümüzden kan akıyor; fakat bu silahı bastığı zaman içerdeki karma karışık karşıya olan küçük evde oturuyorum ... metin başsız kalması icap etme~ Biz müracaat edildi, o da reddetti. 
sırf vatanımızı korumak için çekmiştik. hali görerek irkildi, Eski evinin on se· Yarm evleniyorum .• Sizi ve kızlarınızı sizden istirham ediyoruz. Siz bu ~· en i Müracat edilecek başka bir kimse 
ve yalnız şerefimize saldıranlarla boğu kiz senelik intizamı hatırına geldi ve yemeğe davet için geldim.,, Hiyık zatsınız. Bu işi deruhte ediniz. kalmamış gibi idi. Daha doğrusu, müf
şarak kan dökmüştük. derin derin içini çekti. lki yızı ve hiz Bu davet sarnimane kabul edildi. Hazreti Ali szün ilerisini dinlemek si sitlerin işine yarıyacak devlet ve hüku-

Amerikadan yükselen vicdan sesini metçisini ellerini çabuk tutmadıkların· Tabut yapıcısı komşusunun bu temiz temedi. Ayağa kalktı ve bağırdı: met başına geçerek hariçten gelecek 
işte bunun için yumuşak ve akla yakın dan dolayı azarladı ve sonra onlara kalpli haline teşekkürden sonra oturup - Buradan çıkıp gidiniz? kuvvetlerin takibatını durduracak, ve 
bulmuştuk. "Mondros,, a gidişimiz de bu yardım etmeğe başladı. Evin intizamı bir çay içmesini teklif etti- İki dost Alinin bu sayhası, Mısırlıların hep- bu suretle müfsitlerin bir anda mahve 
inanıştan ileri geliyordu. Eğer o müta pek az zaman içinde tesis edildi. Mu- derhal kaynaştılar. Ve konuşmağa baş sini titiretmişti. Bunların hepsi savuş- dilmelerine mani olacak bir kimse kal 
rekenin bir pusu, yeni cinayetler için kaddes tasvirlerle dolu tekne içinde ça· ladılar .. "Adrian" sordu: mak için yol ararken içlerinden biri A!i mamrştr. 
kurulmuş bir ılğ olduğunu bilse idik nak çömlek bulunan dolap, masa, sofa - Meslekin ile aran nasıl. ye dönmüş: Sebe oğlu başlıca adamlarını toph· 
huduı.Iarda son damla kanımızı akıtır ve yatak odanın her köşesine munta· - Eh ... şöyle, böyle .• Şikayet ede- - Öyle ise biz de başımızın çaresine yarak vaziyeti müzakere etti. 
ve ölürdük. zam bir surette yerleştirilmişti. Usta- mem .. Benim işlerim seninkine benze· bakar, başka bir adam buluruz! demiş- - Şimdi ne olacak? bu adamların 

Evet medeni düşmanlarımız bizi ora nın bütün sermayesini teşkil eden muh· mez.. Bir canlı kundurasrz yatabilir .. ti. biri de teklifimizi kabul etmedi. Ne ya 
da giller yüzle karşıladılar ve bileli, telif renkte ve muhtelif hacimde tabut- Fakat ölü tabutsuz olamaz... Ali, tekrar bağırdı! palım? .. 
iki manalı maddelerle sila.Iılanmızı lar ile içinde matem şapkaları ve örtü- - Çok doğru .• Fakat yaşıyan bir in _Kimi bulursanız bulunuz! Meymun oğlu eski fikrini ileri sür-
bağladıktan sonra ahitlerini bozdular. leri bulunan bir dolap mutfak ve sa· san kundura almak iktidarında değilse Heyet geri dönmüş, aldığı cevabı bil dü: 
Söylediklerini yaladılar. Ve yapmadık- lon eşyasını teşkil ediyordu. Kaptdl.4 e- onu kimse ayıplamaz yahnayak gezebi- dirmiş ve Alinin kendilerile konuşmak - Biz bu işleri olduğu gibi bıraka-
lan şenaati bırakmadılar. tinde ters döndürülmüş bir meşale ile lir .. Lakin ölü bir dilenci tabutuna istemediğini, yüzlerine bile bakm-;ı.k is- rak buradan kaçalım I 

Bu yüzden değil midir ki, memleket- aşk ilahesi "Cupidon,, u tasvir eden bir beş para vermez.. temediğini bildirmişti. Fakat Sebe oğlu buna muvafakat et 
!~ mütareke denince herkesin tüyleri resim üzerinde şu yazılar hakkolun· Bu şekildeki muhavere biraz daha Sebe oğlu bundan fütur gefü:medi. medi ve hemen emretti: 
urpertr, vfcdanlan sızlar ve yüreklerin muştu: devam etti. Nihayet kunduracı kalktı Ertesi gijn K6felilerden bir heyet teş- - Gaf ikiyi bana getiriniz ve ne ya. 
de haysiyet yaralan kanar. "Burada sade ve renkli tabutlar sa- ve tabut yapıcısına davetini tekrar e- kil etti. Onlara Zübeyre gitm !!nini ve pacağımı görünüz. .• 

Mütareke bizi biribirindcn azılı iç tılır, kiraya verilir ve eskileri tamir e- derek veda etti. devlet reisliğini ona teklif etmelerini Gafiki geldiği zaman Sebe oğlu ona 
ve d~ş iki diişman arasında bırakmıştı. dilir.,, Adrian ve kızlan ertesi günü tam söyledL Onun başlıca arkadaşlarmdan vaziyeti anlattı. 
O ugursnz ··nlerde Türk vatanı, hem Tabut payitahtının kızlan yat-ıı. o- on ikide yeni satın aluuıu~ evlerinin Kerrus oğlu bqnlar1a beraberdi. Sebe - Rüesanın biri de devlet reisliği'!e 
~:1..ğl.~biyet .. a~~sı~~ .~at:oı!;. hem ~en~i dalanna çekildiler. Adrian ~vin he~ tn· kapısından çıkmışlar ve komşularınxn oğlu ona da gizli talimat verdi: yanaşmaktan korKuyor. !Suna karşı hır 
gogsunde buyuttugu çıyanların dışlerı- rafını gezdikten ve her şeyın yel"li ye- k . d ·rulmuşlardı. Ekseri mo- - Zübeyri iknaa çalış. Fırsatı fırsat çarem var. 
1 h" 1 . ti mes enme og • N d" ? 
c ze ır enmış . rinde olduğunu gördükten sonra PN•· d rn romancıların adet ettikleri gibi bilmesini, yoksa başkasını bulacagımı- - e ır • 

Memleket gtiya mütareke içinde idi. cerenin kenanna oturdu ve çayın ba· "~d . ,,. .. erindeki rus «Caftan»1nı zı, onun da ebediyen mahrum kalacağı- - Medine halkını tazyik ederek bır 
l\lütarekelerde iki taraf biribiri aleyhin zırlanmasını emretti. kın~n ın uz Avru akari tuvaletlerini nı söyledit Onun hırsını tahrike çalış· halife bulmağa mecbur etmek.- Bunu 
d l l F f t b ··t k d · · · · · ki Sh ve z annm P • · · 1 b" d b I b"l" · · ., 
b~ ~a 

1~km~z1 ar. a ah wl u mu are e e Münevver kan pek ıyı bıhr • a tasvir için burada fazla durmıyacağım. Bızı her halde hır an eve ır ~ am ~ yapa yı ır mısı~ . -
ızım o arımız ag anırken karşı· kespeare,, ve "Walter Scotte,, tezadı y 1 d . resmi merasimlerde giy· mamız ve onu başa geçirmemız zarurı· - apanm • 

d kil "k " ll . b" lalı aruz aıma .d mız a er ı ı e er~n~ ıre.~ ç d~a muhayyelemizde kuvvetle canlandır: dikleri san manto ve kırmızı ayak.kap- dir. Yoksa encamımız fena olur. - O halde Medine halkını mescı .e 
almı.şlar ve can. evımıze hucum etmış- mak için kendi (mezar kazıcılan) nı lan labis olduklarını söylersem lüzum- Heyet kalkarak Zübeyrin evine git- davet et ve onlara de ki.. siz hemen bır 
lerdı. Kasketlerınd~.t~nç ~r~al~~ parıl latifeci, şen birer insan olarak tasvir suz bir şey yapmış olmıyacağımı zan- tiler. Onu evinde bulamadılar. Zübeyr, adam bulunuz, ona biat ediniz. Bulup 
dayan ne haydut surulen gorduk ! En etmişlerdir. Fakat biz hakikatten uzak d. Medine haricine .... ı .. mıştı. Heyet onu ta- ta biat etmezseniz topunuzu kılıçtan ge 
b .. ..k d 1 ti d b" - . b " ne ıyorum- ~ 

uyu ev e er en ınmn unlara or- taşmamak maksadile onlara imtisal et- d ··t du"g·ününd kip etti. Arıya sora, onun ikametgahını çiririm ! bakalım ne tesir icra eder. 
d ? d dri · · •tt"k . . - Kun uracmın mu evazı e 

um " e g nı ışı ı · mıyoruz. ltıraf etmege mecburuz l...i ı.ı. k 1 .1 be b lman iş .. ileri ve us- buldu ve kendisile konuştu. Heyetten Gafiki bu emir mucibince hareket v ~ 
Mütareke yılları gerçi uzun ·· d ·· ( b ) b 1 ti hi an ar ı e ra er a ~ . .. . .. _. s~r u, zim ta ut yapıcısı nın a e ru ye- t 1 b t 1 ak üzere kalabalık biri maksadı anlattı: ti. Halkın mescitte toplanması için mu 

gerçı 0 gunlenn acısı yuregımızden si ile, iştigal ettiği kap .kara ve soguk b~ a~a::ıu a:ü:le:imhazır bulunuyordu. _ Biz size biat için geldik. K(lfeli- ,nadiler çıkarttı. Evlerine kapanan, müf 
~~kınıyor çe çıkmı~~ca~tır. Faka~ o dev mesleki arasında tam bır ahenk vardır. R lanndan yalnız bekçi ler ötedenberi sizi isterler. Mısırlılar sitlerin şerrine ugramaınak için onlar· 
r~ndber felaketi gı~ı ~ırA takım nımetle- Adrian daima meyus ve düşünu~Ji "You:~o m::v~e icabet etmişti. Ev sa- ve Basralılar da bizimle birleştiler. He dan sakı:ıan ehali, munadilerin daveti· 
rı e vardır. Son ıstiklal kavgasında bir adamdı. Çok nadir olarak ihtimal h.b. i " üt . m· e ragm· en pimiz sizi istiyoruz? ine icabet zaruretini hissettiler. Halk, 

l TU k t - 1 ··ta ı ın n - m evazı ısm -
par ıya_n r .. ya agan arı, 0

• mu . re- ki yalnız kızlarmı pencerede tembel hususi bir ala.kasma mazhar oluyordu. Zübeyr, tahammül edemedi. O da bin bir ihtiyat içinde mescide çıktı. Mes 
ke. denil~n zulum ~~rkrnda bılenmışti. tembel oturup geleni geçeni seyreder- y urko "rmi be sene bekçilik vazife· yüzlerine bağırdı: cit doldu, taştı. Gafiki ayağa kalktı ye 
Mılletlerm hayatı ıçın bu karanlık de· ken veya tabutları sattıkları esnada ta- .0 • d yık .f ş t . t" Eski payı·tah _ KClfeliler Mısırlılar, Basrahlar, so""z so··yledi · 

