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Asılsız şayia tekerrür edip duruyor Piyanko 
Meb'us Tahsin8 fırkaların Doku~uncu.~ertlp~üı:ıcü 

~ • keşıde dun çekıldı 

blok yaptıklarında m_usır! 
Fakat bir de '' Vakıt ,, rn 

muhabiri mal- - :ısunu 
Ankara 

dinleyin 
Halk fırkası ile Serbest fırkanın 

blok teşkil edecekleri hakkındaki şa.> ia· 
Jar tekzip edilmelerine ve asılsızlıklan
nm anlaşılmasına rağmen hala deveran 
edip duruyor. 

Bunun son tezahürüne dünkü akşaw 
gazetelerinden birinde şahit oluyoruz. 

Serbest fırka meb'uslanndan Erzu. 
rum meb'usu Tahsin Bey lstanbula gel
miş ve Son Posta gazetesine şu beya. 
natta bulunmuştur: 

- lki fırkanın bir blok halinde teşrJ. 
ki mesai etmeleri zaruri idi. Ve \,lok 
teşkili bugün bir emri vakidir. Zira ha
rici düşmana ve dahilt isticaa karşı 
nıUdafaad& her iki fırka müttefik ha
reket edecek, bu hususta hattı hareket
lerini Gazi Hz. nin verecekleri işarete 
tevfik edeceklerdir. 

Fakat şimdi bir de Yakıtın Ankara 
ınuhabiri mahsusunun bizim talebimiz 
iizerine yüksek: mahafilde yaptığı tetld- Tahsin B., lideri Fethi B. ne birlikte 
kat neticesine baka hm: rak illn edilecek ve yalnız bu fırkanın 
Vakıt, 11 (Telefon) - Erzurum meb'- namzetlerini ilA.n edecektir. 

usu Tahsin Beyin Milli Blok hakkında- Halle fırkasının başka fırkalarla cOm· 
ki neşriyat ve beyanati vaziyette hiç bir hurlyetçilik, milliyetçilik, layiklik gibi 
tebeddUltl lf ade etmemektedir. esaslan müdafaada birleşmesi her za. 

S11retl bt'iyede bir defa daha tekrar man hükmen mevcut bir vaziyettir. Bu 
~eblllris ki Gazi Hz. Cümhuriyet Halk noktalarda fili bir ittihat yapmak için 
flrbsmm umumt reisidir. Yalnız Halk muayyen sebeplerin ve ihtiyaçlann te-
c...ı_ .& J -.ı- --L•-., - ..... , ... .,,u Ja.• .adaUrtt'!ftznndrr. 

Kazanan numaralar muntazam 
bir cetvel halinde 6ıncı sayı 
fadadır. Oraya bakınız! 

Dokuzuncu tertip tayyare piyankosu· 
nun dördüncü keşidesi dün Darülfünun 
konferans salonunda yapılmıştır. 

45,000 lira olan en büyük ikramiye ile 
diğer büyük mükafatlar dün çıkmamış· 
tır. Dün 800 numara çekilmiştir. Keşi· 
deye bu sabah devam edilecekti. Kon
ferans salonunda Darülfünun talebesi
ne ders verileceği için keşide öğlenden 
sonra yapılacaktır. Dün çekilen numa· 
ralan sıraya konmuş bir liste halinde 
albncı sahifemizde bulacaksınız. 

Zeynel Besim B. 
Diin V uıf beye bir telgraf 

gönderdi 
lzmir mebususu V aaıf B. ta

rafından Isnıet Pqa kabinesini 
devirmek için kendiıine teklif
lerde bulunduğunu gilzetesine bir 
telgraf çekerek bildiren lzmirde 
milııteıir Hiznıet gazetesi sahibi 
Zeynel Besinı beyin bfl'Abara ka
rarmdan vaz geçerek tekrar bir 
ikinci telgrafla bu haberin neı· 
redilmcmeslııi istedijini bildir
miıtik. 

C. İt F. grupu dün topla
narak fırkanın idare he
·yeti azalarını intihap etti 
içtimada dahiliye vekili, lzmirdeki 
tetkikatıııın neticesini anlatmıştır 

. 
\ 

Dllnkn içtimada reiı vekillikleriae intihap edilenler: Ali ve Cemil B.ler 

Ankara, 11 ( A. A) - COm- beyler, azalıklara Ali Rana (Sam· 
huriyet Halk fırkası grupu, bu- sun) , KAzım ( Aksaray ), Aziz 
giln Afyon meb'usu Ali beyin (Erzurum), Muıtafa Fevzi ( Ma
riyasetinde toplanarak grup hey- nisa ) , Ali Şuuri ( Balıke•ir ) , 
eti idaresi azalarını seçmiıtir. Doktor Cemal (Antalya), Hay
Reiı vekilliklerine Ali ( Afyon- rettin ( Balıkesir ) beylerle Ihsan 
karabiıar) ve Cemil (Tekirdağı) Paşa ( lst_anbul) intihap edilmiş

--Cinevre konferansında 
mühim müzakereler 

Reiı milzakere baılamaıdan 
evvel Türkiye hariciye Tekili 
Temk RUıtn beyin geldiğini 
ıöylemiı, komisyon namına ho
ıamedide bulunmuıtur. T emk 
Rnıtn bey göıterilen nezakete 
teşekkOr etmittir. 

Gazi Hz. Foks fi
. lim gazetesinde 
! Ankara, ll (A.A.)-Reisicümhur Hz. 
kendilerine vaki ricayi kabul ederek, bu 
gün Gazi Nümune Çiftliğinin muhte· 
lif aksam ve tesisatının filime alınma
sına müsaade buyurmuşlar ve Ameri
kalılara hitaben beyanatta bulunmuş
lardır. 

lerdir. Hakkı Tarık ( Gireson ) 
ve Münür ( lzmir ) beyler müsni 
rey aldıklarmdan azalığa kur'a 
çekilmek suretile Hakkı Tarık 
bey intihap olunmuıtur. 
Dıhiiiye Vekili izahat verdi 

Ankara, 11 (Telefon) - Fır
ka grupunun bugtinkll içtima 

[Lütfen sayıfayı çet'irini2] 

konrcran~kl morahhaatınmn 
Istanbuldan ayrılırken 

d Cenevre, 10 (bat mubarririmiz
IXı~rı) - Terkiteslihat ihzari ko
ısy~u bugün içtima etmiştir. 

s Gazi Hz. 
9 Y•hat tarihlerirıne ait iki 
A tahmin · 

nkara 11 - Gazi Hz. nin 
cuma O c"b g nU Adanaya mütevec-
,.1 en hareket etmeleri kuv-
11:ll~ nıuhtemeldir. Cuma gü-
}' •reket etmezlerse cuma
fı~dUteakip bir iki gün zaı
ba 1• her halde •eyahatlerine 
rrıu\~~-c~k~ardır. Fakat gece 
teı ırınıızden aldığımız bir 
Vet~ft~ seyahatın Hariciye 
tind rıın Cineneden avde
ibt· •n sonra icra buyululması 

•rnaı d ted . •n an da bahsedilmek-
~ 

----------=--------· 

Bu sırada uzakta oturan lngiliz 
murahhası lord Robert Cecil aya
ğa kalkarak heyetimizi selamladı. 
Tevfik Rüıtü bey de ayni suretle 
mukabele etti.Hizmeti muvaızafa 
mOddetinin tesbiti hakkındaki 
madde Uzerinde müzakere cere
yan etti. Ekser devletler murah
hasalan ve Türk murahhası söz 
aldılar. 

Mukav~le projesi maddesinde 
askerlik hizmeti mUddeti her 
deYletin kendi kararına bırakıl
mıştı. 

Türk heyeti bu maddenin tek
lif olunan tadillere nisbetle daha 
iyi olduğunu ve müşterek az a
mi müddet tayinine dair olan 
Norveç ve lngiliz tadil teklifine 
gayet mütemayil ise de bu a
zami müddetin eJyevm ekser 
memleketlerde mevcut hizmeti 
muyazzafa müddetine nisbetle 
daha yüksek olması ihtimalinden 
korktuğunu ve bunun tahdidi 

[Alt taralı 7 inci aayıfadaJ 

V-A-K-1-T 
ın 

3 üncü tertip hediye 
kuponu : No. 32 

Zeynel Besim B. 
V asif Bey bu çirkin iınattan 

çok müteessir olmuı, hadiseyi 
sureti katiyede tekzip etmitti. 
Diğer tararaftan Zeynel Beıim 
bey de böyle bir leliraf çek
mediğini iddia eylemİf ankara 
muhabirimizin dün akşam tele-
fonla bildirdiğine gUre 10 teş
rinisani tarihile İzmir me,busu 
V a1ıf beye şu telgrafı gönder-
miştir. 

' Ne ben lıtanbulda iken, ne 
de avdetimde, ne gazetede ne 
illvede böyle bir telgraf çıkma
mıştir. Ben bu şayiayı kat'i su
rette Hizmet gazetesinde tekzip 
ediyorum. Melanet yapıyorlar.,, 

Filhakika dünkü poıta ile ge
len Hizmet gazeteıinde bu tek-
zip çıkıiııştır, tekzipte hadise ıu 
suretle hikAye edilmektedir: 

°Filvaki matbaamıza böyle 
bir telgraf gelmiş ve tarafımız-

dan inamlarak dizilmittir. Aradan 
çok ieçmeden Baımuharririmiz
den sadece (avdet edeceğinden 
ve halka hesap vereceğinden 
bunun rekllm edilmeıi) hakkında 
bir telgraf almamız ü.ıerine te
reddüde düşerek bunu neşrel· 
memiştik. Bat muharririmizin 
avdetinde keyfiyeti istizah ettik, 
şaıırdı, kaldı ve derhal icabeden 
yerlere müracaatla tahkikata 
baıladı. 

Gazi Ilazretlerinin beyanatları fiJi. ,....------------., 
ıne alınmadan evvel amerikan büyük 
elçisi Mister Grev, bir nutukla büyük 
türk inkılabını izah ve bunu yaratan 
büyük Gaziyi Amerikalılara tanıtmış
tır. 

Reisicümhur Hazretleri beyanatların 

Yakında VAKiT ıütünlarında 

Hatırar Arasında 

da iki demokrat milletin biribirine kar· ·· 
Yazan, Ustat Halit Ziya şı olan muhabbetinden bahis buyurmuş L-------------..: 

lardır. 

Havalar yağmurlu 

Ziyafetten dö
nen sarhoş -
Aman yarabbi, 
bıktım bu rOz
girdan, hem 
şemsiyeyi tersi
ne çevirdi, hem 
de sapını kırdıl 
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abı o ur mu? 

ll imt·hanları 

k fikri için Kütahya h ttı bitti 
Ankara, 11 (Telefon) - Kütahya - Balıkesir hattının ray ferşiyatı tamamlanmıştır. 

1 kAnunusanide yapılacaktır. Bu lıattın uzunluğu 1052 kilometredir. 
Kuşat resmi 

<ızim mekt.ep 
hocalarımız 

Asım B. 

mda lzmirden gelen Dahiliye 
Vekili Şükrü Kaya B. ıehrin 
vaıiyeti hakkında u:ıun boylu 
İ:ı'lhat verdi. F el Ak etin tekerrll
rOnll men için ahnan tedbirleri 
bn meyanda dere mecralarının 
temizlcnme•ne karar verildi~ini 
anlattı. 

BugQnkü i9tim• 
Ankara, 11 (T lefon) - Halk 

fırkaaı encümenleri buglln tekrar 
toplanarak mesailerine devam 
ettiler. 

Yaran kırk kişilik heyet içti-
ma edecek, fırka grupu per
embcye tekrar toplanacaktır. 

Ankara, 11 - Halk fırkası 

cümenleri mesailerine devam 
tmektedir. MUzakereierin cere
ıanmdan anlaşıldığına göre fırka 
yakında yepyeni esasi rla yeni 
bir teşkilata istinat edecektir. 

Fırka nizamnamesinde mnhim 
tadiller yapılmaktadır. Yeni ka
rarların tamamen t&tbiki için 
fırka merkezinin te~kilAtı tevsi 
edileccktır. 

Halk fırkMının yeni esası bil
busa halka en fazla mllfit ol
mı:.kla ta~sif edilmeldedir. 

müdürler lmız, 
e dıyorlar? 

Hamit B. 
Mekteplerde imtibaolann kalk

maaı bahsi etrafında bir loıili:ı 
muharriri tarafından ortaya ab
lan iddia karilcrimizce malOmdur 
bu hususta muallimlerimiz ara
ıında yaptığımız. ankete devam 

Bir dereceli inti
hap haberi mev-

Ahali gazetesi 
Adana nıüddei un1unıiliği 

• • 
sımsız takibata başladı 

Ankara, 11 (Telefon). - Meclisin Adana, 11 (Vakıt) - Abdülkadir Kc· 
dene sonunda tek dereceli intihap kn· mali Bey in çıkardığı Ahali gazete in· 
ı unu çıkacağı, kadınlara intihap hak· d ı~ı bazı ne riyat üzerine hakkında ad· 
l ı \'erileceği haberleri şimdiJik bir tah· li taldbata hnşlanını tır. 

• inden jbarettir. Halk ıfırkası progra· 
mında esasen tek dereceli intihap bir Spor l<ongresi 

nyedir. Fakat henüz hazırlanmış bir Ankara, 10. Umumi por lrnngı·c inin 
layiha yoktur. KadmJarın intihap hak· t planmaSJ i~in burndn hararetli bir 
kı ise bir teşkilatı esasiye kanunu me· f: aliyet ,·ardır. Istanhuldan gelen mm· 
şelesidir. Gazi Hz. nin nutuklarında 1 h ku mura~hası Bşref Şefik Dt'y bu 
1 1 b. tad'l · ti 1 d •. hususta nlakadurlarla temas etmekteoy e ır ı ışare a mamıısı a uu d. 
j~in .ı,u sene .:>lmıyacağı iddiasına kuv· r. 

Jstanbul mıntaknsı reisi Yu uf Ziya 
et verebilir. Bey de buraya gcJmiş, bu husu ta te· 

l) h·ı· } j}' A k d n asJara başlnmışhr. Kongrenin ayın 
a ı 1 ye ve { 1 n ara a 28 inde toplanacağı muhakkak addedil 
Ankara, 11 (A.A.) - Dahiliye Yekili n ektedir. 

Şükrü Kaya Bey bu sabah ,şehdmize R f t 1 f • ] • 
mavasalA.t etmiş ve istasyonda bir çok us ve a ya se 1 r erı 
zevat n vekalet erkAnı tarafından is· Ankara, 11 (Telefon)-Rus ve İtalya 
tikbal edilmiştir. firleri DaşvekilimizJe bir saattan faz· 

Bulgar muhalifleri ın görüş~uşıerdir. • 

Sofya, ıo (A.A.) - Urnumt mecJisler Ecnebı n1eldeplcrıhocaları 
intihabatında hükiimet fırkalan 242.000 Ankara, 11 (Telefon). - Hususi ve 
ve muhalif fırkalar 367,000 rey almış· ecnebi mektepler hocaları için bir tali· 
}ardır. matname yapılıyor. 

