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Şidd~tlı bıT makale 

Musolini harpten bahsediyor 
İtalya Başvekiline göre tahdidi tes

lihat boı laflardan ibarettir 
41Ömre i'Ulllp teslihab bırakanlann vay haline 1 

M. Musolinl 
ı.:.._ !taıya baı~ekili Sinyor Muso· 
aqq cenaplan Deyli Ekspres ga
ltteaine yazdığı bir makalede 
~Yrupadalri sulh cercyanların
dııı babıetmekte ve bunun için 
~kubulan içtimalann laftan iba
t~t kaldığını, çünkü bütün me
dtniyet Aleminin korkunç harp 
~•kineaini kuTvetlendirdiğini ıöy· 
tlbektedir. · 

Sinyor Musolini daha sonra 
diyor ki 
• 41 Avrupanm bugüokll vaıiye· ..... -• 
--~. --.. _... -- ı, _ _ı_ -· _.. 

~r ııilibinlik hakikati g5remeı. 
~~~rupa mil::~lerin,:_ 

.· Ağaoğlu 
\>eni bir fırka te
•~kkülüne ihtimal 

vermiy9r. 

~~111cara, 22 (Telefon) - Ağa 
r, Ahmet Bey buifin ekspres
aer:;bri111iıe geldi. Kendisile 

, 1 tbn. Bana tunları söyledi: 
~.:- Yeni bir fırkanm teıek· 

1111ae .b . t'1clci 1 tımal .yermiyorum. Te-
~... :.erverlerden haberim yok
dtt ıı arhk hususi hayata av-
ı. - etrrı· · ~iı 11 adamlarız. Muhalif ka-
ot..,,1 ı Ye kanaatimize muvafık 
t~ •ıı lcanunl~n kabul etmiye-

ı_ J:"~tiıİ D • k d' : 
~\tQJ ueyın en ısı gazete çı-

\, 'Y•c.lrhr ,,,ti . 
~~. file., KtUabyaya gitti. o

~. ı;-~t~brikaaile meıgul olacak
t~_-,' ... 1 Bey de !'~ID • buraya 
~ .. 

yalnız bütçesine bir nazar atar
Hk milletlerin paralannı nereye 
harçettiklerini görllrilz... Avru-
pada 6yle milletler vardır ki hn
kOmet varidatınm hemen yarısını 
tealibata harcediyorlar... Bütün 
dtlnyadaki harp hazırlıkları pek 
Yasi bir mikyastadır. Her milletin 
ıerbatleri nzerinde kaleler yapı· 
hyor Ye askerlerin naklini kolay
laştırmak ve çabuklaşbrmak için 
askeri demiyoll•n uzabhyor ... 
Onun için ıulh sözlerine, parle
mentolardaki demagojik nutuk
Jara, Cenevredeki laflara inanan-

lar, Avrupayı süpürecek ikinci 
felAket karşısında kendilerini ha
nrlıkıız bulacaklar ve sulhper-

ver kuzular müthiş kurtlar tara
fından yutulacaktar. » 

Sinyor Musolini daha sonra 
şu sözleri söyliyor: 

« Atide ne olacak ? Korkunç 
rekabeller, milletleri felakete sü
rükliyecck mi? Bu katil adamları 
durduracak birşey yok mu? 

Bugün bu ümit çok zaiftir. 
Bugün bütün Avrupa bir çık

maza sapmışbr. Avrupayı idare 
eden Ve~say muahedesi onu iki
ye b1>Ilifl:llllr. ~nlln tifr klsmı 
muahedenio tebdi ıini, diğeri tcb. 
dil edilmemeıini istiyor. 

Bu vaziyet devam ederse, kor
ku ve şüphe devam edecektir ... 
12 senedcnberi harbi takip eden 
iıhraplar ve sarsıntılar içinde 
yaııyoruz, nihayet teslihat yar1· 
şına girdik. 

ltalya bu yarışa mani olmak 
!çin çok çalışh. Başkaları dur
dup zaman, biz de durmağa 

bazmz. Fakat bütün Avrupa si
lahlanırken her millet kendi mU
dafaaama dikkat edecektir. » 

Sinyor Musolini makalesine ıu 
s<Szlerle nihayet Yeriyer: 

"Bir sulh siyaseti, bize harp 
hazırlığı siyasetinden daha çok 
muvafıkbr. Fakat bir çok kom
tularımız, kılıçlarını biJiyor Ye 
tüfeklerini temizliyor ken biz sa
kin duramayız. 

"Sulh istiyoruz. Fakat herıey
den evel milli birliğimizi ve ırki 
mirasimizi müdafaa mecburiye-
tindeyiz. Veyi · o memlekete ki 
milli haysiyetimize tecavüz eder 
ve bizi milli varlığımızı müdafaa 
için cidale silrükler. 

« Şayet bir cidal vuku bulacak
sa, biz o cidalden mağlup çık
mama~a azmetmişizdir. ,. 

Ankara susuz kaldı 
Ankara, 22 (telefon) - Anka

ra Uç gündenberi ıusuzdur. Pat• 
lıyan bornnun tamiri henDz ik· 
mal edilemedi. 

V-A- K-1-T 
ın 

3 Cindi tertip hediye 
kuponu : No. 42 

Gazi Hz. 
ün akf&Dl Amaayadan Sama 
suna hareket buyurdular 
Amasya, 22 (A. A.) - Reisicümhur 

Hazretleri saat on bu~ukta Turhala 
gelmişler ve hususi trenle Amasyaya 
hareket buyurmuşlardır. Turhal hal
kı kadın erkek ista!':yonda bekliyor· 
du. Amasyadan gelen vali meb·uslar 
ve belediye reisi ve kolordu kuman
danı Turhalada Reisicilmhur Hazret
lerini selamlamışlardır. Tren saat 
12,30 da Amasyaya muvasalat etmiş 
ve istasyonda biriken binlerce halk 
reisicümhur Hazretlerini aıı~,şıamış· 
lardır. 

Gazi Hazretleri Amasya belediyesi· 
ni teşrif buyurmuşlar ve öğle yeme
ğini burada yemişlerdir. Bu akşam 

Samsuna hareket buyuracaklar ve o
rada en az iki gün kalacaklardır. 

Samsunda kendi evlerinde ikamet bu· 
yuracaklardır. Samsun valisi Kbım 
Paşa Gazi Hazretlerini Amasyada 
karşılamıştır. 

Tokattan Amesyıyı 
Tokat, 22 (A. A.) - Reisicümhur 

Hazretleri bu sabah Amasyaya hare
ket buyurmuşlardır. 

Arr eaya Orta mektebini 
ziyaret ve ·halkla hesbühıl 
Amasya, 22 (A. A.) - Reisicümhur 

Hazretleri Amasya orta mektebini 
gezmiş dershanelerde talebeye sual
ler sormuştur. Gazi Hazretlerinin 
birinci sınıfta talebeden kaldırdığı 
bir çocuğa irat ettiği suallerle talebe
nin cevaplarını tashihen verdikleri i· 
zahat bilahssa Türk tarihi ile Anado
luya Ekezire ve Mısmı gelen. ilk 
Türklerin kadiın medeniyetleri ve 
menşeleri hakkında çok canlı bir ders 
mahiyetinde i8i. 'ReisicUmhur Hazret
lerı mektebin mfizesinde Amasya me· 
zarlıklanndan getfrllmf§ eski ve ye
ni insan kafası ile alakadar olarak 
bunlar hakkında mektep müdürün· 
den izahat aldılar. Mektepten sonra 
Cümhuriyet Halk Fırkasına teşrif bu· 
yurdular. Burada fırka aıalannı ve 
halk mümessillerini kabul buyurarak 
memleket işleri hakkında uzun müd
det hasbühalde ve irşadatta bulundu
lar. Reisicümhur Hazretleri saat 17 
de hususi trenle Samsuna hareket 
buyurmuş1nrdır. Halk tarafından ha· 
rarc!le alkışlandılar. 

Tetkik heyetleri 
Tayin edildıkJerı mınta

kalara gidiyorlar 
Ankara, 22 (telefon) - Halk 

fırkası teşkilitile meıgul olmak 
lizere Nafi Atuf ve Refik Beyler 
Çankırıya, Rasih ve Şemsettin 
Beyler · Antalyaya hareket ettiler 

Millet mechsi nde 

Ankara, 22 (Telefon) - Mec
lisin bu günkll içtimaında ka
zanç ve içtimai muavenet vergi
ıi teklifleri layihası bilkümetçe 
geri ahnıldı. 

Bütçede bazı münakılalar ya
pıldı ve içtima perıembeye bı
rakıldı. 

Maliye V. iyHcşiyor 
Ankara, 22 (Vakıt) - Maliye 

vekili ŞnkrCi B. iyileşmektedir. 

Varidat müdürü 
Ankara, 22 (telefon) - Maliye 

veklleti varidat umum mildOrU 
Konyadan döndO. 

Fransız sefiri . 
Ankara, 22 (telefon) - Frnn-

aaz ıefiri bugün buraya geldi. 

Bugün 12 sayıfa 

Çocuk sayıfaları 

Sayısı 5 Kuruı 

Şehirde gijnün meselesi • 

Su derdimiz nedir? 
lstanbul Bizans zamanında, 120 se· 

ne evel ne kadar su sarfederdi, 
bugün ne kadar ? 

8~~"' 2amaft\ftCU 
A nAM AA~INA 

z~ 
L.İTııt• 

lıtanbul Şehir mecliıi eYelki Elde mevcut malumat bize 
gün hararetli bir içtima aktede- ancak1817senesinin su vaziyetini 
rck şehirde ıu vaziyetinin iyi ol- kat'i rakamlarla göıterebiliyor. 
madığına Ye bunun için de Ter· Bu malümata nazaran mc:ıkür 
kos şirketinin ya imtiya7.ına bi- t •bt h · 1 t b l B v ı 

arı e ıe rm ı an u ve eyog u 
tanı yermeğe yahut la tesisatı sa- tarafında bulunan abaliıine adam 
tan almağa karar verdi. Şu içti-
maın harareti ve ıu karar gös· bşına yevmiye 25 şer litre ıu düıe
teriyor ki Iıtanbulda esaslı bir biliyor. O seneden sonra Bcyoğ· 
surette t~tkike değer bir meı- lu taraf1nda nüfus birdenbire 
ele nrdır: Su meselesi. artmaya baılamıştır. Bu tezayüt 

Bittabi bu meselenin ve bu 1870 senesine kadar davam ct
vaıiyetin bir tarihi, bir hali, bir mit ve o tarihte lstanbul halkına 
de istikbali vardır. l§te biz ıeh- yine şahıs başına 25 litre su düş· 
rin bu büyük derdini bütün bu tüğü halde Beyoğlunda bu mik
umumt hatlar tizerinde yürüye· 

tk.k tt•k tar 10 litreye dücUyor, hatta ya-rek te ı e ı . w 

T etkikimiıe nazaran Jstanbulda zın S litre bile zor temin olunu-
au mes'elesinin tarihinde fU nok· yordu. 
talar zikre değer: Umumiyet itibarile bir şehirde 

. lstanbul au ıırtiyatının tarihi adam başına laakal 15 litre su 
Bizanslılar zamanında su, so· -.erilemeıse orada su buhranı 

kakların ·temizlenmesi, sulanması olduğuna hilkmolunur. Şu itibar 
gibi umumi iılerde kUUanılmaz, jle 1870 tarihinde lıtanb\kl pil• 
fakat evlerde, evler.in, <havuz ve rinde büyllk bir su buhranı hü· 
hamamlarında aarfolunurdu. Bi· kOm ıürOyordu. Bu buhran o 
zaiıshlann en ziyade milreffh bir umanın hükumetini bu meseleyi 
bale geldikleri zaman ıehirde 
glinde (12000) metre mik'abı su tetkike ıevkelmiş ve muhtelif 
urfolunurdu. O zaman fehrin teıekküller tarafından muhtelif 
nllfusu · takriben ( 400,000 ) kiti projeler yapılarak şehir sularının 
olduğuna göre adam batma yeT- tanzimi dilşünülmilştür. Hükumet 
miye· isabet eden au miktan bu projeleri birer birer tetkik 
vasatı olarak (30) litre idi. etmiı, kimisini kabili tatbik ~ör-

Biıanslılar el' an baka yası gö- memiş, kimisini pahalı bulmuıtu. 
rülen su mecraları ve kemerler Ya· Nihayet 1874 tarihinde (Ter
sıtaaile tebrin bu ihtiyacını temin koı) tirketinin projesi muvafık 
etmekte idiler. k 

ıörUlmüf ve bu bapta i tartna· 
Şehir Türk idaresine geçtik-

ten sonra etrafta mevcut ıular me ve imtiyazname Nafia neıa• 
retince kabul edilerek şirket teçeşmeler, bentler vesaire vaaı-

tasile istifade edilecek bir hale · ıiaata başlamıttır. O zaman ya
getirilmiştir. Bittabi, bu meyanda pılan bu tesisatın azamt siası 
Bizans menbalarile yeni bulun· ıebre yevmiye 27000 metre 
muş menbalardan iıtifade edili- mik'abi su verebilecek bir halde 
yordu. idi; ıartnamede ise azami veya 

•Pl"IAUllBtn91.,... -·~.__,.;_,_ ..... _____ IBR ... _. .... INW1• 1 A 

Nedir bu çehre yahu? 
- Nasıl Çehremi aamayayun, 'ltlzimld ile· kavga ettim, 

danlclı bir türlü banfDIJyor. · · 
- Mat buat cemiyeti reiaiae milracaat et. O darsmlan 

barıfbı:maamı _ blJir. · · . 
• 



1\1aarit n1üstr.şarı bu~ün 
şehrinıizde Vakıt okuyucularının dert ortağı 

Ankara, 22 (telefon) - Edir
nede yeni açılan kız muallim 
mektebinin küşat resmini yap
mak ilı:ere maarif müsteşarı E
min Bey 1stanbu1a hareket etti. 

Samsun tütüncüferi ve inhisar 
neler söyledi. 

haremi hakkında 
"Açlıktan, sefaletten mahvoluyoru 

m11MHn.,.....1~,t11118NıınHt111111'1t111M1•m....,..,...... 

asgari bir hat tayin olunmuş de
ğildi .. 

Bugünkü vaziyet nedir? 
Bugün herhangi bir asri şe

hirde su ihtiyacı ne hal ve 
ne miktardadır, bunu tetkik 
icap eder: 

Bir şehrin ıu ihtiyacalını iki 
kısma ayırmak mümkündür: 

1) Hususi 2) umumi ... 

Ankara, 22 (Vakıt) - Sam
sun tUtüncüleri ve inhisar M. 
Behçet B. Maliye müsteıarının 
riyasetinde toplandılar. 

Samsun tütüncüleri tüttınleri
nin bir kısmının inhisar idaresi 
tarafından alınmasını istediler. 
içtima yarına kaldı. Samsun tü
tUncülerinin tekliflerinin kıımen 
kabulü muhtemeldir. 

Behçet .B. hakkında tahkikat 
yapıldığı haberi yalandır. 

Behçet B. bana dedi ki: 

- Samsun tütüncülerinin el
lerinde fazla ıstok var. Bize sat
mak İstiyorlar. Bunları bütçenin 
müsaadesi nisbetinde tatmin ede
ceğiz. idaremiz memurlarının da
ha iki sene bareme ithal edil
miyeceii doğru değildir. Bunun 
için yeni bir kanun yapmak la
zımdır. Getirdiğim bütçeyi Ba
reme göre tanıim ettik. Bütçe
miz henüz tetkik edilmektedir. 

" Beni on sekiz yaşında iken zorla evlendirdiler; tim 
babam bana parasız çıraklik ettiriyor. intihar 

etmeği aklımdan geçiriyorum ,, 

Bir okuyucumuz bize şu mek- Bir posta kutusu ltizı 
tubile dert yanıyor: Tophanede C:ihangir mahallesi 

"Ben on yedi yaşında iken kından aldığımız bir ı·arakada d 
babamın icbarile evlendim. Ba- yor ki: "Cihangir mahalle.sinde b 
bam ağaç torna ustasıdır. Dük- yangından enel bir posta kutusu 
kam vardır. Bende onun yanın- dı. Yangınla beraber o da yandı. S 
da çalışıyorum. Fakat ne aylık yenisi konulmadı. 16 senedenbeıi C 
veriyor, nede giindelik. gide, Firiizağada inşa edilen evle 

Huıusi ihtiyacat evlerde yı
kanmak ve saire için sarfolunan 

~~~--------.+.-------~~-

Bir zamanlar Babamın yanın- partımanlar bu mahalll'lerin ahal 
dan çıkbm. Fakat diğer esnaf pek çak arttırmış olduğundan Cihn 
usta oğlu olduğum için beni yan- Firüzağa, Sıra.c;elvi ve Sormagir m 
larında çalıştırmıyorlar, iş ver- leleri sakinleri mektuplarını po~ 
miyorlar. Ben naçar Babamın vermek için birer buçuk kilometre 

su ihtiyacıdır. 

Umumi ihtiyacat ise sol<akla
rm sulanması, lağamların yı
kanması, yangınların söndürUl
meıı ıçın belediyenin muhtaç 
olduğu sulardır. Asri bir şehirde 
bu ihtiyacın asgeri miktarı, 25 ı 
huauıi, 25 ı umumi olmak olmak 
Ozere nüfus başına 50 litredir. 

Halbuki buglln lstanbul şeh
rinde ihtiyacın bu akalli derecesi 
bile temin olunmamaktadır. Çün
kü tesisat tamam değildir; 
sonra umumi su sarfiyatı da 
tabiatiJe fazla olamamaktadır. 
Zira sokaklar yıkanmağa mü 
sait değildir, kanalizasyon ta
mamlanmadığından lağamlar 
yıkanmaz. 

Şehrimizde hususi sarfiyat, 
adam başına yevmiye (25) litreyi 
bulsa bile umumi sarfiyat mik
tarı bu saydığımız sebeplerden 
ve si atılı ndksanJıtından dolayı 
azdır. 

Tevfik Rüştü B. 

Cinevr• konf er an sın da bir 
temennide bulundu 

Cenevre, 21 (A.A.) - Bütçe 
sarfiyatının tahdidine ait tetki
katını ikmal eden tahdidi tesli
hat ihzarı komisyonu f nğiltere 
heyeti murahhaaası tarafından 

liç sınıfa ait bütçelerin mütema
yiz bir surette tahdidini telkin 
eden teklifini 7 reye karşı 8 rey 
ile reddetmiş ve Fransa heyeti 
murahhasası tarafından dermeyan 
ve Sırp heyeti murahhasası ta
rafından muzaheret edilen ve as
keri bütçelerin heyeti mecmuası
nın tahdidini iltizam eden teklifi 
2 reye karşı 19 rey ile tasvip 
etmiştir. 

Bunu müteakip komi.yon mu
kavelenamenin "malumat teatisi,, 
"ahklmı mevcudeye muhalefet,, 
şikayetler, "yeniden tetkik ta

lepieri,, il~ .. gibi huausatın tensiki-
ne miltaallik maddelerin müza-

Şimdiki halde Istanbulun al- keresine başlamıştır. 
dığı yemiye su miktarı şu ra- Komiıyon, 8 Azadan mlirekkep 
knmlarla ifade olunabilir : bir komiteyi mukaTelenamenin 

Bir günde : tensikine ve bilhassa daimi kon-
Beııtlerdeki sulardan yemiye trol komisyonunun teıkiline mil

(5000) , Kahtane sularından is- taallik muallak tekliflerin tanzi
tifade eden Hamidiye suyu(lOOO) mine memur etmiştir. M. Litvi
Halkalı ve ona civar sular (1500), noff, mukavelename proJtsının 
T erkos gölti ise (27000) metre Sovyet hllkOmetini kat'iyen tat
mik'abı su verir ki mecmuu (35000) min etmemekte olduğunu beyan 
metre mik'abı su eder. ve memleketinin mukavelename-

Son istatiıtiklere nazaıan Is- oin ettkik ve kontro]il ile alAkadar 
tanbul ahalisi (600) bin kişi ol- olmaktan istinkaf edeceiini ilave 
duğuna göre bu hesapça adam eylemit çünkU bu projenin 
başına yemiye isabet eden suyun teslihatı hakiki ıurette kat'iyen 
mi~tarı (58) litreyi bulmaktadır. , tahdit etmemekte olduğunu slSy-

( Bitmedi) lemiıtir. 

" V AKIT ,,m tefrikası: 12 

Son dakika 
---!~---Gazi Samsunda 

Samsun, 22 - Gazi Hz. ıııaat 
21 de halkm aamımi tezahürlerile 
Samsuna vardılar. Bütün halk 
meserret içindedir. Gazi Hz. H. 
F. merkezi olan kendi evlerine 
inmişlerdir. Halkın candan gelen 
tezahüratı karıısında balkona 
çıknııılar ve halka teşekkürlerini 
beyan buyurmuşlardır. 

Havzadan geçerken 
Havza, 22 - Gazi Hz. Havza

dan geçerlerken hatk tarafından 
şiddetle alkışlanmıılar ve halka 
ihtiyaçlarını sorup lizım gelenle
re not ettirmişlerdir. 

Jran ve Türk- Ynnan 
itilafı 

Atina, 21 - Iran hükümeti Türk 
Yunan itilafına büyük bir alaka gös
termiştir. 

Iran hükOmeti Yunan hariciye nazı
rından itilafın mahiyeti hakkında iza. 
hat istemiş, l.L .Mihalakopulos ta lrann 
tatminkar teminat vermiştir. 

Gazi muallim mektebinde 
Ankara, 22 (telefon) - Maa

rif vekili Esat Bey bugün Gazi 
muallim mektebini teftiş etti. 

n LAWU W WWWU t lft91umtllllllllllm 

Tilrkiye hariciye vekili muka-
Telename projesinin her memle
ket tarafından mlisavi surette 
tatbik edilmesi için teminat is
temiştir. Mumaileylı, memleke
tinin teıkili mutasavver komis
yonda bütiln devletleri müsavi 
muameleye mazhar olmaları ta
lebinde bulunduğunu beyan 
etmiıtir. 

d safeleri olan Taksim ye Tophane p yanın a gündeliksiz çalışıyorum. 
larına veya Beyoğlu postahanesin 

Fakat benim zevcem var. Bsbam türmek zahmetine katlanmnktadı 
evede bakmıyor. Ben ne yapayım, Bunun temadisine meydan verme 
birkaç defa intihar etmek iste- ve halka bir yardım olmak üzere 
dim. Belki de bir gün intihar e- hangir ' 'eyahut Firüzağn camilt 
deceğim, açlıktan, ıefaletten ma- tekrar bir kutunun konmasını rlcıı 
foluyorum. ı · erız., 

Küçük i\l u s tnfapışadı Yeni yolda 5 Biz de bu mahalle ahalisinin P<' 
numara lı evde Uzun çarşıda ıığaç tor- kul ve haklı olan mütalebatımn is' 
nacısı Screfettin. arzularının teminini posta ba,.,müd' 

ıııımıumımmnn ınmnıaıtınınn11nınınmın1Hıunmtumuttnnnmttutttı1ttttt:mmıtmua c. ~ 

lzmirde at varı şiarı ğünden temenni ederiz. 