· l k d d d · T rihi k d tt" - · smı sa ı ane ı a e mış ı.. • ' • vı~ er mu a er ır. ~ .n ~Y • e. ~~ lisiz ve fakir kimselerden fahiş bir fi. h be vir eşhur uısız, kim, siz kim. Defol unuz buradan katil- _ E Nas d di devlete bir reis bul· 
mılletler, zafer ve maglObıyetin ıkısıru at isterken gördüğü vakit - tekdir için tı ara ;a~. ç~k en m renkteki bek ler' k .Y "t 'b. e ' ·f di B""tü üın· 
de tatmışlardır. Yalnız bazdan cevher ağzını açardı. işte bu sebepten dolayı i- yangının ~ uçu ve sarı - Zübe a a. a kalltmış ve devam et- ma ~ı~e a•.. ı~. ~~~~ e r. u n l 
siz olurlar ve bu karanlık içinde koybo d" ki Ad . . d .. .. çi kulübesı de yanmıştı. Bu amansız yr Y g met sızın hukmunuzu kabul eder. O ha 
l · d ı n· b . 1 

• rıan pencerenın yanın a on_ un: düşmanın definden sonra bunun yerin- mişti: · de başa kim geçecekse onu hemen buJu· 
up gı er er. ız u karanlıktan yenı deki semaverden doldurduğu yedıncı . . . . - · · _ ümmetin en büyük işleri sizin i- . . . · . · ·ba 

bir zafer güneşi çıkarmak mucizesini ard •1 bitirirken her zamanki ibi me de beyaz pırınç çızgilerle kul rengı dı· • . . . g. nuz ve ona bıat edınız. Bızde sıze ıttı 
gösterdik. Öyle bir güneş ki hala ona bııı. kaglik b" t fekk" d 1 kg d" ğer bir kulübe kaim olmuştu ve Yorko bi yagm~cı, ~anı ~şkiya. herıflere mı ederiz. Fakat böyle yapmayacak olursa 

, cın o ır e ure a mış, en ın· ki b lta 8 tındaki kaldı? Sız mı bu ummetın mukaddera- . d - . . ~ t · b iiıt 
bakanların göz kamaşmaları geçmemiş d · ti. Bir hafta 1 .. tek •t önünde elinde a sı ve 1 

• • • • • nız, o zaman ış egışır. ~aye sız ug . 
. en geçmış ~":e mu aı hlı abası ile ileri geri dolaşmaga tile meşgul olacaksınız. Huda bılir, e· bu vazifeyi ifa etmezseniz yarın hepin•· 

tır. mirlivanın cenaze merasımınde bar·! ',: başzır 1 evimde bulunmasanız hepinizi kılıçtan k ti" d w • s· · Al" · · Tal· 
Tarih lekelerini kan temizler ve bi- tan boşanırcasına yağan yağmur haya- anuştı.. . . . . . b. . . . . . ze a ıam e ecegı?... ızın mızı, 

• 1 k · · s k' d · Yourko Almanlann mühim bır kıs- geçırır, sıze ter ıyenızı verırdım. Haydı hanızr Zübeyrinizi ve daha başkalarırıı 
zım e emızı a arya an ta lzmır kı- linde canlandı. def olunuz. ' . w. • ı· 
yılarına kadar yayılan cephelerdeki N f d. 1 B'r ok matem cüp mı tarafından pek çabuk tanındı .. Hat· . . kılıçtan geçırecegız. Sız aklınızı başın 
üç yüz bin Yunanlı kanı silnıiştir. Ya 

1 
~ ena : 1ey 

1 ~ •• 
1 b~ k şankalar ta bunlardan bazıları pazar gecesınden Talhaya gıden Basralılar heyeti o- za toplıyarak bu işi bir an evvel başar· 

rın fatih dedelerimizin huzuruna alnı pe~: s~r~ı da~: m~~ ~·ço Zaı·~ri bir pazartesine kadar kulübesinin damı al· A . . f" 1 imin sıhhatine 1 mağa çalışınız, yoksa siz bilirsiniz. IJU· 

mız açık olarak çıkabiliriz. - şek ennı fi egış ı~mı~ ::- ~: a renaı.c tında yatmağı adet edinmişlerdi- Misa~~r 1 mı~ ırıl~· ettiler .... rada dul kalmak kadın, öksüz bırakJl• 
Seyyah lço m_as~d a~ ~ırmış ~ ır lb·seleri Adrian vakit geçirmeden ergeç ona "S hh 

1~.er ~şe b?\i ini tak"p ett" mak bir çocuk görülmez. Sizi bunun i· ----------------1 ~e=ı:m e gıyı ~n b'?a h ~d e b , 1 lazım olacak bu adam ile tanıştı. Sof- H 
1 .~.ı~e,, er ırı r s hh ~ .. 

1
• çin topladım. Fırsatı ganimet biliniz. 

a d a Bn acyü~adca 1~ da. e u unu- rada ikisi de yan yana oturdular_ b erdmkıl ıdrınik.lda!" ayn 
1 

a ıçın Ahaliden bir söz söyliyen olmadı. Gali . . · :GELISi. .;._.;, .. 
~·- .· GO" Z E... _:, , 
~-· ~ . 

İsimler ve roman 
isimleri 

9azı isimlerle sahipleri aratın· 
da münasebet, bazılannda 

da tezat vardır. Mesela bir Ser-
vet B. tanırsınız ki zengindir. 
Muvafık. Sonra bir Saadet H. a 
tesadüf edersiniz ki namütenahi 
bedbahthr. 

Roman isimlerinde de böyle
leri çoktur. Yani muvafık dnıen
lerle gayrı muvafık ~öşenler. 

yor u. u z en ugra ıgı zararın, ar a ar ı L. • . .• • .• 
1 

d"k h& 
bir seneden fazla öltim yolunda çabalı- "Herr Schultz" kansı ve kızlan sof. Tam bir düzüne küçük Alman şehir- ~~· bu 8?~len soy e 1 ten sonra 3 

yan dük.kA.n sahibinin ihtiyar kansı ra teşrifatını ikmal ve aşçıya . yardım terinin şerefine içtiler. Evvela korporasj ıçınden hın kalktı. al· 
"Trukhina,, tarafından tazmin editece- ettiler. Biralar dolup boşalmaga başla- yonlar heyeti umumiyesinin ve bilaha· -Burada beklemekten ne çıkar. J{ • 
ğini ümit etmişti .• Fakat ihtiyar kadın dı. Yourko dört bardak kadar attı. Ad- re ayrı ayn herbirinin şerefine içtiler. kınız, Aliye gidelim, derdinizi anla~ 
hali yatıyordu. Vasiyetine rağmen va· rian da ondan aşağı kalmadı. Kızları Ustaların ve kalfaların şerefine iç· hm. Belki bir çare bulur da bizi bU ~ 
rislerinin öldükten sonra onu bu kadar bu bale hiddet ettiler •.• "Almanya,, ü- tiler.. laketten kurtarır. 
"""""m11

•
1
:"'":'"""""'" .. 

11 
... 

11-•n---"'"""""""""1111111n~nı~mıınıı zerinde dolaşan mükaleme mevzuu ~d: İçtiler .. içtiler.. Halk mecliSten boşandı. Alinin e\TİJ'l; 
y~mının romanları sa~ılab~lir. rici surette şidde~leniyordu. Ev ~bı Adrian büyük bir şevk ile içti .. Ve 0 giden yolu tuttu. içlerinden bir ço~.u r. 
Ztra ~o genç ro~anc~ Fatı~ • birdenbire herkes~n ~azarını kendısıne kadar neşelendi ki latife ile kendisi şe- nun evine girdiler, kendisini görd~l~rıf 
Harbıye,, tramvayde gıder, gelır, celbetti. Kapalı hır şışe açarak rusça refine de içilmesini teklif eti. Misafir- Gafikinin mescitte neler söyJedıi' d 
oturduğu ev, eskiden b~r. hasta- ve yüksek bağırdı: !erden biri, şişman bir ekmekçi bardağı naklettiler. En nihayet ondan iındt1 
nenin '' dokuzuncu harıcıye ko- - Sevgili "Louise,, imin sıhhatine!. nı kaldırdı ve bağırdı: dilediler. İçlerinden biri ona: 
ğuıu,, imiı. Peyami • h.er ~aman Şampa~yal.ar .~~~~rdü. Ev s~~ib~ ka - Kendileri için çalıştığımız insan- - Sana biat edelim. Jslamiyetin. b~ 
bu apartıman bahçesının Mah- nsınm sevımlı yuzunü şefkatle optü ve Iarın, müşterilerimizin şerefine 1- naklettiler. En nihayet ondan ıınd 
şer,, gibi kalabahk olduğunu bütün misafirler sevgili "Louise,, in şe- Bu teklif diğerleri gibi neşe ve itti· ğımızı görüyorsun. 
söyler. refine bardaklarını içtiler .. Ev sahibi i- fakla kabul edildi. dedi. 

----~~~~~~~~~~J-'ın.--.L--.::__~~~~~r--..a-.LZ...'--~.LL. 
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işaretler: 

Yamyam adaleti! 
Çok Garip Bir Katil Davası 

Kocası karısını daima pence-
Gar1p şey 1 Günün Siyaseti 1 

Amerika intihabatı 
Son ayların vanyli'isı- Borçlu bor 

cunu ödemeyince neden hapsedilmi· 
Yor? Bu ne adaletsizlik, bu ne haksız· 
lık. Olur mu efendim. Olur mu böyle 
şey? Borçlarını vermediler mi atmalı 

hapse, sokmalı zindana! .. 