Ödemişte 
Seer bııtçıler taıhliy~ edildl 
Odcmİf, 11 - HUk:fımete lrnr91 

gelmek Ye kaymakam Recai B.i 
dövmek cürümlerile meTkuf bu
lunan Ödemiş S. F. reisi ve 
azalarının dün ilk muhakemesi 
yapıldı. Maznunlar kendilerini 
müdafaa ettiler ve hiçbir cürüm
leri olmadığını söylediler. Yirmi 
bir şahit dinlendi. Neticede 
mevkufların tahliyesile muhake
lerinin ayrı mevkuf olarak deva
mına karar verildi. Celse 17 
teşrinisaniye bırakıldı. 

Ron1a ya dn vtıt 
Ankara 1 O - Hariciye veki

limiz T eTfik RUştü Bey Ccncv
reden avdetle Romayı ziyarete 
daYet edilmiıtir. 

lhıın Abidin B. 
Kayseri, 11 (Vakıt) - iktisat 

vekAleti mllsteıarı lhnn Abidin 
B. buraya geldi ve akıam d6n
dU. 

Harp 
ediyoruz: 

Asım B. da hatta herkesin pıtiyacma gôre terki yat baştan başa imtihanlarla doJudur. lzvestiya gazete•İ bugünkü 
Kadıköy Ortak6y mektebi Ye mevki etse memleketimizde daha bfiyük Bir işe teşebbüs bir vazifeye başlamak vaziyeti 1914: e benzetiyor 

lstanbul Erkek lisesi muallimle- ft daha kıymetli adamlnr yct4ımiş o- lıir imtihandır. Bu imtihanda muvaf· Moskova, 10 (A.A.) _ lhıa-
lordu. fak olanlar ferdi ve ailevi vazi> etleri· ri terki tesliha t komisyonunda 

rinden Asım bey diyor ki: Ahmet Rıuf B. ni ıslah ve mevcut yaziyeti idame eder-
M k ı · · deki · tih ı- b M. Litvinofun beyanatından e tep enmız ım an usu u a I t b l Kı 1• • il' 1 Jcr. Muvaffak olmıynnJar sefaJete mah 

ünkü ihtiyaç ve dOşUncelere göre ma· . 1 an u ı ııesı mua. ım e- . k 1mdur1ar. Mekteplerden imtihanı kaJ. bahseden lzvestiya gazeteıi 
afak değildir. Çünkü bugün takip etti· rınden Ahmet Rauf bey dıyor kı dırmak hayatta zaten mevcut olan bir diyor ki: Burjuva memleketleri 
imiz imtihan usu il erile ~ok kıymetli Mekteplerde tatbik edilen imtihanJarm şeyi ferdi inkişaf l'e faaliyetleri başJan sulh fikirJerini teyit ederken 
e ilerde sok şeyler )1lpmak ktıdreti aşi Urçok mahzurlan olduğunu tecrUbele- mak hayatta zaten mevcut olan bir şeyi hakikatte harbe baıırlanıyor-
r: r surette görlllen gcnçlu tahsilden rimlzle biliyoruz. Fakat bUttin mahzut ferdi inkişşf ve faaliyetlerinin ba§lan lar. YQkHk burjuva ıivHileri 
malırum kalm1ş olabilirler. Talebe ne larma ratmea elzem4Jr~Çllnktl tal r n a mak dt'me!Jtfr. " 

d 
. •e matbuatı bugünku va:ııyeta 

·apabilcceğine ve ne e knbıliyet göste· nin ne dereceye kadar ilimlerle mUceh Maamafih hayata atılan gençlerin 
f 1914 e benzetiyor ve harp 

eh leceğfne göre de,'İ) umumi.,. klA.sik hezleştiffnl bize g&.teren bir vasıtadır. mekteplerde geçirdikleri imtihanlar ne 
h i.I tarzlanna ~öre yet~cıUrflmek t. flimlerle mtlcehhezlepek kabiliyet iJc. tic~Jerini bildiren şehadetnamelere tehlikeıini inkar etmiyorlar. 

enihyor. Ve bu yüzden nekadar r.eki 'ft ttaap etmek demek olduğu malQmdur. b:ıgh kalmadıklan da muhakkaktır. M. Litvinofun dediği gibi 
rabili~etli çocukJar hcd~r edilmiş oJa. Filvaki kabiliyet hayattaki munffa· -r:ani imtihan neticeleri iyi olanJardan en büyllk devletler ıon on beş 

. or. Bınaenaleyh bu şekilde tahsil n ı ... ıyetlerle ölçtiUir fakat kabiJiyeti tcc· b r kısmının hayatta muvaffak olama ıene zarfında harbiye bütçe-
bunun neticei tahliyesi olan imtihanlar :n..... d'I 

1 
bl bf ztf dıklnn görülür ve yahut aksi vaki olur. 

1 d 
r~uıc e ı mem ı r gence r va e ver . . . . lerini yanm milyon dolar mik-

arar ı ır. _._ bf 1 _ •- k bir ff Bunun sebebı basıttlr. Bu gıbı gençler 
Ş h d t l . n y m- ona r a g-osa.crme , muva a .. k t 1 d'l 1 1 d' v tarında teıyı't etmı·ılerdı'r c a e name mese esıne ge ınce: U· t ah ~ rlm k d k yn ıyı on ro e ı mem §er ır. e ya · 

arda zikrettiğim klasik tahsile ~öre im kiye ası are e ne ereceye a- hut mektepJcrde kabiJiyetıeri inkişaf et ---------------. 
ihanını geçiren bir gencin hayatta tah dar mUmkOndtır.Şu halde herhanrt bir memiş hayat, tccrübe1 zaruret umumt Telgraf haberlerimiz. bitmemiıtir. 

ulini itmam etmemi.,. olanlar kadar mu r. nghı ne dereceye kadnr tecehhflz et. tabirle hı\dfseler onları harekf!fe getir- f 
' ff'hk olması şcJındetnameniq mutlak o mi§ olduğunu bil k Un dır.Bunun f. mı, ve esasen m \'tut olup mt"kteplerde LOtfen 6 ancı uy amıza 
1 rak Jftzım 0Jmad1fmı gösıermeıe kafi çin de üotihan l' :imtihan ncticelerinJ inkl§n.f ettirilcmfycn kabiliyetleri faa· :_, _____ b_a_k_ı_n_ız _____ .--
dir. Bu tnrzı tahsil knblJiyet ve istida gösteren bir Jcflğıt Jar.ım~ır. Z:ıten ha-. liyete gcçmi:.tir. 

ıwı. Her hangi bir zalimin taıan şürmek için diti erkek iki cinıin Yer yüzünde ıimdi çok moda o
iıtibdadı kartıaında: "Uluhiyete kanlanna döktüğün tenasül mikrop lan cümhuriyet idareıi aöklere d~ 
kalkııtı.,, Deniyor. Hep gayri mes- larile uzuvlarını kikittirerek mah- siraeyt edene o zaman ıen halin• 
uller de ana benzemek için kaba- ICıkatını çılgına çeviriyorsun .. Hepi görünün. Günkü ıeni tekrar intİ" 
ran bir ceberutü azaınet görüyorüz. ırıizi bu mayup file kıtkırtan kim- hap için rey veren bulunmıyacalı" 

Her fantazitt iradelerin takdiri dir? Sonra bu yenilmez icbarın tid tır. 
ilahi tev~kküli!e .. ıineye çekiliyor. dı?tli aevkile ıeviotiklerimizin ku- Sana ıerikin nazirin yoktur d!" 
Sana _edı~~n b'!tun taat dua ve ıe: caklanna !'tıldığım~.z zaman hoca yorlar. inanıyor muıun? Bir ülGh•" 
naların cumleaı. korkudand.._.-. S~mı lar ve !'hla~çıla~ d~.nya ve ahrett~ yet müaabakuı açılına 0 zam•~ 
mt olmıyan wımattan magrunyet u ldemıze hın bır gunah kaydedı- hnkikati anlarsın. Seninkilerden I" 

Çin İmparatorları yüzlerini h:ı.l· sana yar.aşır ~ı? • yo~lar .. ~ökte .ve. yerde yapılan ~e! yi dünyalar kurmak iddiasına kal" 
Filosof un Cenabı Hakka 1 göstermezlerdi. Methınde ıfrata vara vara .. •enı lenn ~gu keyıfh v~ ~e~ m~s~~b~- kııan ukala kullann var .. 

. • Sonra hanedanın bqma ~eler gel- ıımartblar. ~n ~ıurlar~ı soyle- d nedır. Hep ebedı. b!r. ıdareı orfı- Fakat efendim ıen evveld~ıt 
ıtırazları c i Çin Jmpı.ıratorlan senı taklit et• mek cesaretını gostereceğını. ye altında yaııyor gıbıyız.. .. .. · d 1 · • t ı,ı·ı;. iç•" 

b 
' d 1 E ı~ ı b k ) en S · h ,_1 1 . , yer yuzune ıra e ennı e ı. 

Saklam aç oyununu çocuklardan tiler. O akibete uğra ı ar. Senin i- . V"Ve a. t~ıa mı a 8• ım 1 enın. u aH.~ a maz gayrı mea - poştacı melekler kullanırdın. Şi11'' 
evvel sen icat ettin. Ezeldenheri ne ç'n de hal sözü hallan ağzında do- n~a!n? Kımıın? Neredeıın?. Sen ul_fantazıyelerıne kıırıı ilimler, di Radiy.o var. Mesafeleri ııfıra iıı• 
redesin yahu? Kalplerini nifak ve hııyor. Asri bir allah istiyorlar.Ma mı mıanla.rı yar~ttın? Y-oksa ınıan· ş!1ı~ler: "hayr~ ıer. hep sendendir İ· diren bu aleti senden evvel kull•' 
tikakla dop dolu yarattığın mahlu- betlerin, ibadetlerin şekilleri deği- lar mı ·~.nı kendı h~yal ve tasa~ur le.hı,, n~k:ıratıle bırer maval oku· nn icat ettiler. Bu biraz ayıp old"' 
katını böyle bor,:az boğaza hır kıp fecek. Diplomalı peygamberler ve lanna gore halkettder. ~~ ~adıse- yup geçıyorlar.. H b 1 "l'"'h' t kud etitr' 
ta ortadan çekilmek olur mu 1 i min fennin henüz ketfolunamanııt lerde halikle mahluk bınbırıne ka- Hakikat bu ise, iyilere milkafat, d ~~hun a~ u u kı~eh il dr ir· 

k d b ... .. · · · b k k"t" 1 .. d ? B d en şup e ettırtece ı ma er Asannm ıyısm an ucagından e ranndan bahıı yenı kıtaplar e • nfıyor. 0 u ere mucazat ne en· en en K' l d b 'kt ez•'' 
b • .. .. - Z' . f l · Y 1-- • l'k B"t- 1 k il e Ik' h' k f'l fi 'lf b ıtap arın a efı en m · 

dır goru.nu. v~~· ırd v~zıyet ... e;:r _nıyor: ~~a y!ne putperest ı , 
1 

u un ~- vanld o ar ·~b~ .u· vı;e 
1 

ı ı~ ... ç~ ~ ... o•~ ah g~ ı d u kadar ilme rağbet tavıiye eder••' 

Yır. S:nı bı.n ar e eder çoga ı. f ~~e mıtoloJı devn. batlıyacak. ~ut zMabhıyob 1 ıçkrtal kİrmı~or gı 'jın. sr ... ız akı .. ç~~~·-~e çıgnıye enım e sonra en cahil adamları ruh• 
aptı~ .ınam~. neb ~~a~··tRe B~ mahlukatına hır görünmelıım. ahl'"'ke tk~r, . ı a[, ~~e~~h a:-, a •z5m . opdur '!· J'kl . k h 1 hizmetlerinle taltif buyunırtdıJ; 

temeli .. : Nihaye dız1 oş u I 8~ .. n u ae~er T!1rusin~ya. gitme. Türkiye 
1 
~1 sız~ .. ar, c~n~~-e~, ur?. aı- k ~!1ın .. ~nıız ~ e~~;tıa::rf~ da· Tuhriri, tifahi iradelerinde ferı ~,..,. 

kk~~elenn av~rel'k holı;ıtIYd or ar. ulun totpradgı~~ m. Sefineı Nudhun ~~a:ra tHI". ı buar, f ul~yka l ı~ı ırıne' gıı··rıyor. ınl ılr sozu vN~r. ır. 1 ı ,etyın en ilimden nebze yoktur. Sevgili h-:-;_ 
aınat aerıerı 1 a m e. c ur u5 w tepe Ararat ağı ıyıdır. ep e a et erın mea u u ıen- s a o maz.,, ıçın o masın. arat- l h 1 h · · da k ... 
Taraftarların ispatı vücudunla Korkma haydutlar tenkil edildi. den hqka kim olabilir? Bu kadar tıldarının içinde aklen sana tefev· atbı~d,, ~ andn der tyeknfı' 'f batlı•' 

kı d - d"l 1 La d . b" "k b' "lk '- ., ı·· k "dd' d b 1 1 tı ı atı mer u e e ın e uğra~ uğraıa şaş na on u er. a ruz caauı vrenı a emı mu• uyu ır µ e ıı.:urmaga ne uzum vu ı ıaım a u unan ar ve sen- 1 
Dinleyenler artık dudak büküyor- vaffaloyetinden dolayı pek sinirli· vardı? Hudutlarını 41'1yanlarm akıl den daha mağrur görünenler var .. rır a8~:t.. f .1. t kk' atı )lef' 

k '~ h' h b. h ld d. S 1 k .. 1 ') d k B 1 u un en, ı ım era ıy ' ~ .JJ' lar .. Bu davaya atı ır vuzu ver- ır a e ır. eyyare er se enesını nn çı e en çı ıyor. u sonsuzu· · k' · ti d'" ya idaı-
mek için ne yapacaksan yap ... Mer· l giliz lmparatorloğu lehine sana ğun icinde işte besbelli sen de ken B k k 1 bl 'ki" lc~ı mh d?~ •.ca ~rıt rkİerirı, pr<>" 
yemden bir oğlun olduğu baklanda karfı isyana te,vik etmesi muhte- dini kaybederek apışıp kalmışsın. u uponu eı P rı ı- terıt yal u 

1 elrlın~ dacl~ 1 

· • · 1 b · ı · ld' ld d · ç·· k" ntk · · b. k es an arın e erın e ır. 1' ki ıftırayı asır ard n en te czıp et· me ır. are e emıyoraun. un u "f en rını.z; ır şıra ponu ge• . . ları 1" 
ınedin. SükUtun ikrardan mı gcli- Dünya yüzünde milyonlarca senin akıl ve iktidarından büyük. tir~n VAKITın ttfrUJ türlu Dınlerm propagand~cı u ..,eti'. 
yor· gökte melek kalmamı!tı da mı halk kütlelerinin mukadderatına Doğmazdan evvel hayat şartları nız h~lka c~~enneh tor ~s r sıtt 
Me~eme sataşhn? Bu görünme- hakim olanlar hep seni taklit edi- bildirilerek reyimiz aorulaydı bu hed,velerinden birini rek a odz ıçın l ayb'ınk ~~ rrıııP' 
mezlik ve hu sükiıt ya gurur ve ya ) orlar. Çok ınüteazzım egoiıt ve c

1
ünya maktcline kim ayak basar- kendi 5~çip alacaktır ~us~s~n. a . 1~f3·~~ 1~ ır a ' 

ltarlm neridir. ikisi de sana yaraş- gayri mes'ul icraatında bu mukal- eh? a a aı ca 1 11 eı. [B"t diJ 
maz.. litlerine iyi misaller göstermiyor- Bizi bu cehennem methaline dü- ' me 
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Yakalanan Kaçak Silahlar ese es· E emmiyet Kesbediyor 
Muhtelit mObadelede 1 • 

Darülfünunda '1 ~.T•caretfJ.ıomlnde. 