Sivasta musiki mekte Muvaffeki)etıe yepıldı 

lzmir, 21 ( A.A ) - Reisicüm
hur Hazretlerinin himaye ve baş· 
vekil ismet paşa hazretlerinin 
riyasetlerinde yarış ve ıslah en
cümeni sonbahar birinci hafta 
at yarışları icra edilmiştir. Bi
rinci koşu satış koşusu idi. Me
safesi 2 bin metre olan bu ko
şunun ikramiyesi 400 liradır. 
Birinci Celal beyin Folespuvarı, 
ikinci Tahsin beyin Nonanı gel
miştir. 

ikinci koıu 3 ya'tanda v~ ç 
koşu kazanmamıı yeri( ve Arap 
erkek Ye dişi faylara '~~liıustu. 
Mesafe 1200 metre ikramiye.i 
300 lira olup birinci Hakkı 
Efendinin Meftunu ikinci Halil 
Efendinin Talisi gelmiıtir. 

Üçüncn koıu 4 Ye daha yukarı 
yaşta ve hiç koşu kazanmamış 
yerli ve Arap at Ye kıuaklara 
mahsustu. Mesafesi 1600 metre 
olup ikramiyesi 300 liradır. 
Birinci Hilmi Beyin Reyhanı 
ikinci Veli Efendinin Sanini UçUn
cU Bin başı Ahmet Beyin Dervişi 
gelmiıtır. 

Dürdüncn Y emiı koıusu idi. 
3 ve daha yukan yaştaki halis 
kan lngiliz at ve kısraklara mah
ıuıtu. Me1afeıi 1600 metre ve 
ikramiyesi 700 lira olan bu ko-

1 - 25)10)930 tarihli Yakıtta "5 
gençliği bir içtima esnasında,. yazıs 
çıkan gurup musiki mektebinin ht 
mecmuasıdır. 

2 - 1/11/930 da Sivastan bahsed 
ken "Gençlerin toplanarak bir mil 
yurdu vücude getirdiği ve bu teş 

lün yapmak istediği bir müsamere) 
lamaz .. cevabı \'erildiği kaydedilml 

Sivasta bir musiki cemiyeti yıı 

musiki yurdu namile bir teşekkül . 
tur. Bir ilk musiki mektebi vardır. 

Konservatuvar musiki muallim 
tebine tn1ehe hazırı :an bu hususf 
es sese ruhsatnamei resmiy~yi hai 

Ge~en sene bir eğlence için yiJ§) 

müracaat edilmiş fakat reddediJmt 
tir. Tashih buyrulmasını hürmetle 
zeylerim. 

Siııas Uk mektep musiki şt 
Muzaffer 

tmımın11nmn1111ııımımtıntt1unınımımnmnmmmmuıım11unnnon1111 

şuda birinci Akif beyin And 
nikosu, ikinci Ce1al beyin Vr 
gaskonu üçüncü ETliya zade ft 
fik beyin Mispikesi gelmiştir. 

Beşinci koıu 4 ve daha yuk• 
yaıtaki yerli ve Arap at ve "' 
raklara mahıuıtu. Mesafesi 2 
metre, ikramiyesi 400 lira ol 
bu koşuda birinci Tevfik beô 
Sedadd'ı ikinci Hüseyin Efen 
nin gtımUıü, üçUncil Süleyfll 
Efendinin Nasibi melmiıtir. 

içtimai, medeni kütleler arasın- temezler. Aza kanaat ederler .. Uy- ları yola getirmeye mahsuı tef 
da böyle bir sınıfın vücudu zaruri durabilirse çalarlar.. Bunlar U- küller var mıdl1'? 
midir? mumi hayatın kenarında tenebbüte Filezof Hikmetullah Efendi 

Bu sual ilk vehlede gar.ip görü- uğraşan medeniyet firarileridir. Di- vadide sahifeler doldurduktan• 
nür. Fakat tetkik te derinle,tikçe lenciliğe hakikaten muhtaç kalan- ra neticeyi fÖyle bağladı: 
meselenin orasından, burasından lar var ... Kendini bu ihtiyaçta gös- "Madem ki cemiyet bu ul\'fı , 
istifhamlar kabarır. tererek halka besletmeğe çabalı- laki, iktisadi malullerin cünıle•1 

Dilenci kendi batına hayat ihti- yanlar var .. Deliyi darünifaya, ma· düıtükleri içtimai sefaletten kıJtl 
yaçlarını tedarikten aciz kalarak rizi hastaneye, acizi, malulü darül- racak çareyi bulamamııtır. s~ 

- Kafiden de öteye Efendim .. ki ahır adresini vermelisin... gayre avuç açan yok yoks.ul adam- acizeye koyalım. Bu ihtiyaçlara ha· enaleyh her memlekette dilenc111 

Hiç ömrümde bir saatimin bu ka- - Edirne kapısı haricinde Hacı ~ır. Teseül fakirin gayesı demek- sredilen müesseseler bütün müra- vücudu zaruret hükmünü altı' 
dar para getirdiğini bilmiyorum... Recebin ahırı .. Deruninde iki bey· tır. caatltn kabule kifayet edebilecek tabiidir. Her güukü iratlan rn•• 

Duaya itikadın yok ki ellerimi gir ile dört etek bir de bendeniz Bütün inıan~arı bu son. me~el.le- adet ve geni,likte değildir .. Bunlar !arını korumıyan ailelerin difeıt 
kaldırıp ta bana verdiğinden çok mukimiz. Her sab h hepimiz de ça le dütmekten vıkaye kabıl mıdır? dan bazılarına ya para veya kuvvet 

1
._ d ... • ı ...:"'tl L ber ' 

A . k . . . ıge ogru oUKU arını Jla fazlasına nail olman için hakka lısmaya gider. Geceleri yine toplaA Herkes sayıle kazanmayı, azan- li tavsiyeler ve iltimaslarla gırılır. k b " .. k b. k 'f d ... ld'r ~ 
• w • w . • me uyu ır eıı egı ı · 

yalvarayım.. nırız... dıgını yolıle sarfetmegı ve elzem Her hasta, her malul, her acız, her .. 
1 

• 'h d Gô 
· · · d · · · A · · 'ktk k 'd ı · · bT ·? B ·· . l ce ya teseu ve ya ınb ar ır. - Sen bu hımmetlerını ua ıle - Cenabı hak cümlenızı sayınız ı ısat aı e erını ı ır mı · ugun dilenci bu terefe erebilir mı? ften k b 'k' . ds 

· f · · b ld w k d.. ·· ' len vu uat ta u ı ısı araınt para kazanılacağına manan sa dıl- de meşkôr etaın.... u ugunu yer en yarını uşunen- yani içtimai vazifesinden kaçan ser I kt d 
ca ama a ır .. lere sakla ... Allaha ısmarladık .. A- - Eyvallah .. Eyvallh... ler azdl1'. serileri ne yapalım? Burada tutu- o· . h b · 

8 B ·· b ld b ·· · . . - k ılencı soluk, asta enzı, ,,; ziz dilenci.. - - ugun u um ugun yerım ya- lan seraerı dıger memle ete suru· ff' J<ır· 
l k f 1 f F·ı f H"k il h Ef d' d' ı Ali h k · t kk··1·· ram parça mundar mütea ın ·) - Uğurlar o sun büyü i ezo .. ı ezo ı metu a en ı ı- nn o sun a erım eve u une lür. Orada yine serseri ya§ar. Bun- . A '. ·bi ı 

Dilenciliğe dair daha fazla mahi lenci Süleymandan dinlediklerini bağlanıp gidenler çoktur .. Terbiye- fetıle ortada sarı hır sefalet gı rJi 
mat almak istersen gene buyur... kendi felsefi mütalealarile karıttı· den, temrinden kültürden mahrum ~ k k i bl iki'· ret nümuneıi olarak görünıııe 1f,I 

L.. ·· " I" b · b .. k k t d ft · t' k 1 · l b d t k 1 Bu uJ)onu e.s P r 1 Ç l l l' 1 'nden - uzum goru ur e en aenı u- rara o a §am no e erme geç ı. a an ınsan ar e ave e o,ar ar. a ışmıyan ara, ge ır en 
11 tün dilenci1er menfeatine bir kon- Kimsenin uzun boylu mefgul olma- Tekrar vahtileımek istidadında riniz; bir .sıra kponu ge- la masraf yapanlara, bu rne~e 

ferans vermem için mükellef bir sa- ya luzum görmediği bu bahisten dırlar. Pek çoklarımıza tabii avare tiren VAK, Tın turU1 turlu heykeli ona doğru yürüdük]erı f 
lona davet ettiririm. muazzam bir meıele çıkarmaya uğ- hayat iyi gelir. Güçlü, kuvvetli di- hedivelerinden birini betini ıe~dirmek için belki İfe 

- Olur .. olur... rafıyordu.. lenciler vardır. Halkın mürüvvet ve rar. 
- Yalnız sen bana sur haricinde Hayat ta dilenci nedir? ıefkatini ıuiistimal ile çalıımak is- /<endi seçip alacaktır (Jjjuncdi) 

1 • , 



Hanedan 
1 Beyoğlunda bir tecavüz J 

.. 

Turran f.ıinyiın ltitc:ar kadın ~azctcci 

Çirkin bir vak'a 
Mac4r gazeteic•i Madam 
Komanp4 dav4k 11ttıl11r 
Evvelki akşam saat 2 radde

lerinde Macar gazetecisi Madam 
Komany, Beyoğlunda ki Macar 
kulubünde verdiği konferanstan 
çıkmış Ye yanında genç bir ka
dın arkadaşı olduğu halde El
hamra pa1ajına doğru ilerlemiıti. 
Madam Komanyın yanındaki ka· 
dın Elbamra pasajında duruyor
du. Onun için Elbamra pasajı 
kapısında bir müddet durmuşlar 
ve Madam Komany evine gitmek 
üzere bir otomobil beklemiştir. 

Bu aralık kendilerine doğru 
iyi geyinmiı dört genç ilerlemiş. 
içlerinden birisi Madam Koman
yının yanına sokularak kendisine 
alelekser o cıvarlarda her kesin 
yolunu keser münasebetsis kadın
lara yapı · an bir teklifte bulunmş
tur. Ma1am Komany bu sözleri 
Pek tabii olarak reddP.ıli-o=-yu
'11na sokulan gencin fi'Ji tecavü
ınne maruz kalmıştır. 

Bu eınada, gazeteci kadınm 
haleti rubiyesi pek gariptir. Çtin-
kii ke d" · • · • b" • n ısını, aıyası ır suı kaste 
~anız zannetmiştir. Sebebi de 
ır az evvel verdiği konferansta 

Macariatanı iıtili etmiş ve bi; 
f 0 k arazisini zaptemiş olan miJ
Vtler aleyhine söz söylemiştir. 
k e buna yakın bir ıebepten de 
~adın bir Macar iazeteci sui 
aıte maruz kalmıştır. 
B·T· b ~ u un unları aklından geçiren 

il adam Komanyı kendisine el 
~ t de taarruza geçen kimseye 
,,~rıı tid~etle ~ildafaaya Ye 
h ltıdat, dıye bagırmağa batla
~ ile~, mütecaviz genç kadının 
~~rın k d' . . 1 -.k e, en ısını tutmıya ça ı~an 

"' adaşlarının müdahalesine rağ
\ ... ~tı atılmıı ve yumruk tekme 
~llij • , 

P.f 8 onu dövmeğe başlamıştır. 
~()l'lfadam Komanyın feryatlarına 

ııl"1ı ~ '-ı~k erantan çıkmış ve evine git
aıııle~ı ~-.~e ~l~n Macar konsoloshanesi 
!n ""·ıt ~~ ıltıbı yetişmiş ve poliıe de 
[f. s~ . ~~t vermiştir. 
1iJeıı'ı1' t~ı~ lldam Komanyın imdadına 
i al-"

1 '~'I ~ l<onsoloshane katibi de bu 
1' ı~ ''( . 

.1 rrı~' l'j~ iencın m8nasebetsiz söz-
1 di\e'1 ~ib lllaruz kalmııtır. 
Lbet ~; ~-lat:Yet gelen polis mütecavizi 
ldit· ti! 44ttı.,'-ray merkezine götlir-

c;ô~ '. dır· dıı.1' ~•ile çocuğu ve bir Banka· 
ıısJ\.~ ilkold:1ur olan bu genç, ka· 

. ~~·~er ~- komiur beye şiddetli 
benzı, ıa· · )t · k . "' •nı gil rınıı, ar adaşlan ken-
:aff•"·bİ ·~fiu ge: \kle ı:aptetmif lerdir. 
llet gı ı;Jİ ~l'tttin S ~hzadcbaıında Emin 
rünıııe f b•ydi~'hallesinde oturan Re· 
·indell \\ ~hıta IA 
u roeıe ~l'llıa tı~ gelen muameleyi 

> • -ı ve M d K 
dükleı1 ~ ~~a . a anı omanyının 
lki işe ~t~ Yeneı hhbıye~ yapılmıştır. 

e tuıı •erd;ği raporda darp 
Ll5it111edil 

Azası Türk Tebası mıdır 
' 

Değil midir ? 
1 I C. H· Fırkasında I [[ -Osküdarda bir facia 
1 

Ali ve Cemil B. ler E ,_- : :. ~, q;"' - • 

akşama kadar · · -w 

meıgul oldular 
Halk fırkasının lstanbul teşki· 

il.tını takviyeye memur Ali ve 
Cemil beyler dün sabahtan ak
ıama kadar fırka merkezinde 
meJguJ olmUJlardır . 

Öğleden sonra vilayet idare 
heyetinin iştirakile bir içtima ya
pılmış, idare heyetinin geçen 
mesaisi ile müstakbel faaliyet 
tarzı hakkında görüıülmüştür. 

Bugün fırka merkezinde na· 
biye ve kaza reisleri toplanacak
lar ve kendilerile ayn ayn temas 
edilecektir. 

V6aıf B. v• ark•dıfları 
lzmlrde 

Cümhuriyet Halk hrkasının 
lzmir teşkilat heyeti lzmir meb'
uslen VAsıf, Celil Münir, Kars 
meb'usu Halit B. Jer. lzmire git
mişlerdir. Vasıf B. beyanatta 
bulunmuş ve teşkilatın nasıl ya
pılacağını izah ederek ezcümle 
demiştir ki: 

Mutemetlik mülgadır. Bun
dan sonra yalnız icabında mer
kez teıkiJat heyetinin vereceği 
karara tevfikan muhtelif meb'
uslar muhtelif mıntakaları mu-
vakkaten teftiş edecektir. Bir 
merkezde daimi surette oturan 
müfettiş olmıyacaktır. Merkez 
teşkilat heyetinin verdiği karara 
nazaran taşra hrka teşkilitı doğ
rudan doğruya fırkamıza meneup 
azaya tevdi edilecektir. Fırka 
azası toplanacak içlerinden arzu 
ettiklerini heyete intihap edecek
tir. Bu hususta hiç bir yerden ve 
hiç birimiz tarafından namzet 
gösterilemiyecek ve azanın itimat 
-.:tlcrck"'fntihap ettiği vilAyet he· 
yeti fırkamızın doğrudan doğru

Yaral&ııan memui-' Şükrü ef. 

Bir Polis 
Bıçakla ağır surette 

yaraJ~ndı 
Evvelki akşam Uıküdarda ağır 

bir cerh vaka'aıı olmuştur. Ya-
ralanan Üsküdar Çinili polis 
merkezi memurlarından Şükrü 
efendidir. Yaralayanların Kasap 
Ömer ile arkadaıları arap Arif 
ve Nevnt oldukları anlaıılmııtır. 

Bu adamlar bir köşe başına 

saklanarak Şükrü efendiyi bek
lemişler ve geçerken üzerine 
atılarak batından bıçakla tehli
keli surette yaralamıılardır. 

Bu taarruzun, o civarda halkın 
huzurunu ihlal etmelerine mani 
olan, Şükrü efendiye karşı ha-
sıl olan igbirarlarından ileri gel
diği anlaşılmaktadır . 

Tıp fakültesine kaldırılan Şük
ril efen.dinin yaraıı tehlikelidir. 
Cariblerden Ömerle Arif yaka
lanmışlardır. 

Defterdarlıkta 
ya mfimessiJi bulunacaktır. 

Merkezle irtibat ve muhabere- Komisyonlar geldi 
yi bu heyetin reisi ifa edecektir. 
Bu suretle, kuvvetle ilmit ede
rim ki fırkamızın Muhterem azası 
kendi teşekküllerine büUin ruh· 
larile, kalj:'lerile ve candan sahip 
olacaklardır. Muhtelif vazifelerin 
bir fırka azası üzerinde temer-
küz ettirilmesi kat'iyyen bertaraf 
edilecektir. 

Milli vazifemize ve inkilabımı
za timsal olan fırkamızın bu ye
ni faaliyetlerind~ tamamen mu-
vaffak olacağına ve zaten bize 
müteveçih olan halk ekseriyeti 
azimesinin arzu ve emelleri mu
ayyein Ye salim hedeflere isabetle 
tevcüh edeceğine tamamen iti
madım vardır. 

Vasıf B. bir suale cevaben: 
- Yapılacak teşkilAtta muh

telif hislerin tesiri altında her• 
nasılsa yanlı, bir yola girmiş 
vatandaşlardan fırkamızla yeni· 
den çahımak istiyenleri samimi
yetle arkadaş olarak kabul ede
riz.,, Demiıtir, 

eserleri ıarabatle bildirilmiştir. 
Dün, gencin arkadaşları 

Madam Komanyıya müracaat 
edederk kendisinden af talep et
mitlcrdir. Böyle bir hadiseden 
ıonra en doğru yapılacak ıeyin 
bu olmuına rağmen, haddizatin
de bu hareket kat'iyyen •ffedile· 
mez bir harekettir. 

BOtün bu hadiseye ıebep olan 
sui tefehhtlm, lstanbulun en ka
labalık caddesinin, muayyen bir 
saatten sonra münasebetsiz ka· 
dınlar tarafından işgal edilme
sidir. 

Bilhassa şimdi ismine "Kallavi 
sokağı,, denilen sokaktan hiç hir 
namuslu kimse yüreği hoplama
dan geçmiyor. Her şeyden evvel 
bu sokakların temizlenmesi la· 
zımdır. 

Yen~ tahrire ay başıda 
başlanıyor 

Müsakkafat vergisi tayininde 
esas olmak üzere yakmda şeh
rimizde bir tahrir yapdrcağım 
yazmtştık. Bu işle meşgul olmak 
üzere teşkil edilen üç komisyona 
mensup aza Ankaradan ~ehri
mize gelmişlerdir. Komisyonlar , 
bir iki gün içinde Fatih mınta-
kaıında faaliyete baılayacak
lardır. 

Hazınenin zarar etmedıği 
anlaşıldı 

Istanbul defterdarlığı l ırafın· 
dan Anadolu ajansma verilen 
bazı ilanlar için alınan bedelin 
yerinde olmadığı ve bu suretle 
hazinenin izrar edildiği hakkında 
bir gazetede yapılan neşriyat 
üzerine defterdarlık tahkikata 
başlamıştı. Bu tahkikat netice· 
lenmiş ve hazinenin mutazarrır 
olduğu iddiasının doğru olma
dığı anlaşılmıştır. 

Bilet ba vH eri 
Teyyıre cemiyetınc:en daha 
fızla kAr istemene kerar 

verdiler 
Aldığımız malumata göre dün 

lstanbuldaki bütün tayyare pi-
yanko ser bayileri toplanarak 
umumi bir içtima aktetmişlerdir. 

Toplantıda piyanko biletlerinin 
günden güne rakabetten düşerek 
satışın 50 binden 35 bine indiği 
zikredilmiş ve her türlü rekabetin 
izalesi için birleıip bazı tedabir 
ittihazı kararlaştırılmıştır. 

Birlik ilk İf olarak kendilerine 
satıştan verilen komisyonunun 
% 1 arttırılması için piyanko 
müdürlüğüne müracaat etrr.iş 

aksi halde biletlerin pek az sa
blabileceğini bildirmiıtir. 

1 muhtelit l'!lahkemelerde 1 
rark .. lnqiliz mahkemesinde 

dün altı davaya b4kıldı 

Dün Tilrk - lngiliz mahkeme· 
sinde altı davaya bakılmıştır. 

Birincisi Hıristo Dragonisin 
lngiltere hükumeti aleyhine aç
tığı davadır. Hıristo Iskenderyede 
müsadere olunan 650 kilo cigara 
kaiıdının bedeli olarak 9188 
Mısır kuruşu istemektedir. Bu 
dava reddedilmiştir. 

ikincisi Kıristin Baltazar tara-
fından hükümetimiz aleyhine açıl
mıştır. 1913 te İngiliz tabiiyye· 
tine geçen Kıristin zaptolunan 
emlakinin iadesini ve beş sene
lik icar bedelini iıtemektedir. 
Dava kabul edilmemiştir. 

Diğer üç dava Ekserciyan 
ailesinden Kevork , Jerald , 
Amin Mariye aittir. Bunlar da 
gayri menkul mallarının iadesini 
istemektedir. Bu üç dava hak
kında da ademi kabul karan 
Terilmiıtir. Son dava Aptüllatif 
efendinindir lzmirde lngili:ıler 
tarafından zabt olunan eıyasının 
bedeli olarak 220 lngiliz lirası 
iıtemektedir. Bu da kabul edil
memiştir. 

Adliyede: - -
Aralarını a9tığı ıc;ın •.•• 
Bir kaç gece eYvel Taksimde 

pansiyon ıahibi Hatiçe Hanımı 
vurmakla maznun olarak Sırrı 
Ef. isminde bir genç yakalan
mıştır. Maznunun Melahat ismin
deki sevdiği bir kızla arasını 
açtığı mülahazasile pansiyon 
sahibini vurduğu neticesine va-
rılmış, kadının yolunu bekliyerek 
vurduğu noktasından evrakile 
birlikte adliyeye gönderilmiştir. 

Musclini Ahmet hakkındaki 
karar 

Komünistlik propagandası yap
mak maddesinden muhakeme 

f_ Beynelmilel yankesiciler 

Burada vakalandılar 
Beynelmilel yankesici kedın 

hudut harici edilecek 

Oç sene evci şehirimizde ya
kalanarak hudut haricine çıka· 
rılmış olan beynelmilel yankesi-
cilerden Evdoksiyanın bir müd· 
det evvel istanbula girdiği po-
liıçe haber alanmış •e kadm 
yankesici aranmağa baılanmıştır. 
Bir kaç giln evvel bu meşhur 
yankesici Dolapderede bir ahba· 
hının evinde yakalanmıt, polis 
müdllriyetioe getirilmittir. Şeb· 
rimize sahte bir iıim ve pasa
porUa giren bu kadın yankesici 
buglln hudut haricine çıkarıla· 
caktır. 

