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Moskovada mühim bir muhakeme 
( 5 inci seyıfada t 

· 29 Teşrinisani l HBO Cumartesi Sayısı fi Kuruş 

Gazi Hazretleri mühim beyanatta bulundular 
Haricıye Vekilımız Roma da 

T. Rüştü B. - M. Musolini 
mülakata çok mühimdir 

ltalyan gazeteleri diyorlar ki:"İtalya, 
Gazinin şahsında kendisine lazım 
olan yeni fikri ve kudretli reisini 
bulan Türkiyenin itilasını alaka ve 

muhabbetle takip etmektedir. ,, 

'" 
liarlctye 'eklllml kabul eden Italya 

Kıralı Hazretleri 

11 Roma, 27 ( A.A. ) - Türkiye 
ij"riciye Tekili Tevfik Rüştü B. 

t M. Grandi bir aaaltan fazla 
'Ore · • 1 k n samımı mü A atları esna-
lltlsında iki memleket arasındaki 

d~Gnasebatın mes'ut ,inkişafından 
ola .. h 

l' yı ız arı memnuniyet ederek 

Q ''° ' r ıye ve ltalyayı alikadar 

teknik noktalar hakkında muta
bakab efkir mevcut olduğunu 
tespit eylemiılerdir. 

M. Grandi, Tevfik RüştU beye 
iadei ziyaret eylemiştir. 

M. Musolini, Venedik sarayın
da Tevfik Rüştü beyi kabul 
ederek 40 dakika kadar görUş
mOıtiir. 

Roma, 27 ( A.A.) - Matbuat 
çok hararetli makalelerle Tevfik 
Rüıtü beyin muvasaletioi y:n
makta ve müşarünileyhin fotog· 
raflarmı neşreylemektedir. Tek
mil gazeteler , Türkiye · Italya 
münasebatının iyiliğini kaydet
tikten ıonra, Italyanın iki Bah
risefit memleketi arasındaki mü
nasebata kat'i bir surette tavzih 
eden itilafnamelerio bir mukad
demesi olan Musolini - Tevfik 
Rüştü -Mihalokopulos arasındaki 
JJ.?A.aNilW'.n mt\lA\tJtbnı batlJ'.· 

Matbuat, yeni Türk - Yunan 
itilahndan dolayi sevinç izhar 
ederek bu itilafın Avrupanm son 
senelerdeki en mühim vakayi
inden birini teşkil ettiğini müt
tefikan yazmaktadırlar. Jurnale 
d 'Italia diyor ki : 

Miltekabil itimat ve teşriki 
mesai arzusuna istinat eden Tür
kiye ltalya münasebatı temamen 
ve memnuniyetbahı bir şekilde-

Tahakkuk Etmiyen Bir Şayia 
Reisicümhur Hz. 

diyorlar ki: 
''Halk Fırkaıına olan 
rabıtalarım Ji.yezaldir,, 

---
"Bidayettenberi beraber ça
hıtık, nihayete kadar hep 

beraber çalışacağız,, 

Güya Halk fırkası üç grupa ayrıla
cak ve bunlara Kazım Ps. ile Ali ve 
Mahmut Esat B.ler reis olacaklarmış 

Bu pyia alakadarlar tarafından tekzip ediliyor 

( 1 ·--~ 

, Trabzon, 28 (A. A.) - Reisi-
' cümhur Hazretleri bugün öğleden 
sonra 14 te Cümhuriyet Halk fırka
:unı tetrif ederek fırka azalarını ka 
bul buyurmuılar ve memleket· itle· 
ri ve umumi meseleler üzerinde u· 
zun müddet görüşüp konuşmutlar
dır. 

Gazi Hazretleri Cümhuriyet 
Halk F ırkaıınm ve bu fırkanın 
prensiplerine istinat eden hükumet
lerin icraatından ve faaliyet istika
metlerinden bahsetmitler ve bu ic
raatın isabet ve memleketin ihti
yaçlanna ve i.li menfaatlerine te
vafuk ettiğini tebarüz ettirecek bir 
muhnlif tetekkül mevcut olmadığı
na işaret ederek bu vaziyet karşı
ınnda nasıl bir hassasiyet ve teyak
kuzla çalışmak lazımgeldiğini izah 
buyurmuşlardır. 

Reisicümhur Hazretleri banisi 
ve reisi bulunduktarı Cümhuriyet 
Halk Fırkasile oİan rabıtalarmın 
layezal olduğunu 'bir daha tekrar 

Mahmut EMt B. 
DüokU akıam gaıetesinde 

Ankaradan ahnmıı şöyle bir 
telefon haberi vardı: 

"C H. fırkasının sol, merkez 
sağ namlarile üç grupa ayrıla
cağı hakkında kuvvetli bir şayia 
çıkmııtır. Bu şayiaya göre sol 
grupun başında sabık Adliye 
vekili Mahmut Esat B., merkez 
grupun başında B. M. Meclisi 
reisi Kizım paşa, sağ grupun 
bafında da Afyon meb'usu Ali 

Bakınız salon toz içinde, 
bu yakışır mı? 

Ali B. 
B. bulunacaktır. Sollar mecliste 
mllfrit, merkezler mutedil, sağlar 
muhafazaKir vazifesini görecek
lerdir. Üç grup da ayni fırkaya 
merbut olacaktır. Meb'uslar gu-

ruplara iltihakta serbest bırakıla· 
caklardır,, 

Bu haber hakkında ne düşün
düğünü öğrenmek üzere kendi
sine müracaat eden bir muhar
ririmize elyevm şehrimizde bulun
makta olan Afyon meb'usu Ali 
B. şunlan söylemiştir. 

"Böyle bir ıeyden haberim 
yoktur ve bu haberi nabemevsim 
addediyorum. Çünkü Gazi Hz. 
halen seyahatte bulunduk
ları gibi hemen bUtün meb'uslar 
da dairei intihabiyelerindedir. Ve 
henüz hrkanm umumi kongresi 
de toplanmamıştır. Bundan dolaya 

cı Gt'çen'er<le Bulgar kıralı nazırlardan eve), harp ba ıayia mevıimsizdir.,. 
mahillerinin ellerini sıkmıştı, bu~ün burada Dün sabahki gazetelerden 

'den muhtelif siyasi ve ıktisadi 
llıtıelelen tetkik etmişler ve (Alt tarafı dokuzuncu sahifede) 

bir ·ek hükumet rüknü yok ! » biri de meb'usların dairei intiha-

T biyelerine fırkanın meb'us inti-ürkiye ~~u·1 
malulleri cemi- habatında kazanabilmesini temin 

As alımescit 7 4 
Pazartesıye başlıyacak ve kısa 

müddet sürecek bir tefrika ••• 
Bir bakıma roman ••• Birbakıma hakikat ... 

fi~k . al tO.f esın ç ııtıtı saatlerde uyuyan, herke•İn uyudu"- v" • ttıdj·· KU 
'8uıır saatlerde çalı~n bir zOmre vardır. 

le'İnd arın hayatlan hır sırdır. Yaıadıklan mahallede kendi
olcu en bqka hjç bir yabancı yoktur. Bu ıerJ&vha altında 

1 
L_ Yac:atr. ) ... 1'.L· . o·nız yazı ar tamamen yaşanmış ve tanıyacağınız şahıılar 

ıes:idır. 

tir~~ bilir, belki de Gardenbarda, Bi-Ba-Bo veya Türkuvazda 
"'-c: illnnz bu kadın, tramvayda yanınızda oturan bu t-rkek 

tralannı anlat;.ıağımız kimselerdir. _J 

yetinin senelik için gittiklerini yazmıştır. Bunun 
kongresi d ü 

0 
hakkında da Ali B. §Unları söy-

Darülfünun kon- lemiştir. 
ferans salonunda • Buna cevap vermeğe bile 

lüzum görmem. Daha meb 'us 
yapılmış içtima 
hararet ve mü- intiba~ına bir sene var kongre 
nakaıa içinde yapılmadan evvel bu İf için de 

1 
dört buçuk ıaat uğraşılamar:. Meb'usların ne için 

dolaştıklarını gayet çok olarak 
sürmüıtiir. 

söyledik. Verilen haber doğru 
Kongreye muh- d ıd· eği ır .,, 

, telif Yillyet mer- Meclis re 11'1",iz diyor ki 
kezlerindeki ıu- Ankara, 28 (Telefon) _ Halk 
belerinden ıım· L k rır asının üç grupa ayrılacağı 
vaffakjyet tela-~ Malüller kon1rreıliıden bir lnböa hakkmda lstanbul gazetelerin-

n&n ~~uilm~ n Ko~a !~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Mardin gibi şehirlerden de mu- ı• 
rahhaslar ittirak etmiştir. 

Celseyi eneli reis Cevdet Ke
rim B. açınıı ve muvakkat 
riyasete Bekir Sıtkı B. ın· 
tibap edildikten sonra idare ' 
Ye hesap raporu okunınuıtur. 

Bunda gösterilen faaliyet zik
redildikten sonra cemiyete men
faat temini için Yalova kaplıca-
lan arasında otobUı iıletme 
hakkile yeni yapılan iıtiklil 

harbi filimnin cemiyete verilmesi içn 
Ankarada teşebbüsat yapıldığı 
kaydediliyor. Bunlaıın tikibi ile 
~6. mart g~nUnü malüller gOnU 
ıttıbazı yenı heyetten temenni 
olunuyordu. 

Pazartesi Günü! 

Yeni Müsabakamız Başlıyor 
Kadın çehrelerine dikkat edenler bu n1üsaba

kav1 kazanacaklardır 
"' 

(Alt tarafı dokuzuncu sahifede) İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiİİİİİiİİ İİİİİiİiİiİİİiİİİİİİi;;i:İİİiiİİiİiİim 



ıcın .. , 

büyük 
yapıldı 

bir 
/ At varışı 
İzmirde dun 1kinci koşu ) 

1 

yapıJdı 

Bize Yazınıı 

Vakit, okuyucularının dert ortağıd~ 
Nişantaşı Terkostan şikiyctçi 

-- - --- - - - - - -İzmir, 28 (A. A.) - Yarış ve 
ıslah encümeninin sonbahar ikinci ) S t 22d 
hafta at yarışları bugün Bucada ic- aa en sabaha kadar m~sluklardan damla akmıy .Jf 

ra ":ılınm~şbr. Birinci koşu üç yaş_ı~ Aldıfi ı mız mektuptur: suallere Yarın gazetesi bıışmuhıuriri 
Bü ,.k h l dakı yerlı ve arap erkek. ve. dışı . Muhterem gazetenizin ehemmiyetli beyfendiden Türkiye cümhuriyeti tı>P" 

YU Vatanper Ver ın af ıra arz t~;Yl~a mahsustu. İkranııyesı beş hır sütununu halkın şikayatrna hasret- raklarrnın ve milletin bir ferdi avnı zıı· 

h b l 
yuz lıra olan. bu ~~şu?un .mesafesi tiğinize büyük iyilik ettiniz. lşte şimdr manda Izmitıi ol -ı~k dolayısilc ~oralıi· 

QTQrefJe fe Cl olundu 1~00 metr~d~r .. B~rmc.ı Fıkret Be- de Nişantaşı halkının bir şikayetini lir miyim. 
yın Meltayı, ıkıncı Naıl ağanın der- dinleyiniz. 1 

Ankara, 28 (Telefon) -- Bugün J irin şimdiye kadar İntişar etmiyen vişi, üçüncü Ali Beyin Hadidi gel- Bu terkos ~irketinden elaman. Muh- l Hbalenk vBa~etimizde r_nüteadrlithe~~~ 
Türk v d b.. "k .. h. . · t" lk" · k .. d h t ı·c . . 

1 

er rra an gayur hamıyet ve a.) ocagın a uyii vatan sairi mu ım eserlerıni okudu. ~ış ır. mcı oşu uç ve a a yu- e 1 suret ve kendıne mahsus sistem ve . . ·r 
Namık Kemal için güzel bir ihtifal Tezahürat arasında gençler Ke- karı yaşta ve S30 seensi zarfında tarzlarla aldığı paralardan bahsetmi- perveı· vahmız hakkında yapılan bu çı 
tertip olundu, merhumun hatıraları malin bir heykelinin ocağa dikil- bin lirada~ f~zl~ .mükafat kazan- yeceğim zira bu dert bütün Jstanbulurı kin esassı~ şayiala1:' şiddetle ret ve pr

11
• 

tebcil edildi. Maarif Vekili hasta mesini istediler. mamış halıs mgıhz at ve arap kıs- başındadır. ~erıim istediğimverdigimiz testo ederım efcndım. 
olmak üzre birrok erkan Feth" · HamduUah Suphi Bey büyük şa rnklara mahsustu. İkramiyesi yedi bu kadar paraya rağmen saat 22 den lstanbrtl ikbal oteli misafirlcrirrde!S 
A~ :- ' 1 ve .. r 1 h k gaoğlu Ahmet Beyler, birçok mü- rini hatıralarından bahsetti, ocak- yuz ıra o a~ u. ?tu.nun ?1esaf~si sonra musluklarda sn bulmak imkanı lzmitli Etem 
nevverler ihtifalde hazır bulundu- ta Gazinin kitabesi karşısına Ke- 18.00 _me~redır .. Bı;ı-ıncı Refık Beyın yoktur "·e bu vaziyet sabah saat altıya * * * 
lar. mal için de bir kitabe ve ayrı- Mıspıkelı geldı: Üçüncü koşu dört kadar devam eder, akşamdan eğer su Gazete 011ketlerl Kemalin etraflı bir te .. "h l' ca bir müze yapılacağım, heykel i· ve dhaa yukarı yaşta halis kana- saklamamış iseniz saat ondan sonra eli 
tairligvi ve vatanperverlı"~~u~eıd a 

1 
çin de delalet edeceğini söyledi. rap at ve kısraklara mahsustu. lk- nizi yüzünüzü yıkayamazsınız. Bunun Yotler de keybo·uyor po•tl 

' gı, zın an- . . d"" .. l' 1 h k b b" . • ' • 
!arda geçirdiği hayat anlatıldL k dBundan sonra ~emalin silah ar- ramıyesı orft J:'~z80ı0ra o an !'l. B~- se e ıhacaba nedır?_ Ma~znllah biryan idereai dikkat etsin 

Bu arad k . . h'" . a aşları olan Şaır Abdülhak Ha- şunun mesa esı metre ı ı. ı- gm zu ur edemez mı? BoyJe bir yolsuz .,.. d' b .. . y f al flel/ 
a oca şaırın urrıyet . S . • · H"" · Ef d" . G"" .. .. . 1 k h' b" k ıuar ın ayıımız usu Cem 

kasideı· k t h.. mıt, ezaı ve oğlu Ali Ekrem Bey- rıncı useyın en ının umuşu ı- u ıç ır ma am tarafından kontrol . 
1 coş un eza urat ve de- lere telgraflar çekildi. kinci Hüseyin Efendinin Dervişi, ü- edilemez mi? yazıyor. 

11 ~ambk a~kışlar. arasında okun?u. Kemalin heykeli için bütün o- çüncü Suphi paşanın Alceylaru gel! Bunu da muhterem .... azetenizin (Bi- lstanbuldan namıma gelmekte ola. 
anı~. emalın torunu olan harıci- cak ıubelerine, muallim birliklerine miştir. Dördüncü uzun koşu idi. Üç j ze yazın) sütununa belki aJakadaranm gazete paketleri İstanbul postanesi t3 

ye muıteşan Numan Rifat Bey, şa- müracaat olunacaktır. ve daha yukarı Yaştaki halis kan nazan dikkatini celbeder ümidile nesre rafından Mardin çantasına bırakıJp11': 
------~--------- -----~----- ingiliz at ve kısraklara mahsustu. derseniz minnettar lmlmm efendim."' yıp açıkta bönderildiğinden ötede ı,etl 
25 milyon Tütün idaresi İkramiyesi bin yüz elli lira ~lan hu Nişantaşında devamlı karilerinizden de kaybolmaktadır. 

•• •• • • ko,udan birinciye ikramiye olarak N. A. Ilımdan maada Adana . Mardin set· 
Tutun ınbısan hazineye Bu sene Ankarada biiyük verilen duhuliye ücretlerinin mec- . ..,jll 
b k d ·ı · · M f · * • * yar postası tarafından gazetelerh•· 

. u a ar para verecek . bir sergi açacak mu_u ~er~ ~ıış!ır .. esa esı 2400 met B \ I . . . . . . t:J.ll 
Ankara, 28 (Telefon) -Tütü . . .. .. re ıdı. Bırıncı Mıster Yantesin Jön İr lzmit İ şj kayet l ekserısı Dıyarbekıre sevkedılerek teı .. ~. 

l h' . d . h . . n. Ankara, 28 (Telefon) -Tutun T"" k"" 'k' · Ak'f B . A d . ı bulda çıkan bir gazete Mardine üç gtıJ\ 
n ısar ·~ ares~ azıranda nıahye- ınhisar idaresi hu sene Ankarada ur u~. ı .. ın~ı ~ eyı_n n . ra~ı· d • . - . . pi· 

ye 25 mılyon lıra teslim edecek- b" "k b' . k l kosu, uçuncu Refık Beyın Mıspık- e 1 VOr de geldıgi halde henım paketJerıın 
tir. t::Uu 1~t:e~s•. ~ça~.a 'd me:;. eket leli gelmiştir. Beşinci andikap koşu yarbekirde haftalarca siirüklendiktell 

n çeşı ermı eş ır e ece ır. idi, dört ve daha ziyade yaştaki Vali Eşref Bey aleyhinde sonra e1ime yetişiyor. Bu yüzden sıt•~ 
Dostane telgraflar Protesto ! yerli ve arap at Ve kısraklara mah savrulan bu hezeyanlar kırıldığı gibi büyük zararlara da u1rtı 

sustu ikramiyesi beş yüz lira olan nedir ? yorum. 
Ankara, 28 (Telefon) - T tii'k b k d b · · Şu mektub ld k t Hükfımetimize henu"" z ~ ~şu a irıncıye verilen dört . .. ~ a ı : Buna nihayet verilmesini a1Aka.d9 

Tayyare Cemiyeti kongresi müna- • • yuz !ıradan başkaca hayvanlar için . lkı. gundenberı lstanbuldayırn hmit makamdan rica ederim. 
sebetile Sovyet Sefiri Suriç yoldaş gelmemıştır verilen duhuliye ücretlerinin mec· h hır gencim. On gün mukaddem ! 
ile kongre reisi meclis reisimiz Ka~ Ankara, 28 (Telefon) _ Düyu· mu.u _ver~~iş~ir. M~safesi.2600 met Y~rrn gazeteshıde pek muhter~m ."ali- / Çinin bir ·nOiBSl 
zım Pa§a arasında dostane te)graf- nu umumiye dainler vekilleri mecli ~e. ıd~. B.~rıncı Tevfık Be~ı? Sedası, mız. Eşref Bey h_akkında pek çır kın ve 
lar teati edildi. sinin protestosu hükumetimize he- ılcıncı Suleyman Efendının atı, ü- ~yn~ zam~nda agrr asıl ve es<.ı~tan ari Nankin, 27 (A.A.) - HariciY' 

·· b"Id" ·ı · · · o"'.....,.. " ''- 1""f~--"--· ,.,.. · ~ · ~· v .... ,.,.,mı ]lale. zümrüdü J i<o•ı , ~~ıı •• •~! M. Vane, Franıa ve J•." " ~=========-:::-::::::::::::::::::~=:::::Z: nuı: ı ırı meını•tır. Ge~--~ .... -- -~1 . f . gıuı lUt uı.ua. ..; .... ~ .... _..,. ~--~1]. ,•!J • .:ıw~.~ • - ~. 
den birinde çıkan haberin mev- hı verilecel{tir. ge mıfi ır. her vatandaş hakikat bilerek ve inan- vere.rek Fransız . ve Japon iaıtr' 
ıimiz olduğu anlaşılmış, burada Yunanistana ihracat mıştır ki lstanbulda bulunduğum ma- yazlı mıntakalarmın iar'· "iİni t-· 
hayret ve tebessHmle karşılan- S?~ma mücadelesi Ankara, 28 (Telefon) - lzmir- h~Uerde bu asılsız şayLi~ hakkbı~da de- lep etmiştir. Mumaileyh, Şanf' 

Menin, 28 (VAKiT) - Bura- den Yunanistana domuz ihracatı dtııkdodu !bapıltmalktadbır. utfketua b'ukaç sa bay Fransız imtiyazlı mıntalı•.· 
mıtbr. Merkez grupunun ba,ına d .. d I . r an ı are o an u me um ga- iJJ 
geçeceği s8ylenen Meclis reisi- a sıtma muca e esıne başlanmış- başlamıştır. zetenizin bir sütununa koynrnnızı istil'· sındaki muhtelit mahkeoıeP 
miz Kazım paşa bu münasebetle tır. ldmancılar toplanıyor ham eder ve teyidi hürmet eylerim. kaldırılması ve Çinde Fransııl•'' 
tunları söyledi: Faydalz yağmurlar Ankara, 28 (Telefon) - İdman Yarın gazetesine mahut mekktubu babıedifmiş olan hariç ezmer:ııle" 

N d A k (T l 
· Cemiyetleri lttifakı kongresi yarın göncleren Cudi kimdir? 2 - Y.ık'a lz- ket imtiyaı.larının ref'i hakkıod• 

« - ere en çıkarıyorlar n ara 28 e efon) B a t• , - ~r - burada topalnacaktır. mitin hangi mahallesinde ?lmu~tur? Franıız sefirile müzakerB ıl 
efendim? Böyle bir şey yoktur.» ya gelen haberlerden anlaşddıgına ·N k• H Kac numaralı hanede ve kımin evinde • • • . M .1 h . nıeft 

Fırkanın umumi katibi Safvet göre Konya havalisinde faydalı a. ıye anım 3 ...=.Hangi bir muhterem zabitin namU· gmşmıştır. umaı ey aym de 
v l v ktd A k 28 (T 1 f ) 1 t hakkında lngı"liz sefirilc bey de " bu Baber yalandır. Fır- yagmur ar yagma aır. • n ara, e e 00 - s an- su mücessem ailesinin namusur.a. ta-

kamız yekparedir,, dedi. birincf{iXf maliye me,. bul Şehir meclisi azasından r:'akiye lsallut edilmiş. Fail kim mef>ul kim görüşmektedir. 
B 1 b b l 'el Hanım lstanbula hareket ett1. Evet - Bir rivayet filan maha1.de hir Do Y Lz'zbonda 

unun a era er mec iste ayrı [ k d y b. k A 
L_ k mur arz azan z eni ır öy şahıs vurulmuş: pek all'l cenaze ncı:! ılc AA - po.1' 
1iırka şe linde olmayıp grup ha- La Corogne 27 ( ) Ankara, 28 (Telefon) - Dev- Ankara, 28 (Telefon) - Sa- meydanda yok - Meçhul katil ldro ye · . . . ' · · el• 
linde fikir ve prensip mücade- let Bankasına hissedar olmak hu- mutluda yeni yapılan nümune kö- nerede? Meydanda yok - meçhul ölen rnüthıı bJr yağmur esnasıP 
lesinin mümkün olabileceği et- suıunda maliye memurları birincili yünün kütat resmi bugün (dün) kim vuran Jdm? ne ölen var ne vuran iş havalan ve saat 15,20de LW 
rafında bazı mUtalealar vardır. ği kazanmışlardır. yapıldı. te bir safsata, işte bir misal. Baladaki ! bonda denize inmiştir. 