Ali ik ısat meclisi -----. Firari emlaki 

~dl iyede 

Urla cinayeti 

r 
Cihan harbi galipleri 

M. Roıariano 
Romen tütün tacirlerinden M. 

Rosariano, Stef anesko ve Anas
tasyo dan mürekkep bir heyet 
memleketimizden tütün satın 
almak U.ıere dün Romanyadan 
şehrimize gelmiıtir. 

Müıtekil reııemler 

Müstakil ressamlar cemiyeti 
belediyeye müracaat ederek yeni 
yapılacak ıehir tiyatrosu binası
nın yanında bir resim galeriıi 

yapılmaıını rica etmiılerdir. 
Belediye bu mOracaab tetkik 

etmeğe başlamışhr. 

Kedeıtro lfleri mükemmeldir 
Şehrimizde bulunan Labi elçi

çimiz Eaat Cemal 8. evnlki ~ün 
lstanbul kadastro fen heyetini 
ziyaret etmiş, yaftaları Ye fenni 
muamelAtta takip edilen sistem 
ve eşkAli görmüştllr. Esat Ce· 
mal B. F elcmenk kadastrosu ile 
yaptığı mukayHe neticesi Türk 
kadastrosunun son derece mü~ 
kemmel olduğunu söyliyerek fen 
memurlarını tebrik etmi~tir. 

lf 
Vilayette ......__._,_ 
Sıhhi ahırlar m 

etnafında 

B~dlycde : 

ele si 

Gılato kuleıine eıanı6r 
konacak 

Kadıkl5y0 etfaiyesinin ıebze 
haline nakli tekarrilr etmiıtir. 
Halin nııfının etfaiyeye tahsisi 
Ye binada buna gl5re bazı tadi· 
llt yapılması tekarrllr etmiıtir. 

Buradaki mevcut aıans8r Ga· 
lata kuleşine nakledilecektir. 

Şehir mecliıl bngün 
top lanı yer 

Şehir mecliıi buglln belediye 
binasında ikinci içtimaını akte
decektir. 

Sefaretlerde 

Avu•turva dlmhurlveti vıl 
d6nama 

Awsturyada ciimhuriyet ili· 
nının yıl d6nlimll münasebetile 
Ayaspaşadaki sefaret binasında 
bugün saat on birden bire kadar 
Avusturya kolonisine mahsuı 
bir reımi kabul yapılacaktır. 

Hasan Han 
Iran hükumetinin Mısır sefa

reti ataşe komersiyali Hasan Han 
mezuniyetle memleketine gitmek 
üıere dün ıehrimiıe gelmiıtir. 

lnhlıarlarda: 

Behçet B. 
1'iitün inhisan umum müdürfi Beh· 

çet B. bugün Ankaraya gidecektir. 

Sui istinıal var 
Aldığımız mnlQmatn göre tütün ids· 

resinin taşra şubelerinde bir iki sui is
timal olmuş bu meyanda Bartın ambar 
memuru Kılzım Deye jşten. el çektiril· 
miştir. 

Halk blrliQI derneQi yırın 
toplanacak 

Halk birliği derneği yarın 
türkiyat enstitüsünde topla· 
nacak ve derneğe tevdi edilen 
eserler tetk:k edilecektir. 

Dernek tarafından toplanan 
«argo» lar yediyUıU bulmuıtur. 

S. Fırkc:ıdan istifalar 
Serbes cümhuriyet fırkasının 

lımir Cumaovaıı nahiyes'ni Ka
rakuyu mahallesi ocağını te~kıl 
eden sekiz lza istifa etmiş ve 
istifanamelerini merkez ocağına 
vermiflerdir. Bu azaların isimleri 
Mustafa, Ali, Ahmet oğlu Mus-
tafa, Cafer oğlu Hf seyin, Hü
seyin, Ali, Ahmet ve arnnvut 
Ali Efendi ve Ağalardır. 

lbrehlm Teli B. 
Birinci umumi müfettiş lbra

him Tali beyin şehrimize gele· 
ceği yazılmıştı. lbrahim Tali B. 
dUn gelmemiştir. Geleceği gu11 .. 
de henüı belli değildir .. 
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·S~tuDlat:«fa ._Seyahat 
: -(. ~- , ... " . . . u.. .,.,_ 

Dirilen Cemiyet 

Bazı müjdeler vardır, ken
di kendine geldikleri için 
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H•kA •·· -.· :·' .. .. . 
ı ay~ . ·.·. 
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Tabut yapıcısı 
Nakleden: Haaan Şükrü 

' · "• - • • • • • • ..... • • "; • r • • , , • •• it ı . . , . .. . ~ . • , .~ 

· Kızıl Gömlek · . · · · 
. .. ' . . . . . . .... 

, • M"-,1. ' '1' 'iL' •,,- r• •• • • .._.. ,,.. ... -
YAZAN Ömer Rıza 

Yeni devlet reisi 
- 58 -

i'ntihap edilmişti 
farkına vanlmaz. Kaıanılan kıy· 
metin dareceıi bilinmez. Şu be- Dunkı kıımın hulAıe11: Akşama doğru her şey bitmişti. Ali, düşündü, düşündü. Karşısında - Talha ile Zübeyri nasıl icbar ed• 
nim bahsedeceğim müjde, bu "Tabut yapıcıs1 Addan ikametğAhım Adrian arabacısını savdıktan sonra ya ağlaşan, müfsitlerin tesallutundan kor· biliriz?? 

Basmaniadan Nlkitskaia naklediyor ye· ya olarak evinin yolunu tuttu. kan bir kalabalık vardı. Bunlar ondan - Silah kuvvetile! 
türlülerdendir. Sekiz sene evel d t b kl' ni evini intizama koyuyor. Merdümge· Mehtap vardı. Ay aydınlığı ile "Vi· ~e e w e ıyorlardi. Müfsitlerin tehdi-, - Fakat bunlar silahtan korkar a-
Istanbulda sessiz bir mUcadele riz bir adam olmakla beraber yeni e- kistika" ya kadar selametle geldi •• (A- dıne ugrıyan bu adamlar, nahak yere damlar degildirler. Bunların her biri 
vardı. Bir zllmre mücadelesi. vinin ilk komşusu Alma~ işçi tuafın· sansiyon) kilisesi yanında Y ourko ile öldürülmekten korkuyorlardı. Fakat, bin adam yerini tutar birer askerdir-

Ankara muallimler birliği, 0 dan yapıJan bir daveti kabul ediyor. selamlaştı. (Geceler hayır olsun) de- müfsitlerin ortalığa hakim olduklan ler. 
günlerin havasındaki ilhamlarla Kızlan ve kansı ile beraber dugün yip geçti. Vakit oldukça geç olmuştu .. bir sırada başa geçmek hazmedilir bir - Siz bu akşamdan Talha ile Zübey-

b T ki 
evine gidiyor. orada işd !lnıfından Tam evine yaklaştığı sırada bir adamın şey değildi. Bunlara uymak bunların ri terassüt altına alınız. Toplanma za-

litfin ürkiye mnallim birli e· y ahpablar peyda ediyor. Evsabibi izdi- kapısına doğru ilerlediğini, parmaklığı yaptıklannın mes'uliyetini yüklenmek manı hulul ettiği zaman bunlann ikisi 
rinin merkeze bağlaoma11nı har vacmm şerefine misafirleri içmiye da· açıp kaybolduğunu görür gibi oldu.. demektir. Hazreti Ali bunu yapamazdı. de yakalanılacak geritilsinler. Buna 
harekette oradan ifaret alması vet ediyor_ içiyorlar, içiyorlar._,, - Bu ne demek? diye düşündü. Be- Onun için cemaata şu sözleri söyledi: mutlaka temin ederiz. Sen Cermuz oğ-
fikrini ileri sürmUştü. Misafirler biribirini selimlamağa ni tekrar görmek istiyen kim olabilir" - Siz beni kendi halimde bırakınız, lu, Cebele oğlu Hakimi Talhaya gön· 

Fikrin öntlnde s5ı:ü geçer, i· başladılar. Terzi kunduracıyı, kundura Acaba beni soymağa gelen bir haydut benden başkasını bulunuz. Biz, türlü der ve sen Kerrus oğlu Eşteri, Zübcy
radesi kuvvetli adamlar vardı ve cı terziyi, ekmekçi her ikisini, hepsi bir olmasın? .. Yahut aptal kızlarım aşıkla türlü safhalan olan bir işle karşılaşa- re gönder. Bunlar bu işi hemen tesvi-

den ekmekçiyi ve ili. selamladı. nnı mı davet ettiler? .. Eğer öyle ise cağız. Kalpler bunlar karşısında titrer, ye ederler. 
nihayet bu davaya da bir pren· o mütekabil tebrikler ortasında Dostu Yourkoyu yardıma çağırmağı akıllar şaşırır. Ertesi gün, halk gene mescide da-
sip yaftası yapıştmlmıftı. (Yourko); komşusu (Adrian) a döne- düşündü. Fakat tam bu sırada diğer Fakat halk derin bir endişe i~inde i- vet edildi. Her kes toplandı. 

Istanbul birliği, meselenin va- rek: bir adam kapıya yaklaşmıştı •• lçeri gi- di. Her kes bu işi başaramadıkları tak- Hazreti Aliye halkin toplandığı ha-
racağı mukadder neticeyi daha - Gel, babacığım, ölülerinin serefi- receği esnada ev sahibini görerek ona dirde, akibetin neye müncer olacağını ber verildi. Ayni zamanda Talha ile 

0 
zaman kavramış ve birliklerden ne içelim!,, Herkes güldü .• Kahk~halar doğru koştu. Oç köşeli şapkasrnı çıka- düşünüyorlardı. Müfsiler, onlarr katlı- Zübeyrin getirilmeleri için adamlar 

la güldü. rarak önünde durdu. Siması (Adri· am edeceklerini açıktan açığa söyl~miş gönderildi. 
bir fayda umuluyorsa, herşeyden Fakat tabut yapıcısı kendisine teca- an) a pek yabancı gelmedi. Fakat telaş lerdi. Cemaatın içinden biri Hazreti A- Hazreti Ali bu davete icabetten mu
evvel yurtların havasındaki istik· vüz edildiğini düşündü ve suratını as- la iyice muayene etmek imkanını bula- liye rica etti: kaddem bir kere daha düşündü. Vazi
lile dokunulmamasını söylemişti. tı.. madı. - Halinizi görüyorsünüz ! İslamiye- yet çok karanlıktı. Akibet meçhuldü. 
Faka~ haYa sertti, rlJzgir keskin Hiç kimse ona dikkat etmedi .. Misa - Ziyaretinizle beni memnun ediyor tin nelere uğradığı gözünüzün önünde- Fakat halk ani bir tehlike karısında bu 
esiyordu. Bu doğru ses gürültü· firler masadan kalktılar.. Gecenin bu sunuz... dir. Fitne içindeyiz. Felaket başımızın lunuyordu. Bu tehlikeye mani olmak, 
ler arasında boğuldu, kaldı. geç saatinde birer ikişer aynldılar.. Tabutçu derin bir nefes aldL uc~d~dır. A~lahta~ ko.rkmaz mısınız? her halde hayırlı bir işti. Hazreti (Ali) 

Çoguw ta b' · · d y·· 1 i Rica ederim buyurunuz?.. Bütun ahalı bu rıcayı tekrar ettiler. maiyetindekı' adamlarla bı·rı:•·te evı·n-
M il. b. ı·kı . · 'leli-. ki marn ır neşe ıçın e.. uz er IA 

ua ım ır ı erı ıstenı gı ıe e kırmızı bir maroken rengini alan şiş- Yabancı sahte bir eda ile: Manzara çok müessirdi. Halk, kor- den çıktı. Onun elinde bir yay vardı. 
konuldu. Amma ram olan bina· man ekmekçi ve mücellit "iyi bir dönüş • Merasime lüzum yok babacığım. kunç bir akibet karşısında bütün ümit- Ona dayana dayana gidiyordu. Mescit 
lardı, insanlar değil. Evet sezilen, diğerine hak kazandırır,, darbı meseli- Evvela sen gir ve misafirlerine yol lerini ona ~ağl~m~.şJar~ı. Ali onlara a- azim bir kalabalıkla dolmuştu. (Ali) 
dostça ortaya ablan mukadder ne riayetle, Yourkonun koltuğuna gire- göster.. . cıdı be şu.~z~en soyledı_: mescide girdikten sonra (Sebe oğlu) a
netice çok geçmeden kendini rek onu küçük bekçi kulübesine götür- Kapı. açı!dı. Ad~rıan arkasmd~ ya. - Dedıgını kabul e~ıyorum. Fak~t damlarından birinin kulağına bir şey 

" t d. B' l"kl d v ld k düler.. hancı mısafır oldugu halde me.rdıven- bu arzumuzu kabul edıyorken gene sı- fısıldadı. Bu adam dışarı çıktı ve onu 
gos er ı. ır ı er agı ı, ço 1 · ktı Od d b k' 1 - · d · b · b k · t• B · (Adrlan) evine sarhoş ve kızgın dön en çı .. a a azı ımse erm o- zın enı ıra manızı ıs ıyorum. enı bekliyenlere: 
iş görmesi mümkün olan bu yu
valar dağıldı. içine idare heyet· 
lerinden başka kimse uğramaz, 
bomboş odalarda cinler cirit 
oynardı. Halbuki oraları aziz 
birer kaynak olsun diye kurul
muştu. 