Romanya vapurları 
Seyahat edecek gazeteoilere 

tenzil6t yapaoek 
Romanyada alakadar makamların te

şebbüsil üzerine "Service Maritime Rou· 
main" Seyrisefain idaresinin. Romanyaya 

meslekt bir gaye ile gidecek olan bilumum 
ecnebi gazetecilerin~ navlun ücretlerinde 

yüzde 50 tenzilAt yapmağl kabul eyledi~ ve 
acentelerine bu yolda tebligat yapoğı 

Romanyanın Ankara sefarf'tinden bildiril
miştir. 

edilen Musolini Ahmet hakkın
daki muhakemenin tahkikat saf-
hası bitmiştir. fstanbul ikinci 
ceza mahkemesi, yakında kara· 
rını bildirecektir. 

1111ııııuııııııııııuıııııJ11mı111111ıuııuı111111mıu1Atınu11mnınııırnuunıı11ı1111ı11nuınııııını1111UnUHtQılınu11111rına"""'"' nmııuı111f'luw1"1M11rıııımH"11nmımı11ıuıut om umnttm 

Türk - lngiliz mahkemesi 

Aptülhamit veresesinin davası 
Sabık hanedan azası Türk tabiiye

tinde mi. değil mi ? 

Dünkü muhakemeden bir inbba 
Dün sabah saat onda TUrk - lngiliı mahkemesinde dava ika· 

lngiliz muhtelit mahkemesinde mesine haklan olamıyacakları· 
Aptulhamit Yereselerinin lngili:ı nı iddia etmiştir. Ncıim Mazli· 
hükumeti aleyhine açtıkları da- yah B. hanedan azasının yalnıı 
vaya bakılmıştır. Aptulbamidin vatandaşlıktan iska ve Türk la· 
varisleri Irakta bulunan emlakin biiyetini muhafaza eylediklerini 
mandater olduğu için lngilterc söylemiıtir. lngiliz vekili cevap 
hükumetinden iadesini istemek- vermiş, bu meselenin Loıan mu· 
tedir. ahedenamesinin 65 inci maddesi 

lngiltere hükumetinin vekili ahkamına giremiyecegini ve 
mi.iddeiler vekilinin temsil sala- mahkemenin salahiyeti haricinde 
biyeline itiraz etmiş, milddeilerin kaldığını beyan etmi9tir. Nesim 
vekili Nesim Mazliyah B. yeni Mazliyah B. bu emlakin lngiliz
Yekaletnamcler ibraz etmit ve Ierin ittiği gibi Lozan muahe
temsil hakkını isbat etmiştir. denamesinin '60 ıncı maddesi 
lngiliz vekil Türkiyede haaedan hükmüne ithal olunamıyacağı ve 
azasının hudut haricine çıkarıl- bu kabil emlak için iki hüku
mış ve kanunen vatandaşlık metçe kabul olunmuş •c 
hakkından mahrum Ye Türk "Abantiko,. tesmiye edilen bir 
tabiiyetinden iskat edilmi' ol- listeye dahil bulunduğunu iddia 
duk!arını ve binaenaleyh vere- ve bunun tahkikini talep etmiş· 
senin Türk tabiiyetinde olamıya· tir, Muhalceme kararın verilmesi 
caklarını1 buna binae.11 de Türk için talik edilmiştir. 
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Sütunlarda Seyahat . ..-
' \ '. 

Hala mı mütegallibe? YAZAN : Ömer RıUJ - 67-
u va kıt,, Beyşehrinde bir mu-

allimin başına gelenleri 
azdı. Bir muallimin, nerede o

lursa olsun hürmetten baıka hiı
lerle karşılaımaaı insanda fena 
tesirler bırakıyor. 

Mahşer 
Yazan: H. G. Wella N .. kled~n : Hasan Şükrü 

~----------------.. B ru • a. a • aa ·" işitiyor fakat an kencelerle ezdim. Ve nihayet öldürdüm 
1amıyordum. Daha çok şeyler yaptım. By rab !. küfre 

Medineden yeni bir kafile gelmiş, 
Yemene, lraka adamlar gönderilmişti! 

Soma, bu son vak'ada haka
ret g(>ren sade bir muallim de
ğildir. Hadisede hak ve alyde 
tekmelenmittir. Beyteluinde bir 
başmuallim, derin bir qk ve 
gayretle çahfırken, ka•abamn 
qrafının gayz ve kinine uğramıı. 
Bir kere demokratlığını ilin et
mİf bir hilkftmetİll hudatlan 
içinde eşraf ve lyanbğın ne de
mek olduğunu ant.yamayız. 

Halk arasından bir ınmrenin, 
bir memura ceza tertibinde ise 
anarşilerin en korkuncunu gören
lerdeniz. 

Gazetenin yazdığına g6re, mu· 
allim, halka yeni harfleri &tret
mek için çok çalıım19, konfe
ranslar vererek, bilgilerini arttır-

mıya uğraşmıı. 

Halk dediğimiz kiitle çok 
hauaıtir. Sezişlerindeki kuvvet 
6lçiilemiyecek kadar büyüktür. 
Genç hocanın cömert kalbindeki 
kaynağı ıezmiş ve sevmişler. 

Amma eıraf denilen zllmre 
bundan kuşkulanmıı ve bir gün 
zavallı genci tenha bir yerde 
pusuya düıürerek öldilreaiye 
d8vmüşler. Eğer cesur, mert bir 

jandarma yetif meseymiı biçare 
ölecekmif. Hoca hakktnı ana 
baba hakkından llst tutan bir 
millet için bu ne acı bir vak' adır!. 

,, Haaiseye bir bqka zaviyeden 
n9ı4&Jl.2'. b1'ıkP.hm ve farzedelim ki 1 

muallim kabahatlidir, günabklr-

dır. Memlekette ifleoeo günah 
ve cürümlerin tedibi halka mı 
kalmııtır? Tllrkiyede bir "Linç,, 
modası var da bundan biz mi 
haberdar değiliz? 

Şurasını açıkça slSyliyeyim eı
raf, Ayan denilen miıtegallibe, 
ilimle bilginin memlekette yayıl
masına yan gözle bakmak ister-

ler. Çilnka yayılan ilmin, onlann 
tahhm yıkacaiını bilirler. Etraf 
çocuğu ile rençper evlldı ara
sında bak farkı, himmet aynhğı 
pzetmiyen yeni, ıuurlu mual
lim onlann nazannda zararlı bi
rer mahlüktur. Kunetle olmaza 
hile ve dolapla ezmiye çahfır. 

ÇOnldl halkla temu eden o 
•enç, çocuklardan sonra çocuk
lann babalanm da ıilkip uyan
damıya, onlara kendi baklanm 
tanıttırmıya baılamıştır. Bu gay-

retin ne fayizli neticeler verece
tini bilen tahakkllm kurtlan, itle 
en sonra bu zulüm ve iıkence 
yoluna dökülüyorlar. Bu ha
beri veren gazete, işin adliyeye 
aksettiğini ve muhakemenin ya
kında baılıyacaianı da bildiriyor. 
Benim gibi elbette hilkQmet de 
hadisedeki zehirli noktaları g6r
mUştlir. Yapılacak muamele de 
ko)'ulan teıbis kadar sert ve 
amansız olacaktır. 

Vara - ra ra- kadar vardım. senin uluhiyetini çal-
Yan uyanık bir halde haykırdım: dım.'' 

-Allahım! ne korkunç gürültü bu!? - Uluhiyetimi çaldın.? Buna cesaret 
Ra-ra-ra-ra- Tara ra-ra.. ettin ha!._ 
- Eh- yeter artık!. - "Evet kullann senin yerine bana 
Uyandım ve bir müddet bekledim. taptılar .. Senin huzurunda diz çökecek 
Ben neredeydim acaba? yerde benim ayaklanma kapandılar ve 
Ta· ra · ra -ra.. sonra sen de benim canımı aldın ey 

- Aman yarabbi! sağır oluyorum. rab!.." 
Sffler gittikçe yükseliyor. AJlah yavaş yavaş kaşlannı kaldır-
toorra • torra - ra - ra. dL 
Kendi sesimi işitmek için bağıra ba- - "Bir muharebede öldürüJdüm. 

ğrra söylüyorum. Cehenneme girmek içinde huzuruna gel 
- Artık bu sonuncudur. dim. Azametin önünde yalan ve riyaya 
Tooorrrra ! sapmadan günahlarımı birer hakikat o 
Bu son patırdı ile mezarımdan fır- lnrak bütün beşeriyet huzurunda ikrar 

tadım. tik gördüğüm şey mezar taşı ol ve itiraf ediyorum.,. 
du" (Acaba onu kim yapmıştı!) .. Sonra Sustu .. Yüzünü daha iyi tetk;k et. 
servi ağaç1annı, uzak-ta köpüklenen de tim. Bana beyaz, mağrur, asil ve kor
nizi ve tarafımda sayılması kabil olmı- konç göründü. (Milton) un (Satan) ı· 

yacak kadar büyük insan kütlesini, mil nr hatırladım. 
!etleri, kıralhkları, her asıra ve her nes Allah ileri doğru iğildi. ZaJim kıralı 
le ait çocuklarını, semalara kadar yük- elile kavradı. Daha iyi görmek ister gi 
selen bir anfiteatr üzerinde toplanmış bi avucunun iç.ine koydu. Ta~h kıral Al 
gördüm .. Ve tam karşımızda gözleri lahın a,·ucunda adeta küçük bir nokta 
kamaştıran beyaz bir buluttan yapıl· olmu:.tu. 
mış muhteşem bir taht üzerinde Allahı - Allahın sesi yükseldi. 
ve bütün meleklerini gördüm.. - Oku!., 

K:ıpkara ve dehşet saçan yüzünden Melaike okudu .. Kıralın yüzü değiş· 
(Ezrai1) i, kılıcından (Mikail) i, henüz mişti. Garip garip bakıyor. anlaşılmaz 
yerine konmamış trampetinden büyiik işaretleı· yapıyordu.. Hiddeti, azameti 
melaikeyi tanıdım.. kaybolmuş aciz, korkak bir mahlük hali 

- "Çabuk ol! .. defterini açmış mele- ni almıştı .. 
ği görüyor musun?" Cüce adam iyice Melaike sefil adamın rezaletlerile 
görebl1mek için etrafımızdaki kalabalı- dolu olan sahifeleri dikkatle okudu. 
fın arasından, üzerinden başını uzatı- Herkes gülüyordu. Hatta krrahn işken· 
yor, yerinde duramıyordu. cesine uğrıyan peygamberin yüzünde 

- Herkes burad- Şimdi (Darvin) bir istihza belirmişti.: 
in burada olup almadığının öğrenece- Melaike okumağa de\'am etti: 
ğiz.. bak?- Uzun boylu ve ciddi yakışık - "Ve sonra bir gün oburluktan hu 
h bir adam Allaha görünmek için ça- sule gelen asabiyetle ... ,. 
bahyor" lşte bu (Duke) dir. 1''akat ah! - ''Hayır, hayu onu hiç kimse bil. 
matbaacı (Priggls) te burada- Matha- mez. Böyle bir şey olmamıştır ben çok 
acılara ben daima hayretle bakardım, fena bir adamdım. Fakat böyle divane 

(Priggls) çok zeki bir adamdır. Fakat o ce şeyler yapmadım.,,- Melaike aldll'ma
nunı ne olduğunu §imdi öğreneceğiz- dan oturdu. Kıral haykırdı: 
Hepsini dinliyeceğim ve eğleneceğim.. - Ey rnp! Bunları herkese söyleme 

Taze havayı dişleri arasından ciğer yin hen pişman oldum. Pişman oldum! 
lerlne çekiyor- Za1im kıral Allahın avucunda utan-

- -ı'ariht şahsiyetleri de görüyo- mış, kızarmış. ne yapacağını şaşırmış
rum .. işte sekizinci (Henry).. Şimdi tı .. Allahın parmaklarından birine tır
her §eY aşiklr olacak... Foyaları mey. manmağa çalı~tı. 1'"'akat Allah buna ma 
dana çıkacak. .. ., ni oldu. Diğerine saldırdı. Onda da mu 

Sesini alçaltarak devam etti. vaf fak olamadı. Parmakların arasından 
- "Su önümüzdeki duran adamı gö- kaçmak istedi parmaklar kapandı. Se

rüyor musun?. vücudu kıllarla örtülü .. fil adam birdenbire Allnhm kolunun i
lşte bu (PaleoJithic) devirden kalma çine kaçtı saklandı. AJlahrn onu tekrar 
bir insandır_ Sonra-.,, insanJann huzuruna çıkarmasını bek· 

Fakat artık ona kulak vermiyorum. ledim, fakat Hitfu ilfıhi nihayetsizdi .. 
ÇünkU AJlaha bakıyorum- Mchiike sustu. llahi sesi yükseldi. 

lliht aesini duydum. - Diğer biri gelsin! 
- Hepsi bu kadar mı?. Allahm avucunda paçavralar içinde 
Melaike (Britiah) müzesinin okuma bir adam göründü. Yanımdaki cUce ku 

salonundaki katalotu andıran deftere lağıma iğildi: 
baktı. Sonra bizi sayar gibi durdu. - O halde cehennem Al1ahın yenle-

- Hepsi bu kadar!. rinde olsa gerek!-
Allah; kalabalıfl teftiş ederek. Sordum: 

T alba cevap verdi: 
- Biz ayaktakımlarından, bal

dırı çıplaklardan, hakkı tammıyan 

ve batılı inkar etmiyen, kendi
lerini müdafaadan aciz adam
lardan kaçtık ve buraya a-eldik. 

Zübeyr bu ağ11 sözleri bile 
kafi görmemiş ve söz söylemek 
için davranmııtı. Fakat Hz. Ay· 
şe onlann ikisini de düıündüren 
bir sual sormuıtu: 

- Siz Medinede :bulunduiu
nuz halde Osman nasıl öldürü
lebilir? 

Bu suale ZObeyr cevap verdi: 
- Biz Osmanı evlltlarımızla 

mndafaa ettik, fakat ayaktakımı 
köpürmüş bir ıey tanımaz, bir 
şeye hürmet etmez olmuştu. Da
ha beteri ayaktakımı vaziyete 
hakimdi. Onun için bir ıey ya
pamadık. Siz ayaktakımınan or
talığa kikim olmaaının ne de
mek olduğunu bilir miainiz? Bun
lar mukaddesat namına bir ıey 
tanımıyan, hiçbir hadisenin a
kibetine ehemmiyet Yermiyen, 
hesapıız, akılsız, fakat haris 
ve cllr'etkir adamlardır. Biz bun
lara karşı bizzat hareket etme
dik, çünkil hareketimizde bir 
faide yoktu. Çünkü bunlar bi
rımızı tanımazlar ve Osmana 
yaptıklarını bize yapmaktan çe
kinmezlerdi. 

Ayte bütlln bunları dinledik
ten ıonra sordu: 

- Bu mazereti kabul edelim. 
Fakat sonra ne olacak? Bütün 
bu ümmet bunların hükmu al
tında mı yafıyacak? .. 

Zübeyr devam etti: 
- Buna imkln yoktur, biz bu 

ayaktakımının kılıçlarına iatinat 
eden hllkumeti istemedik, Ali de 
böyle bir hnkumetin batma geç
mek fikrinde değildi. Fakat bü
tün Medine halkı n.ıüthiş teh
ditler karıııında onun eteklerine 
sarıldı, ondan medet diledi, o 
da halka yardım için, balkın bü
yük bir fe1'kete uğramaması i
çin bu iıi kabul etti. Biz de o
na biata icbar edildik. Buna rağ· 
men kitabın ahklmı tatbik edil
mek üzere ona elimizi uzattık. 

- Kitabın abkAmı tatbik e· 
dildi mi? - Haydi bqlıyahm dedL - Cehennem var mı? 

Melaike defteri açtı ve bir isim oku- - Tabii var_. Yanımdaki kadın atıl- - Hayır. Biz de onun ıçm 
du. "A,, ]arla dolu bir isim kulakları- dı: Medinede kalmak istemedik. Biz 
mızda aksetti" iyice anlıyamadım cün. - Susun da şu azizi dinliyelim! Medineden hareketten evel Ali-
kil cüce adam yanımda bağırıyordu. - "O; dünyanın kıralı ben de senin yi gördük. Yanımızda eshaptan 

Birdenbire küçük ,.e siyah bir yüz peygamberindim. İnsanlar bana inan- bir çok zevat vardı. Ona dedik 
bulutun arasından Ali ahın ayaklarına madılar •. fakat.. senin cennetini gören 
kadar yükseldi. Muht~şcm elbiseleri j. bir kimse için bunun ne zararı nrdır. ki, biz sana şöyle böyle biat el-
çinde soğuk n küçük çehreli bir adam Ne işkence, ne dayak, ne bıç.ak yara- tik. Bununla beraber katillerden 
dı başında bir taç vardı.. sı bana nzap ''erebildi. Senin UJuhiye. intikam alınmasını prt koştuk. 

Kollannı kavuşturdu. Kaşlanru çat- tin, senin azametin uğruna tırnakla- Burada Osmanın katline iştirak 
tı. nm söküldü, derilerim yüzüldü fakat ...... ._ •• __ ..... ,,,,.., ___ N __ 

Allah: ne ziyanı ' 'ar?" ce yaklaştık gördük ki: 
- Söyle dedi. Allahın yüzü güldü" Her ikisi de Allahm §efkat elbiseleri 
Cenbı işitebilmek için en mtımtaz - ••Nihayet paçavralar içinde, yara- içinde iki kardeş gibi yan yana otur-

bir mevkide bulunuyorduk. 1arımdan kanlar akarak, mukaddes acı muşlar-
- Cürmümü itiraf ediyorum!- lnrımı duya duya.",, Sıram geldiği zaman ben de oraya 
- Yaptıklarını bütün insanlar huzu - (Gabrie1) de güldü,_ ka~tım.. · 

runda itiraf et!- - "Kapılarının önünde .... ,, Allaha yaşamamız için bize bahşetti 
- "Ben bir kıraldım. Büyük bir kı- Bir taraftan melaike okuyor, diğer ği seyyarenin üzerinden kollarını sallı 

ral- Şehvetperest, mağrur ve zalim- taraftan aziz adam cennete nail olmak yarak nida etti: 
diın. Muharebeler yaptım. Memleketle- için yaptığı garip \'e nahoş şeyleri an- - "Ey kullarım! Şimdi beni anladı· 

Hakkı 'f arık ve ri harabezara çevirdim. Hanümanlar !atıyordu. Aziz adamın ihbaratı mahşer nız değil mi? Herbirinizin diğerinden 
söndürdüm. Çamuru insan kanından defterinde mucize ve ilham şeklinde pek az iyi olduğunu öğrendiniz değil 

()sınan Beyler saraylar inp ettim. Ey rap!. Şahit mi gösterilmişti. Aradan on sani- mi? İsterseniz tekrar tecrübe edin!-:' 
C. H. fırkasının tetki1't heyeti Jbnn. lşte yüzlerce, binlerce şahit! ... ,, ye geçmemişti ki o da Allahın avucun· AJlah n melekler kayboldu. Taht 
ına Manisa tetkilitım tetkik Ellerini bize doğru uzattı. da idi. lleri geri dolaşmağa hac:ladı. Ve görünmez oldu. Mahşer gözlerimden si 

. ~am l G" b' H kin - "Daha fenası- Bir peygaml>eri yine on saniye geçmeden istihfaf'kan·e lindi. 
ıçı:,:r~ an le ;e~n me ~au ;,._ iifale çalıştım!. Peygamberlerinden bi- merhametsiz meş~er huzurunda bir fer Şimdi güzel bir ülkenin ortasında-
T ey antsa me uaa rfat_ yat kopardı. Ve zalim kıralın utancın- yım. Eskiden gördüğüm memleketler-
man beyler bugfin GDlcemal - Penamberlerimden birini mi?.. dan kaçtığı yere o da kaçtı. Allahın yen den çok daha güzel çok daha mamur ... 
vapt1rile lzmir yolu ile hareket - "Bana itaat etmediği emirlerime lerindcki I.arnnlı'1-a o da karıştı". Ora- Etrafında geniş ve harikulade bir dünl 

!'MI olaadıjı i~ &ece, gündüz onu iş- sını görmek için bize müsaade verilin- ya ve münevver insanlar var. 

etmiş bir ıUrü adam var. Bun
lar liyık oldukları cezaya çarp• 
mazlarsa, netice çok fena olur. 

- Ali size ne cevap verdi. 
-Bize dedi ki, haklısmız, ben 

de bunu biliyorum. Fakat biz 
onlara hakim değiliz, onlar bize 
hakimdir. Benim bunlarla uğraş
mağa kudretim yoktur. Bugün 
fikirler üç dört fırkaya ayrılmış
tır. Bir fırka sizin dediğinizi di
yor. Diğer bir farka sizin dedi
ğinizin aksini söyliyor, üçüncü 
bir fırka, bambaşka bir fikirde 
bulunuyor. Biz ortalıkta sükune
tin teessüs etmesini, kalplerin 
heyecanlardan kurtulmaaını bek· 
leyiniz. Ondan sonra görütürüz. 
Biz Alinin bu sözlerini iyi telek· 
ki ettik. Ve bekledik. Birkaç 
gün aonra Ali, dıtardan gelen 
ve Medineye tasallut edenlere 
dağılmayı emretti. Hepimiz de 
bu emrin dinlenmesini, itaatle 
kartılanmasını bekliyorduk. Fa· 
kat öyle olmadı. Bunlar gene 
ıehirde Ye ıehirin etrafında kal
dılar. Makaatlan anlatılıyordu. 
Koca bir devletin mukadderatı
na tasallut etmek onlann hoşu
na ıritmiıti. Sonra korkuyorlar
dı. Buradan giderlerse belki ta
k ip edilirlerdi. Bu vaziyet kartı· 
sında kaldık, Aliye gittik. Ona: 

- Ne yapacaksın? dedik. 
O ela vaziyetin fena olduğunu 

an!ıyordu. Onun için bize baktL 
- Siz ne dersiniz? dedi. 
TD ba ona bir akıl öi!etti: 
- Benim, dedi, Basra<la -ııü· 

fuzum vardır. Orada beni tanır
lar ve bana hürmet ederler. Ba· 
na emret, ben kalkar oraya gi· 
der, sana yardım için hazırla· 
nırım. 

Ben de ilAve etfm: 
- Bana da müsaade et. Beo 

Küfeye gideyim, orada sana 11111' 
him bir kuvvet toplarım, emret
tiğin dakikada bu kuvveti iste
diğin yere gönderirim. 

