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ÇOCUK SAY 1 F ı\ L ARI 
" V AKIT , ın mını mini okuyuculan 

için tertip ettiği mecmuayi bugün 
i(. savıfa larımızda bulacal<s•nız 

Sayısı fi Kuruş 

B. M. M. inde Dün Gece Sabaha Kadar Sfiren. Müzakere 
Fethi beyin istizah takriri Mecliste çok 

hararetli münakaşalara sebep oldu 
Meclis sabaha kadar çalıştı 

20 den fazla meb'us muhalefet lide.rinin son intiha
battaki yolsuzluk iddiasına mukabele etti, 

mühim müdellel cevaplar ıJerdiler 

bahntye 't'ckm Antalya mcb'o511 Mübalcfct Udcıt 
ŞÜKRÜ KAYA BEY ~ASIH BEY FETHi IlEY 

Ankara, 15 ( Vakıt) gece balılTda bu ana .değil hiç bir fntiliaba renler asla fütur etirıpediler. Milli ha 
Yıtrısindan ıonra- meclis çok ka- iştirak etmemiş binlerce vatandaş bu de kimiyet ne olduğun• cUmhuriyet saye. 
labalakb Sam· · t' .. fa ey vermek hakkını kullanmak için sinde anlamış olan lıalkôunakımiyejin 
1 • ımıye ı munevver- tl .. 1 dk b 1 d·-· h kk er t kil d' 

1 
d Snf l saa arca, gun erce, san ı aşına ge · ver ıgı rey a ınr blitün mümenant-

eş e ıyor ar ı. era o- . r ı ·· k··ıı ..... C.s d S . y ld M mek fırsatını bekledıler. 'ak'a lJUnla- ara muş u ere gogus gererek kullan-
f' . ın • urı~ e aş, acar se- rın bir çoklan, defterde "ismin ~ :>k .. mak istiyordu. Rey sandıklanna vatan-
ırı vardı. Rıyaset cümhur leca- cevabını aldıldarı i~in meyüs ve mün- daşlann bu tehalükü her hangi fırka· 

1111da Gazi Hr. nin hemşireleri fail geri clöndüler. Maamafih bunu gö-I [Alt tarafı 7 inci sayıfada] 
,.~ Af et H. bu 1 unu y orl ardı. 111111ımummm111nnn1111tm11tnnımmımnmrannınuııta11 nıaıım1tın~taıııımııtıımnntt11mmmnmuıH1U•lımmnnntmlllntlllırn1mumnunumıntınm111utnttn11tm111n 

k intizar saat üçe çeyrek lcalaya 
b adar devam etti. Gazi Hz. 
'li u dakikada teıı if buyurdular. 
F Und•n aonra vekiller ve önde 

ttbi B. elmak Ozere S. Fırka 
ltı • 1 

Hariciye Vekili Cenevreden 
dönüşte Atinaya gidecek 

{' ; uslan geldiler. 

~ ~el~e~i Kazım-~'· açb. Fethi Tevfik Rüıtü B. Fransız Qazetelerlne 
Q • ın ııtızab takrırı okundu. On- J ,;n IOnra S. Fırka Lideri kür- mühim beyanaffa bu UDdU 
bı Ye geldi. Arada sırada dur· Atine, 15 {Aneksa) - Hari-
i; fi~ere bir aaat söyledi. ciye Neuretine gelen malumata 

(1 etbı B. i müteaakip Vasıf B. göre, Tevfik Rüştü B., Cenevre-
'l<.lrnir) güzel bir hitabe irat etti. den avdetinde Romayı ziyaret 
b 11• fasılalarla alkışlandı. ç~~se edecek, badehu Atineye uğra
d 'tle tatil ve tekrar küşat olun- yacaktır. Tevfik Rüştü B. Ati· 
A..'1. Sıraıile Balıkesir Hayreddin, nede iki gUn kalacak ve Yunan 
A..~talya Rasih, Adana Zamir, ricalile mesaili umumiye Ye Ce
,6 'Yoıı Ali, Konya Refik beyler nevre ile Rom;tdaki temasları 
~ •öylediler. hakkında mUdave'ei efkarda 

't't.l ~nu naUteakip Şükrü Kaya B. bulunacaktır. Tevfik Rüştü B., 
nıt~0~üdellel, hitabesini irat etti. Yunan hükumetinin resmen mi· 
il. •a defalar alkışlandı. Eethi safiri olacak ve kendisi mera· 
iti at onda tekrar kürsüye simle istikbal edilecektir. Tevfik 

trek D hT kT · 'ttrd· • ı ıye ve 1 ımıze cenp Rüştü Beyin Atineden geçmeai 
clu Ş Sut on ikiye yaklaşıyor- Mösyö Venizclosla Mösyö Miha
Ud~r· Ukro Kaya B. muhalefet lakopulcsun Ankaraya vuku 
~il ~e mukabele etti. Meclis bulan ziyaretlerinin iadesi ma-

<:ı ~Yam etmektedir. hiyetinde değildir. ismet Paıa 
\ilt, aıı Hz. müzakeıatı son da- ile TeYfik Rüştü B., ilk baharda 
h~,:a. kadar alaka ile takip bu ziyareti iade edileceklerdir. Tevfik Rüıtü B. 

c::uşlardır. Harici ve Vekil im izin t~sis etti bu müddet zartında büyük 
'•tıa·· Yarısı olmasına rağmen .1 bir Amerika iş adamı karşısında bulun 

ıın azaloıış değildi. be)'anall dugum hissini duydum. 
~ . T AFSILAT Pariste çıkan ( Kotidyen) gazetesinin Tevfik Rüştü Bey gayet fasih bir 

r_ tlhı B. kü .. I k Cinevre muhabiri mahsusu Hariciye ve fransızca konuşuyor. Bundan başka 
... IÖyled· rsuye ge ere fUD- kili Tevfik Rüştü Bey ile bir mülakat dünyanın en sevimli ndamlanndan biri 

S 41,,ı,ter • yapmıştır. Muhabir hu mülakatı gazete dir. lşte Türkiye cilmhuriyetinin harici 
~l 0tı htl e~ı arkadaşlar, sine şu şekilde bildirmektedir: işlerinin mukadderatına riyaset eden a-
)~cliye ıca:dıye intihabı memleketfo Türkiye Cümhuriyeti Hariciye Yeki dnm. Suallerime şu cevaplan verdi: 
~ llclıtdı. Jt"ar görülmemiş bir alaka U· li Te\i'ik Rüştü Bey harpten evvelki i- -Bu günlerde iki siyasi recül, harp· 
~ l'~kahtt ~nk~ bu intihabatta iki fır- çi dışı başka şark siyasilerini w.la ha- ten enelki ittifaklara müşabih bir dev-

. b'-l'Uau alınde karşı karşıya gel- tırlatmıyor. Kendisi için gayet kıymet- Jetler blokunun mevcudiyetini ve buna 
1.0rdu. _Dütün ~hir ve kasa- tar olan vaktinden elli dakikasıru bana [Alt taralı 8 inci sa11fanuzda] 

. - -
• 

Hıkmet B. - Kenan B. davası 

Davacının feragati üzeri
ne dün sukut etti ! 

Hikmet B. mahkemede &6z &6ylerken 
Sabık müstantik, Bandırma 

ağır ceza mahkemesi reisi Hik
met B. tarafından Iıtanbul müd
dei umumisi Kenan B. aleyhine 
açılan 8,000 liralık tazminat da
yası , dOo lstanbul dördüncü 
hukuk mahkemesinde rU'yct 
edilecekti. Mahkeme, Şerafettin 
B. in riyasetinde Burhan ve ŞeY· 
ki B. lerle teşekkül etmiş, Hik
met B. bizzat ha:ıır bulunmuıtu. 
Kenan B. i temsilen avukat sa
bık adliye mUateıarı Kenan 
Ömer B. le Sırn ve Arif B. ler 
gelmiılerdir. 

Tahkikat hakimi Salnp B., da
vayı salAhiyet meaelesinio halli 
ıçın mahkemeye aevketmiıti. 
Hikmet B., mahkemede evvelce 
istidasında yazdığı şeyleri tekrar 
ederek Kenan B. in yanlıı ihbar 
ve ıebadeti yüzünden açıkta 
kaldığını, muhtelif surette mü
tazrarır olduğunu şöylemiş, şöyle 
deYam etmiştir: 

- Hukuk uıulO muhakeme
leri kanununun hakimlerin mea'
uliyet hakkındaki 573 Uncn mad
desinin birinci, ikinci, Uçüncü ve 
beşinci fıkralarında hUküm ve 
karardan bahsedilmektedir. Dör
düncü fıkrada ise, muhakeme 
zabıtnamelerile kararların tağyir 
Ae tahrifi mevzubahistir. Altıncı 
fıkrada ibkakı haktan iatinkaf
tan bahistir ki bunların hiç biri
sinin bizim davamızla alikası 

yoktur. 

Netice olarak Hikmet B., da• 
vanın şahsi bir dava olduğuna, 
burada bakılabileceğini ileri aür
mDştür. Mukabil taraf aksi nok• 
tai nazarda bulunmuı ve ba 
arada Kenan Ömer B., adliyeye 
mensup olan iki zat arasında 
böyle bir davanın açılmıı olması 
muvafık olmadığını kaytetmiı, 
feragat temennisinde bulunmuş• 
tur. Reis de, tarafeyne davanın 
sulhen hallini teklif etmiş, Hik· 
met B. « DaYamda musırrım ,. 
demiş, heyet, müzakere odasına 
çekilmiştir. Bu aralık Hikmet ve 
Kenan Ömer B. ler de odaya 
girm · ılerdir. 

Bir müddet sonra avdet et· 
miı, feragat vukuuna mebni da
vanın ıükütünc karar verildiiini 
bildirmiıtir. 

Hikmet B., bilveklle verilen 
aniye Ozerine daYasmdan vaz• 
geçtiğini söylemiştir. Diğer ta· 
raftan müddei umumi Kenan B., 
«Tarziye mevzubahis değildir» 

demiştir. 

Düu geceki yangın 
Dün gece ıaat 23 te Mercan• 

. da Muradiye sokağında yangın 
çıkmış bir ev yandıktan ıonra 
ıöndürülmüıtür. 

Verılacak hedef 
Bat mubarririmiz Mehmet A

ıım beyin gUnderdiği bu mü
him başmakale bugün 4 en 
sahifemizdedir. 

Aradaki fark 

- Bu makine ne otomobilin ne farkı var? 
- Bu taı çiğner, öteki in1anl 
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Kabil olur mu? 1 Nafıa vekaletinde 

M k 1 d . •h ) Halkın şileli~ t.. leıini tetkik 

e tep er en mtı an arı 1 ·~İ:.t!:"~~t1·~:r:!.:t:r!!t~:.~! 

ı-ıarici Haberler \ 
hır kabul! 

kaldırmak fikri. ı· çı· n sırketlcrden şil<ayetlerini tetkike biJ -
lıassa ehemmi:> et veriyor. 

Bunun i~in alakadar!ardan mürek· 

arp biitçe]erinin nuılıtelil s1111l lara göre 
tahdidini ihzar f konıisyon reddetti 

Bizim mektep 
hocalarımız 

Mekteplerde imtihanlann kal
dmhp kaldırılmamaıı hakkında 
açbtımız aakete de•am ediyoru: 

lıtanbul erkek lisesi ve tic-ret 
mektebi ınuallimlerinden Nedim 
Mazhar 8. bu mesele hakkında 
aoktai nazarını şu ıuretle izah 
ediyor: 

1.-ıtihın naıdliwae ,dilen bllcum 
l•r en aiyade iki nokt•d11 blllba 
•dilebilir. 

1 - Çocuklar imüban içig 
p b .. •'" ıırfıadı dı11•tlanaı 
yerarak •dlwdlklerlnl bilkilerini 
ltlr • k•dN mlldd,t ıarfiqda 
UllUtitflw, 
~ - lwıınlar i~iA pek te 

ııJri tıbi1 ıhaıyın tlfl'•-" 
kıyfiyetfaclen bir cocupw bir 
J•Jt•lik hayatı peden aiyap olıun? 

Bihıkkıa ıikiytt edilmek 
lcalttd~11 mibıl~iıb imtihan 
sistemi için birinci iddia haklı 
olabilir. [lkia mcrqleketf IQİZ 
İÇİ• bunu hiçte reTa görmü
,..,.,.m. Çünkü ilJc ve örta mek
tepleri111ide Jiaelerimi:ı:de ço
calclarımız yabn,r: mezuniyet 
İlntibuana tabi tutulmaktadır. 
a. mektepl~,cle}" t~hsil m\id
dctlerinde talobeıpiz jmtiban 
l•Fn"kte delildir. Onlar sı
auflın•• s~n• carfıqda\d aldıkları 
q.tlar il~ tefi etmektedirler. Bi
naeaaleyh meıuniyet imtihanla· 
rına tabi olacakları Zf m•Q• ka
dar dera 'l..ıenelerinde çalı4mak 
itif•dd11 elde edebilirler (ilkin 
bu rayenin temamile tahakkuku 
için bir temenni lzliarlnden 
••'I nefis edemiyecejlm. O da 
11nıflarda her •akit bihakkın 
tiklyet ettiğimiz talebe adedinin 
asa•I "30,, • tenzilidir) Demek 
oluyor ki biıtde imtihan eıasen 
Ul'ari bir derec91e indirilmiş
tir. Artık bu imtihaalarm da 
ref'i•İ temenni etmek pek mu
zur olur. Çiinkli imtihan •nela 
çeeuldar için bir lmili ıayldir. 
Seara da bir imili ahl&kl. Ya
rUUD Ahibi olacaklara her ba
relıeUtriıain heaabmı vermekle 
•lkıllef olduklarını hatarlatan 

j 
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miJdiirlerımlz, 

ne diyorıar? 

Senih Maahar B. 
ve bu be11p vermenin k~yfiyL 
tine keadilerini alı9twan imtihu. 
muhafazası lizım gelen bir mü· 
easeıcdir itikadındayım. 

Şaşıran çocufun karıısındaki 
milmeyyiz nihayet bir muallim
dir. Muallim çocuj'un ıaprmaaını 
ianimet bilen ve bu Jayri mli
terakkıp nimetten oaıu derhal 
döndtırmek •ur~tile hemen iıti

fade etmek ıstiyen bir kimıe 
detildfr. 

Maamafi imtihan mebuz ada
lettir. Şatıra• hiç danmea de
mek iıtemiyorum. ilkin acaba 
insanlar (ıırf adalet) dınen ıeyi 
y alm..-~..tmtih•atlamı elde ede· 
ır. emiılerdir? 

,I; ~· JljJ- ~ .iiJ. .. 

Şana etaa111esiı <f11bilere ge· 
lince onlar bakkıQda derin bir 
hayretle mümteıiç bllyUk bir 
hayret duyanm. Llkin yalınız 
dahilerden mllrelı&kep olamayan 
cemjyetler için ıahadetnam• 
hiç te IOıumsuı bir ıey delildir 
zannederim. 

Fra11sız kabinesi itinat 
kazandı 

Pariı, 15 (A,A) - Meb'uıan 
meclisinde boraa buhranı hak· 
kandaki iıtizahlardan sonra ka· 
biae 271 reye katı 318 rey ila 
itimat reyi almıştı. 

kep hususi bir komisyon teşkil edilmek 
tedir. 

Şik:iyetlerle bizzat Vekil B. meşgul 

olmaktadır. Terkos mes'elesi de bu ko· 
mis.} onda tetkik edilecektir. 

Vazgeçtiler 
.S. C. F. gasete çıkarma· 

ma)l'a karar verdi 
Ankara, 15 - Serbest fırka lideri 

Fethi Bey, çıkması mukarrer bulunan 
Serbest Cümhuriyet gazetesini neşret· 
mekten vazgeçtiğini dün gece tell'rafla 
tstanbuldaki alakadarlara bildirmiştir. 

Halk fırkası 
Ankara. ı:; - Halk fırkası teşkilat 

encümeni dün aksam toplanarak geç 
vakte kadar miizakeratta bulunmu;;;
tur. 

Te§kiJAı için vilayetlere gidecek he 
yetlerin pazar günü hareket etmesi 
mqhtemeldir. 

Maarif velıWnla teflltlerl 
Anl\arıh l5 - Mf\arif vekili her sa

•. ıh makamına relmefien evvel Ankara 
c civanndaki mekteplerden bir ikisini 
ftiş eıq"ktedir. 

. Vekil Bey jeftiılerinden memnun
I hır. BiUuıua muallimlerimiıin çalış
. :tnhj'ını ıAkdirle k•rtılamaktadır. 

ziraat mütehassısları 
kongresi bittt 

Belrrad, 14 (A.A) - T.,rini
saninin 10, 11 H 12 ıiade Bel
gradda toplana!\ ıiraat mlltahaa
ıııları konferanaı, meaaiıiai bi
tf rmiıtir. 

Konferaaa, hubub1tt ihracatını 
himaye için milli mOe11eseler ib
daaıaa karar vermiıtir. ittihaz 
edilen mukarr.erat •ili.adar h .... 
kOmetlerin. tasdikine arzcdile
cektir. Konferanıa Bulgar, Ma· 
car, Leh, Romanya Yugoılavya 
hububat ihracat enıtittleri mü
tah~sa11Jan ittirak •1leıaiım. 

b. 38 Burjede 

-
Cenevre, 14. - (A,A.) Tah

didi teılihat ihzarı komisyonu 
her nevi harp levazımının tefer
ruatlı ceheller mucibince ve 
harp bütçelerinin muhtelif sınıf
lara nazaran tahdidini iltiıam 

eden teklifi 5 reye karşı 12 rey 
ile reddetmittir. Komiıyon, buna 
mumasil bir teklifi 9 reye karıı 
11 reyle reddettiği gibi, bilava· 
sıta tahdide müteallik 3 üncli 

bir teklifi ele 9 muvafık ve 9 
muhalif ve 7 mustenkif rey ile 
nazarı itibare almamırtır. 

Komisyon, 3 muhalif ve 6 müı
tenlsif reye karşı 16 rey ile bü
tün berri harp levazımma ait 
olarak bütçeleri ithal edilen tah-
sisatın tahdidini istilzam eyleyen 

1 bir teklıf ı lcomisyon azasından 
bir çoklarının muhtelif reylerde 
bulunmasına rağmen kabul et
miıtir. 

~~._.. ................ ~-·~· 

Bulgar siyaseti 
değİştirecek n1i? 

Sırplar otuz ınacarı 
tevkif ettiler 

Budapeıte, 14 (A.A.) - Ma-

car ajansı bildiriyor: Yugoslavya 
poliıi Szabadka tehrinde güya 

ı devleti tehdit eden "ir cürme 

SoFya, 15 (A.A) - Dlin mec
liıte ıoıyaliıt lideri M. Pastokuf 
kıral ile ltalyan prenıeai arasın
da akdolunan izdivaç neticeıin

de BulJariıtanın hariciye ıiya
setinde bir d•iitiklik olup ol
mıyacatını ıormuı, ve ltalya ı 
sefirinin Bulıar fatiıtleri önünde 
Bulgariıtan•n tile•~ faıiıtlik ile 
kurtul•bileceiin• dıir bazı ga
zetelerde intişar •den hab~rlere 
JıDkümetin naıan dikkatini celp 
eylemiıtir. Bu ıüale cevap veren 
b-.tvekil M. Li1apcef, gazelerin 
b\I haberleri11i t,lnip için Jtalya 
ffflrinia ktRdiılae meıuniyet 
Yfr~İf oJdupnu ıöyleJPif JPese
ıo .. hı eaaıına ıelinçe Bµlgar 
kanwnv e111i,iaı ria1ct ıdilece
iini beyan etmiştir. 

Bulgariıtanın harici siyasetin
de bir tahavvül olup olmayacağı 
meaeleaine cevap veren baıvekil 
bu .tyaaetin gerek takip olunan 
gaye, ıerek•e iıtirpil o.Jun.arı 
vaaıtalar itibarile ıulb ye aquahe
deler ıiyueti olduiunu, ileride
de eulh ve muahedele siyaıeti 
olarak kalacağını teyit etmittir. 

iştiraklerinden dolayi 30 macarı 

tevkif etmişlerdir. Bunlar meya-
nında Macar hrkası reisi M. 
Santha da bulunmaktadır, Sırp 

makamah bu meseleyi fevkalade 
aiıb bir •urette tahkik etmekte-

/ ~irle~. 
ı Japon başvekili ölmek 

üzere 
Tokyo, 15 (A.A.) - Kabine, 

M, Hamaguchi iyileıincoye ka
dar kabint 1iy"1etl vekiletitle 
imparatorunun taavibine talilcan 
M. Shidebaranm tayinine karar 
vermiıtir. M. ·Hamaguchi, geceyi 
rahat geçirmiştir. Doktorlar, sıh· 
ht ava'iifeltni Dmltsiz g&rwemek"' 

tedir. Zabıta, M. Hamauciye 
taarruz eden şahsın istintakı ne'" 

M adritte bir çarpışma 1 

Burl'et, 14 (A.A) - Bordea- Madrit, 1 t (A.A) - lnta edil-
ux'dan gelen G-38 Alman tay- mekte olan bir evin inhidamı 

ticesi hakkın~a ketum d~vraP'" 
nıal<tadar. e.,vekilin maruz kal"' 
dığı aui kastın başlıca sebebi11İ 
Londra deniz muahedesine 111&1' 

halefetten ibaret olduiu zannf' 

b 1 • ı dilmektedir. yareıi uraya ge mıt o up Pa- neticesinde ölen 3 amelenin defni , 
zarteai gtlnll Peeıau'v• gide- içip yapılan merşsim• iıtirak Bir kadın tayyareci 
cektir. eden inıaat ve maaden amelesi k l d 
Bera eltfmiz itlaıabaauıeıiai ıehria :erkesine hücuma kıyam I o yo yo un a ·r• 

vercll etmittir Polis müdahale etmİf, Changhai, 14. (A.A.) - lng' 1 

Bern, 14 (A,A.) - TOrlciye bir ıpiiaade vukua gelmiı iki kadın tayyarecisi Mistress Vict0 ' 

elçiıi itimatnameaini takdim et- tarafau alet olmUflur. ölen ve Bruce, Tokyoya gitmek tızeı4 
mittir. yaralanların miktarı meçhuldür. buraya gelmiflir. -rt'. 

le şöyle dlitUndü: Filoıof elini kaldırarak: mayı yutuıunda onlar da gözleri.,, 
- A11~nin ti• Bttkllttr• tercihan - Kovıııa ... kovma içerde kal- açıp kapıyarak beraber yutkuııufo' 

baM "9 ikftmı nttd41n1 Bu da kay mlar .. , lardı. En evvel ikrama acaba h_.r 
nanNtı ıibl lnr ıakahmı vµırylmuş -Seni irahat koYIJlazlar Efendi .. giıi konacaktı? . JI 
olmum, Hem de karınları aç değil ki .. AhJ Filoıof onlara baka baka f31 

Birk~ dıkil~• aon~a AJ~ .•li~- nıidene hörmetlik diyemiyorum ki .. ıöyleniyordu: 1, 
• de koca bir bakır tepsı ile. ~ok\ildu. Yamyam sabahleyin bir gepıe tut- - Ben şimdi bu hayvanlarııt > 

Yasan ı Hfl•e~ Rahmi 1 . lehul• • ıar•ht• pY~kl••~~" ftep muı yarııını ı:ıldnmlanmıı .. Y-rısı- lahı gibiyim. Çünkü bütün in•~ 
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Bir Kasap 
Adi iyede: -----=---

İhtilas 
1'An11dolun Jigorta ıirketi 
veznedarının muhak.eme-

5ine başlandı 
"Anadolu,, sigorta tirketinde 

sigorta ve saire bedellerinden 
11,352 lira 98 kuruş zimmetine 
geçirmekte maznun barlk ıefi 

•e veznedar Haydar 8. in mu
hakemesine dOn btanbul ikinci 
ceza mahkemesinde bqlanmııbr. 