Yıllarca bu halde kaldı. Mem-
lekette lostracılara varıncıya ka
dıır her çeşit iş sahiplerinin bi
rer birliği Ye gürUltülU toplamş· 
ları, kongreleri olduğu halde 
yalnız muallimler birliği içtima 
yapamaz, kongrelerinde nisap 
bulamazdı. 

dü. laştığını işitir gibi oldu. bırakarsanız ben sizin biriniz gibi ha- _ Haydi! dedi. 
- Niçin, niçin?. diye barbar bağı- Kendi kendine: reket eder, fakat sizin en itaatliniz 0 • Bunlar atlarının sırtlarına binmiı:ıler 

nyordu. .. - B~nlar _han.gi ~ytan~n_ işi? .. Diye lurum. . . . . . ve hemen hareket etmişlerdi. Bu knsfile 
- Niçin benim san'atim diğerleri s?ylendi. Ve ıçen g~rmek ıçm acele et- Fakat_H:-zreti Alı d~vlet reıslı!ını ka yolda ikiye ayrılmış, biri Talharun e

gibi namuslu olmasın niçin? Bir tabut ti.. Fakat karşılaştıgı sahne onu oldu· bu~ ~tm~ştı. Halk sevın~__ı:ek .donmuş: vine, diğeri Zübeyrin evine doğnı yü· 
çu celladın kardeşi midir?. ğu yerde mıhladı. Alının bılafeti kabul ettıgı şehirde şayı rümüştü. Esasen bu evler tarassut al-

Bu dinsizler neye güldüler .. Benim- Oda ölü c~setlerile dolmuştu!. olmuş,müfsitler de bunda.n sevinmişle~ tında idi. 
le neye alay ettiler. Tabutçu herkesin Pe~c~~~~er1? arasından odaya .. gire? ~ H~r kesten fazla. s~vınenler, Sebe Cebele oğlu Hakim, Zübeyrin evine 
eğlencesi midir?.. ay ışı·~· ol~~e~ san ve d?.n?.k yuzlen- ogl.u ile arkadaşlan ıdıler. ~unla~ ge: girerek onunla konuşmak istedi. Zil· 

Onları yeni düğünüme davet etmek ni, kü~~1m~ş agızlarını, çokuk ve yan cebyen toplanmışlar ve yenı vazıy~tı beyr, onu kabul etti. Hakim, tereddü~ 

b
. . f t k . ti d F açık gozlenni, dı§an flrlımuş burunla- müzakere mı iterdi. 5ebe oğlu, Alioın etmeden bAğ•rdr 1 

ve ır zıya e verme ıs yor um. a- d 1 tıy d (Ad · ) ··tı.: .. h'l"f ti k b ı t · d d k t . d" 
1 

, rmı ay m a or a. nan , mu ... ~ ı a e a u e mesm en son erece _önüme düş seni mescide götüre· 
a şım 1 as 3 ·- bir korku içinde gömdüğü ölüler için- memnundu. Onun için içtimai açarken ~- ? ' 

Onlan çağıracağıma; kendileri için w .. 1 . .. 1 . t' • cegım w w .. de, bardaktan boşanırcasına yagan o şu soz en soy enuş ı • _ Sen beni mescide sevkedecek a-
~:~ş:~=- insanları çagınnm.. Oluleri müthiş yağmur altında mezara bıraktı - Arkadaşlar 1 şimdi muvaffak ol- dam mısın. Ben mescide istediğim za 

Ortodoks ölülerini r 
1
_ ğı müte~a~.t ~.~~ivayı tanıdı. Kadm ve ~ağa ~aşladık. Fakat, Talha v~ Zübe- man giderim. 

erkek butun oluler reveranslar ve se- yır bu ışe muhalefet edeceklerdır.Buna H • . d" ·-ı-· W• 

- Nedir bu bal babacığım?_ lamlarla etra~ın. ~MLlar. Yalnız ücret mümanaat lazımdır. Bunların muhale- - ayır, senı şım 1 go urecegım .. 
Bu tenhalığı tabii saymalıyız. • Hizmetçi çizmelerini çıkarmak için siz gömü!"'tÜŞ ve üzerindeki yırtık pa- feti çok mühimdir. Çünkü onun hedefi - Ni.çin.... . 

Çünkü teıir altında en gür ra- ugraşıyordu- 1 • ~ b' .,.... ki Al' d "'l b •. d. O . . .. 1 b" - Alıye bıat edeceksm. T T ça.,.•rn arc;.an ~-~anan ır oıu ya aşma- ı egı , ızız ır. nun ıçm oy e ır . 
latan varlıklar, fikri varlıklardır. - Niçin böyle saçma şeylerden bah ğa cesaret edemiy . :-ek uzakta bir köşe takım tertibat almalığız ki bunların iki - Ben Aliye b!atten çe~nmem. Fa· 

N h d ı k 
sediyorsun... 1 . 1 .. t •· t . b' "d Al. b. t t . 1 ç·· k.. k kat neden cebredıyorsunuz .• i ayet bu urgua u , lflD • • • •• •• e ~ -<:umuş u .• ı1;J_ ........ & emız ır su sı e ıye ıa e sın er. un u anca .. .. b . h b·t k 8 .. 11 başında bulunanların da dikkat• Yenı evımıze olu davet etmek?? .. Ne rette giyiamişlerdL Kadın ölüler, şap bu sayede kendimizi kurtara biliriz. - Çunku u ış ~men ~ece . lZl 
demek bu??.. k 

1 
k t·· 1 . abı.tler v K _1 d nazlarınıza tahammule vakıt yok. 

1 · · kt' h t ı y b . . a an v: os um en, z e me· errus og u sor u: . . ., . 
erını çe ı ve as a ıga teş is " - ~vet yemin edenm kı onl~X:X ça· murlar sakallan uzamış olduğu halde - G~tmıy~cegım ! .. 

konularak bakılmağa başlandı. ~cagım. Hem yarm ? .... ~!. :.elinıınet- üniformaları san'atkarlar, işçiler tn. çi ç . . ..• ::ıun parçaıa •. ;mş kemikleri ü- Hakim .ba~r~ı: 
Muallim birliklerinin istiklalleri lenm I .. Yaı:rn ak~m dugunumde bu- til (caftan) ları içinde arzı vücut et- zerine dt:~tü. Bayıldı... - lçerı gırını~I... . .. 
tanındı. Yukarda, kendi kendine lunarak benı şadedın? ?... tiler. Güneşin parlak ziyası uzun müddet On adam, içen gLrdıler ve Zubeyrl 
geldiği için alkışlanmıyan mUjde Allah bana ne gönderdiyse ben de Mirliva. şerefli rüfekasmı temsilen tabut yapıcısı:un )·atağını aydınlattı sardılar. Elinden kolundan yakaladılar 

size onlarla mükellef bir ziyafet çeke- söze başladı: ve ısıttı. ve dışarı çıkardılar. Hakim ile adaml~ 
diye tarif ettiğim bu idi. -· r (Ad · ) b z··be · .. "kl"' ı d o ü ce~ını nan anlan söyliyerek ya- -Görüyor musun (Adrian) senin da NihaJet gözlerini açtı .. ~ay .~:~ım! ~~ .u Y.~1 .~u~u u~or ar ı. nu s ~ 

Önümüzdeki cuma ilk, orta, tagma uzandı. Ve pek az zaman sonra vetine şitap için hep birden mezarlan- ile .neşgul olan Iıi=metçıyı go-:unce rüklıye surukhye evınden çıkardılar:. 
yükıek derecelere mensup mual- horlam~ğa başladı. v mızdan çıktık. Bizimle beraber gelmi- korktu. Dünkü va~'al::m hatırlamak i- ~.lıç~~rını sıyırarak aralarına alıp go· 
lim ve müderrisler birlik salon· .. (Adrıan) uyandıgı zaman ortalık he yenler yalnız gelmeğe iktidan olmıyan çi hafı--smı yoru.u. turduler. . 
larında toplanacaklardır. Bu topı. nuzEkarahin~bı~t~. lar, cesedi parça parça. cansız kemik kı (Trukhina), (Mirliva), ~Nöbetçi ça Talhanm evine gdideTn lEhştednn 'htar~ 

v sa ının kansı (Trukhina) ge- t 1 . kıl" denlerdir ... Fakat vuşu) hayati önünde müphem surette keti bundan farksız ı. a a a gı ıne 
luluk, son kazancın bir 11enligv i "I " · x rm 1 anna ın ap e · F k t E t d aıt ., c~ yan~ı o muştu. vlüm haberini bey· bunlar içinde mezarında beklemeğe sab canlandı. Hizmetçinin mükiUeme kapı· istemem.ışti. a a ş er e ona aın 1' 
manasını da haizdir. gırle dort nala yola çıkan uşakların· d . k d t" gelmek ve seni sını açmasını ve geceki hadisatı anlat vermemış, onu adamlarına yakalatar~ 

M 1 k• t 1 ) L d dan biri getirmişti. (Adrian) ona kon r~. emekıy~rte· avb~ ?1e , masını bekledi. çıkarmışı onu ite kaka mescide getir· es e ı op anış ann ray asın- . . gorm ıs ıyen ırı var·- . 
dan bahse lüzum yok. Memle- yak alsın diye iki ruble verdi. Ve müm Bu esnada küçük bir iskelet kalaba Hizmetçi elbisesini uzatarak: mişti. 
kette zümre varlıklarının bulu- kün oldu~ k~d~r sü~tle giyin.~i. .ve lığın arasından ileri fırladı- Ve yaklaş .- Ne kadar uyudun babacığım? .. de- Talha .ne Zübeyr mescide girdiklC~ 
namaması yüzünden kimbilir ne- (~~rgoullaı) gıttı. E~ ~atem.ortül~- tı. Narin yüzü gülümseyordu .. Yeşil dL K.oı_ıışumuz terzi demin burada idi. zaman bile etraflannda kılıçlarını ç 

n ıl~ kaplı kapısının o~un~e b~r polıs ve kırmızı kumaş ve çürümüş keten B.ekçı ıle beraber seni bugün isim gii- ken adam~ar bul~~uyordu. Jı· 
ler kaybediliyor, ne istidatlar aksi bekliyordu. Iskatçılar hır laşen?1. ko~u parçalan vücadünden sarkıyordu •• u. nüne davet etmek için gelmişti. Fakat Sebe .?glu, o gu~ ~rke~den Bas~aiıt 
sadasız sönüp gidiyorlar!.. Mu- sunu alıp to~lana.n kargalar gıbı evın zun çizmelerinin içindeki ayaklan hava sen o kadar tatlı bir uykuda idin ki u lar !e Kuf~lilerle gor~~m~~ ve heps~ııl 
allimler birliğinin yeni canlanııını etrafında ilerı gerı dolaşıyorlardı. İçer· nm içindeki havan eli gibi tıkırdayor- yandırmak istemedim.. (Alı) ye bıatte tereddut gostermeler 
kutlularken, bu yeni devrenin örtüsüzdü; henüz şeklini değiştirme- du. _ Merhume, (Trukhina) dan gece temin için tedbirler almıştı. ., 
ufurlu neticeler vermesini dilerim mişti. İsk~let dile geldi: gelip anyan oldu muı İçtima ta~amlandıkktan sonra .~:ı!~ 

~~vaA Ölünün etrafında akraba1an, komşula· _ Bc:li tanımadın (Adrian)!. 1799 _Merhume mi? .. (Trukhina) öldü kalkarak mınbere çı tı ve şu so 
--------------- n ve hizmetçileri bulunuyordu. Bütün da ilk tabutunu meşe yerine çam tah- mü?. söyledi: . 

pencereler açılmış, mumlar yanmış, ve tı:r"tdan yaparak sattığın mütekait - Sen ne ahmak şeysin? .. onun ce- - Ey nas! Bu iş size aittir. Bir~·~ 
~ .; . ·" - . . 

· .Geliıi .Güzel 
• : 1 '"' , ,.'..t_ 

Kadın oynatmak 

Bazı köylerimizde bili de
vameden eski ve çirkin bir 

eilence Yar : Kadm oynatmak 1 
Şehirlerde kadımn erkeği İlltedi
ği gibi oyaatmasına rağmen köy
de erkeğin kadını oynatması 

doğru değildir. 

r~hipl~r-.d~.alann~ b~lamışlard~. (Ad- nöbetçi çavuşu (Peter Petrovitch) i ha- naze eşyasını hazırlamak için bana yar ~enin o~da bir hakkı ;okt~r. Siz ıo;ii 
nan) olunun - uzerınde modaya mu- tırlıyor musun? dım eden sen değil misin?.. ıstersenız başınıza gelır. Dün bana ·r 
vafık bir pelerin ile dolaşan - yeğeni Bu sözle· ''en sonra ölü; kemik kolla - Babacığım sen aklını mı kaybet- racaat ettiniz. Sizinle konuştuk v~ b~· 
bakkala yakl~tı. Tabutun, örtünün nnı tabut~uya doğru uzattı.. Fakat tin?. Yoksa akşamki sarhoşluğun ha- karar verdik. Ben bu ~araı:ı ~~ş gorılltı· 
mumların ve dı!er cenaze teferruatı- (Adrian) bütün kuvvetini toplıyarak la üzerinde mi?. yorum. lstiyors~nız. ış~.e?.nızı e!e \ı 
nm hazır oludgunu ve pek az zaman feryat etti. Ve üzerine atıldı (Peter) Dün cenaze var mıydı? •• Bütün gü nm. lstemezsenız hıç goruşmeınıŞ gı 
sonra teslim edilebileceğini haber ver· sendeledi düştü ve parça parça. oldu. nU Almanların ziyafetinde geçirdik. E olalım? • 
di. V~ris.; .dalgın birw hald~ _te~kkürw~t: Ol : L -m arasında kızgın ba.ğı~~~lar du ve sarhoş olarak döndün. Ve ayin çan- Cem~at için.~e ~üyük bir ka1.~bal::de 
ti. Fıat ıçm pazarlıga gınşmıyecegını yuldu. Arkadaşlarının şerefı ıçm hep ları çalındığı bu saate kadar uyudun - Bız de dunku kararaımız uzer 
fakat vicdanına itimat ettiğini söyledi. birdeıı harekete geldiler. (Adrian) teh _ {)yle mi?. sebat ediyoruz! dedi. 
Tabutçu; fazla para almıyacağına a- dit ve tel'inlerile o kadar ezdiler, o ka - Evet babacı;tım.. Bunun üzerine (Ali) minberden fıt' 
deti veçhile yemin etti. Ve icra memu- dar dehşet içinde bıraktılar ki zavallı Tabutçu geniş bir nefes aldı. di. Ve biat başladı. Müfsitler içiıtde.~ 
ru ile manidar bakışlar teati ettikten ev sahibi ölülerin acı ve tüyler ürper· - Ala .. O halde mümkün olduğu ka- biri evvela (Talha) yı çekti. onu <-"11 

sonra işe başlamak için oradan ayni- tici çığlıkları ile sağır oldu.. Oleyazdı .. dar çabuk çayı hazırla ve kızlarımı nin önüne getirdi. 
dı.. · ~ mu.-.:~~~l~~erek nöbet ça~l- [BltmediJ 
• / 



Balkanda si ya si rekabetler 
Eskiden Balkanlarda, Rusya ile A

vusturya biribirine zıt siyasetler takip 
ederlerdi. Bugün bun1arm yerlerini 
Fransa ile ltalya almış sayılır. İtalya 
ile Fransa arasında bahri teslihatı tah 
dit konferansından evvel Sof ya ve Bel· 
gratta teceJli etmişti. 

Fransanın Dalkanlarla alakası, sulh 
nnıahedelerinin temin etiği hududu mu 
hataza için küçük devletlerin kuvvetleri 
nin bir araya getirmek istemesinden ne 
şet ediyor. Küçük itilaf bunun için te . 
sis olunmuştu. Fransa, Lehistan ve Y .... 
nanJstan gibi devletlerin de siya.setleıı
ni küçük itilaf siyasetine uydurmaları
m bunun neticesi olarak umumi harpte 
kaybeden Macaristan, Avusturya ve 
Bulgaristanm bir şey istemelerine mi 
ni olmayı istihdaf ediyordu. 