Fakat Ali , bize itimat edenır' 
di. Bizden endişe etti, ve: 

- Durunud Düşüneyim, dedi. 
- Pekilil Dedik. 
Bekledik, bekledik Aliden ff1 

çıkmadı, kendisi bildiii gibi ~
1 

lilerini tayine baıladı. Ona ~ 
iire nasihat etti. Ona dedi ki~ 

- Hepimiz seni severiz, '' 
hürmet ve itaat ederiz, bu~ 
dikkat ve kiyasetle hareket 
dersen işlerin yoluna girer. ~ 
gün itlerini bozarsan her '; 
gaybedersio. Sen Osmanan t,> 
ettiii valileri yerlerinde b. ~· 
Bilhasaa Muaviyeye ve lboJ ' 
mire dokunma. Onların bıatll' JJ 
bekle, ondan sonra bunlr 
istediklerini azlet. 

Sat.lık ra vh•f~r ,;f. 
( ••... ) Jstanbul 0~gı 

setinden : kefİ 
Sönen ocağımıpn t~~ ,e 

dahil bulunan ( .... ) ' ~e fi 
kırmızı livha biJmi1~ye alı 
hktır. Talip olat1larııl pe?'.ı 111 

!> 1 n• 
sını hamilen mdderfl5 • 

ınüracaatları ilin olunur. JJ"' 
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Şin1di hapistedir ve " Oh ne iyt; beni de idam edecekler ,, Unutmak illeti 
diye SeVfniyor giiliip eğ/eniyor Her büyük harpten. her büyük m Bulgar Kıralı 

'~ ' ~ . .... ; 
.. . . ... . . 

ı--;:;============::;= tleleden sonra bir af karan çıkar. j Yeni bir dava 1 Büyük harpte gidenler öldü, kaç 
Katolik nikAhı kıydırmase sof

ya meb'usenanda konuıuldu 
Bulgar meclisi meb'usanında geniş 

so iyaJist fşrknsı meb'uslarından Gos
l>odin (Pastohof), Bulgar kanunu esa· 

•• lar kurtuldu harp bitti. Af çıktı gide 
Oldürmek mi istemişler? gitmiyen bir oldu. Hatta büyük h 

i inin 38 inci maddesine temas eden 
'"eliyyfahtın tabi olacağı cinsli mezehp 
hakkında bir istizah takriri vermiş n 
takririni ş usu retle izah etmiştir: 

nen her şeyden evvel sosiyalist ol· 
l'llakıa b~raber dinsiz olmadığımı da söy 
lem ı · · B · ı .. e { ısterım. enım an ayışıma gore 
arın asıl nikahı katolik mezhebi mu· 
lbince aktedilmiştir. Ortodoks mezhebi 
.~rine Sofynda yapılmış olan mera. 
111ı i e akti nikah sayılamaz. Kanunu 
sasi mucibince veliyyiahtın şark orto· 
0ks mezhebinde olması lazımdır. Yal. 
ız bu kadar değil bütün hanedan nes 
ilin ortodoks olması icap ede,r. Bun-
an başka evlatların babalarının mez- Son gelen merkez gazeteleri \ ·kız henüz rüşte varmadığınd~~ 
lebine tabi olmaları pek tabiidir. Pariı civarındaki bir kasabada nişan. olamamış. Bu hadise ı~ı 
. Bu izdivacıD harici siyasetimizin is· k cıkh hadisenin vukuunu gencı son derece meyus etmış 
ık pe a ı . . k . B' -arnctini değiştirip değiştimiyeceğini h ber vermektedirler. ve mbhara arar ver"?ışler. ır 
t~ bilmek isteriz. Den şahsan bundan 

8 
Növil kasabası zenginlerinden gün kasaba civarındakı ormanda 

~l>he ediyorum. Harici siyasetimizin, . buluşmuşlar ve Şuber kızı vur-
i111tdiye kadar olduğu gibi, bundan son M. Faberın 18 yaşında ve gayet duktan sonra kendi şakağına da 
ta da sulhperverane devam edeceğini güzel bir kızı varmış. Bu kız bir tabanca sıkmış. Silah sesini 
llaıtrlarımızın ağzından kat'iyetle i-;it· bundan bir sene mukaddem ka- duyanlar iki betbahtı gelüp kal-
~ek isteriz. İtalyanın, Fransa ,·e kü~ük saba delikanlılarından Hanri ~u- dırmışlar. Kızın yarası vahim de-
~ilar de\•letlerine karşı diğer baz.ı dev· ber ile scv:şmeğe ba~lamış. iki ğilmiş iyi olmuş. Şubere gelince 
ttıerdcn müteşekkil bir grupu ikame k d .. ).. d k l · d 
ttınek istediği ye bu ~ahadn hayli mu- genç bir müddet görüştü ten o .. a '! u~ en urtu m.u~ ı_se e 
"ar sonra ni,anlanmag~ a karar ver- gozlerı kor kalmış, tabıatıle bu fak olduğu görülüyor. Bizi de bu a· d 
tın içine düşmekle ittiham ediyorlar. mişler. Fakat M. Faber kızım ~inayet ~e inHha~ ha?isesine a : 

b ~ 1 Jıye vaz ıyet edup ama Şuberı Qarlcl siya8etimizin bu yeni istika· Şubere vermege razı o mamış ve h k . d h 
ltlet· • :. · bl h · t 1 l d mu a eme etmışlerse e ma ~ lllın b.zc, yenı r CZıt1lC ıazır a l u_ ........................ ~ .......... -·-·-· ........... u 1 111 il il Ulll k 
011tdan korktuğum ;~indir ki /ıükimıeti ki kırallık ,.e imparatorluklar suı~ut kemede ızın bizzat şahadet 
tel/Qkkuza davet ediyoruz. Biz sırp si· ettiği halde makamını hala muhafaza. ederek kendisini öldürmesi için 
11~etinin rejimini rıc bununla bir mil· va muvaffak olan birkaç hükümdar a· ı Şuberi tazyik ettiğini yeminle 
·~tıatsızlığı müdafaa cdemyi:. /Ju, bi· İlesinin biri de (İspanya) dadır. Dah::ı ifade etmesi Uzerine Şuber tecil 
ı11,ı tezimizin haricindedir. Yapılan doğmndan babasının vefatı ile tahta ile dört ay hapse mahküm ol
'lılh muahedelerine kar§ı mafjlüp mil· namzet olmuş bulunan kıral Alfonsun muş ve hapjsten çıkarılarak bü
letıet- arasında bir galeyan mevcuttur. kırk dört senelik saltanatı şu suretle tün bütün iyileşmesi için bir 

Sosyal demokratlar bu muahcdelerirı bugüne kadar devam edebildi. hastaneye götürülmüş. iş bu ka-
14llıarıc bir şekilde tadillerini temin Harbi umumiye yandan iştirak eden dar'a !.alsa jdi. hadisede gayri 
k ı .:_~:0-.--1-, ,.._a&--ı~ .,e.-.,...:.---.1-~.a .. V\! ırı ı.ı .. an..aao.ıa uğ-ro"11n:ran--ttn,-cıt 

,.,
0

111.1. cebren değiştirmek fikrindedir. bu kırk dört sene zarfında birçok ilıti· tabiilik olmazdı. Fakat mesele 
l Qkat bunu yapabilmek için lcizımge. laçlar geçirdi. Maamafih bunların .hiç bambaşka bir netice almıştır. 
'" kurweti de haiz değildir. birisi kıraIİık aleyhtarı olan fırkala· Şuber hastanede ikeıı kız onu 

IQ iliz kayserizmden ne kadar kazandık rın en kü~ük bir zaferini temin edeme sık sık ziyaret ediyor ve arasıra 
6/~şizmden de ancak o kadar kazana· di. kendisini beraber gezmeğe gö-
1 •l'ız. Daha fazla değil. Bulgar müda- 190 de profesör (Fran!"isko Fercr) türüyordu. Kızın babası da arhk 
Q{ıllı ırk cemiyetinin Sofyadaki nüma· (KıralAlfons) un emrile l\fonjuikte evladının evlenmesine mümanaat f?.0 e resmi geçidine ltalyan mümcssi· kurşuna dizildiği zaman İspanyol vn· etmiyeceğini söylüyordu. Bundan 
°'tıın de iştirak ettiğini teessürle lıabcr tanpervcrlerinin ayaklanarak kırallığı birkaç gün mukaddem kız yene 
~~1"1. Bu da mümessilin küçük bir ne· devireceği zannedilmişti. Öyle bir hare· Şuberi hastaneden alır ve e"Yine 
ı.,, etafzliğidir. işte bunlar lıakkında ket görülmediği gibi harbi umumiden d ""k' d gider. O al<ıam kmn evin e ti~ ""!etin izahat ı·errncıi ı·e bizi tenrıir !lıonra (Primodoriver:ı~ nın sert ikta. 
"'11C•ı lazımdır. törlüğü 7 .. amanında bılc (Katalonyn) lcimse yokmuş. Ertesi sabah gel-

oı N~zırlar arasında da ihtilafı efkar daki bazı harekflt hariç olmak üzere dikleri vakit li apıyı açan olmaz. 
l't d14~un.u görüyorum. Bunların bazıla- diktatörün tazyikına hakiki mukavemet Kırıp içeri girerler ve Şuberi 
eiJı 'nilcııir olabilecekleri muhitleri ter· gö tcrilmcdi. kızın yatağı baş ucunda saçını 
"" etmektedirler. Bir takımlan ·ıon. Ilu defa l\ladritte füin edilen umu- başını yolar bir halde bulurlar. 

a11° bi t-'·ımJ p . .. .. .. b' ı k kl&ıJıı • r UI\ arı . aruıe,. uç.uncu ıı· mi grvrin ve yapılan nümayişlerin s- Kız boğulmuı yata ta yatıyordu, 
:n da Roma!a mütevcccıhtırler.. . panyollarca itiyat hiikmüne girmiş o- Şuber he~en tevkif edilerek 

l(j. a.şvekil (l.apçcf) ce,·aben demıştır lan tezahürlerden fazlaya gidip gitmi· istintak olunduğu zaman: 
Go . . . yeceği meşlı:uktür. Ancak eğer tsapnya - Ne yapayım, beni mutlaka 

:tir· Podın (Pastohof) un ıstızah tak- nın içtimai vaziyeti nazarı dikknte ah· öldür diye okadar üzerime var
ı, i tizah t k · ı · · h d d 

tl\ı§tır s·· J a. ~ırd~rılnın ku .u. unu ~ş: nacak olursa lberyadnki bu son dı ki arzusunu kıramadım ve 
tıer · oz erını ın eme · ıçın ce ırı galeyanın da kolaylıkla bastırılabilcce öld'· ~ bu ld 

Settik lt 1 ü ·ıı M" ·· (P" urmej{e mec r o um. 
)',,. . · ayan m messı o~yo 1 ği kanaatine vanhr. İspanyada nüfuz O ş· d" kari k'' c. kın it ~tntı) hakk d .. 1 .. 1 r'n er. ım ı ı ve or a.,.ı 
lt'fYren ın a oy cntn s~z ~ '. henüz nsılzadelerin elinde bulunmakta yakında yapılacak muhakemesine 

tıı 11 aslı yoktur, bunu tekzıp ı~ın ve lfatalonya oföi kesretle amele~i bu h · ti · t'za d'l ktedı'r "'ıail h ta b' k·ı .,. ~ e emmıye e ın ı r e ı me • ditd· ey rafından ızzat te\' ı e· lunan mınatkalar hari~ olmak üzere 
fllh 

1~· Ben, çarın izdivacının bütün sa diğer bütün eyaletlerde (Hidalgo) lar Köpel. ne ya pn1ıs ? 
~t~!' 1~ alakadar olmak ihtiyacını his· yani İspanya büyükleri sözlerini geçir- Londrada ~sliye hukuk mahkemele-
lnltlatdlln. Bu hususta Pastohofun mn mektedirler. Aristokratların, demokra- rinden biri son günleı·de şayanı dikkat 
)' 1hın f l Id • .. ··1·· · B aıl\t az a o ugu goru U} or. en siye kar:-ı kıralltğı n kıralı müdafaa et bir dava bakmı~ ve kararını vermiştir. 
"'1t e~:es~lenin, esa"ı üzerinde tevak- mcsi mahdut sahalarda zuhur eden ih· Bu davanın mUsebbibi bir köpektir. 

l>astcheğım. tilrtl harekatının kolayca bastırılması- ll{ıdise su ~uretle cere .. ·an etmistir. 
b 0 of . . b. h . ı· · (S ~ ~ • 
..,.ol) lin d"' ıyı ır şr~s ıy~n 1 .e en- nı temin ediyor. nundan başka ispanya llarkurtp Vinggton namında birisi mey 
~eve usturunu bılmesı lazımdır. halkı henüz katolikliğe fevknliide mer- dnnda bıraktığı otomobilini muhafaza 
llııgu: zev.cini dinlemeğe mecburdur,, buttur. Din ise hükümdarlnrın ve otok etmek iizere sc\'gili köpeğini de otomo 
tlıeseı, Velıyiahtın mezhebi etrafında rasi taraftarlarının en kavi sil:ihların· bil icinde bırnkınrş. Birkaç dakia son 
11~ıclr Yoktur. Bundan bahsetmek ma· dandır. ra otomobilin yanından Cor,. Fardon 
)e r. Yet k' b h k b ·1 Y 

huıgar l~r . 1 ce~a 1 ~ • u a~ e lberya şibihceziresinde vukua ge]e. nnmınd::ı bir memur geçerken köpek o-
~ et&ı.. m letıne bır vehyyıaht ıh· cek herhangi bir inkıh\p bu sibihcezire tomobile bir insan yaklac:.trğını görünce 
•ıar ••• o zam k · · - 'Jf •ıası )• 1 ban anunu esasının mu nin yalnız Fransa hududuna yakın mın lıavlamaüa başlamış ve hızla pencereye 

li o u olunur. b'l" B . . t l k .· k ın. 1 lltjct s· . . . . . takaların da vukua gele ı ır. unun ı~ın 

1 

a ı ara - pencere) ı ırmış. 
~~ h 1Ynsetımııe gehnce: Bızım . · K t ı . ) ti k l d ~o'- ~, İtiJt ft . . . . ıse o mıntakanın yanı ( a a on) a nın Bu sure e ırı an pencere en 

<\t11 a an başka hır sıvasetımız • d E b. d 
ıtı r. l>astoh . • .• . ispanyadan ayrılması ıcap e er. sa en sıçnyan ır parça ora an ge~· 
ı~llıleketine f of _buradak~ sozlenle Ka' llonya halkı da mütebaki İspanya mekte olnn Corç Fnı·donun bir gözü
·.rı ı.-_ . . ena hızmet edıyor. Mese. . 1 f'k • . t• i 'ht·ı • ft d · b t d ı k" · ı b 1 llı.t. ~şe )fi . ıle o an ı ·rı ve ıç ımn ı 1 a an O· ne ısa e e ere c oı o masına se ep o 

1 .... h zum yoktur. Bulgansta· l • t'k1~ l' .. t• 'T "t ı n .. ı..:ne F d t kem" a.,d-" rrıuah d . ayı ısı a ını ıs ıyor. e mu eassıp s· muş. unun ucz • ar on ma ı ... 
ltiı... an tayri e elcnnde yazılı 018.n~ panya ne k_d:ır taZJik etse mün -·ver ye müracaat edip köpeğin sahibinden 

""til ne maksat ve ne de vesaıtı b' .. b 1 d k" · t · t · t• M hk ı ·· x• ota e bask b' . . (Katalan)Jarın ır gun oyun arın a ı tazmına ıs emış ır . • a eme wpe~,ın 
llıaı, • a ır sıyasetı yoktur ve zinciri kıracakları muhakkaktır. Ilinae- sahihini l•'ardona 2000 İngiliz tira~ı taz 

• • • naleyh asıl hün-' •en•er hare atı Mad minat venneğe mahkum etmiştir. 
~ad · tt k. f ritten değil Barslondan beklemekliği· Fakat Rington bu işte bir kast olma 

l:larbt rı e 1 everan miz icap ediyor. dığını iddia cderch. mahkemenin kaı-arı 
lUrıuıru neticesinde Avrupada· M. GQJ/ur nı temyiz etmiştir. 

- mütarekesinde sahte vesika satmakl 
Mehmet P,. ker ımesi Nig6r tiham edilen bir adam: 
H., kendısinı öldürmek iste- "- Bana niçin hücum 

dikleri keydile iki kişiden Bazı adamlara sahte vesika verm 
davacı ! dim onlar da gidecekler, onlar da 

fstanbul birinci ceza mahke- ceklerdi. Ben onları ölümden kur 
mesinde dün yeni bir davanın dım. Binaenaleyh vatana hizmet et 
rll'yetine başlanmıştır. Diyebildi. 

Davacı, Mehmet Pş. kerimesi Millt mücadele ba~ladı. Sevrci 
Ayşe Nigar H. dır. Ayşe Higlr Lozancılara yer. yer akın ettiler. 
H , Katina isminde bir Madamla Sevrl kabul edenler, Lozancıl 
tercüman Hamdi B. in kendisini tenkil için (lnzıbat kuvvetleri) teşki 
öldürmek istedıklerini, ölümle tiler, silahlandırdılar, memlekete 
tehdit ettiklerini iddia ediyor. dırdılar. 

Mahkemede davacı, vekili ve İngiliz muhipleri Türkiyede müste 
maznunlar hazır bulunuyorlardı. lekecilerin açıktan açığa maşaları 
Reis Visıf B. davanın izah edil- lngiliz emperyalizmi onların dlraye 
mesını söyledi, evveli vekili, bu memlekete müstemlike bukağı 
ıonra Nigar H. an!athlar. An- vurmak istiyordu. 
latışlarma göre, Nigar H., bir Mü temlekecilerle, müstemleke 
sene kadar Madam Katinanın rin uşnklarile, uşaklarının uşakla 
Osmanbeyde Boyacı sokağındaki döğüştük .. Lozan, Sevri kırdı. 

d Yine bir af kanunu çıktı .. 
evin e oturmuş. Günün bi- Bütün mazi yüz ellillkleri kapı d 
rinde evi terketmiş. «Mec huri rı edilerek silindi. 
bir ıebep dolayısıle,, diyorlar. Memleketteki hiyanet şebekesi, m 
Ve aradan bir mUddet geçince, Ieketi müstemlekeciler hesabına ~alı 
Nigar H. evin bir odasındaki zümre ı;;o kişiden ibaret deiildi. N 
eşyasını almak istemif. Esvap!a- kim bunları temizlemek hem bir ka 
rı ve bir takım çok kıymetli mU- hem bir ahlfık nzif e~i idi .. 
cevherleri varmış. Madam Kati- Fakat ~eneler, bunu da balmuml 
naya haber gönderen Nii'ir ti. hrdı. lşte bir misal: 
ondan müsait cevap alınca, tem- Bir gazeteden aynen alıyorum, 
muzun üçüncü akşamı eve gitmif. cahedei milliyeye karşı çalıştığı id 

M d K sile serlevhalı yazıdan birkaç satır: 
Kapıyı çalmış. a am atinanm ılfillctinc sebatldirane hizmet e 
hemşiresi Despina, " Buyurun! " 

• 2800 küsur rntandaş işlerinden çıka 
demiş, yemek odasına almıf ve 11uş, üç sene, çaresiz bir halde bıra 
NigAr H. orada tanımadığı Ham- rak. masum aileleri ile, r.ocuklarUe 
di B. ismindeki zatla karşılaşmış. falcte malıkflm edilmiştir. 
Hamdi B., hiddetle Hanımın Bunlar kimlerdir? 
üzerine yUrüyerck << Sizin burada Belki bu zatların içnide iftiraya 
ne işiniz var? Ne arıyorsunuz? nyanlnr, yanlışlığa kurban gidenler 

Çıkmız: " demit ve bir elile olmuştur. 'Fakat Büyük Millet Mec 
lıu kararları bir defa daha gözden 

Hanımın bilegibi "'tut\i'rlZen bir çirmek bilytJklüğünde bulundu, "mu 
elile de arka cebinden bir brov- fer intikam almaz adüvden vakti 
ning tabancası çıkarmış. Hanı· saha,, diye bir hayli zevata beraet 
mm kalbine doğru çevirmiş. ..-an ,·erdi. Bu iyi idi, nya fena idi. 
Nigar H. bunun üzerine bağıra- ticede 98 kişi kalmıı; ki, bu adamla 
rak dişarıya fırlamış. hakkında heyeti mahsusa tarafından 

Reiı, vekili ile deYacıyı dinle- rilmi;: olan devlet hizmetlerinde ad 
dikten sonra, Madam Katinaya i'tihdam kararı ifa edilmiş! 
ne diyeceğini sordu. O, şöyle Şimdi mnlüm gazete bu 9 mas 
dedi: ,·atanda tan bahsediyor. 

Bir memleket en büyük imtihan 
- Kat'iyyen. Böyle bir şey 

b H b 
geçirirken bizi arkadan vuranların 

olmadı, Esasen u anımın en-
ıd kanuni hakları iade edilir, fakat 

den alacağı yok' bilikis bana nevi bir kara liste vardır ki bunu u 
borcu vardır! mamak mecburiyetindeyiz. istiklal h 

Nigar H.' Madamın ötede binden bahsolunurken müstemleke<: 
beride kendisini öldüreceğinden rin u aklığını edenleri unutmak bir 
bahsettiğini ilave, madam inkar samaha değil, bir hafızasızlık olur. 
etti· lstiklfı 1, Türklyede muasır ahl 

Hamdi B., isticvap olundu. "urmak için ölenlerin cesetleri üzeri 
" Ben dedi, Orada misafir ııfa- kuruldu. 
tile bulunuyordum. Bu Hanım, istiklal harbi şehitleri. 
duvardan atlıyarak içeri girdi. "Türkiyede mfü::avi insan, dünya 
Ben, « Hakkı duhulüoüz olmıyan mücıa~ı. devlet,, dUsturunu hayatlaş 
bir yerde ne arıyorsunuz? dedim. mak ıçın hayattan feragat edenler 
M d K r H d" Biz bunu yarının ahlilkı olarak ne 

k 
ad am fa ına, ~mmN~ • ışaHrıyla !ere telkin etmek sitiyoru1A 

a ar re akat ettı. ıgar . a F k t 1 t Ik' k 'k k 1 H 
N b 

. a a >u e ın e ·sı a ıyor. a 
tanıımayız. e o enı tanır, ne ·· ı·· d d'I k b' h 1 k yer yer gu unç a e ı ece · ır a 
ben .onu! Tabanca falan~~ ÇH• - yor. Çünkü dü~ünüyoruz. Çektiğimi 
medı?I! ~ B~na karşı Nıgar ·' çekilenleri toptan unutuyoruz. 
k~ndısının .oyle du\'ardan atl?'a- lyi ki Ferit Paşa vaktile öldü. Be 
bılecck bır kadın olmadıgmı bir gtin bir gazete de ona: 
kaydetti , " Beni bu sözleril~ "- Ne iyi adamdı, vatana hizmet 
eşkıya yerin koyuyorlar!» dedı. ti idi. Neden btikhil madalyası ver 

Mahkeme bir şahit dinledi, yorlar diye yazardı. Bu nziyet için 
bu Madam Katinan n •• Onu yok- hafızasız insanlnrla bir inkıh\p ahl. 
edeceğim r " şeklinde bi~ if~de- çok güç birleşir. 
sine şahitti. Madam Katına ıse, 
" Bu şahit Hanımı tanımam bile!» 
diyordu. 