"VAKlT "ın tefrlkal!'ı: 1-8-- . -- lan döner. Ahlaki - salabetlerinde arzu ve bı.srlarla dolu, doymaz yoklu;undan belki bet lir;tııı: 
zelzeleler olur. Bir taraftan müme- bir canavar taşır. Belki gençtir. danından ölenler çoktur. Beri Y3~. 
lenip öbür yana akan bu mel'un fey Lükse heveskar, ku~ara IDÜpteJa- da yüz binlerce liralarım dahıı:; 
kendine sürülen ellere hırs ve ta- dır. Belki bir güzelın a§kile g~y- yadeleştirmek için türlü koıııb• 
ma~ kiri bulaştırır. ?nl~rm hes~- ?ü~de bi~ ~ul.~an yanar .. Belki a· zonlar düşünenler vardır. . er' 
batıle meşgul olan dımaglara tehh· ılesınde olumunden korktuğu pek Gafil adam tasavvur et bır ~. e 
keli bir sıtma aşılar. Bazan hu hum sevgili bir hastası vardır. Her han bu hesapça bir milyoner, neft•~~ 
~~nı~ ~özleri karartan. şiddetli. b~~ !i mühre~ bir ibtiyac sevk~le aldı- hasren zaptettiği paraların ~-~ 
nobetı anında kasaya gırecek hır ı- gını belkı yakında kasaya ıade ni- kuvvetinden mahrum bırakt•I' JI 

Bu sıkıntılar arasında kalp ra- tmaları arasında hayat bunları da ki deste memurun cebine &okulur. yetile almıştır. Her ne niyet ve ka- kadar muhtacın ağır ağır açlı1'l' 
hauızlığı artan Rukiye ~a~m ve- birer zerre gibi ezip mahveder.. Bu, ~ni bir ci~ne~ g~~idi~. Namus, stile olursa olsun el bir ke~e. kendi lerine sebep oluyor... • . ~ 
fat eder. İdare ıstırabı gelının başı- * * * haysıyet bekçılerı nobetın veham~- hesabına memnu kasaya gırıp çık- O serveti yığmak içın hırıl Jı1' 
na kalır. Bir iş bulmak için Sıtkı- Sekenesiz kalmış harap evin da- tinden ürkerek firar ederler .. Sarık mayı adet edindimi alınır konur, insan çalıftı. Fakat ne hokkabfdas1 
mn karısı baş vurmadığı yer hırak- 1 mmda öten bir baykuş var ki ha- yalnız ve serbest kalır. Bir az el alınır konmaz, alınır konamaz .. la bu kadar para. bir kitiııİD •0 )it' 
maz .. İş değil kendisine teselli ve- na ( filoıofa) şunları söylüyor!: titrem~i, ter, heyecan.. Hepsi bu Türlü hile yollarile açık, teftişe ge- Sıtkı Efendi üç ayda üç. ~·~ .,,..
ren bile bulunmaz. Tuhaf şey kadı- Bize meş'um kuş derler. Çünkü kadar. Çalmak ne kolay .. Ve ne len gözlerden bir müddet gizlenir. çaldı. Ailesi mahiv ve kend••• bir' 
nın son turfanda hüsnüne gayri damlarında öttüğümüz harabelerin tatlı. Nihayet iş bir gün patlak verir... sız oldu. Ya her ay bu paraııfl1dee' 
meşru bir kaç talip çıkar.. Biçare tarihç~leri~~ bi.Jiriz. lnaanlarm hela. Bu sırkat ya ~er gün. birer par· İşte bir namusun alenen sukutu kaç ~islini alanl_a~a n~den ıll 
ana açlıkla ırzıızlık arasında bir h~t.lerıne gulenz.. .işte bunlardan ça yapılır. Ya bırden bıre .. Memur işte bir ailenin mahvı... zengın oldu denılıyor. · t/' 
müddet bocalar. En son açlık gale- b~rı. de ~ıt~ı ~fendinin yıkılan bu e şimdi şişkin ceple sokakt~dır. ~- Küçük memur, ner gün içini çe- Mahbeste sirkatinin ceı:at::1~ 
be eder. Visalinin az para getiren v~dır: Nıçın ~nsa~lar. kendiler.inde ç~ğı _bir müddet sa~lıya bılmek ı- ke çeke oynadığın bu para yığın- ken küçü~ me~~ i~ ,a~~ 1'0 ,,,u; 
ücretile bir zaınancık çocuklarını kı ugursuzl.ugu hıze ısnat edıyor- çın 1cabeden tedbırler alınmıştır. ları kimlerindir? Onlara en çok de sosyalıstlerı mhlıstlerı, feıı'-' 
doyurur. Nihayet adnn attığı müb- lar? İşte bız kahkahalarla onlarm Vurgun yüklü oluna firar kolay- imrenenlerin onlara en ziyade nistleri çağırma ... lktuat u 1' 1"'' 
lik uçurumun cehennemine kayarak bu garabetlerine güleriz.. lıkları hazırlanmıştır ... Aşırıntı kü muhtaç olanların değildir .. Ekseri- önünüze öyle muazzaın ka~~:ı •"'' 
kıskanç bir zampara bıçağı altında Deli filezof dinle: çük kü~~k ?l~caksa minareye. kı: ya onlardan kendilerinde en fazla nunlar çıkarırlar ki ya h:~epİJ1i_,,. 
can verir. Her gün deste deste paralarla lıf geçır1lmıştır ... Sakın o şımdı bulunanlarıdır. maya mecbur kalır ve Y ııuı·· 

Kız olğan, baskısız, hamisiz ço oymyan az maaşlı küçük memur- bu el uzunluğile kırk yıllık hırsız- · Küçük memur mçm yanıldın? hapisha~eye doldurulursu 1'ıı1'' 
cuklar sokıı.lara düşeder. Kendile- ların tutulduklan bir vertij vardrr. larla filen aynı seviyede dir. Bu mel'un şey halka ihtiyaçları nis Bin Uişinin kan terlere 11,. ... 

rini bekli1en müt.hi~ akibetle:rin fır Bu kümelerin önünc:l~ ara ıu>:a baş- Memur her insan gibi göğsünde petinde dağıtılamaz .. Yüz lirı>.n•n , mış $;ı:v:Ieri b~-~i~i~in ~~;:etil} 
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~~ ' ' li 1 il b ı J ' Gnrı·p bı"r 1·ş f 11.üzodeki mankenler Sahtekarlık ıahtekirhk üıtüne «t•kiki mi, masal mı r.;::iman ve ecne i vapur arı 

ehd k Kolaylık yüzünden bir --------- Kırık eller, burunıar Silah kaçakçılığı nasıl l'/J it ve iş ence ta1111·r ell1"Jecek ı ? 
b ihtilaf mı? yapı n11ş. 
oir garso11u11 başına l Askeri müzede eıki denin Gün gertikçe· ehemmiyeti Haber verildiğ:ne göre ima- T , J 1 • tiplerini canlandıran bir çok meydana çıkan silah kaçakçılığı .tr ne er ge mış .. nımıza gelen ecnebi vapurlarına mankenler vardır. Zamanın te-
Sutt h k k t h

0

lJlt ö t ·ı · · · ' il t hakkında tahkikata faaliyetle ,,.,- d,ı. ana met par ı arıııın- es ı • g s erı mesı ıçın vea< e sirile bunlardan bir kısmının 
"

1 
Ferah k h banesı" garson taraL-ndan alakadar makamata devam edi:mektedir. Yapılan ı._ - a ve - u elleri, kolları, burunları kırılmıştı. Vllıdan Arif Efendi zabıtaya emir Terilmit ve bu yüzden de- tahkikata nazaran bu mühim 

llılır Bazılarının da elbiseleri eskimiş, ·~r L &ro•u
1tla akıam evine :Yider- niz ticareti müdürlü~• ile güm- hadı"ıeyı· bir tesadüf meydana 

,.. ( - '}.,.. & 
5

.. kavukları yırtılmıştır. Haber ve-
r rirİ ~ başına garip ve acı bir ba- rük müdüriyeti arasında bir ih- rildiğine göre müze idaresi bun- çıkarmıttır. Vapurla Te resmt 
ı>P" Aırigeldiğini anlatmııtır. tilif zUhur etmiştir. ların tamirine karar vermiştir. bir daire namına getirilen silah 

diee f Efendiye nazaran bu ha- Deniz ticareti mildürlüğü, ec- Bu tamir esnasında şehrimiz- sandıkları Asmaaltında bir yağcı 
hakikaten gariptir. nebi vapurlanna gümrük tara- de bulunan bir Alman ustasın- dükkanına naklolunmuş Te ora-~ ' l k 1 Ott 1 otobüslerinden biri11 ~l'ıne giderken ön "ne çıkan fından mütklllit çıkarıma ta o - dan da istifade edilecektir. da içindekiler boşaltılarak yer-

ı.:et- ~ itli •e lbrahim namlarındaki duğunu ileri ıUrmektedir. GUm- ot e ı ı er Adlıyede lerine d'!mir döküntüleri doldu-
~' ıt- ti.._ fabıs kendisini ısrarla evle- rük müdüriyeti ise bu mUtküla-

"" d d ı Bir mevkuf bir gece ıerbeıt rulmuı ve sandıklar namına ge-çir ~- avet etmişler, Arif Efendi tın, alikadar diğer aire er ta-
prıı· ~ kabul ederek gitmiıtir. Fakat rafından yapılmakta olduğunu Otobüılerile tatıdıklırı yolcu- mi bırakılmıt? tirilen daire ambarına nakledil-

'01da d ı ·dd" t kt d. !arından adam baııı.ına f 50 Haber verildiğine göre bir miştir. Fakat kaçakçıların biri-l. ostane muame e yapan ı ıa e me e ır. "'l' h l 1 · d d l °" i ti aı meıe esm en o ayı mev- · · h" ı·· kk b · artı , •damlar gittikleri yerde mu- iki daire arasında zühur eden kurut elıyorlarmı'! sının ıç uzumu yo en ır 
llıeJ 1 k k d" b 1 h k k '-ij}At B ~ J b"" k il · · kuf bulunan Kemal B. geçen muhafaza memuruna on lira ~ e erini değittirere en ııi- bu i ti • tet i ve müşH cı ın eyog unun uyU ole erınm, akıam tevkifane memurlarından 

t tahkire ve ölümle tehdide bir an evvel önüne geçilmek yo1cu1arı taşımagw a mahsus oto- bahıiı vermesi ve bu memurun 
Q iki kiıile birlikte Sultanahmette d b ı~lt111ıılar ve bu ıırada ...,.l\ya üzere deniz ticareti müdüriyetin- büsleri vardır. Bu otobüsler, b. b h k bir meyhanede ağzm an azı 
"llt ~... ır eve gitmişl•r ve sa a a a· 
~· l&ı polisin itkence daire- de bir komiıyon teşekkül et- mensup oldukları otellerin ismi- dar eğlendikten sonra tevkifa- şeyler kaçırması işi meydana 
~ lf,. diye garip bir işarette de miştir. ni taşırlar Te istaıyonlara gelen neye dönmiişlerdir. Müddeiumu- çıkartmak için ilk hrsıb vermiş-
tınnıuşlardır. -----------· ekseriyetle ecnebi yolcular da o milik bu meseleyi tahkike baş- tir. Neticede kaçakçılığın seneler-

~~ bu safhada iken odada 1 Spor haberleri 1 otellere gitmek isterlerse bu o- laınııtır. denberi devam ettiği ve birçok 

tııldu ve acip kıyafetli bir Dünkü hazırlık tobllslere binerler. Defterdarlıkta dairelerde bu ıebekenin adam-~ peyda olmuş ve kendisinin Haber verıldiğine göre bu o- - ları ve elleri oldug~ u meydana 
~u..a.ı · · ı t G p b 1 b" 1 1 h Şefik B. muhakeme mi edilecek? •"'meaıne manı o muş ur. alatasaray er ayı, to üs ere men yo cu ar esap çıkarılmıştır. Bu şebekenin ba-

dan ı .. d ltah"Rhane puıulasını istedikleri zaman, pu- Bir akşam refikimizin verdiği "tı· onra uç a am Beşiktaş Anudolu habere göre Defterdarlıg~ ın oto- tında uzun senelerden beri hllki'ı· •bi Maruf Beyı·n paralannın sulada otobüs ilcretı· olarak 150 d 
it k d" mobili ile müıa eme ederek bu mele müteahhitlik eden bir ti-li..~tde saklı olduğunu söyleme- ta ımını yen 1 kuruş kaydedilmiş oldugvunu gör- b"l. h v t b" 
'

11
1 k 1 E -1 h k otomo ı ı asara ugra an ır caretanenin de bulunduğu riva-•t1t endiıinden iıtemiş er. v• Lik ma\"arına azırlık olma mekte ve önce hayret, sonra da Ermeni Şoförden alınan parayı 
~ İmtina eden Arif cebir üzere dün ıtadyumda bazı kar- tehrin nakil vasıtalarının pahalı- muhasebeye yatırılmayarak üzer- yet ediliyor • 
._d'11uıda kendilerine muavenet şılaımalar olmuıtur. Beıiktaf, lığından şikayet etmelitedirler. Ay- }erinde taıımalarından dolayı Def- Bu meselenin tahkikatını mu-

i· ~ll:bek suretile ellerinden Anadolu takımını sıhra karşı ni yolcu eğer istasyona gene o- terdar Şefik ve sabık Emlaki vaffakiyetle idare ettikleri için 
- aff k l tu lb ·1 · ti B üt kı

0

p b l d". · k b metruke mUdüril lımail Hakkı ıı , ı:naga muv " o muş r. a ı e yenmış r. unu m ea to Us e onerae, ıner en, oto Uı bazı gümrük amirlerile memur-
~b t hkik b 1 t Gal t b

0 

• • t k N' b. kb ·ı k 1 k Bey hakkında lüzumu mubake-tıŞ k"' ı a ta ata q amıt ır. a aaaray ırıncı a ımı ı- memuru ır ma uz ı e so u ara larına nakdı· mükafat verilmictir. ·""iL tJi me kararı verilmittir. 7 tO \ ıq iç ylWl tamamen tenev- hat, Burhan gibi kıyme · oyun- yine ücret almaktadır. Hal-
' tlıniyen bu bikiyenin 11hha- culardau mahrum olduğu halde buki, Beyoğlundan yolcuların Is-

•' ~.Pek te ihtimal verilmemek- Pera kulübG ile karıalatmış ve tanbulu terketmek üzere gidebi I_ Polis haberleri ı 1 Memleket haberleri 

Atefsuh fırkunrn 
eşyaları satıldc 
~h ıerbes fırkanın lsrınbul teş-

0/~'(- mPrlrl'.11'. v,. ~ub .. 1"r.in.~-•Ju 
ltr~r. llıubısebeci .Murat beye vermiş· 

rakibini bire kartı iki ile yen- lecekleri iki yer vardır. Ya Sir
miıtir. Sabahleyin de Galatasa- keci, yahut Galata nhbmı. Eğer 
rayın ikinci takımı Makabi ta- o yolcu, buralara bir taksi ile 
kımını 11fıra karıı beı aayı ile gitae, en fazla vereceği para 65-
yenmiştir. 

Zehirlendiler! 
Mezbehaaa bir hadise 

Dün mezbaha amelesinden 0-
mer, Şaban ve .İsmail, bir bay?n ' ·-- • · ·--

- • • - .... .. 1 ... 

. .. 
~ . . 

~~ttlıı beyln,ıgazete çıkarmak.tan sarfı 
.~~ ttınesi üzerine müderris Jsm?il 
~ a eski fırkanın prensiplerini mü
~~tltıek için kendisi bir gazete çı· 

ı .. · hususunda Fethi bevden müsaa-
~ııı· • 
~do Fohri a buna munfakat 

C. H. Fırkasının teşkilatını takviye
ye memur heyet dün sabah Usküdara 
gitmiş, Doğancılardaki fırka merke
zinde nahiye ve ocak reislerini toplıya
rak bir içtima yapmıştır. Öğleden son
ra Kadıköyüne gidilmiş, orada da fır
ka merkezinde ayni şekilde bir içtima 
yapılmıştır. Heyet bugün Bakırköye gi
decektir. 

Eğer y~o~Ic~u~n~u~n yalnız değil de 

y~nında ailesi varaa, dört kiti 
bıle olsalar gene taksi ile ayni 
parayı Tereceklerdir. 

Eğer takıi yerine, biltnn dün
yada otellerin milıterilerfnin hiz
metine parasız tahsis ettikleri bu 
otobüslere binseler, bu dört kişi 
65 kuruıa mukabil 600 kuruş 
vereceklerdir. 

-- ~'--.l-- l .. .--Aa .. .r.ine verilen 
et parçalarım yağda kızartarak 

yemişler ve biraz: sonra ~şiddetli 
ağrılar duyarak kıvranmağa baş
lamışlardır. Zehirlendikleri anla
şılan bu adamların hayatı seri 
bi~ tedavi ile kurtarılmıştır. 

iki intihar teşebbüsü 
Zeyrekte bir camide oturan 

Zehra iıminde bir kadın kocası
nın kendisini terkederek memle
ketine gitmesinden müteessir ol
muş ve ölmek için kalbinin üze
rine bir bıçak aaplamıştır. Zavallı 
kadın hastaneye kaldırılmıştır. 

liukuk fakültesi talebesi dün 
koııgrelerini bitirdiler r., 

li'heden bir kısmı ikinci bir cemiyet lcuracaklar 
' takuk fa
' ~i \· talebe 
ı '>'tti dn 
Q~h n 

'1 •aat on
\ij •. 1.ıallimler 
~tiıade ıe-
\~ kongre-

• ikinci iç
tıı 

, Ytprnış-

\l~tittı l 
l.~ '' a, e-
' •eçilen 
· eı:ıcu... • 
1 ·-.enın 

tttj ... 
._, gı Dİ-

i :eokun-

<ııd:ddeler İçtimada bulunanlardan bir anıp 
' )tpıı'1r!rı, ayrı müzake- tine bir telgraf çekilmesini ve 

laıG ış tır. iki saat sü- bir dakika ıükut edilmesini tek-
''lb ı.ıcere neticeainde ea- lif etmit Te bu teklif mftttefikan 

delı..:~•rııe nin bir çok yer-
~~61ftirilınif tir. kabul edilmittir. 

~il' t~ ~tiJcrQ Saip B. Yerdi· Dünkü içtimada bulunan aza-
,1> ~ı· r~rle. Denizli meb'usu lardan bir loımı içtimada bir 
~)'- tiı ueyu · cemiyetin fah- milddet hazır bulunduktan son-

, 
1 
~e tb ile İntihabını teklif et- ra çıkmıılar ve milzakerata iş-

, A tdi)lb~ ~eklif ekeeriyetle ka- tirak etmemİflerdir. içtimaı ter-
°')~ lftır. kedenler birinci aınıfı da aralarına 
t, a4.ienç Ankarada yapıl- asli aza olarak almak ve bu su
.,_~n Namık Kemal ihti· retle ·ikinci bir cemiyet teşkiline 

.._ ebetile Ankarada Tlirk tctebb&ı. etmek karannı vermit-
'-lllumi k mer ezi riyase- tir. 

lıittiğimize nazaran otobüsle 
nakledilen her valiz için de ay
nca 50 kuruş almıyormuı. 

Her yerde, ve son günlerde 
Italyada, bUtün oteller, ıeyyahlar 
için tenzilat yaparken, bir sey
yah tehri yapılmak iıtenilen Iı
tanbulda bu suretle hareket e
dilmeıioi, ne mantıki, ne de doi
ru buluyoruz. 

Güzel ses müıabnk•sı 
Dün Beyoğlunda Ünyon Fran

sezde, Cumhuriyet refikimiz ta· 
rafından açılan .. güzel ses mü-. " 
ıabakasının seçmeleri yapılmııtır. 

Bundan maada Salih isminde 
bir adam da tuzruhu içmek su
retile intihara teşebbüs etmiştir. 

Bunun sebebi de sinir hastalığıdır. 
Bir polis kerde,ini yaraladı 
Evvelki gece Beykozda polis 

Ihsan Ef. kardeşi Mustafayı bir 
münazaa neticesinde bıçakla kar
nından yaralamıştır. Hadise hak
kında tahkikat yapılmaktadır. 

Ölümle tehdit 
Kumkapıda Katipsinan ma

halJesinde aktar Osman Ef. da
madı Celal Beyle karısını ölümle 
tehdit etmiştir. Şikayet üzerine 
tahkikata başlanmıştır. 

Eli bıçokit bir kadınf 
Galata da Sinsora isminee bir 

kadın balıkçı Osmanı bı~akla 
kolundan yaralamıştır. 

' Müsabakaya otuza yakın hanım 
iştirak etmiştir. Jüri heyeti, ta
nınmış musikişinaslar ve edipler 
tarafından teıkil edilmittir . 
Sabah saat onda baılıyao 
seçmeler akıam geç vakte kadar 
devam etmiş ve neticede altı 
hanım seçilmiştir. Bu hammlar 
asıl birincilik müsabakasına iıti
rak edeceklerdir. iki yangın •ltı hırsızlık 

Dün ıehırde iki yangın bat
F ethi 8. ve arkadafları bir langıcı olmuş söndürülmüş altıda 

hizip yapacaklarmıt yankesicilik ve hırsızlık Yak'ası 
Ankaradan gelen haberlere göre olmuştur. 

mefsuh fırkanın bazı azaları mecliste T e-:-h_r_e_n_ı_e_ir•ı•m•ı•Z-f_e_h_r-im-ız-e 
Fethi Beyden ayrıJmıyacaklardır. l\fec geld. 
liste bir hizip teşkil edecek olan meb- 'J'ahran 

8 
r· · · 1

H .. .. 
• T • • e ırımız u rev Bey dun usların Fethı, Nurı, Tahsın, Ağaoğlu ı:;ehrimize gel • t• 

Ah R f . J • :. mış ır • 
met, e ık smaıl, Senih Beyler ola- Bu se' "'hat· beb" b" ""dd . . . _,.. ın sc ı ır mu etten-

cağı bıldırilmektedır. beri ı·efı"l,., ı t b ı d ... sının tas a u unması ır • 
. Ibrahim ve H~?·dar Beylerin müsta- Hüsrev Bey, bir hafta kadar şehri-

kil kalacakları soylenmektedir. mizde kalacaktır. 

Bir Cinayet 
Tabanca iıtedı, verilmeyince 

kızdı, neticede ... 

f zmirde Çiğli köyU civarıng'
L.: hô~ ,..U•Uncıl•n bir cinayet ol-• 
muştur. Verilen tafsilata göre 

Oıman oğlu Eyip herkese çatan 
ve adım başında kavga çıkarmak 

istiyen bir ıahıstır. Bir çok vak
aları vardır Cinayetle neticele-

nen hadiseye gelince şudur: Eyip 

çift sürmekle meşgul olan meh
met isminde bir köylünün yanma 

gitmiş ve şöyle bağırmıştır: 

- Ulan, vaktile sen benim 
tabanca taşıdığımı haber verdin 

tabancamı aldırdın. Bana ya 
bir tabanca ver yahut timdi aeni 
temizlerim! 

Mehmet kendisinde verilecek 
tabanca olmadığını söyler söyle-

mez Eyip üzerine ablmış ve iki 
adam boğuşmağa başlamışlardır. 

Bir aralık Eyip fırlıyarak ayağa 

~alkmış ve tabancasını çekerek 
Mehmede ateşe ba,Iamıştır. 

Mehmet te bu vaziyet karıı
sında tabancasını çıkarmağa 
mecbur olmuş ve bir el ateş et-
miştir. Bu kurtun Eyibin boğa
zından girmiş ve bir iki saat 
sonra ölmüştür. Meh
met karakola giderek hadiseyi 
anlatmış, silahını teslim etmiştir. 

Yunan vapur şı rketleri 
ve lzmir 

Anadolu refikimizin verdiği 
habere göre Yunan vapur şir-
ketlerinden bir kısmı lstanbulla 
lzmir arasmda seyrüsefer için 

lzmir ticaret odasına ve bazı 
müesseselere müracaat ederek 
müsaade edilip edilmiyeceğini 

sormuşlar ve her turlü teshilat 
görecekleri cevabını almı7lardır. 

Bu vapur şirketlerinin yakında 
Yun:ınistanla Tfirkiye arasında 
seyrfiseferler tertibine başlıya• 
cakları anlatılmaktadır, 

ısl 
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Nefer ve tramvay 
Hıncabmç dolu bir tramvay 

arabasında ancak tek ayak Uıte
rinde duruyordu. Genİf omu~ları 
dışarda, ve vücudunun ağ11hğı, 
kendi pazılarında idi. Yapıştığı 
demiri sıkan pençesindeki be
yazlık nekadar kuvvet sarfetti
ğini e-österiyoı-du. Fakat ıikAyet 
etmiyor, kimseye "biraz daha 
ileriye git. düıeceğiml ,, demi
yordu. Halbuki istese kalın, ge
nİf omuzlarının bir hamlesile 
kalabalığı daha çok sıkı~tırarak 
peknlA kendine bir yer açabi
Jird. Bunları yapmıyor ve yalnız 
Mehmetçikte bulunan bir taham
mülle sabrediyordu. 