Balkan devletleri arasında Fransa
nm bu siyasetini bilhassa Yugoslavya 
hüldimeti takip rır :!ktedir. Fransa bu 
nun mukabilinde, Yugoslavyaya yar
dım ediyor ve Fransız sermayesi orada 
~mikyasta çalı~ıyor, ayni zamanda 
Yugoslavyanm komşularile olan müna 
sebetlerini ıslaha gayret ediyor. 

Yugoslavya siyasilerinin emellerin
deı. biri, Bu1garistanı Yugoslav ittiha
dına ilhak etmektir. Bu hattı hareket 
Fransanm siyasetine uygun geldiğin

den Fransa bu cereyanı teşvik etmek
tedir. 

İtalya ise vaziyeti bambaşka görii
Yor. Eskiden İtalyanın başlıca hasmı 
Avusturya idi • .f _.,turya yıkıldıktan 

sonra ıtalya, onun yerini alacak 7enl 
bh- blok teessüs etmemesine ~ak:-
tadır. l~.::4 • .: ~·--..1 ..ı. Yugoslavya ile ak
tettiğl muahede ile bu memleketin Fran 
!adan ve kü~ :ı:. i tilattan ziyade kendi
sine dönmesini istihdaf etmiş, fakat 

Kadınlar nıcın elbıse giyerler ? , .. 
Ortünmek için mi, korunmak için mi, 

Geçm=ş bir moda 

süslenmek için mi ? Demokrasi, demokrasi ... Ilu lftf A•· 
rupanın ve Arnerikanrn beyaz yakalı!dı 
adamları tarafından bir dua dire tek
rar edilir. Bu söz, tıhsımlı bir asa gibi
dir. 

" Alimler "süslenmek için!,, diyorlar ve iddialarını 
delillerle 

En eski zamanlardan bu za
mana kadar elbiselerin geçirdiği 
tahavvlllü gösteren bu reıim 
insanların giyinmekten ne istih· 
daf ettiklerini anlatıyor. 

insan ne için giyinir.? ya ıns-
lenmek, ya örtünmek, yahut 
korunmak için. 

Acaba giyinmenin başlıca aa- ' 
iki bangiıi? 

isbat ediyorlar Tarih ondan hürmetle bahseder. 
Hukuku idare önünü ilikledikten sonra 
<>na yüz sürer. Ukalftlar onu bir hiye

: roğlif haline sokmuşlardır. 
1 

En ftliminden en cahiline kadar her 
kes bunu diline virdctmiştir. 

Rahatını bulanlar, fotöylerinde ra· 
hat, rahat purolarını içip, aki'amları 
şampanralarını, viskilerini yutanlar, kı 
nşık enselerinin yağları, barsaklannın 
hazzile düşünürler, l{at, kat göbeklcri
le konuşurlar, derler ki: 
Asrımız ve on dokuzuncu asır dünya 

ya demokrasiyi getirdi. Dünyaya hürri-Korunmak mı? Hayır. 
Örtünmek mi? Hayır. 
Süslenmek mi? Evet. 

En eski zamanlardan bugDne kadar kadın elbiselerinin yet geldi! Parlamento sistemleri insan 
tahavvül lara geniş nefes almak hakkını ,·erdi. 

Giyinmek rubiyabnı 
eden alimlerin hepsi bu 
tizerinde ittifak ediyorlar. 

geçirdiği Bu söz, dilden dile geçer Londra-
tetkik Diğer taraftan Tiera Del F~e- Şayanı dikkat bir nokta, za- dan Pekine,lspeçbergten,lUaceıan boğa. 
nokta godaki yan vahşi adamlar çırıl man geçtikçe kadın giyinişinin zina kadar dünyayı enine boyuna dola· 

çıplak dolaşırlar ve karlar sırt· sadeleımesidir. Bir birini takip şrr ... Kitaplar yazılır, gazeteler basılır 
larında erir. Bu da insanların eden devirlerde son derece ve dünyanın gül gülistan olduğu söy-

Bunu ispat için ıu sözler söy- k k • • • • w h mükellef ve agw ır elbise gı·yen lenir durur. 
leniyor: orunma ıçın gıyınmege e em- Fakat, iş hiç te böyle değildir. 

miyet vermediklerini gösterir. kadınlar, ancak son zamanlarda Bu demokrasi ve hürriyet havası, 
- Süslenmenin giyinmeğe o·· k en sade giyinişle en cazip şe- b. ··ı 

rtünme meselesi sırf bir ır go geden, bif resimden başka bir 
saik olduğunu ispat eden delil itiyat meselesidir. kilde görüneceklerini keşfetmiş- şey değildir. 
maymunların halidir. Maymunlar Süslenmek, bilhassa kadınla- lerdir. Çünkü dünya xıx asırdan beri müs-
üstlerine bir ıeyler koyduklan rın giyinişinde daima hikim ol· Dercettiği?1iz resim bunu pek temleke ile doldu, ve hürriyetsizlerin sa 
zaman derin bir zevk duyarlar. muttur. vazıh gösterıyor. yısı mi1yarı geçti. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••• •••• •••• ... ••• ... •••• ••••• • ••••• • ••••••••••• Daha dünkü telgraflardan birisi, 

Cihan boks Şampı;vonu Tunne~v Felemck konsolosunnu hürriyetin ve demokrasinin memleketi 
..,, 1. j 'J olduğu dilden dile tekrar edilen Jn. 

h k d '/ başına gelenler gilterede, zencilerin beyazlar gibi mua-
mu Q eme e l lYOT Felemenk konsolosunun başına ev· mele görmesi hakkında ingiliz amele 

D . haf b' h.d. 1 . ti fırkasının verdiği kararın uyandırdığı 
empseyi yendiiim zaman velki gece tu ır a ıse ge mış r. aksülamelleri anlatıyordu. 
d 200 000 Konsolos :M. Vilyam bir otomobile bine- * * * sene e , iıterlin kazanı-

yordum. "İddialar doğru dea'ildlr.,, rek Taksime gitmiş, bu esnada benzin Emperyalist, siyah adamın hürriye-
Ttınney, unıumt harpten beri bittiğinden otomobil durmuş ve şoför tine razı değil! Çünkü onu bir hayvan 

benzin aramağa gitmiştir. Aradan 15 gibi işletiyor. Y11z:: ____ ya eski ~ ·_ ~ __ : .. .!e devam et-

tiğinden bu muahcll:! bütUn kıymetini 
ka~ betnıJştf. Daha sonra 1925 te ltalya, 
~u~ .J.vyanın Ma:aristan ile anlaşma 
eırıa - · o•r.. ~· Pomanyayı kilçtlk iti 
ltttan aymnağa gayret etmiş, Ama- 1 

llltıuğu, kendi nufuz dairesine almağa ---.--.. 

65 kere ringe srirmiş Ye yalmz dakika geçip şoför avdet etmeyince M. Emperyalist sarı adamın hürriyetine 
bir defa mağlO.p edilmittir. Tün- Vilyam başka bir otomobile binmek is- razı değil I çünkü hür olursa onun ceb
ney mahkemede bunu gururla t . .. t 1 . d ık b. 'h ri bir müşteri halinden çıkması pek 

emış, ucre mese esın en ç an ır ı · .. k .. d"" E . 
1
. t A 

-• l • k A •• • • • • • .. mum un ur. mperıya ıs ryanın 
DVY emıt ve .ınah emeye girip tllaf uzerme benzınsız otomobılın şofo- hiirriyetine düşmandır. Çünkü ona hii-
pkarken bir çok takdir kirlan rü '.M. VJlyanın 'Şap1'a:Miii' Kiij)ata'k ai'a- la tarlasını sürdürüyor. 

~bbüs etmişti. Hatta Yunanistanm 
'tugoslavya ile anlaşmasına karşı da 
btı- teşebbüs vuku bulmuş, fakat M. Ve 
tllzetos bu işi meharetle idare etmişti. 
l'akat ltaıya, Bulgaristan ile Macariı:
~a ehemmiyet vermiş ve Sinyor Mu-
8oliııt sulh muahedelerinin bunlar le
hiııde tadili için sözler söylemişti. 

Balkanlarda İtalya, Fransa siyase
tfni.n n.ziyetl budur. Bu rekabetkara
lle siYBsetin en esaslı amilleri İtalya i
le Yugoslavya arasındaki gerginliktir. 

d lta.ın ne Yugoslavya arasındaki a-
avet, ltalyanm Dalmaçya sahili üze.. 

::deki iddialandrr. Fakat asıl mesele 
değildir. Mesele, Fransa ile İtalya 

~da bir harp nkuu takdirinde 
~gOSlavya ordusunun Fransa emrine 
~ ade olınası kanaatidir. Sırplarda, İ
l Yanlanıı Arnavutluk ordusunu aleyh 
etinde hazırlandıklanna kani bulunu
::ıar. Sonra İtalyanın, Bulgaristanda 
l't 11ztuıu kuvvetlendirmesi onlan ay
le c:ı:::işeye düşürüyor. Hele İtalya i
ltıa ristan arasındaki dostluk, Sırp 

tı asabileştiriyor. 
ltaı 'lıunun neticesi o1arak Yugoslavya. 
btı- Yan diplomasis:. · onun etrafm<!:ı ;t ~rduğuna kani bulunmaktadrr. 
~d 11 itibar ile Fransa ile İtalya ar.ı· 
llaı.:ıki rekabetlerin köklerinden biri 

nlarda bulunuyor. 

Davetler 

({ongreye davet 
lstanb l ' S u spor kulübünden: 

tg3~nelik umumi kongre 14-ll
I.ta1ıb Cunıa giinii saat 10 da 
tapı 'Ul Erkek Liseıi salonunda 
tllen~llllcaktır. Bilha1sa nizamna
tllek ~ bazı nıaddeleri tadil edil
llıa •cabettiğinden San-Siyaha ... nsup 1 ehen:ı . 0 anlann bu kongreye 
hel'tt~~Yet atfedip teşriflerini 

1 
•dare rica eder. 

tarafindan alkqlanmııtır. Muba- basile ortadan savuşmuştur. Açıkgöz Asrın cidali budur. Bir tek kelime i-
kcme deYam etmektedir. soför aranmaktadır. le müstemlekeler kurtulmak istiyor, 

~ yan müstemlekeler gözlerini acı,,·or - ..,muınmım1111rmııımn11nnn"'"•-... •H111t1ım1ıtm11t111mBmmn111tnıwuımnttnırm•111tııımııımmım.ı!"'111"!!.'"'"'""'""'"""'fflllum11ttnnutıtmımm ... .; t 

ı•~ ~ımanımızın en mefhur TENORU ~?5:25• ve yarı müstemlekelerin bu kurtuluşu 
·~-- . I~ R 1 c HA R D TA u B ER cidal~ b~şlamıştır bile. .. . 

Turkıye bu· yan mustemlekelerın 

Tunney maçlanndan birinde MA J ,· K sn nema s 1 n da ~ü~a~~lesinde ideal bir ihtilal bayrağı 
- ı gıbı goze çarpıyor. 

Dünyanın en meşhur bok.ör- Müstemlekeleri ezen Ye demokrasi-
lerinden olan Tünney, son haf- EN SON 1 B DA I OLAN den bahseden adam, parhlmcnto ile göz 

talar zarfında mflhim bir dava S E V G J L J N J N S Q N S ES J boyayan adam bugün kendini kurtardı-
ğı zamanki halini alıyor. Çünkii o kanlı 

ile karıılaımııtır. Vaktile onunla Filminde ilahi, muhrik sesi iJe bütün dinleyenleri gafyetmektedir bir ihtilfılle iş başına gelmişti. Şimcli 
mukavele yapan Tiu Mara Tün- SözlU UFA-PATE halihazır dünya haYadislerinde: de silahlanıyor ve asıl çehresi ile m~y-
neyin yapılan mukavele ahkamı- Meıhur HlNT . tairi R(JBINI!.RANAT TA <iOR dana çıkıyor. iş böyle ilerliyor. 

hilrıyete daır bir şur okuyor Tekamül böyledir. 
na riayet etmediğini iddia ede- •;=s;:g::c:=ç=;;;;;::;;:s=e;:=;=;::;==::;>2;Sll I - • * * 
rek 100,000 İngiliz lirası tazmi· 

'-g~mıı11111~11 ·11ıı 111ııı1111ııı 11111ıııı11111111 11•" 1 ' 1ıııo... B U A K Ş A M ....ııııı 1 '"·1ıııı11ıı1111uıııııı ıı111ıııııı11"'"" uıııııııııt Fakat bizde hata liberalizm, huku-nat istemiıııtlr. :gtıııııııı • •11111111 ıı1111ı• ı1111111ı • .....,. """'111 . • llıııııııı 1111111111 ııı11111111 111111111111.. • • • • • ... = § ~ ku beşer beyannamesı gıbı laflar yenı 
Muhakeme ıon derece meraklı ~§ OPERA S • d ~i moda diye revaçta ... 

olmuı ve Tünney aleyhindeki ~~ ınemasın a g~ Buna şaşmamalı. Çünkü çocuk moda 
~~ ~~ bize gelinciye kadar daima birkaç dü· iddiaları reddetmiştir. ~~ Dehaklr 9HA.KESPEAR.E'in liyemut eseri olan ve §i züne torun sahibi olur. Fakat biz onun 

Muhakeme esnasında Tünney ~~ DOUGLAS FAJRBANKS ile A1EJlY PJKFORD ~} bunakhğını çocukluğuna, tazeliğine ,-e-
fU sözleri s&ylemiıtir: == =- ririz. 

§§ Tarafından temsil edilen ~~ -
- 1925 senesinde milyoner -- -- Bizdeki münevverlik böyledir ioıte. 

~~::::!:!:~::~:d::::t~:~ :_;:_: DO~HP_ı~r.N~u_IZ)ÇY o --=_ı_:i_ Rom[ın~fm~~: m:~~I 
panm. Maksadına anlamıttım. si ırae edilecektir ~~ 
Benim Dempsey ile karşılaımamı ~~ ilaveten: Telı:ı: telgrafla dünyayı ve sec;1i komik ~~ Romanya matbnatından 11 U-
istiyordu. Bunu anladığımı gö- 1,m:::::•::.::::ııııı:::::::mıı::::::::ıııı::::::::ıım:~ .. canlı bir resim ~::mıırr~'::ıımın:~uıım:::mınıFı~~.~ niversul,, ga2eteıinde okuncu· 
rünce, iki elini bana uzattı ye --- - - -- ğuna göre bir Frar:ıız vapu-

"aferim" dedi. Benim Dempsey KAN·S 1 z 1 Norasteı~ runun kalas limanına gelirOp 
ile karşılaşmam, milyoner Rıkard z:ıflyet ·ı. gümrüğe çıkardığı 50 vagon 

Chloros· tuzlu balığın Rus malı olduğu 
için büyük bir gaye idi. Onun ı_nlzsiz.lik lciD yegAııe de•a b.nl ihya eden anlatılarak gümrükten çıkarılma-
için Rıkard bana ıu şekilde mu- Cn muntahlp etibba tarafuıda.n tertip edelmistir. SIROP DESCHIENS, PARJ~ sına müsaade edilmemiştir. 
kabele etti: 

- Şampiyonlu§'u kazandığın 
günden itibaren senede 14,000 
İngiliz lirası ile yaııyabilirsiniz? 
Benim için bu pek bliyiik bir 
meblağdı. 