Muhakeme Salih B. isminde 
bir şahidin celbine kaldı. 

- ~~~-~~~~~-
Üsküdar Hale ıir.emasınde 

Talili Tot \'e Vilyamın intikamı ~e· 

lecck pro~am imdat. l lergün gi.ındü:r. 
.1 te gece 9 da, cuma günleri 2 de 4 
9 da 

Ferah sinenıada 
24 inci teırin pazartesi gunü ak~a 

mı lstanbul Kadı.!'ı büyük operet 3 per· 
de Sahir opereti ve 1 met faluı be) in 

iıtirakil .. 

1 Darülbedayi Temsilleri 

Bu akıam saat ISTAHBUL BELEDiYESi 
21,30 da 

1 maruz ~~~t~ ij~ 
1-.~.~~ ~8.~b. 1111 1 

Muharriri : 

1üaahip zade 
~lal B. 

it 1111 il 
ll\a,ınd ıı :ı şağı çocuklar kabul edfJmez u ................ , .. . 



hayrettir 
• 

usya seferi mi? 
Boks f e<lerasyonu azasından ~1.uhsin B. Türkiye 

1\.1iJli boks takın1ını Rusya ya götürüyormuş da 
haberinıiz yok 

Son gilnlerde sporcular ara
sında Türkiye milli boks takımı
nın maç yapmak üzere Rusyaya 
gideceğine dair bir rivayet çal
kanıyordu. Kimlerin ne şekilde 
kimin namına, ne suretle gideceği 
bilinmemekle beraber böyle bir 
seyahatin yapılması için pasaport 
muamelatı gibi en sona bırakı
lan itlerin bile intaç edilmek ü
zere olduğu da söyleniyor. Hal
buki bokı için alelüsul gazete
lerle yapılmış bir tebliğ, yabancı 
bir memlekette yapılacak maç
lar için bir hazırhk, Yelhaııl bir 
apor seyahatinin icap ettirdiği 
lüzumlu istihzarattan hiç biri ya
pılmış değildi. Bu vaziyete gö
re bütün bu şayialara rağmen 
böyle bir seyahatin icrasına inıuı
mak güç olurdu. 

Fakat bundan iki sene evel 
gene böyle kimsenin haberi yok
ken paf diye emri vaki şeklinde 
yapılıvermiş bir Rusya sehayab 
mevcut olduğunu hatırlayınca, 

lüzumlu tertibatın alınmamış ol
masına rağmen yeni bir Rusya 
seferinin gümrükten mal kaçırı
lır gibi yapılmasının pekala ka
bil olacağını düşündük. O ilk 
seyahatin kahramanı boks fede
rosyonun yegane azası ve mühür 
sahibi Muhsin beydi. Geçen 
daf aki menfi neticeden sonra bu 
zatin böyle yeni bir maceraya 
girmiyeceğini zannederken bu 
ikinci ~ferin de mumaileyh ta
rafından tertip edildiğini duyun
ca büsbütÜn hayretlere düştük. 

Jşin dahası var: Böyle federa
syonlar teşkilatının, mıntakanın, 
gazetelerin, halta klüplerin ha

=-..._ -
Polist • : 

Yedi kanlı vak'a 
Son 24 ıaat içinde 7 cerh va

k' ası olmuştur. Şehzadebatında 
terzi Kemal ile Şaban kavga et
miıler, Şaban Kemali bıcakla 
yaralamıştır. 

Süleymaniyede hamal Kürt 
Mehmet ile diğer Mehmet it için 
kavga etmişler, Mehmet Kiirt 
Mehmeti bıcakla 1aralamıştır. 

Köprüaltmda hamal Hamza 
ile hamal Mahmut yUk mesele
sinden kavga etmişler Mahmut 
Hamzayı bıçakla ağır surette ya
ralamıştır. M.!cruh ItaJyan hasta
nesine kaldırılmıştır 

Tatavlada kahveci Koço ve 
mac,uncu Hasan d~rt sabıkalı 
tarafından yaralanmış, mecruh
Jar hastaneye kaldırılmıı, mtıte
ca Yizler yakalanmıştır, 

Beyoilunda Sazlıderede oturan 
Zehra ve Saniye H. lar kıpti Se
lime isminde birile kavga etmiı
ler, her ikisi Selimeyi baıından 
keserle yaralamışlardır. 

Kadıköyünde lstiratinin mey
hanesinde garson Papo hamal 
Niyazi tarafından ıustah çakı ile 
omuzundan yaralam1şbr. 

Beşiktaıta garson Cemal ile 
kahveci Hüseyin kavga etmiıler 
Hüseyin sustalı cakı ile Cemali 
yaralamıştır. 

Tiyatro mektebi 
Dün derslere betlandı 

Dün Darülbedayi tiyatro mek
tebinde derslere başlanmıştır. 

Mektebe "fuaye,, üzerindeki 
salon tahsiı edilmi~ir 

berdar olmadığı bu seyahate 
Kemal gibit Melih gibi, bahriye
li Hüsamettin gibi kiymetli bok-

. sörlerin iştirak etmediği için 
Rusyaya Türk boksörü namı al
tında F rangi, Marten, Moladoviç, 
gibi profesyonellerle, Yunanla 
Borgos ef. ve diğer bir iki müp
tedi genç gibi üçüncü, beşinci 

sınıf adamlar göttirülüyormuş. 

Bu ne demektir? Rusyaya sirk
te marifet göstermek ve parsa 
toplamak için bir canbaz heyeti 
mi gidiyor •• Yoksa Türkiye milJi 
boks takımı mı? Bu nasıl seya
hat, bu Muhsin bey denilen zat 
bu ikinci maceraya bir spor te
ması yapmak için gidiyorsa yu-
karıdaki bu isimlerle yapılacak 
seyahatin sporla, Türklükle ala
kası nedir? Muhsin beyden bizi 

tenvir etmesini istiyoruz. Yalnız 
fU da unutulmamalıdır ki cevap 
gelinciye kadar geçen seferki 
gibi bu canbazhk kumpanyasının 
Ruaya yolunu tutması ve yeni 
bir emri Yakile karşıla~mamız 
muhtemeldir. Onun için bu sa-
tırlarla alakadar makamatın e
hemmiyetle nazarı dikkatini cel· 
bederiz. Anlatıldığına göre va-

ziyet mafevk spor heyetlerini ol
duğu kadar polisi de allkadar 
edecek bir hadise manzarasını 
arzediyor. Polis bu maksatla gi-
decelderin pasaportlarına ortada 
bey.le ~i.f Ac!m~! ~Labiyetini hah: 
olmadıklarını kaydetmeli ve bu-
radaki Rus sefareti de gidecek 
olanların Türkiyeyi temsil sıfat
lan olmadığını aleme bildirme
lidir. 

Mu hteht mübadelede 

Beyllğluna göç 
Tevfik k6mil Bıy hastadır 

Muhtelit mübadele 6 ncı Asli 
komisyonu dünden itibaren Is
tanbuldan Beyoğlundaki yeni bi
nası olan eski kaymakamlık 

dairesine tatınmıya başlamıştır. 
Komisyonun merkez binasınm 

bir kıımını işgal eden ve müra
caatçılarla temasta bul~nan 
tubelerde nakledilmektedir. 

• Tevfik Kimil Bf. iki günden 
beri rahatsız bulunmaktadır. Dün 
Türk heyeti murahhasaıı erkanı 
kendisini evinde ziyaret etmiş
lerdir. 

f9ki dütmanları kongresi 
Yeşil Hil!I cemiyetinden: Yeşil lii · 

l!l cemiyeti senelik kongresini 27 ikinci 
teşrin per~embe günü saat 16 buçukta 
Türkocağı dahilinde toplanacaktır. Aza
nın ve içki düşmanlırımn teşrifleri rica 
olunur. 

Reis Mazhar Osman, umumr katip 
Fahrettin Kerim beylerle Safiye Hüse · 
yin H Dav• vekili CelAl F eyyazi Dr. 
lbrahim Zati, Hasan Kadri, Cevat Zeko.i 
baylerin hitabeleri vardır. Bu seneki kon -
grcye birçok yeni ve genç aza iştirak 

edecektir. 

Doktor 

Hafiz Cealm 
Cumadan maada hergün og

leden sonra saat (14-16) de Is
tanbulda Divan yolunda 118 nu
maralı hususi kabinesinde hu-

talanırı kabul eder. 
lstanbul: Tel. 2398 

lzmirde Darülfünun etrahnda 

Yeni hir lider 
aranıyormuş! 

Münakaşa hararetleniy 

Son haberler yeni bir fırka 
teşebbüsünün aldın kal

dığını bildir.yor 

Tenkit ve hücumlara Darülfünu 
namına cevap verilecek 

Fen fakültesi reisi ne di~·or ? 
lzmirden gelen bazı haberle

rin mefsuh fırka mensuplarmdan 
bazılarının yeni bir fırka teşkili 

etrafındaki teşebbüs ve tasavvur
larından bahsettiğini yazmıştık. 
Son gelen telgraf ve haberler 
bu teşebbüsün akim kaldığını 
bildirmektedir. Halktan biç kim
senin bunların peşinden gitmiye
cekleri kanaatı buna amil olmuş
tur. Gelen haberler ıunlardır: 

lzmir, 21 - Serbest Fırkanın 
yerine kaim olmak için boşta 
Yeni Asır başmuharriri olduğu 
halde müfrit bazı Serbestçiler 
tarafından bir fırka teıkili husu
sunda yapılan teıebbüsler tahmin 
ve intizar edildiği veçhile, akim 
kalmıştır. 

Bir aralık buradaki Serbest fır
ka ocağınm müstakilen idamei 
mevcudiyet etmeai düşünülmüş, 
fakat bunun kanunen mümkün 
olmadığı anlatılınca bu tasavvur
dan vazgeçmiıtir. 

ilk tasavvur akim kalınca 
' mefsuh fırkanın meosuplarından 

Darülfünunun tekamülü, mü
derrisliğin evsafı etrafmda emin 
intihabatından evvel çıkan mü
nakataların Dr. Mazhar Osman 
B. in , tiddeth bir makalesile 
tekrar bararetlendıği malumdur. 
iki gün evvel muallim Kbım 
Nami B. io yeni bir makalesi bu 
milnakataları büsbütün hararet• 
lendirmiştir. Kazım Nami B. bu 
makalesinde hülasatan şunları 
söylemektedir: "Darülfünun bir 
ilim müessesesidir , orada para 
kazanmak , zengin olmak gibi 
hırsları olmayan sırf ilim için 
hasbi çalışan adamlar olmalıdır. 
Tıp fakültesi mütehassıs yetiş

tirmiyor bugünkü üstatlar öldük
ten sonra fakülte ilmi kıymetleri 
daha dun muallimlerin elinde 
kalacakbr. Hukuk fakültesine 
gelince eski hukuk mektebinin 
değişmiı bir şeklinden başka 
birtey değildir. 

Fıkhi hükfımleri hakkın mabzı 

sayan bir dımağın garpten alı
nan içtimai kannnları hazmede
b iJm esi fıluhtan meceni kaııuna 
intikal edebilmesi mümkün mü
dür? 

Orijinal bir fikre ve metoda 

istifade suretile yepyeni bir fırka 
teşkili düşünülmüı, fakat bu te
ıebbüse ön ayak olanlarm hal
kın emnü itimadmı haiz olmadık· 
ları ve lafıen bir fırka teşkil 
etseler bile, ltendilerinden hatka kaç ay içinde bir fırka teşekknl 
ilt ifak edecek taraftar bulamı- edecektir. 
yacaklarını idrak ettikleri cihetle, Bu hususta yalınız bir lider 
bu teşebbüsten de feragate muz- ihtiyacı vardır dedikten sonra 
tar kalmamıtlardır. kendi mOtelA.asını yazmakta 

lzmir Serbest fırka ocağınm ••Izmir havalisiode fırka Jfderi 
bazı borçlan vardır. Bu borçlar ve hatta. bir fırka merkezinin 
ödenecek ve bunun içinde elde erkfinı olacak evsafta vatandaş 
mvecut para yetmezse ocaktaki yoktur. O aa olıa ya lstanbul ya 
eşyada satılacaktır. Geri para Ankaradan bir lider çıkabilir. 
kalırsa defter ve evrakla beraber Fakat acaba liberal bir partiye 
müddeiumumiliğe teslim edile- liderlik yapacak kimse çıkar mı 
cektir. · çıkmaz mı •.• itte meselenin bir 

Dün vilayet makamınaa Polis düğüm noktası bu,, demektedir. 
müdürlüğüne verilen bir emirde Hizmet bundan sonra tahlillerine 
mefsuh fırkada içtima aktetmek devam etmekte "iki ay sonra,, 
kanuna muhalif olduğundan böyle cümlesinin manası vaziyeti anla
bir içtimaa meydan bırakılma- maya intizar etmek iıimize el
ması bildirilmiıtir. verirse ortaya çıkmaktır. Bu ise 
lzmir gazeteleri ne diyorlar? halkı iğfal etmenin ta kendisidir. 

Dlinkü posta ile gelen iz mir Kol kaklık göıterenler yarın de
gaz-:teleri de fırka teşkili ğil milleti bir memleketi terke
f ikirleri etrafında metgul olmak- dip kaçarlar. Fırka teşkili mat
ta ve bunu doğru bulmamakta- lüp iıe biz esas itibarile terviç 
dırlar. ediyoruz derhal edilmeli, akıi 

,.Hizmet,, halkı galeyana ge- takdirde halkın hissiyatile oyna· 
tirmek ve yeni bir fırka kurma- aılmamalıdır,, demektedir. 
ğa çalıımak mes'uliretli bir iştir.,, 
Dedikten sonra yeni bir fırka 
teşkili etrafında serdedilen fikir
leri hülasa etmekte ve şunları 

yazmaktadır: 
uYukanda hatta biraz tadil 

ederek hülasa ettiğimiz fikirler 
ve arzular arasmda vaziyetten 
ürken Ye ne yapıyorsunuz? De
lirdiniz mi? Deyenler de vardı. 
Nihayet dün net;ce anlaşıldı. 

Çfinkü malum olduğu nzere 
matbuatımızdan bazılarının Fethi 
Beyin ziyaretindenberi yaptığı 

neıriyat, lzmirdeki müessif gale
yanlara bu ziyaretten çok daha 
fazla saik teıkil eylemiş ve 
memlekette normal bir vaziyet 
mevcut olduğunu cihana irae 
için kurulan yeni fırkanın, mem
leketi yeni bir herç ve merce 
sürüklediği kanaatine meydan 
vermiştir.,, 

Hiımet ne diyor? 
"Hizme11 bazı kimselerin izhar 

ettikleri arzuya bakılırsa ıu bir 

Taymis muhabiri 

Serbe!J fırkanın inl • !JıJ.hına 
ne divor? 

Taymisin Istanbul muhabiri 
S. F. nın infis:ıhından bahseder
ken bunun sebebini tu tekilde 
izah ediyor: 

"lnfisabın sebebini bulm:Ak 
mü~küldür. Serbestçilerin ekse
risi, doğru veya yanlış olarak, 
Gazi Pt. mn kendi taraftarların
da olduğuna inanıyorJardJ. Fır
kanın geçen agustosta Yalovada 
teşekkülü ve Gazi Hz. lerinin 
muhalif bir fırkanın vücut bul
masını hararetle karşılaması si
yasi mücadelelerde bitaraf kal
lmağı vadetmesi, herkese bu 
zihabı vermiıti. Halbuki Gazi 
Hz. leri Halk fırka1ının başında 
kalmış, bu yüzden Fethi beyin 
dediği gibi serbcıtçilerin Gazi 
Hz. ile mUcadeleye girmelerine 
imkan kalmam11br. 

sahip bir hukukçumuz var 
Fen fakültesi her sene 

mütefennin ye~tiriyor. Tale 
öğr. tilen bilgiler basma 
şeylerdir ve bir lise talebe 
bildiğinden pek fazla değil 

Bu makale Darülfanun 
tinde büyük akisler uyandır 
br. Kazım Nami B. in Dar 
nunun bir ıubeıi aayılabil 
olan yüksek muallim mekte 
de hoca olması itibarile te 
datınıiı Darülfünun içinden g 
bir manası görülebileceği 

menfi telikkilere yol açabile 
söylenilmektedir. 

Dün bu makalede len fa 
tesi hakkında yapılan tenk 
etrafında müteliaıını soran 
muharririmize fakülte reisi 
tafa Hakkı B. tunlan ı6yle 
tir: 

- Makale yalnız fen fak 
sinden değil ayni zamanda d 
şubelerden de bahsettiği için 
hususta cevap vermek Dar 
nun emioine dfiter. Yalmz 
söylemek isterim. Darül 
inkılibın ve onun bilyllk rei 
çizdiği yol dahilinde sine 
kabul ettiği gençleri inkı 
llyık bir surette yetiştir 

daima çalışıyor. 
Bu faaliyeti etrafta bir 

bedbin düşünceli zabn fikirl 
fazla meşgul olmasına mini 
Sonra her hangi bk maarif 
tesibinin fikirlerini tabii m 
olan maarif Yekiletine bildir 
en kısa yolken hariçte ya 
telakkilere yol açabilecek 
tekil izhar etmeıi bilmem 
dereceye kadar doğrudur?, 

Haber aldığımıza göre 
zamanlarda ıiddetli tenkitl 
maruz kalan fakültelere ıceD 
müderrisler bu hücumlara da 
fünun namına bir cevap v 
mesi için emin Muammer 
Beye müracaat edileceklerdi 

Refik Ahmet 8. 
Kendisini ziyaret eden '! 

fik Amir Beyle m-=--.... .., 
ıiikranlannı yolladı 

lıtanbul tehir meclisi a:ı• 
dan Vakıt yazı itleri mtıd 
Refik Ahmet beyin zatüleenP 
yatmakta olduğunu yaznııt 
tehir meclisi Refik Ahmet 
bir mliddet meıuniyet ye 
meclis namına hatırının ıorUI 
sını ve kcndiıine sıhhat tellle 
edilmesini kararlaştırmııtır· 
işe memur edi!en şehir oıe' 
azasından esbak ıehremini 
avini Tevfik Amir B. dlin Jtb 
Ahmet beyi Şitlide Oımao . 
de oturduğu apartımaoda Si 

· b' ı· · ·o lı• ret etmıı, te ır mec 11Ull 
ve selamını bildirmitli!". 

Arkadaşımız, " lstanhul . 
mümessillerinin gösterdikletl 
sek nUva-ıiş ve iltifatt~. dl 
minnet ve şükran hiıleriniJI 
liıe bildirilmesini ,, T eqfik 
beyden rica etmiştir. ---

0 oOum vukuatı ..,ed 
Sıhhat veklleti bntOn 

liiklere bir tamim g&nde~ 
resmi ve husust her . eb~Oe te• 
ğum vukuatını kendıleriO yt 1 

edilecek defterlere lı• tlSI: 
müdürlükleri de haberdar e 
lerini bildirmiflir. 



[ Harici Haberler 

Seyrisefain 1 
MEMLEKETTE VAKiT 1 

hint htntlilere birşey 
da(Jıldı 

konferansı 
miyerek 

ver-

londra 21 {A.A-) - Hint konferan· 
~nın heyeti umumiyesinin içtima devre· 

bu sabah hitam bulmuştur. Konferans 
tlltsıisine komiteler tarafından devam 
tdilecektir, lçtima devresinin hitaml mü· 
11.~scbctite M. Mac Donald, bir nutuk 
ıtiyUyerek demiştir ki: 

- Hakikaten müttehit ve federas· 
~~ halinde bir Hindistanın vücuda ıw 
r nıesj için yol açılmıştır. liu federl5· 
~ iki esaslı ihtiyacı temin etmek mec· 

rfyetindedir, 

fc Evvel!, federasyonu filen ifayi vazi· 
y ttıncsi llxımdır. Saniyen bu federas
Z~n tek~mül etmek mecburiyetindedir. 
y ., halı hazırda Hindistan• IAyetegay
ll cr·ı Ve dokunulmaz bir kanunu esası 
en :esine fmkAn yoktur.,, 

ttrd 1.. Mac Donald, komiteler tarafından 
1 cdıJecek mesai neticesinin ahenktar 
~ •Cağt ve murahhaslara Blndlstana hah· 

1 Yar Ye kuvvetli \'e lngi!iz • Hint dost· 
~!unu tahiye cttiklerlnden dolayi mag

'l'i r te müftehir oldukları halde avdet ~tme· 
le lnıko.nını bahşedeceği ümidini izhar ey· 
..:~ur. Hint • Ingiliz heyeti murahha· 

Ağahın .şu beyanatta bulunmu~tur: 
f d - Bütün menafıi tatmin edecek bir 
~~rasyon. projesinin vücuda getir itmesi 
la eınkı ımkA.n dahilindedir, Neden do· 
b~ ınes'ul ve tam bir muhtariyeti haiz 
fhı Ornet esasına müstenit olarak bu 1· 
ti! Y•pılma5ına şimdiden tev~ısül edil· 

t!in 

l. "intUleri kabiliyetsiz 
buluyorlar 

~ londra 21 (A.A•) - \"u,·arlak m:ısa 
~feranSJndı eıki Hlnt vali i umumisi 
~ltı d Reading Hlndistanın v.e henüz do· 
hır YonJann kanunu esasilerıne mü~ahih 
ftıt;anunu esasiyi kabule kıbiliyetl ol-

lın.ı beyan etmiştir. 

Yakalanan içki 
~~n 21 (.A.A.ı -= Fcdcrııl nıe

)ı~ ları, Maine ~ahili ıçıklannda iki ka· 
~ tarafından nakledilmekte olan 

ttııı d l.ar kıym'e.tinae sçkj 

Almanya da 
Komşu devletlerle mü
nasebatına dair Baş· 

vekil beyanatta 
bulundu 

Berlin 21 (A,A.) - Volf Ajansı bil· 
diriyor: Hariciye nazın M. Von Curtiu5 
imparatorluk mecfüinde irat ettiği bir 
nutukta demiştir ki: 

- Malt ve ikrisadr intizamı iadere 
matuf tedbirlerle idarei maslahat etmeğe 
kadir olup olmıyaeağımızı ve yahut Al· 
man Jktı~adiyatının ve kambiyosunun hl· 
mayesi için muahedelerde derpiş edilmiş 
olan beynolmilcl teşebbüslerde bulun· 
mık mecburiyetinde kalıp kalmıyncağı 
mızı henüz kimse bliemcz, 

lktı~adt ve m1Jr pl!nımııı nhakkuk 
ettirdikten rnnra Almanya hühllmetinin 
diğer ıl4kadıır devletler nezdinde protes
to mahiyetinde teşebbüskr yapması 14-
zım olup olmadığı sualini kendi kendine 
ister İ5temez ve mütemadiyen sorması 

hariçte tabir birşey addolun ::ıcaktır. 

Almanyının bu hareketini güya im
zasını tanımama$). manasın:ı almakla bn· 
zı ecnebi meha(il derin bir hatada bu· 
lunuyorlar. Hayır, biz Yung pl4nını a
yaklar altına almıyacığız. Ve muahedeler 
s~hasmd n aynlmıyacağız. Eat,at şurası· 
nı söylemeliyim ki, mezkör r !Anın kabi · 
liyeti tatbıkiye5İ hakkında hiç bir güna 
teminat vermediı.;. Alman hükı'lmeti. Al· 
man milletini varından yoğundan mah· 
runı kılacak kadar ağır ve tahammül 
edilmez yüklerin, millete yüklettirİJmesi
ne m!ni olmak mesuliyeıinin kendisine 
raci olduğu kanaatindedir. Alman-Fransız 
teşriki meıaı itilAfı Almıın siyı~eti için 
pek büyük hir ehemmiyeti haizdir. Böy· 
Je iken Almanya Versay muahedesinin 

Merkez acentesi: Galata Köprü başındı 
Beyoğlu 2362. ~ube acentesi Sirkecide 

'.\lühfirdar 7.ade hanı altında T el.lst.'27 40 

l)lizcede gece h-ıyat ı 

Pir e-1 s k en~ eri ye 
Burada halk tiyatroya düşkündür ve belediye 