YAZAN : Ömer Rıza - 74 

Leylayı kimler kaçırmıştı ? .• 
Şüphenin Sonu 

lngilhceclen Nakledt'n ; Hasan Şükrü -.. Dhibirl~rile hiç anlaşamadılar. Çiin- - Artık \'akit geldi. Söylemek vaktı Uzaktan görünüfe göre bunlar - ;\les'ut dedi. Sen yoıtar 
ku her şeyı ayrı ayrı zaviyelerden görü geldi. Hayatımızın en mühim dakikası- Mekkeden Medineye gidiyorlar- lir, ayak izlerinden anlarsın. '1r 
yorlardr. Aralarında konuştuklarr şey- nr )a ı)oruz. dı. Acaba bunlar Mekkeden ayene et \'C gördüğünü anlat. 
ler mahduttu. d 

- EH!t nnncciğim .. evet. Baaraya gitmek üzere hareket Mes'ut ay ı~ağından istifa e 
- "Gelecek salı yortumuz var. Çö- Yatağında doğruldu, saçlarını arka- eden bir kafilemi idi? .. Mehmet ) ri ~tki ediyordu. Yerdeki 

rek yiyectğiz.. gezmeie gideceğiz.. ya doğru attı mamak için onJann üzerinde• 
(Adelaid) tab'an melankolik bir kız· _ Anne .. Bir az pence .· , bunu dUşUnilyor ve onların bu- rak ileri gcr:i giden l\lcs'ot onu• 

dı. Her şeye sinirlenir yüzü hiç gül. Tıkanıyorum. · re) 1 
aç" er. lunduğu yere uğramalarını bek- ceğini hc.kliyen l\fehmede ilk -' 

mezdi. Hayatr olduğu gibi kabul etmi- B k 1 k"tab d d" .. liyorken bunların bU.bütün kay- larını söyledi: 
yen. onu değiştir~ çabaltysn kintse- a · 

1 ım a yere uşmuş.. bolduklarına dikkat ~tti. Mehmet bu yola girmeden evnl burada 
lere acırdı, insanların yalçın dağlardan - Peki kızım peki .. beni dinle.. merak etti. Acaba bu kafile ne- - Duradan bir kafile geçmiş, 
kopup gelen gürültülü selin sürüklediği - Anne uyku uzum.. reye gidiyordu?.. kuf etmiş,,~ nyak izlerinden aııl 
~akıl tqlanndan ne farkı vardı. Bu za •"\'\kat anne i anlatmağa başladı. Kamer çıkmıştı. Mehmet de- ğtna göre buradtt bir d6ğiişme 
vaJJılann kendilerini sürükleyip geti- Gözlerini yumdu. Ağzını kapadı~ Fa- min beliren ve sonra kaybolan tur. Şimdi siz burada otunı••" 
ren ba iktidarı durdurmak istemeleri kat annesinin sesi ku1aklarınl trrmalı- bekleyiniz. Den llerliyerek 
ne kadar garipti. yordu .. Odn sessiz ve karanlrktı~ Pence- kafileyle fazla alakadar olmadı. fctmc:k isterim. 

Gizli şeylerden çok hoşlanır. Küçük reden sızan hafif bir ay ışığı annesinin Devesine ~inerek hareket etti. _ Pek ~mı .. işte bu aralık biletçi ahaliyi 
yararak sahanlığa ıokuldu. Bi
letlerimizi aldık. Sonra cüssesi
nin ağırlığını tramvaydan ziyade 

kendi pazıları taııyan nefere 
seslendi: 

- Asker bilet! 
O, evveli kendisine zannetme

di. Tekrarlanınca: 

- Ben eskerim hemşerim. 

Dedi. Mehmetçiğin, kumpan
yanın yeni kararından haberi 
yoktu. Askerden para alınmadı
ğına onu arkadaşları inandırmış
lardı. 

Halktan biri, biletçiye, ileriye 
varmamaaını, bu kalabalıkta bir 
askerin bedaya gitmsinde hiç 
bir mahzur oJmıyacağıuı anlat
mıya çalıştı. Fakat henf: 

- Hayır, emir var, mes'ul 
olurum! 

Diye ayak diredi ve arabayı 
durdurttu. Nefer h!IA i~in cid
diyetine inanamıyordu. Kendisi
ne kartı diri konuıan biletçiye 
bakan gözleri, ağır aiır tutuşu

yordu. 

Nihayet, kafası kızdı ve: 
- Ülen senin gibi yüz adam 

beni indiremez. 

Diye haykuarak anlattı: 

- Ben postayım. Kumandan
lığa kayıt götürüyom. 

lşim acele. param da yok ki 
bilet alayım. 

Tramvayın durmasına kızanlar 
geç kalmaktan korkanlar homur-

danıyorlar, kimi askeri, kimi bi
letçiyi kabaLatli buluyorlardı. O 
aralık yaşlıca bir zat, biletçiye: 

- Ben bilet alayım, arabayı 
kaldır. 

Dedi. Bunu işitince nelerin 
hiddetten ağarmış yüzü kıpkır
mızı oldu, demire yapışan pen
çesi gevşedi ve : 

- Olmaz, efendi, olmaz, pa
ram yok amma sadaka da kabul 
edemem 1 Dedi ve kendini yliz 
adamın indiremiyeceji arabadan 
aşağı attı. 

• 
Kumpanya, sürü muameleıi 

ettiği bu halk içinde bari asker

lere hürmet etmesini öğrense. 

GUnde beı on neferi paraıaz ta

tır•a ne olur. Biltiln miltateke 

yıllarında müttefiklerin beş renkli 

askerini bedava taıımadı mı idi? 

Ahaliye yer bırakmayan o vagon 

istilasından kumpanyayı kurtaran 

bu Mehmetçikler de§'il midir? Ne-

fer pasosunu şirketten bir 16tüJ gibi 
değil, bir minnettarlık borcu 

şeklinde İitemek M tabii bir 

hakbr. 

rüyalar onu pek me~ul ederdi.. zaif ve kuru yüzünü aydınlatıyordu. . ~lehmet, hır saat ısonra (Mekke) ye :Mehmet oturdu ve Mes'ut yoJI' 
Yattığı zaman: Olanca hızile yatağından kalkmak gırıyord~. (Mekke) nln kalabalık olma le<li. Bir saat kadar meşgul oJdf 
- "Erken kalkma~a hiç . • • anesinin n!;rzınr kapamak .. ve: sını bekhyen yolcu, onun tenhalığından velerin ayak izlerini Ölrt'" Dalı• 

1> nı}etını ·· kt" Ç 1 bil ·· .. it .. üd .. l\f h ~ u. 
yok!,, - Yeter artık, yeter .. seni dinliye- ur u. arşı ar • gunı us u. e • başka izler bularak onlarla m 

Kalktığı zaman: mem, beni dertlerimle yalnız bırak .. ,, me~ il~Jlye Uerllir ~mştres~in ~.•i.ne du. lhayet l\lehmede dönerek _, 

"- Bugün ne olacağnu, ye yapaca- dem.ek için içinde kuvvetli bir arzu his ~:~ ~irb=ı~r~nd~ M:~~·~~ı;: - Hura~an .küçük bir ntflt 
,.,\\ d ·· ·· ek • t · ı d d · settı.. nd tir. Kafılenın iki deftSI Wr e-;ımı U§unm J emıyorum .,, er ı. tanıyarak koştu, kapıyı açtı ve l\fehme· __ ... 

• •W• Annesi bunun farkına vardı. o da d" • a \'Ul taşıyordu. Bunu iki devaa-Ileklemek.. onun yeggane "evdıgı . . . . . .. ı içerı al ı. Mehmet, her şeyden evvel . . . 
d. F-1- t b akı 1 . d bir ana ıdı. O d:ı kizının saadetim du- he . . . d ııderınden anlıyorum. Kafileye şey ı.. an.O ır r ar mıy ı ya._ . . . mşıresını sor u: . • -_ _,., 

. . şünüyor ve bunu vnzıfe bılıyordu. Fa- _ Düa M kk d h k t tt"I eden ve ellerınde mızrak l&Şll'.'"., 
An.n '- babası. krz kardeşi, hlzmetçı kat sözlerini kesmedi. Söyledi, söyledi. Nere ; e en are e e 1 er. kaç yaya da vardr. Bunlann 

hep bırden odasına dolarlar. Onu hiçbir şey durduramadL - B ye ı bir az tevakkuf ettikleri götl' 
- Artık kalkJ •• Ne bekliyorsun .. der- · Anne telef'onI H- astJr~ya . . . . . Hatta burada bir döğUşme vukll 

- • azre .n.Y:~nın evındeki hızmetçıler . 
Ier Dvalhyı bu )'~tne saadetinden da Annesi işitmişti. Mehmedin devesini çözüyorlardı Meh- olması da muhtemeldır. Fakat 
ayınrlardr. Onlarla hiç geçinemiyordu. • • t 

1 
tt' k'Bfile bu yolda ilerlemiştir. 

Onıı tahAkkiim ederler, kalbini kırarlar - Anne. tel.efon! Hızmetçıler uyu- me, on an mene ı: B 1 . 
yor. Bak ne istayorlar. - Durun, biraz dışarı çıkacağım. - u yo ne~e gıder? 

dr. Barrsmak ekseriya çok güç olurdu.. E . t id ~· .d Belki tekl'ar dlSnt!rim. - Basra ve Kiifeye. 
v-ı.... •1 k di i . h tı .. .t:kl - \e g ec~6ım, yavrum, gı ece- B 

1 
b d .._ _.ı 

ı: üıuo ~ ne en s nı ayn n suıu e· _. Mehmet tekrar ~ıktt. Te}'ftSi L\lba- - un ann ura an acaç ,,.,...J 
yip götüren, aman dinleıniyen velveleli gı~~ . d k ld bellin evine ltOJtu. Ev kua:a.hktr. lçlıı- geçmi~ olmalarını tahmin ediyoP'" 
seline bırakır ft ~selliyi ancak unda ttı. ve 

0 
• a urtu ~- dekiler anlaşılan, uyumuşlardı. Meh- - Dört be§ sant evveL 

balurdu. Erte ı giinU onu giydırdiler. SUsle- met . d" ..:ı •• tedl "E"'-•-~t .. d n 1 ı· bil" -ı...; .. 1 . , gen onm.::A ıs • &' 111.A4 ıçm e- - un ara ye ~ ır •&V,_ 
• • • diler .. Arabaya babası ve annesı ile be- k" ak ·ı · vk ttf Meh z t Ç"nk'" 1• ._ __ bi d' B bas d" 1 . li . ı mer onu ı enye se e . met - Janne mem. u u ace ... .1.1 

(R lı ) l t klif. • raucı· n ı. a ının ız enne e nı k ld "h t b" hi · ı · ı ı o ı --"' ' o a nm e• enme e ını gayet apıyı ça ı, nı aye ır zmetçı uyan erı an a~ı cyor. n ara an~ 
k ·t k ı t koydu.. k h" · ı· · ·· .: bil' • sa ı ane ·ar§I amış ı. mış, apıyı açmış, ve onun uvıye ını gun sonra yew§e ırır. 

Hiçbir ,ey söylememiş. yalnız dinle- :- Ricn ederim ba~acığt~ .. Geri dö- anladıktan sonra içeri almışb. Bu sör; Mehmedi mahzun 
mişti .. Fa'kat etrafındakiler onun namı nehm .. Ben. evl~nmek.~stemıyor~m. l.übabe uyuyordu. Fakat Mehmet Çünkü kendisi Medfneye hemell 
na söylem~ler. söylemiı:;Jerdl. _.,.'°;;ut~h!fı~~n ~}nuz ge ~edı A~zım. Qrurı.,..uı•.:ın•hrılmamnı rica etti. IJ.l;w!t- metburiyetfnde idL (Mekke) 

liıı .. ~ l\U~'1 tın. b&t.ı&U.1)7j ·~"'&& ...... - "'... L :..ıı "J 
BU tan .ev h~Ikı ona gtlhiyor, onu ö~ü Onu anlryamaddar, onun ne demek birkaç dakika aonra 1..übabenin kendisi dL Bu \'azif eyi ihm~l ettiğı ":-~ 

yor, tebnlt. ediyordu. Ohlann bu, ha_rek~ istediğini anlıyamadılar. aşağıya fnmis, hem iresinin oğlunu kar bel~ (Ali) yi mü ~ul ve tehl' 
lerlnden yorulmuş, bıkmışb. Ah·· Keşki RilLenin ijnGnde kadın erkek, çoluk şılryarak yukan götürmüştü. Fakat Lü- vazıyete atardı. Nıhayet ?tlelt 
yine tmremeler yine ona i~ yaphrsalar çocuk biiyük bir kalabalık gelini bekli· babenin halinde acaiplik vardı. Onun rar \"erdi: 
dı da bu kadar tip.m rdı. yordu. Annesi elbisesini \"e duvuğını bütün hareketleri, lrlehmedin gelişinden - Mes'ut, hemşirem ~ 

Esasen edtnm~ne yeğine sebep te düzeltti. Arabadan indiler. Kalabalığı istiğrap ettiğini IJÖSteriyordu. Mehmet, firi olan bir genç kız vardı. Ol' 
evdeki bo ce~imsidik değil mi idL geçerek kiliseye girdiler_ durmadan sordu: dün mi~_? . 

Evlenetefinin farkında bile olmadı. (Rolfa) mihrapta idi. - 'l'eyzeı ne var? - Gordüm, efendıın. .. _.J/ 
Onlara nazarab evleniyordu.. Küçük Resmi elbisesi ,.e parlak tuvaleti ile - Bir şey yok oğlum, fakat sen niçin - Bu kızı bugü~ kaçırmıfl':'::I 
düğün davetiyelerini göndermek istedik 0 yabancı adamın kilisede ne işi vardı. geldin? . nu kaçıranlan takıp etmek J"'' 
lerl vukıt başını salladı ve dü~ündü. Enelce konuşmadığı, tanımadığı halde - Sizi ve abl~~ı görmeğe geldım. Bunu yapar, onun .ner~de otd 1 

BUtUn gece ~ir karar verebilmek için ona gülen bir adam yanında niçin du· Sonra Le~lAyı gonnefe.. . lar ve bana haber getırlr an.-ı.., 
uğraştı, durdu. cuyordu. Papas bir şeyler okudut bir - Benım de tuhafıma gıden budur. - mrhal hareket ederiııt 

- Anne ... biraz dahi\ bekliyeUm. Bel eyler sordu. O da ayni tnrr.:da tekrar - N~.de~.?. .. . kat'l haberler getiririm. d 
ki bir şey olur •• Bakalım.. etti. Ayni şeyleri tekrar etmek ne tu- - Ç~nku sen bugun Leyi~ Medı- - O hnlde ben de MedineY!~ 

Fakat ant\~l hiç tc beklemek niye- haf bir şeydi. tl'ıpkı papağan gibL. neye çagırttın. O da kalkıp gıtb. rum. Ve seni bekliyorum. ~ 
tinde de.ğildf- Sonra papaSln uzattığı defteri imza- - Ben Ley!ayı çağırtm~dım, teyze .. Bu genç kızın yanmd~ bir de~ 

. l d ı - Hayır oglum, kız senın mektubu- teyze vardı. Onu da ihmal etıı"' 
Hediyeler sel gıbi akıyordu. . a ı ar.. • • • nu aldL Onun Uzerine hareket etti. - Baş üstüne efendim. 
- Onları aU. Onlar benim lçın değil ki .. .. - ü _Mektubu gördün mll teyze! ,.

1 
h .. 

1 
, d ı td fi 

1 Herkes ıonu kllca ıyor, opuyor op · ,,. e met, " es u a veaa e 
anne, ynnhş ~elm ş.. yordu. lhtiyndnrın sarkık bıyıklan ya - Gö~Om. Senin adamın geldi ona de ayıldılar. 

Faknt dinhyen kim?.. t Annesinin "z sla benim gözUmUn &tinde mektubu ttrdL 
Arkadaşları geldiği zaman saklanır nnklarında dolaş ı. .. .. go Y~. Le ll hasta ve ıta.if old\ifu halde he- Mehmet, (Mekke) \!en .. "'""""" 

çıkmaıdı. ırı yüzünü ıs_ıattı. Butun bunlara hıç m! hareket etti. Ben onun birk1'Ç giln avdet etti Ye doğrudan ~~;J 
mana vercmıyordu. Fotografçılar kapı· • Allyl g6rerek ona oradaki ~...ıııı 

Bir gece., annesi yavaşça odasına gel d' 1 k ladılar. Tekrar arabaya daha kaltnft!lı lçın ırsrar ettlfhn halde 
1 

t ...... m...ıh Z ..... _..ar 
. • .. . . . . . a on arı arşı ' .. .. . b nl dinlemedi at t. iL'&J ' an a ve uoe.7-

mıştı .. Muhım ve gızh bır meseleyı an- bindiler .. Bu defa papasın onunde dız e • • . . hareket etml§l~rdi. Buna ka,._ 
latmak ister gibi korka korka yüzüne ~öktUkleri yabancı adam ile beraber O· - nu işte hır tuhant1t nr. ÇUnkU bir almak l!ıımdı. Bu sırad• tJI 
bakıyordu. Yatağının kenanna oturdu. turdular. be~L mbektup flU\n yazmadım. Onun se daha vuku bulmustu. Bit~ 

E d • bU .. ·ük kalabalık.. mıt:l\tu unu alrr almaz geldim. t 8 .. .. d·-~ 11 ~v e yıne o J _ AU h Allah! nın ~ama gönuer ıgı va , 
_ ( •e güıel gelin) .. (Ne mes·ut gö- _Le ~A' :ne zaman hareket ettt tey- ttnln başına gfdememi§ n ~ 

rünUyor), (Ne talili erkek). ze! ) tlürUlmtl tO. Onu kimlerin iP~ 
_ Ha .. ·di kızım ~lblselerfnl değiştir. 8 ...tı -&} .\..... a d "na dUrdUklerlni daha evvelte 

J - u6 .. n vır; um, -s-m 06 - n • l' · d6fıi 
Anlıyamadı. Fakat hizmetçllrin onu Mehmet biraz dü,ündü. Onun yolda azreb -~ ·-~ on~n. gerı ~ 

· ... · ı · her ...-.yi ona anlat . k ··n:ı .. -.. h 1 ti çok tabu gordügünden ın _.& 
H• t •J h tl"k) soyup gıyuırme en v- • gelırken uza tan go ugu aya c er, .. .. . ~ ıt1d..-: 
ızme çı er' a re 1 er tr .. Üzerindeki elbiselerden uzak bir )'e· muhakkak ki LeyJanrn kafilesi idi. ke )uzum gormemış ve ~n be .. 

Yeni beledıyc kanunu muci- re gideceği muhakkaktı.. _ 'reyze bana müsaade et. Ben gidi- yenin bu ~areketfne muka 
b . b 1 d' d · b" · ı b l y· zumunu hısselmfsti. ınce e e ıye • yenı ır Dışarda yine aynı ka a a ık.. ıne yonım.. . .. "'. .. rke'fl 

ıube açılıyor. ayni kucaklaşmalar, öpüşmeler, ağla- - Blrar.: otur oilum meseleyi anlaya Ali, bu işı du§Ünuyo l l~ 
h. ·1 } l ı rinde bir adam çıka ge "' "' Bu şube ızmetÇJ ere meşgu malar.. ım. k b" kt ek tsted~~ 

olacak. lstanbulda bu İfİD o ka- - Allah mes•ut etsin?- - Hayır, teyze, vakit çok kıymetli- re. t' ırAmı· eb updvermkinı old,. 
dir mı§ ı. ı u a ama 

dar zor olacağına zannetmem. -= • * M. h t d d f 
1 

hemuf-"'ı' du 
• . . e me o n an ır amış. 'll" • ...., • ' • :guh' 

Fakat her halde rzmırde oka- Araba hareket ettı. Yanındaki ya- ınin evine ufrnmıtı oradan yanına bir - Ahs kabıleslnden 
dar kolay olmıyacaktır. hancı erl,ek ona bir ~eyler söylüyordu. ndam almış, ve hemen hareket etmi~ti. - Nereden geliyorsun? ... 

Zira oradaki hizmetçilerden Şimdiye kadar yaşadığı münzevi ve tem Kamer ;akselmişti. Mehmet, uzak- - Şamdan-
biriılnin bir kapıda uzun maddet bel hnyntın artık kuru, boş bir şey 01• tan ördü~O kafilenin hangi yolu th.kip - Seni ~m gönderdi? 
durması, bir defterde mukayyet duğunu yavaş yav~ anla~ıştı. Ar~ık etmiş olduğunu dü. ün~n:k planını ha- - Mu~, ... ~~! ., 
k l b.I · ü kü d •• ld' korkmuyordu. Ge.rçı bu anı tahaV\·ule zırlamış ve o yola gırmıştı. Yolculuk de - Ne ıstı~orsun.- fjutl' 

a a_ 
1 mes.ı ~ m ? ~gı ır. kendisi de hayret etmişti. Fakat koca- vam etli. Fakat bir iz bolunamailı. 1\leh - E\'velrt emniyet.. 

Hıa:metçıler e yen~ açı an. şube sınn dikkatle bakınca bunun sebebini met ile adnmı iki yol karşısında kal- mi)im? 1.. dal_. 
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liindistan muhtariyeti 
londrada toplanan Hindistan 

konferansı mesaisinin birinci 
ıafhaaını ikmal ederek ikinci 
Safhaya girdi. Konferansın birinci 
ıafbası esnasında tebarüz eden 
bir nokta, bütün Hindistanın 
lıın bir ittifak ve kat'i bir 
•cıle hürriyet istediğini söyle
llıcıidir. 

Hindistanm muhtelif fırkaları 
ekalliyet Te ekseriyeti, memle· 
ketin davasını açıkca izah etmiş, 
hepsi de ayni sarahat ve ser
bcati ile, aralarındaki fırka ih
tillflanoı ikinci derecede tanı
Yarak bunları büyük milli davaya 
lcan9hrmadıklarını anlatmıılar
d1r. 
Konferansın 

cınuında onun 
takip edeceği 
bulunuyor. 

birinci saf haıı 
hangi istikameti 
tevazzub etmiş 

Hindistanın mukadderatı mev
~ubabs iken, onun tam bir 
dabiJt istikllldan ba~ka bir ıey 
Uıtrinde münakaşa etmiyeceği 
tcya baıka bir esas üzerinde 
bir tesviye derpiş etmiyeceği 
kat'iyetle anlaıılmışbr. Hindistan 
llıurahbasları içinde biri de bu 
tıastan her hanği inhirafı kabtil 
etllliyeceğini söylemİf, bütün 
ltıgiltere efkarı umumiyesi de 
bunu anlamııtır. 

Bu suretle birinci safha geç
~kten sonra İf ikinci safhaya 
ltıtikal etmiıtir. 

işin ikinci safhası, Hindistanın 
d•bili iatikllhoı temin edecek 
*traiti tetkik ve teıbit etmektir. 
l<onferanı bunun için bir ko· 

'-ite seçmiş ve ona bu işle 
~· gul olmayı tevdi etmiştir. . 
ltıdistan için yeni bir kanun 

~at hazırlamaktır. Bu kanun 
~diıtanın milli arzularım tat
lbiıı edecek ve ondan bir fede
~Yon vOcude getirecektir. 