Maı:nun meYkuftur. Da'f'acı 
olan tirketi temsilen mahkemede 
avukat ŞükOfe H., hazır bulun
muıtur. ŞnkUfe H., ıahai iddiayı 
tqrih sırasında Serkis Nihat B. 
tuafından tamim olunan raporda 
•aıiyetin aarih surette teabit 
edildlfini aıılatmıtbr. 

Maznun, zimmetine herhangi 
bir tekilde para geçirdiği iddi
asını reddetmif, odacı Arif Ef. 
tahit ııfatile dinlenilmif, muha
keme, maznun 'f'ekillerinin raporu 
tetkik ederek ceYapları icin 22 
teşrinisani aaat on bire bırakıl
lbİftır. 

Komiaer muavinlerinin 
nıuhakeme•inde pbitler 
Acıbademde Cemal İ•minde 

biriıini &ldllrmekle maznun ko
ıni .. r mua'fini Bican ve Süley
lban Ef. lerin mubakemeıine 
d&n lstanbul ağır ceca mahke
llıeainde devam olunmuştur. 

DGDkü celsede bazı ıahitler 
dinlenilmi,tir. Şabadetlerin 'ofıı 
•leytedir. 

Gelecek celsede iddianamenin 
•'rdedilmesi r.:ıuhtemeldir. 

Muhtelit me hkemelerde : 

rk - lngilı:z mahkemesinde 
ü9 dava 

Türk • İngiliz ma lıkemesinde 
16n Uç davaya bakılmııbr. Bun
•rdan biri 1ımirde erkek liaesi

tlili' ~ bülunduğu binanın EYange
. ki runı mektebine ait olduğu 
iddiasında iadesi talebidir. 

b Az.mız tarafından bunun mll
l' •de]e itiJAfnamesi mucibince 
U~lciyeye intikal ettitinl iıaret 

::lınit ve netice karara kalmlJ-

ı· Da-.anın ikincisi iıkoçya ki-
1•tıinin yabudileri tanassura me-
~'1t komitasının lzmirdeki has
~llt ~ektep ve bazı binalarının 
ı:;taı etrafındaki bu yerler için 
llı. la kaidesi tatbik edildiği için 
b ~htelit mahkemenin bu davaya 
d 'f •ınıyaca&ı tarafımızdan mO-
ll •• edilmiıtir. 

4 ÜçOnctı dava bir ermeninin 
}'dındalc' 'ftliv · · · d • 1 'bid· ı çı gının ıa eıı ta e-

~· 1
'· Bu da karara talik edil· 1ttir. 

C!.._,___ ~~nı~,-Y-e--tı•e•r._e_: ______ _ 

·~· ~-----~-
1 oemiyyet bOg€1n idare 
'(heyetlerini ••9•oektir 

~~tn ~rg~ncalar •• daıemeciler 
id 1

Yeti)e dabbağlar cemiyeti 
, .. t he t' · tih b b v >•p ı. ye ı ın a ab ujiln b calctır. 

lbtt.~? Y•pılmaıına karar verilen 
~h ;rat lınilleri cemiyeti inti· 
di~~ ekseriyet temin edileme
~l}.... en baıka bir gOne bıra· ... •tttr 
~ a,". ~---------liuZı~ •vi piyankoau 9ekildi 

lliy'tık '-h11ıer aan•at evi efYa 'il 0 &u dfln çekilmiştir. Ka
tdit tıu111ar.ıar bugiin tasnif 

~CtJct:i r) tıitı r· Hediyeler arasında 
't1 .. ._:ı•n, lfle~r, mendil-

8rlwui vardır.. 
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Eski Musul Meb'uslarından Nuri Beyi 
Kadın yiizilnden 1 1 S. F. meb'usları '---Y_a_n_lı..;;ş_lık __ mı __ v_a_r? __ I l Ticaret odasında. 

F.ıbrikalar rn1tluınnın uze· 
rine ınarha ve etıhet 

ho111Jca 1' lar 

\Tusul meb•oşnnun öldüriildüğü yer 

iki cinay~t ! 
Bir kasap eıki MuJul meb'
usunu, bir k.IJm'IJrdf de bir 

ateşçlyi 6ldtlrdüler 
Son iki giln içinde ıehrimizde 

kadın yilzOnden iki cinayet ol
muıtur. ÔldUrülenlerden birisi 
eski Musul meb'uıu Nuri beydir. 
V akanın tafsilab ıudur : 

Nuri B. memleketimüe iltica 
etmiı, bir zevceai ve dört çocu· 
ğu ile lstanbulda yerleımittir. 
Tiinelde Şahkulu sokağında o
turmaktadır. Kendisinin Taksim
de Şiıli •okağmda 24 numarah 
bir baıka evi 'f'Brdır ve bu ev 
oda oda kiraya verilmektedir. 
Verilen malumata nazaran Nuri 
B. ayhk almak için eTe gittiği 
zamanlar bir odada oturan Zeh
ra iıminde bir kadınla tanıımıı· 
hr. Bu tanqıklık glln ıeçtikçe 
hayli ilerlemit ve Zebra hanım 
Nuri beyin metresi olmuıtur. 

Halbuki Zebranın kasap Hacı 
lılAm isminde aynca bir dostu 
daha vardır. Kadın bir mllddet 
iki tarafıda idare etmiıtir. F •kat 
evvelki gece Nuri 8. eye girer-
ken kasap kıskançlığın verdiği 
tebevvftrle llzerine ablmış, ka
ranlıkta elindeki bıçağı Nuri be-

.vin bq yerine sokmuıtur. Fer
yada poliıler yetişirken katil 
kaçmıı, Nuri B. de biraz sonra 
hastanede ölmUıtnr. Katil dün 
akıama kadar yakalanmamııbr. 

lklnoi of na yet 
ikinci cinayet de ıudur: 
KaragDmrükte klSmürcOlnk 

eden Hüseyin oğlu Hasanla be
raber keçecilerde Acıçeımede 
katran fabrikaıında ateıci Rizeli 
Muharremi bıçakla kaııtından 
•l'tr surette yaralamış ve Mu· 
harrem hastanede ölmüştür. Za· 
bıta katil H6ıeyinle ojlunu ya· 
kalamıfbr. Bu facianın ıebebide 
bir kadın meseleıidir. 

Vilayette 
-----~ 

Vali lyilef ti 
Bir haftadanberi rahatsız bu

lunan Vali Muhittin bey dtın iyi· 
Jeıerek vazifesine gelmiştir. 
Giritten gelecek muhacirler 

i9in 
Giritten gelecek 250 muhacir 

ailenin aakli için iıkAn idare
since diin vapur harcirahı ola
rak 4000 lira verilmiştir. 

Çok 9ocuklu amelelere 
verileoek mükAfat 

Bazı çok çocuklu aileler vill
yete müracaat ederek yeni hıf
usaıhha kanunu ahklmmdan ba
hisle mUkAfat İ•temektedirler. 

VilAyet bu itle hıhıısıhha ko
misyonunun meıgul oldujundan 
resen böyle iatidalara bakalma
masım kaymıkamlddara tebliğ 
~tmistir. 

Son Po~tada çıkan r~sim 
hakkında ne diJ1orl•r 

:$·. ·~ 

~, Son Posta gazetesi geçenlerde Ham
""ı dullah Suphi Beyi Abdülmecit Efendi
.. le birlikte gösteren bir gurup resmi 

Bir kısım mensucat ve tri!<o,aj 
fabrikatörlerinden müteşekkil 

bulunan mensucat kom•syoru 
dun ticaret odasında lopianmışbr. neşretmiş ve bir bakıma bununla ve 

. ; yazdığı yazı ile Hamdullah Beyin cüm-
1; huriyetçiliğinden adeta şüphe göster-

i mişti, ~~Yli. neşriyatl mucip olanA bu 
· mesele uzennde Serbest Fırka erkanın

'~ dan meb'us ve şair Mehmet Emin B. i
le Agaoğlu Ahmet B. gazetelere mek
tup göndermişlerdir. Mehmet Emin B. 
mektubunda "Abdülmecit Ef. ile gorii· 
şen yalnız Hamdullah Suphi değil, bu· 
gün milletimin huzurunda kaydediyo-

'. rum ki, ben de varım" dedikten sonra 
asıl ve niçin görüştüğünü izah etmek

te "o zaman hükümdarlığa namzet sa-
yılan Mecit Efendiye vatan ve mil1et i
çin hayırlı bir ruh nefhlne çalışmak 
. azifemdi, eğer bunlar bir cürümse, ben 

Komisyonun bu ıçtimaınC.:3 
verilen kararlara göre bundan 
ıonra her fabrika mamulatı 

üzerine elam eti farıkasını, 
malların pamuk, sun 'i ipek veya 
yünle karııık pamuktan yapılıp 

yapılmadığım gösteren etikdler 
koymata mecbur tutulacaktır. 

Sakat mallara da " stok • 
markası vurulacaktır. 
Menaucıt fabrikaierı bulfün 

toplanacakisr 

de mücrimim. Adını Hamdu1Jahın adı· Vefferdar Şefık B. 
nm yanına yazıyorum. Milli şereflere D f d Ş f • k B 1 

Trikot•j ve mensucat fabrika
törleri buiün Milli Sanayi Bir· 
liğinde toplanarak mallarımızı 
satmak Uzere Suriye ve Mısırda 
tesis edilecek acentelikler meaa· 
rifine fabrikaların iıtirak hiase
Jerini teıbit edeceklerdir. 

dokunmak istiyenlere diyorum ki: al- e ter ar e 1 ' 
nında bfr leke olacağına, baş biç olma- - •• ----
sın diyenlere dokunmasınlar" demek- Hakkında luzumu muhakeme 
tedir. karan ve~meaine aebep 

gormiiyor AgaoğJu Ahmet Beye gelince mektu
buna "Maziyi inkar etmek istikbali dü
şünmemek olur" diye başladıktan son
ra "Türklerin yasadıkları muhtelif de
virlerde o devirleri ifade eden prensip
ler etrafında toplandıklannı, bundaıı 
do1ayı zem ve tahtiemir hem abes henı 
gayri makul bulunduğunu, hiç kimse-
nin meşrutiyet devrinde hayalinde bile 
olmryan cümhuriyet devrini düşünme
di; nliahtlere ha1ifeleri hürmet göster 
di diye tahtie edilemiyeceğini söy1e
mektedir. 

1 Küçtlk haberler f 
* HUKUKU İDARE KONGRESİ -

Madritte toplanan beynelmilel hukuku 
idare kongresine iştirak etmiş olan mu
rahhasımız darülfünun müderrislerin-
den Muslihittin Adil Bey kongrenin me 
saisi hakkında şu izahatı vermiştir. 

•-Mart kongresine 17 devlet iştiral< 
etmiştir. Kongrenin teklif ettiği mese
lelerin başlıcaları şunlardır: 

Büyük şehirlerin idaresi içfn beledi· 
yelere verilecek muhtariyet, nezaretle
rin faaliyet tarzları, tevsii mezuniyet i
dari hizmetlerde ihtisas, parJamentari· 
zmin ıslahı, kırtasiyenin tahdidi, idari 
davalar, devlet şuraları, mahkemelerin 
istiklali, halkın hukuku ve demokrasi 
beynelmilel idare uzuvlan, memur ha
yatı ve tekamülü, idare ve kumanda 
vahdeti, kadınların devlet hizmetine iş
tiraki hadleri ve tarzları, içtimai muc.
venet müesseseleri, sınat mülkiyetin hi
mayesi tarzları. 

Bu muhtelif mes'eleler hakkında it· 
tihaz edilmiş o1an kararları evvelemir
de hük6mete arzetmek mecburiyetinde
yim.,, 

* ALt KARAR HEYETi - Dahiliye 
müsteşarı ali karar heyetinin muvak
katen ihyası hakkında ortaya atılan ha 
berin asılsız olduğunu söylemiştir. 

* TAYYARE PiYANGOSUNDA A
MORTİ ÇOGALTILIYOR. - Tayyare 
piyango müdürlüğü onuncu tertip tay
yare piyangosu için yeni bir plan hazır 
lamağa başlamıştır. Yeni terti9 şimdi
ki tertipten çok daha farklı olacaktır. 
Amortiler biraz daha tezyit edilecek, ii
çiincü keşidelerde de altıncı keşidede ol 
duğu gibi büyük ikramiyeler, mükafat
lar amortiler bulunacaktır. Keşide da· 
ha otomatik bir hale ifrağ edilecektir. 
Biletler gene 60 bindir. 

* YENl KAZANÇ KANUNU HAZm 
LANACAK - Kanunusani iptidasında 
toplanacak olan maliye müfetişleri kon 
gresinde yeni bir kazanç vergisi kanu
nu hazırlanacaktır. 

* GA YRt MüBADlLLERIN ALACA 
GI PARA - Ankarada bulunan gayri 

'ı mübadil cemiyeti reisleri para teniati
ni takip ile meşguldürler. Reisi sani 
Celal B. Hariciye hukuk müşavirJiği 

r projesini tetkik ederken bazı noktalar
ı da ilişmiş ve tefsire muhtaç görmüş-
tür. Maahaza evrakı maliye vekaletine 
sevketti. Maliye bu paranın tevziine ka 
rar verdi. Tevziat pek yakında başlıya
caktır • .ıa. d~~ştir. 

Dünkti refiklerimizden biri lı
tanbul defterdarı Şefik B. hak
kında Şurayi devletçe lüzumu 
muhakeme kararı verildiğini ya· 
zıyordu. 

Dün kendisile görüı lUillmüz 
Şefik B. böyle bir mesele ve 
karardan haberdar olmadığını 
söyliyerek şu izahab verdi : 

- Benim hakkımda cereyan 
etmiş bir tahkikat yoktur. Yal· 
nız bir müddet evvel polis be
şinci ıubede bir ihtilas yapılmıı 
ve murakabe itibarile mütalaam 
ahnmııtı. Şurayı devlet sonra 
bundan bl1e ademi muhakeme· 
mize karar verdi.,, 

Silah kaçakçılığı 
Tahkikat adliyede ve güm

rükte devam ediyor. 
SilAh kaçakçılığı meselesinden dolayı 

tevkif edilen Mehmet Edip efendinin 
ikinci müstantiklik tarafından kefalete 
rapten tahliye edildiğini yazmışblc. 

Müstantiklik tahkikata devam etmek· 
tedir. Yeniden tevkif edilen kimse yok
tur. Diğer taraftan gümrük: başmüdürlü· 
ğil kaçakçılığın evvelcede yapılmış ol
ması ihtimalini düşünerek bir seneJen· 
beri memleketimize ithal edilen s11Ahla· 
nn beyannama, ordino gibi evrakını 

teşkil edilen bir komisyon mtrlf~tile 
tetkik ettirmektedir. 

Sis ve hava 
Vapnrlar dün sabah ta in

tizamsız if ledl 
Dün sabah gene şehir ve liman üs

ıünü kesif bir sis tabakaeı kaplamışn. 
Bu yüzden yakın sabiUer arasındaki 

v~pur seferelrl intizamını kaybetml~dr. 
Sıs saat dokuzdan itibaren dağılmıya 
başlamış ve hava açmışnr. Kındilli ra· 
utanesinin verdiği malOmata göre hava 
bugün de açık olacak rüzgAr mütehav
vil istikametlerden esecektir. Dün hara· 
ret azami 15 asgarf 6 derece idi. 

Sefaretlerde : - _.......__ -
Macar aefiri memleketine 

gidiyor 
Macaristan sefiri M. Tahi birkaç 

güne kadar Ankaradan gelerek Buda · 
peşteye gidecektir. 

Poliste : 

Bir genç kızın teessürü 
Unkapanında Salihpaıa cadde

sinde oturan Mükerrem iıminde 
bir kız annesinin bir Ermeni 
ile evlenmesinden mtiteessir ola-
rak tendirdiyot içmiş ve hasta
neye yatırılmııbr. 

Tetkik ediren bir fikAyet ve 
verilen kırar 

Gümrük umum mUdUrlilğO 
memleketimizde yapıldıiJ zannını 
vermek için biJiltizam Tnrk isim
lerine benzer markalar ve etiket
ler albnda bulunan ecnebi mal
Jannın memleketimize ithalini 
menet mitti. 

Ticaret odHı bu mallerı ge· 
tiren c6ccarların odaya vaki 
olan şikayetlerini tetkik ettik
ten ıonra bir karar vermeği 
sallhiyeti haricinde görmüı ve 
mUracaatcılara bu yolda cevap 
vermiıtir. 

lhrıoatımız artıyor 
Son bir iki gün içinde feflrİj , 

mizden ecnebi memleketlere 129 
çuval buğday, 715 çuval ceviz 
içi, 307 çuval fındık içi, 25 çuval 
kuı yemi Ye 7 34 çuval un ihraç 
edilmittir. 

Un ihracatımız günden gfine 
ziyadelqmektedir . 

Belediyede : 

Ad•l•r• su! 
Maltepede Rıza P •t• çifliğinde 

bu!unan auyun Adalara iıaleai 
için tetkikata bqlanmııtar. 
Hımlt ve Ziy• Bey lem- bu90n 

geleoekl•r 
Belediye reis muavini Hamit 

ve Nafia Tekileti mDıteıarhfına 
tayin edileceğinden babıedilen 
belediye fen hey' eti modern Ziya 
beylerin buiOn tehrimize gele
cekleri tahm:n edilmektedir. 

Defterdarlıkta 

Yeni tahrir hazırlıkları 
bitti 

Fatihten baılıyacak olan tah
riri musakkafat için bütnn hazır
lıklar ikmal edilmiıtir. Bu İf 
ıçın tqekkül eden komi.yon 
azasından Nafiz B. de dün An· 
karadan ıehrimize relmiıtir. 

Metruk evl~r hakkında 
bir ıhbar 

Metruk mallar miidürlütOne 
dün ıehirde mühim bazı metruk 
evler olduğu ihbar edilmiıtir. 

idare tetkikata hatlamıştır. 

Kumar Oynarken Velı"aht deg""'ı·I 
Yakalananlar 

Takıimde Çukur Sokakta Japon imperatorunun kar· 
SUleymanın iılettlği kahvenin defi geliyor 
üzerindeki odada Yorgi, Münir, Bir telgraf haberi Japen veliahdının 
Haydar Hüseyin Ali Onnik, vakında Ankarayı geleceğini bildirisor
S • A tal .. ·' N ' • M j du. Tahl.ikimize göre gelecek olan zat 
amı, . P vmumın, eıır, uı· ı veliaht değil eski Mikadonun ti• 

tafa, pıç Agop kumar oynarken çüncü oğlu ve şimdiki imperatorun kar

cürmü meşhut halinde yak&lan· deşidir. Bugünlerde şehrimize gelecek 

mıılard1r. ve Ankaraya gidecektir. 



VAKii' 
Vanlacak hedef 

Cenevre, 11 t•fl'İDİaaDİ (Bat
mubarririmizden J - Cenene 
tahdidi teslibat ibmn konferan
sında ara 11ra TOriE: morahhaı 

heyetinin de müzakerata mnda
baleleri oluyor. Bundan soma da 
oJacakbr, •e bazen çok esMlı 
maelelere temas edilecektir. Bu 
lromeran•ta tlirkler t_.fmdan 
e6ylenllen a6zlerin mani •• •a
.&iyetilli, Tilrk murabba beyeti
ain konferansta meYcat mwhte
lif fikir Ye premip eereyanlan 
arumdaki yaziyetini t.blt ede
bilmek için tahdidi talilıat bu
.-.undaki tllrk ııDOktai auanıııa 

esasını daima hatırda tqlnak Ü· 
mmdır. 

Tilrk .Mktai ınazarının eıaa 
iledir? ıBa eaaı "mhant" kell
ae.ile ifade ec1ilebilir. Lf:yet, &v
letler arasmda tahdidi a1ihat 
..aılda•adan mDıa..al 

'f ürk noktai •ar.an iptida ıkon
leraua ıuua lür izalmame cile 
bildirildiii ıe=e• Cenevre ma-
6afilia4e Jaayr,ete b•zıer lbir ta
l&kki 11ynmıfb,. Bunun sebebi 
tll'ık ınoktai nnannm tamamen 
reni ifidi..... bir :aey m•Mt idi. 
Birden lbiııe ula,.ı_, badanma11 

leli. Bu .noktai ıauar tatbikatta 
l.ahalckqku ıimk&mız bir ha,.al 
sim g&a..6fti. F.akat JsilAbara 
tilrk murabbaı he.reli ıce..e,aa 
.edea maı•rat e.namda 'ken
di noktai ınazanaın .tathiki .-lcil
lerlni ılaadiseler1e W.h etillçe 
1.&Uf yauı :ıkoafera..taJebimize 
.bir .W..yW batı..aııt ... 