güzel bir tiyatro yaptırmıştır 
Düzce, teşrinisani (VAKiT) - Ana· Yukarda her turneye ~ıkanın bir de-

dolunun birçok şehir ve kasabalarında fa da Düzceye uğradığını söylemiştim. 
gece hayatı olmadığını söylerler. O şe- İşte size bir mi~al daha hani Şarlonun 
hirlerde gece, kışın 4,5 5 te, yazın 7-8 mukallidi bir Şükrü Efendi yok mu?. 
de başlar ve sabaha kadar gözünü kırp lşte o bile birkaç gündür burada ... Ti
madan, deliksiz bir uykuya dalarmış~ yatrodan ayn. müstakil bir yerde. Bir 
Tabii bu şehirlerde sinema, tiyatro, ei· gazinoda, melon şapkasını bir yana eğe 
lence fiH.n hiçbir şey yok ... Pek sıkılan rek, incecik ba-Cl\onunu elinde döndürüp 
Jar birer gramofon tedarik edip evle- kocaman pabuçlarını sürüyerek Şarlo-

oostnsı 
( ·ızmı·r } Vapuru 2s S ~ \ 1 aaat 

teırinisani U lOda 
Galata rıhtımmda kalkacak 

çarşamba sabahı lımire vara
cak o gün 16 da lzmirden kal
kacak perşembe sabahı Pire· 
ye cumartesi sabahı lskende

riyeye varacaktır. lskeoderiye
den pazartesi 15 te kalkarak 

çarşamba gUnU Pireye uğraya
rak Perşembe gUnü lstanbula 
gelecektir. 

rinde boyuna çalarlarmış!.. yu, sözüm ona, taklit ediyor? .. 
Düzce, bereket versin, bu neviden Gök Kaya 

bir kasaba' değildir. Halk burada eğlen 
ceye düşkün, gece hayatının zevkinı tat 
mış, şen, neşeli ve bilhassa tiyatroper
verdir !. Onun için AnadoJuda turne ya 
pan birçok oyuncu kumpanyaları dö
nüp dolaşıp bir defa da buraya uğra
yorlar. Düzceye yalnız Darülbedayi 1:el 
memişI .. 

ISKENDERIYEDEN aktarma 
PORTSAIT için de eşya ka· 
bul olunur. 

Yakın vakitlere kadar ~hirde iyi bir 
tiyatro binası yokmuş.. Temsiller ahır 
bozması berbat bir yerde verilirmiş.. Fa llit'--J--h--h-.---p----1 kat belediye himmet edip geçen nisan 

rauzon ulrinci ustası ayı içinde güzel bir tiyatro binMI yap· 
tırmıştır. Tabii, karınca karanncat Bu 

(CUMHURiYET) vapuru 25 tiyatronun, iki katında, 32 locası vardır. 
Teşrinisani S 8 l 1 akıa· Parteri genişçedir. En üst katta da bir 
mı Galata rıhbmmdan kalkarak paradi vücude getirmişler .. Şüphesiz bu 
Zonguldak, lnebolu, Sinop, Sam· tiyatro binası iyi bir eserdir. İstanbul 
sun, Giresun, Trabzon, Riıeye belediyesinin senelerdenberi - Taksim 
gidecek ve döniişte Sürmene, de arsasını hazırladığı halde - bir tür 
Trabzon, göı ele, Giresun, lil yaptıramadığını, Düzce belediyesi 
Ordu, Ünye, Samsun, Sinop, burada bir çırpıda yaptırmıştır. Bu ltl-

Z barla Düzce tiyatrosunun kıymeti, &'Ö-
Ineboiu' onguldağa uğnya- zümde bir kat daha arttı. Bilhassa bu 
rak gelecektir. bina, belediye bütçesine asla bar olma-

----, 11-y-al-lk-SU~-r-at_n_O_St_a_<'J __ ,. dan inşa ettirilmiştir. Bakımz nuıl: 
1 t' > Geçen sene buraya gelen bir tiyatro he-

( M E R S 1 N) vapuru 25 yetine mahut ahtr bozması yerde beledi 
f eşrinisani Sala 17 c?e Sirkeci ye menfa.atine bir Ud temsil verdirmla-
rahtımından kalkarak Gelibolu, ler. Ahır hınca hınç dolmu~?. Epeyce 

Çanakkale, Küçükkuyu, Edremit, hasılat toplanmış.. Sonra, birka~ yer-
den ve birkaç membadan beş on kuruş 

Burhaniye, AY\'alığa gidecek muavenet temin edilmiş. Fakat asıl ga-
ve dönüşte mezkur iskelelerle ribi tiyatronun in~ edileceği arsayı, 
birlikte Altınoluğa uğraya· sahibi tiyatroperver olduğu I~ln ~titr, 
rak gelecektir. belediyeye iltimas ederek ucuz satmış 

Geyrı mt: nkul malların a9ık 
erttırme il6nı 

lstanbnl 4 cii ıcr:z mımurlu~undon: 

Açık arttırma ile paraya çev
rilecek gayrı menkulOn ne 

olduğu maa boıtan bir bap 

kaıktOr tamamen, gayri menku· 
lün bulunduğu mevki, mahalle1i, 
sokağı, numarası: Bogaz içinde 
Ortaköyde dere boyu çayır so· 
kağı atik 23-23 cedit 3- N. hdar. 

Takdir olunan kıymet - 3922· 
yalnız üç bin dokuz yüz yirmi iki 
lira tamamı. 

Arttırmanın yapılacafı, yer, 
gün, saat: lstanbul 4 en icra 

daireıinde 29-12·930 tarihinde 

saat 13 ten 15 buçuğa kadardır. 
1 - Iıbu gayn menkulün 

arttırma prtnamui 15 -12-930 
tarihinden itibaren 930-440 No. 
ile 4 dl icra dairesinin muayyen 

numara1ında lıer kesin göre bil· 
mesi için açıktır. lllnda yaıılı 

olanlardan fazla malumat almak 
istiyenler, iıbu ıartnameye Ye 
930-440 dosya numarasile me· 

muriyetimize milracaat etmelidir. 

2- Arttırmaya ittirak için yu· 
karda yazıla kıymetin ytızde • 1 
teminat gösterilecektir. Jıa şT,rdir., 

beşfstan ascileşiyor 
ba~:dıs Ababn 21 (A.A.) - Hab şimrı 
ı.rı ttıeti nezdine mali müşavir olarak 
~: cdıJmiş olan Amerikan mütahassıs 
hır Yl gelmiştir. M3arif isltri için keza 
dflbı c\ı:ner!k•.lı müşavir uyin edilmiş ol· 
dlaı gfbı hır takım Ameriknn mühen
ftııtfi de Tsınn gölüne giden yolun ln-

sa.heyi şumulü haricinde kalan memleket· 
!er ile \'t ~hus~s müttchidei Amerika 
ve~ 'Yet Ru • ile müsınir münasebet
ler tesis re idame .ctmeği hirln bile ih· 
mal etmemiştir. 

Kont Uetlen 

Azimetle Gelibolu için yük inşaatta. kuJJanılacak keresteyi uzunca 
alınmaz. tedarik etmişler ve nihayet bugünkü bi· --------------11 na, böyle el birliğile yükselivermiş.. 

3 - Haklatı tapu sicillile sa
bit olmayan ipotekli alacaklılarla 
diğer al4kadarlann ve irtifak 

hakkı sahiplerinin bu haklarını 

ye hususile faiz ve masrafa dair 

olan iddialarını iıbu ilin tari· 
hinden itibaren yirmi gün içinde 

evrakı mtısbitelerile birlikte me· 
muriyetimize bildirmeleri icap 

eder. Aksi halde hakları tapu 

ıicillile sabit olmıyanlar satıı be· 
delinin paylaımasında hariç ka

lırlar. 

]3 Ptojcsinl tetkik eımektediıler. 

almumu içinde he-
roin 

~11:11ghay 21 (A.A) - Gümrük me
ııı11 trı Cracoviar 'raporunda bir balmu. 
Oltn g~oku rnüsadere etmişlerdir. Süpheli 
l<l(ıo f° ~al tah!H edilmiş ve neticede 
~eksi[ ngıliz liruı siL:letinde ve 1 milyon 
licro:rı~ dolannı rrıütecaviz kıymette 
ıs tünı ihtiva ettiği anlaşılmıştır. Son 
t<f it ~rfında bu sureılc müsadere 

"t>-rı nıaııann u" •· •• "d"' ~~ çuncusu ur. 
0 ntun gazetecilere 
eo beyanatı 

~arıt Bdapşre 21 (AA,) - Başvekil 
tilcrt ~en h:ıreketindcn ev\·el gazete· 
't>'•h Yanatta bulunarak Almıınyara 
~d:t fırsaunı bulduğundan dolap fe~· 
:-c4\>tkı~eınnun olduğunu soylemiştir. 
~uıı ntıtk dokt~ Gortiusun büyük sul· 
t~tt h .una ışaret ederek her iki mem
'lııc l'tl;rıcı siyasetlerinin sulhan idame· 
ti 'l<onttu:ı;:ıduğunu beyan eylemi~tir. 
tı İtdı)j len seyahatinin muahedcle-
~ idut11 blokunun teşekkül ile alAkadar 
tını ı..~•ayfalarını h:ızırlanmak icap et· 

tııl'lı uu &c Yah . h h • • 
h" p teŞckkaı~tı~ er angı yeni bir 
~ ... ~ u ıle hiçbir al!kuı olma· 
~ lhı•ttnc~ .. rnilletinin hürmetlerini bütün 
h:l'tına ibtınet ettiği Alman reisicüm
ıı:u1c Al Ağ-a \'e keza :\lıcnr milletinin 
~lttt)j :•n nılllctine kn~ı duyduğu 

1ıtadt't Osduk hl!ılerini ifadeye matuf 
T~nu kaydeylemiştir. 

a,'" . Ur k - Bulgar 
'"ı••t • 

•ın rnuahedeıi tııdik 
~ Sory, 

2 
olundu 

Uc. ~racı. / (A,A_) - Meclis mayısta 
~ .. ~t v in%& edilen Türk - Bulgar 
~ e .. ı~- ~C\riscfain munJıedenamesinl 

1~ftir. 

Berline müteveccihen ha· 

reket ettı 

Budapeşte 21 (A.A.} - Başvekıl 
Kont Iletlen bugün saat 1:~.15 te gece 
Berline hareket etmiştir. Orta elçi \'C 

fcvkalAdc murahhas Aleksendre 1\uhen 
ile hariciye nezareti, matbuat ve iktısat 

şubeler. müdürleri baş\'ekile refakat et 
mektcıiirl•r, 

Küçük haberler 

1 z ın it hat t ı kalı -
-ve o.cagı 

lzmit hatb kahve oca-

~· bir sene müddetle kiraya 
verilecektir. Kat'i ihalesi 25-
ikinciteşrin· 930 tarihinde ya
pılacağmdao iıti)1enlerio ogün 

saat 16 da Jev.zım müdürlü-

Şimdi Düzceye biribiri p~inden bir-
çok tiyatro kumpanyaları gelip bu bi· 
nada beş on temsil verdikten sonra çe· 
kilip gidiyorlar. Son bir ay içinde bu
raya Ankara operet heyeti isimli bir 
kumpanya geldi . fakat ismi operet! .. 
Halbuki operetten başka her şey oyna 
dı. Evveli Reşat Nuri Beyin "Çifte Ke
ramet,, ini ve sırasile, (Taş parçası) nı, 
filme çekilmiş olan (Bir gece faciası) 
nı, lbnirrefik Ahmet Nuri Beyin (Seki· 
zinci) sini ve daha birçok piyes ve ko-

• SEYYAH CELBİ lÇIN - lstanbul ne gelmeleri. medileri oynadıktan sonra, her tabaka 
belediyesi seyyah celbi için Avrupa ga • halkı hoşnut etmek için, bir iki orta o-
zetelerinde reklam yapmıya karar ver- m:um:nr.11nn:m:ı:smr.::ı:::n::c:nı:n::::::1111 yunu, bir iki de tulQat oynadı ve gitti. 
miştir. Belediye iktısat müdürlüğü Vi- ~ ALEMDAR zadeler Burada tiyatro, yalnız bir eserin, bir 
yananın maruf bir gazetesfle mukavele vak'anın temsilinden ibaret değildir. 
yapmaktadır. 1 V A P U R L A R 1 Hayır!" kırnatası, zili, daYulu ve saire-

* SANASARYAN HANI- Sanasar- ii M·ııet vapuru 23 sile bir bando müzik, evveli saat sekiz 
yan hanı meselesi son safhasına gir- ı: 1 Teşrinisani buçuğa kadar tiyatronun kapısında ça-
miştir. H lıyor ve içeri seyirci celbediyor. Ondan 

İkinci hukuk mahkemesi hazinenin P ff l ft R günü akşamı saat sonra da, saat dokuza dokuz buçuğa ka !i 18 de Sirkeci rıh- · lehine karar vermiş, fakat temyiz bu •• dar, bu bando, tiyatro binasının içinde, 
kararı mütevelliler lehine nakzetmiş· H hmmdan hareketle (Zonguldak, sahnenin önünde icrayı ahenk ediyor?. 
tir. fı lnebolu, Ayancık, Samsun, Or· Daha sonra üç beş kısımlık bir film •.• 

Ermeni mtüevelJiler, temyizin nak- du, Giresun, Trabzon,Rize Ma- saat ona doğru, sahnede variyete numa 
ıı üzerine bir tashihi karar yaptırmış- ,j pavri,Hopaya azimet ve ~vdette raları başlıyor: Tangolar, çarlston, 
lar ve evrak temyiz heyeti umumiyesi· 'ı=· Vakfıkebir, Görele ve Üoyeye Kafkas dansı, şarkı ve saire- Nihayet 
ne sevkedilmiştir. Sanasaryan hanının sıra asıl temsile geliyor, tıpkı Şehzade-
kime ait olduğu birkaç güne kadar an- İ dahi uğrayarak avdet ede- başındaki tiyatrolar ~bi." Temsillerin 
la~ılacaktır. !, cektir. • geceyarısından sonra bire, ikiye, hatta 

•JANDARMALARDAN TRAMVAY ~i Müracaat mahalli: latanbul 1 üçe kadar uzadığı vakidir. Bu arada, 
PARASI - Tram\'ay şirketi, şimdiye !! Meymenet Hanı altındaki ya- lstiklal caddesindeki sinemaların kapı· 
kadar jandarma zabitan ve efradını bi- ~~ zıhane. Telefon lstanbul 1154 larında olduğu gibi, Düzce tiyatrosu. 
Jet almaktan muaf tutmuştur. Kum- a:....,._1a11nc::ı:aa11mmaa.."1:::s:::::11:11111 nun kapısında da otomobiller bekliyor!. 
panya son zamanlarda jandarma zabi- TANLAR - Şişe \'eya kadehle içki sa· Ankara operet heyeti gittikten sonra 
tanını da bilet alamğa mecbur tuttuğu tan müskirat bayilerinin bey'iye müd· onun yerine Kenan Bey isminde bir ak. 
cihetle bu yüzden tram\'aylarda ufak deti ay sonunda bitmektedir. ı kanunu törün idare ettiği bir temsil heyeti gel
tefek hadiseler olmaktadır. evvel ı930 tarihine kadar bey'iyelerini di. Şimdi sahnede bunlar icrayı lCibiyat 

Bunu nazarı dikkate alan lstanbu! tebdil ettirmiyenlerden iki kat bey'iye ediyor! .. Bu heye~ biri kadm, öbürü er 
J·andarma ku d u··snU B ··a)ı kek, iki Alman cambazı da dahı'ldı'r, Bu man anı u • • resmi alınacak ve yeniden hey'iye Te· 

jMuhittin Beye müracaat etmiş, vilayet- rilmiyecektir. iki cambazın trapez üstündeki türlü ma 

ite jandarmanın hükumetin inzıbat me- * AVRUPAYA JHTİSAS TAHSİU- rifetleri deh~tli . rağbet görüp alkıtla-
murlan meyanında bulunması dolayı- nıyor. 
sile bilet almamaları icap edeceğinden .NE GİDECEK ZİRAATÇİI.ER - lk- Geçenlerde açıkta, çayırda oyıuyan 

ı bahisle kumpanyaya bir tezkere yaz- tısat \'ekaletince muhtelif ziraat şube- bir cambaz gelmiştir aslen Adnpaıarh 
mıştır. terinde iktısat tahsili için Avrupaya imiş. Bir türk cambazı .. Yanında bir de 

Vilayetin noktai nazan kabul edil· gönderilecek talebe namzetleri için ls- Bulgar cambaz, bir şişman palyaço... 
mezse ihtilafı dahiliye nkaleti halle- tnnbuJda bir mü~abaka imtihanı açıla· Tel üstünde koyun k~mek dereceleri
decektir. caktır. Kaznn::mlardan :?l genç Avro· ne kadar mal'iCetlerini ileri götürdül~rl 

• ŞiŞE VEYA KADEHLE 1ÇK1 SA· paya izam edilecektir. · Bu numarayı binlerce~ seyretti. 

4 - Gösterilen günde arttır
maya ittirak edenler arttırma 
ıartnamesini okumuş ve lüzumlu 
mal\kmata almıı bunlara tamamen 
kabt1l etmit ad ve itibar olunur• 

lar. Osttinde b1rakılan gayn 
menkuUin bedeli zamanında ve
rilme:ıae gayn menkul ikinci bir 
arttırma ile satılır ve bedel far
kı ve mahrum kalınan yllıde beş 
faiz ve diğer zararlar ayrıca 
hükme hacet kalmaksızın me· 
muriyetimizce alıcıdan tahsil olu· 

nur. Bet uumarah fıkradaki ıart 
tahakkuk etmek kaydilc Uç defa 
bağınldıktan sonra gayrı menkul 

en çok artbranan üsti.inde bara• 

kılar. Şart tahakkuk etmezse art

tırma geri bırakılıp alacı taahhüt

lerinden kurtulur ve teminat ta 

kalkar. 
5 - Arttırmanın birinci veya 

ikinci olmasına ve gayn menkule 
taalluk eden kanuni hakka ve 

sabşın tarzma göre diğer ıartlar 
müterakim vergi ile belediye re· 
simleri ve evkaf icareıi mfi§lcri
ye aittir. 

Y azalan maa boatan k6tk yu
kanda g6sterilen 29-12-930 ta

rihinde lttanbul 4 en icra memur

luğu odasında iıbu il6n ve gös
terilen arttırma ıartnamesi dai

resinde ıatılacatı illı;ı olunur. 
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Kadıköy Sulh icra dairesinden: 
Faik efendi Hatice Hanım 

MerdivenklSy Mama caddesinde 
tarafeyni tarikiim ve Sabiye 
Hanım ve Necrr.ettin bey mebni 
muhit 12 kadar meyveli ağaç ve 
kuyuıu bulunan ve etrafı erbaa 
muntazırat f evkalide olan iki gör 
dönllm eraziıi ishva eden yet· 

O yaman :Uyafetler hiç hatırımdan "fevkalade,, ticaret ediyordum, bundan miş altı buçuk metro murabbaı 
çıkmaz, çıkamaz. Bir gündü: cuma ve böyle, zarar yok, (alelade) ticaret ede- üzerine bir buçuk kat olarak 
pauır değildi. Ayın on altısı. Mükellef rim, az kara kanaat... beş oda ve bir aptesane ve 
bir muş bizi Karaköyden aldı. İptida • Aklımı başıma topladım. Ernıenicik bodrumu muhtevi bulunan 44 No. 
Kilyosa kadar gittik. Biri alaturka, ö- lerimi, rumcuklarımı, bilhassa ~ıfıtçık- bir bap Hanenin kabili taksim 
teki alafranga olmak ~zere iki mızıka larımı davet ettim. Akıllı ad:ımlar-. edilmeainden dolayı 9-11-930 ta
takımı bizi müna,·ebe ile eğlendiriyor- herbiri bana yüzde beş yüz getiril' işler rihinde açık artırma ile ıhrabma 
du. Eğlendiriciler ara<:mda bir med- teklif ettiler ve muvaffakıyet esrarını müzayedede 1240 liraya hisse· 
dah, bir hanende, bir cüce ve bir de da k11lağıma fısıldadılar. Pek ala! kol dardan Faik efendi talip bulun-
soytarı vardı. Kuş sütünden ve biradan Janmı sıvadım, işe giriştim. Ya hay_ duğundan iki açık artırmaya ka· 
manda her şey sofranın iistünde. Gece tık bir partiyi lsveçe gönderdik. Zi· l 12 
yarısına yakın Büyükada iskele~ine yanına iyi mal satıyorduk. Bu ticareti rar verilmiş olmasından 3- -
vardık. (Programı peşinden bilen da,·et te bir nevi politikadır. İsveçliler mem- 930 cumartesi günü saat 14 ten 
Ji yoktu.) Arabalar en-elden hazırlan· nun. Biz ise 70,000 lira kaybettik. Fir- itibaren tekrar açık arbrma su
mış. Her arabada Ada kızlarından (ta· ma şöhret buldu. H .. il .. ve şirketi! Ban retile ihrahma müzayedede talip 
hii, rum) birer rehber. J)iyaskalo a' ka gibi sağlam. Siparişler çoğalıyor... olanların kıymet kesmesine olan 
doğrulduk. Eşekler o noktada alesta. Arkadaşlardan eskileri: 1500 lira üzerinde yüzde on pey 
Bir hay huy içinde Ayi Yorgiye çıktık. - Doğru iş görelim. akçesinden teslimen Kadıköy 
Mükellef bir ziyafet. lleyoğlundan ah- Benim gibiler: sulh icrasına mUracaat edilmesi 
çılar, garsonlar gitmiş. Yar. var; yok, - lğri iş görelim. ilan o]unur efendim. 
yok! Mızıka takımı başka. Yedik ve bil Birkaç hafta tereddütte kaldık. Doğ --··------------
hassa içtik, içtik. Bir milyoner ziyafeti, ruyu ve iğriyi tavsiye edenler, bir hA.- Ist~nbul Asliye j üncü hukult mahke· 
v elam! Hepimize kur'a ile di~ kira· kim, bir müstantik gibi dinledim. Dof· 
Jarı dağıldı: yüziikler, saatler, kırm·at ru güç ve pahalı, iğri kolay ve UC'llZ. 
iğneleri, küpeJer, v. s. Doğru hırçın, iğri sevimli. Piyasaya 

};"' sahibi H •• H •. Bey mağrurdu. Gil bir hamle ederiz, milyonu vurduktan 
zelliği ilmi, irfanı, kalemi, terbiyesi, onra topu atsak ta ne olur? Malı, mül 
ahlfıkı, fazileti ile değil, parası ile ... kü karının üstüne yaptınrız. lflfis et
J<Jv ahihi olma aydı ziyafet harlkulft- sek, burada rezil ve rüsvay olsak bHe 
de olacaktı. dünyada yaşıyarak yer tükenmedi ya? 

Bu partiyi hiç unutmam; çekilen beş Frnnsaya gider, bağdaş kurara, oturu· 
on fotoğrafiyi daima albümümde sak- ruz. 
Janm. Ne güzel geceydi, ne giizcl ! Ar.ı- Dehşetli bir işe karar verdik. Bir 
dan tam iki buçuk yıl geçti. 11.. H .. Bey dalyancı gibi aj'ıınııı kurduk. Balıkla
ziyafet vermez oldu, H .. il .. Bey hatta 11n hücumunu bekliyorduk. Her şey ta 
görünmez oldu. mnm, her ihtimal önceden düşünülmü~ 

Gesende Domonti bahçesine uğra- Ben artık hayala ta daldım; kazana. 

mesinden: 
Fatma hanımın F eriköyünde 

Paıa mahallesinde okmeydanı 
sokağında 41 numaralı hanede 
mukim iken ikametgahı meçhul 
bulunan idris efendi aleyhine 
ikame ettiği daYadan dolayı 
mahkemeden sadır olan ve tara
feynin boıanmalarına mlltedair 
bulunan 19-11-930 tarih ve 724 
numaralı ilamın ilAnen tebliği 
tensip edilmiı olduğundan tebliğ 
makamına kaim olmak üzere 
ilim suretinin mahkeme divan
hanesine talik edildiği ilan olunur. 

mı tım. H .. H .. Bey, orada, bir kameri· cnğım parayı nasıl yiyeceğim? Gecele