Ameriknda vuku bula n umumi inti· 
Amerikada 13 ya· hap cümhuiyetçiıerin azim bir sarsıntı· 

reden aşağı atarmış Şında Çocuklar ya uğramalarile neticelendiğini telgraf 
lar haber verm işti: 

1 • Demokratlann bu sefeı·ki mu\•affakı 
CV eni yor yetleri. M. Hm·erin, cümhur riyasetin· 

Tefeci böyle bağırıyor. Tefecilikten 
azan zengin faizcinin avukatı bağırı. 

Yor: 
"- lcra ve iflAs kanunu berbattır. 

Muhakkak bu kanunu yeni baştan dü
ıeıtmeli. Hak yerini bulmalı. Yani ha· 
Pis cezası yeniden iade edilmeli Ki· 
llıin hakkından, kimin hukukundan bah 
&ediyorlar? Alacaklı kim, vere<:ekli 
kim? 

Evvelce birinci katta oturdukları 
için zararı dokunmıyan bu şaka 

dördüncü katta tekrarlanınca .•• 

Ncvyorkta büyükleri botanmak de geçireceği son seneler zarfında nü· 
la mefgul olduğu belde çocukların fuzunu ihlal edecek mahiyett edir. 
hergün evlend:kleri gör:ilmekte- Amerilı:anın son meclisinde dimhuri· 
batta, mekteplerini ve tahsillerini .retçiler, demolontJardnn fazla yüz 
bırakarak aile kurdukları anla- meb'us çıkarmışlnrdı. Cümhuriyet~iler, 

Viyanada, geçen hafta meraklı bir bu ekseriyeti kaybetm iş bulunuyorlar. 
dava görülmüştür. şılmaktadır. Nevyork maarif mil- Demokratların ayan intahabrnda da ay. 

Amelenin biri karısile kavga etmiş, fettişlerinden birinin verdiği ma- ni neticeye varmaları beklenihr.ekte· 
kadım yakasından tuttuğu gibi pence· lômata göre geçen sene zarfında dir. 

Borçlu para vermediği için avukat 
oııun hakkını namevcut farzediyor. 

reden fırlatmış, kadm dördüncü katın mektep çocuklarından 483 ü eY· Amerikada efkfm ammenin bu ta. 
penceresinden parça parça olarak düş· lenmek yüzünden mektebi terke han·ülü son derece dikkate şayandır. 
müştür. mecbur olmutlardır. Bu tahavvülün sebepleri üzer inde fi. 

Faizci borçlu hapse girmeyince ken
dini rahatsız hissediyor. Kendini rahat 
ta hissetmeyince işlerin anarşiye doğ

Amele yakalanarak mahkemeye ve· Bu çocuklar arasında 12, 13 kirler müttefik gibidir. 
rilmiş ve üadesi alınmıştır. Amele şu Amerika cümhuriyetçilcri, bu mem· 
hayrete şayan sözleri söylemiştir. yaşında oldukları halde evlen- lekete refah getiren fırlm diye tanın· 

iz meye karar verenler görülmüı- mal{ta idiler.Fakat,M.HuYer.gerck onun -B eskiden beri kavga ettikçe böy· 
Matbuat, sola doğru temayül eden, le yapardık. Ben kanmı tutar ve pen· tür. Yirmi erkek ve kız 13 - 14 dan sonra Amerika en müthi:. inhitata 

&ol fikirleri, Türk inkılabının heyeca· cereden dışan fırlatırdım. Fakat şim· yaşlarında oldukları halde evlen- uğrndı. Gerek 1\1. Huver, gerek onun 
ıınu nakleden gazeteler bile bu işten _. diye kadar evin ilk katında oturuyor· dikleri için mekteplerden çıka- fırkası, bu iktısadi inhitatın amili olma 
l>ek sudan bir sekilde bahsettiler. Çün- duk. Ge 1 d .. rılmışlardır. Evlenenler en fazla mışlardır. Daha doğrusu, 1\1. Huver bu 

~ çen er e taşındık, ve dördüncu hsusta talıs' ı"zlı'ae ug-ramıştır. Faka .. bu 
kü borçlunun dili tutuktur. Rengi so- kata çıktık. K b - t 16 d b l l 342 "' "' 
1 avga aşladıgı zaman a· yaflD a u unuyor ar. talisizlik efkarı ammenin dekişmesinde 
1lktur. şmdığımızı unuttum. Her zamanki gibi k bu yaşta evlen · l d' 

K k . -1 'b 1· d çocu mış er ır. amil olmustur. 
at at enselı, yag ı gö ek ı a am· kanmı pencereden fırlattım. Dördüncü E l ki d k. · ~ 

lar hali yüksek sesle hapisten bahse· -="'---"~~--- v enen çocu ar arasın a se ızı lkinci bir sebep, Amerikada içki ya· 
diyorlar. ::!\,taşındıfımm sonradan hatırla· 17 yatında, yediai 13 yaşında, sağına karşı duyulan aleyhtarlık~r. 

IIatta, iflas ve icra kanununun tadil Ölen kadın, 6ldüren erkek dCSrdü 19, ikisi 21 yaımdadırlar. Gerçi bu mesele bir fırka meselesi e-
tdilerek borçluyu zincire '\'Uracağını, ci Henüz karar verılmemiştir. Şayanı hayret olan bir nok- ğildir. Çünkü iki tarafta da "kuru,, lar 

hralarını, tellendire, tellendire yük· tada bu şekilde evlenen çocuk- ve (yaş) lar vardır. Bununla beraber 
'ek sesle anlatıyorlar. Daha neler işiteceg"' izi 5 > . . d 1 içki yasağı, cumhuriyetçilerin müdafa· 

!ardan ( 36 ının ev et hesa- a ettikleri bir umde olmuştur. 
Borçluyu borcundan dolayı hapse at K ı k bına bedava tahsil edenler ara- lki taraftan da yasak aleyhtarları· 

'-ıanıak, geniş halk kütlelerini hararet- ati oyun smdan çıkmasıdır. Bundan bil- nın kazanması, efkarı ammenin içki 
le saran Türk inkılabının en bariz hak- hasaa fakirlerin evlenmekte isti- serbestisine ka\·uşmak istediğini göste· 
~dır. Türk demokrasisi zenginlerin, te riyor. 
fe ·ı b ı 1 B k ld h k d[ cal ettikleri anlaşılmaktadır. cı erin orç o annı hapse attıran in· TU" Se e mU a eme e m ş Bunun neticesi olarak içki yasağı· 
8anlann etı'le, kanile ..,,·ı·,·lhı'le kurulma· "' d • f l • nın esas itibarile kalkması beklenilebi· 
ltııştır. Türk demokrasisi fakir köylü· ve beraet ·~tmş Gazet ö ran reza etı lirse de, kanunun hemen tadili mevzuu 
11Un, ve orta halli insanlann teşkil et· bahis değildir. 
tiği bir ekseriyettir, bu ekseriyet zengin Brükselde hala birtakım eski adetler Madam Hanonun muhake- Çünkü demokratların zaferine rnğ· 
değildir. Bu ekseriyet borç vermez, yaşamaktadır. Bunların biri haynnla· mesi tekrar batladı men onların müessir her hangi hareket 
borç alır. n muhakemedir. Bundan iki sene mukaddem hakkın· te bulunmaları imkan dahilinde değil· 

'l'ürk inkılabı Türk köylüsünü üç de- Birkaç gün en·el Mintezen köyünde da üJas kararı verilen ve idaresinde dir. Teşrii kuvvet onların ellerin· 
fa kurtardı.. çocuklar bir koyun ile oynarken onu d · d · k · 'k" d ··him suiistimaller ke~f edilen Gazet e ıse e ıcra uvveta ı ı sene a· 

l - Tark köylüsünü müstevlinin is- kızdırmışlar, koyun, çocukların birini m.~ "d' . M d :. H tarının elinde kalacaktır. Bu itibar ile 
talinden kurtardı. :ı toshyarak nehire düşürmüştü. Çocuk du Fran mu ırı a am annun mu· h . . . k t f d .. cüm ur re.ısının, ongre ara ın an go· 

2 - Türk köylüsünü aşar mültezi· kurtarılamamış ve suçlu koyun ile sa· hakemcsine Paris bidayet mahkemesin· receği muhalefete rağmen kendi siyase 
ll'ılnhı tagnnttbUnlten~urtardr. hibi mahkemeye veril~iıti. • de başlanmıştır. lki senedir yapılan tet tinde devam etmesi çok muhtemeldir. 

3 - Türk kö\·lüsünü murabahacının Mahkeme davayı ruyctten sonra,_ k~ kikat iflas miktarının tesbitini temin Belki de Kongre ile cümhur reisi ara· 
faiz · • • d · d k t d yunun başkası tarafından kızdırıldıgı 1 edememı·ştir. Filhakika Gazet dü Fran sındakı· muhalefet ikisini de felce uğ· CJnın zın anın an ur ar ı. . . 1 d·-· 1 1 b t • 

ı . A • .. çın suç ış e ıgı an aşı mış ,.e erae ıne 1.t t · ı tı 
iti cra ve ıflas kanununun neşrı, Tur- hüküm verilmistir. müdürünün muame a ı ayın o unan ra r. 
b Yedeki bir hayli iş kuvvetlerini battal :. bir sürü muhamminin içinden çıkamı- Hangi ihtimalin tahakkuk edec . ..,11 •• 

~l' halde, zindan köşelerinde pinekle- Erken ı . . yacaklan kadar muğlak imiş. Mahke· yal.:nda göreceğiz. 
ekten kurtardı. ev enmeyınız menin ilk celsesinde Madam Hanonun Ô .R. 