Çünkü ben, hayata girdiğim 

glin hafta da birer JsterHn ka
zanıyor ve bununla geçiniyordum. 
O zaman 16 yaşında idiın. 

~~MELEK ve FLHAMRA sıNEMALARINDA ~~ 

1 Zamanımızm bllyük trajedieni, sinemanm en büyük artisti 
EMiL YAhIN<iS 
Sözlü Ye şarkılı ıaheseri olan 

M A v 1 MEL EK filminde 
illveten: DOnyanın en mükemmel sözlü gazetesi FOX JOURNAL, Bulgar kıralı Borisin 

izdivaç merasimi ile sair halihazır dUnya havadislerini muhtevidir 
Haşiye: Film üzerindeki Türkçe ve Fransm:a izahatından maada büyük vazu sahne JOZEF 

YON STENBERG'in mahareti sayeıiııde film hiç bir liıan bilmivenler 
~~~~~~~~d~~ taratuıdao d.;ı: PlÜkl!ınmeleu uJaşılu- ~~~~~~~~ 
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nu a l1 
Faııh Jtin1adı milli bayii Burhanettin Bey Jisten1izin gösterdiği ikran1iyeleri biletlerin 

No. f ürk 
lir ast 

44 1 
131 G 
180 6 
270 12 
333 8 
358 
615 
798 
893 

1215 
379 
401 
40.> 
428 
496 
524 
560 
570 
572 
722 
737 
855 
899 

">077 
182 
257 
287 
02 

327 
375 
481 
612 
28 

51 
308 
316 
421 
474 
475 
606 
756 
776 
83 

1438 
ı4~ 
üJl 
ı24 

734 
l} 14 
9'>8 
940 
952 
asa 

5201 
73 

291 
316 
349 
42 
82 

Ce ap 
Hükunıetin düyunu nmu
n1 ye meclisine gönderdiQ-i 

telgraf 
Ankara 10 - Düyunu umu

miye meclisinin hükfimetımize 

müracaatına Yerilecek cevap hazır· 
lnnmış ve dün gece telgrafla 
Parise bildirilmiştir. Cevap iki 
kısımdır. 

1 - Düyunu umumiye ile a -
ramızdu gösterilmek istendiği 
gibi Osmanlı bank sına yatırılan 
bu seneki taksitin üçte birinin 
Türk parasından lngiilz lirasına 
tahvilı noktasından bir ihtilaf 
yoktur. Düyunu umumiye meclisi 
kupon hamillerine üçte bir nis
betinde tevziatta bulunmak ar
zusunda ise böyle bir tevziata 
derhal tevessül edebilir. 

ibrazında derhal tediye edecektir 

N Türk 
o. li 

rası 
No. No. N ı-,.ürk N Türk N 1 ürk ~ Türk 1 No ürk 

lirası 
0 · lirası 0 • lirası o. ı lirası o. ! lirası · 

172 684 b 5571 125 80~ 8ö41 tiO 46103 6C 557 6 548 125 
1'~6 711 60 585 80 J 2fi 865 sot 883 5(! 112 60 616 125 665 60 
'12 7281 6 587 80! 966 60 7019 8~ 987 400 ?33 6 785 8 690 f o 
253 734 80 5921 8 33011 so 311 80 1163 60 234 60 814 80 957 80 
374 760 8 740 125 2771 6 46 40i 2521 8~ 272 60 837 6 967 60 
550 814 80 942 12 3171 60 103 8 384 f 623 125 854 6 55058 60 
629 880 60 966 400i 324 60 185 8 469 1~ 634 60 861 8 164 80 
752 907 80 19025 

i~ 
614 60 194 568 10 7701 60 51141 8 169 80 

6 974 80 339 642 125 322 580 6() 943 60 172\ 125 176 60 
6 15029 6 364 678 60 382 582 6t70G7 125 2801 

125 404 60 
6 61 125 517 125 731 6C 419 643 6 89 80 325 € 4621 60 
60 93 125 521 6 770 80 525 7~9 125 145 1000 336! 60 501 80 

125 205 60 6991 8 811 JOOO 526 780 6al 283 125 3821 125 651 80 
60 270 125 770 6 875 125 545 787 125 458 60 389 6 639 400 
80 588 80 982! 6 933 400 639 864 8 515 80 394 60 677 ti O 
60 678 fj woo2 125 947 ~~ 720 6 577 397 60 721 60 
6 713 125 85 8 34149 748 6 81 ı 80 415 12 725 80 
60 716 125 56 125 254 60 788 t,O 815 125 462 60 742 60 
8 967 6 106 6 259 1 811 

60 48001 6(l 512 125 867 60 
125 16089 60 199 8C 376 6C 820 1 34 125 

550 6 09 80 
125 210 8 211 60 399 ! 830 

125 297 4000 598 80 :ı60B3 f)Ü 

60 247 6 235 8 411 4 908 t) 309 80 681 6 1,26 80 
8 285 8 350 6 125 501 38017 60! 318 60 691 60 425 60 

125 519 6 370 8 684 60 341 60 319 80 784 80 453 60 
6 533 80 4551 ~ 6 692 60ı 56 60 372 400 814 80 683 so 

12 542 8 532 1 ' 823 125 725 6 8 450 125 954 125 774 60 
60 590 6 632 60'25306 

125~ 341 
6 785 125 

ıo ı l 
256 60 505 125 520841 6(l 802 60 

8Qi 614 125 648 125 839 6 289 60 612 6 325 8 813 80 4i 824 
125 659 6Q 432 80 861 315 125 619 60 465j 843 60 

6(, 918 80 862 80 469 125 914 430 60 6241 60 490 60 57046 ('Ü 

60 936 6 ıı ıoı 12~1 516 6 974 530 125 649 125 531 125 77 tO 
4 963 c 152 8 539 80 35108 595 727 8 571 6 243 (0 
125 945 8 419 12~ 6301 12 237 676 785 60 5721 8 257 125 

6~171761 125 •so1 
60 686 298 764 794 40 704 125 396 6.) 

12 187 6 4981 6 703 4Ô2 617 801 8 886 6 4S9 60 
125 1~18 8 5541 12 718 495 834 869 6 140 12 505 60 
60 2331 12 6281 6 860 536 859 952 12~ 162 80 520 60 
6 318 709 125 862 718 6 972 953 60 180 554 60 
60 345 750 60 '6 t t 5 850 12 )9131 999 uO 235 633 60 
60 4911 764 60 327 852 6 180 49056 346 640 80 

125 506 912 500 6 895 6( 224 175 36, 686 60 
80 530 125 981 641 80 35012 60 257 2091 395 c3132 80 
80 548 8~ 995 692 1~5 49 6 485 213 421 151 60 
80 739 60.?,2077 710 6 127 125 534 264 433 175 60 

744 80. 137 825 135 6 599 390 476 226 60 
765 12 163 906 173 60 603 ~22 6~ 494 

260 80 
825 125 269 125 936 227 ~~ 707 470 80 664 3821 125 
929 80 309 6 ~;oı ı 314, 718 524 eo 695 398 60 
947 60 316 125 34 3181 80 828 5461 12 993 631 4000 

6 953 6 347 60 39 412 80 927 125 54014 6641 80 
80 362 104 420 80 937 973 60 89 695 125 9561 

12~ 958 60 
4 967 125 6471 125 160 433 60'. 40015 6G 983 12 242 700 60 

716l 5r 18 )48 

6~ 676l 6 
6( 180 12 827 8 
60 198 6 86~ 125 
60! 208 6C 870 6 

125 247 60. 125 
125 253 125 958 8 
6'J 369 80 '3009 12 

ltCO 455 1Z5 ı 19 6 

Kıral Zogonun halefi 
"Tir na,, dan Nevyork Heralda 

bildirildiğine glSre Kıral Zogo 
kendisine halef olarak Prağda 
kntl edilen Sena beğin oğlunu 
göstermiştir. 

eeı 

Sefaret mü te arlık n 
Ankara, 11 (Telefon) - Lon

dra Sefaretimiz mUsteşarlığına 
Hariciye mUsteşar muavini Lut
fullah ve Berlin müsteşarlığına da 
baş konsoloslardan Şerif beyle-
rin tayinleri söylenmektedir. 

İtizar 
" Kadınsız memleket " Tem

kamız, münderecatımızın çoklu
ğuna ı.ıebni bu gün dercedile
medi. Karilerirnizden özür dileriz. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Cumadan maada her günöğ-

1 

leden sonra saat (14-16) de ls
tanbulda Divan yolunda 118 nu
maralı hususi kabinesinde ha.s
talanın k bul eder. 

lstanbul: Tel. 2398 

185 465 125 91 8 50211 125 264 80 
190 569 125 124 80 ~46 8 266 805 60 
371 617 1000 191 8 247 8 315 858 fiO 
424 6721 8 254 125 ~98 442 125 9311 60 
5071 694 125 378 60 347 467 60 9331 125 
526 7571 60 461 8~ 430 477 60 995 60 

6851 761 125 530 so 514 493 12~590451 80 
729 85~ fi 552 40 524 509 601 70 400 

Serbest fırkada ısl~hat Esrarengiz 
Şehrimize gelen malümata Yunınist nda pek fenı bir f · 

vaziyette kalm•tlar say ıye 
Yeni l\lerşin refikimizin yaıdığına , . bit 

gör Halk fırkasının yapmağa 

başladığı teşkjlat üzerine Serbes 

Cümhurjyet fırkası da ıslahat 
yapmak fikrindedir. 

• v · tanda bulunan 150 ı·kl Fransada Sartn·il ICanyesınfn . 
1 ~ re 1. unanıs ı er . . . 1 • k hnd•· 
Herut meclisi reisine bir mektüp gön· sn) fı:·esınde es.~are.ngız nr ta ım .. ı· 

Bazı yerlerde ıerbes fırkaya 
girenlerin hüviyetleri ve siyasi 
seciyeleri t hkik edilmiştir. Bun

dan başka, vilayet ve kaza 
ocaklarının idare heyetlerinin 
bazı aza ı içinde tam bir ahenk 
olmadığı için fırka umum umumt 

m rkezinin beklediği işlerden 
ziy d fırka programına ve dii
tUncelerine muvafık olmayan 
vaziyetler zfihur etmiştir. Haber 

verildiğine göre, Ankarada bu
lunan fırka umumi merkezi, 
taşra teşekküllerinde idare he

yetlerinin llyiklik ve cümhuri
yetçilik prensiplerini tamamile 

b enimsiyen kimselerden mUrekkep 
olmasmın temini için tedbir 
ittihaz edecektir. 

dererek Yunani tandn çok fena bir selerın v~kuu uze~ne !r.unsız zabıtD;tl 
mevkie 'düştüklerini, Bcruta gelmek İS· nın tahkikata girıştiğını muk?dde e$' 
tedil\lerini bildirmişlerdir. fazmıştık. Tahkikat devam ettıkçc 

"Tayn1is,, ın bir yalanı 
Tnymis gazetesi lstanbul mu· 

habirinin 6 Teırinisani tarihile 
gönderdiği şu telgrafı neşret

iştir. 
O manh borçları ve iki s~ne 

evv l hükumet tarafından satın 
alın n Anadolu demiryollarmın 
bedeli hakkındaki müstakbel 
tediyata dair geçen bir kaç gün 
itind Türle ve ecnebi matbua· 
tınca yekdiğerini nakzeden ve 
esassız bir çok haberler neşro
lunmuştur. 

Bu akşam öğrendiğime g5re 

rarengiz sayfiycnin hakkında MtJttl 
gelemiyecek bir takım malOmnt eıde t' 
diJmektc..dir. 

11 
Esrarengiz sayfiyede oturanln~1• 

hiçbirisinin elindeki vesikalar kend•~., 
ne ait değilmiş; mecruh olap ··~ar'ie 
nin hüviyeti de onu öldürmek istı:rc~ . 
rinki gibi meçhul kalıyor. ''Karti,. !s';;. 
reli İtalyan olduğunu söylemiştı. 11. 
viçre zabıtası tarııfındaa ~·npılan ~it 
kikat neticesinde "Karti,, isminde Jıl' 
adamın lsvlçrede kaydi olmadığı ~~·~· 
şılmıştrr. (Karti) bir defa dahn ,15d 

1 

11 
vap edilrni:ı: ve bu efer katilJerınd·~r
ü~ünün resimlerini tanımış fakat , 

0 
t· 

düncüyü bulamamıştır. Bu sefer (Ji~f 
ti) isminin (Karlo,·erni) olduğunu s 
lüyor. f, 

2 - Düyunu umumiye borç
larımız hakkmda bundan böyle 
tevessül edilecek muameleye i!C
lince: Meselenin esasının cidden 
mllbim olduğu ve bunun Türki- ciddi bir buhranla karşılaftığı 
} enin vaziyeti ma~iye ve iktısa- ilave olunmuştur. 

Serbes fırkanın bugünkü id re 
heyeti muYakkat bir mahiyette
dir. Serbcs fırkayn mensup 

olanlar fırkanın :vasi ve geniş bir 
mikyasta ıslahat yapmağa karar 
verdiiini temin ediyorlar. 

bUkumet Osmanlı borçları Te 
Anadolu demiryolu bedelini bir 
uaaa raptetmek için hariçte bil
yük bir istikraı aktetmek imka
nını ciddi surette mOlahaza et-
mektedir. Hükumete henüz bir 
istikraz için kat'i bir teklif vaki 
olmadığı anlaıılmııtır. 

Sartruvil Sc'\)'fiyesinin bütün ft1111f5• 

komünist şebekelerinin ve ltn1Y3ı. ol· 
,i,re, Belçika1 hücrelerinin merkeıı ~ı 
duğu tahmin edilmektedir. Esrare~ıti" 
sayfiyede şimdiye lmdar kaç ki~ e· 
hi·küm giyerek idam edildiği tahfll111~j( 
dilemiyor. Her halde bu saffiyed:}iD~ 
çok e.srnrh hAdiseJer oJduJ;-"µ mubn eıı 
görUJdüğünden fransız znbıtn"ınrıı -;'r 

cliyesi noktasından etüt edilmek Vaziyeti görüşmek üzere ha-
l z1m ~eldiği cev bımızda işaret miller mümessilleri tam salahiyeti 
e ' ilmiş ve Osmar.!: borçlarının l haiz olarak Ankaraya davet e-
tediyesi yüı.ünden Tilrkiyenin dilmiştir. 

Ankaradan gelen telgraflara 
nazaran bu haber ınevsimsizdir. l

mahir memurları hu hadiseleri bultıl 
için gayret sarfetmektedirler. 



Falih Rıfkı B.inmakalesi Cinevre konferan- 'r---------.... , Tu''fu''n ·nhı0sarı 
Bolu meb'uıu Falih Rıfkı bey •• k l . ı ı Teşrinisani 930 

Ağa otlu ALmet beyin yaxdıj'ı Si muza ere erı B ı 

bir makaleye Hakimiyeti Milliye orsa ar mu''du''rlu'' au''nden•. gazcteıinde cevap vermiştir. Fa- O~ı t rafı ı inci sayıfımızda f; 
lih Rıfkı bey .. Uçurumun dibin- teali bat noktaımdan mahzurlu 1 Adı<:•• 
de,, ıerliYhasmı taııyan bu ya- olduğunu ileri sürerek Türkiyede Kornb yo 