P.fuhak'kak ki konferansın en 
~tlbim safhası bu safhadır. Bü
~ll Hindi.tan ve bütnn Inailtere 
tl 
0~feraosın bu safhada varacağı 
ttice, ile muvaffakiyet Teya 

'denıi muvaffakiyetini tayin 
~deceğine kanidir. 
,. P.f. Makdonalt komitenin mu
~ •ffak olmasını temenni ediyer.;n komite azasına ıu sözleri 
Yleıniştir: 

~İte. Pazarlık yapmak ve onunla 
"-. fey kazanmak ve yahut bq
~ llıa bir ıey kaybettirmek fik
tet dken uzaklatınız. Daima müı-

.~ davayi gözetleyiniz. 
~ Mrııterek meseleleri hallet
ftt t~te birbirinize yardım ediniz. 
"'-~ ~kkak ki muvaffak olursu-

ş····· 
1-ı 111ıdilik konferans bu işle 
,.,ttlUldur. Onun bir neticeye 
te~•armıyacağmı yakında jÖ· 

-s•2. 

-- Ö. R. 
----------------------.\tı Doğum 

~"ttı .ktranın maruf hekimlerinden göz 
bit l: l ı<Ian mütehassısı Dr· Vefik Beyin 
~ttııı1~ Çocutu dünyaya gelmiştir. Ebe
ftıtıııtrı b tc~rik eder, ya.vruva uzun ve 

lr ôrnür dileriz. 

~ aliınizin teşekkürü 
lllUrı,::~coını Şemsettlnln hazin ölümü 
il.tir b f tile gerek cenaze merasiminde 
~ ~ kil 0nnıak ve gerek şifahen ve ya
Qı•lt sı?llıctJj tesellilerini ibzal buyur
~tıcı, ~c1tıle teessUrlerimlze iştirak IOt
l~'ttıı u Unan muhterem zevata şükran 
;lhtı: ;Yn •Jn arzetmCk iktidannda de· 
'>'• 'f!ıfju Vazifeyi mtihtcrem gazetenizle 

Caseret eyliyorum efendim. 
lst nbul \'!tisi 
':luhiddin 

Rus Cüm e om 
İstiyenlerden Bir· si Mah 

Neler İfşa Etti ? 
eme e 

t,.~~r-- ;. . : ~ ~ ' -

•
. lşaretler · - . -. . ' . ~ . , . 
. ......... 'f/"•'' .• ~ • • 

Tornistan edenler 
Hacı gemisi şapa oturunca, gemide

kileri aldı bir telilş •• Sesler işitiyoruz: 
"- Biz muhalcf eti yıkmak için bu

nu yapmıştık •.. 
Muhalefet fırkasının şehir meclisi 

namzedine rasgeliyorsunuz: 
"- Beni tebrik ediniz, diyor; 
Serbest fırkayı ne çabuk yıktık? 
l\lutcmedine rasgeldim: 
"- Ben içten çah~tım- Hatta beni 

muhalif tanımalarına bile göz yum
dum, f cdak{trlığım unutulmamalıdır. 

Bir muharrire rasgeldim; 
"- Lideri methede, ede o kadar oi· 

şirdfm ld, akıbet fırka çatladı. Ben psi 
kolog bir adamım bu akıbeti çoktan 
görmüştlim, onlara cepheden hücum et
seydim. belki bugün serbest fırka de
vam edecekti. 

lki gündür bir gazetede: 
"- Bizim gazetede şimdiye kadar 

berbat şeyler çıktı. Rezaletler yazıldı, 
namuslu adamlara tecavüz edildi. Ne
ler oldu, efendim, neler ... neler- Fnkat 
bunlardan bizim haberimiz yoktu. iki 
çocuk bu işi yapıyordu. Onlan attı~ 

artık gazetemiz uslu uslu çıkacak!,. dl-

• • • 
Muhalefetin şehir namzedi, muhale 

fetin mutemedi, muhalefetin muharri· 
ri, muhalefetin gazetesi lider boru ~a-

Sadri Etem 
ı m:tımıauıı ıo nmmumnn uum111muıusıımnıan11ı11u11sumauıaul&kti 

simi hususunda müdahaleciler a· 
rasmda çıkan ibtilifllra dair 
evelçe aldığımız maliımab teyit 
ediyorlardı. Müdahalenin ikinci 
gayesi Undeterdinğ grubunun e
le almak istediği Kafkasya pe• 
trollarma terkine gelince, bu pet-
rollarm terki defil ancak imti-

yazının verılmeai mevzuu bahis idi 
Bilahara Fransada bu petrollar 

(Lfıtfcn &alıifeyi çeviriniz) 
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hakkında bazı emeller beılen- tanzim olundu. Üçüncü müJaka- ,._~~~~,:_:;__:;~:~~:-~-~-~-: -------------------------"!"'""~~--!'!!!!!!!~ 
miye ba§lanmışta. Bu meyanda tımız Açkin'in apartımanında ve VAK J T H a. r i C i H a. b e r 1 e r ] 
Okraynadn ve Gürcüstanda mev- 1929 ıeneai nihayetinde vuku ı 
cut ayrilma temayülleri de istis. buldu. 2g Te1rinsani (.umaıtesiQJO Tahdidi Teslihat komisyonunda 
mar edilecekti. Gerek sanayi fır- R. bana müdahalenin 1931 Dahilde f lariçce 
kamızm ve gerek sanayı komi- senesine bırakılmıı olduğunu ve 
tesinin arazi taksimine mani o- eYelce bahsettiğiın eıbabı bil
lamiyacağmı görüyorduk. dirdi. VeSovyet Rusyanın iktı-

Filhakika şunu itiraf etmeli- sadi abloka altına alınması pl!
yim ki, mildahaleye doğru gider- nından ve sanayi komitesi ile 
ken memleketin parçalanmasına miralay Ricbard arasında dot
doğ'ru yürüyorduk. Franıanın rudan doğruya temas tesisi lü
Moskovadaki Ajanı M. K. yı zumundan bahıetti. 
1927 senesinde Pariste Riyabu- Benden, evelki mülakatımızda 
cinski'nin delaletile tanıdım. istemiş olduğu Sovyet Rusyanın 
DenisoY, 1928 de Fransanın di- tayyarecilik vaziyeti hakkındaki 
ğer Ajanı M. R. ile aramızda M. R. e bu mülakat esnasında 
münasebat tesis ettik. M. R. ile 
iki uzun ve iki kısa mülakatta 
bulundum. Ve M. R. ile de 7 de
fa görüştüm. 1928 senesi ilkba
har ve yazanda M. K. ile olan 
mükilemelerimizde benim ve La
riçefin Parise muvasalatımızdan 
sanayi ve ticaret komitesinin 
haberdar edileceğini kararlaşhr
dık. Ve sonra Sovyet Rusyanın 
harp sanayii haklimda sanayi fır
kasının malümat elde etmesi 
meselesini görüştük. Ben ve 
Ralinkof bu hususta tedbirler 
alacağımızı vadettik. Ve deruhte 
ettiğimiz vazifeyi de ifa eyledik. 
Bu mükaleme1er esnasında mil· 
dalıalenin ihzarı hakkında da 
malumat aldık. K. ile ikinci uzun 
mülakatı ı 928 senesine Rusyaya 
avdet ettiğim zaman Laricefin 
aparbmanında vuku bulmuıtur. 

K. bize Paristeki mükalemeleri
mizden haberdar olduğunu ve 
muhtelif sanayi ıubelerinin Ya
ziyetleri hakkında mütemmim 
malumatı havi bir iktisadi not 
tanzimini söyledikten sonra bize 
durdurulması icabeden intaah 
bildirdi ve harp tedbirleri alma· 
mızı tebliğ etti. 

M. R. ıle 1928 T etrinısaniıinde 
ve kendi apartımanında görilş
tilm. Bu mükalemede Açkin de 
hazır bulunuyordu. Bilihara R. 
ile teması Trust Unctrointert mü
hendisi Gordon vasıtasile idame 
ettim. R. ile vuku bulan bala
daki mülakatı Sovyet Rusyanın 

umumi ıktiıadi vaziyetini ve 5 
senelik program meselesini taY
ziha hasrettik. ikinci mülakatı
mızda dahilde husuıi bir teşki
lat vücuda getirerek bilihara 
istifade edilebilmek üzere sanayi 
teşebbüsleri tahrip etmeksizin 
yalnız ahi bırakacak tetbirleri 
ve bu meyanda Moskova-Lenin
~at ve Don havzası elektrik 
santrallerinin tahribi takarrür ve 
müdahale ıenasında kullanılmı

yacak bir hale getirilecek olan 
askeri fabrikaların bir listesi 

"Vakıt,, ın Tefrka31 : 20 

Parker gayet memnun idi. 
"Ah 1 Kaı ıcığım ne kadar zeki! 
Bir telgraf göndermesi ıimdiye 
kadar aklıma gelmemişti!,, diye
rek karısını deraguf etti. Sonra 
bir masaya oturdular. Evlin bir 
mektepli deft eri aldı. ikisi de 
beraberce telgrafı yazdılar. Steve 
karısının omuzu Uzerinden eğil
miş narin parmakların harfleri 
çizmesini seyrediyordu. 

- 11 -
O gün « Sim Aşton », Pert 

civaı ında «SYan Riverıt üzerinde 
bir gezinti yapmıştı. Hava gayet 
gllzeldi. Bulutsuz bir sema göl 
gibi geniş olan nehir içinde ak
sediyordu. Vahşi Urdek sürüleri 
sahil kenarında tepelerin üzerin-

verdim. Ramzine, Sovyet Rus
yada umumi buhranı hazırlamak 
için reisi bulunduğu sanayi fır
kaamm faaliyetini ve takip ettiği 
uıullan izah ederek demiıtir ki : 
Faaliyetimize esas itibarile iktisat 
programının derpif ettiği tahsi
sat az müımir işlere, uzun sü-

recek inıaata sarfetmek ve muh
telif sanayi ıubeleri arasında 
nisbetsizlik ihdas edecek gayrı 
tabii plinlar tanziminden ibaret 
idi. Mesele 1929 senesine ka
dar mukabil ihtililciler kömür 
petrol istihsali husuıundaki 

taharriyab her vasıtaya müra
caat ederek asgari hadde indir
mişler ve iıtihsal mıntakasmı 
fevkalade geniş tutmak sure
tile plinlar tedarikini netice iti
barile mümkünsüz kılmışlardır. 
Sanayi fabrikasının bu faaliyeti 
İfçi ve köylü •fırkasının ziraat 
sahaaında inzimam ve muaveneti 
sayesinde takYiye edildi. 1929 
senesi ,,ihayetinde iki teşekkül 
arasında müttehit bir merkez 
tesia olunmuştur. 

Sanayi fırkaaı namına ben ve 
Tol.: rnnovski, işçi ve köylü fır
kası namına da Kondratyef Ma
karif ve Gromau bu "'"•lres• 
dahil olduk. Her iki fırkaya 
mensup Donetz ve sair mühim 
merkezlerde bu husus için mU-

him teşkillt vücuda getirdik. 
Profesör Kogan Bemstein, de

miryolları üzerinde hattan mü
him binaları yıkmak ıuretile te
ıenüı ihduı için bir plln ha
zırlamakla tavzif edildi. Askeri 
teıkilata gelince, Fransız erkanı 
harbiyesine verilen maliimattan 
maada memleketin müdafaa ka
biliyeti de azalblacaktı. Fransız 
Ajanlan ve R. vasıtaaile gönde
rilen ve Gos planında ihzar olu· 
nan gizli istibsalit haricinde ay
ni ajanlar vasıtasile orman sa
nayii hakkında Mayerin, elektrik 
sanayii hakkında Groman Ye 
Ginsburgun, mensucat sanayii 
hakkında Fedetof'un, münakalat 

Yazan: Peter Bolt 
den geçiyorlardı. Sanki kendi 
malikanelerinde imiş gibi hare
ket ediyorlardı. Bu ıaıılacak bir 
ıey değildi. Hiç kimse bu sahil
de avlanmak salAhiyetine malik 
değildi. Havada hadsiz sivri si
nekler uçuıuyordu. Vapur suyun 
sathında sessisce kayıyordu. 

Aşton birdenbire durduk. Sa
at Uçte telgrafhanede makinesi 
başında bulunması icap ediyordu. 
Siyah kuğular beslenilen Milpu
an' a kadar gitmek istiyordu. 
Fakat vaktin geç olduğuna hük
mederek evine döndü. 

Evde lngiltereye dönen döstu 
Coy Şmit'ten bir mektup buldu. 
ucoy,, Ad enden yazıyordu. Di
•ordu ki: "Aı.iı.im Simi Teıelli 

ı aybtı Kurut 
~ .. 
o • • 
12 .. 
RECEP 

1349 

150 

400 
750 
1400 

Bu geoekı Ay 

8()(1 

1'450 
l.700 

Ganqm aotuıu : 7,oı - batı>' 16,43 

Ayın dotulu : 12,35 - bahJı : 24.18 

Namaz vakitleri 
Sabah Ôfla lktııdl .\lcta-n Yatoı lnı.alc 
5.35 12.0Z 14..29 18,43 18.20 1.17 

Radvo ı 

Bu akşam lstanbulda 
Saat <"ekizden ona kadar alaturka 

fa _!: ıl. 

Sinemaları 

Alkazar - .Napolyonunemri 
Alemdar - Kurt şarkısı 
Asri - Figaro 
Ekler - Yunan tiyatro trupu 
Glorya - iki dünya 
Elhamra - Serseri kıral 
Opera - Asri baba 

Hilal - Taçlı canavar 
Etuval - Sokak kizı 
Fran11z - Ganf mabudesi 
Kemal B. - Gulen adam 
Majik - Şehvet kadım 

Melek - Serseri kıral 
Sık - Aşk ibtiyaet 
Sireyya Kadıkö7- Üç iptilt 
Hale -( Üaküdar)vilyanın intikamı 

o Bulmaca o 

Dünkü bulmacamızın 
halledilmi~ ~ekli 

ır~••ımnwww------•••••-... .,. __ _ 
hakkında Kogan'ın, tifreler hak
kında Lariçefin, ziraat hakkında 
Cayanofun ve tayyarecilik hak
kında da Stekenin raporlarını 

gönderdik. Ramzine reisi ve en 
faal azası olmak sıfatile sanayi 

fırkasının bugün tahripkar •e 
müdahaleci faaliyetinden baıhca 
mesulün kendisi olduğunu aöyli
yerek ifadesini bitirmiıtir. 

1"11rkivenin tekliti 5 reve 
Cenene, 27 (A.A) - Tahdidi 

tesJihat komisyonunda tahdidi 
teslihat mukavelenamesinio mev
cut muahedelere müteallik mad
desinin müzakereleri esnasmda 
Fransız heyeti murahhasaaı mev
cut muahedename için esasi şart 
olmak üzere devJetlerin tesliba
tını tahditteden ve halen meri
yette bulunan muahedenamelerin 
ipkasını mutaıammın bir metnin 
ilavesini talep etmittir. Kont 
Bernstorff'un izhar etmiş olduğu 
kat'ı arzu üzerine umumi bir mü
nakaıa başlamıştır. Kendi iddia
sının doğruluğunu ileri sürmek 
istiyen M. Massigli, Fransa tara
fından bir mukavelename akti 
için giritilmek istenilen taahhü
dün evvelbeevvel muabedata ri
ayet ile meşrut bir vaziyetin vü
cudunu farz ve istilzam etmekte 
olduğunu beyan etmiştir. Muma
ileyh, Almanyanın aktedilecek 
mukavelenamenin teadlil ve em
nü selimeti tahakkuk sahama 

M. Baldvin hiikümeti 
takbih ediyor 

Londra, 27 ( A.A.) - Avam 
kamarasında M. Baldvin fU ma
aJde bir tevbih takriri vermiıtir: 
Kamara imperatorluk ticaretinin 
tevsii hakkında müessir teklifler 
icra etmemiı ve dominyonlar ta
rafından yapılan teklifatı naza,; 
itibera almamış olduğundan do· 
layı hükumeti takbih eder. 

Bunun üzerine bir takım mn
nakaşat cereyan etmiş ve M. 
Baldvin şöyle demiştir. 11Şayet 
biz imperatorluk dahilinde ikh-

;.-.;;y;cak oİ~~k .. ~u vahdet 
blyük bir tehlikeye maruz kala
caktır. Hepimizi birleştirmek için 
ikbaadi rabıtalar tanin edilme
diği takdirde imperatorluğun 
inhilile uğnyacağından korkanlar 
çoktur. Ana vatan domiyonlarla 
bir takım itiaflar yapmağa mllte
mayil olmadığı takdirde domin
yonlar kendi aralarında bu tarzda 
itilaflar yapacaklar ve ecnebi 
memleketlerle iktısadi itillflar 
yapmak hususunda serbest ka
lacaklardır. Bu itibarla vakit pek 
dardır diyebiliriz. Bu akşamki 
hiiküm ihtimal muhalefetin aley-
hine olacakbf. Fakat biz mOca
dele ettiğimiz ve münevver in-
sanların ekseriyeti tarafından 
müzaheret edileceğini iimit eyle
diğimiz davanın lehinde memle
kete müracaat edeceğiz. 

bulmuı olduğunu ümit ı:diyorum. edebilir. Fakat bunu araştırmak 
Yakında Londraya vararak sana zahmetini ihtiyar edenler azdır 
uzun uzun mektuplar sıöndere- yoksa... Ekseri erkekler kadının 
ceğim. Aynı zamanda sana ge- ne oldufunu bilmeden ve onu 
tireceğim kadının resmini de yol- dütünmeğe lüzum görmeden ha
lıyacağım. Mamefih fotograf eline yatlarını geçirirler. 
varmadan gelmemiz de muhte- Sim cevap vermedi. Annesini 
meldir. Valdene hürmetlerimi ve muhabbetle deraguş ettikten 
teıekkürlerimi taktim et.,, sonra telgrafhaneye gitti. 

Madam Aıton dedi ki: 'f • • 
- Şu Şmit ne iyi çocuk... Nöbetçi olan arkadaı Sim'i 

Kendisinden son derece eminim, görünce çok memnun oldu. Kal
büınü niyeti Yar ayrıca da tec- mış olan bir sürü telgrafları At· 
rübe görmüş bir adam.. tona devretti. Aşton ile beraber 

- Anneciğim Coy çok iyi bir iki telgrafçı daha vardı. Her bi
çocuktur burası muhakkak . .fakat ri birer hat idare ediyorlardı. 
kudından anlaması fÜpheli. Za- Aşton albn mıntakasma münteha 
ten limanlarda veya vapur üs- olan hatta memurdu. Bu battı 
tünde ayaıayanlarm kadın ah- tafsilatile biliyordu. Bütün mes
likına vukuf peyda etmek ne lektaılarının isimlerini hususi iı-

ü k.. ! lerini tanudı. Salon manipülltör-m m un .. 
- Ah evladım.. Ben aciz bir lerle reseptörlerin sedasile ta

kadınım fakat sözüme inan. Bir niu endaz oluyordu. Mütemadiyen 
erkek isterse, gemide olsun,isterse diğer istasyonlar çağırılıyor fa
aile ocaiında olsun bir kadını tefrik .... l>una kimse dikkat etmiyor-

har~ı 12 revle reddedild• 
isal etmekte olup olmadığı nok
tai nazarmdan tetkik Ye bu bap
taki hükmünü ita edeceğini bt' 
yan etmiştir. 

Lor Cecil, cevap vererek ko
misyonun teadül meselesini mn~
kere edemiyeceğini ıöylemit •• 
başbca netayiç ve muvaffakiya
tını zikretmit olduğu komisVO" 
nun mesaisi hakkında yapılaD 
tenkitleri tiddetle protesto et-
mittir. ltalya murabbası bu bu
suata rey vermekten istinkif t" 

deceğini beyan etmiıtir. 
Komisyon, 5 muhalif reye (Al

maya, Türkiye, ltalya, Rusya, 
Bulgaristan)a karıı bu maddeoio 
terki teslibat umumi konferansı'" 
na glSnderilmesi hakkmda TOrki· 
ye tarafından dermeyan ' edileO 
teklifi 12 rey ile reddetmiftir. 

Komisyon bunu müteakip 4 
reye ( ? ) karşı, 14 rey ile mor 
takbel mukavelenamenin mevcut 
muahedelere müteallik maddetİ 
lehindeki Fransız teklifini kabul 
etmiştir. 

Hnl<iimet namına cevap vereo 
M. Tohmas domiyonlar tarafıo
dan dermeyan edilen teklifleri 
"msfete mugayir,, diye ta~til 
etmiş ve lngiltere tarafından ilr' 
raç olunan mevat için Amerik• .. 
da hiç bir resim tediye edilıne"' 
diği halde demiyonlara ibr•Ç 
edilecek mamul maddeler i~ 
tediye edilmesi doğru olur mu? 
demiıtir. 

M. Baldwin önümüzdeki inti
habat esnasında iaıe maddeletİ 
üzerine resim tarhı tekli&d• 
bulunmıyacağını kat'iyen bey_, 
5tmllVıI u~c;;v.Jıa]ı;. »n&mo. ~ 
dominyonlann teklifini kar 
edememek ıshranndadır. M. S#' 
mouel, liberallerin imperatorl~ 
konferansının mesaisi esnaaıod' 
iyi bir yol takip etmit oldui" 
fikrinde bulunmut oldukıaııo' 
söylemiftir. 

Fırtına ve feyezan 
Reims, 27 (A.A) - Oise ueb .. 

rinin feyezanı neticesinde L' 
Fere 'in bir çok sokakları ao ,ı
bnda kala.ııbr. il-

Lizbon, 27 ( A.A) - Sah 
lerde mülhit bir fırtına bOkOdl 
sürmektedir. ,. 

Meziere, 27 (A.A) - .Me~de 
nehrinin feyezam Mezıere 

111
, 

vuiyeti vahim bir tekle soklll ele' 
tur.Charleville'de birçok maba~.,. 

su altında kalmıt ve sular b 
diye dairesini iıtill etmiıtir. 

du. Yalnız kendine ait olan f,; 
ret her bir memuru alik• eti 
ederdi. Her ne kadar diğeri 

b•" 
gibi kllçiik ve yeknuak dal' rfll' 
cıklardan ibaret isede tek:,.,
eden Ptb, Pth itareti me~ 
nazarı dikkatini celbetti. flatl 
Kolgardi için olan telgra • 
gönderdi ve deftere kaydetb-1, .. 

Böylece it bazı knçnk fa~ o 
d etti· larla albya kadar evam . ge' 

saatte son bir telgraf kOınefl id' 
lirdi. Saat altı buçuğa do~ dd
rede nisbi siikün basıl u~e0-
0 ç telgrafç.1 birer ıigar~ t~ lJİ" 
dirirlerdi. Üçü de gençti· -~ 
tince sigara içerek koollf 
Adetleri idi. . .,, 

- Bugün Kravleyin D~detl 
bilmem. Onunla çahımak tdl,lı 
azap .• Her kelimeyi tekrar e ,,r 

d
. il ,. 

lizımgeliyor. Mütema ıye 

lıyor ve kelimeleri atlı~~~ 

o 
ııe 

Iq 
da 
len 

.. 
lbJ 
td 
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Harpten Evelki Ve Bugünkü Alman K dn~n 
[ Komıu memleketlerde f 

Yunanistan 

Yeni sene bütçesi 
Yunanistanın 1931 - 32 senesi için 

btıtçe puoJesi tanzim edilerek hükt)met
Çe meclise verilmiştir. Bu proje muci-

bince hasılat J O. I 73,493,333 drahmiye ve 
ltrfiyat 10,164,493,685 drahmiye baliğ 
olmak tadır. Şu surede I 930 - 31 senesine 
nlsbetle 168 milyon drahmi noksan gö
rüldüğü gibi aarfiyatta da o kadar tena· 
knı vardır. Harbiye bücçesinde geçen 
•eneye nlsbetle yedi buçuk milyon bir 
Doksan görillmektedlr. Bahriye bütçesin
de 15 milyon drahmi tenakus Tayyare 
hutçesinde ise 62 milyon drahmi teza. 
Yflt mevcuttur. Ziraat ve Maarif bütçe
lerinde de birkaçar milyon drahmi te
ıtyüt vardır. 

Atina rasathanesi 
Baş,·ekil M. Venb:elos Tayyare mil!ı

ttfarı ve Atina rasathanesi müdürü ile 
olan bir müzakeresi neticesinde rasatha
llenio Tayyare nezaretine raptını karar
lqtırmıştır. Bununla beraber rasathane 
darülfünuna ve sair makamata IAzımge· 
len müşahedatı vermekte devam edecetir. 