Eveli tataikatta ,..; o-.,..n 
bir hayal gibi görUneo .ı..&eırin 
billkil .çek ameli, Mlaamen man
tıki .a,Yai zamanda ~•mennsta 
4tİrbirierile ;ÇUJ>lfaD muhtelif fi
.kirler., ınauriyelvin ~n ..te
.dili ·~ mutftUılltı .WUt-u tak
u, J.Ghmda bir celle!Jaa Gitaal ~1-
muıtur. 

Fruu Mi~i bıaa ıde.1etler 
konferansta .tellihatı ıaladit ~a
ran •eı ilit'len 1ıer dn1e'tin kendi 
hususi teıekldtffl, ayn cotrafi 

vaziyeti, m'illi mailafaa nokta11D-

4u ha*8 lbaıka ihtiyaçları 
ıt..ihsnaıtfuaa, binaena1ey'h her 
de..&ete 'Tetilecek silah miklarile 
~ ~netin u9mi -.aziyet ve 
ıbbyaa M"a91Bia "lir mUnuebet 
Wunaaaa dizım s-elaifini IJleriye .... , .. 

ıB. -ktıai INIAr za'biren çok 
~- 'ffft:ilratta ~le 
*li'iWir. Çhkl "JBahtelif ileYlet
ler UUIDda ısillb mı1'tan 11ok
tHınaan lan'1ı m11.emele f19111ak 
eıuı kabul edilince artık talltire 

lu1._k eden ba yo1da ıanaae 
kararlara ••mwk mümkün ola

'1D8&. & ~da ıdeırlell rl .ek . . e n 
~ 111e-... ..Wemez 

Milletler M_...da laakiW ıb. · 
.teı:kLteslilaat :l'•-.eıb. ·-1.ıl ır 

• ..ı:ı__ D!_ ,,_an 
~~ez. .uİu--1e,Jllı bu tanda 
ılenp cdrOlea ••iye tıadidi 
tealibat nokta•ndan t-LJ.... · 

~IK "ftZl· 
yetidir. Hakıkatta biç bir feY 
yapmama'k demektir. 

ila •H1triyeye lkarJı konferan1-
Jta tamamen makOı aaaeiilehne
cR: fikirlerin serdedildiji de 
ollllQftar. 

DeYletler arumda tealihaba 
ta= .. ea ilga• fikri bu ıcUmle· 

cı..dir. F..._ 4ta naı:ariye&:: tefri 
d~ kar11 ifnit yazi,.etiııden baıka 
bir .-, ~ldir. Dijer •IMelif 
ıfflrir'lene 1ba lRCi lltaraftan tilrine 
bira daha yalma, yalıul biraz 
daha um'k te,Jlerdee ibarettir. 

Tftrk .aoktai nazanna atiace, 

' 
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Mekkedc büyük bir Pembeden Siyaha ••• •• • 
numayış 

Fran11zeadan : 

llta4mc.ın 1ııaJım eidi. genç, kJTI'ak kendi güzelliğinin en tatlı çi:r:gilcrini - Bize acıyınız efendim! hiR !Yiirü ! 11.aven_yi dinlemişlerdi. BilhaS&a Ley· 
kızmm ıfilardryan ~ ~e cevval bacak başhynn bir baharla sü liy.en treni bir diyen olsaydı, biz durmulik. Fakat lA, Hazreti Ay§Cnin .katiller aleyhinde 
lana& lriizüa)e 1baktı. O.•n ,on sekizine rakibenin dolaştığından lhaberi yoktu. ne ,-:apalım? ıölriimıme ~ .ıtmadı. söylediği sözlerden titremişti. Çünkü 
~I de .aacak • m hatırladı. O, ıha la genç hastasının aşkından emin- iBiz de :haiiaata -.,..Uzı .ıj" Mehmet te onlaı'la beraber hareket e-

Gas anne, filu'eli etnla yayılmış, di :ve bir gün nasr1 olsa diz lenine kapa· - Siy;1e U,bq.t, :yeni ıt W •--t ...t lluı.-~ gibi giöriinmekte ~ di. Osmanı öl· 
verem~ bir doktor4u. Müşte .nacağından \!Üphe etmi!·er:du. ruldu?- 4firmek Jçbl onOJl odns~ ilk gire. o-
riı!ıi ~ 'tıe para mantar ;Yoktu. On işte 'bu yaz sabahı, çiçek kokn1an1e - Atiye 1lıiiM ~ er.ama... ... akalına .f.&.PJŞ8tı o .idi. LeylA, az 
eene enet hl ikalmca ,sinlünde tatlı dolu baygın havada kızının ısöyJedild"'" - Soma.. C'....o. rkale •• -1 kaldı, bun lan ağzından ka&ıracaktı. 
bir Jkederle kitaplan &rUDla &ômülmüş :ri lbu sebeple onu o kadar sarsmış, şa- - 'Hayır! Fakat bunlar Jla7.reti Ayşeye söjlen· 
ti. INfi :ndilantaa amubnaz bir gay- şrrtmıştr. Çünkü henüz bebek fanettiği - Niçin?. miş olsa, onun ehmet aleyhinae de 
Tet ft -1aaf1a kaclisbd ilim, fen ne kızı ona: - Çibakti -lar Nli .,eıııin IMJdm. .. ~~li sizler söyliyeceği ımunaldcaktı. 
Terdi. - Biliyor musun, -anneciğim, demiş- - Caniler ımi lfı'biııe lhaldm!- O... içja Ley.it ıauamayı tercih etti. 

Yıllar s.P,., ıilhreti ıWb'lror,, mad ti, bugün Hanri gelip 'beni "zden .isti- -JEvet. Kafile .ha.zırlanmı.Ştr. Jla.ı.reti Ayşe 
al nfala lıir ıMI cibi etrafDU ;88.J'U'ordu. yeoek. Benim muvafakatim ·çin istim· -ıOlbaWe A'li •,a.JIO'or!. Leyllyı y,anına da,·et etti ve kendi taht 
~ ile m -..ı alabiliyorıhı. Saz hale lüzum yok. - Belli& tir 'flltY ,..,.._.aı. Biz o- revanına binmseini istedi . 
.._.... Mr W olarak Mldiff yavru- Genç 'kadın, bunu işitince, ev.vela ina nun i.t ...,,_ ses• i•len lir iki •iln Leyi!, onun emrine münkat o1du. 
- ~ tıirilea lire f'ttil•el!li, ser- namadı, sonra kekeliyerek: 80.Dr& lt.anılııeıt ıetClk.. lk1bii ele beraber ltaf'eket ettiler. ısascn 
~ lıir ~im *rak w ıba kadar - Hangi Hanri! Ne istemesi!- -Talil& ille :zt11v.r w Air ...ı ae (Mekk~ pek pkıada ıidi. JH32re.ti .Ar· 
ledflll'llar.--ia••qaama ç&abile- :Diye -sormuştu. yaptilar- :,.m ıın81Z1n avdeti, derin bir mera~ 
a9lıi 1ı1c illdma ~ - Haaıi, anneciğim, bizim Hanri! - Evlerine çekfülfler. Biri fte van- ırlDlflı. Herkea onu .kar§Jlamağa 

!ld senedenberi gen~ gftzel blr 'has- _ Jyi ama, sen daha .çocuksun. yetten memnun değil. çıkmış, kafile büyük bir kalabalıkl• 
tası vardı. Bu delikanlı keadi sayfiye _.çocuk ımu ... Ne münasebet anneci- - Siz bana kapıdaki mu'hafızlan ça- muhat olarak mukaddes şehire girmi~ 
komşuu laL Çocuktufunu pek iyi ha- i'inı. On ıııekiıinde kızlara ıartık çocuk ğınnz ! ti. Anıe. dofro<lan '1loğruya Kabeye 
41r1adr, enan lte!ÜeJ"Mlakl&nm, taşkın, demb'orlar: Ubeyt, dışu:ı.,pktı :ve mubafızlan ça- htru 11eı1iyeftk orada nıniş, onaa ci· 
sıhhatli bir'~n_ç1uz iken nasıl okşadı- _Siz buna ne "nkittenberi karar ğtrdL ffasr:ed :Ane ....ut: Y&nnda -0tarmoş, oınm :Mediney.e hare 
jılıı, ... ı •~W"ı•ı •~&Jtı. "·erdiniz? Hele ıne zaman .ha§ladını&? - .Kaftle ııierMI Jtaarlauln, Me- W ~İf .iken ~eri döameaiain •rlart· 

ılftıe o, • ..._. ölap 9klı.ktaa onra - lki sene kadar oluyor, annecfğim. diney,e ~ (Mekke) 3e dönüyo nı anhyamayaa (Mekke) valisi Uae>-t 
bu çocuk ha*lam119 ft ilerlemiş bir - Yal- ı:uz. qflu, onun tarafından kabul o1unma1' 
~eremle bqıı..a pJqü. Belki, deli· ıGen~ .kız annesinin sesindeki inkiaa- - Baş 1istflne -efencftm? ISin musaade istemişti. (Mekke) niıt 
kallhmn ca.!Biiı •Mıma ve pli man :ra pJm~ gibi: . lkl 11111hafız. dı;pn çiktılar -w kafile "11tin eşrafı, blitün ncali, "tün ekabi 
ArMI beHıi 4le ~ocaklwık laatınları _ ıBiz siz biliyirsunuz, sanıyorduk. Yl hazırla~ak ıt;lle 1Mffttl eWGJar. .. ri valiye refakat eidyorlardı. :Ha.-eti 
doktva ı. >«•i Jıastaaına bütü.a ,takyi- DedL Fakat annesinin yüzlinü sarar- Hazreti :Ay.-, illbe,,te .m.karak .eou A.Yı§e buala.rın hepsini kabul etmij.. 011· 

di. bütlln gayretile bağlamıftı. Hafta- mı§ cörünee 0 da kıı.ardı ve uzaklqtı. devam etti: Jar dana onu selamlamak ve onun a•· 
larca v.eremin korkuaç tırnaklarile bo.. Doktor, kendi iç.inde açılan yaranın - Madem ıki Medinede ntfler ve dettnaen ınemnunfyetlerini 'beyan et
fuftu. O, hastasına sarıldık~ verem derinliğini ıCUçer gibi Jıir müddet öyle JDüf&i.Uer vardır.. Drva <dönmek cai:z 'IDekle iJD.m .iken e ıayağ:a Jkalkrn•fı 
şidetinf arttırmış ve uzun bir mücade- durdu. Sonra dizlerinden dökülen fis. d'*ildir. Oraya anca~ omdaki caniler Jaetkes ~un söz si.rJb~ceğini ulı11Ô 
,elen .aonra nlh1Jet zafer ctoktorda kal tanına baktı. Ne a~ık, ,ne alacalı, ne le aöğfipnek için gidilir. Defil mi, U- ~·ak asmuştu. Oamarun Medinede öld 
mıştı. '!:Jmaeık kemilderini belirten za. ıenç f§i renklerle donaıımı~tı. Dantel- beyt?_ rüldüğü haberi (l\Iekke) ye nrmış bit' 
iifDk ,.avBIJ ~ ,,em'-e bir dolgunlu- lle.tj, garnitürleri bir jJim adamına dCil - Tabn efendim, fakat size şunu da lunuyrdu .. Ayşe şu nutku irat etti: 
~.ıtönlk lııaktflaı' •tefli aazadua ye. ancak; bir yeni geline yakışacağnu ~- söylemek isterim. Bafıler, Hazreti Os· - Ey nas? şehirlerin ayak takımı il; 
naı lıırrakımftL riip utandı. lç.iııde yeis, hicap, gayz el manı öldürmek isterken siitn ite lftazre baldın wtaklan toplanarak Osmaıt• 

IGetl~ ha9ta, keaCllstnl ö18mden kur- ele vermiş dört nal sürüp gidiyorilu. ti Osman a~inie -olduğWllazu liöylfi. p~eri vali elarak \tayin ettiğini ~ 
ıtaraa genç e etimi ıdoktora ılııir alih O zaman geçen zamanlan bir sinema yurlanb.ıSilııin de Bazıt*ilOmlalmn kat ne.ettiler n oau lkatıetüler. Ballt0 

;n~le :lmiapor, llinaet d•J:11Yordu. şeridi pbi zihninden tekrar seçlrdi. Ev line hüküm veriliji.lliai:iddia ediyorlar- ondan evvelk~Jer de a.yni ~~e t.-~ 
Bi)'leoe tMnfleı' ıaeçti. AralannClaki velden ımana wıerilememiş bir takım dı. ket etall§lerdı. Bu zalımlerın bar ta.i' 
muhabbet arttı tllei1-Mi. :r:a1 .. c ıkadı- manzara.1arın ınekada.r Nrih B•atanu -.Beaim mi? behaneler ' ıtha ileri sürmüşlerdi. ~ 
Mil •i;lksn•He •ellhantuaaflkrUama- aalaclL Kalktı. YaV8f !y&Taf ıkumlann - Eftt!- man_, bunların 1>.iitün arzularına 1111111 

.niile ~\kutuplara mennp şeyJ~di. ik!iyetli çıtırtılannı dinliye dinliye -Medine.halkı için ele bunu söylfyen ~at et~ ~n1ann bütUn d~leripi ~ 
DOktor kurtulan hastasmm kendisine ' 'illqya doğm ~tidü. bir k'Jmse nr mı1- rıne ıetırmış, onlara aleybınde hare" . 
mtnnettarhfından zlyade a§kla "bağlan İlk işi ;aynaya gitmek ~da J:hfinti _ Hayır, bunu JSliYllyenler müfsit· için bir behane 'bıarkmamış. Buna ~-
masmı ~i)"or, delikanlı, sessiz bir boynunu,ı1collannı eöisiinü wııta.birıaö~ lerdir- men bunlar yalnız fenalık etmek "'' 
hiinnefle onu 'bir ~t melegi şeklin- le tetkik 1\tmek olda. Geııi o da .4aha --:Berihn 111erdilfm hir lhllnnl, tilr fet- hanket ederek mukaddes ay.M, ~..°_.., 
de gUtiymu. gensti ıhida güzeldi? P.akaL. .fakat ba •YI Medine hlıılkm4aıı ınıııeı, jmijçte- •ııel"rde ~-aka~cles tanınması ~;ı. 

.Da •lddet a.rlmda maclaınıa kızı hara .mahsus o panltıdan ıar.tık ld_çaer kiler namı iltırariar?. selen ~ dokmU§leı:~ mukaddes ~ 
bAy.tlmlf, ıaea"1e e>Y•amaia <baf)amıştL kalmamıştı. Bu yoklukla la&mm :raki- - GQya sis oala.ra~ı,....._ lan yasma e!ml§lerdır. '!~~n ed ,-
Bele .iki aeae .enet. kı7.lll ~ijğ6ÜJ\de ka- besi olmak Jıafifliğinden tandı. Uatün - Sjz bana .inmdmız mı?- ki Osmanın hır .tırnağı b~tun bu ~de.' 
ılml* *-'~an, yaal bir bahane deki elbi.&eyi yavaf, yavaş çıkardı, eski, - Nasıl inanırız efendim, ben 3al· taı'la onlara benz1ycnlerın 'heps::;.,, 
ile ller ıtaraf .çabucak tbiy;ti~ nk'işaf siyah bir matem elbisesi bulq.,p rfydi. nız size duyduklanmı anlatmak iste- kryemtHa!r· :!3'1~lar .lf:latretl -Oskaı*"' 
elerken aralanndald oyunlara daha in Bu kıyafet, hem onun aiırbqhbğını, dim. 8lm:i ssilikl~ :haldk:atea ~· 
ce bir mana da 'kanşmıJtt. Anne, bUtün hem kaynanalık matemine daha yakıp- - Demek bu miif9Nh!r 4eY1et ~si- -., Qa~.n, saf .bir al~n sibi •., 
ba i_1lerin farkıncta olauyacak kaaar j. cakb. Öyle g1yindi ve gelecek olan da· ni öldilrmekle dlrtifa ....U'1!rek :herkes u.rlarm ssıaden ıte.r tuıı~ &Jkardı • 
Iimle, mikroskopla 11e dlaha :ziyade ne.f.tmadını beklemeğe başladı- baklanda ıtltimlar ıta .;duntJl!K1ar- (Bıtmedl) _./ 
siM fli...t •ile •nıe§galdti. Etrafında] • • • BiriaizcıJap ta .,.nin~.mtk . -

M -UtllUI MlimMIJllUllMMlll.__,., LJIUIQf-&i lt•--........... 9"t1 ta_.ıaıı sNtel:illiz, daıaedi mi.1 
bu, 'birbirlerine zıt olan cereyan- ıerdettiği talep yalnız liri deYlet - HaJlfl'_, efendi~ .herkesin manHi-
1ar ar.aaın!a en •uati bir bat arasinda kalmaz da beynelmılel yeti bozalıml§ ve kınlmııtı. Birimiz 

Geli°Şi Güzei 
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flzerinae bulunmaktaCbr. Meıhur bir kaide olarak kabul eailiue de doira dtriist diltlhıemiyorda. Onun 
lbir llÖ.ı 11Udır. En mlkemmel, TUrkryenin terki teslihattan bek- iÇln bir teY ~hklk eaememl§, ~tr şeyi D~~. di!~ci _. 
..-.emınelhl dltmaaidw, ilerler. lediği ideal bütün milletlere -- aertmmı 1!erı.ne atllımuila TBlı:it +bula- Dilnyada .küçük. buyük; mu~tı' 
.,._ al • .JL. ı, ,.,;t\w,, ~ • k ı-~·ım· .___ .......... aefil ~k meslekler ve bu .mesl . .Ar 
.umaen e.Ju a,a .... "çın anca 11CUJBiJflf onır. ---L • • - O!halae-Meih1e3'e •, Hıtim epsiırln kendine mahsus clihiletl "r 
nazari •ir .. abada dOıOnülebilen arz Venay 1111U1111etlumı 1.e1m1r (Mekke) Je avdet -*tiıjfaıi ha- dır. ıJl 
.m .mükemmel bir terki ealibatı hazırlayan devletler Almanya için ber veı:. BW lle\'enler ..- .-..ıer• a- 'Meell _,. 'ft tulumba ta"'1"!ır 
uhllkk• ettirmek an:aunda yllzbin asker· ıkabul etmiflerClir. zaklapaak :i-~mbrenler bir.e iltihaJc et- alellde bir meslek olduğa ıtmıae :.ı ~ 
l>uhmmak ıl'Hftnç 1bir .safCferunluk Ha'kiki 'bir tetlti tealihat olmak sinler. Hepımıı bu faat ile ufraımah- Jair giD bir .Con Ahmet '1 
olur. BilQ .. me ,.i,Mi,M "'8aainde için bir a'fin Franaamn da ve di- y:ız, onun ıçin bir ıSlah hare'kefine baş dlhidir. ..,ır 
ilk hedefler daima ameli ve ~er bil ilk, kü ük btıtlln cihan lamak 'Zarurltltr. Oteki meslekler de öyle. Faka~,sl*' 
llntWli 1ltilmil omnılt ~imadır. ~ 1 ti y • • ç b le Ubeyt, mttmfrilerln "Yallftmni httrmet )ardan uıun uzadıya bahsetme1' ~ ıı' 

~" e. ennın_ de • <Sy m~nen le selamlıyarak geri döndü. .çadırdan Dün bir dahiye tesadüf ettfk __ .,r 
Onun için 'TDrk murahhas heyeti bır JDıktar uzermden te.Jihatla- çıktı. aaam mlim1'nn değıl_, birden bife ';,11· 
taleplerini cler.ecclere ayırlllJfbr. rmı tahdide razı olmalan • cabe- Leyla ile ihtiyar kaim bütün bu mu vur edemiyeceğimiz bir meslefelOl'~ıı' 
Uk merhalede dstedijıi teY bir .. \Cleı:. ..'""'" - lltp'tur ve fiiJilaesiz, haiJkın ~ko sif'~ 
'kere 'beyne1mile1 tealihat musa- lladamki tahdidi teelihattan bıer Mille l;iru ct.ı. .-"k ....... k Au*91hila <leırdet Beyfeadicielt 

.Oakumı durdUJ11Dakla beraber maksat devletler arasında lıalöki bir il-,...,,_. t.irıaoldt.da •e vikBıftrdr. ... bi dil ·a· geatd~ 
her deYletin tahdidi tealihata !\,- sulh • k. ll:mbil'leme tamamm llilaMoi ir a anı r encı ır. edtfVJJ 

n: teaıa etme tir. BfiyUk vaziyette elele •ermeleri i,.in ica- köprli Uzerinae rasgeldik. 1Je1~~1 
d.jna ciddi •e Amİmİ bir adım Ye kfi~ilk btltün devletlerin mu- b ilen ~ r- tsNHği ytzftnden köprii .,...~(<' 
alm•uLr. T e.aihat .muaabakaanın ayyen ve azami bir miktar üı:e-e en, on ""'9• y1nnt 'Rllelik birçok dilencilere tesadüf~' 'diıe 
du...... ft teııki te.Jihata doj-ru ..rinden ' ail1blar1nı tahdide ırazı bit-m~ ta;iıı halklnm umumi .kabildir. !Fakat. J>u IJ(irdiiiU-:. 
her Mvletia ltir adam atması oldukları gün milletler ar••·-da 'terk 'ft tahdiCJi lftslihat 1ronfe- d, onlardan büsbütün .farklı 1 -"e 4 
b - ran1ına --bnıakacaklbr. ,,er-
u~Oa için ktfi bir muvaffaki- hakiki bir emniyet derhal teeUh Çünkü, biliyor musunuz ' 

yettir. Eakat cthdidi teslihat . 1 k ıL~ - Koniferana lba yolda im 'karar rap cll1eniyor1 tam tiir zarn~ .. 
.~~t ış 0b~r.d Arl

1 
~ ınbıç'Dır deVlet verdi91 ft 1bGtln &.teller me- - · tallSildarlanntJt auruP P .... 

konfer••w -wi olamaz. <w t · rırA k •· .-,,-· er ır ev• ın ır 6 .. n en- .. eli yirmi eene •* tem tea- ladığı yerde. Jifl 
Aml ,.,._ aılilHlt ıaokta11n· d.iıı~e te~avüı: e_tmesi ihtimalini libat aoktunrlaa hag&n wnila- JUrçoklanmızda h&lA oraP ~ 

cin lliattın ~tler .... asında zıhnıne bıle getırmez. Tm4a me•cat -ohm ~- etimizi "Cebimize atıp kuruş S -el' I .._.at temin .._ek 1ıhualtdır. Şu kadar var ki böyle bir lan kaldırmak karanae iffirak :ttQradı nr. -Şu !halde f~dhfl' 
ıt.ılyanua Fru1aya k.,.. :teili- idealin birkaç NDe içinde ta- ettilaeri gtla beyne1mfle1 'hakiki kel aÇl'hnik yeriıonsıdıl'· Jdıll 
M1tta .-.....t iltemekte çok hakkuk edebilmesi .imkamazdtr .ıİJlte • dilii diı..aci ba ,..u 
w.h elct.p 9Uplaaizclir. Onun için Türk" b b" &k ·c1 . bir tetki tfftibd 'b.aefi 'ta'hA- da durarak elini açmıştı.~~ 

~.._i.- 1r _1_ d v ıye. u uy e- kft dmİf 'Olacaktır. yerinde olsam bir de akı .. -
~ __,..maıc·ran8aJ& karii 1UC oa L-- lJeti ~-d • O•• .ru "1W mı a ... rıcen .J#kMd .Aıı., g&ıri1efl uyaurur -ve nasılatr .. uf 

fulasma ~· ~ ":J.11" 
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Uzerınde 30,000,000 lıral1k mücevher taşıyan adam 

Tiraj düşünce ! 
Paya a m·hracesin"n inci gerdanlığı 

Devletlerin kuvveti 
Satı~ dfü;itü, makine yavaşladı, hal

kın cebinden tiraj keşkülüne akan çey 
rekler azaldı. 