ç k~orçlunun hapse atılması çok eski, avukatı müekkilinin muamelatını rüyet•••••••• 

1° •Ptidai ve yamyamyari bir ada- için yeni bir eksper heyeti intihabım 
ettir. Büyük adamlar ( 30) dan sonra teklif etmişse de mahkeme bu teklifi 

cı· Çünkü eski devirlerde alacaklı ken yersiz bulmuştur. Müddei umumi mu-
l ntalı namına borçlunun h:ıyat hakkı· evlenen babaların COCUklarıdır avininin ittihamlarına karşı Gazet dü 

lla bile hükmederdi. Eski 7,am:ında ala· • Fran müdürü şiddetle çıkışarak de-
:~h borçlu;>'U borcunu ödeyemediği N miştir ki: 
~\lir . . Amerika ulemasından (Rodfeld) e- lskenderi Kebir ve apolyon. _ . 
8,. de euı eder, cefa eder, zecrı bır kl d ki b t 30 .1o aroaındaki ebeveynden - Açıgım yoktur; borcumu tesvıye 
.. rette _ . . d.l d' beveyn ve çocu ar arasın a ra ı ayı - ıt yaş d kf H lb k' be . h . )'i ayagına zıncır vurur, ı en ı· . . . R f 1 Ş k8 . Bah, Bethoven. 40 _ 5fJ e ece ım. a u ı nı apsettıler ve 

..... dolandırır. }{endi hesabını alndı. tctkık etmış ve erken evlenmenın muva· a ae ' e pır, d d K al bütün islerimi altüst ettiler. Açığım 
'latt b - . . 8 araaındakl ebeveyn en e rumv , :. 
~ ~ orcunu ödemiyen adam bunu fık olmadıgı nctıcesıne varmıştır. u K 8 . k Gladston gibi simalar 37 milyon mu yoksa 120 milyon mu 
etıdı h" · · · ı "d .:!I' t" · t t'·"k tı ı ıto·'yle ı'zah et aton, ısmar ' b'I b'l d '-- · · h d · · .. urrıyetı ı e o er. (Uım, n~ ıccı e ıa ·a n :ıt • 50 den yukarı olanlardan ise, Bakon, ı e ı me en 1":nI ıt am e emezsınız. 

lla liurriyetini _elinden . kaçıra~ adamı mektedır: . . Franklin, Konluçiy gibi fikir salıibi in· .. Mada. ı llano bu suretle kendini 
~a caklı adam ısterse lıyme, lıyme ya. Otuz yaşından evvel evlenen aüelerın sanlar yetişmektedir. mudafaa ederken son derece asabiyet 
~i:.a~~l Kasap dükkanında et satar çocukları arasında anormal çocuklara ilk çocuklann igi yetişmesi enderdir. göstermiştir. l-IA YA 1., 
l'eıc saıa:nu, budunu parça, parça ede- fazla tesadüf olunmaktadır. Genç ebe· Bakon aüesinin sekizinci, maruf hayva· C 
la lttev dı. Yamyamlarda bu usul ha- veynden meydana gelenler ancak aske· natçı Andon on ikinci, Şatobriyan o- ıngeneler kıralı 

... cuttur. A alı .. b'l · K nl i n blrlncl, Franklin ' l uıuasırı h k k d 1 t t . rı s ada muvaffakıyet gostere ı mış nuncu, o uç Y o Prağdan: Çekoslonkyada yaşıyan 
lkkisi borarımızhın uh"u .u. t~ ~I e "de ve şöhret sahibi olmuşlardır. Mesela: on üçüncü çocuklarıdırlar. çingeneler kıralı ı'kinci Mişel Lehistan· Yo 1 unu 
llıete cu şa sın urrıye ı ı e o e· _ . . . 
le mecbur etmez. Hukuk davalari· U · l k "7Q ı ·k b · " dan Praga a,·det etmıştır. Çıngene kı· 
d~ Ceza da\•a]arının ayrıldığı nokta bu· LJlr mem e et a• f 1 sene f ır o• raJrnın Lehistana gitmesinin ~e~~fi O· 

t, h 1. h • l radaki çingenelerin nüfus tahrırını yap 
'aa!Urk demokrasisi yamyamlığa mü· a lSl araca mür nası geçer makb. Kıral bu işi yapmak i~i~ i_cap e-

li e edemez. k .. 
1 

. Paristen yazılıyor: İstatistik yap- den emirleri vermiş ve aynı ışı Çek 
l'e iaPsin iadesi bu yamyam adaletinin eSf mış mak hevesinde olan bir fransız, yetmiş, memleketinde yapmak için işe başlamış 
~~en iadesi demektir. Almanyanın en güzel ülkelerinden sene yaşıyan bir adamın vaktini nasıl tır. . . .. h . i b 1 • 

ile..: Utijn ileri hamlelerile biraz daha biri Meklenburg Streliçtir. Yakında bu geçireceğini uzun uzadıya tetkik etmiş Çıngenelerın nu~us ta 1rır un ar 
L ·•te b" ' ' • 1 mıştır dan vergi almak içın yapı ıyor. 
"'tltb • ıraı daha sola giden Türk in· memleket iki prenses yüzünden harita ve şu netıce ere var • . . 'k r b k 
l'ict 1

' bu adaletin dönüm noktasından üzerinden kalkacak gibidir. Bu iki pren İnsan ömrünün: 23 senesini yatak· Altı ay zarfında bu ışın 1 ma 1 e · 
~t ~trniyecektir. ses bir ana ile bir kızdır. Bunlar Mek- ta, 19 senesini eğlencede 2 senesini tı· ]eniyor. 

ı \Jftıtt d" ta, 1 · · 'badetha ı d · ı•---~------.. ı ~t'tl\ın e ~Y.oruz ki, bazı adliye J,anun lenburg ahalisi aleyhinde dava açmış- r~ş senesını 1 ne er e geçı· t H Uarulbedayı temaılleri 
hır ~Y ~dıh esnasında, inkılllp lar ve 200,000 ingiliz lirası almak için rır. ıa · · 

aybetmiyecektir. hüküm istihsal etmişlerdi. Bu iki kadm ·ı 12 000 d" "m arazi ·ı ?10 000 t ISTAHBUL BELEDiYESi S E . .. aı eye , onu ı e - , n· Buakşam sa· 
..........__ ' · · eskı dukalık hanedanına mensupturlar. giliz lirasının itası takarrür etmişti. 

/(fl b Bu eyaletin ahalisi ise bu parayı ver· Bundan başka Gran Dükün veli ahdi· at 21 ,30 da u~~t~ ~u 
l . marı ser est mekten aci~dirler. ne 250,000 isterlin ~e~ilecekti. . Yanız mual· HHIT Till o,,.Qk Meselenın aslı şudur: Meklenburg ahahsı bu parayı vermış lim \'e tale· 

81 an memleket A 1928 de Almanyad~. ~kub~la~ ~h~- ler, fakat Gran dükün kızlan kalka~ak belere mah· ~ Beyoğlu halkının ®®'~ 
ltıat'aYaıtı hUkQmeti ş· d" k d k . lal esnasında Gran Duk ıle aılesı ıhti· yeni dava açmışlar ve haklarının layı· sus. ~ Sevİnllİ nlugannisı S}! 
ler hıiisaa~e etmezdıı~Dıye da ar b~ lfllcilere "Bizi atarsanız, bizim akibeti· kile ödenmediğini iddia etmişlerdir. 1111 'fi~ ~ 

e"ı . . ura a ecne ı · · · 1 P E N S E A r. t(!tliı etinde kumar oynarlar fakat miz ne olur? Şüphesiz biz hava ile yaşı Mahkeme davayı tetkık ettıkten son· Bir Kavuk '-~ 
~eı.ıe er evlerinde oynıyacak oİurlarsa yamayız. Iliz sizi idare etmekte istemi ra prensesler lehine karar vermiş, bun devrildi llllllJJ Pek yakında ~ 

$ 
11 YakalanırlardL yoruz. Fakat bize para verin de geçine- lann da 200,000 altın almağa hakları 1 '-Y 

L_ on gUnı ld - kararlaştırmışt r • • • • • • • • • • da '711 "'<lll11n • erde Siyam hükOmeti bir lim ?,. demişler, iki taraf müzakereye o ugunu ı • •h• • '-.'il 

~)-,,._ •le k hı· . d ıı•3-piıierlİİdiielıı2lllİliİta·b·l·o·t·a·r·ı·ı·p·ı·y·e·s· ~agannieeedeecc~ktier es~ - 'Ql katı uınan serbest bırakmış \'e girişmişler. senelerce devam eden ko· Bu hadise a a ıyı son erece meyus Yıı zan: Musahi zııde CelAI 
Uanna vergi koymuştur. nuşmalardan sonra 1921 senesinde bu etm.i§tir •. 

ru gittiğini söylüyor. 

Kumbaraları 

Aydınlatan 

Birer 

Mtıaledir. 



- 6 - VAKiT llTeırinsani 1930 

Vakıt'ın Şehir Ve Telgraf Haberleri 
(İkinci ve üçüncü sayıt alardan n1abaat) 

Harici Haberler 1 SPOR 1 Vasıf 
M~clistekı layıhalar 

Avrupayı ınustarip eden hastalıklar lzmirde 
Ankara, 10 - ll. M. 1\-L encümenleri 

faaliyete başladı. Bu sene adliye eneli· 
[ Ust tarah ı ınci sayılamızdadır ] meni ruznamesinde bir tek llyiha var· 

Bir futbolca m•çt• yar•I•· Mesele n•ııl çıktı1 dır. Bu da bazı mahaller menkul malla· 

Fransız milliyetçi sosyalistler 
mevzuubahis oluyor 

k h J k ld ld rında hususi olarak mevcut bulunan te· 
k d nilr• asuıneve a ırı 1 E•velce Serbeat fırkaya ıir· OnnreSln 8 I · 1 · d ok d ~ .. ferruat şekillerinin tasfiyesi liyihau· ~ zmır psete erın e u ugumuza go miıken geçende bu fırkadan 

re lzmirde cuma 1'Ü1tü Altay Göztepe ayrılan Hizmet aazeteıi baımu· dır. 
maçında müessif b!r h1dl1e olmuı, bir • Bütçe encümeninde 337, 38. 39 ten• 
çarpıtma eenuında Göztepeden Rof ik İlarriri Zeynel Beıim bey gaze· Jeri hazine hesabı kat'ileri, bahriye mü· . 