ı11ında diyor ki: askerlik hizmetinin bir buçuk J ın..:ıız liraeı Kr. 103 
Cibali Fabrikasına muktazi (1300) metre mikabı kereste için 

5-11-930 ÇarıambagünkU münakasada, teklif olunan fiatlar haddi 
Jiyık görUJmediğinden mezkur (1300) m-3 kereste kapalı zarfla 
yeniden münakasaya konulmuştur. Taliplerin 19 Teşrinisani 930 
çarıamba günü Galatada Mübayaat komisyonuna mliracaatlan. 

" Ahmet beyin aslı Tilrk, dili 15' sene olduğunu beyan etti. T t ~ mut.bili Do' ar 
karııık, kafası melezdir. Ser.bea Murahbaaımız memleketimizin 
fırkadan olduğu için Cümhurıyet askerlik müddeti en az memle-
mlle.ueseaini yıkmak isteyenlerin ketler arasında bulunduğuna da 
saflan önünde demokrasi bay- bu münasebetle işaret eyledi. 
ıağını tutanlardan biri de odur. Karar neticeıi ıudur. Pro:ı· e-

bllm tarihini okutmuş oldu-
aundan askerinin mızrağına Ku- deki madde bllyiik ekseriyetle 
ran takhrarak mümin ordusunu kabul edildi . 
mağlBp etmiş olanlann oyununu BUtnn celsede cereyan eden 
pek iyi bilir. mnzakerede Yunanistan, Türkiye, 

ln6nll Ye Sakarya tabiyecile- Bulgariatanın hareketlerinde tam 
rinia bu oyuna gelmiyeceklerini mllıabehet görOlnyordu. 
o kadar iyi bilmez. Yazısını bel- Tfirk noktai nuan ile hem-
ki okumağa tahammlil edebil- ahenk olan Yunan noktai naza-
oıişsinizdir. rım Yunan murahhası M. Politiı 

Ne fikir? .. MeselA ben Haki-
miyeti Milliye gazetecisi tufeJli gilzel bir nutukla izah etti. . 
Ye kasidehan imişim... Beyin ha- Tnrk heyeti iJe mHada da 
mun1 ba dadar çUrümlit ve da- komıu olan Sovyetler heyeti ara-
knlmnş olmaıa kendisi bakkınd.a 11nda kezalik mütabakat vardı. 
bize o kadar sıkınb Yeren bır Alman, ltalyan beyetlerile bey· 
habraya hürmet ederek Haki- etimiz arasında temaslar oldu, 
miyeti Milliye iımini ağza alma- celıe iptidasında Fransız heye~ 
muı llzım gelirdi. Bilirılniz. reiıi, Amerika, Bulgar heyetlerı 
Hakimiyeti Milliyede ismet Pı. reiıleri Tevfik RUttll beyle gö-
bllk6metini metheden bqmu· rnıtnler. Celse nihayetinde Lort 
barrlrterden tufeyli Ye ka1ide- Celil ile T emk ROıtü bey g~ 
hanlardan biri de o idi· ,, rUıtUler. Kezalik ltalyan murah

ıst. 8. Oer u € oayi temaılleri 

BoSf&m aa

at !l,SO da 

Bir Kanık 

denildi 

5 perde 2 
tablo ta
rilıl piye• 
Musahip zade 

eeıaı 

ISTAHBIJL BELEDiYESi 

~~ ~ ~~ 
1 ıııı I 
llllUll 

Ba akıam 6niformah zabi
tana biletlerde tenzillt vardır. 

/)a11 ile de görUıüldü. 
Dün Alman murahhan Kont 

Bernıdorf otele gelerek heyetle 
~e hususi olarak T emk Rilttti 
beyle bir mnddet müllkat etti. 

Bu aktam . M. Litvinof. o~ele 
gelerek T c'Yfik Rnın beyı zıya-

ret etti. 
Terlik Rüıtcı bey Yunan mu

rahhaın M. Politiı ile dostane 
mOllkattan ıonra bahri mesele 
komisyonundan müzakereye baı
lamnca Tilrkiye ile Yunanistan 
arasındaki bahri itilafın komiı-
yona arzını kararlaştırdılar. 

( Memleket Haberleri 

Dört saat müsademeden sonra 
Bergama yolunu kesen çetenin 

biri diri yakalandı 
üçü ölü, 

Son posta ile gelen lzaıir ga
zetelerinde Rkundu§ıma ıöre Jz
lllir ıo•e•i üıeriqde iki otomo
bili çeYirerek yolculannı ıoyan 
bir haydut çeteıini Uçii ölü, biri 
diri olarak elde etmeğe muvaf • 
faJc: olmuıtur. Fakat, bu muvaf~ 
faldyeti temin için bu azğın çe-
te ile dart saat sllren bir mil
kdeme yapmak lbım ıelıaİf Ye 
bu nıiisademede bir jandarma
lllız da ıebit dlifmfiıtür. 

Diri olarak elde edilen bar
dut Arnavut Selim isminde bi
riıidir ki bu herif çetenin reisi 
ld' ı. 

Ba ~ete ıon hafta i~nde iz· 
llire, civar kazalara Bergama a
'-'ındaki mllnakallb adeta felce 
UhlltiDlfb. 

Bunlar yollardan geçen oto-
~obilleri durdurup ıoymakta 
ırl"l ~ er, batta geçen çarıamba 
l 'inli bir kamyoneti ıoyduktan 
!l)nra J'llkmıılardır. ÖIO olarak 
b ~e edilen Arnavut Latif dört, 

1 j' ~enec:lir bir çok cinayetler 
ş eauw bir aabıkahcbr. Bu herif 

Yola. 1'bladıklan otomobilin 
tofa,e Tallt efendi ile lzmir 
~1Plaaııeiafnde katilde mabküm 
~ otlu Muıtafa'ya ıelim 

i'VllQerditi Ye: 

i) B.n dağa çıkbm. 
ediği teıbit olunmuıtur. 

ihtifal ve hürmetle balk1n ve 
köylUnlln iıtirakile yapılımştır. 

Dahiliye vekaletine telgrafla 
vak'a bildirilmiştir. ÖldllrUlen 
ıaki Latifin Berınma jandarma 
kumandanı Halil Beye de haber 
glSnderdiği: 

- Kumandan Beye ıayleyin 
ift:• ben dağa çıktım haberi 
olıuo. 

Dediği de tcsbit olunmuştur. 
Dahiliye Vekilimizin telgrafı 

Cfimhuriyet zabıtasının yüksek 
muyaffakıyeti haaebile Dahiliye 
Vekili Şükrü Kaya B. vi~a~et 
makamına ıu telgrafı çekmııtir: 

~Halkın huzur ve emniyetini 
ibllle cUr'et eden ıakilerin, Cum
huriyetin yükaek idare inzıbat 
memurlarının buiret ve kudreti 
karıııında derhal makhur ola
caklan tabii idi. Vazifelerini 
yllksek bir liyakat ile yapan 
arkadaılara takdirat ve teşek
küratımın tebliğ buyurulmasını 
rica ve vazifesi uğrunda şehit 
olan jandarma neferile yarala
nın jandarma neferinin aileleri
ne tazminat verilmek üzere Ve
kAlete bildirilmesini rica ederim. 
Jandarmamızın bu muvaffakıyeti 
ayrıca aamimane takdir oluna
cakbr efendim. 

Dahiliye Vekili 
Şükrfl K•v11 

... .. ... 

. . 

l"rank 
l.lret 
Rel~a 

Ora hm 
Is. l-'rank 

Leva 
Florin 
lttıroo 
Slllng 
Pueta 
Marlı: 

Zloti 
Pengö 

to Ley Kunı, 
ı Tilrlı: lirası Dinar 

· Çcıvooeç Knru~ 

Nukut 

1 lsterlfo (fnglllz) 
ı Dolar ( Amertta) 

20 Franlı: [Fransız 
20 Liret (ltaJyı 

O Frank ' Belçtta) 
20 Drahmi (YUDan] 
ıı<ı Frank [İsviçre) 
o Leva 1Bulrar) 
1 Florln [Felıment] 

ıo KDtOn (Çeloslovık] 
Ştlıng 1 Avusturya] 
1 Peıetı f lspanyı) 
ı Rıyşmark(Alma.ayı) 

ı Zloti 1Lehistan1 
l PeoıO IMıcar!Jtaıı , 
Ley (Romanya] 

O Dinar JYuıoslovyı) 
1 Çevonıç Sevyetf 

• ~ 4 • • 
~ ihtip11ç k11lm11vın
: c11va kadar ( azamr 
! 10 tlefa) tl4n edil- 100 
: mek dzere mak/u 
: Abooclerlmlıİn her o~ aylıAt için 
: bir def 111 meccanen! 
• • • 4 aatın ıcçeıı lltıılan11 fazlı r.atın : 
! ıp.ıı ıs er :tn~ zammotnnıır. : ........................... 
FIRSAT'l'AN lS'l'lFADE EDiNiZ-

Dağlar başında maa arazi merhum 
Uahri Paşa haneleri Oskürdada Sulh 
mahkemesinde 8)12)930 pazartesi f)n 

dörtte satılacaktır. Dosya 930)26. 

• • • 
FIRSA'M'AN lSTlFADE EDlNlZ.

Yrlı:hı lhlnmur Ktişadiye il numaralı 
bahçeli 7 odalı hane 4 üncü icrada 
6)12)930 ~ünü on dörtte satılacaktır. 
Dosya 930)326. 

~ -
Emvali 111 etrı1J{e nıiid iiriyeti11den: 

Satılık hane: 
imrahor llyas bey mahallesinde Kuyulu bakkal soknğında eski 

43 yeni 34 numaralı hanenin bedeli 8 taksitte ödenmek üzere 
2204 lira bedeli muhammen ile 16·11-930 taribine müsadif pazar 
a-ünfi saat 14 le pazarlık ıuretile icrayı müzayedesi mukarrerdir. 
Taliplerin yüzde yedi buçuk teminat makbuzlarile lstanbul Milli 
emlak müdüriyeti sattı komisyonuna müracaat eylemeleri. 

Istanbul it'halat g "' 
rüğü müdürluğünden: 

6 
8 

18 
2000 

7 
1 

s. 
s. 
B. 

s. 
s. 

Kilo 
1174 

353 
1394 
adet 
809 

6 

(KARADENiZ) vapuru 13 
teşrinisani Perıembe akşamı 
Galata rıbbmından kalkarak 

Inebolu, Samsun, Unye 
Fatsa, Ordu, Giresun 
Trabzon, Rize, Hopaya gjde-

cek ve dönüşte Pazar iskelesilc 
Ri:ıe, Of, Trabzon, Polathanc, 
Giresun, Ordu, Fatsa, Sam
sun, lneboluya uğrıyarak ge
lecektir. 

-

Mersin postası kUr binanın u t katına ifraz edilen bi· 
(KONYA) vapuru 14 teşrin· nanın diğer kı mındnld merdivenden çı-

sani cuma 10 da Galata rıh- kılır merdh·enin uhdesinde kala.; kı· 
sımdn üst kısımdn üst kata ~mal· için 

tımından kalkarak Çanakkale, merdiven me,·cut değitdir. Üst kı ımda 
lzmir, Küllük, Bodrum, Rados, bir sofa üzerinde biri i çamekanlı 80• 

Fethiye, Finike, Antalya, fadan bölünınüş iki oda te üçte bir nis-
SATILIK - Az mustamel bir hibe- Aliiye'ye uğrayarak Mersine petinde bir koıidor ve bir oda ve mcz· 

ret ktirk manto zfncap kürkünden pa· . 
lantin n Şam mamu1Uından fildişi ve 
sedefli ut Galata, Minena han No 55, 
her gün 12 1)2 - 2 1)2 kadar müracaat. 

gidecek ve döntişte aynı iskc- kür koridor kı mı üzerinde de bir oda. 
lelerle beraber Taşucu, Ana- Odanın birinde bila kunturnt mahiye 6 

lira ile Hü nü Bf endi iist katta mnhi-
mrua uğrayacaktır. ye dokuz lira bil:i kunturak Leman 

Dalyan Marmaris yolcu ve Hanım yine üst J<attn iki odada mahi) e 
HANIMLARA. - Mağazamızda fs. yUkU gidit ve gelişte Fethiye- 14 Jiı-a kira ile demirci l\lardik Efendi 

tihdam edilmek üzere makasdar ve sa- 1 . . de aktarma suretile a mıp bila kunturat sakindirler. Çatı arasın· 
tış memuru hanımlara ıhtıyaç ;ar. KU. , verilecektir. da keza müfrez kısımdaki ve merdhen· 
tnhyada Osmanlı Bankası eıvannda le çıkılır bir oda vardır. 
Hanımlar Pazarı. 1 HUDUDU B 

a•_....,ı:aaırwwıw1m1111ann ... wn••'!! : ir tarafı Fntmn Hnm· 
r , 1 100~1 jlü y lk · \ A 'JHlAHI :: ma ifraz olunan mahal ve bir tarafı 

llllJUllllJllUIUUJllUWlaJllUlllllUIU""' k 11111
'"'"'"' ..... il e encı 1 Rıhtım iskele ive bir tarafı Rıhtım cad Retit Rızı ve er adeflart 

Frınıız tiyıtroıundı Karadeniz postası desi ,.e bir tarafı Ça)ır cnddesile mnh
duttur. 

~3 Teşrinisani Perşembe akşamı 21,SO da 
14 Teşrinisani Cuma matine 15,SO dı 

ve gece 21,30 da 

(lk i Cembez) Vodvil 3 perde 

Nakleden: Mahnıut Yesari Bey. Kişe her 
giin 10-12 ve 14-17 açıktır. ._,,,......_ 

OSKÜDAR 
HALE SlNE.ı.-,IASINDA 
il ü y Ü kk Şalı e •er 

PAl .. YANÇO 

Va tan 1-i;~j:~s!~i MESAHASI: Heyeti umumi) e i 265 
zıra 18 santjm eraziden >üz zıra yir-

ÇARSAMBA • mi santim bina mütebakisi bnhçedir. 
18 J )3ina harap ve ahşaptır. l\le\'kiinin ol· 

gUnU akşamı de Sirkeci • dukçn şerefli bulunması itibarile kıy. 
rıhtımından hareketle (Zongul- meti muhammenesi tamam iki bin dört 
dak, lnebolu, Samsun, Or· yiiz otuz Ura olup talip olanlar kı> me-
du, Gireson,Trabzon,Sürmene ti muhammene inin yüzde onu ni petin 
ve Rize ) iskelelerine azimet de pey akçelerini alarak 929)10927 dos-ıa!'-rı•madan •lınan malumata 

• • llltlaademede itlif edilen 
ı~t~•etleri Bergama merkezine 
b&ttt ril1h takileri g6rmek üzere 
ı,lltıı • atk ve civar köyler top
r L• lftır. Şehit dü-..en Afyonka-

lstanbul Erkek Lisesi Pansiyonun- Her gün gündüz 3 te, geceleri 9 d~ 
da yapılacak inşaatın KanunuevYelin 7 cuma günleri 2 de, 4 te, 9 da. 

ve aYdet edecektir. Yfl numarasile 1 )12)930 tarihinde saat 

Tafıilit için Sirkecide yel- pn iiç buçuktan on dörde kadar lstan· 
k · ı d kA• t bul dördüncii icra memurluğuna bi~zat 

lqtaa 'I y 

ef_d.r .1 jandarma Süleyman 
taıııa!d•n cenaze merasimi Ber

a enııali görülmemiı bir 

inci Pazar günü saat dörtte kapalı zarf 
usulile ihalesi takarriir etmiştir. Talip 
olanlann tekliflerini Galatasarayda 
Komisyonumuza vermeleri, ı:ıerait ve 