1 ,000,000 lira kıymetindedir Avrupa gnzetclerinden: 
Umumi tcrld teslihat lrnnfc>ransının 

Haydi muharirler, haydi muhbirler 
arayın, tarayın nereden bulursanız bu
lunuz, etrafı kulaçan ediniz bulama7.Sa· 
nız icat ediniz. 

lskandal tath, tatlı okunur. Dedi ko 
du şeker, parayı cepten çeker. El çabuk 
luğu marifet. .. Haydi .•• 

lngiliz gazeteleri. bir konferans münasebetile Lon
drada toplanan mıhracelerin servetlerıni 

ani.at"' anlata bitiremiyorlar 

ihzari komisyonu C'enenede in'ikat e
derken mezkur içtiman murahhas gön· 
dermiş olan muhtelif memleketlerin 
berri teslihatmın ne halde bulunduğu
nu serian gözden geçirmek bir lfızime
dir. 

Fransa berri teslihat noktai nnzarın 
dnn 1913 ten beri iiç tarzda tcnkihat :'.I np 
mıştır: Miktarı tenkihatı, müddeti hiz· 
met tenkihatı ve büyük ciizü tamlrır 

da tenkihat. 

* * • 
Bu sözler gazetenin elinde öyle yıp

randı, öyle. yıprandı ki, artık iskandal 
da tatmıyor: Siyasi km'Vetlere sövmek 
te sökmüyor. Karı koca aşık hikayeleri 
vız geliyor •• Düşüyor, düşüyor, müte
madiyen düşüyor ... Rengi attı, mürek
kebi soldu, sütunları kanştr .. Sarsak
laştr .. dedi kodudan iskandaldan, reza
letten, dnha kuvıtetli bir şırınga lazım .. 

Kafalar işledi. Oç gündür iskanda) 
bana edepli, terbiyeli bir şey gibi gözük 
meğe başladı. Dedi kodu mahap bir in
san gibi gözümün önünden geçiyor. Ne· 
ler yazılmadı. Neler ..• 

Biitün vilayetin ailelerine !'ataşıldı. 
Bütün vilayet halkının kadınlarına te
cavüz ediliyor. Polisler \'asıtasile ka
pılar çalmıyor diye yazıldı. lnen tiraj 
kanatlan yükselmedi. Yüksek kaldırım 
da gizli, gizli satılan a9ık kartlara ben 
ziyen seri, seri resimler bastldı ..• Kc~
kül yine bos kaldı. 

Taarruz .. daha büyük çapta başladı. 1 

Bu defak'i müphem bir muhbiri sadı 
kın dililc anlatılıyor. Keşkül uzanı 
Yor. Ey ahali atın, atın beşer, beşer :-: 
tın .. Bakın size neler söyliyeceğiz? 

Açıyorsunuz. Sahife sahife tafsil iı' 
sütun sütun isim .. 

Fil nca hanım fili'inı sc\•ıniş. sevi 
ıniş, ve saire ve saire-

Bütün bu yazılardan anlıyoruz ki. 
'rürk inkılabının en temiz askeri olan 
hocaları zamparaların birer kapatma
ıdır .. Ve, ,·aliler, amirler, hudutsu7 

l>ümeslerde yegane horozlardır ... 
Eh artık bu kadarı ayıptır demiy, 

ccğiz. Çünkü bu yazı karşrsınaa dıı a 
>ıp hile namnc:;lu kalır. t 

Kazanmak için inlolıiba sövdüler tut 
luraınadılar. Jnkılfipçıya sövdüler tu:. 
turamrtdılar. Irza namusa tecaıtüz etti
ler tutturamadılar. Maamafih kazan 
tnak itin onlara clnhn bir hayli meslcl 
lcr vardır. Her halde onlarda muvn r 
fak olurlar. 

lH~flRHUf 
Kumbaraları 

1-I '\TA 1" 

Yoıunl 

Aydınlatan 

Birer 

M,faled' ır. 
..... -

S. E. 

Londrada toplanan yuvarfak 
.• aaa konferansına Hindiıtan 

mihracelerinden birkaçı da da
vet edilmiştir. Londra gazetele
rinden biri, bu münasebetle bu 
misafirlerin ne kadar servet sa
'ı i bi olduklarını anlatmaktadır. 

Meaeli Hindistan mihraccle
rindcn olan vu Hindistandan 
gelen, murahhasların batındaki 

Patyala mihracesi bir milyon 
lngiliz lirası lrıymetinde olan ine· 
rre rganlığına malik yegane adanı· 
dır. Onun elmasları, yakutları, 
zi:mrütleri ise bin bir gece ma-

ulJarında ki mücevherler gi
pidir. Onun her sarayı, bir ıehir 
minyaluru, maiyeti birer ordu
dur. 

ıınnunınm nm111111mnt11111JH11111nıımnnnum ımomı 111 

~Yuvarlak ma•a konferan•ına 
iştirak için Londraya 
giden Hint mihracele· 

rinden bir kaçı 

Patyala prensinden sonra Kiş
mir mihracesi gelir. Tebeaaı 3 
milyondan fazladır. Memleketi 
ise dünyanın ıervet hazinelerin-

den biridir. Buraaı atk ve naıme 

diyarıdır, Bütün memleket, dai

ma beyaz olan himalayanın te
peleri arasında uzanan züınrüt 

gibi bir vadidir. Ki~mir mihracesi 
. Hari Sing dünyanın en zengin 

adamıdır. Onun milcevherlerine 
0

\ıymet biçmeye imkan yoktur. 
Kitmirliler onda insandan fazla 

uir ,ey, yani ilahi bir varlık ol- 1 

duğuna itikat ederler. Onun için 

o yoldan geçerken hepsi yere 
eğilirler ve yllıUne bakmağa 

ceıaret edemezler. Kıral Corcun 
ı mmıımtımınuımmnııuınuıın mm nn 111 1111 111 mnuıııumıunııumu mı 

Sıs yüzünden denizle:de vukua 
gelen f acıalaı- ar tık olmıyacak 

Nevyork gazeteleri gemilerin 
,, .:; yl1zUnden uğradıkları tehli

Kelerin yeni bir ihtira ile en as
zari hadde indirildiğini yazıyor: 

Bu yeni ibtiradan bütUn ge
milerin istifade edebileceği gibi 
tayyarelerde mlistcfit olacaklar-

dır. Yeni ihtiram adı "sis gözü,, 
dür. Bu koyu kırmızı §Ualar 
neıreden bir fenerdir. Bu kırmızı 

~ şualar ıis tabakalarını yırtmak
\ tadır. Bundan böyle gemiler, fe-

1 
nerler, şamandıralar, bu ıualarla 
techiz edilecek ve bu ıuretle 
~emilerin bir birine tarpmasına 
ımldan bırakılmıyacaktır. 

Yapılan tecrübeler, yeni ihti· 
ram çok müfit olduğunu iıpal 
etmit ve, kırmızı şuaın bir buçuk 
mil meaafeye kadın nufuz etti
ğini göstermiştir. 

Balıkların insanlar gibi sarhoş 
oldukları 

Nevyorktan gelen maltimata 
göre yapılan bir tecrübe, içki

lerin balıklar üzerinde ne gibi 
tesirler yaktığını göıtermiştir. 

Cenubi Karolinada Atlantik 
denizine akan bir nehrin bagında 

2000 çuva2 dolusu viski şiıesi 
kaçakçılann elinden almarak 

denize d6külmüş, viskiler dökUl
dükten sonra halk deniz kenn· 

anlaşıldı 
rında balık avlamağa gelmii, 
balıkların viskili sudan müteessir 
olarak ve içki yüzünden itti
hatlan açılarak oltalara hücum 
ettikleri g8rülmU§tllr. Herkes 
seket sepet balak avlıyarak ev
lerine dönınaştür. 

Bu tecrübeden, içkinin insan
lar üzerinde ynptığı tesiri balık
lar üzerinde de yaptıj'ı tahakkuk 
etmiştir. 

ı~b -n uı ... 
Uir Ucüncü icra mcıpurluğundan: 

llıahcuı deynın temini istifuı zımmında 
•le Pa Ve bu kere ikinci arttırma usu· 

Karadenızin altında bulunan şehir : 
Asırlarca Kılra~cniz suları altında sathından 5 ilfl 20 metre ;ışağ.ıda imis. 

kalan (Hersones) kasabası (Sıvnsto- l~asabanın etrafı, dördüncü asırdal·i 
pol) un 15 kilometre garbincle sahilden yunun istili duvnrlarl~ muhat imiş. 

ral' · 
ltuhtelir ·/". çevrilmesine .karar verilen 

ccade u cıns 15 adet nıüstııııtel hıılı 
l ~ te•rin· . . . ı 9 " ~unu ' ısanının uncu çarşam· 

bedesten· sant 14 de Çarşıyikebir Snndııl 
lnde · -satılacağı ıta.n olunur. 

O metre mesafe~e deniz sulan altın- liasabanın ne şekilde denize hnttığı 
da keşf eclilmiştir. hakkında bir şey bilinememekle bera 

Mo kova Asarı ntika cnstitji iinün bcr, Hazreti lsa devrinde yaşı}'an coğ
dalı,pçlan, Sivastopol cimrı da tahar· rafh<ından (Stalcon) ıın ynzdığına gö. 
riyat yaparken bu kasabayı keşfctmi · re bu şehir birinci asrı milfldide .sahil· 
lerdir. Büyük ebniye harabeleri suyun de imiş. 

1 

tetvlcl esnasında, bu prens ü. 
milyon iıterlin kıymetinde mtl· 

ceYherlerle süslü bir elbi1e gi
yinmittir. 

Bu prenslerin içinde öyleleri 

vardır ki ma~ukalarını bir kere 

lıartılamak için serapa mermer
lerden saraylar yaptırmıılardır. 

Sonra gene bunların içinde 
öyleleri nrdır ki saraydan bir 

1 

kere dııarı çıkmaıı yilıbinlerce 
altına malolmaktadır. çünkü bun· 
Jarın maiyetlerinde yüzlerce fil 

Ye binlerce muhafızlar, sayızız 
misafirler bulunur. 

Bu prenslerin hllkmn altında 

72milyon insan vardır. Bunların 

ekıerisi yarı müstakil yaşarlar. 

1913 te (iki sınıf a ker siH'ıh altın
da bulunmaı~ şartile) 10.000 asker . i
lfıh altında iken hu miktar 192:5 te 
675,000 ne ve 1930 da :i22,000 ne (bir sı
nıf asker siJfıh' altında olarak) inmis
tir. 1913 te üç sene olan hizmet miidcleti 
1924 te 18 aya ve geçen sene bir seneye 
tenzil olundu. Nihayet fırkaların ade
dide 1913 em yedi iken 1924 otuz iki 
1929 da clörttü. Maverayı ephar 
ihtiyatı olmak üzere 2,1 de indirilmiştir. 

Daimi orduyu teşkil eden 522,000 ki
şiden )a1mz 31i,OOO ni nna ,·atanda bu
lunu) orlar. Bunlara 35,000 jandarma, 
18000 gümriikçü ve 7000 ormancı il:"ıve 
edilirse nna rntandaki kun·etler yckQ
nunun 377,000 ne lıaliğ olduğu görülür. 

Versay muahede inin 16:> inci mad
desi mucibince Almanyayı teşkil eden
de' letlerin ordusu yekunu 100,000 ldşi
)i tecavüz etmemelidir. Bu ordu sırf 
meslekten yefü;me ordusudur. Pek mü 
him kun·etleri ihtim eden kadrolarda 
hizmet edecek zabitan Ye kii~ük zabit.an 

1dan mürekkeptir. Buna lüzum halinde 
kadroya ithal edilebilecek olan ve za
lııta kuvvetlerini te.,kil eden 150000 ki· 
şlyi de ilaYe etmelidir. 

Nihnyet (Çelik miğfer) ler (Stal
helm)gibi askerleştirilmiş te~ldlflt mev· 
cuttur. Bunlar ahiren Kolonyada 

ı 120,000 kisiden fnzla nzasını toplamış-
1 ınrdır. (Hitıer) in hücum taburları Ye 
diğer cemiyetlerde il:"ıve edilirse Alman 
yanın pek kolay silfıh altına alınabile-

1 cck 470,000 hi.)lik bir ordusu olduğu ne 
ticesine \'anlır. 

Şimdi diğer bil' milJete sözü naklede 
lim bu memlel,etin reisi kemali şid-

1 dette (nlmt mantıki olarak diğer millet 
lerin teslihntınclnn şikflyet eder. 
ltalya Hükumeti tarafından bizat Ce
miyeti AkYama veı;ıen bazı rakamları 

jzire clercediyoruz. Hem milis usulü 

1 (Liıtfen sayıfayı çeviriniz ) 
u•uıııuunmueıuumnnuuuwmıuınutun ilmnm • • utaMuıum nnnı "" 11 ı mn mm mnu 1111Hruıııuı 111 u ı 11 mu 111 m ıımııımntn1ımnı•ı ı~ 

~~ .. -EIB$> ASRI SiNEMA ~m3~~ 
Son derece hissi, müessir ve ihtiraslı ıahneleri havi 

Soldur a • re 
Filmi parlak muvaffakiyctlcrle devam ediyor. 

i 
CugOn 16,30 matinesile suvaresinde: TRiO RAKOVSKI 

nin fevkalade numaraları ve çingene raks ve danslarında • 
ASSO ev JANA'nın son iki günleri (Nl 

~~tID3EI§~~~~~ın 
~~~~~~~~~~~~~~~~ 

DOUGLAS FAIRBANKS ve MERY PICKFORD 
SHAKESPEARE'ın layemut şaheseri 

Don Petruçyo ( 1 I ı rçı n kız) 

filn1inde O 
Görülmemiş ve parlak muvnffııldyetler 

kazanmaktadırlar. 

L·T·PIVE 
PARIS 

ESANS 
LOSYON 

VO 

1
1 

'PUDRASI 

Porfümörf L • T . P 1 V E R A. Ş. , lstanbul Şubesi 

Şlşll Ahmet Bey sokak No. 56. Tel. Beyo~lu 3044 



- 6 - VAKIT 16 Teşrinsani 1930 
hem de ac;I crli"in t~tbil, edildiği ltal)al 

mHkczde 71 lGOO ve deniz ortasında 

;j ~ 00 ynni cem'an 76G,000 zabit ve efra
dı silüh altında bulundurmaktadır. 

Bu muazzam ordu atideki surette talc 
sim oiunur: 

1 - Daimi muntazam ordu: 303,000 
iti.); hunların 2:il,OOO ni ana vatanda 
;;:!OOO ni deniz ötesindedir. 

MEMLEKETTE VAKiT 

Kurunu viista1 bir simendif er hattı ... 
Zarnan durrnayzp yiirür, fak at Kasaba -fzmir 

hattz hala eski yerinde durur! 
+ ~------

2-Askeri surete tanzim edilmiş teş Akhisar (VAKiT) - Türkiyede ku- elli kuruştan aşağı değildir. Şimendifer 
1,il:it: Daimi fnşist cüzütamlan 3:i,OOO; ·unu vustai bir hat ararsanız o da lz- memurlarının bir Jusmr bu iki madde\'i l 
jandarma (kaıııbinerler) :>0,600; güm- mir· Kasaba hattıdır. Bu hattın her i· bir addederek ufak so,·anı tohum add·c.I 
rül,çü 25000. şincle en·el zaman u!'ıulü bir zihniyet derek yiiksek ücrete tilbi olan tohum ta-1 

3 _ Faşist milisi: 3:>.'l,000 kişi. \'ar. Zaman durmayıp yürüyor yalnız rifesile sevketmek suretile tüccarı izrar l! 
Bu son sınıfta 011 dörtten on ı;;ekiz hu hat yerinde sayıyor. Bu hattın bir etmektedirler. Bunların önüne geçilme-

. krsım vago 1 · k' b ·k 1 k t · · ta ·f 1 • • ·d t tk·k· ~aşına l~r.<lar olan (avangart) lar ıle narı .'~r '. aş a meme e sı \e eşya rı ~ ~rının yem en e ı ı 
(mücac!cde façyo) lnnna dahil olan on terde bunların ı_ç~ne ınsandan başka halkın menfaatı ıktızasmdandır. , 
sekiz iki yirmi yaşındaki gençler dahil her_ şe! konulabılır. ~~nlara vagon de- 1(. ~ :ıt- /ı 
değildir. Yalnız kanunen sulh zamanın· mege ınsan u~a~ır. Nıçı~ bu_ hat, v~gon Akhisarda satış yapılan tütünler 
da silah altında bulunabilecek olan yir larını ~edenı hır hale ıfrag. etmıyor. kumpanyalarca tesellüm edilmeğe ve 
mi yaşını geçmiş milisler dahildir. Hal~ukı bunlar~ halkın zevk~ne ve m~n muamelesi biten tütünlerin lzmire sev-

G . . l · ıt . A erika kalı,•or faatıne uygun bar surette tadıl etmek ık kine başlanmıştır. Olston Tütün kum· 1 
en)e ngı ere 'c m .J ' t d ~- k t' k b'l t · k 

Filhakika Sov.)etlerden hahsetmesine ıza e er: "::. ır .e ın gere 1 e 'e gere panya~ının Akhisardaki memurları sa- ı 
değmez çünkü Hol!';eviklcrin istatistik- eşya tarıfelerı her tara~~an ,.e her tın aldıkları tütünleri teslim alırken 

. " B d b k hattan fazladır. Geçen gun Ankaraya h k ı k k•· · f · k 1 ]erine emniyet edılemcz. un an aş a .. . .. .. .. a sız ı · yapma 1.a ve ınsa sızca ıs ar-
nusyada askerlik, zindancılık ve cellat g?ndenlen uç sandıkta. uç yuzl. ot?z be~ ta ve iskonto yapmakta olduklarından 

. 1 b. 1. . kıloluk kavun hamulesınden zmır J{a. ·· h h · b' "d . tt . hk arasmdakı huc ut tes ıt ec ılmış de· b h Akh. d Af • k d zurraı er angı ır mag urıye en ,·ı- 1 
··ıd· sn a attı ısar an )ona a ar kave için bir komisyon teşekk"J t . 
gı ır. 1 d" t ·· it k"J t l'k b' · .J u e mış 
lngilterenin milisler dahil roooo aske r . . k" ... t 1 k .. o up er angı ır 1 1 a 1 u komısyon 

0 nn or yuz a ı ı ome re ı · ır me- ı h h · b · "ht·ı · c b · 1 

• .. . .. , . sa e ıçın ı;e ız :>uz o uz >eş uruş ucre- halledecektir. 
rı \'ardır. Bunların 29ı000 nı (lı~OOO)nı ti nakliye ahnmrş ve Afyondan Anka- 1 

milis olarak ana vatanda ,.e 483.000 ni raya kadar olan dört yüz yirmi altı ki- "' 1(. • l 
(35,000 milis olarnl\) Hindistan ve müs- lometrelik bir mesafe i~in ise iki yüz lzmir seylapzedeleri için teşekkUl e-
tcmlekclerdedir. Filhakika İngiltere doksan kuruı:; ücret vcrilmistir l<i di- den komisyon buradaki Hilaliahmer şu 1 

meslekt.cn asker!i!• ile. mili~li~i mezcet- ğcr hatla lzmir _Kasaba hathnın gere!< besi!~ birlikte teşriki meMi ede.rek ~a~e f 

mektedır. Bu mılıslerın daımı l>adrola- mesafe ve gere.k navlun tarifeleri hak- dercme çalışmaktadır. Ehemmıyetlı ın· I 
n vardır. Adamları senede üç dört haf lnndaki nispetsizlik ;>eknazarda göze ne toplanacağı memuldür. Son yağmur- 1 

ta hizmet ederler. Yekfınlan 213,000 çarpar. lardan sonra havalar fevkaliide düzel· 
dir. Bu tarifenin tadil edilmesi her halde miş rençperler tohumlarını ekmeğe baş 
Nihayet Ameriknda ı">40.000 den fazla icap eder .. Bu hatta bir kelime il ti basın 1 lamıştır. 
kuvyeti olan bir ordu vardır. Ru ordu dan dolayı eşyanın iicreti nakliyclerin·I • • * 
şu suretle taksim olunur: 1 de de haksızlık yapılmaldadır. l\feselit 1 Kırklareli (VAKiT) - Kırklareli· 

ı _ Daimi muntazam ordu. 141,000 okkasc beş kuruş olan ve ufak sovan tn· nin kurtuluş bayramı büyük merasimle 
nefer. nunların 104,000 ni ana vatanda-ıhir olunan bir ne\'İ sovan vardır iti ~n ıynpılmıştrr. 10 teşprinisani günü a~ker, 
dır. na SO\'an tohumu dn derler. l\lruımafılı memleket halkı, Hocahrzır mektebınd<' 

2 H··ı • tl ı ·ı· 1 i b · bu haddi zatinde tohum olmavıp sovan- bayrak ~ekmek nutuklar vermek sure - u rnme er n mı ıs er u mı· . - . . ,. . . . . 
J• ı 1 t k "b .,. ·· h' t ı dır. Karaca tabır olunan ve hakıkaten tılc tes ıt edılmıştır. Gece şenlıkler ya 
ıs er sene< e a ·rı en ~·> gun ızme c- . . . . . 

d .1 • ısı 000 r şckıl ve mahıyet ıtıbnrıle tohum olan pılmrştrr. 
er er· ' ne er. " k t kl' d b. dd d · ·· d" 

3 _ İhtiyat teşkil · h; bunu ordunun ~?re o u şc • ın e ır ma re ~a~ ır Bır ik~ gun ur havalar, kışa döneli" 
·ı ı· t 1 ti · · ı 1 t 1 1 asıl savan tohumu budur. 'e fıatı da Fazla soguk yapıyor. 
ı ı ıya rnn·e crı ı e arış ırmama :-
clır. Göniillü lmycli suret ile toplanırlar 
ve ı; senelil.tirler, 114,000 zabit \'e 5000 
mütcha rstan mürcl.ekptirler. 

4 - İhtiyat zabitlerinin talim göre 
' "yeti takriben 100,000 c1nrülfünun gc 
'neden miirekl•eptir. 

Bunlar kurlar takip ederler. Ve he · 
"ne binlerce zabitlik ı:;ehadctnam" 
CI ilir. 

J . te birkaç büyük devletin hali h· 
. ·ırdaki orduları hulasaten bu vaziyc 
tcdirlcr. 

lıt. O.Oerüibedayi temsiller i 
Buııkşam saat 

21 buçukta 

Bir KH~U' 
o~uril~i 

ISTAHBUL BELEDiYESi 

~~~t~ ~~~' 
ı 1111 ı 

·r····~·'""""*'""'"""~=·~-·i:"~~·;oo·"-·;·:;-;;;;m;7•:nm;;•••nıınıı••m•nu•••·"· 

(ki kanlı aşk hadisesi 
lzmirde son hafta içinde iki 

ı ıtnh aık hadisesi olmuıtur. 