rarfs, 9 (A. A.) - Cümhuriyetçi SO· ihtilif vardır. Tatmin edilmiş memle· Bey Altay kulübü mühacimlerindea ts- teıine Iatanbuldan ıarip kir telı· tehassıs ~abitlerine verilecek zamlar, 
ei) al b t fırka konıresinde bir nutuk söy ketler için diğer memleketlere taarruz mail Hakkı Beyin karnıaa bir dinek raf çekmiıtir. Telgraf ıudur: kadastro layihası, öl~mek kanunu, as-
liyen M. Penleve Anupaaın muztarip sebebi mevcut dejil1e de l'•Yri mem· vurarak rahatsızlığına aebebiyet Yer· "lzmir meb'uıu VAııf bey bana keri memnu mıntakalarda bulunan ve 

d. · h · t• B h ta y · A · •--· J t k b' · · d · k eshasa ait olan gayri menkulatın bedel olduğu rahatsır.hğrn ve en ışenm mu 1 . ı·k h' . . .. ·ı .b . ..__1 mış ır. u usus enı sır gaze_.ı sme paıa a ıneıını evırme ~ 
nun ar ın ı am ıMını umı gı ı ._ • . . b kl f siz olarak emlfLki milliye ile deiiştiril· 

telif sebeplerini tadat etmiştir. Mumai mekten farii olmamaktadırlar. I~te şu malumat venyor: .. içın eraber çahımaiı le i 
. • . ba ı d R Dün Alsancak sahasında Altay- Goz tti A · d b . • mesine ait layiha, gayri menkul mallar 

leyhm tadat etıığı es p şun ar ır: us bu sebebe binaen Fransa kendi emnilse d 
0 

d k e • ynı zaman a enım ıım- · 'k . . . . tepe maçı var ı. yun devam e er en d'l'k S F k d k'l kl't layihası, Başvekalet istatistı umum 
yanın vazıyetındekı meçhuhyet ve her lametini kendi vaaıtaaile temin etmek Göıtepe kulübünden Refik bey bir dir· 11 

• ar a an çe 1 me 1 im müdürlüğü layihası, Paris beynelmilel 
tarafta tebarüz eden ademi memnuni· ve her türlü tecavüzü cayri mümkün sek darbesile Altay kulübünden lsmail için Gazi Hz. nin emirleri olduiu ofisine iştirak layihası vardır. Bundan 
yetler ve bir takım memleketlerdeki za. bir hale sokmak mecburiyetindedir. Hakkı beyi yere yuvarlamı~ ve mumai· cilmluini de ilive etti. başka birçok teklif n takrirler de var· 
ruretler. leyh bir çeyrek saat kadar kendisini Mecliıin kOıadından iki ay dır. 

ı.1a.zı su~h tara~tar~an Fransaya MEDENiYET MAHVETMEK kaybetmiştir. sonra lımet paıa kabineıinin DahiJiye encümeninde nüfus kanunu 
tahdıJı uslıhat ta\ :.ıyesınde bulunmak TEHLiKESi İsmail Hakkı Bey derhal civardaki devrileceii ve kendiıinin de Jımet layihası ve bazı Jayihalarla teklifler 
~dırlar. Bu z~vat, böyle alicenabane Paris, 9 (A.A.) - M. Tardlea, pzete- it.-ılyan hastanc9ine nakledllmi§ ve pap aleyhtarı oldup hakkında mevcuttur. 
bır harekette bır tah.ım megaloman ma .1 be tt b 1 rak d--ı müdanh llzimeel yapıhnıatır Bir mu· teminat verdi.,, Dinnı muhasebat encümeninde nıuh 

l . . . cı ere yana a u ana me ınu,. '# • ri 
eerapcre t erıa ve bır takım inkılap ha . . harririmiz hastahaneye giderek opera· Ankara, 10 _ Zeynel Besim telif hesabı l<at'I layiha ve tezkerele 
nr'lrrlnin hattı : .. ~ ... :• :ırini tadil e- tı mahvetme.k tehlikeeıni aneden ama tör Adil beyle gUrUıımUAttir. bulunmaktadır. 

i bi h d .ıc... "6 -s beyin Hizmet gazetesindeki neş-
dc · .:ei::ne ha:.... . n inanıyorlar mı? m r ercü merçten Ogaeak •lfklll Mumaileyh demiştir ki: Hakkı beyin riyalı buratia bOytık bir hayret Hariciye encümeninde telif hakkı 11· 
Ga) ri memnun memleketlerle tatmin e tın diğer memleketlerde Fransadan da· ,·aziyeti iyidir. Darbenin kunetle göğ- uyandırmıttır. yihası vardır. 
dilmiş memleketler arasında büyük hirı ha vahim olacaflnı siylenıiştir. tüne isabet eylemiş bulunması ve ken· Mllll müdafaa encUmeninde askeri 

disinin oyunda faıla yorulmuf olınası Zeynel Besirn beyin Vasıf bey memurine verilecek unvan hakkında 
Ma 1 ive vekaletinde SEFiRLE TEMAS baygınlığın derecesini artırmıştır. aleyhindeki isnadab, tekrar Ser- bir layiha vardır. Bu layihaya nazaraıt 

Madrit, t _ (A. A.) _ Dük d'Albe Muharririmiz Ismail Hakkı bey de best fırkaya intisap etmek için zabit vekilinden miralaya kadar bUtilı• 
yeni komisyonlar Alman şefirile söriifUlkten 110nra P· görmüştür. çe·ıirmek iıtediği bir manevra zabitana (Bey denecektir • 

. Anl~ara, ~ - Ma~.iye Vek~letince tet· zetecilere beyanatta bulunarak G • 38 Muharririmi~ Ismail Hakkı Beyi de addediliyor.Bu neşriyatın satış mak Bilha.s~ iktrsat encümf •I raznam~ 
kık ~dılme~ takarrur e~en ışl~r .hakkın tayyaresinin azimeti hakkındaki ınem bey arkamda ıdi, ayağım onun ayağı- sadile yapıldığına herkes kanidir. sinde milhım kanunlar me .ut buhıll 
da uç komısyon tetekkul etmıştır. Bun nuiyetin reri için hUkGmet tarafından na hafif te•u etti. Refik, ba teması v.a f b 'b" f t k • maktadır. OrmanJann ida I ve fentd 
ı d ba . . •Si ey gı ı ıme pafa a 11.t h-'·k d k. ı·-u. bltha.-ar an nkalar komısyonu Malıye Ve· lazımgelen emirlerin verileceğini söy- kast tellkki ederek dirseğile göğsüme b' . d k k l muame n ı nA ın a ı a,,u.a 
kil. · ·ı · l ı· te kt' . . d. d. . . ınesın e te rar te rar ça ıımıı h · rnd· ı ıyı eşınce aa ıye geçece ır. leml~tir. Mumaileyh, İspanyol hüktme- bır d:!ı ..ı.:ı in ır 1. Tabii 811 ele n seyir- . .. .. . _. e emmıye ır. 

Vergileri tetkik edecek komisyon bu tinin ittihaz etml§ oldutu bu karann dleride bu mazarayı 11eyir etti. Refi· hır zatın boyle ıey soylemıyecegı Layiha bütün ormanlann devlet of" 

aün ilk içtimaını aktetti. Bu komiıyon ,·ukua gelen şayanı teeulf hadisenin tin bu darbeyi bana kasten yaptığı mu- kanaati umumidir. VAsıf beyle manı addi esasrnr kabul etmekte ., 
da Fuat (İstanbul) Hasan }'ehmi (Gü· hükumette uyandırdıfl derin teeesürtin bakkaldır. Kendimi keyhettikten sonra bu hususta gCSrOıtnm, bana dedik!: hunlara ait gayeleri izah etmektedlt• 
müşhane) Salih Sait (Burdur) Müker· nipneei oldutunu töylemiftir. hutahanede buldum. Şimdi iyiyim, mu - Hizmet ıazetesi başmuhar- Bunlar meyanında mevcut c: •. :anlarıtl 
re• .~lspar~) nri~at umu~ .müdürü Londra, ıo. (A.A.) _ Do ~ ta:nareai malleyh haldaada dava edip etmiyece. riri Zeynel Besim bey ile Yeni fenni bir surette. işletilmee~ harap ol· 
Cezmı, teınyı& koml8yonu reısa Musta- saat ıo da Amsterdamdan müfarakat ğiml pfa balduldan sonra kararlaştı. A b h .. I .1 H klo muş ormanlann ıhyası, yenıden ol'lll .. 
fa Beyler azadır. etmiıtir. Tayyare saat 10.30 da Zuider· raeajun, demiştir. ıır aı mu a~rm ımaı a . yetiftlrilmeai, yatlı ata~lar mncudll" 

J\omisyon hükumetin proıramında ıe afakında azametle uc;makta ldL bey arasında bar mDddettenberı nun tedricen istismar olanaeak onnt' 
tadil ve tenzili takarrür eden musakka Load~ 10 (A.A.) _ Yeal Aı ...... Muhtelit Mübadele .... >'_ etmekte olan mUnak'!" larN11111tik••mel blr intifa,... 
tat Ye arazi, muamele, kazanç, veraset firi M. Von Neuth Bukingam sarayın- ıaları ve bu milnasehetle lzmır bi olacaK, bunun istismar müddet{'°"" 
n intikal vergilerini tetkik edecektir. da kıral tarafından kabul edilmiş n H ti . i ti clün S. Fırka ocağı reisi Dr. Ekrem göre tayin olunacaktır. Kıymetli ailf 

Bcgii ilk içtimada belediye ver~i miiprünileyhe itimatnamesfnl takdim eye am~!elraçclarmaı el Hayri B. in gazetelerde çıkan nevileri daima muhafaza edilecektir. 
ft resimleri tapu ve intikal borçlanna eylemlttir, Sec9 S9C YBaus aGr fi beyanatını takip etmekteyim. e<9' 

esas olan hükumet formülünün projele Londra, 10. (A.A.) - Do x Aıater- M. MObadele komiayonu diln Bu münkaıaların içinde hilAfı Dahiliye vekili Ankaradl 
rinin müzakeresine başlanmıştır. Mua· dama d6nmiiştür. 17 de heyeti umumiye halinde hakikat bir çok mütalealar Ye lzmirden Buraaya giden D•hi-
mel.e _,e.giıü h~s~ .. nda. takarrür ed.en toplanarak mlıakeratta dalanda. isnatlar vardır. liye vekilimiz Şükrü Kaya b•1• 
tadılat ~e ~nzılata celınce sınat mües Tahran elçimiz dGn de yazdıjımız veçhile iıgal lzmirin geçirdiği son feliket haber aldığımıza g6re dün ak"' 
ee.eler uıenne mevzu imal Ye muamele Ankara, 10 (Telefon) - Tah· d' fi ·ı . l&k' . . içinde milteusir bir halde iken ıam Buraa. Karaköy tarikile Arı-
nrgisile ihracat emtiası üzerine mevzu • ilecek ran enn em ıne, ıti· . . • . karaya hareket etmiştir. 
ihraç muamele ver isi il a edilecektir. ran elçimiz Hure• Bey refikaıı· raz mlddeti tesbit edilecekti. Pek bu teeuDre büttın ~albı ıle lft!rak 1 

g b h""' a · · 'nli 1 kt k d d d eden ve onun evladı ve mebusu V•kil t\ureai 
RESMi PROTESTO nın ra atıız •• zerme ı11 o a- geç Ya e a u e•am e en b k . . Vakit kliresinin e!ektrik tul: 

rak geliyor. mOzakerat neticeal baflin an· olakn en,kbu ~~na aıal~ra ıtlı· ıatı tamamen bitmiıtir. Kür•1' 
Madrit, 9 (A. A.) - Gazeteler yazı. ra etme ten ırtınap ettım 