Başvekilin seyahati 
Bir Bulgar gazetesi M. Venizelos'un 

l'lkında yapacağı Viyana, Peşte, Bükreş 
.. yahatinde Sof yaya da uğrayacağını yaz· 
lbışn. Bu haberi "Mesaje Oaten,, tekzip 
tdiyor. 

Romanya: 

Yahudi a:eyhtarlığı 
Romanyada y.ıpılmış olan Yahudiler 

lleyhindeki tezahürat neticesinde bir 
Colc: kimse te\·kif olunmuştu. Satumari 
'-htemcsi ahiren me..-kuflıırdan on pa

~ ile yirmi Museviyi delaili kat'iye bu
~adığından dolayı tahliye etmiş ve 
ltlnız mühim müşevviklerden bir tale
btyı 5000 ley cezayi naktiye mahkôm 
~ştlr. 

ükreştc musiki hayatı 
eş ur emancı fret orto, al: 

lıb6 Bükreşte bulunmakta ve Atene 

'htrosunda Resitaller vermekt,.dirler. 
'ndan başka Jorj Jorjako'nun idaresin-
4'ki musiki cemiyeti Romanya milll mu-

lllıJainl Avrupaya tanıtmak için yerli 
:noyncls,, !eri orkestre ile çalmaktadır. 
'UIQ konserler büyü kbir rağbet görüyor. 

Arnavutluk: 

Arna vutJukta vaziyet 
Sırpça "Politika,. ~azetesinden: Ama

"ıltlukta hariciye nazınnın istifası üzeri-

'e hasıl olan buhranı vükelt el'an de
~ etmektedir. Hariciye rıezarctinc Iş-
Odra meb'usu Musa Duka getirilmiştir. 
~if ve milll iktısıt nazırları yeni ha· 
tlciye nazırile teşriki mesai cdemiyc
'tttler1nı beyan ederek istifa etmişlerdir. 

Mabaflli siyasiye kabinenin istifa cde
~~l tahmin etmektedir. Bazıları da, 
'""1ın Kohuyu efendiyi yeni kabineyi 

~kile memur edeceğini ümit ediyorlar. 
) ttkdirde Ko!:ıuyu'nun meclisi dağıtarak 
ttıldcn intihap yaptıması kuvvetle muh

ttllleldfr. 

'tühim bir hareketi arz ,.. 
detı \aeÇCn cuma günü "Avlonya,, da şid-

~ l bir hareketi arz olmuş, binden fazla 

ÔJ hıtap olmuştur. Jnsancada zayiat vardır. 
'ı ' 111crtn miktan 30 ve yaralananlırn 
-...!\tarı ise 200 dür. Civa:-daki dağlık 
~ talcalarda hareketi arz heyelAnlan mu

~ olıntıştur. Vadilere kadar kayaların 
lrlenaıası bir çok kimselerin telef 

::--nı intaç ctmiıdr. Avlonya ahalisl

~YOk bir kısmı hareketi arzın şld
n korkarak kırlara kaçmışlardır, 

~erbaycan: 

l<omünist talebenin 
bir kararı 

~lia.ycanda darülfünun talebesi bir 

"M •kdetmişler ve Moskovadaki sa

"-a fırkası hakkında G.P.U. nun kan
~~ etmekle beraber Azerbaycan 

~nu mualliml~~n profesör 

-....._-·un ıgır ceza ile tecziyesini lif 
·~ llJebc bEar vcımjf!cıdir. 

Bugünkü Alman kadını hayatın her 
safhasına iştirak ediyor' aynj za

'~anda zarif ve güzeldir 

Umumi harptenberi Almf"n ka
dını mühim bir tahavvül geçir
miştir. Bungünkn Alman kadını 

da eski Alman kadını gibi ye
mek pişirir, dikiş diker, fakat 
eskisinden fazla olarak incelmiı 
ve şıklaşmıttır. 

Alman meclisinin kadın meb
us annaaıı I:uiz Şrader şu saz
leri söylüyor: 

"Bugünkü Alman kadını, mil
lt hayatın her ıubesine iştirak 

etmektedir. Rayiştagda rosya
listlerin yirmi kadın mebuıu 

vardır. Bunların çoğu evli ve bir 
çok çocuk sahibi o!dukları halde 
memleketlerine hizmet et· 
mektedirler. 

Almanya harpten Ye inkılAp- olmalannı isterlerdi. rakat fİm
tan sonra kadınlara hak- di onlardan, bir de milli ihtiyaç
larını vermit Ye onlann yardı· lara yardım etmelerini istemek
mını istemiştir. ÇünkO hakiki te- tedirler. 
ceddnt kadın yardımına muh- Kadın, şahsi istirahatini feda 
taçtır. ve feragatkArane hareket ederek 

Yeni Alman kadınile eski Al- Almanyayı refahiyete g&türme
man kadımnı birbir~e bağlıyan ğe çalışıyor. 
rabıtalar yok defildir. Yeni ~ Yeni AJmaa kadmmm en bü
man kadını da eskisi gibi muk- yük muvaffakiyetlerinClen l>ıri 
tesittir. BugDnkil Alman kadını, sinemacılıkta görUlmOıtür. Kadın
şık fakat sadedir. Çonkü tasar- lann gayretile Alman sinemacı
rufa riayet mecburiyetindedir. lığı bütüh dünyada mevki ka

Memleket bir çok felaketler zanmııtır. 
geçirmit olduğu için herkes bu Almanyanın 1930 kızı, azim-
vazifeye itina ediyor. klr, faal, fedakir ve iyidir.Ken-

Eskiden Alman erkekleri ka· disi, yalnız ev kadını olan eski 
dınların iyi zevce ve iyi anne kadından daha fazla bir şeydir.,, 

-•••••wNMıım•..,..,--......... ,.,., ..... ,.., ___ ,,...,,,.._ • ...,, ... _ ıuaır ._ •n•aıa11ıı•nnmı---------•-11•..........,••ımtt 

Artık Bıçak Kemiğe Dayanmış! 

En güzel eller 
En gazel e'1ere malik olan 

luıdın kimdir l 

imtihanlar 
Bazı lngiliz mekteplerinden 

Jcajkıvor 
lngilteredc bazı yerlerde iptidai 

mekteplerden imtihanların kaldırılma
sına başlanılmıştır. Londra gazetelerin
den biri bu münasebetle yazdığı lıir lıaş 
makalede şu sözleri söylüyor: 

"Surey maarif idarel'i iptidai mek
teplerden imtihanları kaldırmağa ka· 
ları ''ermemelidir. 

Bunun sebebi çocukların imtihan
ları ,·ertmemeleridir. 

Henüz büyümekte olan çocuklan 
fazla yormak doğru değildir. 

Fazla çalışıp yorulmak, az çalışmak
tan çok fena ve zararalı bir şeydir. 

Meşhur Jan Stvart Millin babası 
oğlunu hep kitaplarla uğraştırırdı. l\leş 
hur filosof bu yüzden hatıralannda şu 
nu yazmıştı: 

«Ne yazık çocuk olduğumu anlaya· 
mamıştım!,, 

Ren nehri kabarıyor 
Fransa ve Bei9ıkada müthif 

feyezanlır 
Alp dağlarına yağan son yağmur

lar garbi Avrupada bahusus Fransa i
le Belçikada büyük zararlar teYlit et
miştir. Her tarafı su basmış, fırtına i
le yağan sağanaklı yağmurlar esnasın 
da düşen yıldırım, birçok kimselerin te 
lef olmasına sebebiyet vermiştir. Fran
sanın şimali şarkt eyaletleri ile Belçika 
da sulann irtifaı yirmi senedenberi gö
rülmemiş bir dereceyi bulmuştur. Afe 
tin vasati Avrupada da tesir gösterme
sinden korkulmaktadır. 

Yine bir aık faciası 

Madam Favr JJifl 
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lskeçe muhabirimizin mektubu: 1 USTRJI{ RBZALETI 
lktısadi 

150 yol görü~dü 
(Gazet dü Jt'ran) reazleti henüz kn

panmndnn Fransada diğer bir mali re
zalet daha zuhur etmiş Fransız maha-

1 
\iaziy_e_t ____ ] 

Halk Fırkası hükUmeti 
~~~~~--~4191--~~~~-

Vatan hainleri endişe içinde .. 
fili siynsiyesi iJe maliyesini sarsmı;:-1ır. 
Bu da banker Ustrikin milyarlarca Buğday meselesinde de muvaffak 
frank açık vererek iflas etmesi mese· · 1 
lesidir. Banker Ustrikin meselesi şaya· • 0 M UŞtUr 

Yobaz müftünün mutaassıp~a hareketlerinin m dikkattir. Bu adam harbi umumiden lımet Patanın, ziraat tarihimi~e hürmet ve takdiri• yızil•~·" 
kaymakam önüne geçti evvel beş parasız bir amele imiş. Harbi (iki misli mahsul) tedbiri çok kıymetli neticeler vermlttır 

umumiden sonra bazı kimselerin dela-
lıkere muhabirimiz; vazıvor : -- h kkı d takriııl r 'J' Jeti ile sarrafi muamelfıta girişmiş ,.e Meclisin son fevkalade i~timaında ne kadara sattığımız a n a 
iki hükumet arasında moka- Te memlekette yen! meseleler az zamanda milyonlar biriktirmeğe mu buğday ithalatımız meselesi de bahis bir fikir ,·ermiştir. 

nleler, itilaflar imza edildikten çıkaracak harekette bulunmama- ,·affak olmuştur. nanger Ustrik hava mevzuu oldu. Binaenaleyh bu ciheti tet Yıl Dışardan Harice 
sonra Garbi Trakya da Yunan ıını tembih etmiştir. lıkeçe halkı oyunlarında fevkalade kazanmış: me,·- kik faydalı bulunmaktadır. ~elen sattığımız 
hOkumetinin Türklere · kartı bu- kaymakama mUracaatla da kal- cut olmı,·an birtakım madenler .. . Yakıtın 20 teşrinievel nüshasında , Is Kuruş Kuruş 

.. k d k. •w• t . b k 1 b. l .J uzerıne t p h"ku t' . ·kt d" t db. l 926 12,3 S,2 
gune a ar ta ıp ettıgı azyı- mayıp ir aç ytiz imza ı ır te - çıkardığı esham ve tahvilfttı sürmeğ<? ~e. 'nk~a uddm~I ının, ıl· kısattı ke ıbr.c 927 69 
katın biraz hafiflemesi lazım ge- rafı ba vekil M y · losa ön- . rının ı ·ı ma esı e mem e e e ısa ır 13,5 • 

• A • i f · enıze ~ muvaffak olmuştur. Bangerın bu dala- zamanda milyonlarca lira kazandırdığı 928 11,1 7,0 _ ı 
lı~or~u. Garbı T~akya Tllrklerıle dererek ~Oft~nün v~ . me_b us vereJerine fransız meclisi meb'usanr a- nı rakamla ispat etmiştik. Bu me~eketin ~azı kısımlarında .b~l-
Turkıyede Garbı Trakya}'J ali- mumcu Nıyazı Ye Hahl ıımınde zasından yirmi otuz kişinin yardım et- Bugün de, ayni hükumetin ittihaz et day bollugu oldugu halde, bunun ıh 
ka ile tetkik eden gözler bunu ki adamlarm halka yaptığı bu tiği söylenmektedir. Hatta bangerin tiği bir tedbirle memleketin buğday it- yacı olan cihetlere nakil vasrtala_rı111;, 
bekliyorlardı. Fakat maalesef hakareti protesto etmiılerdir. yardımcıları arasında şimdiki fransı:r. halatı azalarak yine milyonlarca lira kıtlığından gönderememizden ilerı g~' ' 
böyle olmamıştır. Ankarada Yu- • • • nazırlarından bazılarının bulunduğu ri kazandırdığını rakamla tesbit edeceği1~ mektedir. Şimend~f~rin sayısız fayda 1. 
nan Baıvekili Mösyö Venizelos Son zamanlarda yftz elliliklerin vayeti de vardır. Mem!e~etimizde nor~al d~vre~in rına bi;., de bunu ılave etmek doğru 0 

·ı TO k. hükftmef B k"l' Garbi Trakyadan rıkanlacam Ustrik hadisesi meclisi meb'osanda haşladıgı ılk senelerde bugday ıthalatı maz m · .. • . . ~da1 
ı e r ıye ı aşve ı ı .,. 6" 'd' Halk J<"'ırkası hukumetının bug 
araıında anlaşma olduau gllnden hakkındaki rivayetler tahakkuk mühim münakaşaları mucip olmuş ve mız şu 1 1 

=. • hususunda aldıg·ı tedbirlerin yaptığı tt-
• ft "' · b 1 y h k 31 k. Tk b' kom· b 'b" Ji Yıl Mılyon Jıra Milyon kilo .wtJI tam bır ha a ıonra Yunan hü- etmıye aı amııtır. unan n ti- ışı 1 ır ısyonun u gı 1 ma 

17317 
sirleri, ecnebi hükumetlerin bu ciheı.• 

kOmeti lıkeçe müftülüğüne Gü- meli emniyeti umumiyesi elinde- iflasların esbabını tahkike memur edil- :~ ~:~ 132,6 mesaisi ile de mukayese edersek eld~ 
mülcOneden "Hüsey·ın hoca 1•1 • ki liste ile firariler arasında yüz mesi kararlnştınlmıştır. Ustrik hali ha. H lb k" 1 t P b k"Jl"ğ. dilen neticenin her halde bir muvaff• " . . 1 a u ı sme a_qanın, aşve ı ı ı • 
minde bir yobazı getirdi. ellilik listeye dahil olanları ara- zırda 1 tıcvap 0 unuyor. O da Madam deruhte ettiği ilk zamanlarda esas itiba kıyt oldugu anlaşılır. tll 

H · h kt d M f S b · Ç Hano gibi kendini müdafaa ediyor l\fa- Son yıllarda buğday hususunda ı:. 
Useym oca, Giimülcünede ma a ır. usta a a n, opur . • .. • rile buğday istihsalatımızın fazlalaşma karakteristik tedbirler ittihaz eden Jw 
üftü b l T k. · ı ·1 H kk A R fk · amafıh bu rezaletın de Gazet du Fran t f 1 k 'tt'h tr~· ("k' i g1 

mb"l u .unan ve ür. ıye~ın sma_ı t a ı, • • ıd ı Ye ıd~ılre rezaleti gibi kapatılması ihtimali kaviy slı~naamha ul) to dabr~. ı ı a~ ed ıgı·ı1~ ~ mt'hs kfımet İtalyadır. Bu memleketin heri et 
ı umum ınkıJip prensıplerıne emnıye l umumıyeye avet e ı e- m. ~u e m sayesın e mı 1 ıs 1 • ne pek fa~lla miktarda buğday itha 

aleyhtar olan, ıapka giyen Türk· rek bavulfarmı haıırlamalan yen mevcuttur. saıatımı~ fazlalaşarak buğday ithalli.~ı· mesi Mösyö Mmıoliniyi enerjik tedbİ:; 
l · b b . t b"h d"l . t• K • . . k . mız o nıspette azalmıştır. Bu gayenın 1 1 ·k tm"ş TP bu suret erı a a mırasmdan mahrum em ı e ı mış ır. omunııtıerın muha emeıı . . r. er n masına sc~ e ı ğ· 

d k 1 . b d F k t 21 t . • • k K il . tl'kle H rı· tahakkuku ıçın başta Zıraat bankası ol birkaç sene evvel bu merıılel<ettc (!BU 
e en, arı arını oş ütOren, a a eınnııanı 8 tamı om nıs 1 maznun asan n. 1 mak üzere devlet daire "e müesseseleri- d r b 1'-') ·1:- d'I · t• 
1 1 · · w • • 1 k ı· · d b · d . • · ~ ay s er er ıgı ı an e ı 1ı11 1 ır. 

& O erını mezarlıga gömdUrmıyen s eçe metropo ıtanes.n e azı Bey ıle 23 arka aşınrn muhakemelerı- nin mesaisinin çok iyi neticeler verdiği Buğday istihsalatının fazlalaş111ıı~ 
meıhur " Nevzat,, hoca yobazı· Rum rftesası toplanarak bu yftz- ne gelecek perşembe günü ağır ceza ni mütakip senelerde buğday ithahttı- • ve bu suretle ithalatın a:rnlmasr ,.e JtS 
nın ba,kltibidir. Garbi Trakyada ~lliliklerin tebit edilmemeleri hak- mahkemesinde başlanacaktır. Bir ka~ mızın miktarı hakkındaki şu rakamlar- ta buğday ihtiyacının tamamen ctaJt11' 

Yunan hükumetinin himayesile kmda hükftmet nezdinde tqeb- gün ev,·el lzmirde beyan.;ame dağıttık- dan anlam~k kab~ldir: . . den temine matuf bu (huğda! sefe:"':. 
TOrk1ere ve Türklüğe fenalık büste bulunmayı kararlaıhrmıılar lan için yaknlannn komünistlerle alfl- ~ıl l\lılyon lıra Mılyon kılo J~ği) s~yesind.e ltalyanın ~.~gday~tlt.ı) 
etmekte olan Türkiye firarileri Ye Atinaya Piyale oğlu &minde kadar oldukları için lstanbulda da ba- 9

9
!: Z6 2

6
1•: la~ı 92J senesıne naza~an ·1: 6 da ~0 ~ 

1 k · k b. · · · ö d • l d. F" • .,, 0.8 .~ mıktnrında azalarak -.1 nulyar ve J o mem e etın a:ı ço miinevver ırııını g n ermıı er ır. uarı- zı takibat yapılmakta olduğu yazıldı. 928 5 1 46 5 d d . 
9
?. • m 2ı, 

• · • d k . • ' a a yıne -J senesıne nazaran -ıo 1" 
bu. ~uhıtı sayılan Iskeçe TOrk- l~r e old~ ça tellt g&rilnmekte- Milddeı umumi Kenan Bey bu hususta 929 senesine gelina, ımraklık tesiri miktannda eksilerek 1,7 milyar kilo.,, 
lerının baılarına GümlUcUneli dır. Garbı Trakyadan hudut ha- •- lzmir mUddeiumumtliği bizden sebebile buğday ithalatımızın 200 mil- dar tutmuş, 927 ,·e 928 s:enelerinde ~ 
Nevzat hoca gibi ve onun yolun- ricine çıkarılacak olan firariler bazı malUmat istedi. Biz de gönderdik. yon kiloyu ge~eceği 924 ve 25 seneleri- kuraklık tesirile 925 senesine nazir 
da yOrüyecek bir belA getirmeği hakkında tahkikat yapbm. Bun- Fakat ~azıldığı gibi Jstanbul~.a yeni- ni~ vaziyetine ~azara~ i_cap .. e~.mesin~ daha. r.azla o!muş~u~. • ,.,,,, 
büıUnmllşler v y hllkA lar: Mustafa Sabri Ibrahim Sah- den takıbat yapılmamıştır. Boyle bir ragmen H. F. hukQmetının koyluye yaı Bızı mbugday ı.stıhsalatımız lsel?a 

e unan ume- ' d l l t 'kt" d" • h' t h k d ·· t' · G bi T k d k. k 'k ri Çerkes Davut hoca Talil Se- şeyden haberim yoktur,, demistir. ım, me e •e _1 ısa ıy~.ına 1~P.'e. U· 925 senesine .11aznran yu ar a gor ~ 
ının nr ra ya a ı llçU ' • • ·--. .. sosunda aldıgı tedbirler sayesınde, kU müz gibi muttariden azalarak 9~ ~ 
memurlarını Ye lskeçe meb'uı- fer, Çopur lımaıl Hakkı, A. Gillhane müsamereleri_ Gül- raklığın zararınin bir miktarının telafi- 'o/o 86, 927 de %9j, 928 de o/o 73 ve 1'1'~. 
lan olan "Niyazi,, de "Karaka- Rıflu, GnmUlcOneli lımail Hakkı, hane hnstnnesi 1930.31 senesi müsame- sine muvaffakıyet hasıl olmuştur. Bu lığın tesiri olan 929 da bile 925 seJt 
çan Halil,, ismindeki zaYBllıları yaverandan Namık, Veliytiddin relerinin üçilncü Teşrlnlsanlnin otuzuncu suretle 929 da buğday ithalatımız an- ne nazaran daha eksik olmuştur. ti' 
kandırıp bu işi başa çıkarmış- hoca Dimetoka mUftüaD, M. pazar gilnU inikat edecektir. ~ak l~ milyon lira kıymetinde 123 mi~- . ~u. izahat, lsmet Pa.~nm zir.astetl' 
Jardır. H·· · h k.. izzet isimlerindeki hainlerdir. yon kılo kadar tutmu:;;tur. Bu netice~'l, rıhımızc her halde takdır n hürll1 ~· 

t useyın oca mev ııne 1 D rillb T 924 ve 92:> yıllan ile mukayese edersek, yazılacak (iki misli mahsul) tedbirle t· 
0 urur oturma:ı kendisine bir it 8 

• edayl emsilleri tabiatin gösterdiği güçlüğe rağmen it- nin memlekete çok faydalar temi" t 

zımnında milracaat eden Hüse- KilçOk haberler Bu akıam ISTAHBUL BELEDiYESi tihaz edilen tedbirlerin memlekete en a- tiğini sarahaten ispat etmektedir. 1· 
yin efendi isminde birisini ba- li iktısat mecliıi _ Pazar gü· •uaat 

21;.3?t• şağı beş milyon lira kazandırdığını an· Bilhnssa 930 senesinde hububat ~ıı 
ıında ıapka vardır diye mllftü- nü toplanarak harici ticaretimizin lnki- e o e u l ı ~~ ~ ~Ü lanz. luğu ve bu yılın sekiz ayı içinde ~e~·e' 
lok kapıımdan dı,arı attırmıştır. şafı çareleri etrafında müzakerelerde bu- l !I c ·ı r ·ı ( r n 11 Dikkate şayan bir nokta da, milli boğ hiç buğday ithal etmemekliğimiztr'I ııf'-
Tabii halkı:ıın yüzd d k lunacaknr. . U , dayımızı haı·ice, dışardan alchğımız huğ diği müjde, H. F. hükumetinin, 1.arıt gi· 

e 0 sanı · · ht ld • 'k" 1 b ·dıı" ıapka aiyen Iskeçe Türkle . ihracatımız _ Teşrinievvel ayı Komedi Sperde 

1 

1 dny fıatından daha ucuza satmamızdır. mu aç o ugu aşı ar o an ug "tdıl' 
b Uft . b n yo- içindeki itha!Atımız 20 milvon 736 bin • Muharriri : Jstatistiklerimizin verdiği rakamlar il- yasetinde de şimdiden muvaffak 0 

otl 
az m ilnU.n u hareketinden · ı W. Shakeıpeoro illi zerinde yaptığımız hesap neticesi, son ğunu ve ihtiyacımızın tamamen 11'

111
1 

rok Ut 1 l d 744 ihrıctımız 12 milyon 707 bin 858 Tercüme eden tıl ~ m eeuır 0 muf ar ır. tırndı". 11 yı1larda buğdayın kilosunu vasati ola- mahsul ile temin gayesine yak1aŞ A d · M ŞükrüBey 
ra an henUz iki giln geçme- Zıraat eniatilüleri _iktisat ve- Bu alqam um· '''''''' rak dışardan kaça aldığımız ve harice gösteren en kuvvetli bir m~ 

den mOftn, yOz elliJiklerden Muı- kdleti bu ıcqe AdapaZannda pıtatcs, Sa- uma bilet ('rde C d ı h k 1 
tafa Sa~~ Ye Ali V~sfin~n tesir r-anrnda meyvacılık ve sebzecilik işlcrile tenzilat vardır ... 1arı ger an 1 siya ta vu a'{ 
Ye teınkıle lskeçenm bılfımum meşgul olmak üzere üç cnlsdtüt açacaktır. .,.,_, 
camilerindeki imamları Yeni A- i 
dım gazetesinin organı, Genç- 1 MEMLEKETTE VAKiT ] Rençper lsmailin bahçesine geze geze~ 
ler kulübünün taraftarları ve . _ gitm)şler, yoksa çalınıp mi götürülmüıler • 
Türkiye firarilerinin aleyhtarı ol- Adapazarında maarif kasketleri Birinci ceza malılieme~indt! bir d4V4 •• 

duklannı ortaya ıllrerek azlet- d' .0 rd 11 : 
· · y İstanbul birinci ceza mahkemesı'nde Maznun itirazına devam e 1> .. mııtır. erlerı'ne lngı·lı'z hafız Ki l ukJa • k ' ' ti'' maea z çoc ra yardıJB edenler - Pansıyon te rar d 5Jl 

Ahmet, lngiliz hahz ŞUkrn delı' . Çengel köyünde vukua gelen hırsızlık - Ben bir tavuk satın al ım· 
açılsa - Mektepleri tefti§. davası. lki davacı var: lsmail ve Ihsan kadını da gösterebilirim! 

Sabri Ye saire gibi Türkiye dOı- d 
Adnparazı (VAKiT) - Adamızın naznn dikkati cclbetmektedir. Geçense Beyler. Bir de maznun: Harun oğlu Reis, davacıya sor u: .~tt 

manı Ye firari dostu olan kimse- yüzünü ağartan bir müessese vardır. ne bu hayırlı müesseseye devam eden İsmail isminde bir ren~per. - Tavukların bu adamın evi e~ ıııır 
leri tayin etmiıtir. Birçok yerlerde şubeler açarak teşkili talebe bu sene acaba nerede oturmak- - lhsan B., davanızı anlatır mısı- na kendi kendilerine gidebiJıneterıd"I'' 

MOftOnOn bu hareketi Türk tını tevsi ve takviye eden bu müessese tadır? Çok terbiyevt ,.e içtimai bir nız? htemel değil mi!" Jelki sokakta 
halkı arasında daha büyük bir ('fürk ticaret bankas). d.ır. Bu müesse- mahiyeti alan bu pansiy.onun bu. s_cne _ Efendim. Bir sabah bahçedeki şırken, geze geze..... ~'. ·ol· tılf 
raleyan tevlit etmiştir. 21 lefrİ- se, her sene oldu~ gıbı bu sene .de de açılmasına himmet edılse çok ıyı O· kümesi açtım. Baktım, birkaç ta,·uk - A~an, efendım .. Arad , .~ "i fol 
nisani cuma günü halkın bilO.- mekteplerdeki fakir talebeye elbıse Iacak. eksik. Gece çalınmış. Tabii zabıtaya çeyrek surer. Yakın hır yer aeği 
mum feslfıi, şaplcalısı Cuma na- yaptırmak suretile maarif ve memle· Kaymakamlık ,.e manrif idaremiz müracaat ettim. Bu esnada tavukları· lnrı ornyn düşmüş, deyelim !. r f" 
muına giderek müftünün tayin ket ~oc~klanna karşı altık~ını ~ös· halkımızın okumak ihtiyacını düşüne- mın bu rençber lsmailin bahçesinde İsmail B., geçen ramazanda b~rrııı" 
tt·~ · 1 kil · d termıştır. Bankanın bu çok ısaheth a- k k ... kezi bir yeri d dolnştığı haber verildi. Orayı aradık. ce haremile sahura kalktıkları ....rl' 

e lıs• ımam arı mev erın en at- l'"· k "d 1 . f d re azanın .. am mer n c t rif'I "''ti 
. • . <U\ası me tep 1 are erı tara m an te- hususi muhasebe idaresine ait iki bina- Pilhakika ta\'Uklarımd:ın ikisinin ora- evdeki birçok eşyanın elbise e 1 pO 

mıılar, eıkı ımamları ınıhraba şekkürle kat'§Jlanmıştır. . ·. b. h 
1 

. da bulundufu anlaşıldı! ra karıştığını gördüklerini derlt8 1111ıı" 
reçirerek onlann arkalarında na- IIIMAYEIETFAL yıit:.nzı; ttmış, sı~hi d~:n h~re s·::tır- Harun o~lu Jsmail itiraz ediyordu se haber verdiklerini, fakat ~~ ~f' 
maz kılmıılardır. Kaymakamlıta "Himayeietfal cemiyeti her seneki md ş ır. 1' a on g~re . mod'lerek t

1
• ~.m· _ Tavuk tavuğa ~nzemez mi? Nn- şeylerin bir daha ele geçınedifi" 

d 
• . . n e yapı an ve sıparış e ı ge ırı en • 

a btr heyet gönrlererek mem- faalıyetı gibi gene mekteplerimizdeki d 
1 1 1 

t f . d'I . ti sıl tanımış Bey, kendi tavuklarını! Iedi. dıt1 
lekette asayişsizlik olmak ihtima- fakir, yardıma muhtaç talebeleri tes· ~a~a ~e s;:nlka Y; e~ el e ;1

1~~ 
1 mış r. Davacı, izah etti: - Çalan acaba bu adanı ~1 t"li 1 

li bulundugu-nu Ye hiç bir Tür- bit etmiştir. Cemiyet öğlenleri bu tale· a ı~ a a a ay a ı ı . '.er vere- - Aman Efendim. Bu ta\·uklan - Bilemem. Hiçbir detihrn ııd'ı' 
k k - cek kıtap ve mecmualar getırılerck hnl . ' . . . lh d ( h kkak bll rs"' kOn reyini almadan mOftülük ma- belere sıca yeme vermege başlamış- .· . ben suretı mahsusa.da getırtmıştım. san Bey., e mu a ru"l' 

tı'"' kın okuması; okuma zevkı tatmın olu- s· h b l t ki T Ç'"lmıc:.tır) demı·,·or ,.alnız (ta' d·,•or k l b d T k •· ıya , oyun arı sarı avu ar. anı- ... ':il J , J ) ı. 
amma oturtu an ° 8 amın Ur TALEBE KOMiSYONU nacaktır. dım ki "Bunlardır,, dedim. Orada baş dan ikisini onun evinde buJdufll 
camiasını kanı:tırmasına mDsaa- d MEKTEPLERi TEF'l'IŞ d HJI 

Y Geçen sene burada köyler en ~elip . • .. .J • • ka ta\•uklar d~ \•ardı. o~.ları da. gör- u. ·Jafl s'"~ 
de edilmemesini rica etmiJlerdir. mekteplere, bilhassa orta mektebımize Mnnrıf umumı mufcttışlerındcn Alı düm, (benimkılerden degı!) dedım. E- Mahkeme, maznunun ıavuli ft gıf!l.J 
lıkeçe kaymakamı müftüyü ça- devam etmek mecburiyetini duyan ta- Canip Rey buraya gelmis ve orta mek- ğer iyice tanımasaydım, hu kadar ta· aldığını iddia ettiğikadının ~Jı }\coaU' 

ğırarak milletin arzu ettiği eıki lebeler için bir talebe (pansiyon) u tehi tefti e başlamıştır. )Ik mekteı>lcril''ul arasında benimkileri nasıl ayırde- le celbine karar "c.rdi. ,l\{uhn 
imamları derhal tay!n etmeıini vardır. Bu 1e11e P.M~1:on~ kapandığı de tefti:. etmesi muhtemeldir. der, (Bunlardı) derdim? haı.J~a güne bıraktı. 
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l~eısıcümhur Hz. diyorıar kı: 

'·Halk fırkasına olan 
tabıtalarım liiyezaldir,, 
''Bidayettenberi beraber çalıştık 

nihayete kadar hep 
beraber çalışacağız,, 

<IJ'ata taralı birlncl dlltNh) 

l'lllutlar ve: 

~Bidayetten beri beraber 
~tık, nihayete kadar hep 

•ber ç•bpcajız.,. 
l)eıni§lerdir. 
~ ~ Hazretleri bu vaziyetin 

olınadığmı ve ıerbeıt fırkanın 
·· ü ııralarmda Fethi Beyin 

. huna verdikleri cevapta dahi 
Ciheti aarahatle ifade etmiı ol

hatırlatmıılardır. Bu iti
. ıl., ıerheıt fırkanın kendi kendi

' ~~·ethe karar verirken atiyen Gazi 
• ~erile kartı karııya gelinece· 

· ~ anlaııldığım aebep göıterme· 
' bunu yeni anlamıt görünmeıi 

., l hidayetten beri auitefehhüme 
~ dığına delalet etmektedir. 
.. eiıicümhur Hazretleri birinci 

. Millet Mecliıi zamanından 
1 

' ntemleketimizde teıekkül e
. llluhalif hizip ve fırkaların fa· 
• 1~ Ve akibetlerini derhatır ettir
~~ Ve ıayanı arzu olan fikir 
~ı yerine bir takım basit 
~)'~ teaaClümüne şahit oldu
~ eaefle kaydeylemiılerdir. 
~ liazretleri bütün bu tecrübe· 
~ IOnra inkılap fırkası olan 
~ 1lriyet Halk fırkaama tevec· 
~~tefen vazifelerden bahıetmit· 
"t demiılerdir ki: 
~ "'tunızda birçok fırkalar ıxır· 
~ Oi6f her gQn daha büyük bir faa· 
'-..~ ~'fmak, fikirlerimizi halk küt· 
"-ı.' lçiM yaymak 11e klJylere ka· 
~ ~ mecburlyeUndeyiz. Her 
~ ~-..,.; ea.-.rAarp .-. • ıtlF 
lt 6'J.~ oerebUecek blr vazlyet
lltt,,..~ ld.zundır. Ttıaaı"1ur oe fa
~~lzde bu katlar hauaa w mü
At;~ bulunmak •uretile muhalifaiz 
'~""'1un mahzurlannı bertaraf et-

, ~ 1lız • ., 
~~ i Hazretleri bir gayeye yü
"İt ~ huıuai menfaatleri daima 
~ lf a bırakarak ve el ele vere· 
~'frl_liiınek lazımgeldiğini ve mu· 
~ ~et ıırnmn bu olduğunu ve 
~ )i~ıf em izin heyeti içtimaiye· 
~I ~ ~k menfaatlerini müata.k
~llfaatlerini temine çalıımak 
~ ili ve buyurmuılardır. 
~ aonra mahalli ihtiyaçlar 
~el da konuımuılardır. Ve Trab 
~ lr .. ;·elctnk ıirketi heyeti idaresi· 
t ~ ederek ıirketin vaziyeti 
~~~eti etrafında maliimat al
~ ot.._ 11', Fırkadan çıkarak tehir
~~ohille kııa bir gezinti yap
"tıı~d!e dairelerine avdet eyle· 