ı emalpa,a kazasmın Jandarma 
• J rakol kumandanlarından Hil 
Ltİ Ef. evli bir kadını sevm'r 
1' .ınun neticesi olarak mavzeı i 
. tihar etmittir . 

Karııyakamn bir karyesind < 
de Mustafa iım · nde biriıi Alı· 
met isminde bir şahsı bicak lı: 
delik deşik ederek ölclUrmüıtür. 

Bununda sebebi ikisininde 
aynı kııı sevişidir. 

"Naim P~IAı ,, blne11 
tadil &dil yor 

lzmirden gelen haberlere göre 
Gazimizin C. H. fırkasına dev
rettikleri emlak arasında bu]u-

lzmirde heyecanlı 
bir muhakeme 

Fethi B. lzmirde iken yapıla ı 
r.aayış esnasında hükumetin 

ı ı anevi ıahsiyctini tahkir eden 
:iirt Mustafanın muhakemesine 

l>a~lanmış, celse çok heyecanlı 
olmuştur. Maznun •ekili sarfet
.ıgı sözleri müdc.lciumumiliğin 

ihtarı üzerine geri a]mıı, mah
keme tahliye taleplerini reddet
miştir. 

Milteakip celsede ıahitler dinle
nf'cektir. 

Yunan gazecileri 
lzınirde 

Istanbul Tramvay Şirketi 
14 Teşrinisani 1930 tarihinden ilanı ahire kadar mute

ber olmak üzere muvakkat askeri ücret tarifesi 
Resmi db.seJ nra, Deniz ve J ndnrma Zabitanı :ıyni araha için<le 

... :.ıla verılmı:ksizin ıcra edilen her hangi bir sefer için tramvay ücreti: 

Birinci ikinci 
;\lc\•ki i\Jevki 

Tramvay ücreti 
Köpriiler resmi 
Nakliyat vergisi 

5 
1 
o,25 -- - -YekOn 6.25 

Zab'tan Bevlere mahsus ohoı man kamtleri 

2,50 kuruş 

.. 
0,25 ., 
J.75 .• 

------~ 
1) - M nhaa ran birinci mevkide olmak üzere fasılasız 60 sefer yapıl· ı 
ı hakhını bahşeden cem'an 60 varakayı ha\·i karneler: 
Bırinci mevkide 60 sefer ücreti 300 kuruş 1 

Jstanbul Tıamvııy Şirketi tarafındnn icrası kebol edilen yüzde ı 
enzil4t . • . ' . . . r 20 - _ .. 

Tdiyesi icap edecek hakıye . , , • . , • • • • • • 1 öO ,, 
ilaveten. l\öpriiler resmi 60 ,. 

Nakliyat 'ergisi 15 ., 

YekOn 255 ., 

------İİİİİİÔİİİO '2l - Munhuıran birinci mevkide olmak üzer • fo.ılaıız 20 sefer yapıl· 
ı hakkını bahşeden cem'an 20 varakap havi karnel·r: 
Lir nci mevkide 20 sefer 100 kuruş 

lstanbui Trnmvay Şirketi tarafından icrası k:ıbul edilen yü1de 
· ıı tenzilit . • • • • • • 

llAveten . Köprüler resmi 
1\'akliyat vergisi 

40 .. - -Tediy\:Si ıcap eden bııkıye 60 .. 
20 
5 ___ .. 

Yekıln 85 

Binaenalc\•h, bi~ ıbonmın karnesi ile tedi\'e eodilen h;r Sc\·Jhat ücreti tckm 1 
um dahil ~lduğu halde 6,25 kuruş iken )~lnız 4,25 lmruttad ibaret olur. 
;\1ezkılr karneler ancak resmt elbiseli ve birinci mevk·de .seyahat eden 

7" itan tarafınd. n istim:-1 olunabilecektir. -
Sivıl elbiseli Zabı tan umum sivil yolcular p:ibi bilet ücreti tediye ederler. 
tlesmt eldise ile seyahat eden Kara, Deniz ve Jandarma Küçük Za
n ve efra dı Aakeriyui 
Ayni araba içinde fasıla \ erilmeksizin İcra edill'n hrr hangi bir sefer ücreti. 

Birinci me\ ki ikinci mrvkl 

Tramvay ücreti 5 kuruş 

Kara, Deniz ve Jandarma Küçük Zabitan ve Efradı Askeri
.: ne mabauı abonman karneleri: 
Munhasıran ikinci mevkide fasıla verilmeksizin beş seyahat yapılması hak· 
bahşeden beheri Beş varakalı karneler: 

Jkinci mevkide bet seyahat ücreti 
Istındul Tramvay Şirketi tarafınd n icrası kabul edilen yüzde 

ı O tenzil.At , • • • • • • • • . . , . . . . . . 
Beher karnenin bedeli 

12,50 kuruş 

5,- • 
7,50 .. 

Rinaenaleyh, seyahl't ücreti bir abonman karnesi ile tcdi e edilirse miktarı 
1 1 

~ EO kurut olacak )~rde yalnız 1,50 kuruıtan iberet olur 
lşbu karneler munhasıran, reımi elbi e i e yılnız ıkinci mevk de seyahat 

.<len Kara Deniz ve Jandarma KUçUk Zabitan ve efradı Askeri· 

ycsi tarafından kullanılabilir. 
SiYil Elbise ile seyahat eden Kara, Deniz ve Jandarma Küçük Za

bitan ve Efradı Askeriyesi bilet ücretlerini umum sivil yolcular gibi 
tediye ederler. 

Adonman karneleri, ttkmil Yram\"ay PIAnton kulübelerinde, hatların münıe 

l 
lıalarında ve Tünelin Galata ve Beyoğlu kişelerlnde satılmaktadır. 

. lstanbul, 12 Teşrinisani 1930 
. Müdüriyet 

Lionit b:mire gelmişler. Türk
Yunan ticaretinin inkişafı için 
temaslara başlamışlaı dır. Yunan
lı gazeteci l2mirde kalarak ga
zetesini ticari mllnasebatının inki-

bir kaza olmuı, Ödemişten lzmire 

gelen 13 numaralı katar yoluP" 
dan çıkmııtır. Tetkikat üzerine 

3 perde 2 
tablo tarihi 

Piyeı 
:\]us· hip zade 

Celiil fllllllhıı 
nan lzmirdeki ''Naim Palis,, bi
nasının tamir vetadili kararlat· 
tmlmış ve lzmir H. fırkası ta
rafından hazırlanan projeler 
Gazi Hz. tarafından tasvip olun-

yol üzerine kalaslar konduğu "' 

işte suikast olduğu anlaşılmıştır· 
Yakında Atinada yeni çılcma- •afına hizmet ıçın gazetesine 

E " Bereket versin tiren devrilnıe· 

Altı yaımdan aşağı çocuk· 
kr tiyatroya kabul edi]emez. 

"Vakıt,, ın Tefrikası : 12 

muştur. 

. : .~... 'ı:J ·~'!" -. .. . . . . .·:: ·... . • . . . .. · .. ~ 

.... _. :Kad·ınsız ~ Memıeke·ı .. :.·~:~~·.: 
·- ·: ... \~ ..... t .. ~ 1 ' .. ::.-.. ... -_: ... • ... ,., ... ::'(..:... 

• •• başlıyacak olan « lefteros mektuplar yazacaktır. 
Aııtropoa,, (Hür Adam) gaze- ı 3 numıırelı tren yolundan mit yalnız lokomatif istimal edi· 

lesi muharrirlerinde M. Kapsis çıktı ]emiyecek bir hale g~lmı tlİf• 
ile Yunan tüccarlarından M. lzmirde geçen hafta korkunç Esaslı tahkikat yapılmaktad~ 

var ki karada şöyle bir kaç gün din de yaşlar panlıyordu. Ona hiçbir cekti. Hatta daha acele ediyorsa o' 
lendiğim olmadı. Altında deniz ol- ıey sormadı. Öyle ya ne yapacaktı? nu gönderebilirdi de . 
mıyan bir yatalcta yatmadım. Bekle Aylardan beri bekledikleri, bekle· ~ ~ 1(. 1c 
biraz beni. Kumandana haber ve- diği genç kadın gelmemitti itte... İşte hu suretle üç gün çab';1~,. 
reyim. - 7 - geçti. Smit ihtiyar kadının ihtadl ., 

Gemiden' beraber çıktılar, ıi- İki gün zarfında Aston ile Smit mı, misafirperverliği ile ömrünc:l6. 
Yazan: Peter Bolt mendifer istasyonuna doğru yürür- çok sıkı fıkı dost oldular. İçtikleri unutmıyacağı saatler geçirdi. ~it 

İngiliz gemicilerile Aston mey- Gemiye girdiğinden yirmi daki-jken Aston Berlte kendi misafiri ol- su ayrı gitmiyordu. Aston evleniyor tün bir günün yarısını yumutak.,e1' 
haneden çıktıkları vakit gün ağar- ka sonra Aston derin, deliksiz biri masmı teklif eti muvafakat cevabı diye işinden bir hafta izin almııtı. minder üstünde güzel kokulu _çö ,e1' 
mağa başlamıştı. Gemiler dakika- uykuya dalmıftı. Smit onu öğleye alınca bir çocuk gibi sevindi. Evlenmemesine rağmen mezuniyeti ler yiyerek, kahve ve tütün ıçe 1, 
dan dakikaya açılan alacakaran- doğru uyandırdı. Hayli uyumuftu.

1 
"' "' :J. ni geri almadılar. Belki bu suretle geçirdiği olmuıtu. Bu hayat on~ 

lık içinde te~bel tembel uyuklu- Yatağından sıçradı. Birden aklına Astonun evine aktam karanlığı teselli bulacak kederini unutacaktı. rip garip kararlar bile verdirdı~tefl 
yorlardı. Şehır de uykuda idi. Ge- gelivermişti,. Anneai dündenberi o· basarken vardılar. İhtiyar kadın Evine geldiğinden bir gün son- - Buradan, bu memleke ıadi 
çirdiği o çılgın geceden sonra din- nu bekliyordu. İhtiyarcık kim bilir hayli ,aıırdı. Aston bir kadın yeri- ra Aston anasına bütün olup biteni çok hoşlandım, diyordu. Mütc~ıısı· 
leniyordu. ne kadar üzülmüttü. ne bir erkek getirmişti. karısının niçin gelmediğini, meyha yen denizde gezmek beni h_aY:f 3 r 

Meyhaneden çıkanlar Haatinge Çarçabuk yıkandı. Bu sırada tek Mutfağın kapıaından dışarı ne- nede başına gelenleri bir bir anlat- dan bıktırdı. Gemicilikten ıstı ·de" 
doğru yola düzüldüler. rar kamaraya giren Smit: fis bir külbastı kokusu sızıyordu. tı. Anne oğlunun teessürünü az bi- deceğim artık, ben de çöllere gı 

Co Smit, Astona: • • - ~eniml.e be.ra~~r. kahv~ltı e- Büt~n odalar çiçeklerle süslenmiş- le buluyordu. O Avus~ralya~9: b~r ceğim, altın arıy~cağım. h•fi~ 
- Bizimle beraber gelın, dedı. deceksın dedı. lkı kışılık mukem- lerdı. kadının ne demek oldugunu bıhrdı. Aston oturdugu koltu~a I tif' 

Gemide yatarsınız. Bu saatte nere- mel bir aofra hazırlattım. Smitin Fakat bir kadın yerine bir er- Aston meyhane kazasını anlatın hafif sallanmakla meşguldu. ~p 
ye gidebilirsiniz? Sizi Berte götüre kamaraaına gittiler. kek ... Ne demek oluyor? Astonun ca ihtiyar kadın önündeki külbastı- cigara parmakları arasında Y 
cek tren kim bilir saat kaçta kal- Aston lakırdı arasında annesini annesi kendi kendine bu muamma- yı ittiha ile yiyen Smite şükran ve gidiyordu. • 
kacaktır. Uykuya ihtiyacınız var. merakta bıraktığını, mümkün olan yı halle uğraşmakla meşguldü. minnettarlık dolu nazarlarla uzun Smi.~ sözüne devam ettı: dı' 
Haydi haydi nazlanmayın size mü- süratle hareket etmesi lazımgeldiği Aston: uzun baktı. - Uç ay aonra tekrar bur~,f' 
kemmel bir kamara vereceğim. ni ıöyledi. - Anneciğim dedi sana Mister Smitin fikrine göre müteessir ol- yım. Biriktirdiğim bet on pa )ıl' 

Aston teklifin tekerrürüne mey- Smit te Berte gitmek istiyordu: Smtii; en aziz dostumu takdim ede maya hiç te mahal yoktu. Aston ka da beraber getiririm. Her neeıet· 
dan vermedi. Çok yorgundu. Uyu- - Gemi daha dört gün burada rim. dınsız mı kalmıştı? Gelecek seya- dar çok değilse de yine ha.na y si' 
mağa hakikaten ihtiyacı vardı. Be- dedi, Bu dört günü sizin şehirde ge Anne oğlunun kolları arasına a- halinde lngiltereden ona kendi eli Ha bak bir kadın da getırece 
raberce gittiler. çirıem ne olur. aanki? Epey zaman ttldı. Onu öptü öptü, öptü. Gözlerin İlP. en iyi cinsten bir kadın eetire-1 CDevaını var> 
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B. M. M. inde Dün Gece ab h Ka e M1

#Z ere 
(Üst tarafı ikinci sayıfamızdadır) ni Efendi Halk fırkası mensupları ta- müşahedelerine istinaden kuv-

ya mensup olurlarsa olsun bütün cüm- rafından şehre davet edilmi~ ve Kenan vetli mUdafaatta bulunmuşlardır. 
huriyetçilerin kalplerini mefharetle Efendi eczahanesinde cinayi bir tear- y , irmiye yakın meb us söz al
doldurmak icap eder. Demokrasinin ca- rüz yapılmı~tır. 
rl olduğu memleketlerde bir vatanda- Fethi Bey bunu anladıktan sonra Es- mıştar. Gece saat 23,30 da mü-
şın sandık başına gidip rey vermesi O· kişehirde yeni belediye azasından l(ki- zakere devam ediyordu. 
nun için bir vatan borcu, bir medeni §İnin türkçe okuyup yazmak bilmediği- VASIF BEYiN HIT ABESi 
vazifedir. Bir memlekette intihap za- ni söylemiştir. V aaıf Bey "lzmir,, belediye in-
nuı.nında bu vazifeye karşı bigane ka- BALIKESlRDE tibabatı sıralarında lzmirde bu-
lanların adedi ne kadar çok olursa, o-' Fethi Bey Balıkesir intihabından lunduğunu, buradaki müşahede-
rada demokrasinin halk tabakası ara- bahsederken 9560 kişinin yapılan inti- d 
ı-nnda o kadar az anlaşıldığına hükmet- babın gayri kanuni olduğuna dair gön- ferinin Fethi Beyin ifa atına 
mek iktiza eder. Halk tabakaları umu- derdikleri mazbatanın dahiliye nkale- muhalif olduğunu diğer yerlere 
ına ait olan işleri kime tevdi etmek da- tinde bulunduğunu söylemiş ve fazla ait söyledikleri de bmir için söy-
ha münasip olacağını düşünme7..se umu- bir şey ilaveye lüzum gömemiştir. !edikleri gibi ise maalesef mu-
rnt işlerde, umumi menfaatleri bir tara- ÇATALCA VE SlLlVRlDE halif liderin çok yanıldığını ve 
fa bırakarak hususi ve şahsi menfaat- Fethin Beyin rivayetine göre Çatal- arkadaşlan tarafından aldatıldı-
len ileri götürmek istiyenleri rey al- cada Serbest fırka kahir bir ekseriyet ki 
maktan mahrum etmezlerse memleket almış Silivride de öyle olmuş, fakat ğını beyan ederek demittir : 
işlerinin doğru görülmediğin de şikaye- defterler kaybolmuş, günlerce sonra a· lzmire gittiğim gUn, her aan
te haklan kalmaz. çılan sandıkta da Halk fırkasının kn- dığın etrafında yaygara kobaran 

Dedikten son~ millet siyasi rüştün- zandığını söylemiş. bir grup gördüm. Mahiyetini tet-
den bahsetti. Serbest fırka mensupları- Silivride Serbest fırka 800 rey almış. kik ettim. isimleri ile ııpata ha
nın belediye intihabatında gösterdiği a- Sandığın mührü bozulmuş. Kilitleri kı- zırım ki serbest fırka namına 
Jakayi bu rüşte misal olaral< zikretti rılmış. Neticede Halk fırkası kazanmış! 

Türk milletinin irticaa taraftar ola- 1ZM1RDE gUrültn" yapmak ve erbabı hay-
bnyacaJ:rını anlattı. Ye haliiki cümhuri- On sekiz teşrinievvelde İzmir intiha· siyeti korkutarak rey temin et
Yetçiler cümhuriyet mefktire.!'inin tanı- bı esnasında fazla tazyik ve yolsuzluk mek için tazyik edilmiş kimseler 
rnadığı emeller arkasında koşan men- yapılmıştır. dir. Ve sandık başlarında böyle 
faatperestlerden yüz çevirmelidir, de· Defterler tekrar indirildikten sonra bir zencir varken serbest bir in
dikten sonra bazı vatandaşların beledi- Halk fırkasına rey vereceklerin isimle- tihaba imkan yoktur. Bu esnada 
Ye intihabatında haklarını istimal ettik ri tekrar yazılmıştır. 
leri sırada asayişi ihlal ettikleri zanni- Okumak bilmeyenlerin reylerinin Ser tanıdığım bir arkada~ın refikası 
le hapishaneye atıldıklarını, fakat adli- best fırka tarafından yazılması menne- rey atmağa geldi. Halk fırkasına 
Ye memurlarının bunların te,,kifine mü dilmiştir. rey vereceiini anladılar, araba
saade etmediğini söyledi. İsmi henüz malUm olmıyan bir adam cıya hncum ettiler, yuha diye 

Adliye mensuplannı methetti. Dahili musevilere : bağırdılar. Serbest intihabın te-
Ye me urlarının vazifesini yapmadık- "Ben museviyim, reylerinizi Serbest zabtlrQ bumudur. Fethi Bey, kork
Iannı söyledi ve intihabata nasıl fesap fırkaya veriniz, demiş; sonra aldığı rey 
kanştırıldığını anlattı. Bu beyanata gö leri Halk fırkasın namına dal:rıtarak tuğu anarıi bundan çıkar. lnti
~e: sandığa atmış. Bu adam sivil polismiş. hap yerinden aynlmak ü:ıere çı-

1 - Bazı yerlerde vatandaşların def. Beş tesrinie"'·elden itibaren okumak karken, Uzerinde yakalık, kravat 
terde ismi yokmuş; bilmiyen müntehitıere Serbest fırka bulunmıyan bir grup tarafından 

2 - Bazı kimseler çift rey atmış. pusulası diye Halk fırkası listeleri ve- ihata edildim. Maksatları beni 
3 - Bazı yerlerde imwsız pusulalar rilmiş attırı\mıştır. idtteh etmek ve yumşatmak idi. 

çıkmış; imzalar taklit olunmuştur. 
4 - Bazı yerlerde nüfus kağıtları ka- Karantinada defter toplanıp k{ttibin Oradaki ıerbest fırka ocağı re-
bul edilmemiş; evine götürülmüştür. isi Ekrem Hayri Beye teaadlif 
esas iddialar bunlardır. ANTALYA 1N1'1HABATI ettim. "Gördüğüm manzara beni 

Bunlan hulftsa olarak zikrettikten Fethi Bey Antalya intihabından bahs tethiş ediyor, sandık hatlarında 
8?nra Adana, lzmir, Aydın, Manisa, ederken intihap encümeninin gayri ka- yaygara yapanların intihap hık-
1~0n.ra, Balıkesir intihabından bahset- 1 nuni teşekkül ettiğini bk ('oklarının O· kını istimal için oraya toplanan-
Jlliştir. kumak bilmediklerini söyl~di. 
• 5 - Bazı yerlerde defterlere sahte Antalya valisinin Serbest fırlmdan 1- lar değil, talimat ile yürütülmUt 
11lt7.alar atılmış; ki kişiyi evine davet ederek Halk fırka- insanlar olduiu muhakkaktı. 