ke§ifl.eri görmek için İstanbul Erkel\ 
Lisesine müracaatlan. 

Piyanko Müdürlüğünden: 

Şartnamesi veçhile 10,000 adet 
duvar afişi tabettirileceğinden 
taba tal ip olacakların pey akçaları 
ile birlikte 13-11-930 per§enbe 

encı nanın a aın accn asma b"I kr. l ·· t 1 l · i veya ı \"e a ~ muracaa ey eme erı -n miiracant. Tel. lstanbul: 1515 :: liin olunur. 
a:nnıaammnma•uıuamnant •••:ii .. - .... --mı:ı~~-21l .. nmm:ııııırıı::.... 

günü saat 15 te piyango mlidUr-
lüğünde müteşekkil tayyare mu
bayaat komisvonunn nıüracaatl~rı. 

"V AKIT,, e abo
ne olunuz 



r Cuet....,ı..,.le caJr.e Hm H ...ıml.n. bltGe haJda., eahı....tw l 
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G-ıye gıl.adertlectk aelr.tuplann üzerine idare içinse f idare ) fUI yı I 
aH ise f Yazı J !tareti konulmalıdır 

..... ---- I& de.ıedea. ıu,.etı mu&dd ..... m -lmııpl&H ll-•l•'&t _ ..... 

L ı..n.ı--.ı.. ... dblan. -~ ıc1ar .... ·..ı deliLlb J 

tunn~~nle 10 nunınrnlı jnndnrnın nıette~i 
nıo~urmöün~en: 

Kilo 
5000 
5000 

20000 

Lira 
Bedeli muhammen ihale tarihi 

2730 } 
2730 22-11-930 Saat 
7800 15 

Koyun eti 
Kuzu eti 
Sığır eti 

1 - Çanakkale-Kilitbabirde on numaralı jandarma efrat mek· 
tebi talebe efradının 31 Ağuıtos 931 tarihine kadar ihtiyacı olan 
yukarda yazılan et kapalı zarf usulile münakasaya çıkarılmıştır. 

2 - Mahalli teslim Kilitbahirde mektep karargibıdır. 
3 - ihale 22-11-930 Cumartesi günü saat on beıte Maydoı 

hükiimet dairesindeki komisyonda icra edilecektir. Şartnameler 
mektep idaresinden arzu edenlere verilir. 

4 - Teminatı muvakkate bedeli muhammenin yDzde yedi buçu· 
ğu niıbetinde nakit veya hUkômetçe muteber bir banka kefaleti 
ve kıymeti muharreresi üzerinden iıtikrazı dahili tahvili ve borsa 
fiyabndan yüzde on noksanile milli esham ve tahvilitıtr. 

5 - Taliplerin teklifnamelerini bir zarfa ve teminah muvakkate 
makbuzlarile teklif zarfını dij'er bir zarfa vazederek ihale günü 
makbuz mukabilinde komisyon riyasetine teslim etmeleri ilin olunur. 

• • * 

tnnnttale 10 nunınrnlı jon~nrnın nıe~ıe~i 
mü~ürlUöün~en: 

Kilo 
16500 

Bedeli muhammen 
Lira 

16500 Birinci nH1 ekmek 

1 - Çanakkale-Kilitbabir on numaralı jandarma mektebi talebe 
efradının 31 Ağustos 931 tarihine kadar bir ıenelik ihtiyacı olan 
ekmek 1-11-930 tarihinden itibaren kapalı zarf usulile münakasaya 
vazedilmiıtir. 

2 - ihale 22-11-930 Cumarteai gUaQ aiilt ôB altlda Maydoa 
hüküm et dairesindeki komisyonda• icra edilecektir. Şartnameler 
arzu edenlere mektep mlldilriyetinden verilecektir. 

3 - MahaJJi teslim Kilitbabirde mektep karargihıdır. 
4 - Talip olanlar teklifnamelerini bir zarfa ve teminatı mu

vakkatelerile teklifnamelerini dij-er bir zarfa koyarak ihale gO.nll 
makbuz mukabilinde komisyon riyasetine verilecektir. 

5 - Teminatı muvakkate nakit ve hükQme.tmçe muteber banka 
kefaleti, istikru:ı dahili tahvilatı, bor1a fiyatından yüzde on noksa-
nile sair milli esham ve tabvillttan ibarettir. 

6 - Taliplerin komiayona mllracaatlan ilan olunur. 

Adapazarı Ziraat ban
kasından: 

Merkezi lstanbul'da bulunan Adapazarı ahşap ve demir mal
zeme imalathanesi Türk anonim tirketi tarafından ciheti karıdan 
dolayı bankamıza merbun Adapazarında istasyon civannda 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 teşkil eden yedi paviyon iki ambarı mü§temil bir bap 
müdüriyet dairesi, motor ve te2glhları ve teferruatı aairesini havi 
hizarhane, tesviye hane, dökümhane, demirhane, marangozhane 
ve müteaddit motor, dinamo makinelerini havi elektrik dairesi ve 
24 dönüm, 1 evlek, 170 arşın tarlayı havi emvalin 1697 numaralı 
kanuna müsteniden bir buçuk ay müddetle ve açık arttırma ıure· 
tile satılığa çıkarılmııtır. 

Satıı 1930 senesi birinci kanun ayının 25 inci Pazartesi günll 
saat 14 de Adapazarında Ziraat Bankasımn bulunduiu binada 
yapılacakbr· 

Talip olanlann ve artbrma ıartlan hakkında daha fazla izahat 
almak ve fabrikayı görmek istiyenlerin Adapazan Ziraat banka1ına 
lüzumu mfiracaatları ilin olunur. 

P.T.T. Levazım ve mebani 
mü dirliğinden: 

P. T. T. idaresi ihtiyacı için 15,000 tekerlek zamklı Hnk bandı 
kapalı zarf uaulile münakasaya vazoluomuıtur. Yevmi münakasa 
30 KinunuevYel 930 tarihine müıadif salı gUnlldilr. Taliplerin ıart
nameyi almak için hergün ve mllnakasaya ittirak için de teklif
name ve teminatl~ı havi ve usulü daireıinde kapatılmış ve 
mllhllrlenmiş zarflarını yevmi mezkiırda saat 14 de kadar komis-

_7on riyasetine tevdi eylemeleri._ 

~ıınıımrıııınım ıımııu:mıııı nu ... _,., 1 
ı,~adın zarafetin n la.:ımı 1.ayr.mü· \ 

1 
fariki dolayiıile de ipeklileri bara- I 

. biden kurtardığı için çok iktıudo 
bir ilaçbr. 

= SJ'\VISI HER YERDE 6 KURU$ = , 
MATBAA VE DAREHA;."\E 

IST ANB L1.. BabıılL Anbrı caddesinde •v AKIT YURDO • 

l • 1'70 DARE. l~l.EF.1 1971 YAZI ~LERI IM&Taı VAKll t'oata Motwı,:Jl 

Tütün inhisarı 
dirliğinden: 

2000 Adet tesviyeci zımpara kağıdı 
1000 « marangoz « « 

250 « sünger 

•• 
urnum mu-

Numuneleri idarede mevcut Uç nevi levaıım pazarlıkla satın 
1 

ahnacakhr. Taliplerin teminat akçelerile beraber l ':> teırinisani 930 
1 çarıamba günü saat 10 da Galatada milbayaat komisyonuna mü

racaatları. 

i Ankara vilayeti encümeni daimi· 
! sinden; 

Sıhhat ve içlma! muavenet vekl
letinin müıaadeıile. Hiç bir türlü 

mahzuru 11bhtıi yoktur. j 
Her eczane ve ecza depolarile ~it· 

riyat matazalarından arayınız. ' 
llıımııuıııtftlllllıııwııııımııııııuıııınıııı~ 
Kastamonu icrasından: 

El\1V ALl GAYRI MENKULE 
AÇIK ARTTIRMA !LANI 

Açık artırma ile paraya çevirflecek 
gayri menkulün ne olduğu: arsası ha
riç bir bap un fabrikası. 

Gayri menkulün bulundufu mevki: 
çay kenannda. 

Mahallesi, sokağı numarası: İsmail 
Bey mahallesi, kışla caddesL 
Taktir olunan kıymet: 3000 liradır. 
Artırma yapılacağı, yer, gün, saat: 

12)11)930 çarşamba günü saat 15 de ic
ra dairesinde. 

1 - lşbu gayri menk.ulü.n artm:na 
şartnamesi 21)10)930 tarihindell itiba. 
ren her kesin göre bilmesi için icra dai
resinde açıktır. llıtnda yazılandan faz. 
la maltlmat almak istiyenlerin 930)718 
dosya numarasile icra dairesine mü
racaat eylemeleri 13.zımdır. 

2 - Artırmaya iştirak için yukardaki 
kıymetin yüzde yedi buçük teminat gös
terilmesi lazımdır. 

3 - Haklan tapu sicilile sabit olmı
yan ipotekli alacaklılarla diğer alacak
lıların irtifak haklan sahiplerlnia bu 
haklan ve hususile faiz ve masanfa 
dair olan iddialarmı, işbu illn tarihin· 
den itibaren (20) gün içinde evrakı mus 
bitelerile birlikte memuriyetimize bil
dirmemeli icap eder aksi halde haklan 
tapu sicilile ispat olmıyanlann satış 
bedelinin paylaşmasından hariç kalır. 

4 - Gösterilen günde artırmaya işti
rak edenler artırma şartnamelerini o
kumuş ve lüzumlu maltlmatı almış bun 
lan tamamen kabul etmiş ad ve itibar 
olunurlar üstünde bırakılan gayri men
kulün bedeli zamanında verilmezse gay 
ri menkul ikinci bir artırma ile satılır 
bedeli farkı ve mahrum kalınan yüzde 
beş faiz ve diğer zararlar aynca hilkme 
hacet olmaksızın memuriyetimizce ah· 
cıdan tahsil olunur, (5) numaralı fık· 
radaki şart tahakkuk etmek kayd ile Uç 
defa bağnldıktan sonra gayri menkul 
en çok artbranm üstünde bırakılır şart 
tahakkuk etmezse arttırma geri bırakı
lır, arttıranlar teahhüdilnden kurtulur 
teminat kalkar. 

5 - Artırmanın birinci veya ikinci 
olmasına, gayri menkulün taalhik eden 
kanuni hakka ve satışın tarzına göre 
diğer şartlar, ikinci artırmadır, birinci 
artırma bedeli 15.000 liradır, yüzde iki 
buçuk dellaliye müşteriye aittir. 
Yukarıda gösterilen emval 12)11)930 

tarihinde Kastamonu icra memurluğu 
odasında işbu ilan ve gösterilen artır
ma şartnamesi dairesinde satılacağı i· 
lAn olunur. 

lıtanbul Maarif Eminllğinden: 
EylQl ayında Darülfünunda yapılan 

ehliyetname imtihanına iştirak eden ve 
muvaffak olan Robert Kollej mezunla· 
nndan Sami Cevat beyin İstanbul Maa
rif Eminliğine müracaatı. 

Li8eler Muba11ant KomiRuonu riyaıte· 
tinden: 

. . 

San'at melrtebi için muktezi atide yazılı 12 kalem melbusat ka
palı zarf~a münakasaya vazolunmuştur. 

1 - Talipler bedeli muhammen olan 8951 liranın % 7,S nisbe· 
tinde 672 liranın muhasebei hususiye veznesine tevdile alacağı 
makbuzu ibraz edecek veya bir banka teminat mektubu verecektir. 

2 - Yevmi ihale 13 Teırinisani 930 tarihine müıadif Perşembe 
günü saat 15 tedir. Şeraiti anlamak istiyenlerin san'at mektebi mll
dilrlüğilne, münakasaya iştirak edeceklerin yevmi meıkiirda encü· 
meni vilAyete .müracaatları ilin olunur. 

Asgari Azamt 
110 125 
110 125 
220 250 
330 375 
220 250 
110 
220 
220 
220 
220 
110 
110 

125 
250 
250 
250 
250 
125 
125 

Adet pantolon 
Takım harici elbise 

,, lş elbisesi 
" lç çamaşırı 

Adet frenk gömleği 
,, Kravat 

Çitçyünforap 
,, iplik çorap 

Adet mendil 
,, Havlu 

Çift ayakkabı 
Takım dahili elbiı ,. 

800 
Çeki odun münakasası 

Yüksek orman ınektebi Rektörlü
ğündPn: 

Mektebimize lüzumu olan sekiz yDz çeki odun aleni mOnakasaya 
konulmuştur. Taliplerin şartnamelerini görmek üzere her gün mü
nakasaya iıtirak için de yevmi ihale olan 26-11-930 tarihine müsadif 
Çarıamba gOnü saat 14 te Defterdarlık binası dahilinde müessesab 
iktisadiye mUbayaat komisyonuna gelmeleri ilin olunur. 

Ekmek, Et, Sadeyağ, ve erzak 
münakasası 

Deniz ticaret mektebi mDbayaat komıiyonu riyaset: 'en : 
12500 kilo ekmek ve 6000 kilo koyun ve sığır etı ve .1500 

kilo ıadcyağı ve otuzyedi kalem muhtelif erzak Yesaire 13-11-930 ta .. 
ribine müsadif Perşembe günll saat onUçte ihaleleri icra edilmek üzere 
ve kapalı zarf uıulile ayrı ayrı münakasaya konulmuştur. Talipleriı> 
ıeraitlerini anlamak üzere Ortaköy caddesinde klin mektebe ,,e 
münakasaya iştirak edeceklerin lıtanbul iktisadi mUesseseler rnu
hasebecilij'ine tevdi edecekleri teminatı muvakkate ve kanunu ınah· 
ıusunda tarif edilen tekilde ihzar edilmit teklif mektupları jle 
yevm ve saatı mezkiirda mektepte müteşekkil komsiyonu ınahsU'" 
suna müracaatları. 

Evkaf umum müdürlüğünden: 
Adet Cinsi eıya 
240 Terlik 
500 Çorap 
100 Yün fanile 
300 Havlu 

24 Peştemal 
300 Kilo Pamuk 
250 Metre Hasta abası 

Guraba hastanesine lüzum olan balada muharrer yedi kale~ 
rtıs• eıya ayn ayrı aleni mllnakasaya konmuıtur. 15-11-930 cuma .. i 

günü 1aat on beşte ihaleai icra edilecektir. Taliplerin ş~raıt~ 
anlamak ve nilmuneleri görmek üzere her gün levazım idaresıne 
ihale &ünü de idare encllmeninıe mUracaatları. 

- ıawn ?ıuaıı : .ınpnw ın~w 