ycnin içinde düşüniiyor. Hem çok za- ri oykunıu kaçırıyordum seksen türlü 
yıflamı~, hem üstü, başı peı:i,,,an. proje yaptım, plan kurdum. l\Jukııddemn Istanbulda Çar~ulu han· 

Arkadan elimle gözlerini kapadım: Etrafımdakileri besledim, kolla· da 34 numaralı dükkAnda mukim iken 
- Bildim: "1'acirei facire" yi ya- dım. Onlar benden evvel knr ettiler. elyevm ikametgAlıı meçhul bulunan Yascf 

zan. ufnk tefek akar bile yaptılar. Esklnazi Efendiye: 
-Ta kendi i. nu ne hal? il .. 11. Bey; lşe giriştik. lstanbul ikinci icra memurlu-
- Filimin cezası. lşi gizlemek için daha para dökmeli, ğundaa: 

- Milyonlar nerede1 bu parayı avuçlarla döktük. Ya hu! Ne Alber Syon ve Isak Sion efendilere 
- Dağa kaçtı. dersin? Biz bütün ihtimalleıi Önceden borcunuz olan 189 buçuk liranın temini 
- Dnğ ne oldu? akla getirdik sanırken asıl muhtemel için Çarşulu handa mevcut emuli tüc-
- Yandı, kiil oldu. ve hattn muhakkak olanları düşünme- carlycnlzin ber mucibi talep haczi te· 
- Kül nnede? mişiz. Eyvföiflfth ! Masraf kapısı açıldı. karrür etmiş ve icra ve iflt\s :.an ununun 
- Savruldu. !şi hiç olmazsa ziyansız kurtarmak için 69 uncu maddesi mucibince tarafınıza 
- Ayı Yorgi gecesini natırlıyorum. daha binlerce lira dökmeli. Bizim akıl tebliği muktezi haciz ihpar varakası ika· 
- Ha ŞÖ) le orada içtiklerinden, ye- lcfthyalarından birkaçı erkenden yan metgdhınızın meçbuliyeti hasebile ilAncn 

rl RA1\ 1J\I A )' ŞlilKE'"fl 
STANBUL fRAMVAY :;;IRKETJ t:VKA1 fARiFESJ 

1930 s"ııesı Te~rinİS8nlnin 25 inci gününden itibaren 
tı.Al 'l AHİRE KADAR ~ll.JTEBERDIR 

Ne Hutut 

ıo Sislı rtine 

Hareke\ 
Birincı Son 

fastla Hareket Hareket 

~işlıdc.• · Tünele 
Tünelden - Şişliye 

Kurtuluştan - Tünele 
fııneldeıı - Kurtuluşa 

Harbiyeden • fatihe 
Fatihten· Harbiyeye 

Maçkadan-Tünele 
Tünelden·Mıçkava 

Taksim t• en-Sirkeciye 
Sirkeciden - Taksime 
Mac;kadan-Bevazıta 

Beyaz1ttan-Maçkaya 
Taksimden-Fatihe 

3 6 6.16 24,14 
, ,9 7,02 24,38 

21, 10 l3,30 
30 

21,30 24,00 
6,09 1,02 

5,11 
6,21 1,00 

o 20,30 23,30 3 21,00 ~4.00 
4,5 

7 
6,8 

14 
15 

1, 10 20,os 
7,35 20.30 
6,40 22,20 

ı ı Kurtulur-Tlınel 1 

12 Harbiye- Fatih 1 

14 Maçka-Tünel 1 
15 Tak~im-Sırkecı 1 
tö Mar.ka·Beyaztt 1 
18 Taksim-Fatilı 1 

• fatihten - Taksime 30 
6, 11 

6,33 21,30 
7,30 18,30 
8,16 l-',16 
6,4') 21,00 

1 
Kurtuluştan-Beyazıta 

19 K urtu luş-Berazı t Beyazıttan-Kurtuluş:ı 22 7,30 21,50 

22 Bebek -Eminönü 

23 Ortalı:lly·Aksaray 

Beşiktaştan -Bebeğe 6,01 
Beşiktaştan-Eminönüne 0,26 
Bebekten-Eminönüne 8, 16 6,30 
Eminönünden- Bebe~(' ,. 6,45 
Bebekten - Karaköye 45 22,25 

Karaköyden - Bebeğe ,, 23,10 
Bebekten·B.Taşa 

21,59 
22,42 
24,40 

J,25 
2,05 

Ortakoyden-Aksaraya ı O, J 6 6,01 20,44 
Aksaraydan·Orfaköye 20 6,45 21,30 

34 Bcşlktaş·Fıtlh ı Beşiktaştan- Fatihe 
·---- fatihten- Beşiktaşa 

1,11 1,00 20,30 
15 7,46 21, lô 

32 Toplcapı·51rkeci 

33 Yedlkule·Slrtec:ı 

Aksara} dan-Topkapıya 
Topkaptdan-Sirkeciye 
Sirkeciden-Topkapıya 
Topkapıdan· Beyazıta 

Beyazıttan-Topk:ı.pıya 

Topkapıdaıı-Aksaraya 

6,12 
6,10 6,33 

" 7,09 
20 24,00 
60 24,30 

Aksaraydan-Yedikuleye 6,CS 
Yedikule<lcn-Sirkeciye 0,11 6,33 
Sirkeciden-Ye.fıkuleye ,. 7,13 
Yedikuleden-Bevazıta 20 24,oO 
Beyazıtıan·Yedikuleyc 00 24,30 
Yedikuleacn-Aksuayı 

Aksaraydan-Edirnekapıya 6,04 

21,10 
22,46 

l,00 
1 .45 
:.!,05 

Edirnekapıcian-Sirkeciye 7, 14 ô,30 22 ,20 
87 F:dlrnekapı-Slrtccı irkeciden-Edirnekapıya 24 7 ,03 22,55 

Edirnekıpıdan-Beyazıta 60 24,00 I .00 
Beyazıttan-Edirnekapıya 24,30 1,45 
Edirnekapıdan-Aksaraya 2,o5 

diklerinden ellide birini, bana bul me- çizdi. Bir takımı sadakat (ve hamakat) icrası tekarriir etmiş olmakla 25· ı l ·930 
zeli bir rakı ı marlanıal<la inde et ha- ,,.österiyorlardı. Çok k:n·galarımız ol- tarihine mUsodif salı günü saat 2 de 
kayım, çabuk. Dtişmez kalkmaz bir Al- du. İkisine tokat attım. Biri ticart es- mahallen haczin icra kılınacağı malOmu· 

lah ! rarı ~attı. Bir l>ozgun başladı ki sor- nuz olmak üzere ildn olunur. Edremit asliye mahkemesinden ; f 
- Emredersin. ma ..• Tıpkı Lüleburgaz hezimeti! Kim- Vllll MUTFAK Babası mnteveffa Musl86~ 
H .. 11 .. ı;cy miicerrcp hir tiryaki - se kredi etmez. Oteki beriki selam bile Kütahya hukuk Mkimliğinden: TAKIMLARINI TEMiZLER l2 

7 
hatta bekri - tavrı ile su ve rakıyı ka· ,·eı·mez oldu. Ahi Mustafa mahallesinden hin- validesi müteveffiye Hatice ,, 

l M h k Mn il•' ... , ~ııcere. tan ,. ıııuaa tarihinde tevellüt eden ve pe.: nştrrdı, ondan sonra ağzına bir de üst tarafının niçin anlatayım? Biz dioğ u e met ızı nirenin vt• ıl• oek ııotaJ tero.ı:deolr. ·dı" 
~eytin attı. Bir sigara getirtti: bazı malları karının üzerine yaptıralım kocası börekçiler mahallesinden ~ti. ~,ıı:::•:_ami!~::.'.!:11 ~,.~ çok senelerden beri Edreını t 

- Söyle baka)·ım, milyoner.! derken zavallının ana sütü gibi baba- pepeyi Mehmet Ali oğlu Ahmet lıaoaıı.ıa eyice otaJouııı tekeler Hekimzade mahallesinde ikıl'lle• 
- Ha, ha, ha, ha! dan, dededen kalma helfll döküntüleri aleyhine ikame edildiği bofanma ~: .::ıı!•~";'~~is··~ı:~r• eden hançerli kızı kırıtık fal~O 
- Söyle bakayım, han~dan ! de bu uğurda gitmez mi? Zavallı bi~a- davası merkumun mahalli ika- ti• ıı.cakl&n. ponekı• .. ,.~"' namile maruf kadın 29· 7-9 
- Hanedanın hanesi yok. re... meti merbul kaldıgv ından tebligv cin.l dutar •• do••m•l•ri temıdemeh tarihinde vefat E-tmiştir. Meıb1~ - Ya hu sen '-'aman bir tilccardın. Anladım: Bende ticari kafanın eseri " lcua dahı mbmır d.ir Yllll'ın do- d P " 

.; :f' • edilememiştir. Mahkemenin mu· kııodutu 1enS• oıal.ı.k •• 
1
•"• ıuıı reye Taris o1duğu iddia e e t' Kabiliyet gö termi~tin. ~eye ticaretıne bile yokmu~. Ben bir mahalle bakkalı bi allak bulunduguv 26 • 11 _ 930 da kalmu.. se 

devam etmiyorsun? le olamam. Daha benim gibi bir~okları H•runiıd• Itır .ıürııı r~mıııı• rio evrakı subutiyelerile verıı ııJ 
- Yanılıyorsun, ben tüccar değil · arkaları olduğundan kendilerini tilccar Kütahya hukuk mahkemesine tf"' v .... ;,,.,..., ı4uua. lerini isbat etmek üzere tar d• 

dim. sanıyorlar. O desteii kaldır.. Paldır, gelmesi veya bir vekil gönder- ilandan itibaren bir ay :ıarfırı , 
- Nasıl olur? ldarehanen, katiple· küldür öyle bir yuvarlanırlar kl- Tica mesi teblii makamına kaim ol· Edremit mahkemesine mür•'' 

rin, muha ebecilcrin. adamların, itha- ret kolay değil. Hile, de.ı;;ise ilmini ya- mak Uzere ilan olunur. I 1 'l" 1 
h at arı üzumu uan oJunur. /, lfltın, ihracatı~ , hanl~'.tln rla ?lan esap- lan dot.~n .. öğrenmekle inı;an .~üccar ol- nasile tücC'ardır? Kaparozcu dan, fırıl- ~bi 

Jar~n. adndnkı me\'kıın, hulasa meşhur maz. Buyuk harpte meşhur tuccar olan dakçıdan, dala\·ereciden esnaf ,.e tüc- Biçki ve dikiş mekte 
tacır H . .'. B .. Bey? . , lar nerede.? • . . . tar olur mu? işler iyi gitmiyor. Gitmez B • • iki ci triıııeıtt 

- Soyletmc hem •. syyletme.. Ha! Hile, desL-.e ılmı dedım. O da "&' lkt d" . t buhraıı geçı"ri~·or eşıncı sene D desl111 
.. .. . . · . . . .; • ısa I.} a ımız " · Maarif vekAletl cclilesinin müs•• !\l•"' - Soyl.e, soy le, rıca. eder.ı m.. . öyle bir ilim ki ... d.ıbı bı.n kulaç .... Ek· Geçirir ya! Züg-ürtlük fazla. Tabii de- Kilo 

b d 1 d d Ad Ü J k t b haiz biçki ve dikiş mualllmesi 5ıııe - O ır a avere ı nresı ı ı. ına meği tağşi~ etmenrn y zerce ı a t ğil mi., Ha'-·nt . hnlr Ucuz olsa'-'dı b·r il 
1 t . t d · t"k Ev d b' l · "' pa • .; romati en son Fran~ız ve basit 1 ya ancıktan ıcare emış ı . ger tam var. Şarabı sahte yapmanın a ın erte. hay t d d" K d' az. Nicin rok ol-

] d ırır. t ·ı t 0 · · re e er ım. re 1 
J ~ te\·fikan tedris emıektedir. fıııd• 

tüccar o say ım, clS e t~ t ~n sonra Fakat bunlar bize göre değil. nun ıc:ın sun? Sebep ne._ "Efradını cami, ağya- Ameli dikiş bilenler bir mah zıır dese 
bile bir baltaya sap olahllıdrım. derin kimya bilmeli. Ömer Ahit hanı· rını maA nı·,, tarifı· ı"le meslek ve san'ati ...ı. ı:ıen 

H H B k ve bilmeyenler üç mah zarfınuo iJirltf· - Etme! _ - .. ey. ,. . nda. kontrolsuz bir devirde _un~ kül a ticaret olan kaç tacirimiz var.? Arkala ile tayyör ve tualet imalini öğteneb·f ,e· 
- Gizlemege ne hacet? 1 ıcaret kım, rıştrrmnkla olmaz. işte bizımkıler, be- rı olmasa komisyonculuk ve konturntçı l\Jektepçe verilen diplomalar Maarıl' ıııcl 

ben kim? Ticaretin iktıza ettirdiği has nim gibiler yeni doğmakta olan türk ti lık mu··teahhitlik edebilecek- erlerimizin r " 
· · d d k Uletindc kabul ve tastik olunu : ıptl· Jetlerden hangisine sahıhırn Bir ar- cnretine kötü bir nam kazan ır 1 

• adedi kaçtır? Biz eski tüccarı da mah tedrbat devresine Kı\nununue\"\'elı!1,.\'0~· kam vardı. Sermayem o idi. O, bi_r nra- Her şeyin sahtesi, mahJOtu, mağşuşu .. vettik azizim. 
1 1 

ın ,,.... 
d n t t Bl be l idi bi kt t dasında baş anacaktır. Talip er pıırt1' Jık parıl parıl parla 1

• a~a: . ıcare' r lçika 1 ge ' ze çı ş ı: ... H .. H .. Bey sıkıldı. Fazlaca ic,;ti. Bir ta ıu·nda Faik paşa sokağında Bohı ;aJrC:~e 
edelim: dedi. Kolay ve basıt hır. tkn- - Ren tüccar mısın, haydut musun? kım esrarı fa~etti. o. içtikçe içti ve manının ikinci katında 3 numaralı ,

1

,....ca•' 
ret. Eziyet çekmeden çekler geldı. OJ- dedi. Sen bizi bir defa çuvala ~karsın. söylendi, hen iı::e birinci kadehte kal- her gün 9. l2 ye ı . 5 e kadar rnw-
duk 7'.engin. Ondan sonra kabil midir ki beynelmi- dım n bütün esrarı dinledim, bu tica- etmeleri ::? 

Etrafımı rumlar. frenkler, ':rmeni· Jel piyasa sana bir siparişte bu1un!'lun? retten istikrah ettim. Böyle ticaret, 
Jer, museviler aldı. Ben onlara pusula- Tüccar mısınız. yok..qa •. , böyle komlsynculuk, hö.l le sanayi, böy ı Zayi ıer . de" 
lar sattım, onlar bana etek etei lira Ah, efendim, bizim o gün maksadı- le şirketler ilerlemese, çoğalma~a daha i' • d 'fesiJJ ~ 
getirdiler. mız ticaret değildi, kim olursa obun iyi. ~-

1
_

111
., ı.ıan.o . ,.,... saı., .. 1,..11._ Iıtanbul ıeyrüıefer ı a oeıı>' 

Oyle bir gururlandım, öyle bir bürbür· birini yere •urarak vaziyeti kurtarmak - lktısadiyatımız niçin yayan ve ya. - u-0~··· • almış olduium Şoför l(ar ğıf1l' 
lendim ki sorma. Kendimi Kafdaı'lmın tı. Belçikalı bunu anlıya.ma.dı. van? .---------------.. zayi, bu kerre Yenisini alaca 1,,iıt' tepesinde gördüm. Kırkından sonra saz ~alan! Bunun Bunun sebebini biraz da ahlak ,.e ru "V AKIT,, e abo- dan hükmü olmadığını ilan eY 1'~1 

Arkam öldü. Arka öldti ise ne of.ır? gibi hayatının başka mesleklerde tilke hiyatta aramağa alışalım, muhterem . 
50

ka zj 
Param çok ... o kadar çok ki hcc: ,hını tenlerden ticarete intikal edenlerden kariler. ne olunuz Balat Kesmekaya Mıraç . No· 1 
f!.arım hile bilmiyor. Simdiye değin hanl:isi cidden ve kelimenin tam ma- ceıaı Nuri No hanede Mehmet Nurı 
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Türkiue iş Bankası 

. 
Çacugun en iyi arkadaşı 

kumbarasıdır 
ıL: ............ n~e~v~l~e~t~Dmemrnİıİıİııl•r_.y.omlmtmamrmımll~Amnııııiıiiıılaiilııiııırliıııııı .... ~ ..... ı 

Devlet Demir Yolları ve limanları Konya 
işletme müfettişli(Jinden: 

Mersin istasyonu eşyayı tUccariye ambarının tahmil ve tabliye 
İfi kapalı zarfla mü:ıakasaya konulmuştur. 

Münaku 6 - 12 • 930 Cumartesi günü aaat on bette Konya'da 
Cevlet Demir yolları ltletme milfettiıliğinde yapılacaktır. 

Münakasaya iıtirak edeceklerin teklif mektuplarım ve muvakkat 
lemiaatlarmı aynı günde saat on dörde kadar iıletme müfettiıliği 
~•lemine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa ıartnamelerini Uçer lira mukabilinde Mersin 
İıtaıyonundan, Konya ve Haydarpaıa ve Ankara veznelerinden 
t darik edilecektir. 

.. Jf. 
Konya - Yenice hattı üzerinde 292, 296, 306 ıncı Km. lerdeki taş 

Ocağından T oros tünelleri tamiratı için çıkarılacak yonma kemer ve 
~loz tatı kapalı zarfla münakasaya konmuftur. 

Münakasa 8 birinci kanun 930 pazartesi günü saat 16 da Ankara
d, Devlet Demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya ittirnk edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 
~inatlanm ayni günde saat 15,30 a kadar münakua komisyonu ka-
11>liğine vermeleri lazımdır. 

t'.- Talipler münakasa tartnamelerini beş _lira mukab~linde ~?karada, 
~•kitehirde ve Konyadaki idare ve znelerınden tedarık edebıhrler. 

* Jf. Jf. 

Ankaracla açılacal{ Ziraat sergisinde 
teşhir edilecek eşya için nakliye 

ücretlerinclen tenzilat 
Devlet demiryolları umumi idaresinden: 
S Kanunusani 1931 tarihinde Ankarada açılacak Ziraat teknik 

sergisinde teşhir edilmek üzere, Ankara ile doğru iltisakı olan 
Devlet demiryollarmdan nakledilecek mevat nakliye ücretlerinden 
Umumi tarifeler üzerinden 'o 50 tenzilat yapılacak ve teşhir 
edildikten sonra iade edilecek eşya da aynı tenzilata tabi tutu
lacaktır. 
İ enıilAt müddeti : 
Sergiye gönderile~ek eşya için 1 Klnunuevvel 1930 15 Kanu

lıusani 1931 ve mabreçlerine iade olunacaklar için de 1 S Kanu
nusani - 15 Şubat 1931 dir. 

Diger ıerait hakkında malumat almak iıteyenler lstasiyon ve 
'lllbarlanmıza müracaat etmelidirler. 

• Jf. • 
Soo ton Gnrgeq 500 ton çam odunu kapalı zarfla münaka

saya konmuıtur. 
Münakasa 15-12- 930 tarihinde Pazarteıi günü aaat 15,30 da 

Ankarada Devlet Demiryolları idaresinde yapılacaktır. 
k Miln:ıkas,ya itlirak edeceklerin teklif mektupların• Ye muva.k
•t teminatlarını ayni günde saat 15. şe kadar münakasa komıı

~onu kitipliğine vermeleri lazımdır. 
d 1" alipler münakasa şartnamelerini 3 lira mukabilinde Ankara
~ydarpaşa idare veznesinden tedarik edebilirler. 

Hilaliahmer balosu 
" liililiahrner menfaabna berıene ••rilmekte olan kışlık balo, bu 
't1a"~ de kinunuevvelin 18 inci per9embe günü akşamı Beyoğlunda 

t 
8 

UYaz salonlarında verilecektir. 
l:)ah·ı· •lonun geçen senelerden daha mOkemmel olmasını temın için 
ltriı 'Ye vekili Şükre ~aya beyf endi hazretlerinin riyaseti muhtereme

ilde tqekktU eden hey' eti tertibiye şimdiden faaliyete baılanmııtır. 

IM.m. V. satın alım• heyeti ı ı 
il6nları I 

Defterdarda levazım dikim evinde 
\'e Sirkecide Demirkapıdn Saraçhane! 
ambarında Levazım dikim evinde mev· 
cut tahminen 65000 ila 80000 kilo beyaz 
,.e haki bez kırpıntıları knpah zarfla 
müzayedeye konmuştur. ]halesi 10/12 
930 ~arşamba günli saat 14 te Fındıklı
da heyetimizde yapılacaktır. Taliplerin 
şartnamesini yirmi kuruşluk pul mu
kabilinde almak üzere heyetimize ve 
kırpıntıları görmek için de mezkur di. 
kim eline n ihale saatinden e,·vel temi 
natlarfle heyetimize miiracaatları. 

• "' * .. Jzmit , .e civarındaki kıtaat ve mues· 
sesatrn ihtiyacr olan pirinç kapalı zarf. 
la münakasaya konmuştur. ]halesi 30) 
11)930 Pazar günü saat 15,~0 da İzmit 
nskeri satın alma komisyonunda yapı· 
lacaktır. Taliplerin şartnameyi görmek 
üzere Fındıklıda heyetimize n şartna· 

me almak ve tekliflerini vermek üzere 
ternlnatlarile mezkur kQmisyona müra
caatları. 

* * * 
Ordunun ihtiyacatı sıhhiyesi için O· 

tuz yedi kalem dahiliye a~abiye ve ni· 
saiye alıit ve edevatı kapalı zarfla mü· 
naknsaya konmuştur. İhalesi 3/12;930 
rarşam ba günıü saat on dörtte Fındıklı 
da heyetimizde yapılacaktır. Taliplerin 
yirmi kuruşluk pul mukabilinde şartna 
mesini almaları ve münakasaya gir· 
mek Uzere ihale saatinden evel teminat 
larile ,.e teklifnamelerile heyetimize mü 
racaatlan 

* * • 
GüJhane hastanesi hıfzıssıhha Jabo· 

ratuvarı ihtiyacı için yirmi altı kalem 
hıfzıssıhha laboratuvan alat ve edevatı 
kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
lhalesi 3jl2.'930 çarşamba günü saat on 
dört buçukta Fındıklıda heyetimizde ya 
pılacaktır. Taliplerin yirmi kuruıluk 
pul mukabilinde şartnamesini almaları 
ve münakasaya girmek üzere ihale sa· 
atinden C\'\'el teminatlarile ve teklifna
melerile heyetimize müracatlan. 

Kütnhya hukuk hakimliğinden: 

ismet pa~a mahallesinde mu· 
kim F eleknaz hanıma Edremitte 
kocası Hüsnll aralannda yekOn 
eden boşanma davası neticesinde 
indettahkik boşanmalarına ve 17 
lira masarifi muhakeme ile 30 
lira ücreti vekaletin müddeialeyh 
Hüsnüye tehmiline ve nafaka 
meıeleıinin atiye talikına dair 
sadır olan 5-11-930 tarihli bük· 
mü merkumun mahalli ikameti 
meçhul olduğundan tebliğ edile
memiştir hükmü ınczk(ire karşı 

bir diyeceği olduğu takdirde 
tarihi ilandan itibuen 15 gün 
zarfında Kütahya hukuk mahke· 
mesine müracaat eylemesi lüzu· 
mu tebliğ makamına kaim olmak 
üzere ilan oluaur. 

'~ ~· 

~~ 

Hnknrn encümeni ~ninıii uilôyetin~en: 
Evvelce mevkii münakasaya konulup bazı esbaptaD naıi tehir 

edilmiş olan Ankara san'at mektebine yemekhane mutbak banyo 
vesair inşaatı bukerre teraiti sabıka dairesinde ve kapalı zarfla 
tekrar mevkii münakasaya konulmuıtur. . " 

1 - Taliplerin bedeli muhammen olan 29,953 lıranın yuıde 
yedi buçuğ'u niıbetinde olan 2247 lirayı muhasebeyi hususiye 
veznesine teslimle alacakları makbuzu veya o miktarda banka 
teminat mektubunu teklif zarflarına koyarak encümene vermek 
mecburiyetindedirler. 

2 - Yevmi ihale 4. 12. 930 tarihine müaadif Perıembe rOnft 4 

saat 15 tir. 
MUnakaaaya iıtirak edeceklerin yevmi muayyeninde encOmeni 

daimii villyete Ye şeraiti anlamak isteyenlerin her gün mezL.iir 
mektebe müracaatları ilAn olunur. 
~~~~~~~~~~~-·~~-