l'~İt MÜMESSiLLERi 
~~~on, 28 (A. A.) - Reiıi· 
L..~~ lfazretleri Polatbane ve 
~ ~ ıelen halk heyetini ka

~ll • arak mahalli itler bakkm
S~l~lerile konu,muılardır. 
~l~b PAŞA TRABZONDA 
~~on, 28 (A. A.) - Doku
~ ?rdu kumandam Salih Pı. 
~'a-~ Yolların geçilemiyecek 
'~ l ilmuına rağmen bugün 
': ıtlı dan gelmiı ve Reiıicüm· 
~~ tet~erine ıabıılannın v.e '?1: 
~le ~kleri krtaatm tazımını 

k. ~d lbııtir. 
~~ı'- ~üfettiıi izzettin Pqa 
~~1• etinin bu ak,am gelmesi 

"' )'oı-... ,b . 
~'ili lon 28 - Reisicümbur 
"-t lt lı&11ıi1 Ege vapuru dnn 
~ Qid buçukta limanımıza vi
~~ ~ Ca~ HL ni karplamak 
~ lb Ytt erkim ve bir çok 
tit...! ·1 °t6rlerle açıklara kadar 
~".~ttd" 

' ır. Bunlar da Ege va-
v,~t•lcip ediyorlardı. 

t'1i ~tlc:ı~denıir athktan sonra 
1111 Cevat beyle belediye 

ve hrka reisleri, kumandan va
pura çıkarak Gui Hz. ni selim
ladılar. ReisicOmhur Hz. bir mo
töre binerek vapurdan karaya 
hareket ettiler. 

Bu sırada limanda bulunan 
btıtün vapurlar düdtık çalıyor

lardı. Şehir halkı civar kazalar· 
dan, köylerden gelen binlerce 
halk kimilen sahile daknlmüıtO. 
Sokaklar, caddeler geçilmiyecek 
bir bale gelmişti. 

Gazi Hz. balkın candan teza-
hüratı, alkışları arasında karaya 
çıkblar. iskelede istikbale gele~ 
ı:evatın ellerini sıktılar. Mektepli 
bir kız bir buket takdim etti. 
Filimler alındı. resimler çekildi. 
Trabzon ıimdiye kadar bu de
rece muauam tezahürata hiç 
sahne olmamıştı. 

Hava çok güzeldi.· Gazi Hz. 
Pardesülerini çıkardılar. Üzerle· 
rinde lAciverl bir ~ ostllm vardı. 
Çok zinde ve besut bir halde 
alkışlar, yafa sesleri arasmda 
otomobile binerek doğruca Türk 
ocağını teırif ettiler. Otomobil
de Gazi Hz. nin yanında dahili
ye vekili Şukrn Kaya bey vardı. 
Diğer otomobiller de ReisicOmhur 
Hz. ni takip ediyordu. 

Gazi hareket edince halk der
hal sel gibi Ocağın önüne akın 
etti. Botun tehir net'• içinde idi. 

Gazi Hz. Tilrk ocafında dahi
nye YeldH ŞG&a Kaya, medff 
ikinci reisi Hasan, Klltabya meb' 
uau Recep beyler Ye vali vekili 
ile yanm saat kadar ıörOştnk
ten ıonra otomobille hilktimet 
konağını, sonra belediyeyi ziya
ret ettiler. 

Sokaklara dökülmllş olan halk 
bOyük milnciyi ıiddetle alkışla
yordu. 

Gazi Hı:. bundan sonra Sotuk· 
su mevkime çıkarak buradan 
etrafın manıaruım temqa et
tiler. 

----------------~-Hariciye vekilimiz 
Roma da 

(Usta taralı birinci aalıilede) 

dir. ltalya, .Gazinin ıahsında 
kendisine llzım olan yeni fikirli 
ve kudretli reisini bulan yeni 
TOrkiyenin itilAfını hususi bir 
alAka ve muhabbetle takip et· 
mektedir. Türkiye, ıarki Akde
niı:in en mOhim unsurlanndan 
biridir. ltalya bu unsurun Avru
pa manzumesinde hakiki sikle
tile aju basmasını .arzu etmek
tedir. Bu gazete, makalesini yeni 
Roma mllllkatının bayırlı seme
reler vermesi temennisile bitir
mektedir. 

Tribuna ile Na•aro ve Faıista 
ve diier gazeteler, Türk-Italyan 
dostluğunun Avrupaca olan 
ehemmiyetini kaydetmekt~ ve 
Milano milllkatını hatırlatarak 
Tevfik Rüıtn beyin ıahsiyetini 
tebarOz ettirmektedirler. 
Tevfik RUıtil 8. Italya kralı 
tarafından kabul edildi 
Roma , 27 ( A.A. ) - ltalya 

Kualı Tilrkiye Hariciye vekili 
Tevfik RilftO beyi kabul etmiı
tir. Tevfik Rilftü bey M. Gran· 
diyi de ziyaret etmittir. 

Roma, 27 (A. A.)-M. Grandi 
Türkiye hariciye •ekili T emk 
ROttü 8. ıerefine bir ziyafet 
vermiftir. Ziyafette Türkiye sefiri 

Harp malulleri 
kon(lresi 

(tlsta tarafı birinci sahifede) 

Hesap raporunda da geçen 
seneki 17 lira mevcutla 400 
lira borca mukabil ıimdi 894 
lira 34 kuruş me..-cut gösteri
liyordu. Raporun okunmasmdan 
sonra bir çok aza söz alarak 
idare heyetinin icraatsızlığından 
tikayet etmiıler yeni, tekaüt ka• 
nunile yapılan yUzde 25 zammm 
asli maaşa inhisar ettiğini söyle
mişler ve hllkümetin para tevzi
inde istiklal harbi malullerile 
umumi harp malfıllerini ayırma
sının doğru olmadığını iddia 
etmişlerdir. Bu meyanda malw 
gazi Cemal B. tek kolunu kal· 
dırarak heyecanlı bir lisanla 
himaye edilmediklerinden şika
yet etmİf Ye: 

Salon bombot 
- Bakmaz salon bombot ve 

toz içinde ..• Bu bizlere yakışacak 
bir kongre değildir. Harp malul
leri her memlekette himaye gö
rürler. Bulgar kıralı geçenlerde 
memleketine geldiği vakit vekil-
lerden evvel harp malullerinin 
tebrikitını kabul etti. Hani 
salonda tek bir hükumet 
rüknü bile göremiyorum, diye 
bağırmıı şiddetle alkışlanmııtır. 

Cemal beyden sonra burnu 
olmayan bir gazi, Nazmi bey 
k11rsüye gelmiş ve : 

- Har?i umumide Anafar
alarda miralay Mustafe Kemal B. 
kumandasında çarpışan bir ma
IUI ile Sakaryada Muıtafa Ke· 
mal paşa yanında seve seve 
malul düşen bizler niçin para 
tevziinde tefrik ediliyoruz. Benim 
mektebi hukuktan diplomam var, 
sandıkta çürüyor. Fakat ağzımı 
burnumu vatanım için verdim. 
Avukatlık yapamıyorum. Hüku· 
mele iltica ettim. 

Yunanlılar bile 
Mağlüp Yunan hilkiiıneti bile 

malüllerinl tefrik edip Uvey evlat 
yapmadı, demit Ye maluller için 
Ankarada vekAlet gibi bir 
makam ihdasını istemiştir. Bun
dan sonra bir çok kolsuz, ba
caksız gaziler de ayni temenni
lerde bulunmuşlar Cevdet, Kerim 

Yunan trupunun temsilleri 

"Romans,, ı çok ahenkli ve muvaff a
kiyet i oynadılar 

M. Allki 
iki gündenberi Ekler ıinema

ııoda temsillerine baılıyan Yu
nan san'atkArları don "Romans,, 
isminde bir eseri temsil ediyor
lardı. Programlannda da hangi 
eıerden adepte edildiji yazılmı
yan bu eseri Rumca bilmediğim 
halde aşağı yukarı anladım. E
serde Tazife almıı bütnn ıan'at
klrlan ayrı ayn iyi, ahenk iti
barile birbirlerine kaynaşmış 
buldum. Lisanı bana birşey 
saylemiyeceği.ıi bildiiim bu ti
yatronun kapıımdan girerken 
belki birinci perdenin sonuna 
kadar bile kalamıyacağımı san
mışbm. Fakat böyle olmadı. Mat
mazel Aliki, Niko Dendramis 
ve Ga..-rilidu atlarını taııyan Uç 
san'atkAr bana büyü yapb. Göz· 
lerimi kendilerinden ayıramadım. 
Hissimi tırmalıyan, içimde isyan 
uyandıran birkaç kusur alııkan
lıklarına rağmen beni slirükleyip 
götllrdüler. 

San'atm dili yoktur derler m 
doğrudur. ifade kahiliyeti, mi~ik, 

seslerin idaresi kaynıyan heyecan 
sönen ümit, yeis, kalbi iğneliyen 
bir tek kelimenin ahengı ve ~u
nu takip eden içte boS{ulan bir 
hıçkırık, bunlar ve bütiın l; unlar 
beynelmilel bir ikinci lisan olu
yor. 

Metmazel Aliki gE>nçliğile ma· 
kusen mütenasip bir s3hne ar· 
tistidir. O oynarken ııhrap du-
yuyor, o oynarken neşeden ka
tılıyor. Her halde, kendi memle-

ketinde bir san'at ve his çerçevesi 
içinden kendisini syredenler işa-
ret etmit olacaklardır. Onun her 
feyden ziyade göze çarpan bir 
bUyUk kusuru var. lıbrap ifade
sini iıtihza ve istihkar teklinde 
göstermesi. 

Niko Dendramis trupun iyi 
ve kıymetli bir jön prömiyeıidir. 
Ümitsizlik ve ıstıraptan boğu
lanların, bir çöpe sarılarak Umi
de kavuımak, küçük bir ifade· 
den kendine teselli çıkarmak 
didişmesini çok candan anlab
yor; fakat poz ve hareketten 
sözle telkin kabiliyetine ve tabi
iliğe yaklaıamıyor. Gavrilidesi 
dün benimle seyredenler, kati
yetle s6yliyebilirim ki bahsetti
ğim iki san'atkir yanında silik 
ve hareketsiz buldular. Fakat 
sözle telkin kabiliyetini kazan· 
mıt hakiki bir san'atklrdır ve 
trupun en kuvvetli ve belki ye
ilne san'atkirıdır. 

Bunlardan baıka Nezer kUçO
cnk rolunu büyücek bir rol mev
kiine ylıkıeltti. Bu çok beyenil

diğini duyduğumuz san'atkirı, yü-
kü kendi omuzlarında olan bir 
piyeste görmek 

Doktorların içtimaı 
Mazhar Osman Beye ve sonra da Qa· 

zetecilere hücum etmişler ! 
Bir isnada insaflı bır doktorun cevabı 

Bey bunlara hükumetin daima Etibba Muhadenet \"e Teavün cemi- Maamafih haber aldığımıza göre içti
müşfik bir baba olduğunu, her yeti aylık içtimaını dün sabak Türk o· mada Dr. Mazhar Osman Beyin son 
şeyi yapacağım ı5ylemiştir. cağında yapmıştır. Cel~e Dr. Niyazi ls zamanlarda Darülfünun hakkında neş· 

Bu izahattan sonra i İare rakporu met Deyin riyasetinde açıldfktan sonra rettiği ve Darülfünun muhitinde tee&o 

h 1 geçen içtiman ait zabıt okunmuş n ka- sürle karşılanan şiddetli hücumlan tasvip edilecek istira at için ce -
bul edilmiştir. muhte\"İ makaleleri de me,·zuubahis ol-

seye nihayet verilmiştir. Dr. Jlaydar Mustafa ''e Yusuf Ra- muş n hararetli münakaşalara sebep 
Celıe de..-am ederken tayanı gıp Beylerin cemiyete girme talepleri olmuştur. 

dikkat olarak katipliğe seçilen memnuniyetle kabul edilmiştir. Bun- Söz alan azalardan bazıları bu hü
zatlar sade seyirci kalmıılar,< dan sonra cmiyetin te:;ekkülündenberi cumları gayri ciddi tehlkki etmişler ve 
zabıt tutmamışlardır. mevcut olan sigorta sandığının bazı yapalan neşriyatın halk tabakası ara-

ld•re heyeti intlhıbı maddelerinde tadilat icrası hakkında- sında tıp fakültesine ,.e yetiştirdiği 
idare heyeti raporu okundu. doktorlarımızın iktidarlarına karşı bir 

ikinci celsede idare heyeti in- SiGORTA NiZAMNAMESi TADlI, emniyetsizlik te,•lit ettiğini, bu itibarla 
tibabı yapılmış Cevdet Kerim B. EDiLECEK bu neşriyatın çok muzır tesirleri görül 
itti.fakla reiı glSsterilmiıse de meı- Cemiyetin sigorta sandığı vefat e- düğünü söylemişler, Mazhar Osman 
guliyetinden itizar etmiş, fakat den aznnm ailesine muayyen miktarda Deye cemiyet namına beyanı teessüf 
israrla gene heyete alınmııtar. tazminat vermektedir. Halbuki sigor- edilmesini istemişlerdir. 
Yeni heyeti idare bir çok gürül- ta sandrğ_ına evvelden iştirak etmemiş GAZI<;TEC'lLERE DJ<; H'CC'Ul\f 
tülerden sonra şu zevattan te- ve aidat vermemiş birçok doktorlar Jlu arada söz alan bir doktor bey de 
rekküp etmiıtir: yaşlandıkları n çalışamıyacal~ bir hale "l\lazhar Osman Beyin makalesi ilmi 

Ce..-det Kerim, Ihsan Bekir Sıt- geldikleri 1.nman iştirak etmekte ,.e bir mecmuada intişar etmiştir. (Ço}uk, 
kı, Hulüıi, . Salih Bican, Bekir böylelikle sandığa vefatlarına kadar ge çocuk) elinde _bulunan bazı ye\'Jn( ga· 
Sıtkı ve Baba, Baha Musa, Nafiz, çen zaman içinde pek az bir p?ra v_er· ze~eler ba~s~dı!~~. makaleyi ebep ola: 
Ş k t C . M h t Al" B dikleri halde \"efatlarında aılelerme cagı netayıcı du unmeden ve sırf dedı 

1 ev e ' enam e me ı · miihim miktarda tazminat \'erilmekte- kodu çıkarmak için iktiba etmekle şim 
er. d"k' · t beb" · 1 d' D.. k" · t' d C d t K dir. ı ı vazıye e sc ıyet vermıs er ır. 

un u ıç ıma 8 ev e e- ·· ·· ·1 O l te ··f d"I l"d' ı · ı· • B k · · · A Heyeti umumiye bunun onune geçı · n ara essu e ı ;:ne ı ır., < emı~ ır. 
rım . mer ezı umumının n- . . • . • 

. . . . . mek üzere sigorta nızamnamesınde Ja. Buna bu· aza mukabele ederek: 
k~raya naklın~ te~lıf ~tmış, hüs- zımgelen tadiHHı bir ınoje halinde - Makaleyi iktibas etmekle gazcte-
~Ufi surelt~k.t~ldakkı h edıle_rek btek: tesbit etmesi için idare heyetine sala- ciler gazetecilik vazifelerini yapmış o
lı n tetkı ı ı are eyelıne ıra hiyet yerdi. Hazırlanan proje gelet'ek luyorlar. Sonra gazetelere doktorlar a 
kılmııtır. 1 d '"zakere edilecektir. d ki leki esrarı fa~ edivorlar nernmm11u1111ı tt1111m11•m111111nr11 1tta1ı u11nnmıttı111nnı ı1ı111uuıumnuımnamt111'""1lll ce se e m ll rasın a mes . ' 
Suat B. le Asım, Mahmut, Nec· BAJ~O VF.RMIYECEKLER mesela da,·ete icabet etmiyen doktorlar 
mettin Sadık beyler ayan reisi Cemiyetin her sene tertip etmekte dan isimlerile hah ediyorlar di) e hü· 
M F d · ·ıe re' f'k M olduğu balodan geçen seneki fazla mas- cum ediyoruz. Gazeteleri vazifelerini • e erzom ı ı ası, a· . . . 
d G d. h . R raf ve 7.arnr dolayısile sarfı na7..ar edil- yapıyorlar dıye muahaze edeceğımıze 
ım ran ı azme nazırı oc· . . · be 1 1 . ' . mesı kararlaştınldı. Balo yerıne zarar bu neşrıyata se P o an meslektaş an-

co ve refıkası, ha~bıye "~.zırı M. görmemek şartile çay verilmesine n mızı muahnze etsek daha doğru hnre
Guzerra, baıvekalet muıteşarı fnzla masarif olacağı anla ıldığı takdir ket etmiş oluruz demistir. 
M. Giunta, başvekilet matbuat de bu sene balo ve)a çay Yerilmemesi Bunun iizerine çıkan münakaş.'l çok 
müdürü meb'us M. Foreti ve takarrür etti. şiddetli olmuş birçok a1.a söz almadan 
hariciye vekAleti kalemi mahsus fAZllAR OSMAN BEYE ~öylemişler, rei!' intizamı muhafa1.a f. 
müdürü Kemal Aziz bey iıtirak HD<TM ! t;in t'elseyf tatil edeceğini ihtara mec-
etmiılcrdir. lçtima yalnız doktorlara mah~u~ bur kalarak sükuneti güçlükle temin 

tu ve J?azetecller kabul edilmemişlerdi. edebilmiştir. 
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htanbul 4 uncu icra dairesınden. 

Beşiktaş Fındıklıda asma'ımes· 
cit mahallesinde kazancıbaşı 

mülakat ... 
odadan düşen düşene 

nan;~ diğer kalafatçıbaşı soka~u.da il------------~ 
!\lerkez ıcrntesi. G:ılata Köpru b:ı~n l:ı atik 15-17, 19-19ve cedit 19-19 
1 c' oj(lu 2:162. ::=uhe ncentesi Sirkecide 

17 numaralı hanede mukim iken T ı ı 2-4 \ H.ıhOrdnr Z8lle hanı nltında e · st. • 
elyevm ikametgahı meçhul bu-

- S2 - lunan Hafize hanıma : 

Galata aray lisesinde talebe idim. Yirmi yıl ene] konuşma dilinde ta- Torkiye iş Bankasına borcu-

Kitabet veya e•biyat hocası Ata Bey biatile kullandığınız kelimeleri bugiin nuz olan mebaliğin temini isti· 
merhumun (Hnmmermilterciml) takdi- yazıda i timal etseniz sizinle gülerler. fa;ı için birinci derecede ipotek 
rini kazanmıştım. Telff ettiği (lktita- imli IOgati almamış. Arapçalar farist irae ettiğiniz Asmalı mescit ma· 
f) ı hemen hemen ezber bilirdim. Tefa- ler ölüyor. Geçen seneye değin (taam hallesinde kazancıbatı namı di· 
hür olmasın ama arkadaşlarımdan faz ettim) denebilirdi. Artık yentek yedim ğer kalafatçı başı mevkiinde 
la arapça ve fmsi kelime hafızama diyeceğiz. (Mesalıa et) olmaz: Olç. (Ve kain iki bap apartımandaki his-
nakşedilmişti. fat tabiri bile göçüyor. Hele (te•;ellüt 

.... Otuz beş ene geçti. Ayni müesse- sakıt oldu. ıenizin paraya çevrilmesine dair 
sede o yaşta iken tıpkı bana benzer bir Acem terkiplerinin dökülme mevsi· gönderilen ödeme emrine muba
yeğenim rnr. Refik Efendi. Kendi· mi geldi. V&!lfi terkibi - ki Nazif şirin verdiği me~ruhattan ve ay
sine sordum: merhumun günlerinde üsHlpta bir sık- rıca icra edilen tahkikattan ika· 

- Sarf, n:ıhiv, belagat, fasahat be· lık alimeti idi - Yüz elliliklere karış- met~ahınızm meçhuliyeti anlaıı'-
yan, bedi, aruz ne demektir? tı. Osmanlı hanedanı erkanı gibi bun· mıf oJmaıına binaen ödeme 

- - lar vatandaşlıktan çıkanldL emrinin namınıza ilanen tebliğine 
- Sarf ve nahiv, yani gramer. Evveıt, saniya, salisa.-. diye ırala· 
_ Öyle mi? Biz arapça okumuyo- mak kimin haddine! karar verilmiıtir. Tarihi ilandan 

ruz. Elif be alfabele§ti, sarf ve nahiv itibaren on beş gün içinde bor· 
Tam bu muhaverede iken Heybeli- gramerlqtf. Vezne, sandık gişe oldu. cunuzun bir miktarına veya te

den bir mektup geldi. Pek eski hocam. İdadi, bundan böyle li dir. İptidai, mamına bir itirazınız varsa bizzat 
dil hocam Ahmet Nahifi f~fendi yazı- ilk mekteptir. Tali, orta mekteptir. Mu veya tarafmııdan bir •ekili ka
yor: kavelfıt muharriri katibladillikte.n çık· nuni göndererek dermiyan etme-

"l"ilan nU hada (refah) demişslııiz. tı noter oldu. 
Siz de mi? refah diye kelime yoktur. Oğlunı; bey of'lum, zamanım boş. 

diğiniz. ve o müddetten ıonra 

Ya refnhiyet olur, ya Refahet . ., Delfnln pi:istekf sayması kabilinden ben mürur edecek eyyam içinde ta-
Ynnımda üç ki:.i vardı. Bu mektuba de dilden ve dile giren kclfmele· rihi ilan mebde olmak Ozere 

güldliler, sırt üstü yatıp güldüler. ri saymak ffşlerfnf yazmak ve yap- 60 gün içinde borcunuzun tediyesi 
- izin hoca bunak. makla meşguUlm. Bilmiş olunuz ki bu ne bir sureti tesviye gösterme· 
- Sizin hoca asrl değil. hesap pek güç tutuluyor. diğini:ı taktirde takibatı icraiyeye 
- Sfzin hlcanın işi yok mu? - Neden? d d"J v • b ·ı · b . . .. . evam e ı ecegı eyanı e ış u 
Zarfın arkasında sabık muallımı· - ÇunkU dil her dakika de~tşiyor. h ödem · akamına 

. • BU ilk d d B' .... 1 b k l" l b'I usus e emrı m mın adre ı vardı. y a n ayım. ır .ı:~e uyuruyorısunuz şu e ıme er ı e k . I k U ·ı~- bl'V 
sandala bindim. Kar ıya hocamın eli· can çekişmekte: aım 0 ma zere ı öJJen te ıg 
nf öpmcğc gittim. Damadı bir bahriyeli Peder. Mader. Birader. Hemşire. Se olunur. 