ADANADA sının kazanması Ifızımgeldiğini kendile Bunları ifal edenler fırkacılar-
lNTlHABAT NASIL OLMUS rinin Halk fırkasına dönmeleri icap dır, teşkilatı idare edenlerdir. 

Adanada intihabat defterlerinde 46:>3 ettiğini söyledi. Vali tehdide devam et- lzmir halkının rey vermesine ma-
rey sayılı iken sandıktan 78 rey fazla- ti: ni oluyorsunuz,, dedim. 
Sile 4730 rey rıkmıstır. Serbest fırka erkanı 2:i inci alayın 

n :s - Buna karşı " balkın hareke Undan başka reylerin 2,32S i imzn- süngülerile tehdit edildi. lntih:!hın tem -
ıı ve adresiz bulunmuş. Bu halde or- diclinden bir gün evvel hir çok halk rey- tidir, mani olamayız " cevabını 

t:'da kanunsuz bir hakikat var demek- lerini vermeksizin belediye önünde top· verdi. 
tır, .Adana vali i ekallivette kalan aza- landı. lzmirde bir çok ailelere neden 
l'.ı iş başına getirmiştir: Vali devlet §U· Vali bunlara dipçik ve süngü ile hü- reylerinizi kullanmıyorsunuz de
l'ıtsına ait olan vazifeleri benimsemiş de curn ettirdi. Az daha ateş açılacaktı. dim. Saatlerce, bekleyip rey ata-
rnektir, Nihayet Serbest fırka reisi halkı ikna 
h :Fethi Bey bundan başka Adana inti- ve dağıttı. mayız, yuhalarla karşılanma
lıı~bına fesat karıştıldığını da iddia et- Fethi Bey bunları an1atdiktan sonra ğa niyetimiz yok dediler. Bu 

~Şti~. son söz olarak şunları söyledi: hareketler yalnız intihap sandık-
s ntihabat defterleri indirildikten Cü1:1huriyete ve milli ltakimiyete kar- lan başında tecelli etseydi, ber
e~nra. lSOO defter tanzim edilmiş ve en- şı kalplerimizde taşıdığımız \'e söyledi- taraf edilmesi kolay olacaj'ına 

:ene kabul ettirilmiştir. ğimiz iman ve muhabbet namına ve hü- göre o kadar haizi ehemmiyet 
lnt u defterde belediye mensuplan ve kumet mefhumunda mündemiç fikri değildi. O sırada Ödemişte 4 
lııa:le Ya~ılı imiş. Bu ze,:aı. bir defada a~a~et namın~ ümit ederim ki_ milli ha- ıakinin harekete geçtiğini haber 
ttrı allerınde lmydedilmıştır, sonra def kımıyet esası ıle bu kadar barız surette aldım. Uzun ınüddettenberi bu 
~ erdeki parmak izleri de ~iribirine tearüz eden bu kanunsuzlukları tasvip 
ta~ıiYormuş! ,.e Serbest fırka tarnf- etmemekte ve bundan mes'ul olan dahi- havalide şakavetten eser yoktu. 
"'r arx Polis tarafından serbestçe rey liye vekilinin hareketini tnkbihte bütün Y akalandıklan vakıt üıtlerinde 

lııekten mahrum olunmuş! meclis müttefik kalacaktır. Fethi beyin resıni çıktı. Olabilir 
MERSlN lNTlHABI.ı. ·nA Belediye intihabatında yapılan yol- gıyaben Fethi beye hürmet bes-

li' . NELER OLMUŞ suzl~k!ar hakkında söylediklerimin ka- leyebilirler. Ödemiş Serbeat fır-
~it :thı Bey Mersin intihabında da teh- ffesı bırer va~ıad~r. kasına reımen kaydedildiklerine 
lard e tevkifler yapıldığını ilk zaman- Bunlar delı)]erıle birer birer tetkik o d . "k kt V il t.. d k. a 3Gı . 1 al k 1 . aır veıı a çı ı. e s un e ı 
•tı.d . reye mukabıl 1743 rey alma- unmuş, m 1 eme ere ve ıcap eden ma· . . • f Ö 
~~n ıleri geldiğini söylemi~. karolara şikiiyetlcr gönderilmiştir. Bu el~ısenın hır ha ta ·evve~ . de-

lat't best cümhuriyet fırkası taraftar- vesikalar karşısında tevile ,.e hakikati mış serbest fırka heyeh ıdare 
~'tı.ırıa tnUrtecl diye ittihamlar yapıldı- tahrife imkan kalmamıştır. Azasından biri tarahndan veril
ıııu~:.?~atrnış C. H. Fırkası azasına hiç Muhterem başvekil ge!;enlerde var- diği sabit oldu. · 

Ulat gosterilmediğini anlatmıştır. diğim istizah takriri üz~rin~ k.ürsliden Arkadaşlar, muhalefet yapmak, inti· 
t ...,ethJ Ro:Ny A 1NT1HABI Halk f.ı.rkas~nında beledıy~. ıntı.habntrn hap kazanmak için çalışmak meşru şey 
dtrke lley. B:onya intihabından bahs- dan muştekı oldu~l.arını s?l~~ışlerdir. lerdir. Fakat, dağa çıkmak, asayişi kuv 

ttındah n "alının polis amirlerinin işe Bundan da dnhılıye \'ckılının Halk veii olan polise hücum etmek doğru bir 
tarıdll§:le "c tehdit ettiklerini bazı va- fırkasını bile memnun edemediği anla- hareket olmaz. Seferihisar kaymakamı 
ls:aıal"akarxn belediye önünde günlerce şıhyor. . S. F. heyeti idaresinin yaptığı bir hare
~:tle1tt· ;eylerini kuUanamadıklannı O halde yapılacak tek bır şey kal· ket üzerine ağır bir surette yaralanmış 

lur. Herkkes derin bir azap ,.e endişe miyeyi idlal etmeyiniz. Hakikatı 
duyar. 

Onu tecziye cclccek bir makam ,·ar
dır. Ilu hareket takbih cdilehez, tabii 
görülür, ceza görmez, doğrumudur ? 
Edilmiş ise şedit bir hareketi istilzam 
eden bir vaziyet vardır. lzrnit intihap 
mıntakalanndan birinde. Halk fıkası-ı 
na mensup bir kısım aza, yaşasın halk 
fırı ası diye ba~ırclıldarından tevkif 
edilmişlerdir. Hükumet bitaraf olaca
ğım diye kendisinin istinat ettiğifırka 
azasını da tevkif ediyor. Vak'a diye 
zikrediyorum. llornoYada bir polis 
vurulmuştur. Tahkik ettik, anladık ki 
bir Serbestçi Halk fırkasından inti
kam almak için onun mümessili diye 
tanıdığı polisi vurmuş. 

örtmek çok mütkUtdür. Cümhu
riyet gazetesinde Nadi Beyin sua
line cevaben ve efkarı umumiye
yi tenviren neşir buyurdukları 

beyanattan sonradır ki, memle
ket hakikatı anlam ğa bnşladı. 

Muhalefetin ilk günlerde ka
undığı alkıtları belediye intiba· 
batında kaybetmesinde hakika
tin ve aklı selimin galebe etme
sinin büyük rolü vardır. Muha
lefet Lideri olmak güçtür. Çok 
sabır, çok sükunete ihtiyaç var
dır. Uzun müddet murakabenin 
eyı yapılması ıçm akalliyette 
kalmağı g5ze Rlmak la1• - ır. 

her s~yl~cl i 1 in" ı n 1-

masınlar. Ben Fethi beyfo.ı-ıyi 
millet kürsüsünde daima baki-
kati ifade eder görmek isterim. 

Vasıf beyden sonra Hayrettin 
bey ( Balıkesir ) - Söz alarak 
Balıkesirde intihap ııralarındaki 
müıahedelerini hikaye etmiş, 
Serbest fırka propagandacıları
nın tahrik ederek nüfuz kazan-

Biz serbestçiler, halkçıları böy
le yaparız diyerek zavallıyı vur
muştur. Masum halk, tabakaları 
tahrik edilir t'e bunda insaf gö
zetilmezse böyle apseler olur. 
Aynı yerde ıerbcst fırkanın def
terleri tetkik edilmiş, orada mu
kayyet Aza arasında katiller, do
lanemcılar, hapishaneden çıkmıt 
olanlar vardır.. Muhalefet de
ruhte ettiği vazifenin kıymet ve 
ulviyetini tekdir etmezıe her iki 
tarafın arzu ettiği maksadın ta- mağa çalıştıklarını gösteren va-
hakkuku imkansız olur. kalar zikretmiıtir. 

ı Zamir bey ( Adaaa ) yalnız 
Mec iste murakabayı temin Adana hakkındaki tenkidaltan 

için teıekkül eden fırka millet 
kürsüsünda mevki sahibi olma- bahsederek Serbestçilerin Ada-
dan halk arasında taraftar bul· nadaki teşekküln hiç bir kayıt 
mata çalıştı. T etkilitı tamam ve ıarta tabi olmadan herkese 
olmadığı halde belediye İnhha- kapısını açmak suretile hata et-
bını kazanmağa göz dikti. T ahi- tij'ini ve serbesaçilerin belediye 
idir ki, keyfiyetten ziyade kem- intihabatını kazanmak için eğer 

k k reyini serbest fırkaya vermez-
miyete ıymet verece ti. F athi 
Bey, intihabata fesat karııtırıldı- ıeniz lsmet sizi sürecektir, ke-
ğını söylediler. Bir çok vak'alar secektir. Tarzında propaganda-
zikrettiler. Sabık baıvekiJ, halka lar yaptığını, hükumetin Adana

da tazyik ettiği tarzındaki iddi-
Ye memlekete hitap ederken ha· alann temamen hilafı hakikat 
kikatı ifade etmelidir. Ben bu-

olduğunu ve bUtün erbabı hay
lunduğum yerdeki mUşahedele- siyetin ıeylerini verebilmeleri 
rime istinaden Fethi Beyin yanıl-

için intihabı idareden ibuet ol
mış olduğunu ispat ederim. F et-

duğu hükümetin vazifesini yep
hi Bey, efkirı umumiye ve vic-

tığını söylemiştir. 
danı amma karıııında çok mDı· Rasih bey (Antalya) intihap 
kül vaziyette kalacaktır. dairesindeki hadiselerden bnh-

Vasıf Bey, Fethi Beyin nut-
sederek kartı fırkanın memleke

kunda yeni fırkanın büyük Ga-
tin dahili emniyetini ihlAl ede

zinin teıvik Ye tasvibi ile teıek-
kül ettiği cOmlesine itaret ede- cek bir grup şeklinde çalıştı&"mı 
rek demittir ki: _ Bu sözlerin Fethi beyin hali vaziyeti görme-

k diğini, kartı fırka faaliyetlerinin 
manasını, ma sadını intihap sı-
ralarında bariz bir surette yapı- esası halkı nizamı içtimai aley-
lan propagandalarda gördük ve bine tahrik deye ifade edilcbi-
anladık. Her tarafa dağıtılan leceiini söylemiş ve demiştir: 
serbest fırka beyannameleri bü- ,, memleketi ihtilale vermek is-
yük Gazinin emri ile teıekkül teyenlerin yaptıkları cürüm ol-
eden fırkamız diye batlıyor. Şe- mtyor. Bunun milrettiplerini tev-
ker Ye petrolü ucuılatacağız, kif edenler tahtiye oluyor. Ma-

~ibi vaitler ihtiYa ediyor. Büyük demki Fethi bey bu vaziyetleri 
Gazi biç ıüpbesiz, bir muhalif müdafaa ediyor. Demekki bu 
fırkanın teşekkülüne mlimanaat vaziyeti teşvik ve takbil ediyor-

buyurmadılar, Bunun yUksek lar. Ali B. di \'Orki : 
mana1ı vardı. Tarih biç bir 1af- ,; 
hasında bu kadar büyük işleri Afyon Karahisar meb'usu Ali Bey, 
yapan bir ıahsiyetin reisi bulun- Antalya meb'usu Rasih beyden sonra 

duğu fırkanın karşısına bir baş- sö:~~arak demi~tir ~i: _. . 
ka fırk- ık, r:tı w mı ka detmemiı- ~oz al.mak nıy.etı~de degıldım .. Fet· 
. ç g Y hi Bey bılerek, bılmıyerek bana t"ca-

tir. vüz \'e tezyifte bulunmuştur. Bu teca· 
Yazdıklan mektupta, neşret- vüz kabili müsamaha değildir. Nutku i-

tikleri beyanatta halk fırkasının le propaganda ynpmak jstemi~, meclisin 
reisiyim, buyurdular. Cilmhuriye- şahsiyeti maneviyesine tecavüz etmiş
tin halk fırkası memleketi selaha tir. Fethi Bey tarziye vermelidir. 
isal eden müdafaai hukukun im- Fethi Bey yerinden şu cevabı verdi: 
tidadıdır. Halk hrka1ını yapan "Her şeyi söyliyorsunuz dediniz. Her 
odur, eser onundur. şe)i söyliyeceğim. istediğimi söylemek 

Halk fırkası nizamnamesini hiç için sizin mü~aadenize lüzum yoktur. 
bir sebep ve suretle değiıtirilmi• Bunun için tarziye veremem. 
yecek esas maddelerinden birisi Hakkı Tank Bey (Gireson) l"ethi Be
sarabaten der ki, Gazi cümhuri- ye ben hitap etmiştim. A 1i Beyefendi ö-~§tir. mıştır: o da bütün belediye inhabatın- tır. 

ONy A VALlSl KİMLERi a fesa~ kanş.~ınldı~ını itiraf ve ona gö. Dikkat ettim, Fethi B. Cümhuriyetf 
Q Pethj TElfDlT ETMlŞ re yenıden cumhurı~·et m.ef~umun~ yn- in dahiliyesine hücum ederken adliye- ı 

t b ık f k b 
. . nümde oturuyordu. Fethi Bey bu hitn-

ye a ır asının anısı ve re- ·-· . . 
· · d' F k t k'l d hın Ali Beyden geldıgını zannettıler. 
ııı ır. ır ayı eş ı e en iza na- Mesele bundan ibarettir. 

tı.cq tti.n ~Ye göre vali teşrinievvelin 3 kışacak surette yenıden ıntıhabat ıcra· yi nyırmağı ihmal etmedi. Hepsi Türk 
~ll~ rtıu ti li:onyadnki otuz kadnr ma- sına karar ''ermektir vatandaşı, nyni devletin memurları,I 

ltlJs: t1 htarını çağırmış "reylerin iz Ancak hu .s~retle ''a!andaş~a.nn. s.ar- ayni camia nizam ve asayişine çalışan-' 
~ ltar~na vermezseniz icraatn ge- sılmış olan ıtımadı yerıne getırılebıhr. Jar. Birini okşamak, diğerrine hücum-1 

li' ar-ın.ı7.I Yaranm" demiş. iKiNCi CELSEDE Jannı teklif etmek manidar olur. Her j 
1.t etlıi lıe ~S~ŞEHIRDE Ik.inci celsede Ciimburiyet halk hangi bir sebeple olursa olsun hükti-
~~bap ~:~ lddiasına ~ . .öre Esldşehlr- fırkıııına mensup bir çok h tip- metin bir memuru dayak yediği zaman 

""'i1lantaz&,n evvel Acem Av ler kendi intihap dairelerindeki hükumetin bütün otoritesi muhtel O· 

s~l Gaziden ayrılmayacaksa, Ga- Ali Bey (Afyon). Söz siiylemek mev
zı de ondan ayrılmıyaeaktır. Bu kiinde kalıyorum. Fethi Bey bana şah
kadar sarih bir hakikata rağmen sen sorduğu znmnn ikinci bir fırkanın 
Gazi ismi arkasında taşra teşki- tC:Ckkülünü faydalı addederim dedim. 
Jatımla propagandalar yapıldığı- Dikkatle fırkanın inkiş.'lfına çah.,mak 
na bizzat şahidim. Teşvik, tasvip \'nzifesinde bulunuyorsunuz, eledim.Hal 
ve emir keıimelerHe efkarı umu- (LU.tfen sayıfayı çevirıniz ) 
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buki, böyle olmamıştır. Aksi olmuştur. Burada dikkatimi celbeden iki üç nokta .---------------

Milletimin şimdiye kadar heder edil- Yardır ... Kanun bitaraftır, kanuna ria· Zeynel BeJim B. H · · k · ı · 
miş olan kanının tekrar dökülmesini is- yet lazımdır". E,·et ama bu dakikada hasta ve yazmaktan . arı CJ ye ve 1 } 
temem. Bunun için milleti tenvir etmek kendileri ihlal eder vaziyette kaldılar. memnudur -
ve bunu huzurunuzda söylemek mecbu- 15 dakika söyliyecek iken bir saat de\· ----------------ı ( Üst tarafı il.:inci sayıfamızdadır) 
riyetindeyim. Bugünkü nesil geçirdiği- vam ettiler. Bu geniş münakaşaya im· lzmire gönderilen talgrafın ttalya, Yunanistan, Macaristan, Bulga
miz felılkf'tlere az ~ok temas etmiştir. kan vermek için sustuk. Hakkı intihabın Zeynel BeıimB. tarafından çekil- ris tan ye 'l'ürkiyenin dahil olduğunu 
Unutulmıyacak kadar yakın bir mazide kudsiyetinden bahsettiler, Böyledir, diği anlatıldıktan sonra kendisi- me\'zuu bahis ettiler. Bu baptaki fikri· 
Fethi Deyi memleketin mukadderatın· hakikat budur. Fakat, hakkı intihabı niz? 

ne müracaat etmiı •e cevap is-da bir kaç defa gördük. Harbı umumi- ihlfılde kendilerinin bir kusuru yokmu· - Türkiyenin ittifaklar usulüne da· 
nin son günlerinde bir fırka başına geç- dur? Evveıa büyük cürmü kendileri ir- temittik, dün gece saat 12 de ima muarız olduğunu size hatırlntmm. 
mele istemişti. izzet Paşa kabinesine tikap ettiler. Mücrim mevkiinde olan şu telirafı aldık: Ge~en sene 1'ürkiye Büyük .l\lillet mec
daros mütarekf'Si gibi bir hucceti esaret bir encümen hareketini ifade ettikleri Izmir, 15 - Zeynel Besim B. lisi karşısındaki beyanatımdan beri hiç 
·~eçtiler. Bir nezaret işgal ettiler. l\lon- halde ne müddei umumiye verdiler ne hasta ve okuyup yazmadan birşey deği~medi.Bizi rapteden muahe. 
m&aladılar. Bunu delaleti siyasiye ola· de mec1ise arzettiler. memnudur. delerin kaffesi bitaraflık muahedeleri· 
·ak ve bir ihtirasın sevki ile imzalamış- filleti irtica ile taTsif ettiğimizi söy- ıı: * * dir. Bunlann hi~biri muavenet u ulü 
ır. Vatani hissiyatına itimat göstermek lediler. Hasa! hi~ birimiz böv. le dü~ün- I ( H' ) üzerine müstenit değildir. ~ - y zmirin 1zmet iazeteai ıa-
,..temem. 1''akat, l\londuro mütareke- memiştir . .Millet, hiç bir vakıt mürteci Bunların hiçbiri muavenet u~ulü üzeri-
inin ne demek olduğunu bilirsini7A Bu olamnz. Kendileri de kabul ettiler ki hibi Zeynel Besim B. lıtanbul- ne müstenit değildir. 
nukavele, milletin asırlardan heri de- bulanık suda balık ıwlamak istiyen bir dan gazereaine gönderdiği ma- lttifaklar eski Osmanlı lrnparatorlu 
illD eden hakimiyetini, silah ta~ımak şe takım mazur anasır Yardır. Onları kas- hut telgrafı inkar etmekte ber- ğunun usulünde vardı. O, siyasi hatları 
·elini niha)'ete getirmek istiyen vesika- dediyoruz. devamdır. nı intıbak ettirebilmek için harici ve da 
dır. Milletin donanmasını, silahlarını, nen, milletime, memleketime, samimi Telgr•fan kendisi tarafından hiH zıddiyetlerden istifadeyi düşünür-
limanlannı te~Jim etmek suretile Türk hislerle merbut ol;ırnk ifade etmek iste· k ld h '-k k dil.tHökümetimin noktai nazarı buna 

t:. •. çe i iği resmen ta alil u et- tamamen zıttır. 
, nrlıiının inkısamını ·ızammun eden rim i yetişir1 mi1Jetin sürüklendiği meıine mukabil Zeynel Besim B. 
hu nsikayi imzalamı;;lardır. Biz, böyle hey}ıude kanını heder etmiyelim. Eğer bizim yaptığımız muahedeleri 
bilim n kanaatımı da budur. Milleti- D h .1. k. J. "Hizmet,, de sadece şu satırlan tasnif etmek liizımgelfı-se üç ınıfa tef 
ne acıyan büyükleri bu kanaah reddet- a ' 1Ye ve 1 1 yazmaktadır: rikleri icap eder: 
mitler, onun ölmiyeceğini daha '1ir çok Ali Beyden sonra Debiliye "Hadise,, gazetemizde mufaa- 1 - Doğrudan doğruya komşumuz 
mücadelelere hazır olduğunu ilan ede- •ekili Şükrü Kaya B. güzel bir salan izah olundutu ye icap olan de"letlerle yani Rusya, ltalyn, t. 
-•· ü d le sahnesi 1 d B ran, Yunanistan , Uulggarisfan ,.e Ma· r-. m ca e · açmış ar ır. u- hitabe irat etmiştir. Bunu bil- eden kanunt muameleye de te-

d ·k· a zara tec ıı· t · t ' B0 

• caristanla ademi taarruz ve bitaraflık ra a 1 1 m n e 1 e mış ır. ırın- d" t 1 f dü t il vessUl edildı'gwı• ı"rı"n bu kabı"l ..ı-ı d'" 1 k w k .k. • . d ıren e gra n gece saa çe Y 
ıı:• aşman an ogma , ı ıncısı me e- , • • • 
nl .tU.yaya ıavık yeni bir de,·let kur- kadar ehmıze geçmemışti. dedi kodulara cevap vermeiı 
.uı:. . LiDER TEKRAR KÜRSÜEDE artık lüzumıuz buluyoruz. 