Iktı sat vekaletinden: 
Ormancılık tahsil etmek Uzere vekalet hesabına Ecnebi mem 

leketlere müsabaka ile on efendi gönderilecektir. Bu efendiler.in 
nerelerde tahsil edeceklerinin tayini vekalete aittir. 

1 - Taliplerin müsabakaya dahil olabilmesi için aıağıdaki 
ıartlan haiz bulunmalan lazımdır. 

A - Türkiye Cümhuriyeti tabaasından olmak, 
B - Yaşı otuzdan fazla olmamak ve bunun için nOfuıa ait 

hUviyet ciızdanmın suretleri giSnderilmek, 
C - Yüksek Orman mektebinden mezun olmak, 
D - Vekaletin •ereceği nllmune veçhile Noterlikten muaad

dak bir kefaletname vermek, 
E - MUteebhil olmamak, 
F - Vekiletçe yaptınlacak muayenei sıhhiyede tamtluıhlıa 

oldufu tebeyyün etmek, 
G - Tahsil müddetince ukerlitinin tecil, edildiğine dair 

mensup olduğu askerlik şubesinin vesikasını haiz olmak, 
H - Memuriyetten azledilmif olmamak, 
2 - Yukardaki ıartları haiz olan talipler mtlsabakaya gir

mek üzere istida ile Vekalete mfiracaat edecekler ve Vekllet 
talipler arasından müaabakaya iştirak edecek namzetleri tefrik 
ve intihap ederek kendilerine tebliğ edecektir. 

3 - Müsabaka Ankara da Vekaletçe intihap edilen bey' eti 
mfimeyyize huzurunda Atideki gurup derslerden yapılacakbr. 

ı - Ormancılık nebatatı ve eıçann tavıifi. 
il - SilYiktlltür, ilmitllrap, intifa ve teknoloji. 
111 - Amenajman Ye tekip. 
iV - Hayvanat, haıarat, emraL 
V - Topoğrafya, riyaziye. 
4 - Lisan imtihanı Almanca, Fransııcadır. 
Bu lisanlardan birinin intihabında talip scrbeıttlr. Ve yukarda· 

ki umumt ders guruplarından müsabakada muvaffak olanJardaa 
müsavi ıeraitte bulunanlardan liıam ku•vetli olanlar tercih edilir. 

5 - Müsabakada ibrazı ehliyet edenlerin uhdelerinde memu· 
riyet mevcut ise Avrupaya hini izamlarmda memuriyetlerini terk 
edeceklerdir· 

6 - Müsabakaya iıtirak edecek olanlann Ankaraya azimet 
ve avdet ve milsabaka vaktindeki masrafları kendilerine aittir. 
Yani bu mllddct zarfında mezun addedilirler. 

7 - Mllsabaka imtihanı 1 kinunsani 1931 tarilıiiıde icra kılı
nacağından bu ıeraiti haiz taliplerin nihayet 15 klnunuevel 930 
tarihine kadar ba istida vekalete müracaat eylemeleri Ye illndan 
evvel ve muayyen müddet 2eçtikten ıonra Yaki mUracaatlan 
nazarı dikkate alınmıyacağı ilAn olunur. 

lstanbul Ziraat bankasından: 
Bankamıza merbun olup ahiren satılması takarrOr eden ayniye 

ambarmda mevcut 112 denkte 4746 kilo ve Cibali Karasula 
ambarında mevcut 644 denkte 15398 kilo lzmit tUtOnO tehri 
bilin 29 uncu cumarteıi günü aaat ikide müzayede auretile 
bankamızca satılacaktır. Fazla izahat almak isteyenlerin Emtea 
dairesine ve müzayedeye iıtirak edeceklerin yiizde 7,5 teminat 
akçelerile bankaya müracaatları. 

f I ~~~ .·== 
::::::ass UE 

l 
Ankara Belediyesinden : 
Tahtakale yarıgın sahası dahilinde ve Anafartalar caddesi iizerınde olup krokislnd~ 

gösterildiği üzere 8 parça arsa kapalı zarf usul~e ve bir ay müddetle müzayedeye c;ı

karılnnştır. Talip olnnlarrn teklif edecekleri mebaliğin yüzde yedi buçuk nisbetiude 
tı~nıinaLlan ıle !.nrliklc 6-12-93J cuıuanesi güuü saal l lde cııcünıeııc ıuüracaalları. 
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Zayıf ve işti- f f l) Ş k M JtHülasası kullanınız· 
hasız olanlara OS 8 1 ar 8 Her eczanede satılır . . -·· ·---··-------------------------·-----···------····------·-·--·-·----·---Vakıf Paralar müdürlüğünden: 

Müzayede ikraz 
bedeli No. 

Rebnin semti meşhuru ile cinsi 
ve müştemilAt ve sair evsafı 

735 21488 Beylerbeyinde Bostancıbaıı mahallesinde Axi
ziye sokağında cedit No. 4 ve 6 zemin ka· 
bnda alb oda iki ıofa bir hail bodrum ka
tında nç oda bir mutfak bir taılık bir hail 
birinci kabnda dört oda bir sofa bir hail ve 
bir çatı arasını muhtevi ve 6044 ziri ananın 
389 zira mahallinde mebni 9336 lira kıymeti 

Borçlunun 
ismi 

muhammeneli ahşap ka~kiln tamamı. Sipahi zade 

Ti 21611 Üsküdarda Aşçıbaıı mahallesinde Balcıyo· 
kuşu sokağında cedit 83 No. 1ı zemin katın· 
da bir oda bir sofa bir mutfak bir hala 
birinci katında iki oda bir sofa bir hallyi 
muhtevi Ye 191 zira arsanın 73 zira mahal
line mebni ve 377 lira kıymeti mubammeneli 

Osman 8 . 

ahşap hanenin tamamı. Fatma H. (şartla) Hfisniye H. 
210 22689 Üsküdarda Valdeiatik mahallesinde Tekke-

arkası sokağında atik ve cedit 8 No. lı ze
min katında bir sofa iki oda bir mutfak bir 
hail birinci katında bir sofa dört oda bir 
halayi ve ittisalinde aynca ahırı muhtevi ve 
530 ziri arsanın 120 ziri mahallinde mebni 
930 lira kıymeti muhammeneli ahşap hane-
nin tamamı Beyzade H. 

263 22700 Bakırköyde Zeytinlik mahallesinde Hacıhasan 
sokağında cedit 7,9,11,13,15,17 numaralı bir 
satıhta ve bir sakıf altında sıra ile inşa 

edilmiş dört oda ile bodurum katlarında 
birer oda, birer mutfak, zemin katlarında 

birer methali ikiıer oda birer heli birinci 
l<at:arında ikiıer oda birer sofa birer helA 
üzeri birer çatı aralığını muhtevi ve 800 zira 
arsanın 160 zira mahallinde mebni 3120 lira 
kıymeti muhammeneli kezalik bir sakıf al-
tında iki kiğir hanenin nısıf hissesi. Mihal Ef. 

368 22718 Galatada Kemankeı Karamustafapaşa ma
hallesinde Beyzade sokağında atik ve cedit 
28 No h ve 20 zira rasa ilzerine mebni 2400 
lira kıymeti muhammeneli kiğir odaların do-
kuzda bet hissesi. Mehmet Ziyaeddin 8, 

Ümmügülıilm Hediye H. 

105 2272tl Kadıkayünde Tuğlacıbaıı Hacımuslafendi 
mahallesinde Yaverağa sokağında atik 6 mU-
kerrer No lı ve 400 lira kıymeti muham
ıneneli üç dönüm bir evlek miktannda bir 
kıt'a bağ mahallinin gürum ve zeminin ta-
mamı. Ali Nihat bey Ye Dünüser H. 

Vakıf Paralar müdürlüğüne merhun olan yukarıda yaulı gayrı 
menkul emval, sahiplerinin borçlannı vermemelerinden birinci 
Ye ikinci açık arttırmalan neticesinde hizalannda g&sterilen 
bedellerle talipleri uhdesinde tekarrtır etmiı ve 6 K. e"el 930 
tarihine mUsadif cumartesi günü saat ondan itibaren son açık 
arttırmasına baılanarak muhamlJ!en kıymetlerini bulduğu taktirde 
saat on beşte kat'iyen ihalelerinin icrası mukarrer bulunmuttur. 
Açık arttırma mahalli dördüncü vakıf handa ikinci katta 17 
No. da Vakıf Paralar mlldUrlüğüdilr. Vazolunacak bedelin yüzde 
onu nisbetinde pey akçesi verilmesi ve milşterile.rin bizzat Yeya 

musaddak Yekaletname ile mOracaat eylemesi açık artbrma 
şartlarındandır. Evvelce talip olup ta mezk<kr gOnde bulunma
yanlardan son talipten maadası yaz geçmit sayılacaktır. Taliplerin 
Yaktinde müracaat etmeleri ilan olunur. 

1 ayyare Pıyangosu 
Hiç beklenilmediği bir zamanda birdenbire zengin olmak 
ancak tayyare piyango bileti almakla kabildir. Onun için 

TAYYARE PIY ANGOSU BiLETiNi 
ALiNiZ. 

S inci keşide 11 KAnuneYel 1930 dadır. 

Büyük ikramiye 50,000 liradır 

1 

r:VAKITı n, 
ıKüçük ilanlarıı 
'7 A ·---··Her sGn n .. rolaıııu ~ı--11-11 

!••••••••Tarife••••••••• 
: 1 Def alık toru' JO : 
• ~ •o : : .. . . ., . 
• s 65 : • • • • . ~ ~· . • ır • • ~., • 

: ihllvaç kalnıavın- • 
: cava kadar ( azaml 
: 10 defa) il&n edll- tOO 
: mek üzere maklu 
: Abonelerimiz.İn her Oç ayhAt için 
: bir def 111 meccanen~ 

! 4 satırı geçco lllıılamı. fazla ~atın • 
• için 5 er kuru' ummolunur. • · ......................... : 
SATILIK - Az mustamel bir bibe

ret kürk manto zincap kürkünden pa· 
lantin ve Şam mamuJltından file!işi ve 
sedefli ut Galata, Minerva han No 35, 
her gün 12 den 2 ye kadar müracaat. 

(1) 

HANIMLARA. - Mağazamızda is
tihdam edilmek üzere makasdar ve sa
tış memuru hanımlara ihtiyaç var. Kü-

Yol ve menfez ilanı 
Aksaray vilayetinden: 

1 - Aksaray • Konya yolunun Eıme kaya civarmda 47 ile 
50,000 kilometrelerarasında yapılacak teıviyei tllrabiye Sandık kl
ıadı, Blokaj ihzar •e ferıi yol kenarında mevcut kırma tqın ma
halli ameliyata nakli ve fcrşi ocaktan ihraciyle ameliyat malıaınae 
nakil olunacak kırılıp serilecek ıosa blokajın silindiraji tol&Jllll 
ailindiraji maddei imtizaca ihzar ve ferşi ameliyesi bedeli kqfi 10, 
g 54 lira 26 kuruş ve ~050 metre tul dahilinde 80 metre açıklı
ğında beton arme kapaklı 3 adet menfez intaatı 1013 lira 28 k1J" 
ruf ki ceman 11867 lira 54 kul'Uftan ibaret bedeli keıifli yol ye 

menfez inıaatı 8-11-930 tarihinden baılıyarak 29-11-930 taribiad• 
saat 13 te ihale edilmek üzere 20 gün mfiddetle kapalı zarfla •0-
nakasaya vazedilmiştir. 

2 - münakasaya' iştirak edenler müzayede kanunu mucibiDC' 
teminab muvakkatesini ya nakten veya muteber bir banka mcktu1-
ile temin eyleyecekleri gibi yevmi ihaleden sekiz gtln evvel ehliyeti 
fenniye vesikalannı viliyetn nafiasına ibraz edeceklerdir. 

3 - ilan ücreti ve bilumum mesarif mllteahhide ait olup i9b0 
inşaata ait şerait ve mukaYeieyi garmek ve izahat almak iatey...
ferin villyet encnmeni daimisine ve mnbendtaliğine mGracaatlat' 
ilin olunur. 

~~~r ~::~'.' Banka:· civ(:~da Benzin' fl az ve~ 
ZABITANA VE MEMURLARA. - ,~ · 

Taksitle satış. Hanımlar, Beyler için ti , , 
her nevi yünlü, ipekli kumaşlar - Ha· sa ıre nı una,_. 
zır, ismarlama elbiseler, mantolar, mu· 
şambalar, ayakkapJar, IAstikler, soşon· 
lar ve saire. k 
lıtanbul, Dö~düncü Vakii han içinde asası 

Unyon Koltesrıat. 
(7) 

üksek orman mektebi rektö.rlti'" P.ARA KAZA MA.k l8TER MI J. 
N1Z? - Hanımlara, Beylere kolay bir 
iş. işiniz olmadığı zamanlardan istifa. g'..J u·· nden ·, 1 • 

de edeceksiniz. 2 - 4 arasında milra· 

caat: ~lektebimizin Mayıs 931 gayesine kadar gaz, benıJıt 
u!~~nnt;;İt~~:~rıcü Vakii han içinde ve ı.;airesi kapalı zarf usulile münakasaya konmuşıur.'fr 
·---------'-•)_ !iplerin şartnamelerini görmek iizere her gün münak~ 

TAKSiTLE ISMARLAMA - saya iştirak için de yevmi ihale olan 17 kllnunevel gS., 
35 Liradan hazır 12 liradan iti- tarihine müsadif çarşamba günü saat 14 de defterdarlı~ 
baren elbiseler, paltolar, mu- pt 
pmbalar. Herglln saat 9-2 ara- lıinasmda müessesatı iktısadiye nıühayaal k.omisyouU 
sında Sultanhamamında banka- gelmeleri ilfın olunur. . 
lar sırasında Dikranyan hanında :J 
bir numaraya müracaat. ( 8) 1 . " h • 
HAus KANLI. _ Beya;-Legorn, Jandarma ımalat anesı ilanab. 

Kırmızı Rod, Siyah Bre5, San Orping· Tahmin Beher •/0 7/5 teminatı Cinsi erzak Ne suretle aıa;;;: 
ton piliç ve horozlar. kıymeti Miktarı kilosu mu\'akkate miktan sayı vazoları 

Kızıltoprakta Papazbahçesinde M. Lira K. Kilo Ku. S Lira .K. """""""""' 
Nurettin tavukhanesinde cumalan re· / 
kabet kabul etmez fiatlerle satılmakta- 8750 125000 7 556 25 Arpa Kapalı zarf ıl 

3200 80000 4 Alenf münak dır. 340 Ot 

(6 ) 1400 

584-0 

2 50 105 
438 

Saman .. • 
Ekmek Kapalı zarf 

Kiralık hane - Çemberlltış 
Taşdirek sokağı 60 No. lı altı oda e- 1695 

lektrik, terkos ve bahçeyi havi hane ki- l 122 

56000 

73000 
l 1300 

1700 

5000 
5000 

4000 
4000 
4000 
3300 

1700 

8 

15 

66 

127 

44 

Sığır eti Aleni sured• 

Sade yat • " 
ralıktır. Deruunndakilere müracaat (5) 625 f 2 50 

20 

47 Bulgur • • 
75 Kuru fasulyı 

30 Nuhut 
mııınııı ııııııııınııı111111m 1 °: 

Piyango müdürli(!inden: 1520 

• • 
• • 10 

22 - 11 - 930 Cumartesi gtınil 300 
mUnakasasmın icrası mukarrer 
olan 50,0()0 adet üçüncü evlenme 
cüzdanlarının haspelicap 29 - 11 
930 Cumartesi gününe talik edil
miı olduğu ilin olunur. 

38 

7 50 

12 

ıt4 

22 50 

Pirinç • • 
Mercimek • • 

Kütahya hukuk Mkimliğinden : 

LAia Hüseyin paşa mahalle· 
sinden kıçı kırık oğlu Halil lb
rahim kerimesi Halimenin koca
sı mahalleden destici Zühtü 
aleyhine ikame edildiği boşanma 
davası merkumun mahalli ikameti 
meçhul kaldığından tebliğ edile
memiştir. Muhakemenin muallak 
bulunduğu 26-11-930 da Kütah· 
ya hukuk mahkemesine gelmesi 
veya bir vekil gönderilmesi teb
lii makamına kaim olmak üzere 
ilan olunur • 

396 
170 

390 800 
10 
65 

1125 150000 o 75 

30 

JS 

29 

84 50 

Patates • • 
Kuru tplan " • 
Sabun • • 
Odun • • 

742,50 3000 24 75 70 Kuru ilzüaı • • 

750 1000 75 56 Şeker ,, • 

1243 2500 49 75 93 25 Gaz yıfı • .. ;I• 
Cinsi yukariki liıtede yazılı 18 kalem erzak alent mOnak•,. odt 

at.nacaktır. Münakasa Muıta yedinci aeyyar jandarma •":..-
8 • 12 • 930 tarihinde yapılacaklar. Şartname Gedirkpapda jaad 
imalathanesinde muvcuttur. 

• • • 
Kilo 90000 tPJ'1' 

Erzincan jandarma mektebinin altı aylık ihtiyacı ol•D al.,ı 
kilo ekmek kapalı zartla mOnalcasaya konulmuıtur. lb dl" 
14-12-930 günü saat 14 te mektep mtıdOriyeti dairesinde y~P ... 
cağından ıartnameyi görmek istiyenler her rUn •ad0t'l1 
mnracaat edebilir. . ------ı:;,:S, 

Mes'ul MUdUr: )lelik 