1 1 b'J kt' .,. · raHtane ıamanında kontrol '' yor: Hariciye müsteşan dtln Alman se- GOmrükıcrde • 8 11 a 1 ece ır. • lzmirlilerin teessürünü ve ele-
flrine bir aota tevdi etmiştir. Bu notada lhıan Rifıt Bey 14 TOrk meıeleıı . l t d'I . . r d I ayar edecektir. Bn işle upa~ .. 
G. 38 tayyareeinla başteknisiyeninin O d T k"' t b" '-..! mın a ı ıçın e ım en ge en cak memurların kadrosu yapıl"' 

GOmrGkler umum mtldOr& lhAD D art tır un a nye~aen vazifeleri yapmakla meşi(Ul ol- mııtır. Yalnız kürenin iılemd 
ta71arecl Franko'ya hitaben yazmış ol Rifat ve gtlmrDk ticaret mGdlrl hakkında hakeme havale edilen mayı tercih ettim. Simdi bu su- kadronun ıehir mecliıince ted•• 
data mektup dolayısile pro&estoda bu- C 1 B 1 A k d hri 'htillfl 1 b' fi tar L laamaktadır. Ba mektupta askeri bir emi • er n an an ıe 'mise ı ı meıe e ıtıra ar ann• alinizden anlıyorum ki bu ianatlar rik edilmesini baklivecektir. 

Jaapilıhanede bulunmakta olan Franco
naa tayyareyi nıaayene edememesine 
~ teessüf edilmektedir. t,ena bir in· 
tl1I& husule ptlrmlf olan bu mektup 
hakkında uzan aadıya tefsirat yapıl· 
llUftlr. Tayyare Uabona hareket etmiş
tir. 

" Vcıkıt,, ın Tetrlka!ı ı ~ 

ıel•••lerdir. dan teknr iki heyeti murahbuaya deYam etmektedir. Size kat'iyetle __,. Muallımler toplanıyorler 
lbAn B. ia kaçak tabanca tab- iade edilmiftir. TOrk Ye Yunan s6yliyebilirim ki Zeynel Besim Muallimler birliği senelik "' 

kikab için ıeldiği zaonedilmifee de murabhulan temasa gelecekler beyjn iddialan tamamen yalandır. greai bu cuma gUnü Dari "°' 
mumaileyh dDD kat'iyen bununla ye bu it için bir sureti bal ve Kendlıine hiç bir zaman ve k f ı d l ktıt• 
mqrul olmadıjaaı, buauai itlerini teıviye aramaya çalıfAcaklardır. hiç bir yerde b6yle bir şey söy- K°:n;:::: ·~::~;et~ Y•:ı~ a:ıerl• 
teaviye için uinftıjanı bir mu· Olmıaa, muele1i arbk hakem lemedim. Bunu kat'iyetle tekzip bazı mealeki mühim meselele' 
barririmize a6ylemiftir. karan halledecektir. edebilininiz. ıörDtDlecektir. d' 

Kumandan elini delikanlıya u- doksanı aarhoıtu. Bir kenarda bir unutturacaktı. 
1 

Halbuki 6l111Uft0° 
zattı. Yan tee11ür, yan merhamet- ıürü adam armonik çalan iki körü Singapura gömmüşlerdi. • -••-
le uktı. ortalarına almıılar hora tepiyorlar· Gara arkasını döndü. Teıı~ 

- 5 - - dı. Kalabalık arasında gemide ev- tan rıhtıma geldi. Meyhane ~o 
Miıter Aıton .ne yapa~iını ıa· lene~ ~i~tler. d~ vardı. Bir ıaat ev· relerinden dökülen toluk ıt~ 

ımnııtı. Sendeltye aendelıye ıa- vel bırabırlerını tannnıyan bu kadın doiru yürüdü. ilk rasgeldili.,.,!; 
londan çıktı. Güverte, rıhtnna uza- ve erkekler ne can ciğer, ne samimi tu. Hızla kapıyı açtı. içki ye P...-

.. Gemi timdi ona o ~~~.r bü- ~· Ba~~ ortumdaki ~ücük ~le tdan iılıele henüz ayd!nlıktı. Ay~- ~lmu!lardı. Elbet olur.Iard.ı, çünkü kokan ılık havanın içine dald•· ,.
yük ve o kadar ıuız ıiirunuyordu nnde ıhtıyar kadın bu ıuzel Ye ınce ta duramıyacatını hıuederek kü- onlerınde hayabn vaıtlen vardı. Koca koca pipolardan çıkan d~.,
ki, kumandan da hiçbir feY aöyle- ıelini için mini mini bir oda ayır· peıteye dayandı. itte her ıey, hep- Trenin hareketini bekliyorlar, ... halkalan bütün meyhaneyi .~ 
miyordu. Acaba tormalı mı idi? mıı, onu ıiillemit, hazırlamııb. ti, bütün ümitleri bir anda yıkıl- bınızlamyorlardı, lcwnpanyaya a• lamıı, insanda nefeı almak i....._.. 
Hiueıine düıecek kadını g1irmek ia Her teY hamrdı. Falcat selin mıfb. Bu ulunuz yerden bütün •il- iız doh11u küfür ediyorlardı. Belli nı bırakmamııtı. Ne olun• ol .,w 
tiyordu. Saatlerden beri bekliyor- meydanlarda ı&rünmüyordu. Hiç ratile uzaklatmak, kaçmak iıtiyor- idi ki hepıi yeıil çiftlikler içindeki yalnız kalmak iıtemiyordu. ~ 1,,, du. Daha çok beklemeğe tahammü .. filpbe yok ki o iıtediji ıibi kadın• du. tirin evlerine, altın madenleri cİ'va .. masaya oturdu. Etrafı ini'~ 
lü kalmamıfb. Zaten böyle ıonun- dı. içine öyle doluyordu. Paketle- Gar pek uzakta delildi. Son tre- rındaki mini mini kulübelerine bir gemicilerle dolu idi. Bir bir• _ ...... 
cu numaraya dütmeıi onun talitizli "!'i vaktinde bajlıyamamıı, onun ne yetiımeıi için hızlı gitmek il- an evvel ıitmek iıtiyorlardı. ladı. Bir daha, bir daha, bir d~ 
tinden değil mi idi? Eğer talili bir i~ı~ bir u ıeç lıalmqb. Şimdi nere znndı. Arkuında bir takmı ayak Heh kadının kocası ve her erkeğin Hayatında hiç bu kadar içki·~ 
adam olaa idi o da timdiye kadar de ıae meydana ~ılcacalctı. teıleri, konuımalar ititti. Hasting kantı vardı onun da bir karıtı ol- mitti. Baıı dönüyordu. Bira.':.· Jd' 
nif&Dlıtını koluna takmıt ve bu K~and~ ayala kalktı, ona den çıkan adamların, memurların mıyacak mı idi? Olmıyacakb. Ku- tutmak ittiyordu. Şite deTfll it~ 
menhU1 gemiden uzaldqmıt olacak do~ru ılerledı. Alır, reeml bir ifa- eeıleri olmab idi. Dönecek oldu. mandan "emin ol ben de tizin ka· rıldı. Kınk parçalar elini ke-d· ı.--
b. de ıle: • Fakat neye iyi? Onun artık bu dar müteeuirim,, demitti. ıa üstündeki bira Hrpintİ~ 

Ah bir kadını, bir kan11 olması- - Miıter Aıton 11ze fena bir ha Yapurla, bu vapurdaki adamlarla "lıminize tefrik ve tabtiı edilen damlalan kanıtı. 
m ne kadar iatiyordu. Güzel, ince, ber yermekle ~üteeuirim. clecli .. He alllıuı blmq mı idi? Adnnlannı ıenç kız ... ,, .. Bu kız, bu pnç kız _ 8 - , 
koyu kumral 1&Çlı bir kadm. Ona aabımsa tefrik Ye tahıu echlen daha ıılclqbrcb. mutlak onun iıtediii cibi idi. Ko- Bir gemici hiddetle~·~ 
kunetli kolunu uzatacak ve demir pnç kız Yapurda öldü. Bir kalp Gara çalNeak seldi. Lokomotif· yu kumral 1&Çlı, ıenç, rüzel, narin. - Piı herif, iman içiciye ..,..... 
ıibi yumruklan ile kencliıini müda Hktesinden ıitti. Sinıapura IÖID• lerin düdükleri, çan 1eılerine, ha- Bütün bir Bahri muhiti ıeçerek, o- deiil1e bu kadar içer 111i T • t!,. 
faa edecekti. annesi de ~endisi gibi dük. Emin olun bu hadi1eden ben malların telltlı yolculann baint- na plmiıtl. Numara11 413 delil nıi Herkeı tuhaf, aörfi....-ı 
dOtünüyordu. Onun arzuau koJU de ıbin kadar mütwiriaa Miller malanna kanııyordu. Ne çok ,Urül idi? Onun olacaktı. Ona kuv.etli hayvanmıı ıibi ona ~ 
kumral aaçb bir ıeliDe malik olmak Aatoa 1 . t6 'Val'dı. Garı dolcluranlarm ~e kolunu yercıc:cka ona kimaeıWiiini [8*1 

~ -- ... ..._ -
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o Bulmaca o Emniyet Sandığı Emlak 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 ~ ı n B 1 111 
2 M ımJÇ- E T E- L E R[ilM 

3 U Ç 1iJ M i (il A L ı!il S U 
4 N E M [i]i)K illi!~ E y__ 
5 AT ıT l!i]li]ıE llJ!!IJıA ~ A 
6 S E ~ K E iM A jL[rl A S 
7 E L N [i) liJ A [i1 liJI O H A 
8 B E. L [ilti] L •111,N ~ L 
9 ER llD A[l!ON~T A 
1 T [ij s E M AIH AT lfllT 
11 91M U V A ıS AıL AiT il 

Dtınka bulmac•mızın 
halledilmiı ıekll 

1 2 3 4 s 6 7 8 910 11 
1 il ~ 
2 [il - li1 
3 fil --- fil---li 
.. - ~- - 111- ~ 
5 !i] - li] ---

6 ili -ıfi] --= -
7 ~ ~ 
8 il 1 liJ ti! 
9 ~ - -- -

~ı ~ 
le: 

Bugünkü bulmacamız 
Soldan sağa ve yukardan aıaiı: 

I - Zehir (3), temel değil (3). 
2 - 1 Tane (21, sıcak değil (5), ile (2). 