Diier taraftan " Yeni Aıır ,, 
gazetesi bilakis meselenin asıl 
timdi ehemmiyet kespettiğine 

muahedeleri. 
Bu memleketlere karşı yekdiğerimi

zi karşılıklı rapteden akitlerle merbu
tuz bunlar mucibince içimizde biri aley 
hine matuf olacak her hanggi bir siyasi 
veya iktısadt anlaşmaya hiç birimiz gi· 

Ankara, 15 (Yakıt) - Şükrü 

Kaya beyden ıonra Fethi Bey 
kürsllye geldi. Şunları söyledi: remeyiz. 

ifaret ederek hakikatin meydana 2 _ Fran~a n ispanya Bahrhıefit 

62 bin lira 
Hariciye encümeni bu pa
ranın gayri mübadillere 

tahsisine karar verdi 
Yunanlıların M. Mübadele ko

•nisyonu emrine verdikleri 425 
bin lngiliz lirasından gayri mfi
badillere tevzi edilmek Uzere 
hükumetimize verilen 62000 li
ranın sedece gayri mübadillere
mi, yoksa daha başkalarına da 
tazminat olarak verilebilecği me
selesi Hariciye vekaletinde tet
kik olunuyordu. Söylendiğine 

göre Hariciye •ekileti, muka
v~lede bu kararın gayri müba
dillere tevziine dair sarahat 
olmadığını gererek ve tazminat 
için ayrıca taheis edilen 15 bin 
lngiliz liralık meblbın yetiı me
diği takdirde 62500 liradan da 
firari Trakyalı veya mübadillere 
tazminat verilmesi lazım gelece-· 
ğini nazarı itibara almış ve me
seleyi gayri mübadiller aleyhine 
tefsir etmiıtir. Fakat Hariciye 
encümeni buna itiraz etmif ve 
62500 lngiliz lirasının gayri mü
badillere tahsisine karar veril
miştir. Bu karar heyeti vekileye 
tasdik edilmek üzere ıevkedil

n:ıek üzere sevkedilmiştir. Tastik 
edilirse gayri mübadiller 62500 
lngiliz lirasını alacaklardır. 

Mücadele deva metti. Annelerimiz, 
Jnzkardeşlerimiz omuzlannda cephane 
tqımak suretile çalıştı. Sakarya zafe. 
rini kazandı. Bu, yegane ve en son ka
zamlmı§ bir zafer değildi. Biliyorsunuz 
•öcadele duam etmiştir .lzınire gir
dik, utan kurtuldu. Müdanya mütare
kMi yapıldı. Bu mütareke, Mondurosta 
terkedilen Mlihlann hakkı hayab ve ia 
desi demekti. Bun'll imzalıyan da bura
dadır. 

- irtica, Komonistlik, Ana
şistlik, Yeşil bayrak taşımak •e 
saire iİbi müteselıil bir cürüm 
mevzuunu bize iınat ettiler. Ali 
beyin sözlerine istizah ile alaka
dar ad etmiyorum. Ali B. ken
diıine hakaret ettili, tarziye lı
tcdlğini söyledi. Tarziye versey
dim b u naf malumattan mahrum 
kalacaklardı. Ben Serbest fır-

Ç4kması için VHıf Beye hitap devletleri oldukları için onlarla hita
etmekte ve lzmir palasta 3 ııUn- hyacağımız hakem mnuhedeleri. 
lük milzakereleri eSDatında Zey- 3 - İsviçre ve Almanya ile yaptığı- Hilaliahm ... r 
nel Besim Beyele ne konuıtuk- mız ve yakında Çekoslovak la ile imza- u kt bl d k . t k k r rı 

Ali Bey burada 1'.,ethi Beyi, lııırnet Pa
pyi göstererek ilave etti: 

"Onpa da bunun dıı tjmsali burada
dır. "Şiddetli nsürekli alkışlar, heye
caalı tezahüratla karşılandı". 

Efendiler, bundan sonra ikinci nzi. 
fe yapıhoak lazım geliyordu. Bir taraf
tan mücadele devam ederken teşkilatı 
eaaiye kanununu kabul ettiniz. Bu ka
nun yeni binanın ilk temeli oldu. Tc
eeddüt için bütün manialar bertaraf 
edildi, mücadele başladığımız günden i· 
tibaren bir muhalefet karşımıza ~ıkmış 

larını sormaktadır. hyacağımız hakem muahedesi. ıvıe 8 er 0 1 • ır çoou 
1 

a 
Don ielen Hizmet ı•zeteıinde - Vekil Bey herhangi bir de>letle sıcak yemek vermeğe bet ildi 
d Ö Z l B ve bahusus Sovyetler ve ltaly·,a ile as- Dünden itibaren Kadıköy gör UğümUze g re eyne esim 

B b. k keri mahiyette muahedeleriniz var mı? mıntaknıında ilk mekte plerdeki • ıarip ır silıilei me aJat 
- Size öylcmiş olduğum yeçhile fakir çocuklara haftada Uç glin 

neşrine baılamııhr. 
muhtelif mahiyette mauhedelerimiz mektep idarelerininde yardımile 

Muharrir Baronun suiistimali kanın murakaba hayabnı açtığını vardır. Fakat hiçbirisi askeri bir şarta Hilalahmer tarafından sıcak ye-
açhğını göylemiıtim. Hakkı Ta- unvanlı yazııından ıonra şimdide veya taahhüdü ihtiva etmez. Yalnız bi· mek verilmesine .• başlanmıstır. 
rık Bey böyle olmadı demif. razetecllik meslekini bir çamurlu zi Yunanistana rapteden bahri terki Bu hafta zarfında Üsküdar, A

ıaecraya benzeten (çamurlu yol) tcslihat uzlaşması müstesnadır. 
Bende Alı bey ıöyledi zan ettim. k _Vekil Bey Cemiyeti Akvam ile teı:;> nadoluhisarı, Beykoz, Beyoğlu, 

ma alesi yazmııtar. Bunda bir B k K k 
Ben kimseye hakaret değil nı- riki mesai eden Türkiye bu meclise ni· eşi taş, asımpaşa, Has ay, 

mutad kendisinin saf ve mabaum 
zaketıiılik bile yapmak, Hakkı çin aza olmuyor? Bakırköy, Eyüp, lıtanbul cihetle· 

ıd 1 d d k. oldujunu iddia etmekte üç bet - Bunu arzu ediyoruz. Fakat aşa- rinde de ilk mekteplerde gıda o uğum ıey er e e ımıeye -
gün daha ıabrediniı, bende sa- ğıda anlatacağım dahili ~iyaset mese- verilmeg-e başlanacaktır. 

tarziye •ermem ev•eli yapbtım 
n yapılmak iMtenen şeylere mütemadi- barlı oluyorum demektedir. lesi Cenenede yer almamıza müsaade Bunlardan Üsküdar •e Bakır" 

cinavetlerden bahsedelim. yen mani olmağa çalışmı~tır. Zaferden edecek formülü beklememizi icap etti· köydeki talebeye mektep idare" 
soara dahi bildiğiniz neticeye, sui kasta Söylenenlerin içinde en mühimi Mon· Matbuat kanununun riyor. Filhakika Türkiye ı~iiyük Millet lerjnin yardımile sıcak yemek 
kadar gitmişler, zaferin, teceddlidün bü dro Mütarekesine imza etmektir. Meclisi icrai n tf'~rii hütiin salflhiyet· d 
tin .emerelerfni imha etmek istemişler Umumi harbı biliyorsunuz, harbi Hükumet bir maddey' Jeri elinde bulundurur. Bizim B. 1\1. verilecektir. Diğer nuntakalar • 
dir. Bunun içindir ki bir muhalefet mer. yapan hükumetler malumunuzdur. değl~tirecek l\fecfüıimiz Hakimiyeti Milliyeyi fev- ancak ekmek, peynir zeytin ve 
dana çıktıfı zaman çok endişe ederim. Bizimle müttefik olan devletlerin Ankara 15 _ Hükümet mat- kalade kıskanır. Ve Türkiyt-nin Cemiye helva verilecektir. Hildliahmer 
llatiras, ~emlek.~ti ~arç!la~ağa gider 'akıbetide, 0 zaman mütarekeden evvel buat kanununun zem •e kathi ti Akvama tamamen iştiraki kabul e- bu sene ancak 2000 talebeye 
diye endışeye duşerım. r ethı Bev, mu- 1 . iktid 1 k b" . d hT • • l debilmesi için murahhaslarımızın Ce· bakabilecektir. Halbuki geçen 
h.l•fet• '"ıktıg- ı z .. ·ıman elbette .dr"kkat mev •ı "da.ra ge en a ınenın a ı ı- mutazammın neırıyatta •eri en d k" b··t·· .. k 1 d h k 00 " " .. nevre e ı u un muza ere er e azır ıene ba ılan talebe 4 O i geç-
tm k - b · t" d ·dik ye nazırı 1 ım. bapiı ceza11 yerine bet bin lira-e e mec urıye ın e ı ·• bulunmaları icap eder." mekte idi. 
Fethi Beyi ikinci defa sahnede görü- Ali B. askerdir. Cephelerde Muş ve ya kadar para cezası koymak Türkit.·e Haricive Vekilinin memle-

., "' Bu senel<i muavenetin azalma' yoruz. Bir defa ba vekil olmuştu. Fır· Elcezire ceph~ ir 'e bulunmuştur. E- ıuretile tadili için bir proJ'e ha- keti i~in Cemiyeti akvam meclisinde " 
ğ hük11. te h ı d b 1 kk sına iki gün evvelde yazıldığl ka7a ıetirdiği bey;rnnamesi, progmmı er ume cep e er e u unan U· zırlamaktadır. daimi bir azalık talep ederken gö ter· 

ne idi. Ne kadar müzakereler ettik. Zi- mandanlanndan biri bir an e\·vel mu- 11 ... - 1111, 111__ •• ııı '"-· diği zarafet ayrıca şayanı işarettir. gibi Hilaliahmer merkezi uın\J' 
t b k 1 h t k · · h d 1 k ı· h l' k d kk ·ı rnisinin geçen seneki on bin Jİ' raa an a arına aya verme ıçın ne a e e yapınız sonra mem e e ın a ı am1zm için e te ecı er, mUr- -Yekil Bey memleketinizin muahede 

kadar uğraştık. fena olacaktır. Bir saat tazur ederse· teciler varmıı. ieri tadil etmek talebinde bulunan gay raya indirilme~ •ebep olnn • t ııt• 
~en.disine ufak bir kapl~m~ağn ha~e- niz düşman orduları memleketi çiğne- (Vardır seıleri) ri memnunlar sendikasına dahil olup Bulgar heyeti ne zamısO 

ketı bıle )aptıramndık. lkıncı başyekıl- yecektir. Derse ve mettefiklerfn hepsi· F tb• B _ Ef d·ı b . I olmadığını ::;orabilir miyim? gelecek? 
ıii. d · h.. · t - · e ı • en ı er enam e 1 zamanın a yenı urrıye nagme 1 nin yere serildikleri bize nazaran daha b k . d - Mliesses nizamın mes·uliyeti biz- d f ı eıı• 

t " · k · · d. eraber teıri i mesaı e en ar- Türk Bulgar ostluğu için aa ı) ı 
yapmı~ ı. erbestı \erme · ı terız ıye :ığır şeraitte mütareke yaptıkları za· k de değildiı:. Türkiyeye taalJCık eden me bulunrqak i.ızere şehrimize bir hc'tı 
Şeyh Sait isyanını milletin başına getir man biz yapmamalı mı ı·dı·k. kadaıların arasında ne te keci, sail haricinde hiç bir rnzif em iz de vok· c' 

d A h "' gelecektir. Bu heyetin bugun gclfll 
miştir. Bunun için Fethi lleyin baŞ\·e- Ali B. müdahele etti, dediki: ne mOrteci, ne e rap arfi tur. muhtemeldir. 
klletinden hah olunduğu zaman, muha JJ nları cephelerde yalnı bası a iıtiyen adam yoktur. Arzumuz sulhün idamesidir. Çiinkü ~

1 lefetini tecrübe etmek i tediğimiz za· - u . . .. . z :.: n (Vardır ıesler') Türkiye kaderinden pek memnundur. 1 • -
man düşünmek mecburiyetindeyiz . .Fet- silah atmış, Alı Beye mı soylıyorsun? Fethi B. - Yoktur. ı - lktısadi buhran? Öl Ü m 
hl Bey muhalefet sahne ine cıktı. 1lk Fethi B. - Baıka kabahatle- -------•""'•_., 
gün1~ekrdte "Sodn lD'o.:ta'' gazete inde bir rim de varmış. Başvekil olduğum Fethi B. _ E~~~~~: :::!~rl)ta- me~~i~:~;!~1;~k:tl~~}~n:~~:ni~!:.ia~~ Jandarma miralaylığından ~~; 
mü a a 1 var ı~', uyunu umur::i>:eyi ~e zaman hüriyet teranelerinden tekait Dedepaıa ude Eniı P· 

1 Yapacaksınız dı) e soruyorlar. Ilır mıl- b hll . t" d b h t . tım•• adamlardan degw ilim. Sizin nıesail arasında kat'i bir alaka olcluğu ı_ • • H . k nd'f1 
t t Y ın en a se mı- ~ k · d · ı · k 1 · · Kerımesı, ızır reıı uma 'bJ1·1 Jetin borcunu ödemesi onun borcudur, m. a ua rı e . gı·bı" medreseden yetiımedim. Li- anaatın eyım. ş.tıra uv.'·et. erının tc- Z 

N b .tt. Uk '- b h ti l k k b 1 f l h 1 Bahriye binbaşılarından 1 t' dedi". Ya istikraz? hunu daha .sonra ıım. e uy &a a a er If e- ı. k I b t" t k na uzuna mu a ı az a ı tı sa var- b . . S . f . ofe 
E b k b h yıll anun ara mer u ıye no - d · 1 · b 1 ·ı 1 zevcesı e rıse aın J1l düşüneceğiz. dedi. l '::te o znmnn Fethi miıim. vet bu enim a a a- ır. Ru mühim mes'e enın eyne mı e eym ' Y ·ıı 

tasında ıizden ders almiya ih- h d l • d h·1· d h ıı · 1 • d S IAh tt" E · .. be>'1 
Beyden bir daha ~üı>hclendim. Milletin tim. Ben hüriyete, matbuat hU- mun e e er ~er$evesı a ı ın e a o· hş erın en e a a ın nı.... uıı 

mukadderatında hi~ istikraz meselesi riyetine aşıkım. Bir muhalefet tiyAac1ımzamyoakntndar. mevkii lunması çarelerini araştırmak için bü- karneti Enise hanım dün~U .f slİ 
bir imtiyaz meselesı vardı. Milleti bir l k f I k iktidare tün kudretimizle teşriki mesai edece- Şişli Sıhhat yurdunda ırtı 
adım arttırmamağa saik olan iımiller varmıf, mem e e 1 par~a ama geçeceiimizi söylemitiz bundan ği7A daribeka et mittir. ,, Je" 
bunlardır. M. l\füller Salem'Ier, Jnk'lar endittsi hasıl olmuş, memleketi tabii ne olabilir? Biraz da Vaııf - Son bir sual vekil Uey! l\lemlcke· Cenaze namazı bu glln 6~ rt' 
hayalime bunlar gelmişti. O, sarih ifa. kan lekeleri boyiyacakmıf. beye cevap vereyim. Nutuklarını tiniz ile Fransa ar~sın~~~i. ~ii.~asebat yin Teıvikiye camlinde rl~ğ1

1

0, 
desine rağmen o sözlerini bu kürsüda (Burada Ali B. Afyon "Muıa- lezzetle dinledim. Ben gençliğim hakkında hana ne dıyebılıı sınıı: . dıktan sonra Maçka mezı:ı 
tekzip etmi tir. Şimdi hangi sözüne ina. lita yapıyorsun diye bağırdı.) de bazı sabırsıziıklar yapmışımdar - Aramızdaki münnsebat yalnız ta- defnedilecektir. 
nırım. Fethi Bey daha tcşkilfıtını yap· (U d " ") V f B h U t' S b , hii dt-ğil ayni zamanda samimidir. l<'ran Allah rahmet eylesin. / 
madan memleketi ayaklandırmağn ça- Y uruyorsun ıealerı ası · en ır; genç ır. ~ ırsız a ile iyi komşuluğumuzun derecesini "'"'"'"'""'"'"" .. "'oı""'"'"'""'"'ın""'"'""'"'"'u"'"'"~"ii" 
lıftı. Biliyorsunuz, l'atan hi lerile mah- Fathi (Devamla) - Bunda bir lık yapblar, fakat bu bır hata tahattur ettireyim. Fransadan asla şil<a teşriki mesai fikri sayes inde ınu 
mul olan bir lidere memleketi ayaklan· tehdit mana11 varsa tehditten değildir. · yetimiz olmadı. ~amimiyetimiz son a.r- olmuştur.,, 9,,.ı· 
dırmnk mu\·afık mı idi. Bir fırka höy- kaçacak adam karıısında değil- NE'l'lC1'~ lnr zarfında inkişaf etti. l\fösyci Urinnd Doktor Te,·filı: Rüştü Berdeı:t tı'~r~· 
Je mi neş\•ünema bulur? 3 ayda ba~Ye· Jerdir. Buna emin olsunlar. Ankara 15, (Vakıt) saat 4 - dahili- ile siyasetini hu noktada takdirle ya. lırken yaygaracıların milletler tl ı.ı::ıı~ 
kil olacağım hayal ve hırsı ile hareket (T hd't k I ") ye vekili Şükrü Kaya n. itimt talebin· detmek istel'im. Çünkü eğer fransız ile daki hü nü miinn ebatı ihUtl ınıı .;ı;ıl' 
edince böyle olur. İntihap m~ elelerin- . e 1 yo tur ses e~ı. de bulunma tur. Reye i tirak eden olan Suriye huc udunun 1ahdidi mes'ele le sarf ettikleri ynnlış sözleri. b.

11 0f1t'J~ 
de bir çok şeyler gördük. ve dinledik. F ethı B. (devamla) - Dahılıye 23;; meb'stan 10 muhalire karr-ıı 22!i rey sini höyle kolayca halledebilmi., isek rin tes irini izale için ,·ekil be~ 1;

111
1; 

Arkadaşlarımız ifadeleri.it) kendi ifade· vekili bey nutuklannda her fır- ile beyanı itimat olunmuştur. Celse sa- ancak Mösyö Briand ve sefiri Mösyö dö nntının ne derece faydnlı oıncıı 
leri a.ruında fark gördük. aatta bu ıikri tekrarladılar. Fır· at yarıma kadar devam etmiştir. Şıımbl'önün gö tcrdikleri beynelmilel şünüyo rdum. 



iktisat Vekaletinden: 
Ziraatin muhte ·ı b terinde 

kesbi ihtisas etmek üzere veka
let hesabına memaı·k· ecnebiye
ye bilmüsabaka 21 elendi izam 
edilecektir. Bu efendilerin kesbi 
ihtisas edecekler· şubelerin ta
yini vekalete aittir. 

ı-Taliplerin müsabakaya dahil olabilmesi 
için aşağıdaki şartları h iz bulunmaları 
IAzımdır. 

a=Türkiye cumhuriyeti tebasından olmak, 
b=Yaşı 30 dan fazla olmamak, 
c=Ziraat mektebi alisinden · mezun olmak, 
d=Vekaletin vereceği nümune veçhile Noterlikten 

nzusaddak bir kefaletnan1e vermek, 
e=Müteehhil olmamak, 
f =Vekaletçe yaptırılacak mzıayenei sıhhiyede ta

müssıhha olduğu tebeyyün etmek, 
g=Tahsil müddetince askerli(Jinin tecil edildi(Jine 

dair mensup olduğu askerlik şubesinin vesika
sını haiz olmak, 

h=Memuriyetten azledilmiş olmamak, 
2-Yukardaki şartla ı haiz olan talipler mü

sabnkaya f!İrmek üzere istida ile Veki
lcfe müracaat edecekler ve Vekalet ta
lipler arasında müsabakaya iştirak ede
cek namizetleri tefrik ve intihap ederek 
kendilerine tebliğ edece tir. 

3-Müsabaka Ankarada Vekaletçe intihap 
edilen heyeti mümeyyize huz·urunda Ati
deki euruplardan yapılacaktır. 
!.=Ziraatı u111u1niye ve hususiye ve ilmi turap 

gurubu, 
Tl.=Z irai hikmet JJe kimya gurubu, 

111.=Hayvanat, nebatat ve ınevaşi gurubu, 
ll~=Balıçıvanlzk (Bağczl1k, meyvaczlık, sebzecilik) 

gurubu, 
V.=lktisad1 milel ve ziraf gıırubzı. 

4-Lisar:ı imtihanı Fransızca, İngilizce,Al
manca ve ltalyancadır ve bu lisanlardan bi
rinin intihabında talip serbesttir. Vukarda
ki umumi ders guruplarından müsabaka
da muvaffak olanlardan müsavi şeraitte 
bnlunanlardan lisanı kuvvetli olanlar tercih 
edilir. 

5-Müsabakada ihrazı ehliyet edenlerin 
Uhdelerinde memuriyet mevcut ise Avru
Paya hini izamlarında memuriyetler~ni ter
kedeceklerdir. 
. 6-irva ve iska şubesinde kesbi ihtisas 

h
için gönderilecek bir efendinin yüksek Mü
endis mektebinden ve latı ziraiye şube-

Seyrisefain 

.1AHMUTŞEVKETPAŞAvapun 

l8Teş-~ ı k 
rini~ ta 1 a şamı 
sanı '--
Galata rahbmmdan kalkarak 
Zonguldak, lnebolu, Sinop, Sam· 
sun, Ünye, Fatsa, Ordu, Gire
sun, Trabzon, Rizcye gide
cek ve döniişte Sürmene, 
Trabzon, Tirebolu, Giresun, 
Ordu, Ünye, Samıun, Sinop, 
Inebolu, Zonguldağa uğraya
rak gelecektir. 