~~~--~------~~--~---
imi • Eski, lakin ferah bir evde kızının fir. Mahdum. Kerime. Hafit. Zevç. Ce· i\Iahkemei asliye i!,çilncü hukuk da-
vc beş torununun yanında refah ile ya rJde. Beyi. t~fra.. tstkar. Filruht. Ka- iresindcn: 
şıyor. Ya yetmiş bile değil. Nahifi E- til. Cerh. •· ~ Bunlar saymakla tUken Ayıe Zahire hanım tarafandan 
fendi güçlü, kuvvetli. Spora meraklı, mez. Zaten yeni icatlar, yeni yaşayış- Beyoğlunda istiklll caddesinde 
piyano çalıyor, resim yapıyor n eski tarzı birçok kelimeyi UJdürdU. Ge~en· Etual sineması karıısında 36numa· 
divanlnn okumakla ''aktini geçiriyor. gUn torunum ile konuşuyordum. ralı apartmanın ikinci katında 
Tekaüt mna ı ehemmiyet iz, !ilkin kızı• - Mabeyin. lstablf Amire. Kaza"· mukim Salim B. mahtumu Ziya 
nın yanında bir İ!i gUvey i gibi her ni· ker. Kadr. Ahk~m. Siirre. Hamlacı. Ben 
mete nail: lç kaynata ı ı Hocamın eli- degln. Halayık. Cariye. Odalık. Hare- B. aleyhine ikame eylediği bo-
ni Öptüm. ma~ası. MühUrdar. Kıble. GusUI. Te· ıanma davasından dolayı mahke· 

- Mevlfma ! Sizde bir canlılık, bir yemmUm. Farz. Vadp. l\lüstahap. Ser· meden sadır olan ve tarafey o 
kuvvet görüyorum: ni~in bir işle uğu- kll:lrl. Dedim. Emin olunuz, çocuk de- boşanmalarına 'Ye 20 lira ücreti 
şmıyorşunuz. Siz sayılı kfi.tiplerimiz- des1nin bunadığını tees~ür]e kaydetti. vekalet ve mahkeme masrafının 

dcnsiniz? lstanbulda ~oklan (mun) u unuttu. milddeialeybten alınmasına mü-
- Azizim I Elimdeki hliner artık n Otomobilcilik pek çok kelimeyi unuttu· tedair bulunan 18-11-930 tarih 

\'açtan dü:.tü. Den bir hoca idim. Ara- racak: arııba, kadana, fayton, kupa, ve 717 numaralı ilamın ikamet
bi, farisi, türki ... şeyh Sadinin Gülista· hamut koşum, dizgin... glhı meçhul Ziya beye 
nını, l asidei Emnli'yi, Cetaleddini Ru· Dört sene sonra çocuklara orunuz: 
minin Mesnevisini güzel okuturdum. - üstün esre, ötrü, şedde, met, la· ilinen tebliği tenıip edilmiş ol-
Birkaç nesil talebe yetiştirdim. Sadn- mellf, nmmecUzU hatim. , duğundan teblil makamına kaim 
ret kalemlerinde, amedi odnı;ımdn Nahi Secavent. Sure. Kalemtraş. Divit. olmak Uzere ilim suretinin mah
fi Efendiden ders almış olmak bir ta- .Makta. Rıh. Mlihre... keme divanhaneıin talik edildiği 
hayyüz alfımeti idi. Hacı Zihni Efendi Duna mukabil efendim, bendeniz iliin olunur. 
gibi titiz bir fasihin eserleri basılırken yetmişlik Nahifi Efendi (merhum) ço· __ ..;..;=.::==;::;;;:========:-: 
prova tashihleri ancak bana verilirdi. cuklar şunları bilir mi idim? Çikolata. , zayller 
Arza gidecek tezkereler eğer pek mü- Risküi. Karamela. Filim. Futbol. Spor.~--·-------------' 
him!e iptida benim gözümden geçerdi. Sinema. Gol. Magazin. Tenis. izci. Di- Mektebi TefeyyQziln Son sını
lki şair bir husu ta münazaa etseler siklet. Motör. Motosiklet. Erenler! ta· fmdan "31 senesinde almıı ol
beni hakem tayin ederlerdi. Öyle değil rih değişti, coğrafya değişti- Nerede duğum tasdiknamemi ıayi ettim, 
mi bilirsiniz unutmadınız. kaldı ki dit değişmesin! Bu inkılflbı hükmU yoktur. 

Şimdi hu san'at kalmadı. Eski hat çok görmeyiniz. Yer yüzünün şekli de- 219 Memduh 

hUsnü hat, nk'a sülüs talik, hele hele ğişti. Otuz otuz beş ~enede üç yüz sene Doktor 
kufi siyakat nasıl yok oldu ise ötekile- lik değişiklikler oldu. Yeni icatlar yaşa Hafız Cenı.sa) 
rin ilmi de munkarız oldu. Elli sene ki· yışı büsbUtUn başka bir şekle girdi. ..a 
tabet n inşa hocalığı eden birinin bun Muharebeler haritaları, atlaslan tari- Cumadan maada hergiln öğ· 
dan böyle hangi işi görmeğe iktidarı hi harita ve atlas haline koydu. Bu de leden sonra saat (14-16) de Is
'·nrdır? Jnsaf buyurunuz. ğişfkllkleri benimsememek nedir, bilir tanbulda Divan yolunda 118 nu-

Pek yakında Eminönünde silrücillcr misiniz? Eşeklik ne yalan söyliyeyim? marala hususi kabinesinde hu
bulunurdu. üç kuruşu verdiniz mi bir Den Nahifi Efendi merhum, bu inkı- talanm kabul eder. 
ata bin~rdinlz. SürUcU ardınızdan ge- H\plan, bu yenilikleri idrak ve itiraf e- Istanbul: Tel. 2398 
lirdi. Ta Fatihe kadar giderdiniz ... Ha- derim. I~kin kocadım. Yarım asır eski K kııt 111 

ni onlar? kitabet hocalığı eden biri bu devirde a.zanına ıı.çıın 
Biz münşiler de trpkt öyle. Vaktile bir mandrada yazıcılık bile edeme7H :: ı·Ik şart ı·Ia" ndır 1 

pratik hekimler yok mu idi? Doktor· Haddimi pelc bilirim. i~ 
ı F. 

lardan ziyade onlar iş görürdü. Siz bi- Modadan düşen düşene.! Ne demiş :i ll.!nsız ktJzancı artırmava § 
le hatırlarsım7A Sultan Abdülhamidi tim? Milletin nıhunda, duygusunda, n İs 
Sani makus bir cihetinden ha!'\talan- yaşayışında, görüşünde hasıl olan inkı g sava~mak, hav4 da ta· e 
mr tı. Hekimin diplomasına emniyet e- Jfıp kanunlarla kabul edilenlerden bin U J aresz uçmıva çalı~- E 
demedi. Hasra Yilayetine merbut Mün- kat fazla ve esa lıdır. Annem (korkma i! m4k gibidir ·ıH:: 
tefik aha~isind~n. bir .accm çık.h: Agah sam - v:lidem - diyecektim!) Dok an H Ticaretinizde , san'atınızda 
Hun padışahı ıyı ettı. Kendisıne paşa· yaşında oldü. Bana demek oluyor ki !j muvaffak olmak istiyorsanız 
ilk Yerdiler ve Şişli çocuk ha tane. ine bir amrdan evvelki hatıralan anlatırdı. b h · :: gazete ilanına e emmıyet ve 
hekim tayin edildi. Bugün böyle mi? Bir de onun ismini verdiğimiz torunu 1Hİ . . G "lan ·ı- l ii 
·~ıutetabbipler hapsedilir. Kanun var. var: Şiveznt. Her iki Şive7.at Hanımla 1• rınız : azete ı 1 1 an anr H 

Bizim beyanı bedi de öyle - görUşUyorum. Ne fark ya rabbi ! Biri Ü en kolayı, en ucu:ıu, en te ; 

Pi re-1 s k e n ~ e r i y 
postosı 

(~nb!lr~ı Vapuru 2 s !l l l saat 
U ftU U kinunevel U lOdn 

Galata rıhtımında kalkarak 
çarşamba sabahı lzmire 

perıembe sabahı Pire· 

ye cumartesi sabahı lskende

riyeye varacaktır. lskenderiye
dcn pazartesi 15 te kalkarak 

çarşamba günü Pireye uğrıya

rak Perşembe sıünü lstanbula 
gel~cektir. 

JSKENDERIYEDEN aktarma 
PORTSAIT için de eşya ka

bul olunur. 

İzmir sürat 
postası 

( GÜLCEMAL) Vapuru 30 
tefrını1ani pazar 14,30 da 
Galata rıhtımından kalkarak 
pazartesi aabahı lzmire vanr 
ve çarşa~ba 14,30 da l:ımirden 
kalkarak perıembe sabahı ge

lir. 

lstanbul ikinci Ticaret ın· hkeıntSİ~ 
Mahkemece iflisına karar 

rilen Prodiromos efendinin rd 
Uozcaada postası mutpaşada trfaniye çar~'~ 

O bir tarafı Tabakçı laak dO~ 
(G EL l B L U) vapuru 2' ve bir tarafı Menaıu hanı ye 

Teırinisani cumartesi 17de idar d t 

rıhtımından kalkarak Gelibolu tarafı tariki am ile mab 
0 

bap dükkinın on ikide bil' 
Lapseki, Çanakkale, Imro:r., sesi açık artırma usulile '! 
Bozcaada ya gidecek ve dönUş l caktır. Bu hissenin kıymeti 
Çanakkale, Lapseki, Geli· bammeniyesi 250 liradır. 
boluya uğrayarak gelecektir. Açık artbrma tartları: . J.!.· 

1 Klnunevelden itibaren 1 - Satıı pe,in para ~İJ 
Adalar Ye Yalova hattı tarife- 2 - Belediyeye ait d 

rusumu alana aittir. jJı 
leri değişmiş ve yeni tarüeler 3 _ Tapu masraflan 1e 
iskelelere aıılmıtbr. leden sonra vergiler Te .,".Je 

30 Teşrinisani pazar lımit cıya aittir. • o 
postası yapılmıyar.aktır. 4 - llk artırma 1930 ff 

•----1------· Ki. evvel ayının 27 Cuos'~j 
günü on dörtte lstanbul /.~ 

Bayron Marsilya ek•presi 
Marsilya, Pire ve Sellnlkten bek· 

lenmekte olan r ,üks posta vapuru: 
ANDROS, her sınıf yolcu ve ticcari 
emtia kabul ederek 4 klnunuevcl 
perşembe tam saat 10 da, doğrııca 
Pire ve Marsilyaya gidecektir. 

Üçüncü sınıf yolcuları için yataklı 
hususi !kompartimanlar. Pire ve Mar· 
sil yaya müstakbel postalar: 18·25 kd · 
nunuevel tam 1 O dL 

Cenubt Amerika limınlanna, aktar
ma, bilet vcrllir. D. Anagnostopulos 
ve K. Siskidis, Galata Çinili Rıhtım 

han. 

Sarayında ikinci Ticaret ısı• 
sinin iflia odasında YUkll 

caktır. 
5 - Alıcılar yüzde on 

tinde pey akçesi verecelı ti 
Şeraiti meıküre dairesinde 
olanların vakti mezkur da ııı 
caatları ilan olunur. 

-Ooğum ve ~~adın hast 
mütehassısı 
Doktor •t 

Hüseyin Nat!.,, 
Tnrbe, eski Hilaliahmer b6ı' 

No. 10 Tel. lstefon : '1 

Isparta vilayetinden :.ı 
Isparta Nafia dairesi namına aıağıdaki liated muharrer 

bendesiye mübayaa olunacağından lspartaya teılim şartiyl• ~ 
olııanların en kat'i fiat cetvellerini lıparta vilayetine aönderlll 
ilin olunur • 

LİSTE ~ 
1 - Güıtavhayda fabrikası mamulltından : Takeo roetre J: 

sehpa Te (4) adet mirası No (2237) adet (1) ( takeometrd 1., ~ 
olacakhr ) ve yahut Fransız Morin fabrikası mamu1itı11 ~; 
model ( sanke - sanguet ) takeo metresi maa sehpa ve (4) ın~P' 

2 - GUıtavhayda mamulatından tesviye aleti maa ıe _& 

(4) mira adet (1) No. (2721). r-Jo·(P 

.... .lhtiyann gönlünü almak için tut- Asya, öteki Avrupa biri A.det, an'ane H sirlisidir. e 
tuğu tezin alcsini ileriye sürüyor~um. d~y~ene. öteki moda, yenilik, sürat. I işte ilin tarifemiz: I" A b • 
ihtiyar gülclü, hatta fazla güldü ve Ilın oturuyordu. öteki ko~uyor. Torun S f d 5 b K 12 5 fl ar ınşasJ 
b d k• ·neye hl L::o. , A d b" f onuncu aayı a a an uruı , " •• •• • _,. dej uyur u ·ı: nı ç u.:nzemıyor. ra a ın er- • 5 lnd .. .. •• 25 _ 

_ Oğlum! inkrliip yaman; zannmız sahhk mesafe var. 4 40 T ·· •• · J · d ] J) 
dan, tahmininizden çok büyük... Ruh- -BUyükbabaağım,ensüratlitran !~ ı.. .. : " 100 ~ Utllfl ITI lJSafl UfTIUffiJ ITIU Ur Jg~ı fPf 

3 - Güstavhayda mamulıUı irtifa barimetresi adet (1) ~ 
4 - Cep Kilizimetresi adet (1). ______,,, . 

lardn hasıl olan inkılap kanunlarla satlantik gemileri saatte knç mil yapar ı· l : : .. : 200 P. Balıkeıirde inşa edilecek tütün anbarı in,aatı kapalı ıa~:,ıt'~ 
yeniliklerden daha fazla.. - Olsa olsa 25-· 26- : Reamt llAnlar, sonuncu sayıfada 10 Kr li nakasaya konulmuştur. Mezkur inşaata ait proje ile ş~ ;d•"' 

- Ccliidl .ney oğlum! Dildeki inkıta- - UNfldkaplumbaf.!1 gibi. !i ilan memurumuz size fav- • fenni ve sairesi 3 lira mukabilinde 'Ycrileceğinden taliple!',!.~ .... i 
bı takip e ıyor musunuz? - e en yavrum· 1 d l b" ·ı~ kil u" 20 .... 11.. / 

Türkçe her gün bir kac kelimeyi bün - Zepellin havada 150 yaptıktan son : 8/ • ~r 1h'!mn tşe t ~e he- umumiye mimari ıubeıinc m6racaatla almaları ve kDıfJ 
yesinden atıyor, konuı;~;ı va yazdan ra... : re dı ıçın ızme e mege a- evvel 930 cumartesi günil zarflarını Galatada mübayaat 
d·ı d'kk t d" . c-1..:1 N . • zır ır. eli el . ı e ı a e ınız... c:ıca urı i!uu:::::au::ı'u~w:m::u1HUU1:mm:ı:: yonuna tev etm en. 