3 - Bir cins toprak (3), etajer (3). 
4 - Nota (2), büyük (3), ri (2). 

5 - Deli değil (4), !Alı (4). 
6 - So\'yet hükOmeti (S). 

7 - Ôliı değil (4), Bulg<ı r parası (4) 
8 - Hayır (2), renk (3) , ? (2). 
9 - halyanca p3paı: (J), arapça ben (3 '. 
ıo - SıkAr (2). znm (5), Nota. (2). 
1 ı - L'zatma (3). Kirli (8). 

ı ı Teşrinisani 930 

Borsalar 
Kl\rı,b yo 

l lnriliz liraaı Kr. 
.. T J.. mukablll nota· 

.... ... ... . . . . . . 
• • ... . . ... ... .... 

Frank 
f.lret 
Btlga 

Orabn 
lı. Fran\ 

Le\·a 
Florin 
Kuron 
Şlllııg 
Pczctıı 

Mark 
Zloti 
l'cngö 

!tı lev l\unı$ 
1 l tirt lirası Dloar 

• Ç.er\'OM; Kuru$ 

Nukut 

ı lsterlfn (fııglllzl 
1 Dolar ( Amerll;ıı 
~ Fr.ııntı [ Fraıısız 
~o Liret { ltalya 
o Frank Belçika) 

Drahmi (Yunan ı 
OF ' raııt llsvJçrel 
O leva Bulgar J 
ı Florin (FcJemcntı J 

ıoıc uron (Çekoslovak j 
:~kıır AvasturyıJ 

ueıa flıpanyaJ 
1 RayşmuttjAlmao1·a 1 Zıotı Lehistan 

> 
1 ıenr.6 M •carlstan 

0 ~Y [Romanya] 

1 in., Yugoslovy.ııl 
Ç tvoneç Sevyet 

.\ ltıa 
Mtctdıye Roru 
2Baotno harici 

Adıcıl 

!) 11 
5 

2•1 

~ -•tlt Rı~a ve al'kadışlert 
ı 3 'l'c F',.~nıız tlyıtroıundı 
ı 4 l' Şrfnısani Perşembe akşamı 21.30 da 

•şrlnisanl Cuma matine J 5,80 da 

Clk I ve gece 2 J ,80 da 

Naıcıcd ~•nıbaz) Vodvil 3 perde 
~~ Mahnıut Y csari Bey. Kişe her 

~o '~0- 12 ve 14-17 açıktır. 
•küd . lkı ır Hele ıınemeaında 

(1 fill ·n b' d ki k. ır en (Bahar Çapkını) ve 
gcccıe~u; kr çağı) hergün gündüz 3 te 
g ~ da cumı günleri 2 de 4 te 
-:::::-__ 

~ : • • -c-r~::en-c•-i -ha-~-tn-1~-kl-ar_:_e_d~-~-ih-ın-~-si. 
Y fopçular adde.si 43 

müzayedesi 
Kat'i karar ilanı 

Merhunatın cins ve nevi'le 
mevki ve müştemi l:ltı 

255 1189 17079 Kumkapı'da Çadırcıahmetçelebi ma· 
balleıinde Asmalı sokağında eski 7 
ve yeni 7 numaralı elli dokuz arşın 
arsa üzerinde kagir üç buçuk katta 
birinci katta bir mermer aYlu, bir 
mutfak, bir sarnıç, oda içinde iki do· 
lap, ikinci Ye üçUncü katlarda birer 
oda, birer ıofa, birer hali1 ikinci ka
tın bir odasında Uçfincü katın sofasın
da birer yük dolap üçUncU katta bir 
ıahnit en llst katta bir tavan arası, 
bir sofa, sofada yük, bir balkon, bir 
daraçayı havi bir hanenin nısıf hissesi. 

Borçlunun 
iıml 

Cabir Bey 
290 4850 '18258 Çırçır'da Hacı Hüseyin mahallesinde 

Haydar caddeıinde eski 6, 26 ve yeni 
40 numaralı alh yüıı: arıın arsa üzerin
de kıımen üç ve kısmen ah,ap ilç 
buçuk katta selamlık kısmı on yedi 
oda, bir salon, Uç sofa, bir mermer 
antre, bir malta ev altı, iki kömürlük 
kahve ocağı, bir sarnıç, harem ktsmı 
on bir oda, camekinla bölünmUf iki 
salon, üç kiler, bir tatlık' bir tulumba, 
bir mutfak, bir hamam, ev altı ve oin 
dokuz yüz arfın bahçeyi havi bir ko-
nağın tamamı. Jsmail Hakkı, Hacı Mehmet 

Tevfik Beyler 
595 1908 20036 Uskndar'da Rum Mehmetpqa ma

hallesinde Uncular sokağında eski 57 
ve yeni 7 3, 75 numaralı biri yllz otuz 
iki arıın arsa üzerinde ahşap Oç bu
çuk katta altı oda, bir sofa, bir taşlık, 
bir mutfak, diğeri seksen sekiz artın 
arsa üzerinde ahşap iki katta üç oda, 
bfr kUçOlt ıofa, l>ir mutfaı< Ye üç yüz 
arıın bahçeyi havi iki hanenin tamamı 

Şerif Hürrem ve Şerife Fatma ve Fatma 
Hir.ime H. lar 

518 1709 1316 Üskndarda Hacıhesnahatun mahallesin
de eski Paşalimanı ve Yeni ıokakta 
eski 89 ve yeni 21 numarala 290 arıın 
arsa üzerinde ahıap 2 katta 1 oda, 
2 sofa, 1 mutfak, 1 kuyu ve 748 
arşın bahçeyi havi yenice 1 hanenin 
ta:namı. SUleyman B. 

905 1990 2616 Kasımpaıada Tahtakadı Mevlevider-
gahı mahallesinde Mev!evidergahı so
kağında eski ve yeni 7 numaralı 220 
arşın arsa üzerinde ahıap ve tamire 
muhtaç 3 katta 2 bölüklil olup zemin 
katında 2 taılık, 2 hali, 1 oda, 1 
sofa, biri adi tahta ile bölünmü' di
ğeri cameklnla ayrı~mıt 2 mutfak 
2 kUp, birinci katta biri ufak olmak 
fizere 2 sofa, biri camlı olmak üzere 
4 oda, 1 iusulane ve dolap, 1 hali, 
üst katta 1 sofa üzerinde 3 oda, ve 
230 a'lm bahçeyi havi 1 hanenin 
tamamı. Emine Hanım 

' 1305 11100 2682 Babıcaferide Ahıçelebi mahallesinde eıki 
TUtöngümrOğü caddeıinde Ye yeni Li
mon iıkelesi sokağında eski ve yeni 
7 numaralı otuz arşın arsa üzerinde 
tam kirgir dört buçuk katta üıtünde 
Uç oda, üç gezinti mahalli bir dara~ 
çayı ve altıada mağazayı ve eJektrik 
tertibatını havi bir hanın tamamı. Yuvakim Ef. 

1235 6330 2972 Beşiktaş'ta Teıvikiye .mahallesinde es
ki ve yeni Kiathane caddesinde eski 
52, 54, 56 ve Yeni 76, 78,78-1, 80 nu
maralı biri seksen artın üzerinde ah
ıap iki katta sekiz oda, bir ıofa, bir 
mutfak, diğeri yUı yirmi arım arsa 
Dzerinde ahfap üç katta ıekiz oda, 
bir sofa bir mutfak, bir antre ve al
tında bir dUkkinı ve yedi yüz doksan 
dört arşın bahçeyi ve nmf masura ma· 
yileziıi bayi yeni jki hanenin tamamı. Halil B. 

703 1830 3120 ÜıkUdarda Bulgurlu mahallesinde Sö
ğUtliiçaym sokağında eıki 16 ve yeni 
16, 16-1, 16 numaralı yüz on beı 
artın arsa üzerinde ahıap iki katta 
üç oda, dört sofa ve yüz arıın arsa 

Mu~telif erzak üoz ue Henzin monokososı 
Jstanbul Ziraat nıektebi ıniidirJi

ğinden: 
931 Mayıs gayesine kadar mektebe muktazi (22) kalem muh

telif erzak Gaz ve Benzin ve saire 3 Klnunuevvel 930 tarihine 
müsadif Çarşamba günü saat 14 de ihaleleri icra kılmmak ilzere 
kapalı zarf usulile ayrı, ayrı münakHaya Jrnnulmuıtur. Taliplerin 
şeraiti mUnakasayı anlamak için her gUn ve mllnakasaya iştirak 
için dahi ye~mi ihalede Defterdarlık binasında mUessesah iktı
sadiye mübayıat komisyonuna müracaatları. 

Tütün inhisarı umumi 
müdürlüğünden: 

Cibali Fabrikasına nıuktazi (1300) metre mikabı kereste için 
5-11-930 Çarıambagünkü münakasada, teklif olunan fiatlar haddi 
llyık görUlmediğinden mezkfır (1300) m-3 kereste kapalı zarfla 
yeniden münakasaya konulmuştur. Taliplerin 19 Teşrinisani 930 
çarıamba günü Galatada MUbayaat komisyonuna mllracaatları. 

üzerinde klrifir bir ahır ve ittisalinde 
bir .samanbk ve on dokuz dönüm bin 
Uç yUz ıeksen beı arıın bahçeyi havi 
harap bir hanenin tamamı. 

Behçet B. Ye Emine Saime 1-L 
761 2281 3309 Kadıkaytinde lbrahimağa mahallesinde 

Yeni sokakta eski bir ev yeni 1, 3, 
5, 7 numarala yüz yetmit artın arsa 
üzerinde ahşap iki katta yedi oda, iki 
sofa, bir taılık, bir gusulane Ye kırk 
arşın araa üzerinde harap bir mutfak 
ve bir kuyu ve altı yllz doksan bir 
arşın bahçeyi havi harap bir hanenin 
tamamı. Esat, Sait, Hikmet Beylerle Nacide idil, 

Meryem Müjgln Afife Ye Hamide Hanımlar 

292 820 3896 Kuzguncuk'ta eski ve yeni Arnavut 
sokağında eski 42 ve yeni 44 numa
ralı 150 arıın araa Qzerinde ahşap 2 
buçuk katta biri ıandık odası olmak 

llzere 6 oda, 2 sofa, 1 avlu, harap 1 
mutfak, ve 200 arıın bahçeyi havi 
eski bir hanenin tamamı. 