Ayvalık sürar postası 
( M E R S 1 N) vapuru 18 

T eşriniıani Salı 17 de Sirkeci 
rıhtımından kalkarak Gelibolu, 

Çanakkale, Küçükkuyu, Edremit, 
Burhaniye, Ayvahğa gidecek 
ve dönüıte mezkur iskelelerle 
birlikte Altmoluğa uğraya
rak gelecektir. 

Azimetle Gelibolu için yük 
alınmaz. 

~ i r e-1 s k e n ~ e r i y 
ustosı 

( onlora J~~~~~:a~~ sol ıiöd~ 
Galata rıhtımında kalkacak 
çarşamba sabahı lzmire vara
cak o gün 16 da Izmirden kal
kacak perıembe sabahı Pire· 
ye cumartesi sabahı Iskende
riyeye varacaktır. Iskenderiye
den pazartesi 15 de kalkacak 
çarşamba günü Pireye uğrıya
rak Perşembe günü lstanbula 
gelecektir. 

ISKENDERIYEDEN aktarma 
PORTSAIT için de eşya ka
bul olunur. 

~r:m:uıtmmcrn:.:· nmu mmnun• • 

e ci \ Aı1 uHLAHI i 

Karadeniz postası 

nvapuru 19 
Teşrinisani 

ÇARŞAMBA 
gl\nil akşamı 18 de Sirkeci 
rahtımmdan hareketle (Zongul
dak, lnebolu, Samıun, Or
du, Giresun,Trabzon,Sürmene 
ve Rize ) iskelelerine a:ıimet 
ve avdet edecektir. 

Tafsilat için Sirkecide Yel
kenci h nında kain ncentasına 

1 :: miir caat. T eJ. lstanbul: 151.S :: .. .. .. .. 
ı::::mı::: uım::uu::nınım •n•::11e11.11 

M.ıtı. V. satın alım• heyeti ı 
ilAnlerı 

Ordunun ihtiyacatı srhhiyesi için o
tuz beş lmlcm cildiye nliit ve edevatı 

lıapalr zarfla münakasaya konmuştur. 

lhnlesi 3011 '930 pazar günü ~at on üç 
buçukta Fındıklıda heyetimizde yapıla
caktır. Taliplerin yirmi kuruşluk pul 
mukabilinde şartnamesini almalan ve 
münakasa) n girmclr üzere ihale saatin

den C\'Vcl teminatlnrile ve teklif namele-
rile heyetimize müracaatlan. 

NiğcledeJ.i lutnntın ihtiyacı olan ek
mek ve sığır eti kapalı zarfla ve ayn 

ayrı şartnamelerle rnünaka roya kon

mustur. ihalesi 24 11/930 pazartesi günü 
aat 15 tc 'iğdede askeri satın alma ko 

1 mis) onunda yapılacaktır. Taliplerin 
.. ___ ,_lm2ıi!!mlCill~~ıfl sartname almak ve tekliflerini vermek 

İkinci icra memurluğundan: 

Bir borcun temini için haczedilen 
n bu kere satılm1sı mukarrer bulunan 
4 adet ııyna bir mısoj takımı 2 nyna 
ve 5 gözlü 3 adet çekmeli dolap 
18-11-930 tarihine müs•dif sa1ı giinü 
saat J 0,30 dan itihlren 'işhanc kurııko· 
lu karşısında Frej apartmanı nltınddki 

Berber 5alonunda satılaca~ından talip 
olanların 930-4459 dos) a numarasını 
hamilen mnhallindc hazır bulun cak 

miiracaatları lüzumu il:'ln O· 

üzere tcminat1nrile rnezl;Qr komisyona 

müracaatları. 
* • • 

lzmit ,-e civanndaki kıtaat ve müe5-
scsatm ihtiyacı olan sığır ve koyun 
eti knpaJr zarfla miinaka aya konmuş
tur. İhalesi 2211{.)30 cumartesi günü sa 

at 15 tc lzmit askeri satın alma komis
yonunda l aprlncaktır. Taliplerin şart
nameyi görmek üzere Fındıklıda heyeti 
mizc ,.e sartname almak ve tekliflerini 

sinde kesbi ihtisas · çi gönde
rilecek bir efen inin de (Tech
nische Hochschu e) den mezun 
olması şarttır. u şub erin ta
lipieri yalnız yü sek riyaziyat
t.an müsabakaya t b · tutula
caklardır. 

7 - Müsaba~ a i t ı hanı 22-
kanunevel-930 a cra ıhna
cağından bu şeraiti haiz tal~p
lerin nihayet teşrinisani gaye
sine kadar baistida ekalete 
müracaat etme er ilan olunur. 



Casetunh:de çıka" •am H rulmlerlD bGtlbı loalrla" mahmd"' 
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EVkaf umum müdir
liğinden 

(100) ton la:amarin ve (400) ton kok kömürü kapalı zarf usulile 
münakasaya vazedilmİ§tİr. İhale 17 teırinisani 930 pazartesi günü ıa· 
at 15 te umum mü4ürlükte icra olunacağındaı. münakasaya girecekler 
Ticaret odasında kayitli bulunduğunu gösterir vesika ve teminatlarile 
beraber mezkUr saatten evvel umum müdürlüğe ve §8.J'tnameyi gör
mek istiyenler de levazım memurluğuna, İstanbul Evkaf Levaznn mü
dürlüğüne mür~-=- ~t eylemeleri. 

Tütün inhisarı umumi müdirliğinden 
3 adet büyük kasa: 86X65X65 eb'adında. 

12 adet küçük kasa: 65X46X45 eb'adında. 
15 (yekUndur). 

idaremize yukarda gösterilen eb'atta yerli on be§ kasa satın alına
caktır. Taliplerin, teminat akçelerile beraber 22 te§riniaani 930 cumar
tesi günü saat 11 de Galatada mübayaat komisyonuna müracaatları. 
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Piyangosu - ~1 
il~ 

Hiç beklenilmediği bir zamanda birdenbire zengin olmak ~= _-; 

ancak tayyare piyango bileti almakla kabildir. Onun için ~ ~l 

TAYYARE PiYANGOSU BILETiNi -
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L A ~ Her rOn neırolun ıu ..ıııı•••-•I 

•••••o••• Tarife••••••••• 
• k • " 1 Defalı kuru, JO : 
• 
: 2 • 
: J • 

• 
• 

~o : 
65 : 

• • .... 25 • 
1 T 9 • e .. 
~ ihtivaç kalmavın- : 
: cava kadar (azamı tOO ! 
: 1 O defa) il&n edil- • 
: mek iJzere maklu : 
• • , AbonelcrimJzin her aç aylı~ için ! 
: bir defası meccanen\ • 

• • 
: 4 sııtm geçen llAolanıı fazla ~aun : 
: için 5 er kuru, ıammolaııur. : 
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FIRSATTAN lSTIF ADE EDlNIZ-

--
MATBAA VE DAREHANE 

ISTANB Ut.. Babıall Ankara caddı:s adı: '\'AKIT 

Hi!Aliahmer balosu 
Hililiahmer menfaahna bersene verilmekte olan kışlık balo, b11 

sene de kinunuevvelin 18 inci perşembe günü akşamı Beyoğlunda 
Turkuvaz salonlarında verilecektir. 

Balonun geçen senelerden daha mükemmel olmasını temin için 
Dahiliye vekili Şükrü Kaya beyfcndi hazretlerinin riyaseti muhteremc

lerinde teşel<kül eden hey' eti tertibiye şimdiden faaliyete baılanmıthr. 

lstanbul ticaret müdürlüğünden: 

Türk debbağlar cemiyetininidare 

hey'cti 16-11-930 pazar günü Yedikule'de Kazlıçeımede eski esnaf 
lokantasında saat 10 dan 12 ye kadar yapılacağı alakadacana ilin 
olunur. 

( -
Defterdarlık ilanları 

Bağlar başında maa arazi merhum Mevki Cinsi No: su Mıktarı ziraı Muhammen bedeli 
lira Bahri Paşa haneleri Uskürdada Sulh p d'k dd • T 1 2919

_
1

6 2062 
· d S)l2)930 • en ı ca esı. ara mahkemesın e pazartesı on . . , 350 

dörtte satılacaktır. Dosya 930)26• Balada mevkıı ve cinsi muharrer bir kıt a tarlanın mülkiyeti 
(ı) 27-10-930 tarihinden itibaren 21 gün müddetle müzayedeye çıka· 

FIRSATTAN iSTiFADE EDiNiZ rılmı~br. Verilen bedel haddi Jiyıkında görüldüğü takdirde 16-11· 
930 tarihine müsadif pazar günü saat 15 ten 16 ya kadar Karta\ - Bağlar başında maa arazi merhum 

Bahri paşa haneleri Üsküdarda sulh 
mahkemeside 8)12)930 pazartesi on 
dörtte satıJacaktır. Dosya 930)26 3 

malmüdürlüğünde alım ve satım komisiyonunca aleni ıurette mü
zayedesi icra kılınacağından taliplerin yevmi mezkurde teminat 
makbuzlariyle komisiyona müracaattan ilan olunur. 

ALJNJZ . _;. SATILIK - Az mustamel bir hibe- Jatanbul 4 üncü icra dairesinden: lstanbul dördüncü icra memurluğun• 
Sinci keşide 11 Kanunevel 1930 dadır. jf ~ ret kürk manto zincap kürkünden pa- A. Galip Beyin Hatice hanımdaki a- dan: 

- ; Jantin ve Şam mamulatından fildişi ve Iacağından dolayı mahcuz ve furuhtu Şevket Beyin Şükrü Efendideki ala· 
JJüyük ikramiye 50 000 sedefli ut Galata, Minerva han No .35, mukarer olan Ortaköyde Tarçm soka- cağının temini için mahcuz ve furuhtu 

' her gün 12 1)2 - 2 1)2 kadar müracaat. ğında kain e8ki 7 - mükerrer yeni 11 mukarrer Sultan Selimde Çeraği Hanı· 
ıd11rf~ (3) na. 17 numaralarla murakkam bir tara. za mahale.~inde atik Haraççı cedit Bod 

~ /! l,~l~~Bl~l~~jijl 1 ~J I ~J 1 mIDl~l" HANIMLARA. _ Mağazamızda i . fı ermeni kilisesi mektebi bahçesi ve bir rum sokağında eski üç defa mükerrer 
tihdam edilmek üzere makasdar ve 

8
_ tarafı Pişmisoğlu sokağı ve bir tarafı yeni 4, 6, 8 numaralı maahane arsanın 

a la VekaA letı•nden•. tış memuru hanımlara ihtiyaç var.;._ Panayot menzili ve bazen oymacı arsa- dörtte üç hissesi otuz gün müddetle ihıı 
tabyada Osmanlı Bankası civann:a sı ve hazan mumaileyin arsası ve bir ta- lei evveliye müzayedesine konulmuş .. 
Hanımlar Pazan. rafı Tarçin sokağı ile mahdut 980 zira tur. 

Kapalı zarfla milnakasaya konulup 8 Teşrinisani 930 tarihinde 
ihale edileceii ilan kılınmış olan Mersin Vilayetinde Tarsus Adana 
yolundaki Keloğlu köprüsünün inşaatı için yevmi muayyeninde talip 

ter tarcıfında tekltf olunan bedeller haddilayık görülmüş olduğundan 
inşaatmın aynı şerit dairesinde 22 Teşrinisani 930 Cumartesi i\inü 
saat on beşte yapılacak pazarlık neticesinde ihalesi tekarrür et
miştir. Taliplerin yukarıda yazılı gün ve saatte Nafıa Vekaleti 
mUsteşarlık makamında mUteıekkcl komisyonda hazır bulunmalan 
ilin olunur. 

1 Devlet Demir yolları ilanları 1 
--~------
Samsun - Sivas Hattı işletme 

Müf ettişhğinden: 
Hattımıza lüzumnu olup ocak mahalleri ve miktarları aşağıya 

yazılan balastm ih aç, ihzar ve hattın beı metre yakınında, ölçü
lebilecek tekilde yığılması işi ayn ayn kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur: 

1 - Kilometre 253 - 600 da hatta beıyüz metre mesafedeki 
ocaktan (4000) metrcmikip; beheri (260) kuruıtan. 

2 - Km. 256 da hatta ikiyüz metre mesafedeki ocaktan 
(3500) M. 3 beheri (230) kuruştan. 

3 - Km. 260 d hatta ikiyliz metre mesafede ki ocaktan 
(3000) M. 3 (230) kuruıtan. 

4 - Km. 263 - 500 de batta Uçyüz metra mesafedeki ocaktan 
(7000) M. 3 beheri (240) kuruıtan. 

5 - Km. 273 - 800 de hatta elli metre mesafedeki ocaktan 
(5000) m. 3 beheri (210) kuruştan. 

Açılmış olup talipler tekliflerinden bu fiatlardan yüzde kaç 
kurut tenzilatla kabul edeceklerini sarahaten ve bili şart zikre
deceklerdir. 

MOnakasa ve ihale 7-12-1930 pazar günü Samsunda işletme 
Müfettiıliği binasında yapılacaktır. 

T eminnt para veya mektuplarını havi zarfla tenzilat teklif 
zarflarının üçüncU bir zarfa konarak ıartnamenin taraflarmdan 
imza edilmit bir nüshasile birlikte o gün saat 14 de kadar MD
fettişlik idari işler Kalemi Amirliğine verilmelidir. 

Şartname ve mukavelenamelerden beheri elliıer kurUJ muka
bilinde Ankarada umumi idare veznesi, Istanbulda Haydarpaıa 
işletme mllfettişliği veznesi Samsunda işletme müfettiıliği vezne
sinden alınmalıdır. 

* • .. 
Haydarpaşa ve civarında mukim demiryollar memurin ve müs

tahdemininin muayene ve tedaYileri zımnında her gün gidecek 
doktorlar için bir otomobil kiralanacaktır. 

Bu işe talip olacak otomobil sahiplerinin işle~me mOfetti~liği 
tahrirat kaleminden tedarik edecekleri ıartnameyı okuyarak ışbu 
ayın 20 ıncı perşembe ~nü saat 15 te Haydarpaşada icra ediJe.ce~ 
mOnakasaya 100 li~: teminat akçesini hamil oldukları halde ıştı-
rakleri ilin olunur. 

(5) ve sırf mülk 1350 zira mahalli ile mah- Ahşap kapıda girildikte, zemini mal· 
lut bir kıt'a arsa elyevm ikik hane ve ta dö;;eli methal koridor üzerinde üç 

ZABITANA VE MEMURLARA. - bir barakanın ancak sırf mülk muay- oda bir mutfak vardır. Koridor sonun· 
Tak~itle satış. Hnnımlar, Beyler için yen mahalli otuz gün müddetle ihalei da zemini malta döşeli Uzeri sundurınıı 
her nevi yünlü, ipekli kumaşlar - Ha- evveliye müzayedesine vazolunarak 300 bir çatı ile me tur adi bir hala ve bJf 
zır, ismarlama elbiseler, mantolar, mu- lirada talibi uhdesine olup bu kere yüz kapıyı havi bahçeye kapısı bulunaD 
şambalar, ayakkaplar, lastikler, soşon· de beş zamle ve on beş gün müddetle bir taşlık vardır. Bahçe duvarile ikiye 
lar ve saire. ihalei katiyye müzayedesine vazolun- ayrılmıştır. Bahçede meyvah altı ağııÇ 

lstanbul, Dördüncü Vakii han içinde muştur, mezkur mahallin umum mesa· vardır. Hane adi taştan yapılmıştır. pe 
Unyon Koltesriat. hal sathiyyesi 1350 arşın terbiinde olup rununda borçlu oturmaktadır. Hududll 

(9) derununda arka tarafta 44 arşın ter- sağ tarafı Emanet malı arkası 1274 h•· 
PARA KAZAN:\IA_K_l_S_T_E_R-MISI· biinde bir kat ahşap kolübe ve önünde rita numaralı mahal sol tarafı 1268 h~ 

NIZ? _ Hanımlara, Beylere kolay bir 56 arşı_n terbiinde taş mahzen mevc~t ri18; numaralı mahal cephesi 9 metreli1' 
iş. lşiniz olmadığı zamanlardan istifa- olup hına harap ve sokak tarafında hır tarık. 
de edeceksiniz. 2 _ 4 arasında müra- kat dıvan kaakirdir, öndeki hanenin Mesahası mahallen gayri munyyc1' 
cant: zemin katında elvan çini taşlik ve iki a- olması ve senette yüzü 4,85 ve mesah~ 

Jstanbul Dördüncü Vakii han içinde ralık üzerinde bir merdiven altı bir he- bermucibi çap 70, 53 diye yazılıdır. se. 
Unyon Koltesriat. la yüklü bir oda zemini kırmızı çini ha- netteki me~aha ile 50 metre terbiinde tıı 

(6) rap mutbah ve üst katta bir sofa üze- nayı muhtevi olmasına göre hali haıı~ 
--------------- rinde birinde camekan ön Un de tara!'la emlak piyasası ve mevkii nazara alııtS 
HALiS KANLI. - Beyaz Legorn, ve bir yükU havi iki odalı olup boştur, rak tamamına tahmin olunan 350 Jiı11' 

Kırmızı Rod, Siyah Bres, Sarı Orping· arka taraftaki kulübede zemini çimen- kıymeti muhamminenin % onu nis~e
ton piliç ve horozlar. • to avluyu havi aralık üzerinde iki ufak tinde pey akçelerini müstashiben talı~ 

Kızıltoprakta Papazbahçesinde M. oda bir halayı havi olup derununda lerin 928)15901 dosya numarasile 18)~ 
Nurettin tavukhanesinde cumaları re· kunturatonun hitamina ikki ay kalan 930 tarihinde ~at 13, 30 dan 16 ya ıcıı 
kabet kabul etmez fiatlerle satılmakta- mahiye üçer liradan altı lira ile Gaspar dar Istanbul dördüncü icra mcmurW 
dır. ve Karabet Efendiler sakindir. Diğer ğuna müracaatleri ilan olunur. 

(7) hanede mahiye on iki lira kira ile ke· . . ~ 
-------------- za kunturatosunun hitamına iki ay ka- lstanbul Malıkemeı Aslıye uç 

TAKSlTLE ISMARLAMA - lan kunturatla Kamil E. ~akindir, hah- Hukuk dairesinden: . 
35 Liradan hazır 12 liradan iti- çede bir kuyu dört erik ve armut ayva Müddei Atanaş Kukuli Efendi tıı~e 
baren elbiseler, paltolar , mu- gibi yirmi kadar ağaç vardır, kıymeti fından müddei aleyhl\fme Ana aleyh•:,. 
şambalar. Hergün ıaat 9-2 ara- muhahammi~esi 4:>3 Jira olup talip olan i~a.me e:ledi.ği boşa.oma dav~ı ~r:~e-

d S it h mında banka- lann kıymeti muhammenenin yüzde o- lının muddeı aleyhın mahalh ık ·ıı 
sın a u an ama . . . h 1• t• b · k r·, .. et J 

1 d D
'k h d nu nıspetinde pey akçesi olarak 92S) tının meç , u ıye ıne me nı ey ı,, _...9 

ar sırasın a ı raoyan anın a hı·- '"dd t• f d cC'"' . (l 8036 dosya numarası ile 4)12)30 tari- nen te ıg ve mu e ı zar ın a ı.1• 
bır numaraya müracaat. O) hinde saat on dörtten on nltıya kadar vermediğinden tahkikat günü tayiıt ıtıt' 

milll~ll~lll~ ooıın1111111mıı~ı~ııooı~ııııı Sultan Ahmette Adliye AArayı binasın- lın~ış ve yev.mi tahkikatta dahi geltıJ<l• ,....--------------""i da İstanbul dördüncü icra memurluğu- mesıne mebnı hakkında gıyaben. tn 141 
1 Zayller 1 na bizzat veya bilvekale müracaat eyle- kat icra ve mahkem~ye _ıevdile_ıc~ ıd 
L.. ---------~-·-':"':""-!! meleri ilan olunur. lınan muhakeme netıcesınde mUdd 11itı 

Bursa Liıesinden almış oldu- diayı vakii sabit olmuş ve tarnfe~ıt· 
ğum tastiknameyi zayi ettim.Yeni lLAN boşanmalarına karar verilmiş oldtl 1' {i-

sini alacağımdan eskisinin kıy- lcrayi ticaret etmekte bulunduğum dan tebligat ,makamına kaim 0111111 

meti yoktur. Şarçuyu Kebirde Terzibaşı sokağında zere işbu ilam ilfıne~ 
Bursa lisesi sınıf ıo dan 122 HamdL 5, 7, 8 ve 9 numaralı dükkanları ve tica- ·ycısl' 

- l\lünakasa ıJ~)nı 
Daruşşafaka Lisesi müdürlüğünden : 

Talebeye muktezi (342) kasket 
(301 pelerin (500) fanile (1000) 
çift çorap (1000) mendil (40) 
takım hademe elbisesi pazarlık 
suretile mUbayaa ve imal edile
ceğinden talip olanların 20-11-
930 perşcnbe günü saat onda 
Nuruoımaniyede Cemiyeti ted
risiyei Islamiye merkezinde bu
lunmalara. 

reti terkeylerim. Li8eler Mubayaat Komisyonu rs 
lflerhum Halil Efendi birader zadesi tinden: . O' 

Salilı fstanbul Erkek lisesi pansı)' 
11 

.. 
ı-~t-n_b_u_l_i_k_in_c_i _t-ic_a_r-et_m_a_h_k_e_m_e_i_n-den: nunda yapılacak inşaatın kaPll ,t 

1. 7 • . ünU sa lcra dairesine bilmüracaa konkorda- evve ın ıncı pazar g 
1 

.. j 
· "ha e"' to akti talebesinde bulunan tüccardan dörtte kapalı zarf usulıle 1 l rı1' 

Vitali Levi ve mahtumu Ef. Jer esbabı takarrür etmiştir. Talip olaıı 9 i• 
mathiplarile konkordato nktetmiş, kon· }(otı' 
kordato evrakı ile komiser raporu be- tekliflerini Galatasarayda •t ft 
rayı tastik mahkemeye tevdi kılınmış syonumuza vermeleri, şerıLI bol 
olmasına binaen yevmi tetkik olan 22) keşifleri görmek için Istat1 
11)930 cumartesi ggünü saat 13,5 da a- Erkek lisesine müracaa~ 
lakadaranm mahkemede ha~r hulun· - JJıtPı' 
malan ilan olunur. Mes'ul Müdür; Refik 