1 Devlet Demir yolları llAnlarl 1 li<v AK 1 T ı n;;ı 
Adi z~~cir' çinko leYba, antimuvan, m?~teJ.if teller ve kaynak Küçük ilanları 

aaalzemeauıın kapalı zarfla milnakaaaaı 29 banncı klnun 930 pazar-
te,i ıtıno saat 16 da Ankarada Devlet Demiryolları idareıinde • • Her r6n ne,rolanıır ... • 

J•pdecakbr. :••••••••Tarife •c•• ....... 
MllDakaıaya iftirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat : 1 Def alık kuru' .JO ; 

teminatlarmı aym gtınde saat 15,30 a kadar komisyon kltipliğine : .ı • • ~O : 
•ermeleri llıımdır. • J • .. 6~ : 

Taliplar mlaakasa ıartnamelerini bq lira mukabilinde Anka- : 4 • • 'I5 : 
rada Ye Haydarpapda idare veznelerinden tedarik edebilirler. ~ ihtivaç kalmavın- : 

41 • * : c:c1va kadar (azam' 100 : 
GapilJa, çelik bilya. menlefe, kilit, mandal, raptiye, musluk : 10 defa) il&. edil- • 

•• aair.m kapalı zarfla mllaakuası 29 birinci kinun 930 pazar- ! mek tızere maltla : 
ttıll "81 1Ut 15,30 da Ankara Devlet Demiryolları idaresinde • AbooelerimWn ber üç aylıQt için• •-•--1..&..- ; btr delaa meccanen. : 1..,.......Ull'". ' • 
~Luaya •• &.!-•- ecl-eklerin teklif mektuplarını ve muvakkat ' 4 satın geçen ll.tnlann fazla 'itın ! 
........ ·U.-a& '"' : için 5 er kuruş zammolunur. • 

leaünatlaruu aym pde 1Ut 15e kadar komiayon kAtipliğine ver- ••••••••••• •••••••••••••••: 
llleleri lhımdır. SATILIK - Az mustamel bir hibe· 

Talipler mllnakua ıartnamelerini bq lira mukabilinde Anka- ret kürk manto zincap kürkünden pa· 
tada Ye Haydarpapda idare veznelerinden t.edarik edebilirler. lantfn ve Şam mamulatından fildişi ve 

sedefli ut Galata, Minerva han No 35, 
• Jf. • her gün 12 den 2 ye kadar müracaat. 

Haydarpqadan Pazar ve Çarpmba gtlnJeri Sivasa Ye SivaataD 
Sala, Cama ,nnleri Ha1darpqaya hareket eden dotnı katar yol· -H-AN-1-MLARA. _ Mağazamızda is
~ ... suhulet olmak llzere 14/ 12 / 930 tarihinden itibaren bu tihdam edilmek üzere makasdar ve 18• 

lcatarıarda birer yemekli furgon bulunacağı ve arzu eden yolculara tıı memuru hanımlara ihtiyaç var. Kü
'-1.claklan komparbmanlarda yemek tevzi edileceji ilin olunur. tabyada Osmanlı Bankası civannda 

• Jf ,,. Hanımlar Pazan. 

Hatlanmızda kullanalacak olan 100,000 kayın, 40,000 mqe ve 
Jiae 9945 taH mete makas traveralerinin kapah zarfla ayn ayn 
•bakanlara 10 I Birinci kAnun/ 930 çarpmba ılinli ıaat 15 ten 
itibaren Ankanda Devlet Demiryollan idaresinde yapdacakbr. 

Mlaakualara iftirak edeceklerin teklif mektuplannı ve muvak
kat teainatlarım aym allnde Aat 14,30 a kadar komiıyon kltipli
.. ftll'meleri llzamdır. 

Talipler bu iç m&nakasaya ait prtnamelerden her bir m&na
lcaaara ait olanı bepr lira mukabilinde Ankarada ve Haydarpa .. 
llda idare vemelerinden tedarik edebilirler. 

.. • * 
idare.iz için mubayaa olunacak ( lortaııye, hırdavat, elektrik 

._ Aire aibi (SO) kalem muhtelif malzeme kinunevelin (1) inci pa
'-tul ıilnG puarhkla mubayaa olunacağından malzeme müfreda
'-aı g& 'Dek ve icap eden izahab almak tızere ( cumartesi, pazar ) 
llnleri H. P. Mubayaa kısmına mllracaatlan ve teklif al'ZUSWlda 
tlanıann da yevmi mezk6rda saat (11) buçuğa kadar tahriren fiat 
"'-eleri ve yerli olan malzeme için numunelerini birlikte getil"" 
"'1ealerin fiatlan nazan dikkate alınmıyacatı illn olunur. 

• * * 
V..li 41,,0GG- .- .. ,..., a~ ... u ... a,.. ıa. •• · .ai ~ w 

-.ahyelik kiremit kapalı zarfla mllnakasaya konulmuıtur. 
Mllnakua 15 • 12 • 30 Pazarteıi gfhıU saat 15 de Ankarada 

be.ıet demiryollan idareminde yapılacalrtır. 
Mllnakuaya iftirak edeceklerin teklif mekluplannı ve mu

takkat teminatlannı aym gOnde saat 14,30 a kadar mO!lakaıa 
~OmilJonu kltipliiine vermeleri llzımdır. 

Talipler mlnakaaa tartnamelerini " 2 ,, iki lira mukabilinde 
Aakarada, Eskiphirde ve Haydarpatada idare veznelerinden 
tedarik edebilirler • 

• • • 
Hayvan nakliyatına mahsus 

tenzilli tarife 
Anadolu - Bajdat ve Ankua - Kayseri hatlannda mer'i 44-344 

._ 17 numarab tam vagon davar tarifesi sığır nakliyatına da 
t:;l olmak Ozere Anadolu hattile doğru iltisakı olan bilumum 

et demiryollanna tqmil edilmiıtir. 
D. D. 13 numaralı olan bu yeni tarifede Sivas - Kayseri ara

;-ıa bir vapn Dcreti SO lira, Ankara - Kayseri arasında 
6, Ankara· Sivas arasında 100, Haydarpaıa - Adana -

lreflia araS1nda 180, Sivaa - Haydarpaıa arasında 200 liradır. 
B.a tarife 1-12-930 tarihinden itibaren tatbika baılanacalrhr. 
F..ıa tafaillt için iatuiyonlanmıza mOracaat edilmelidir. 

~~ -------------~------
~ Mıktan Beher •ı, 7 /5 teminıu Cinsi erzak Ne suretle münakı· 
!_...; kilosu muvıkkate mlktan sayı vazolundu ğu 
~ Kilo Ku. S Ura K. 

ltoQ 125000 7 556 25 Arpa Kapa h zarf 
ı40o 80000 4 240 Ot Afenf münakasa 
~ 56000 2 50 105 Saman ,, ., 
ıeaa ?3000 8 438 Ekmek Kapılı zarf 
ıılt 11300 15 127 Sığır eti Alf'nf suretle 
..., 1700 66 44 Sade yağ ,. ,. 

I~ 5000 12 50 47 Bulgur .. . ,. 
5000 20 75 Kuru fasulyı ,. ,, 

I~ 4000 1 O 30 Nohut ,. • 
IQc) 4000 38 1 14 Pirinç • • 
'9G 4000 7 50 22 50 Mercimek ,. ,. 
1)0 3300 12 30 Patates • ,. 
1Do 1700 ıo 13 Kuru soğan .. ,. 

11'8 800 65 29 Sabun ,. ,. 
)4- •- 150000 O 75 84 50 Odun ,. ,. 
~ 3000 24 75 70 Kuru ürim • • 

1"8 1000 75 56 Şeker ,. ,. 
2500 49 75 93 25 Gaz yağl ,. ,. 

~merbut liıtede yazılı 18 kalem erzak aleni mUnakasa ile 
Jt .. 12 • MOnakaaa Mutta yedinci HyYar jandarma alayında 
~.!.~ .. • 930 tariblade yapıla~akbr. Şartname Gedik papda jandarma 
~. mavcatbs. 

(~) 

ZABITANA VE MEMURLARA. -
Taksitle satış. Hanımlar, Beyler i~ 
her nevi yünlü, ipekli kumaşlar - Ha
zır, ismarlama elbiseler, mantolar, mu· 
şambalar, ayakkaplar, IAstikler, SOfOD· 

lar ve saire. 
latanbul, D6rdüncü Vakii han içinde 

Unyon Kolteariat. 
(6) 

PARA KAZANMAK iSTER MiSi
NiZ? - Hanımlara, Beylere kolay bir 
fş. işiniz olmadığı zamanlardan istifa. 
de edeceksiniz. 2 - 4 arasında müra· 
caat: 
lıtanbul, D6rd1Jncii Vakii han lrfntle 

Unyon Kolteariat. 
(3) 

TAKSiTLE ISMARLAMA -
55 Liradan hazır 12 liradan iti
baren elbiseler, paltolar , mu• 
pmbalar. HergUn Hat 9-2 ara
auda Sllltanbama•ında banka. 
lar ııraamda Dilcranyan hanında 
bir numaraya mOracaat. ( 7 ) 

Kiralık hane - Çemberlitıt 
Taşdirek sokağı 60 No. lı ala oda •· 
Jektrilc, terkos ve bahçeyi havi hane ki· 
rıhktır. Deruunndakilcre müracaat (4) 

HALiS KANLI. - Beyaz Legom, 
Kırmızı Rod, Siyah Bres, San Orpinı· 
ton piliç ve horozlar. 
Kızrltoprakta Papazbahçesinde M. 

Nurettin tavukhaneslnde cumalan re
kabet kabul etmez fiatlerle satılmakta
dır. 

(9) 
Gaip aranıyor - Yeni Pazarlı 

Mustafa Sako zevcesi hemşirem Azize 
hanımı arıyorum. bilenlerin inaaniyet 
namına Sirkecide Konya otelcisine haber 
vermeleri. Biraderi Aziz (S) 

11aıııı-11 
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Pi 1• 1 1 '1 

. aıtın •lime heyeti 
il6nlerı 

Havı gedikli küçük zabit mektebi 
için 65 tıkım il elbisesi, 140 nevresim 
30 kaput, 59 harici elbise. 59 harici 
fotin iki şartnamede olarak 29· 11-930 
Cumartesi günU saat 13, 30 - 14 de 
Fındıklıda beyetimlzd~ pazar-
lıklı ihale edtleceğinden t~plerfn 
şartnamesini ve nilmunelerini heyetimiz
de görmeleri ve iha1e saatinden evvel 
teminıtlariyle birlikte heyetimize milra
caatlın. 

• • • 
Yozgattakl kıtaatın ihtiyacı olan ekmek 

kapılı zarfla münakasaya konmuştur iha
lesi 6 · 12 · 930 cumartesi günü saat l 5te 
Yozgat askeri saan alma komisyonunda 
yapılacaktır. Taliplerin şartname almak ve 
tekliflerini vennek üzere teminatlarilc 
meıkOr komisyona müracaıtlan. 

• * • 
Lambalı telsiz merkezJ için çadır a

leni münakasaya konmuştur. lhalesi 
8/12f330 pazartesi gUnti saat H te Fın· 
dıklıda heyetimizde yapılacaktır. Ta· 
tiplerin yirmi kuruşluk pul mukabilin
de şartnamesini almalan ve nilmune
lik bezi görmeleri ve ihale saatinden ev 
vel teminatlarile heyetimizde hazır bu
lunmalan. 

11 - VAKiT 29 Teşrinisani 

lstanbul idhalat gümrüğü mü· 
dürlüğünden ; 

Dökme K. Esbabı tarafından rümrüğe terkedilen tehi mukana 
kutu.( Parça halinde satılacaktır Bilvezin lealim ). 

3çuval 63 Hasarsız yalınkat pamuk iplıii 
4 S. 96 Demir çivi 
1 S. 25,5 Hizar destire 
1 S. 93 Vidalı demir 
1 S. 70 Yağlı boya resim 
3 S. 20 Fotoğraf camı 
1 Balya 145 Pamuk mensucat 
1 S. 40 Nikel cilalı kanape aksanı. 
1 s. 77 ÇiYi 
1 S. 6 Kokulu sabun 
5 S. 413 ipekli pamuklu mensucat 
37adet 1,440 ipekli mendli ve atkı 
1 çuYal 11 O Tane mısır 
8 S. 304 Zift mamulatı 
1 adet 43 Dökme demir radiyatör. 
Balida muharrer on beş kalem eıya 29/ 111930 ve 1-31121930 

tarihlerinde lıtanbul ithalit gtlmrüğü sabt komisyonu tarafından 
satılacatı ilin olunur. 

Em vali metruke müdirliğinden: 

Satılık dört bap dükkan ve 
Han hissesi 

Galatada Sultan Beyazıt mahalleainde Kılıç Ali pqa Ye Mam
hane sokağında eski 40 ili 48,2 ve 4 yeni 50 ill 56, 2 •e 4 mı• 
maralarla murakkam dört bap dOkkAn ve hanuı •ekiz hiue itiba
rile Hazineye ait ( Bir ) hissesinin bedeli sekiz taksitte &d•mek 
üzere 4410 lira bedeli muhammene ile 18/121930 tarihine mlaclif 
Perıembe gilnO saat 14te müzayedei aleniyesi mukarrerdir • Talip
lerin % 7,5 teminat makbuzlarlle lstanbul Milli emllk mGdll.iyeti 
sabf komisyonuna mllracaat eylemeleri. 

P.T.T. Levazım ve mebani 
müdürliğinden: 

P. T. T. ihtiyacı Jt,i: JO,OoO lcflo nfıadır kapah zarf 11111lile mOnıkasaya koul· 
muıtm'. 

Münakasa 31 ktnunuevvel 930 tarihine milsadif ÇDl'flmba gilnüdOr. Talipllrla 
şartnameyi almak için her gün ve münılıısayı iştlnt içla de temJnıt \'e 11lllf· 
namelerini havi ve usulü dairesinde kapatılmış zırftannı Yenlpostanede tomı.,. 
riyısedne tevdi eylemeleri 

Emlak ve Eytam bankası umum 
müdiirlüğiinden : 

Satılık arsa 
Bankamıza ait emlakten Jstanbulda Alurkapıda Seyit H ... 

maballeıinde Meydan sokağında atik 42 cedit 28- S6 -36- 1· 30-M 
numarada oda ve dükkinı müıtemil takriben 1885 metro murabma· 
ında arsa ilk taksit peıin alınmak ıartile •enevi 8mGAYI tabit ile a· 
blacaktır. ihale 1 K&ounuevvel930 tarihine mOsadif Pazarteai pi uat 
onaltıda Ankarada Bankamız idare Mecliıinde icra edilecektir. Te
minat miktan 400 liradır. Talip olanlar lıtanbul lzmir Şabelemm. 
veya umum mOdOrlt!k emlak idarasine mOracaatla mufeual prtna..., 
mizi mlltalea edebilirler. mlizayedeye ittirak halinde bu fU'baule
nin bir nOıhasını imıa edip teklif ve teminat mektuplarile birtikte
amum mlidOrlnğe gönderirler. Teklif mektuplan ihale pllne ,... 
tiımek ilzere postaya taahhlltlil olarak verilmelidir. 

ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı 
Umum Miidirliğinden: 

idaremizde icruı mukarrer taaarruf dolayısile memuriyetleri Mt
vedilerek açıkta kalacak memurlar yerleıtirilinciye kadar hariçtea 
biç bir kimsenin alınma•na imkln bulunmadığından memuriyet t.
lebi için beyhude müracaat edilip vakıt sraip olunmamuı allkade
ranca malum olmak llzere illn olunur. 

ı~ııııı ıı• ~ , .ı ı 1 ' ' ', 

il ı . ıl 1 • 

' t ' 1 1 

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

TAYYARE PiY ANGOSU BILETlNI 
ALiNiZ. 

S inci kqide 1 l Klnunevel 1930 dadır. 

lJüyük ikramiye 50,000 



r ..a•etembd.- cılren ••• ,.., r~•tm!.nn bltDn lıaklar mahfwadu1 

(,;u;c::yc •öJJerılc.:tl; nıtltcupların lıı:erla:: idare içinse r idare 1 yazı }' 8 

ılı be Yv.ı 1 ı 1 arc:ıl konulmalıdır 

o•.-1111.-ı> mektaplorlb •d..ıad.n, lu78)oo(J -ı..adderoab -l<t•plu• .. _ .... , ,....ıarm 
ybo! ... •ııufaıı " UA.nlanaı mil.derec.a.tıad•n tdare me••W deflldJı 

.' .· ·: . .-:•; :· . .,. . 

Bôlirek, karaciğ,er, mide 
raha tsızhğına ve 
hcızıms1zl1ğa ka·rşı 
tanınmış bir sudur! 

, 

r---...S-A_V_l_S_I _H_l!_R_V_E_R_D_E_I!> _K_U_R_U_S_ ..... _.., 

l\IA TBAA VE DAREHANE 
ISTANB UL. Babıali, Ankara caddcsı nde "VA.KIT YURDU, 

1570 ı:.1ıı1 !lifi •, \J; : ııı 1, 1,. , \>ICl1 

PHILIPs 
(Filips) 
lambalarını 

daima 

tercih ediniz. 

Türkiye Umumi Veklleri: 

Helios .Müessesatı 
Galata - Hazaran Han 

JPHILIP ADYO 
Cihazlarının tecrübeleri ve tarifah meccanen yapılır. iıı 

·-lıJıııı. Toptan ve Perakende Sabı ~-· 

HER YER 
BULUNUR 

300,000yarda kaneviçenin taliki 
Tiitün inhisarı umum1 müdirliğindeJJ 

tısat 

aşarat mücadelesinde kullanılmak üzere 
25,000) çinko lavha ( 5) adet bir buçuk 
tonlu Fort kamyonu (5)tou hamızı arse
n ( 2 O ) adet mu htelifülcins pülverizatör 
( ) on arsenikiyetii sodyom ( 15) ton göztaşı 
apah zarf usulü ile ve tarihi ilandan itiba

ren ( 24) gün müddetle münakasaya va
zo unmuştur. ihalei kat'iyesi 15 kanunu ev
vel 1930 pazartesi günü saat 15 te yapı-
lacakt r. Bunlara ait şartnameyi görmek ve 
daha azla izahat almak üzere taliplerin şim
diden mübayaat komisyonuna ve yevmi 
ihale olan günde de kanuna tavfiken ya-
pacakları teklifatı verecekleri fiyatın yüzde 
7,5 uğu hesabile teminatı muvakkatasile 
bir~ikte iktısat vekaleti levazım müdürlüğün
de müteşekkil mübayaat komisyonuua tev
di etmeleri lüzumu ilan olunur. 

Ankara encümeni daimii 
vilayetten 

Ankara san'at mektebine muktezı blok şeridi denilen kereste 
biçki makinesi kapalı zarf uıulile müüaksaya çıkarılmıştır. 

1 - Talipler bedeli muhammen olan 6000 liranın yüzde yedi 
buçuğu nisbetinde olan 450 lirayı mubasebei hususiye veznesine 
yatırarak alacakları makbuz ilmilhaberlerini veya o nisbette bank 
teminat mektubunu teklif zarfları He beraber vereceklerdir. 

2 - Yevmi ıhale 7-12-930 tarihine müsadif pazar günü saat 
15 dedir. 

MUnakasnya iştirttk edeceklerin yevmi mezkOrda encümeni 
daimii vilAyete ve şeraiti anlamak iıtiyenleriq her 2ün ıan'at 
mektebine müracaat eylemeleri ilan olunur. 

Jmıuoul 5 cı icra memurluğundan : 

Mahpus ve satılması mukarrer 
bir adet ( Heiııriehlanz mankein) 
mark ve 32504 numaralı bir is
lim kazanlı ve sabun kokusunu 
almak için kolon makinası 30-11 
930 tarihinde ~ar günü saat 
15 den itibaren Fener cadde
sinde karabaş mahall~sinde 258, 
260, 262 numaralı yağ ve sabun 
fabrikasında açık arttırma sure
tile satılacağından talip olanla
rın mezkur gün ve saatte ma
hallinde memuruna müracaat el- 1 
mel eri ilin olunur. 

26 teşrinıani 930 Çarıamba günü kapalı zarfla icrası mukarrer 
üçyüz bin yarda beyaz kanaviçe münakasası - idarece g~rn1en JO
zuma binaen (3 Kinunevel 930 ) çartamba günllne talik edilmiıüt: 
Taliplerin yevmi mezkurda saat llde kapalı zarfla en son .ve kat'ı 
fiyatlarını Galatada mübayaat komisyonuna bildirmeleri iktiza edet• 
Ertesi günü ihalei kat'iyenin icrası mukarrerdir. 

ii ,.. 
~ 

. . 
rrRAl\tlV AY ŞiRKETi 

ıSTANBUL TRAMVAY ŞiRKETi EVKAT TARIFESJ 
1930 sf'nesi Te~inisenlnin 25 inci gününden itibaren 

iLANI AHİRE KADAR MUTEBERDiR 

Birincı Son 
Ne Hutut Hareke\ Fasıla Hareket Hareket 

Şişlide. 1 • rnncle 0,-,0 
ıo Sish füneı 3,6,g 

füne!den - Şişliye 7,JJ2 

ı ı K urtuluş-Tiınel 
Kurtuluştan - Tünele 

30 
21,10 

fürıeldcn - Kurtuluşa 21,30 

12 Harbiye- fatıh 
Harbiyeden - fatihe 5,11 

6,09 

Fatihten· Harbiveye 6,21 1,00 

14 Maç,, a-Tünel Maçka j an-Tünele 80 20,30 23,SO 
Tünelden· Maçka va 2 1,00 24,00 

15 l a K~im-Sırkeci 
[aksim en-Sirkeciye 4,5 1,10 20,05 

Sirkeciden - Taksime 7 7,35 20.30 

lô Maçka- Bevazıt 
Maı;kadan-Beyazıta 6,8 6,40 22,20 

Bcyazıttan-Maçkaya 14 6,33 21,30 l Taksimden-fatihe 15 7,30 18,30 
18 Tali.sım-fati • 

30 8, 16 1..J,16 fatihten - Taksime 
2J,OO Be 1 Kurtuluştan-Bevazıta 6, l l 

il) Kurtuluş- \'azıt 
Beyazıttan.Kurt.ıluş:ı 2 l 

6,41 
7,30 .21,50 

22 Bebek -Eminonii 

23 Ortaköy-Aksaray 

Beşıktaştan -Bebeğe 6,01 

Beşiktaştan-Erninönünt' 6,26 
Hehekten-Eminöııüne 8, 16 6,30 
Eminönünden- Betıeğe • 6,45 
Bebekten - Karaköye 45 ~2,25 
Kar:ıl. öyden - Bebt'ğe .. 23,1 0 
Bebekten B.Taşa 

Ortaı\l1ydeı ı-At sam.ya 10, J 6 6,0) 
Aksarayôaıı-Ort:tköve 20 6,45 

21,59 
22,42 
'4,40 
],25 
2,05 

20,44 
21,30 

34 Beşlltta~·Fatlh ı Beşiktaştaıı- fatiht' 
-,----1- f atihtcn- Beşik taşa 

1,11 1,00 20,30 
ıs 7,46 ıı,ı o 

Aksara1Jan-Top1<ap1)'a 6, ı ~ 
Topkapıdan-Sirkeciye 6,ıo 6,33 2 ',10 
Sirkeciden-Topı. apıya ,, 7,09 22,46 
Topk:ıpıd:.ın Berazıta 20 24,00 J,00 
B yazıtı:ın·Topkapıya 60 24,30 1 ,45 
fopkaptdan-Alisarava .l,o5 

32 Topkapı-Slrlı:ect 

Aksaray daıı-YeJi uleye 6,U8 
Yedik u le..:en-Siı k "<:ıye 6, ı ı 6,33 22. t.f 

33 Yedllı:uıe-Slrkecl 
Sırkecideıı-Ve !ıh ulcve ,. 7 13 22.54 
Vedikuledeıı-Bt \ azıta 20 24, r.O ı,oO 
U !) azıttan-Yedi u 1 eye 60 24,30 J ,45 
Ye.ltkule.:ıeıı-Aksaraya 2,o5 

Aksaravllan-Edırnckapıya 6,04 -
Edirnekapı.Jan-Sirkecıye 7,14 ö,30 t.2,20 

37 Edlmekapı-Slrkecl SirKecideo-Edimekapıva · 24 7,03 22,55 
Edirne apıJan-Beynıfa 60 24,00 ı.00 
8.!y:ızıttan-Edir.ı e .{apıya 24,30 1,45 
Edirnekaoıdan-Aksarava 2.o5 