Şahende Şevfika, Leyli Neyire Hnımalarla 
Mehmet Faik B. 

265 1000 3936 Beylerbeyinde Bnrhaniye mahallesin
de eski Enveriye ve yeni Aptullahağa 
aokağtnda eski 12 mükerrer 41 ve 
yeni 111-1, 111-2 numaralı 78 arıın 

ana üzerinde 1 katı kirgir 1 kah 
ahşap olmak tizere 2 katta 4 oda, 1 
ıofa, 1 kiler, 1 antre, haricen tahta 
koridor 110 artın arsa Uzerinde kirgir 
mutfak, ve 50 arşın arsa llzerinde 
duvar taımdan ahır Ye samanlığı Ye 
682 arıın bahçeyi havi yeni bir ha-
nenin tamamı. Haiit Efendi 

1955 4145 4023 Mabmutpaıada Mahmutpaşayıveli ma
hallesinde eski Nuruosmaniye caddeside 
ve yeni Nuruosmaniyekapısı caddesin
de eski 68, 70, 94, 96, 98 ve yeni 108, 
110, 86, 86 num'arah sekıen artın ar
sa üzerinde kirgir birer katta ve 108 
numaradan maadasında ahşap birer 
oda ve 86 numaralıımm arkasında ve 
yetm ·, arşın arsa üıerinde ahıap bir 
kısmı ve yüz: elli yedi arşın bahçeyi 
havi dört dlikkiııın tamamı. Münire H. 

600 1862 4044 Fenerde Müftühamamı, Katiphfisrev 
mahallesinde eski Acıçeşme, Kasap· 
başı ve yeni Acıçışme sokağında eı
ki 13 mükerrer 53 ve yeni 55 numa
ralı dokaan dört artın arsa D2erinde 
kargjr Uç katta yedi oda, iki sofa, bir 
mutfak, bir taşlık, iki kuyu ve iki yüz 
altmıı dört arşın bahçeyi havi iki bö-
lUklU bir hanenin tamamı. Hasan Ef. 

Yukarıda dns ve nev'ile mevki ve milıtemilltı yazılı emlik hi
zalarında gösterilen bedellerle talipleri Oıerinde olup 3 k6nunuev-
vel 930 tarihine mliıadif çarşamba gUnD saat ikiden itibaren mü· 
zayedeye mübaşeret olunarak (muhammen kıymetlerini) geçtiği tak· 
dirde kat'i kararlarının çekilmesi mukarrer bulunduğundan talip 
olanların mezkür günde sut dörde kadar Sandık idaresine mfira
caat eylemeleri saat dörtten sonra vuku bulacak ml1racaatların ka-

bul edilmiycceği ve mezkur emlAke evvelce talip olanların kat'i 
karar esnasında hazır bulunmadıkları ve baıka talip zuhur eylediği 

takdirde evvelki taliplerin mDıayedcden çekilmiş addolunacaklan 
lüıumu ilin olunur. 
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l\lATBAA VE ·OAREHANE 
IST.ANBUI- Babıali. Ankara caddesinde "VAKiT YURDU. 

---
.EVERSHARP '. Daima hazırdır 

; . ) , .. 
Adapazarı Ziraat ban- ~ ·-s-e-yr-is-ef-.ai-n ... 
kasın dan •. ı' :\lerkez acentesi: Galata Köprü başındı --------~_........,........,.._ 

Beyoğlu 2362. Şube acentesi Sirkecide 
\lühQrdıır zade hanı altında T et.lsc.274Cl 

Mahkemede, mektepte, yazı
hanede ve acele yazm<ık icap 

ettiği her yerde 
Merkezi Istanbul' da bulunan Adapazarı ahşap ve demir mal- 1 

zeme imalitbanesi Tiirk anonim ıirketi tarafından ciheti karzdan 
dolayı bankamıza merbun Adapazannda istasyon civarında kain 
ve sağı Hafız Ahmet ve ambarlı oğlu vereseleri ve çavdar Meh
met tarlası ve solu Debağhane caddesi, arkası Çarksuyu mecrası, 
cephesi şimendifer yolu ile mahdut ahşap ve demir malzeme 
fabrikasını teıkil eden yedi paviyon iki ambarı mUıtemil bir bap 
mlldüriyet dairesi, motor ve te2gahlan ve teferruatı ıairesini havi 
hizarhane, tesviye hane, dökllmhane, demirhane, marangozhane 
•e müteaddit motor, dinamo makinelerfoi havi elektrik dairesi ve 1 

24 dl>nüm, 1 evlek, 170 arşın tarlayı havi emvalin 1697 numaralı 1 
kanuna mUsteniden bir buçuk ay mllddetle ve açık arttırma aure
tile satılığa çıkanlmııtır. 

Satış 1930 senesi birinci kanun ayının 25 inci Paı:arteıi günü 
saat 14 de Adapazanada Ziraat Bankasının bulunduju binada 
yapılacaktır· 

Talip olanların ve arttırma şartlan hakkında daha fazla izahat 
almak ve fabrikayı görmek istiyenlerin Adapazarı Ziraat bankasına 
lftzumu müracaatları ilan olunur. 

Millet mektepleri ve l-lalk için 
l\1aarif vekaJeti tarafından tabettirilen eserler 

Köy kıraati 15 Kuruı 
Şehir kıraati 15 " 
imla lügati (ciltli) 110 • 
Sıhhat koruma bilgisi 6 ,. 
Çocuk bakımı öğütleri 12,5 ,. 
Dört azgın canavar 10 • 
Yiyecekler 7,50 • 
insan bedeni 12,S • 
Saraylarda mecnunlar 80 ,. 

Kitaplar Cağaloğlunda Devlet Mat
baası satış yerinde satılır. 

P. T. T. Mebain ve le
vazım müdürlügünden: 

Ambar ihtiyacı olan üç boyda ve muhtelif renkte 6800 ili 8000 
adet bez posta çuvallarile iki boyda ve muhtelif renkte 6000 adet 
bez torba kapalı zarf usulile münakasaya vazedilmiş olup 16. ikinci 
teşrin 930 tarihinde ihalesi tekarrür ettirileceğinden taliplerin şart
name almak için şimdiden teklifname ve teminatlarını ihtiva edecek 
müblirlU zarfları tevdi için de mezkur tarihe müsadif pazar günU 
ıaat 14 te lstanbulda Y enipoıtanede mubayaat komisyonuna mü
racaatları. 

---------. ---
Hilaliahıner Istanbul merkezinden: 

Eşya piyangosu keşidesi 
Hillliabmer san'at evi eşya piyangosu 15-11-930 cumartesi 

günü Hililiahmer lstanbul merkezi binasında çekilecektir. 

Jra~zon ~irinci Posmsı 
(CUMHURiYET) vapurull 

~:r~ Salı akşamı 
sanı 

Galata rıhtımından kalkarak 
Zonguldak, lnebolu, Sinop, Sam· 
sun, Giresun, Trabzon, Ri
zcye gidecek ve dönüşte Sür
mene, Trabzon, Görele, Gire
sun, Ordu, Ünye, Samsun 
Sinop, lneboiu, Zonguldağa 
uğrıyarak gelecektir. 

Aytahk sürat postası 
( M E R S 1 N) vapuru 11 

T eşriniıani Salı 17 de Sirkeci 
rıhtımından kalkarak Gelibolu, 

Çanakkale, Küçükkuyu, Edremit, 
Burhaniye, Ayvalığa gidecek 
Ye dönüşte mezkur iskelelerle 
birlikte Albnoluğa uğraya
caktır. 

Azimette Gelibolu için yfik 
alınmaz. 

Mersin postasi 
(KONYA) vapuru 14 teırin

sani cuma 10 da Galata rıh
tımından kalkarak Çanakkale, 
lzmir, KüllOk, Bodrum, Rados, 
Fethiye, Finike, Antalya, 
Alaiyc'ye uğrayarak Mersine 
gidecek ve dönüşte aynı iske
lelerle beraber Taşucu, Ana
mrua uğrayacaktır. 

Dalyan Marmaris yolcu ve 
yUkO gidit ve gelişte Fethiye
de aktarma suretile alınıp 

verilecektir. 

EVERŞARP 
Hemen yetişir ve 
vazifeleri kolay
laştırır ve güzel-

leştirir. 

Her desende ve 
her renkte mü
rekkepli kalemler 

vardır. 

Umumi acentaları: 

Sidney Novil ve şürekası 

Galata Kevork Bey han 

KALEMLERi 

~\ .......... M ..... M ••• v .... s .. a•t•ı•n .. a.•.•.rn ... •.~.o•y•e•t•ı•ı•ı•A•n•l•a•r•a ........ } 

1 Defterdarık ilanları f 
---------------------------- 1 KiRALIK DÜKKAN No. 102, 1 
Kalpakçılar caddesi çarııyı ke
bir, aenelik kirası 360 lira, ki-
ralamak açık arttırma 27 teşri
nisani 930 per~cmbe 15 Defter
darlıkta (M - 412) 

Beyoğlu ikinci icra dairesinden: 
Bir bor~tan dolayı mnhcuz olup !IS• 

tılması takarrür eden bi. adet Şel7ole 
markalı kamyon ve bir adet üzeri caın· 
lı masa ve iki adet maroken koltuk 17) 
11)930 tarihine mü~adif pazartesi gUrtii 
saat 12 buçuktan 13 buçuğa kadar ls-
tanlıul Tahtakale Uzun Çarşı 7 No d• 
milli bira ve meşrubatı küuliye şirketi 
önünde açık arttırma ile paraya çevri· 
leceğinden talip olanlann muayyen güıt 
ve saatte dairemizin 930)1642 dosya n~ 
marasmt hamilen müracaat eylemele 
ilan olunur. 

r F D~~f ~ö~x~~ !, 
lığı birinci sınıf 3 lira 2 inci ve 3 

üncü sınıf 4 liradır.Hususi dersler da· 

hi vardır. Program: MükAleme, terce· 

me, lml! usulü, kitabet ye tetebbu. 

Avrupaya talebe hazırlanır. Bahçek•P1 

- F:rtu u karşı.Kasapyan Hanı ~ 

Doktor • 
lhsanŞükrD 

Sinir haatalıklan mlltehuıuı 
Cuma ve p37.&rdan maada 2 de n 6! 
kadar Tepebaşı 73. Tel. Beyoğlu 

862, Kadıkö~ 49 --


